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ÎN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI
I

AMPLE MANIFESTĂRI SPORTIVE
PE TRASEELE „ȘTAFETEI PĂCII

CAMPIONATUL BALCANIC
DE HANDBAL FEMININ (tineret)

Sub semnul entuziasmului tineresc care în
conjoară marea acțiune a sportivilor patriei, me
nită să sublinieze încă o dată dorința fierbinte 
a poporului român de pace, colaborare intre toa
te națiunile, progres și dezvoltare, „Ștafeta Pi
cii" și-a continuat drumul spre capitala țării, 
parcurgind, pe cele 5 trasee, noi așezări și fiind 
intimpinată in reședințele de județ de miT de

cetățeni, de to ti sportivii localnici. Pretutindeni, 
pe parcursul ștafetei, s-au organizat mitinguri 
pentru pace, precum și frumoase demonstrații și 
competiții sportive de masă și de performanță 
dedicate deopotrivă acestui eveniment politic și 
apropiatei sărbători de la 23 August. Iată, mai 
jos. citeva dintre relatările corespondenților noș
tri de la aceste

Iubitorii handbalului din Ca
pitală au prilejul Bă urmă
rească in acest stirșit de săp- 
tămînă o competiție deosebit de 
atractivă a sportului preferat 
De astăzi si pînă duminică, in 
sala Floreasca vor avea loc în
trecerile Campionatului balca
nic de handbal feminin (tine
ret). Cea de-a Vil-a ediție se 
bucură de o participare valo
roasă, la startul el allniindu-se 
echipele reprezentative ale 
Bulgariei, Iugoslaviei, Turciei 
și României. Multe dintre com
petitoare fac parte din formații 
care evoluează în campionatele 
de senioare ale primelor divizii 
din țările respective, cum este 
și cazul sportivelor noastre Li
liana Țopea-Bloju, Esztera 
Laszlo, Simona Manea, Nicole- 
ta Boriceanu și altele.
i Este de reținut și faptul că

întrecerea balcanică din sala 
Floreasca constituie un Impor
tant test In vederea Campiona
telor mondiale de tineret, din 
luna octombrie, la care urmea
ză să participe, cu excepția 
Turdei, toate celelalte repre
zentative care Ișl dispută titlul 
balcanic. Un prilej în plus pen
tru sportive să se impună în 
fața tehnicienilor care le pre
gătesc.

Astăzi, 1a ora 16,30. după 
deschiderea oficială a întrece
rii, se va disputa partida dintre 
Iugoslavia și Bulgaria, iar în 
continuare, de la ora 18,30, 
echipa României va primi re
plica formației din Turcia ; 
sîmbătă, de la ora 17, Iugo
slavia — Turcia șl România — 
Bulgaria, iar duminică, de la 
ora 10, Bulgaria — Turcia și 
România Iugoslavia.

ample manifestări.
KM. VlLCEA. Purtătorii ștafe

tei sibiene au coborft pe Valea 
Oltului spre județul Vilcea. El 
au fost întâmpinat! tn comuna 
ctineni, la limita dintre cele 
două județe, de reprezentanții 
vîloenilor, handbal:.știi de la 
c.s.s. și prof. C. Ciucă. Oaspeții 
au fost însoțiți pînlă la stadionul 
„1 Mai” din Bm. Vilcea, unde a 
avut loc, in prezența a cîteva 
mii de oameni, ceremonia schim
bului de ștafetă, preluată de 
handbaliste Anca Pestrițu, de la 
vicecampioana țării, Chimistul. 
Cu acest prilej, cel prezentl au 
asistat și la un Interesant meci 
de fotbal între Chimistul și o 
selecționată de juniori U.E.F.A.

TG. JIU. Numeroși 
fost prezenți în fața 
turilor din reședința 

la manifestarea

tineri au
Săldl spor- 

județului 
prilejuită

de trecerea „Ștafetei PăciA”. Cu 
acest prilej, e-au desfășurat tn 
apropiere, 
aer liber, 
de fotbal, 
șl natație, 
berării”.

MIERCUREA -CIUC.
străbătut județele 
Maramureș, Sălaj, Cluj. ____
Năsăud șl Mureș, „Ștafete Păcii” 
a ajuns, prin intermediul repre
zentanților ultimului județ, la 
Mlereurea-Ciuc. Preluarea ei de 
către hargMtenl s-a făcut 
fața patinoarului artificial 
atei, împodobit sărbătorește, 
menitul a fost subliniat de 
meroase competiții sportive _ 
dulte de patinoar și de terenu
rile de sport ale municipiului.

BACAU. Numeroși locuitori al 
acestui municipiu au asistat

pe bazele sportive In 
interesante 
handbal, 
dotate cu

competiții 
volet tenis 
„Cupa Eli-

După oe a 
Satu-Mare, 

Bistrita-

în 
de 

Mo- 
nu- 
găz-

trecerea „Ștafetei Pâcil“. o ma
nifestare amplă și fmm oasă care 
a făcut ca pe străzile orașului să 
se Întâlnească ștafeta sportivilor 
din județul învecinat, Neamț, cu 
cea județeană venind de pe Valea 
Trotușului, pe traseul Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej — Tg. 
Ocna — S-lănic Moldova. Pe are
na sportivă I.M.U., unde s-au 
desfășurat și competiții aborti
ve dedicate evenimentului, s-a 
produs schimbul de ștafetă. Me
sajul sportivilor nemteni a fost 
citit de atleta Stela Gheorghelaș. 
Pentru .ștafeta județeană au ros

tit mesaje sportivii I. Proslitz și 
L. Bogdan. Reprezentanții Bacău
lui au pornit apoi spre Focșani...

BRĂILA. Cîteva mii de tineri 
sportivi și amatori de sport au 
luat loc in tribunele stadionului 
de atletism din localitate cu pri
lejul manifestațiilor organizate la

(Continuare In pag 2-3)

Finalele „Daciadei<<

Imagine surprinsă pe unul din traseele marii ștafete a tineretului 
sportiv

Echipa Steaua — Dragoș Pătrui, Gheorghe Marian, Lucian Țin
tea — și-a păstrat titlul de campioană a tării la pentatlon modern

și ale Campionatelor naționale

UN NOU TITLU PENTRU PENTATLONIȘTII DE IA STEAUA
Cu probele de tir și cros, pro

gramate ieri, actuala ediție a 
finalelor „Daciadei4* și ale Cam
pionatelor naționale la pentatlon 
modern s-au încheiat, conform 
așteptărilor, cu victoria echipei 
Steaua (Gheorghe Marian, Lu
cian Țintea, Dragoș Pătrui), ti
tlul la individual revenind ta
lentatului tânăr Gheorghe Ma
rian. Succesul culorilor stei iste 
este, desigur; urmarea muncii 
intense depuse la această sec
ție. unde activează și cîțiva

antrenori pricepuți, Gheorghe To- 
miuc, Dumitru Spirlea, Sorin 
Soveja, astfel că Steaua a reu
șit să-șl adauge încă o victorie 
în palmaresul acestei importan
te întreceri. De asemenea, se 
cuvine subliniată și comportarea 
pentatloniștilor din Timișoara 
care au fost permanent în prim- 
planul disputelor.

Penultima probă, cea de tir, 
a fost foarte echilibrată, dovadă 

’ că departajarea concurenților si
tuați pe locurile 2—1 s-a făcut

DXJCUD4 I

la „decade". Bogdan Vladu 
liu Galo vi ci și Gheorghe 
rian înregistrînd același număr 
de puncte — 1M. învingător a 
fost, insă, timișoreanul Otto 
Wermescher, care a tras cu pre
cizie, reușind să se detașeze 
de ceilalți competitori. Cu 196 p 
realizate, el a acumulat în cla-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag 2—3)

Acțiune cicloturistica a tineretului bucureștcan ÎNOTĂTORII ȘI-AU DESEMNAT PRIMII LAUREAȚI

0 LECȚIE DE VIAȚĂ Șl DE MUNCĂ
In suita amplelor acțiuni spor

tive dedicate aniversării istori
cului act de la 23 August se în
scrie și cea inițiată de Consiliul 
municipal București pentru edu
cație fizică șl sport, prin comisia 
de cicloturism ; o excursie de 
masă, tematici, eu participarea 
unor tineri sportivi din toate 
sectoarele Capitalei,

Condusă de neobositul anima
tor al cicloturismului dcare anul 
acesta și-a sărbătorit 50 de ani 
de activitate) Tănase Ignat, ca
ravana, cuiprtnzlnd zeci de pose
sori de biciclete, a străbătut tra
seul șoseaua Ștefan cel Mare — 
punct de plecare stadionul Dina
mo — calea Floreasca, Pipera și 
a avut ca punct terminus comu
na Tunari.

Ajungînd la locul de destinație, 
cicloturiștii bucureștani s-au 

bucurat de o frumoasă primire 
din partea locuitorilor comunei 
șl a primarului acesteia, Florea 
Popescu ; același care și la urmă 
cu peste 15 ani a fost gazda unei 
caravane similare. Prin interme
diul primarului din Tunari, oas
peții — foarte multi elevi — au a- 
vut prilejul să cunoască unele 
date din Istoria așezării, despre 
rosturile oamenilor.

Despre ceea ce Înseamnă astăzi 
comuna Tunari. în cadrul coope
rativei agricole de producție, 
despre înfățișarea tot mal as
pectuoasă a acestei așezări ru
rale, care a cunoscut o remarca
bilă dezvoltare economică, aido-

Tiberiu STAMA 

(Continuare In pag 2—3)

Băimdreanca N. Lung, cîștigătoare 
ta 400 m mixt

înotătorii noștri fruntași, se
niori șl juniori, și-au desemnat 
ieri după-amlază, la bazinul 
,,23 August” din Capitală, primii 
campioni naționali și al „Da
cladei" pe 1985. Ziua inaugurală 
a competiției a consemnat două 
noi recorduri naționale, ambele 
de juniori — bălmărenii B. Pin
ter, 53,69 la 100 m liber, J, Bart, 
2:12,47 la 200 m mixt, cursele 
fiind urmărite totuși cu interes 
de spectatori, ele prilejuind fie 
o luptă strinsă, fie confirmarea 
unor valori cunoscute, nelipsind 
nici „sarea șl piperul” oricăror 
întreceri sportive — surprizele.

învingătorii mal puțin scontați 
au fost în cele două probe 
masculine de liber ale zilei. 
La „sută”, Ionuț Mușat a plecat 
excelent, a menținut un ritm 
ridicat, sosind în frunte, cu 52,89, 

LA TENIS, VICTORII RAPIDE IN COMPETIȚIA SPERANȚELOR

dinamovistul coborînd astfel ta 
premieră pentru el granița celor 
53 de secunde. Recordmanul na
țional de seniori, C. Negrea, a 
terminat al treilea, înaintea lui. 
fiind si Plnter. In cursa-maraton, 
1 500 m, același Pinter a „mers” 
împreună cu fostul ' campion 
Eugen Nan pînă la jumătatea 
distanței, după care, spre sur
prinderea generală, bălmăreanul 
a început să ia avans, mărindu-1 
apoi continuu pînă la circa 
40 m in final I

A confirmat forma bună șl 
incontestabilele-i calități bălmă- 
reanca Noemi Lung. Doar după 
primul procedeu (fluture) la 
400 m mixt s-a aflat altcineva

Geo RAEȚCH1
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CONCURS ATLETIC LA PITEȘTI
Intre competițiile de amploare 

ale sezonului de concursuri în 
atletismul nostru, un loc im
portant îl ocupă și aceasta or
ganizată în cinstea aniversării 
zilei de 23 August. întrecerile 
vor avea Ioc pe stadionul ,;1 
Mai“ din Pitești, cel care a 
găzduit, zilele trecute, marele 
„Concurs Prietenia" al junio
rilor din 10 țări socialiste.

Pe adresa Federației de at
letism, organizatoarea competi
ției, cu ajutorul focurilor spor
tive argeșene, au sosit înscrieri 
din majoritatea județelor țării. 
După calcule preliminarii la 
Pitești vor lua parte cîteva su
te de atleți, cu gîndul, desigur, 
de a obține performanțe de 
prim ordin, la nivelul de exi

gențe al acestei competiții, 
între ei se va afla și craio- 
veanul Sorin Matei, recordma
nul național al săriturii in înăl
țime, cu 2,35 m la începutul 
sezonului. Din nefericire, la pu
țin timp după obținerea recor
dului, el a suferit un accident 
la un picior care l-a ținut în 
„repaus" mai multe săptămîni.

Concursul din Trivale con
stituie un bun prilej pentru 
completarea lotului național în 
vederea concursurilor din sezo
nul de toamnă.

întrecerile încep sîmbătă la 
ora 16,30 (dimineața vor avea 
loc cîteva serii preliminarii) și 
continuă duminică, de la ora 
8,30.

TIMIȘOARA, 15 (prin telefon). 
Intr-o foarte bună organizare 
asigurată de A.S. Electrica, joi 
seara s-au încheiat întrecerile 
de tenis ale „Daciudei” de per
formanță. precum șl ale cam
pionatelor naționale, " competiție 
rezervată juniorilor și junioare
lor de 15—16 ani. La capătul u- 
nor întreceri adesea spectacu
loase, titlurile de campioni ai 
„Dacladd” șl de campioni na
ționali au revenit dtnamovistei 
bucureștene Diane Samungl (care 
își păstrează astfel cununa câș
tigată anul trecut) și tenisma- 
nulul stelist Băzvan Itu. Noii 
campioni, precum șl antrenorii 
lor Aurel Segărceanu. Gheorghe 
Boaghe, Constantin Cosmescu și 
respectiv Andrei Leonte merită 
felicitări.

Cele două finale s-au consumat 
în timp record, ambii câștigă
tori depășindu-șl* adversarii mult 
mal ușor declt se așteptau el 
înșiși. Diane Samungi, după oe 
trecuse de semifinală prin Re
prezentarea la joc a Mădălinel 

Splrache. s-a întâlnit ta finală cu 
colega sa de club Monica Pe
cheanu (aceasta din urmă a dis
pus ta semifinală cu 6—4, 6—4 
de stelista Mădălina Voinea) pe 
care a întrecut-o cu 6—3, 6—0. 
Mizlnd mult pe lovitura de 
dreapta, pe lovituri de servi
eta bine plasate, pe (mai rare) 
incursiuni la fileu, dar șl pe 
unele greșeli ale adversarei, 
Diane s-a distanțat repede la 
4—0 I Ambițioasă, bună luptă
toare, Pecheanu a mal refăcut 
din handicap, dar se vedea că 
— mat ales fizic — nu era pre
gătită să-t dea o replică cate
gorică" Dianel Samungi. Invingă- 
toarea are și meritul de a ti 
făcut eforturi (ca și Pecheanu, 
revenită de la Balcaniadă), cade 
la cursa de avion cu care s-a 
întors de la Campionatul euro
pean de tenis pe echipe din Ce
hoslovacia. să fi venit direct la 
Timișoara, unde a Intrat imediat 
în concurs.

Răzvan Itu. aflat pentru pri
ma oară In postura de campion 

al categoriei sale de vlrstă. a 
făcut dovada unor reale cali
tăți tehnice, a unei bune gta- 
dirl tactice. Cu lovituri bine pla
sate în lung de linie, cu reu
șite loburi, el și-a dominat net 
adversarul, dinamovistul Daniel 
Dobre, pe care l-a întrecut cu 
6—2, 6—0. Prin jocul prestat ta 
acest turneu al „Dacladei” Itu, 
la cei 16 ani ai săi, intră în a- 
tenția tehnicienilor echipei na
ționale.

Vineri dimineața întrecerile 
„Dacladei” continuă, în concurs 
lntrtad juniorii și junioarele de 
17—18 ani. Printre tavoiltl : Dia
ne Samungi (deținătoarea și a 
acestui titlu). Teodora Tache, 
Otilia Pop, Monica Radu, Aurelia 
Gheorghe, Corina Taloș, precum 
șl Manuel Nlcoiae (deținătorul 
titlului), Mihnea Năstase, Răz
van Itu, Adrian Popovlci, Tra
ian Badiu, Silviu Gorgan. Daniei 
Dobre ș.a.

Ion GAVR1LESCU
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DE PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVA 
CONSACRATA „ZILEI PRESEI ROMÂNE"

și M(

Molt labile șl stimate tovarășe Nieolae 
Ceausescu,

Ziariștii comuniști din România, toți lucră
torii din presa scrisă, de la radio și televi
ziune. asemenea tuturor cetățenilor patriei, 
își reafirmă gindurile și sentimentele de 
nețărmurită dragoste si aleasă prețuire, 
înaltă considerație și profund respect 
de dumneavoastră, mult Iubite tovarășe 
Nieolae Ceaușescu. în semn de cald omagiu 
adus activității strălucite pe care o desfășu
rat! de două decenii In fruntea partidului și 
a țării, cu exemplar patriotism și spirit re
voluționar pentru binele șl prosperitatea na
țiunii noastre socialiste. .

Vă raportăm, mult stimate tovarășe secre
tar general, că presa din România și-a făcut 
un titlu de onoare din a reliefa eu pregnan
ță marile prefaceri revoluționare înfăptuite 
in țara noastră in cei 41 de ani de după 
istoricul act de la 23 August 1944, perioadă 
in care partidul nostru a dovedit că idealu
rile sale cele mai Înălțătoare au fost și sint 
asigurarea neîncetatei dezvoltări economico- 
sociale a patriei, ridicarea continuă a bună
stării materiale <d spirituale a poporului 
român

De Ziua presei române, ziariștii, toți lu
crătorii din redacțiile ziarelor și revistelor, 
de lâ radio și televiziune Iși reafirmă satis
facția deplină față de marile realizări ale 
poporului român obținute în cele două de
cenii eare au trecut de la Congresul al IX- 
lea. eea mai strălucită perioadă din istoria 
patriei noastre, numită cu legitimă mindrie. 
in spiritul adevărului celui mal profund 
„Epoca Nieolae Ceaușescu".

Ziariștii comuniști din România, toți lucră
torii din presă — eontinuă telegrama — dau 
o inaltă apreciere vastei și profundei dum
neavoastră opere teoretice si practice, mate
rializată in prestigioasa politică internă si in
ternațională a partidului și statului nostru. 
Analiza științifică efectuată de dumneavoas
tră asupra realităților lumii contemporane — 
o lume a cărei problemă fundamentală, 
cum 
este.
narea 
respectarea dreptului oamenilor la viață' 
constituie si pentru noi.

. așa 
drept covînt ați afirmat, 

perioada actuală, preintimpi- 
și asigurarea păcii,

pe 
în _____
războiului

Consiliul ziariștilor a 
nizat joi, în Capitală, o 
nare festivă consacrată 
Iei presei tomâne" și ___
de-a 54-a aniversări a apari
ției primului număr al zia
rului „Scînteia". La adunare 
au participat ziariști din pre
sa centrală, de la 
română de presă 
Si Radioteleviziune. muncitori

La Bacău a-a disputat tinaia 
duhurilor sportive școlare, în
trecere la eare au participat 160 
de tenismanl din M unități șco
lare de performanța. Rezultatele 
finalelor, cat. 1—10 ani : Anto- 
nela Voinea (C.S.Ș. Bistrița) — 
Ramona Bâdescu (Pitești) 6—1,
5— 5 (locul m Doina Grigoriu,
Pitești) și A. Văcărescu — C. 
Toader (ambii Reșița) 6—5, 6—5 
(IU : C. Bucur, Bacău) ; 11—12
ani : Eleonora Stoica (Pitești) — 
Monica Bognar (Oradea) 6—3, 
3—6, 6—1 (in : Ana Maria Cau- 
tiș, Bacău) șl A. Pavel (Con
stanța) — B. Pela (Reșița) 6—3,
6— 3 (in : FI. Reteanu, Tlrgo- 
viște) ; 13—li ani : Gabriela Mi- 
trica (Unirea Iași) — Isabela 
Martin (P. Neamț) 6—2, Ș-3 (III: 
Adriana Stoia, Constanța) șl D. 
Dragu — C. Nalden (ambii Con
stanța) 6—3, 6—5 (III : C. Cer- 
nat, Bacău) ; 15—16 ani : Oana 
Zlchel (Brașov) — Gabriela Li
liac (Iași) 7—5, 7—5 și E. Ghl- 
tescu (Iași) — M. Ticu (Constanța) 
6—2, 6—4 ; 17—18 ani : Oana Gaba 
(Iași) — Emaveta Martin (P. 
Neamț) 5—7, 6—0, «—2 și L. Ba- 
llnt (Iași) — R. Stoica (P. Neamț)

tt—z. •—1. Clasament general : 1. 
Iași, 3. Constanța, 3. Reșița, 4. 
Pitești, 8. Piatra Neamț, Ș. Ba
cău. (Iile IANCU, coresp.).

• Campiona 
dlrt-track la p 
mtine, eu lnce 
pe pista stad 
Sibiu. Particip 
specialiști al 
reștl, Brăila ș 
disputa intlleta 
lă de 7 perecl 
șe. In deschid 
avea loc intre 
„Cupei Speran

După o pau 
(marți) sport» 
vor alinia, pe 
startul etapei 
natului de pe 
vor intra tn c
• întrecerile 

petitli de mo trofeul „Cup 
reluate dumln: 
la Sf. Gheorgr 
organizată de 
„Electro" din 
gram figureaz 
seniori, tinere 
care și-au ani 
alergători di 
Mureș, Brașov 
na, Morenl, B 
moto. Primul 
ora 10.

• in orașul italian Lessa s-a 
disputat una din zonele campio
natului european de tenis pen
tru echipe de juniori (17—18 ani), 
competiție Ia care a participat 
și reprezentativa țării noastre. 
După o evoluție modestă tn 
disputa cu formația Iugoslaviei 
(de care au fost Intrecuți cu 

3—2), tenismanil noștri au ratat 
calificarea In turneul final. Re
zultate : 2—3 cu iugoslavia (Co- 
sac — Deganclcl 6—3, 4—6, 6—2, 
Năstase — Oresar 5—7, 0—6. A. 
Popovicl — cică 1—6, 4—6, Gor
gan — Șarlcl 1—6, 4—6, Năstase, 
Popovicl — Oresar, Șarici 7—5, 
3—6, 7—5) șl 4—1 cu Ungaria 
(Popovicl — Puskl 6—3, 6—3,
Gorgan — Vago 5—7, 6—3, 6—2, 
Cosac — Meznerlcs 4—6, t—4, 
6—2, Florea — Szolt 6—3, 4—6, 
8—10. Năstase, Popovicl — Puskl, 
Szolt 6—3 6—3). Clasamentul fi
nal al seriei : 1. Italia, 2. U.R.S.S., 
3. Iugoslavia, 4. România, 5. 
Ungaria.

model, oe mobilizează in a sluji cu devota
ment cauza nobilă și demnă a păcii. Sintem 
ferm hotăriți să vă urmăm eu credință ne
strămutată cuvintul înțelept 9i fapta cuteză
toare. Îngemănate in demersurile * 
ecou mondial, in participarea activă 
ționarea marilor probleme ale vieții 
tionaie.

Noi ziariștii României socialiste, 
du-ne un titlu de mindrie din a 
in paginile presei scrise, în emisiunile 
radio si televiziune, ceea ce este semnifica
tiv in munca si viața contemporanilor noș
tri. pe deplin conștienți de marea răspundere 
ee ne revine prin statutul profesiei noastre, 
ridieate la o nouă demnitate in perioada de 
după Congresul al IX-lea, reafirmăm solemn, 
eu acest prilej sărbătoresc, 
treaga măsură a capacității 
re, manifestindu-ne in toate 
devotați cronicari ai operei 
poporului român, infățișind 
lumină marile izbînzi obținute sub înțeleaptă 
conducere a partidului, a dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar general, in edi
ficarea societății socialiste multilateral dez
voltate și inaintare a patriei spre comunism.

Vă asigurăm, totodată — se spune in în
cheierea telegramei —. că vom acționa ne
abătut pentru a ne îndeplini exemplar misi
unea pe care ne-ați incredințat-o, sporin- 
du-ne contribuția Ia formarea conștiinței so
cialiste. Ia educarea revoluționară și patrio
tică a maselor, ia promovarea trăsăturilor' 
proprii omului nou. constructor devotat al 
socialismului și comunismului. Avind ferma 
convingere că viitorul de aur al patriei, pe 
care l-au visat înaintașii, se făurește, sub 
conducerea partidului, noi, ziariștii Româ
niei socialiste, ne angajăm solemn, mult sti
mate si iubite tovarășe secretar general 
Nieolae Ceaușescu, să facem totul pentru ea 
presa să fie. așa eum ne-ați eerut, o vastă 
tribună de afirmare a spiritului revoluționar, 
o oglindă vie a eroicei munci a poporului, 
eare, strins unit in jurul partidului, al dum
neavoastră. cel mai iubit fiu al națiunii noas
tre socialiste, acționează pentru înfăptuirea 
istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII- 

ridicarca României 
$i civilizație.

de larg 
la solu- 
interna-

făcin- 
reflecta, 

de

că vom da în- 
noastre creatoa- 
imprejurările ca 
constructive a 

in adevărata lor

FINALELE „DACIADEI" Șl ALE CAMPIONATELOR 1
ÎNOT

(Urmare din pag. 1)

Gabriela Baka (CSȘ Reșița) 
4:57,84 ; 3. Adriana Șerban (Baia 
Mare — Brașov) 4:59.66 ; 4. Marl- 
clca Culicâ (CSMȘ) 5:83,07 ; 5.
Enlko Palencsar 5:08,99; (. Teo
dori Hauptrlcht 5:13.56; junioare: 
1. Șerban. 2. Cuiieă, * 
5:17,75 : 1500 liber m 
bert Pinter 16:11,63 • L _ 
(CSȘ Ploiești) 16:39,50 ; 3.
Panga (CSMȘ) 16:51.45; 4. 
Haldu (CSMȘ1 16:52,41 ; 5.
Pon (CSMȘ) 16:53.22 ; 6 C. Szabo 
(CSMȘl 17:24,81 ; juniori — 1.
Plnter. 2. Panga, 3. Haldu.

Întrecerile continuă azi, eu 
reuniuni de la orele 10,30 și 17.30.

terminarea ce 
nometrele s-a 
oel mai bun 
torie care i-a 
ghe Marian pi 
acest fel, ace 
tlonist a obțl 
de campion, < 
la capătul a 
treceri In cai 
bele, s-a afli 
buni.

î. , 3.
i — 1.
2. E.

In frunte — colega sa Marietca 
Culicâ, —, pentru ca de la 
.spate" Noemi să facă o cursă 
demnă de o fruntașă la europene, 
impunîndu-se cu mai bine de 
șase secunde și Jumătate in fața 
vechil sale rivale, Gabriela Baba. 
Conform așteptărilor au cîștigat 
șl ploleștenll Tamara Costache, 
la 100 m liber, secundată de 
ambițioasa Claudia Arsene, si 
dlnamovlstul Flavius Vlșan, la 
200 mixt, cu juniorii Bart și Bay 
după el, Inotlnd la record. Sosiri 
strlnse la „sută" bras. Reșițeanul 
Toth a fost mal rapid cu cinci... 
sutimi decît bucureșteanul Dră
guleț, în vreme ce colega a- 
cestuia din urmă, de la Liceul 
37, Cristina Deveseleanu, a 
vins-o la ultimele brațe 
Tamara Costache.

PENTATLON

Creț 
Ro- 
Nan 

D. 
C.

Ad.
REZULTATE 

Individual :
1 044 p, 2. B. 
I. Galovlci 1 
rian 1 000 p, 
6. E. Virag S 
Steaua I 2 86
2 538 p, 3. F 
mișoara I 2 51 
I.L. Timfșoar; 
C.S.Ș. Timișo^ 
individual : ' 
(12:22.0), 
(12:36,5) 
(12:42,5), 
(12 :47.4), 
(12:57,7). 
(13:06,0) ; 
I 3 810 p, 
C.S.Ș 3 432 p 
p, 5. Polltehn

Iea 
ne

★
tipografi, activiști 
și de stat, reprezentanți 
unor organizații de masă si 
obștești.

în cadrul adunării festive 
au fost subliniate semnifica
țiile evenimentului aniversat 
și au fost puse în evidentă 
sarcinile de mare răspundere 
ce revin presei noastre co
muniste în înfăptuirea obiec-

ziariștii, un strălucii
★

orga- 
adu- 
„Zi- 
celei

Agenția 
.Agerpres"

al 
noi

de

partidului, pentru 
culmi

partid 
ai

de progres
★
tivelor si 
te de Congresul al XlII-lea 
al partidului.

într-o atmosferă de puter
nică angajare patriotică, par
ticipantei la adunare au adre
sat o telegramă tovarășului 
Nieolae Ceausescu. secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

(Urmare din pag. 1)

orientărilor stabili- în- 
pe

POST-SCRIPTUMCANOTAJ • REZULTATELE 
excelente obținute de tumo
rii noștri la Campionatele 
mondiale de la Brandenburg s-au datorat și priceperii, ope
rativității. cu care antrenorii 
V. Ștefănescu. L. Făldvary, 
G. Cantemir șl M. Boia au 
verificat reglajele bărcilor, 
le-au refăcut cind a fost 
cazul, și au reparat o defec
țiune ce ar fi putut pune sub 
semnul întrebării participa
rea echipajului de 8+1 fete 
la finale. Să rememorăm... 
Barca Veronicăi Necula, dere
glată In timpul transportului, 
a creat dificultăți campioanei 
mondiale, in serii, dar a 
slujit-o cu... credință în fi
nală, după reglajele făcute de 
antrenori. Iar bărcii de 8+1 
1 s-a reparat derivorul, rupt 
în timpul unei furtuni, de
fecțiune ce ar fl creat mari 
dificultăți echipajului. Repa
rația s-a făcut și bine. dar 
si repede. Așadar bunii 
„meșteri" ai campionilor 
sînt si buni meșteșugari ai 
bărcilor.

ȘAH • CEL MAI TÎNAR 
performer al șahiștilor noștri 
este, fără îndoială. micuțul 
Gabriel Schwartzman din 
București. Despre el ziarul

nostru a scris recent, cu 
ocazia succesului deosebit pe 
care l-a obținut In marele 
turneu „open" de la Bagneux 
țFranța), unde s-a clasat pe 

. primul loc la categoria că
deți, cu un total de 5,5 punc
te din 9 posibile. Cădeți! șa
hului au ca Urnită de virată 
16 ani. Dar Gabl are 
mal 8 ani și jumătate 
adevăratele dimensiuni 
performantei obținute, 
n-a fost singura... In 
nuarea periplului său 
cez, precocele nostru 
șl-a repetat victoria
alt concurs important, la Val 
Thorens. Acolo unde a ob
ținut rezultht Identic : locul 
I și 5,5 p (9). fără nici o 
partidă pierdută. Ce mai 
aflăm despre Gabl Schwartz
man? Ne-o spune ziarul 
Dauphină libârăr 
ticol pubUcat 
gină { „După 
Val Thorens, 
eopil-minune 
să susțină o
multan, in care s-a confrun
tat cu 15 parteneri. Pe cinci 
dintre aceștia i-a învins, eu

nu- 
Iată 
ale 

Dar 
conti- 
fran- 

sahtst 
intr-un

!

,Le 
într-un ar

in cap de pa- 
succesul de la 
acest uimitor 

a fost Invitat 
întrecere de si

ceilalți zece a făcut remize..." 
Scor excelent 1 — adăugăm 
noi. Șl Încă un amănunt, a- 
cela că talentatul viitor ma
estru este legitimat ia aso
ciația sportivă Calculatorul 
I.I.R.U.C. București, iar an
trenor îi este inginerul 
Micu Schwartzman, tatăl său...

TIR • O INTERESANTA 
IDEE, pornită tocmai din Cu- 
gir, mai precis de la antre
norul Adrian Coman, a con
dus spre o promițătoare rea
lizare pentru toți gospodarii 
poligoanelor. Beneficiind de 
sprijinul și colaborarea spe
cializată a fizicianului princi
pal Ioan Onac șl a atelierului 
„Prototipuri", de la I.M. Cu- 
glr, în timpul liber, cei doi 
iubitori al tirului au pus la 
punct o instalație care schim
bă automat tlntele din poli
goanele de 50 metri, la puș
că și pistol, precum și din 
săli, pentru tirul de. la 10 
metri. Avantaje : reducerea
maximă a numărului de ma

nipulatori. de ținte, securita
tea rezultatelor, viteză varia
bilă de schimbare a tintei, 
alinierea tuturor acestora la 
aceeași înălțime, cost de In
stalare mult redus tată de 
soluțiile clasice.

REZULTATE TEHNICE. 100 
bras m — 1.
Reșița) 1:09,71 
(Lie 37 Buc.) 
culești (CSȘ 
L. Bay (C.O. 
șui Oradea) 1:11,96 ; 
(CO Reșița — CSȘ 
1U4,17 ; 6. S. Ionescu 
1:14,66; juniori: 1. Bay. 2. Leca, 
3. O. Budlu (CSM Cj-Napoca) 
1:15; 100 bras f — 1. Cristina De
veseleanu (Lie. 37) 1:17,11 ; 2.
Tamara Costache (CSȘ Ploiești) 
1:17,47 ; 3 Andreea Hidegkuti 
(CSMȘ Baia Mare) 1:18,16 — a- 
ceeași ordine sen. și jun.; 4. Ma
rina Mlclea (Dlnamo) 1:18,46 ; 5. 
Noemi Lung (CSMȘ) 1:18,58 ; 6. 
Ana Marla Nagy 1:22,26 ; 100 m 
liber m — 1. Ionuț Mușat (Dina
mo) 52,89 ; 2. R. Plnter (CSMȘ) 
53,69 — rec. jun. ; 3. C. Negrea 
(Dlnamo) 54,10 ; 4. R. Macovel 
(CSM Suceava) 54,33 ; 5. P. O- 
soianu (Llc. 37) 55,87 ; 6. L.
Voiculeț (CSȘ Brăila) 55,88 ; jun 
— 1 Plnter, 2. Osoiamu, 3. Voicu- 
ieț; 100 liber f — 1. Tamara Cos
tache 59,36 ; 2. Claudia Arsene 
(Dlnamo) 59,70 ; 3. Timea Toth
(CSȘ Reșița) 1:00,08 ; 4.
Palencsar (CSMȘ) 1:01,10; 
dora Haupțricht (CSMȘ) 
6. Laura Ghilic (Lie. 37) 
10; junioare — 1.
Arsene, 3. Corina 
Mare — Cluj-Napoca) 
200 mixt m — 1. Flavius 

2:10,15 ; 2. J.
- rec. jun.
4. M.

m 
Andrei Toth (CSȘ 
; 2. D. Drăguleț 
1:09,76 ; 3. O. Bă- 

Reșlța) 1:11,37 ; 4. 
Baia Mare — Cri-

5. D. Leca 
Timișoara) 

(Șeaua)

Enlko 
5. Teo- 
1:01,71 ;

1:32,
Costache, 2. 
Creț (Bala 

1:02,12 ;
Vlșan 

Bart 
; 3. L. 
Iliescu

5. D.

(Dinamo)
(CSMȘ) 2:12,47
Bay 2:14,48 ;
(CSS Ploiești) 2:17,76 ;
Drăguleț 2:18,50 ; 6. G. Lupu (Lie.
37) 2:19,72 ; juniori — 1. Bart, 2. 
Bay 3 Iliescu; 400 mixt f — 1. 
Noemi Lung (CSMȘ) 4:51,22 ; 2.WVWVWVUWWWVWVWWA/WWVVVVWWWAVVVWAAAAMftAMWWWAMAftftVWWWVm'UW'

PREMIUL VICTORIEI

sament 1 044 p, punctaj care i-a 
adus locuiri ta plus In dasamen- 
tul general. Pe echipe, sportivii 
de la Steaua s-au impus și de 
această dată, el detașîndu-se net 
față de celelalte formații.

Cea din urmă dispută, crosul, 
avea să aparțină, tatr-o tresă
rire de orgoliu, timișorenilor din 
prima echipă a Politehnicii I.L., 
aceștia avind în primii sase cla
sați pe toți component!! O. 
Wermescher (12:36,5), L. Horga 
(12:42,5) și C. Răducanu (12:57,7) 
au alergat într-un tempo rapid, 
au imprimat alergării un ritm 
alert, fapt oare le-a adus un 
total de 3 810 p. rezultat, cu care 
au reușit, pe linia de sosire, să 
depășească ta clasamentul ge
neral garnitura secundă a Ste
lei. La rîndul său, liderul in
contestabil al competiției, stelis- 
tul Gheorghe Marian, a dorit să 
încheie întrecerea cu o victorie, 
astfel că el a depus toate e- 
forturile pentru a obține ciștig 
de cauză. ȘL intr-adevăr, după

1.
2. O.
3. I
4. I

5. C.
6. 

echi 
2.

CLASAMEN7 
dual — 1. 
(Steaua I) 5 7 
țional șl al , 
cian Țintea (1 
Alexandru < 
5 294 p, 4. Ce 
litehnica I) ( 
Horga (Polițe 
Dan Groza ( 
echipe — 1. 
Marian, Luci 
Pătrui) 16 050 
țional ă și a 
litehnica I.L.
p. 3. Steaua 
Timișoara 13 
I.L. Timișoar

AMPLE MANIFESTĂRI
(Urmare din pag. 1) m 

t
trecerea marii ștafete. La pri
mirea oaspeților gălățeni au fost 
de față reprezentanții conducerii 
mișcării sportive txrăilene și ai 
Comitetului județean al U.T.C. 
Mesajul gălățenilor a' fost citit 
de campioana națională și bal
canică de atletism Corina Roșlo- 
ru. După ceremonia schimbului ■ 
de ștafetă a urmat un frumos 
spectacol sportiv, oferit publicu
lui prezent In tribune de către 
cicliștii și atlet» de la C.S. Brăi
la și de către gimnastele 
C.S.S. din localitate.

TULCEA. în cadru! unei 
manifestări, găzduite de 
sporturilor din municipiul 
porțile Deltei, ' ' ' 
a fost predată _______
tineretului sportiv tulcean

de la
ample 

Sala 
de la 

Ștafeta brăileană 
reprezentanților 

spre

a fi dusă 
oltală. pe 
Călărași - 
fost ascultat 
după cuvin tu. 
pionul națio: 
noistul Ghec 
C.S.M. Delta 
angajamentul 
în contiinuar 
avut loc tata 
sportive ta < 
rării", la mi 
volei, tenis, 
precum și u: 
ticipanea a 1 
lergării. In 
de joi, ddei 
cent alcătui' 
băieți, a pl< 
Constanța.

(Relatări 
noștri P. Ge I. Iancu, N.

„.. -..     . ale 
toamnei 1985 „Premiul Victoriei", 
se va desfășura sîmbătă după- 
amiază pe hipodromul din Plo
iești. cu o participare numeroa
să si de bună calitate Va fi, 
fără Îndoială, o dispută aprigă 
pentru victorie și nu sint ex
cluse noi recorduri, șansele fi
ind echilibrate. Din programul 
reuniunii mai remarcăm Drezen- 
ța lui Coran și Surîs liderii 
cailor de 3 ani. precum si a 
„Premiului Jiu". in care va 
concura și Manuc. campionul ac
tual al turfului. alături de Tri
foi, Sardonic și alții. Deci. o 
reuniune cu frumoase perspecti
ve. Revenind la reuniunea dr 
miercuri, ccnsemnăm triplul suc
ces al formației R.I. Nicotae. cu 
Cornison scăpat total m na.id’- 
cap. Suplac. intr-un nou record 
al carierei, si Altina. O altă for
mație evidențiată este tea a iui 
G Suditu. care a obținu: două 
victorii. Prima eu Albinita G 
Grigore conducînd-o eu mult 
aplomb, cealaltă cu Cnh-din .ex
celent susținut in lupta finală 
«le tinărul Costeanu. Simln. cu

D. Toduță la timonă, a obtinut 
o victorie facilă intr-un fru
mos nou record al carierei. Lista 
învingătorilor a fost completată 
de Samba II, dar apariția 
mare favorită a surprins, 
semnăm faptul că sosirea 
„Prem ul lalomlcioara" a 
viciată de arbitrii sosirii.

Rezultate tehnice :
1. Simîn (Toduță) 
tanca. Cota :

ei ca

Cursa 
1:37,3. 2 

cîșt. 1.60. Cursa a
Il-a ; 1. Albinița (Grițore) 1:30,3, 
2. In. Cota : cîșt. 1,80,
Cursa a ni-a : 1. Cornișon (R.I. 
Nieolae) 1:29,7. 2.
Cota : cîșt. 1, ev. 
335. Cursa a IV-a 
(Moise) 1:29,7.
rel. Cota : cîșt. 6, ev. 4, ord. tri- 
biă 2595. triplu 2—3—4 122. Cursa

Suplac (R.I. Nieolae) 
Susai. 3. Finit. Cota: 

Cîșt. 1 80. ev. 5. ord. iriolă 45. 
Cursa a Vl-a : 1. Cobadin (Cos- »einu) 1:33.7. 2. Soarta. 3. Recrut 
Cota : cist. 2. ev. 9, ord. triplă 
116. Cursa a VH-a : 1. Altina 
(I.T. U'-ol-e) 1:37.2. 2. Tușina.
Cota : cișt. 3, ev. 7(1 o"d 30.

a V-a : 
i:42.7, 2.

1.

1B AUSUST1905
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRES
LA 18 AUGUST 1985

TRAGERE 
EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES ACȚIUNE CICLOTURISTICA A TINERETUL

(Urmare din pag. 1) „Gazdele au 
ne arăta cu 
foloasele lu< 
Iar elevul E 
Clubul spori 
ciază că „a 
turistică se 
multe date 
mea de vac 
mei de 
George 
aspecte 
ogoare, 
mai cuprlnz 
seamnă să I 
ti vă agricolă 
tăm să part 
menea acțiu

Nădăjdui 
ziderat este 
cîtă vreme < 
a Capitalei 
din această 
pe alte tra« 
hovel, în 1 
chiar mai i 
dovei“. cun 
Tănase Igau

se atrTDuiecițtiguri irv

SÂNI,AUTOTURISME,EXCURSM
Tai o s cehoslovacă

ev. 13.
Spic. 3. Rug. 

ord. triplă 
Samba II 

1. Anaria. 3. So-

1.
9, ord. 

Cursa a VII-a : 1.
U'-opel 1:37.2. 2.

A MOSCU

Un nou prilej 
pentru participant! 
de a obține : 

AUTOTURIS- 
,DACIA 1300“

(la ambele faze ale 
tragerii)
• MARI SUME 

DE BANI
• EXCURSII IN 

R.S. CEHOSLOVACA

Se efectuează 8
extrageri în două
faze. cu un total
de 42 numere. Ciș-
tiguri pe 13 cate-
gorii. Se cîștlgă șl
CU 3 numere din 6
sau 8 extrase.

Sîmbătă 17 au-
gust 1985 este UL-
TIMA ZI DE PAR-
TICIPARE.

ma celor mal multe localități ale 
României socialiste, oaspeții au 
putut afla prin intermediul in
ginerului Lică Roman, din con
ducerea C.A.P. si -, un mare iu
bitor al sportului.

Trecind după aceea, prin sec
țiile și sectoarele C.A.P., tinerii 
cicloturiștl bucureșteni s-au pu
tut convinge de hărnicia oame- 
lor și de avîntul pe oare l-a 
cunoscut comuna in anii care 
au trecut de Ia Elibera -’- îndeo
sebi ta ultimele d-ouâ decenii, de 
viață luminoasă, tot mal Îmbel
șugată a celor ce muncesc pe 
ogoarele, ta livezile, in crescăto
riile și saivanele gospodăriei.

„A fost o binevenită acțiune 
sportivă, dar șl o frumoasă lec
ție de viață, pentru noi ’oți" 
afirma Ia plecare Petre - ană, 
sudor la R.L. C.F.R. ,,16 Feo na 
rie“, idee pe care o completea
ză si Mlhai Dudea. tehnician la 
Academia ..ștefan Gheorghiu" :

club 
Stan 
din 
acui



ETAPA S-A ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUA

meciurile I.T.A. — 
I.T.A. — F. c. Plo- 

ambele in ediția 
Juventus — Praho-

cu cele mai multe pre- 
(38) In campionatul Dl- 

„A“ 7 In primul rind, da- 
joculul Inteligent șl lnspi- 
Corvinulul, de o mare va- 

, purtat in mare viteză,

9- 0 IN... 50 DE MINUTE I
tafringerea atlt de categorică

înregistrată de Rapid la Hune
doara, cu acel neașteptat scor 
fluviu de 8—0. Intră ta „galeria" 
marilor surprize din Întreaga e- 
xistența a campionatului nostru. 
Recordul a fost înregistrat ta e- 
diția 1828—30, cind Juventus 
București a Învins, la Brăila, cu 
16—0, pe Dacia Unirea I In de
cursul anilor au mal fost și alte 
citeva „rezultate-bombă", cum ar 
ZI cele din 
Jiul 12—0 și 
iești 11—0, 
1847—'48, sau 
va Ploiești 11—0 (1946—1947), toa
te Înregistrate pe vremea cind 
se juca cu trei fundași și dru
mul spre poartă era mult mal 
liber. In ultimii 20 de ani, cel 
mai mare scor a fost realizat 
de Dinamo, cind a Învins cu
10— 1 pe Steagul roșu Brașov 
(1964—1965). De atunci, insă, ni
meni n-a mal cîștlgat la o di
ferență de 9 goluri, așa cum a 
făcut-o Corvinul, miercuri, la 
Hunedoara. Victoria categorică 
asupra Rapidului coincide șl cu 
recordul de goluri al echipei lui 
Klein, Gabor șl Mateuț, după a- 
cel 8—0, cu Politehnica Iași, din 
ediția 1980—'81.

Cum a fost posibil un aseme
nea scor ta fața Rapidului, e- 
chlpa 
zențe 
viziei , 
torită j 
rat al 
rletate, 
cu dese infiltrări ale fundașilor 
laterali in atac și cu o linie 
de mijloc (Mateuț, Petcu, Kleln) 
care a zburdat pe tot terenul, 
apărind cu mare insistență la fi
nalizare. Rapid a rezistat 25 de 
minute, după care, o dată cu 
deschiderea scorului (Dubincluc), 
întreaga echipă feroviară 
prăbușit. Desele manevre 
neobosițllor Kleln (pe partea 
stingă), Mateuț și Petcu (pe 
dreapta), l-au scos matematic pe 
mijlocașii feroviari din dispozi
tiv, după care a urmat pasa tn 
adinclme „printre", spre margi
nile terenului, spre Gabor șl 
Văetuș sau spre fundașii laterali 
plecați ca din... pușcă. Urma 
învăluirea pe lingă Marinescu și 
Bacoș, însoțită de frecventele 
centrări cu efect, care au deci
mat resursele „centralilor" rapl- 
diști. Greșelile de plasament șl 
marcaj s-au Înmulțit și scorul 
a... curs, oprlndu-se In dreptul 
cifrei 9 ! Un scor greu imagina
bil, stabilit practic in numai 50 
de minute, pentru că hunedore- 
nli au înscris primul gol ta mi
nutul 26 șl l-au marcat pe-al 
nouălea In minutul 76.

Gheorghe NERTEA

s-a 
ale

DIFICULTĂȚILE ECHIPEI 
ARGEȘENE

Miercuri, F.C. Argeș, evolutnd 
pentru a doua oară consecutiv, 
pe propriul teren, n-a reușit să 
termine Învingătoare, reallzînd o 
„remiză" In compania F.C. Bi
horului. Desigur că asemenea

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“
SERIA A IX-a

ETAPA 1—18 august
Voința Oradea — Olimpia Gher- 

Cluj-Napo- 
dr. Petru 
Cluj-Niapo- 
lulla, Stic- 
- Recolta

la, Steaua-C.F.R. 
ca — Minerul Or.
Groza, Electrometal 
ca — Mecanica Alba 
la-Arieșul Turda
Salonta, Gloria Bciuș — Industria 
sirmei Ctaipla Turzli, Oțelul Or. 
dr. Petru Groza — Metalurgistul 
Cugir, Metalul Alud 
Valea lui 
cuiuș —
poca.

ETAPA
Metalurgistul

Viitorul — IRA-Volnța,

Unirea 
Mihal, Minerul Șun- 
Viitorul-IRA Cluj-Na-

Mecani-

A H-a — 25 august
Stlcla-Arieșul, 

Minerul 
P.G — Minerul S., Unirea — 
Steaua-C.F.R., Recolta — Oțe
lul, Olimpia — Gloria, Industria 
sirmei — Electrometal. 
ca — Metalul.
ETAPA A IH-a — 1 septembrie 

Electrometal — Minerul PXS., 
Gloria — Mecanica, Votata — 
Recolta. Olimpia — Vlltorul-IRA, 
Stlcla-Arieșul — Unirea, Meta
lul— Metalurgistul, Minerul 8. — 
Steaua-C-FR. Oțelul — Indus
tria sirmei.
ETAPA A IV-a — 8 septembrie
Viltorui-IRA — Unirea, Meta

lurgistul — Minerul S., Industria 
sirmei — Sticta-Arleșul, Voința — 
Gloria, Minerul P.G. — Olimpia, 
Mecanica — Recolta, Metalul — 
oțelul, Steaua-C.F.R. — Elec
trometal.
ETAPA A V-a — 15 septembrie 
Gloria — Steaua-C.F.R., Oțe

lul — Electrometal, Olimpia — 
Metalul. Mecanica — Vlltorul-IRA, 
Unirea — Voința, Minerul 3. — 
Industria sirmei, Stdcla-Arieșul — 
Minerul P.G, Recolta — Meta
lurgistul.
etapa A Vl-a — 22 septembrie

Unirea — Mecanica, Electro
metal — Recolta. Stiela-Arieșul — 
Gloria Minerul S. — Voința, 
Metalurgistul — Olimpia, Mine
rul P. G. — Oțelul, Vlltorul-IRA — 
Industria sirmei Metalul — 
Steaua-C.F.R.

ETAPA A VH-a — 29 septembrie 
Recolta — Metalul, Gloria — 

Otelul. Vlitorul-IRA — Metalur
gistul. Minerul P.G. — Unirea, 
industria sirmei — Meoanica 
Vo’nta — Electrometal,' Steaua- 
' F R. — Sticla-ArieșuL Olim- 
p-a — Minerul S.

miutactie 
determină si cro-

rezultate produc 
dar totodată ele 
căutarea cauzelor care a 
vocat insuccesele tn ultime par
tidă oitestenll deși au lomiw 
— uneori insistent — o-au găsi’ 
soluțiile corespunzătoare stră
pungerii «betonului* jrfidean 
Cel patru tnalntași folosit’ — 
Dorel Zamfir (Pană l-a iniocult 
tn repriza secundă). Jureă sl 
Nlca au combinat mult insă au 
rămas datori la capitolul finali
zare (au tatîrzlat să suteze sau 
au pasat unul coechipier) care 
chipurile, ar fi fost într-o poziție 
mal bună). „Avem încă proble
me cu alcătuirea formației. — 
ne mărturisea, după meci antrenorul FI. Halaglan. Să-mi fie 
iertată comparația, dar clubul 
s-a transformat Intr-un tel de 
policlinică, deoarece am avut șl 
avem tacă multi accidentați 
Moiceanu. Toma si Pirvu stat 
incă Indisponibili, iar Scancu șl 
Iovănescu — nerefăcuți complet — 
au intrat totuși tn ioc. dar ran
damentul lor nu a fost la... ni
velul posibilităților lor actuale 
Perioada aceasta critică se va 
sflrși curînd, iar F.C. Argeș tși 
va spune cuvintul ta campionat"

Sperăm că perioada de între
rupere pentru pregătirile echi
pei naționale tn vederea partidei 
cu Finlanda va fl 'olosită din 
plin pentru refacerea tuturor ju
cătorilor, pentru ca apoi F. C. 
Argeș să joace cu toate piesele 
de bazăI

Pompîliu VI NT! IX

(poate 
așteptat). miercuri in 

tribunelor arhipline 
amim-

A DOUA „EDIȚIE- A LINIEI 
ȚICLEANU - BĂLĂCI - 

DONOSE ?
Universității Craiova )-a trebuit 

— Înaintea derby-ulul — un eeva- 
stimulent pentru a da satisfacție- 
Și acest ceva l-a găsit 
Chiar l-a 
ambianța 
care au avut darul să-4 
tească de zile frumoase, să-l re- 
trezească ambiții pe mășura va
lorii. Pe fundalul unul asemenea 
decor impresionant i-am văzut 
pe mal vechil jucători al echipei 
din Bănie Ștefănescu, Ungurea- 
nu, NegrUă si Cămătaru, iuetnd 
cum n-au mal făcut-o demult, 
cu o exemplară votată, dătătoare 
de speranțe pentru .jstartul eu
ropean". Intre el. ștefănescu a 
fost iarăși liderul sistemului de
fensiv, lucid șl întreprinzător. In 
timp ce Ungureanu, prin incursi
unile sale Irezistibile, a dat aripi 
Întregii echipe.

Cvartetul internaționalilor cra- 
loveni și-a făcut așadar, din plin 
datoria, dar surpriza, pflăcuta 
surpriză, a venit din linia me
diană, care. prin ' contribuția 
trioului A. Popescu Mănăilă și 
Badea, a făcut ea tribunele să 
uite, pentru o Clipă, dispariția tn 
bloc a unul compartiment de 
Înalt randament, în campionat si 
In cupele europene, Țicleanu, 
Beldeanu, Donose si Balacl. Intr
ată t de tenace și de laborios (a- 
mintind de Țicleanu) a fost Mă- 
năilă, tatr-atlt de abili șl de clar
văzători (amintind de Beldeanu, 
Donose și Balacl) au fost A. 
Popescu si Badea, Ultimul Im- 
presionlnd prin dezinvoltura (du
blată de execuții tehnice origi-

cane,

ETAPA A VîH-a — 6 octombrie 
Minerul S. — Stida-Arieșui, 

Olimpia — Steaua-C J.R., Meta
lul — Gloria, Electrometal —
Vlitorui-IRA, Metalurgistul —
Unirea, Otelul — Voința, Indus
tria sirmei — Recolta. Mecani
ca — Minerul PX3.
ETAPA A IX-a — 13 octombrie
Minerul P.G. — Gloria, Viito

rul IHA — Metalul, Mecanica — 
Olimpia, Unirea — Oțelul, Recol
ta — Minerul S„ Stlela-ArieșuJ — 
Electrometal, Steaua-C P.R. — 
Metalurgistul. Votata — Industria 
strmel.
ETAPA A X-a — 20 octombrie
Industria sirmei — Steaua-C.FJL, 

Gloria — Minerul S., Otelul — 
Mecanica, Electrometal — Me
talul, Metalurgistul — Minerul 
P.G., Recolta — Vlltorul-IRA. 
Stlcla-Arieșul — Votata. Unirea— 
Olimpia.
ETAPA A Xl-a — 27 octombrie 

Oțelul — Stlcla-Arieșul, Voin
ța — Minerul P.G., Olimpia — 
Electrometal, Minerul 3. —
Unirea, Metalul — Industria «ăr- 
mel. Mecanica — Metalurgistul 
Steaua-C.F.R. — Recolta, Vll
torul-IRA — Gloria.
ETAPA A XH-a — 3 note
Industria sirmei — Unirea, E- 

leotrometal — Minerul S„ Mine
rul PjG, — Vlltorul-IRA, Meta
lurgistul — Voința, Olimpia — 
Otelul, Recolta — Gloria, Meta
lul — Stlcla-Arieșul. Steaua- 
C.F.R. — Mecanica.
ETAPA A XIH-a — 10 noiembrie 

Minerul P.G. — Metalul, Stlcla-
Arieșul — Olimpia, Voința — 
Steaua-C.F.R.. Gloria — Etectro- 
metal, Metalurgistul — Industria 
sirmei, Minerul S. — ““
Vlltorul-IRA — Otelul. 
Recolta.
ETAPA A xrv-a — n 

Mecanica — Voința,
Steaua-C J JR„ • Electrometal — 
Unirea, Recolta — Olimpia, Vilto- 
rul-IRA — Stlcla-Arieșul. Indus
tria stanei — Minerul 
Gloria — Metalurgistul 
tal — Minerul S.

ETAPA A XV-a 24 noiembrie
Olimpia — Industria sirmei 

Stlcla-Arieșul — Mecanica Mi
nerul S. — Oțelul, Unirea — 
Gloria, Metalurgistul — Electro
metal, Voința — Metalul
C.F.R. — Viitorul IRA, Minerul 
P.G. — Recolta.

Mecanica, 
Unirea —
noiembrie 
Oțelul —

P.G.
Meta-

de înalta

(care se 
continue 

sale de 
partenerei 

evalua mal 
— tnalntea

ue> etalată tatr-u- meci dispu
tat ta o tensiune Înaltă Cind 
Ctrțu va red veni titular in e- 
îh'r? ji avanoostur. linia me
diană va nutea beneficia si de 
aDortul Iul Bîcu (jucător care se 
timte ma’ ta apele Iu! venind 
tore gol. din afara zonelor crea 
bine oăztte) se va constitui Ia
răși ta compartimentul-cheie. la 
ora aceasta tn fotbalul 
competitivitate

Universitatea Craiova 
înțelege va trebui să 
ne linia prestației 
miercuri) l-a oferit 
oosibilitatea de a se 
exact — si din timp 
primei manșe din Cupa U.E.F.A., 
cu Neuchatel Xamax : pen'ru că 
orice s-ar spune un test ta de
clasare cu formația craloveană. 
edifică mai mult decît cele două 
examene susținute ta compania 
lui F.C Bihor și F.C.M. Brașov. 
Este drept. Sportul studențesc 
nu l-a aliniat nici miercuri pe 
Munteanu II șl M. Marian, două 
piese de- bază ta mecanismul e- 
chipei. dar aceste absente nota
bile nu explică tn întregime o 
prestație cu mult sub potențialul 
rea] al celorlalți titulari, ta frun
te cu lorgulescu, Hagl șl Coraș, 
tricolorii din formația ..alb-negri- 
lor“ lorgulescu. acuztad primul 
degringolada care a cuprins re
pede defensiva oaspeților, a de
venit Irascibil, ta timp ce Hagl 
șl Coraș au creat, ta 90 de mi
nute. o singură fază demnă de 
posibilitățile și de reputația lor.

Competent șl echilibrat, cuplul 
Ardeleanu — T. Dima va stl 

O
. C. Ardeleanu — T.
să readucă pe linia de plutire 
echiră cu frumoase resurse.

Gheorghe NICOLAESCU

premleră o partidă 
primei divizii, in 
mii de spectatori 
simplu au ocupat la 
locurile, iar copiii de

FRUMOSUL START 
AL VICTORIEI BUCUREȘTI 
II DA DREPTUL SĂ SPERE...

Cochetul stadion Metalul a fost 
miercuri tatr-o postură Inedită, 
găzduind ta 
din cadrul 
prezența a 
care pur șl 
refuz toate __________ ______
vtrstă școlară, care au avut ac
cesul gratuit, au acoperit gazo
nul peluzelor. Eveniment trăit 
cu emoție de numeroșii iubitori 
al fotbalului din marele cartier 
muncitoresc Pantelimon, care 
s-au atașat nu numai cu sufle
tul de nou promovata formație 
Victoria București, o echipă 
care, lată, a luat un spectaculos 
start la debutul el pe prima sce
nă. Un debut care confirmă in
vestiția de muncă șl pasiune fă
cută de factorii responsabili al 
acestei echipe, de la antrenori 
pină la conducerea asociației, și 
nu in ultimul rind de jucători, 
ta marea lor majoritate debu- 
tanți In Divizia „A". O primă 
răsplată a fost victoria ta pre
mieră de miercuri, o victorie 
muncită, pe deplin meritată, ob
ținută tn fata unei echipe care 
a dat o replică consistentă, 
generată evident de experiența 
el superioară ca divizionară „A*. 
Gustin d pentru prima oară din 
fructul succesului, jucătorii pre
gătiți de competentul cuplu de 
antrenori I. Nunweiller — C. 
Frățilă au acum obligația de a

SERIA A X-a
ETAPA 1 — 18 august

Chimforest Năsăud — Minerul 
Băiuț, Chimia Zalău — Energia 
Pruindu Btrgăulul, Chimia Tăș- 
nad — Unlo Satu Mare, Minerul 
Bălța — CUPROM Bala Mane. So
meșul Satu Mare — Minerul Baia 
Sprle, Lăpușul Tg. Lăpuș — Vic
toria Cărei, Oașul Negrești — 
Minerul Sărmășag. Minerul Rod- 
na — Bradul Vlșeu.

ETAPA A H-a — 25 august
Unio — Lăpușul, Victoria 

Chimforest, Minerul B.S. — 
mia z„ Energia — Chimia
CUPROM — Minerul R„ Bradul— 
Oașul, Minerul Băiut — Someșul, 
Minerul 3. — Minerul Bălța.
ETAPA A IH-a — 1 septembrie

Minerul R. — Victoria, Mine
rul Bălța — Minerul BJS„ Chim
forest — Energia, CUPROM — 
Someșul, Chimia T. — Mineral 
S„ Chimia Z. — Braduî, Lăpu
șul — Oașul. Minerul Băiuț —

3.

15 septembrie 
Oașul, Minerul 

Minerul Băiuț, Lăpu- 
Mlnerul S„ Energia — 
Chimforest — Chimia 

Unio, Chimia Ml-

Unio.
ETAPA A XV-a — 8 septembrie
Mineral Bălța — Cblmla Z„ So

meșul — Mineral R.. Victoria — 
Minerul Băiuț, Unio — Chim
forest. Bradul — Lăpușul, Mtae- 
ru4 S. — CUPROM, Mineral 
B.S. — Chimia T„ Oașul — 
Energia.
ETAPA A V-a —

CUPROM
B. 3. 
șui — 
Bradul, 
T„ Minerul R.
Z. — someșul. Victoria 
nerul Bălța.
ETAPA A Vl-a

Chimia T.
Unio — Someșul. Bradul 
tăria. Minerul Băiut — 
Z, Energia — CU----- _2,
S. — Chimforest, Mineral Bălța— 
Lăpușul. oașul — Minerul B.S.
ETAPA A Vil-a — 29 septembrie

Someșul — Energia, CUPROM — 
Bradul Minerul Băiuț — Mine
rul Bălța, Unio — Minerul S„ 
Chimia Z. — Chimia T„ Victo
ria — Oașul, Chimforest — Mine
rul B.S„ Minerul R. — Lăpușul.

22 septembrie 
Minerul R., 

_ Vlc- 
____  Cblmla 
CUPROM, Minerul

Mlrea. Nedelcearu 
Duminică senina 
afla in fata unui 

meciul eu Sportul 
probă a adevăru-

confirma spectaculoasa «uită de 
rezultate. El au posibilități rea
le să continue acest tneeout de 
drum tmblnind eficient expe
riența unor component! precum 
Custov. Eftimescu. Aelenel cu 
elanul tineresc și dorința de a- 
firmare a lui 
sau Brumaru.
Victoria se va 
greu examen, 
studențesc, o ____  _
Iul pe care speră să o treacă 
cu bine, argumenttnd astfel că 
impactul cu rigorile primului 
eșalon a fost depășit mai repe
de declt se anticipa, pentru că 
nu trebuie să omitem aspectul 
— deloc neglijabil — că echipa 
bucuresteană a ‘luat mult mai 
tirziu startul pregătirilor. Peri
oada de întrerupere care urmea
ză după etapa de duminică este 
un bun prilej pentru ambițioa
sa formație Victoria să facă alte 
și Importante acumulări. astfel 
incit să reia întrecerea șl mal stă- 
pînă pe ea. cu exprimări supe
rioare tn teren. Frumosul start 
al echipei Victoria 11 dă tot 
dreptul să spere...

Adrian VASILESCU

de

In perspectiva sezonului 
internațional 

STEAUA TREBUIE 
SA FORȚEZE JOCUL

Cu o sportivitate demnă 
toată lauda, gazdele din Slatina 
recunoșteau că F. C. Olt, ta 
ciuda unor eforturi lăudabile, a 
fost învinsă de o echipă mal 
bună. Acesta e adevărul. In timp 
ce F. C. Olt încearcă să facă 
o nouă echipă, să integreze cîțl- 
va jucători tineri (Mihail, Tăna- 
se, Rulcea), Steaua avea pe ban- 
ca de rezerve pe Weisenbacher, 
Șt. Petcu, Ballnt șl Radu n, 
care pot fl oricînd titulari In 
alte echipe. Superioritatea Stelei 
s-a văzut însă — pe toate pla
nurile — după pauză. Atunci ca
litatea jocului s-a ridicat mal 
aproape de ceea ce se aștepta, 
acțiunile ofensive fiind mal dese 
șl mal periculoase, ca șl șutu
rile la poartă. în prima repriză, 
deși jucătorii adverșl erau des
tul de inhibați, Steaua, ta nu
mele unei idei tactice, a făcut 
un excesiv joc de așteptare, cu 
repetate pase In propriul teren 
și prea rare atacuri șl a șutat 
doar de 5 ori la poartă. O să 
se spună că echipa, ca și la 
Pitești, a învins. De acord, dar 
acum a Învins și cu un pio de 
șansă, cu golul marcat dlntr-o 
lovitură liberă cu o execuție de 
excepție a lui Bărbulescu. Se a- 
prople meciurile internaționale, 
din C.C.E. și credem că e tim
pul ca Steaua să apese pe ac
celerator, să-și dinamizeze jocul, 
să redevină ceea ce a fost In 
campionatul trecut, pentru că 
solicitările din meciurile interna
ționale (șl ne referim ta primul 
rind la atacanți, la Pițurcă și 
Lăcătuș) vor fl mult mal marl I

Constantin ALEXE

EDIȚIA 1985/1986»
ETAPA A VIII-a — 6 octombrie

Minerul B.S. — CUPROM, Chi
mia Z, — Mineral S„ Energia — 
Undo, Chimia T. — Victoria, 
Lăpușul — Minerul Băiuț, So
meșul — Minerul Bălța, Chim
forest — Bradul, Oașul — Mine
rul R.
ETAPA A IX-a — 13 octombrie

Bradul — Someșul, Lăpușul — 
Chimforest, Minerul S. — Mine
rul B.S., Minerul Bălța — Ener
gia. Chimia T. — CUPROM, Mi
nerul Băiuț — Oașul, Unio — 
Victoria, Minerul R. — Chimia Z.
etapa A X-a — 28 octombrie
Oașul — Unio, Minerul Băița — 

Chimia T„ Chimforest — Minerul 
R., Someșul — Minerui! S„ Vic
toria — Energia. Chimia Z. — 
Lăpușul, Minerul B.S., — Bra
dul. CUPROM — Minerul Băiuț.
ETAPA A Xl-a — 27 octombrie

Chimia T. — Someșul, Minerul 
B.S. — Undo, Minerul 3. — Vic
toria, CUPROM — Chimia Z„ 
Bradul — Minerul Bălța, Oașul — 
Chimforest, Minerul Băiuț — 
Minerul R„ Energia — Lăpușul.
ETAPA A XH-a — 3 noiembrie

Minerul S. — Minerul Băiuț, 
Minerul R. — Energia, Minerul 
Bălța — Oașul, Lăpușul — Mi
nerul B.S., Someșul — Victoria, 
Utnlo — CUPROM, Chimforest — 
Chimia E„ Chimia T. — Bradul.
ETAPA A XIH-a — M noiembrie

Someșul — Chimforest, Bradul— 
Unio, Energia — Minerul S„ Chi
mia Z. — Oașul, CUPROM — 
Lăpușul, Minerul Băiuț — Chimia 
T., Minerul R. — Minerul Bălța. — ' ------ - B.

H
Z-,

, Minerut R. 
Victoria — Minerul
ETAPA A XlV-a —

Victoria — Chimia 
Someșul. Chimforest 
Minerul ‘ 
Minerul 
Energia, 
nerul S
ETAPA

8.
noiembrie 
Lăpușul— 

_________ CUPROM 
Bătut — Bradul, Unio — 
Bălța. Minerul BS. — 
Oașul — Chimia T„ Mi- 
— Minerul R.

A XV-n — 24 noiembrie
Energia — Mineral Băiuț. Mi

nerul R. — Minerul BJS„ Chimia 
T. - Lăpușul. Chimia Z. — Unio, 
Bradul — Minerul S., Minerul 
Bălța — Chimforest. CUPROM — 
Victoria, Someșul — Oașul.

ARBITRII ETAPEI
DE DUMINICĂ

DIN DIVIZIA ,.A“
Brașov — A.S.A. Tg.

Ș. Necgulescu ; 1. Tăna- 
din Tireoviște) M.

F.C.M.
Mureș : 
se (ambii 
Stănescu (Iași).

F.C. Olt — Corvinul: V. Curt 
(Medgidia); N. Gogoașe (Buzău), 
Ad Porumboiu (Vaslui).

Steaua — Dinamo : L Crăciu- 
nescu (Rm. Vîicea) : C. Gheor
ghe (Suceava). V. Tltorov (Dro- 
beta Tr. Severin).

F.C. Bihor — Petrolul : J. 
Grama ; M. Nlculescu. E. Pă- 
trașcu (toți din București).

Chimia — „U* Cluj-Napoca : 
G. Ionescu : V. Angheloiu. M. 
Stoenescu (toti din București).

Sp. studențesc — Victoria : L 
Igna (Timișoara): I. Tarcan (Tg. 
Mureș). M. Axente (Arad).

S.C. Bacău — F.C. Argeș : BL 
Neșu ; T. Bone (Oradea). A. 
Gheorghe (Piatra Neamț).

Rapid — Gloria Buzău : M. Sa- 
lomir (Cluj-Napoca); Șt. Rotă» 
rescu (Iași). C. Popoviei (Cirn- 
Dia Turzil).

Politehnica Timișoara — Uni
versitatea Craiova : R. Petrescu 
(Brașov); R. Matei, P. Balaș 
(ambii din București).

c.

Steaua si Dinamo.
ZIUA MECIULUI 

SE V1ND BILETE 
CASELE STADIONU- 

Steaua. Legitimațiile

• In vederea meciului 
Steaua — Dinamo care se 
va desfășura duminică, 
orele 18. pe stadionul 
Steaua, biletele. insotite 
de tichet de sector, rind 
șl loc. au fost puse In 
vînzare la casele din Pa
sajul Universității. Agen
ția C.C.A.. Agenția din 
str. Vaslle Conta stadioa
nele ■"IN 
NU 
LA
LUI _____  __ ,____ .__
C.N.E.F.S. pentru tribune
le zero șl a Intila sint 
valabile numai însoțite de 
tichete care pot H procu
rate de la sediul clubului 
Steaua din Calea Plevnei 
nr. 114.
• Clubul sportiv Rapid 

aduce la cunoștință că 
locurile tn tribunele sta
dionului Giulești slnt nu
merotate. Posesorii de le
gitimații eliberate de 
C.N.E.F.S. șl C.M.E.F.S. 
vor avea acces ta secto
rul „A" din tribuna I pe 
bază de tichete. care se 
pot ridica de la sediul 
clubului, Incepînd de vi
neri. 16 august, orele 10.

ȘTIRI • ȘTIRI
• START ȘI IN COMPETI

ȚIILE DE JUNIORI. Duminică 
18 august se va disputa prima 
etapă a celei mal ample compe
tiții rezervate tinerilor jucători — 
campionatul de juniori II, Între
cere care reunește echipele de 
juniori ale divizionarelor „C“. 
Conform ultimelor decizii ale 
F.R.F.. in această competiție vor 
putea evolua jucători născut! 
după 1 august 1888. DAR ȘI 3 
JUCĂTORI născut! după 1 au
gust 1087. în cealaltă întrecere a 
juniorilor, campionatul I, vor e- 
volua jucători născuti după 1 
august 1967, INCLUSIV ÎN ECHI
PELE CLUBURILOR ȘCOLARE.

• BIROUL FEDERAL 
trunește azi, la ora 16. se in-

— CHI- 
(2-0).

• GLORIA BISTRIȚA
MICA TIRNĂVENI 4—0
Toate cele 4 goluri au fost mar
cate de Moga (min. 14, 16,
48 si 60). (I. TOMA — coresp.).

ORGANIZATORI- 
CEAHLĂUL p.

• MĂSURI 
CE LA F.C. 
neamț. Clubul din P. Neamț are 
următoarea conducere : tag. D. 
ștefan (președinte de omoare), 
prof. N. Zaharia (președinte re
tribuit), D. Dumitriu III (antre
nor principal). A. Onica (antre
nor secund), M. Radu (antrenor 
juniori). (C. TOMA — ooresp.).

LOTO-PRONOSPCP.T INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri 16 august, va avea 
loc in București, in sala Clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, cu 
lnoepere de la ora 16,30. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate 
la ora 1» pe programul II, la 
ora U pe programul I. precum 
si sîmbătă dimineața, la ora 3,55, 
tot pe programul I. După trage
re, va urma un film artistic. In
trarea liberă.
• CIȘTIGURILE TRAGERII LO

TO DIN 3 AUGUST. Cat. 1 1 4 
variante 25% a 40181 Iei ; cat. 
3:1 variantă 100% a 20.005 lei 
și 13 variante 25% a 5 001 lei ; 
cat. 3: 9 variante 100% a 5 314 
lei șl 28 variante 25% a 1 328 lei : 
cat. 4 : 30,75 variante a 2 314 lei ; 
cat. 5 : 150,50 variant© a 565 lei; 
cat. 6 : 253,75 variante a 335 lei ; 
cat. X : 1 404,25 variante a 100 lei. 
Cîștigurile in Valoare de 40181 
lei, de la cat. 1, au revenit par- 
ticlpanților : MANDEK IACOB 
din Chișineu-Criș jud. Arad, 
BANU DORIN din Brașov, SAN
DU ILIE din Sighișoara și PETO 
EUGEN din Satu Mare.



camoîonatcic mondiale

(ic tiiiac-canoc
SASE ECHIPAJE ROMANEȘTI 

CALIFICATE DIRECT ÎN SEMIFINALE
ECHIPA FEMININĂ Df HANDBAL A ROMÂNIEI -

LOCUI II LA „TURNEUL PRIETENIA"
>:AZEVINKEL, 13 (prin telefon). 

Au început concursurile din ca
drul seriilor Campionatului mon
dial de caiac-cănoe (seniori). 
Această a xix-a ediție, la care 
slnt prezente 35 de țări, a de
butat într-o zi călduroasă, cu 
tiu lac extrem de liniștit, prielnic 
desfășurării probelor. Afluența 
mare de sportivi este dovedită 
și de faptul că la starturile se
riilor au fost prezente Cel puțin 
cite 20 de echipaje. La capătul 
primei zile de întreceri, din cele 
7 echipaje românești care au 
concurat în serii, 6 s-au calificat 
direct în semifinale, după o e- 
voluțîe aplaudată de numerosul 
public, lăsînd să se întrevadă 
și în continuare o comportare 
ia fel de bună. Doar ambarca
țiunea de caiac dublu r 1 000 in 
va mai participa la recalificări.

Debutul l-au făcut canolștii, în 
proba de simplu. Sorții au 
hotărît ca cei trei mari favoriți, 
Aurel Macarencu (România), I. 
Klementiev (U.R.S.S.) și G. Miss 
(R.D.G.) să concureze în serii 
diferite, cîștigînd, fiecare, grupa' 
clin care a făcut parte. Așadar, 
A. Macarencu (4:30,43) a fost 
primul sportiv român calificat 
in semifinale, principalii săi con- 
tracandidați fiind creditați cu 
următorii timpi : Klementiev
4:30,22 șl Miss 4:22,10.

O luptă strînsă s-a dat și la 
canoe dubiu, unde reprezentanții 
noștri Toma Simionov și Fiodor 
Gurei, fără să forțeze, șl-au 
asigurat participarea la faza ur
mătoare a competiției, clasîndu-se 
pe locul 3 cu 3:52,87. Dintre 
ceilalți concurenți, creditați cu 
mari șanse la medalii, s-au ca
lificat în semifinale J. Sarusy — 
I. Vaskuti (Ungaria) 3:56,69 și 
O. Heurodt — A. Schuck (R.D.G.) 
3:51,92..

' In 
întrecerile de caiac, 
serie, ia simplu, Angelin 
a ocupat locul secund, cu 
— după A. Thomson 
Zeelandă), 3:52,50 — rezultat care 
i-a asigurat calificarea în semi
finale. Dintre ceilalți participanți 
s-au detașat Ph. Boccara (Franța) 
3:52,99, H. Zinke (R.D.G.) 3:53,22.

O nouă satisfacție ne-au adus 
reprezentanții noștri la caiac 4 
— Angelin Velea, Ionel Constan
tin, Nlcolae Feodosei, Ionel 
Lețcaie — care s-au calificat șl 
el în semifinală, ocuplnd poziția 
a doua, cu 3:05,17, după echipajul 
Noii Zeelande, cîștlgător cu 
3:04,71. Celelalte două echipaje 
concurente în serie. Canada și 
Marea Brltanle, au sosit după 
8 șl, respectiv, 13 secunde față 
de ambarcațiunea noastră. în
vingătorii celorlalte serii. Polonia 
(3:06,09) șl Suedia (3:04,27), nu 
s-au detașat față de timpii 
obținuți de sportivii noștri. Se 
anunță, după comportarea ta 
serii, încă un echipaj redutabil, 
care poate candida la o medalie: 
R.D.G., care a obținut 3:04,30.

Singurul echipaj care va trebui 
să tragă în recalificări este

dublul Adrian Scoică — Viorel
Poiopoșer, situați pe locul 8 
într-o serie In care au concurat 
mulțl dintre favorlțl.

Fetele șl-au disputat întiietatea, 
în această primă zi, pe distanța 
de 500 m.
Marinache a ocupat

cu 2:11,33, după Brigitte 
(R.D.G.) 2:07,82, callfl-
la rlndul el, în seml- 
competlțlel. Sportivele 
din caiacul de dublu.

Junioara

I

continuare, s-au desfășurat
In prima 

Velea 
3:52,91 
(Noua

SCHIMBARE DE ANTRENORI
Pentru prima oară din 1959 

și pînă acum, anul acesta, la 
C.M. de hochei pe gheață 
de la Praga, reprezentativa 
Suediei nu s-a aflat în grupul 
celor patru echipe ale fazei 
finale care-și disputau titlul 
mondial. „Vinovat" de acest 
insucces a fost, evident, hi 
primul rînd, antrenorul echi
pei suedeze, Leif Boork (40 
ani). In urma unor critici 
foarte severe ale antrenorilor 
din divizia națională („elite- 
serien"). Boork și-a prezen
tat demisia din funcția de 
antrenor național. In locul 
lui a fost numit Curt Linda- 
troem (44 ani). El va apare 
în public, la cîrma reprezen- 

. tatlvei „Tre Cronors", la 27 
august, cu prilejul meciului 
amical al acesteia cu Ceho
slovacia, campioana lumii.

TRADIȚIA CICLISTĂ 
A FAMILIEI SCHUR

In echipa de ciclism a R.D. 
Germane care a luat parte 
anul acesta la Turul Bulga
riei s-a aflat și un debutant 
cu un nume cu rezonanță în 
sportul eu pedale internațio
nal : Jan Schur, fiul lui 
Gustav-Adolf Schur, de două 
cri cîștigător al „Cursei Pă
cii". „Tave" Schur mai are 
încă trei copil, un băiat șl 
două fete. Una dintre fete, 
Guști, practică șl ea eu suc
ces sportul, fiind o talentată 
alergătoare de fond.
CICLISMUL, SPORT FOARTE 

POPULAR iN COLUMBIA
La sosirea pe aeroportul in

ternațional „Eldorado" din 
Bogota, cicliștii columbiene 
care reveneau din Europa, 
unde participaseră cu mult 
succes la „Turul Franței", 
s-au bucurat de o primire 
extraordinar de călduroasă. 
Cîteva mii de iubitori ai 
sportului au fost prezenți, 
aplaudîndu-1 în special pe 
cei doi rutieri, de acum ce

ta orașele Weismar șl Gre
vesmuhlen din R.D. Germană a 
avut loo „Turneul Prietenia" la 
handbal feminin, competiție deo
sebit de puternică. Reprezenta
tiva țării noastre a ocupat locul 
doi în clasamentul final, cea mai 
bună poziție din istoria partici
părilor la această întrecere de 
anvergură. „După un început 
mai slab, mal ales În disputa cu 
formația Cehoslovaciei — ne-a 
spus antrenorul Bogdan Macovei 
— echipa țării noastre a marcat 
o ascensiune de Ia meci la meci, 
reușind, între altele, o foarte 
prețioasă victorie în lntilnirea cu 
reprezentativa U.R.S.S., prima 
victorie în „Turneul Prietenia* 
împotriva acestei puternice echi
pe. Atacurile handbalistelor noas
tre au fost mal bine organizate, 
mal „lungi*, finalizările au fost 
mal variate. Pentru rezultatele 
obținute, întreaga echipă meri
tă evidențiată, totuși voi remar-

ea — aceasta fiind și părerea 
colegului meu de la conducerea 
tehnică, Gheorghe Zbora — bu
na prestație a lui Carmen Mol
dovan, Dragoslavei Stancev, Li- 
diei Butnărașu, Ancăl Pestrițu. 
Măriei Slrbu, Anetei Bujor, Cla
rei Kertesz șl Mihaelei Constan- 
tinescu*. Iată rezultatele forma
ției României : 20—20 cu Ceho-, 
slovacia, 16—11 cu R.D.G. „B*, 
26—13 cu Ungaria, 18—15 eu 
U.R.S.S., 18—16 cu R.D. Germa
nă, 26—28 cu Bulgaria. Clasa
ment final : 1. U.R.S.S. 2 v 
golaveraj 65—62, 2. România 2 v 
(62—59), 2. Bulgaria 2 v (63 -65).’ 
4. R.D. Germană, 5. R.P.D. Co
reeană, 6. Ungaria, 7. Cehoslova
cia, 8. Polonia.

Genoveva 
locul doi

In serie, 
Schmidt 
clndu-se, 
finalele 
noastre
Tecla Marinescu și Agafia Con
stantin, au condus cursa de la 
cap la cap șl, cu 1:51,91 — timp 
mal bun cu 2 secunde față de 
ocupantele locului doi, calacistele 
din S.U.A. — șl-au asigurat parti
ciparea In faza următoare.

Vasile TOFAN

DANA NUȚU VA JUCA
• Turneul de baraj, opunînd 

pe maestra internațională Dana 
Nuțu (România) marilor maestre 
Nana Ioseliani (U.R.S.S.) șl Pia 
Cramling (Suedia), care urmea
ză să desemneze pe una din can
didatele la titlul mondial femi
nin de șah, se va disputa la 
Stockholm, între 25 august șl 5 
septembrie. După cum se știe, 
cele trei jucătoare au terminat 
la egalitate, pe locurile 3—5 ale 
turneului interzonal de la Ha
vana. In acest turneu de baraj, 
fiecare concurentă va susține cite 
4 partide cu celelalte două par
tenere, în total 8 partide.
• In turneul internațional fe

minin de șah, Ia Băile Hercu- 
Iane, marea maestră sovietică 
Irina Levitina, fosta șalangeră la 
titlul mondial, își consolidează 
poziția de lideră. După nouă 
runde, ea a totalizat 8 puncte 
(remiză cu Baumstark, ciștlgă la 
Jagodzinska și Jicman). Urmea
ză în clasament șahista bulgară

Iebri, Lhis Herrera — consi
derat drept cel mai bun „căță
rător", și Fabio Para — cel 
mai bun 
lut ,, 
să primire a fost transmisă 
în direct de televiziunea co- 
lumbiană. Grație acestor 
sportivi, a căror valoare 
crește — parcă — de la un... 
tur la altul, ciclismul a de
venit unul dintre 
cele 
bia.

neofit" al recentu- 
,Tur“. Această eălduroa-

sporturile
mal populare în Colum-

„VARA - SANIE Șl
IARNA - CAR...”
doar gospodarul știe șlNu „ _______ r_

apreciază adevărata semnifi
cație a dictonului cu „vara-

(JNSPORT 
LA ALTUL

sanie și iarna-car", ci și 
sportivii. Iată, spre exemplu, 
că acum, în plin sezon esti
val, toți specialiștii sporturi
lor ghețli șl zăpezii se află 
în plină pregătire. Cel mal 
buni 80 de schiori alpini din 
lume, prezențl în aceste zile 
Ia startul primului concurs 
al unui nou sezon. Concu- 
rențl din 18 țări, printre care 
Zurbriggen, Girardelll MQl- 
ler, Brooker, Wasmaier, Wel- 
rather, HSflehner Iau parte, 
în Argentina, la trei curse 
de coborîre, două la Las 
Lenas (15 august), o stațiune 
inaugurată In 1983, cu 29 de 
piste diferite, lungi de 47 km, 
și una la Bariloehe, ambele 
în munții Anzll Cordllierl. 
Cele trei curse de la 15,17 șl 
24 august contează Dentru 
„Cupa mondială* 1985/86.

LA STOCKHOLM IN TURNEUL DE BARAJ

• La Tg. Mureș, în meci a- 
mlcal, formația feminină Mu- 

Tg, Mureș — 
(campioana 

(16—13). 
ur- 
cu 

(A-

reșul MATES
Iskra Partizanske
Cehoslovaciei) 32—26 
Peste 1500 de spectatori au
mărit o partidă atractivă, 
numeroase faze Interesante. 
SZABO — coresp.)

Margarita Voiska 6 p (1), 
mancele Viorica Ionescu 5,5 
Cristina Băduleseu 5 p (1). 
zultate din a runda a 8-a 
hronlade —* Ionescu 1—0, 
<U — Madl 1—0, Băduleseu — 
Olărașu 0—1, Ioniță — Voiska

ro- 
P și 
Re- 

PoH- 
Ghln-

0—1, Jicman — Pogorevicl 1—0, 
Anghelova — Baumstark remi
ză; runda a 9-a: Ionescu — An
ghelova 1—0, Olărașu — Ghindă 
1—0, Pogorevicl — Ioniță și 
Baumstark — Jagodzinska remi
ze. Restul, Întrerupte.

• „Restanțele" la normele 
control pentru jucătorii de 
vizllle A șl B vor avea loc 
stadionul Progresul din Capita
lă — $1 nu la stadionul „23 Au
gust", cum s-a anunțat inițial — 
luni 19 august, de la ora 8,30.

d«
Di-
pe

Fetbal meridiane
CAMPIONATE

DANEMARCA (et. 16 — 
din retur). Echipa Vejle, 
rea adversară în „C.C.E.* 
mației Steaua, a dispus de Naest- 
ved cu 2—0 șl ocupă locul 4 în 
clasament, cu 20 p. Alte rezul
tate : B. 1893 — Bronshoj 1—1, 
Aarhus — Herfolge 2—2, Kastrup 
— Brondby 0—1, Koge — Ikast 
2—1, Hvldorvu — Lingby 1—2, 
B. 1903 — Frem 0—0, Odense — 
Esbjerg 3—1. Pe primele locuri:

prima 
viitoa- 
a for-

Recent, la Falun, ta Sue
dia, pe o trambulină din 
material plastic, a avut loo 
un concurs de sărituri. Cîș- 
tlgătorul, finlandezul Mattl 
Nykaenen, a realizat sărituri 
de 84,5 m și 83,5 m. Pentru 
aceștia, iarna poate veni 1...

CELE MAI VECHI SCHIURI
Intr-un muzeu din localita

tea suedeză Urnea au 
expuse schiuri pe care 
cetătorii le apreciază a i 
o vechime de 3200 de i 
Acestea sînt considerate 
mai vechi schiuri de pe 
treg globul 1...

„HARLEM“-UL LA 
60 DE ANI

Una dintre cele mal 
moașe formații profesioniste 
de baschet din lume este, 
desigur, „Harlem Globetrot
ters*. Celebritatea ei nu con
stă, cum s-ar putea crede, 
ta cucerirea titlului de cam
pioană națională a S.U.A., ci 
în „showurlle* de baschet 
revuistic pe care le prezintă 
pe întreg globul. Cu cîtlva 
ani în urmă trupa „Harlem 
Globetrotters* a prezentat 
cîteva spectacole și în țara 
noastră. El bine, deși nu este 
campioană a S.U.A., în lotul 
său figurează cîțlVa dintre 
cei mal buni jucători, adevă- 
rațl virtuozi în mlnulrea 
mingii, în executarea paselor 
șl înscrierea de coșuri. A- 
oum. ta cea de al 60-lea an 
de la crearea sa, formația 
Harlem își va completa lo
tul șl cu... două jucătoare. 
In acest scop, la Charlotte 
(Carolina de Nord), a fost 
organizat un trial eu partici
parea a peste 30 dintre cele 
mal bune baschetbaliste a- 
mericane, între care și Linda 
Page șl Cindy Lucas, com
ponente ale echipei S.U.A., 
campioană olimpică la Los 
Angeles.

fost’ 
cer- 

avea 
ani !
cele 

! ta

tal-

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

BASCHET • Rezultatele pri
mei zile a C.M. (junioare) de 
la Colorado springs, grupa „A* : 
Spania — Senegal 71—59 ; Iugo
slavia — R.P. Chineză 92—58 ; 
grupa ,.B" : Australia — Cuba 
64—62 ; Coreea 
76—70.

CĂLĂRIE • 
Yves Bost a 
prima probă 
la Rotterdam, 
(contracronometru)__
belgianul Eric Wauers.

CICLISM • start în Turul Bel
giei, et. 1 (Gând — Mont de 
l'Enclus, 187 km) : 1, Peeters
411 52:40 ; 2. Matthijs 4h 54:18 ; 3. 
Jacobs (toți din Belgia) 41154:24 
• Etapa a U-a a Turului S.U.A. 
(77 km, pe un circuit — parcurs 
de 35 de ori — în orașul Estes 
Park): 1. Bauer 11149:31: 2.
Shapiro (S.U.A.) la 8 s ; 3. Pierce 
(S.u.A.)^n. t. în clasamentul ge
neral continuă să conducă Le-

TELEX# TELEX
Chineză 

Australia 
i de Sud S.U.A.

Francezul Roger- 
cîștigat, la baraj, 
a concursului de 
In proba a doua 

s-a Impus

mond cu 24h 16:02, urmat de 
compatriotul său, Hampsten, la 
1:55 și Shapiro, la 6:00. Cum, in 
varianta feminină, Jeannie Lon
go a cîștigat șl etapa a 6-a (44 
km, tot la Estes Park, în 111 
10:14,0), ea conduce șl la „ge
neral”, cu 8h 19:10. Harris (Noua 
Zeelandă) o urmează Ia 4:08 • 
Criteriul de la Lanester (212 km) 
a revenit luț Castaing, în 2h 
53:00, învingător, la sprint, în 
fața lui Sean

HOCHEI PE 
doua a C.M. 
„A“ : Olanda 
R.F.G. - 
dia — ‘ 
Pakistan 
— Malaesia 
Anglia 3—3.

Kelly.
IARBA •
(juniori),

— Belgia
— Zimbabwe 12—0 ; 
Chile 6—2 ; grupa , 

i — Franța 5—1 ; Egipt 
2-1 ;

ziua a 
grupa
10—1 ;

In
s' :

Australia

POLO • Campionatul euro
pean (f) a continuat la Oslo : 
Olanda — R.F.G. 27—6 ; Belgia — 
Suedia 13—5 ; Ungaria — Norve
gia 12—5 ; Marea Britanic — 
Franța 9—6. In clasament : 
landa 8 p, 2. Ungaria 8 p, : 
vegla 6 p, 4. R.F.G. 5 p, ' 
gla 3 p etc.

TENIS • Turul doi al 
naționalelor*’ ' ’ '
roe — Wilkinson 6—2, 
Lendl — Flur (S.U.A.) 6—2, 
Mayotte — Robertson 6—4, 
Teltscher — Canter 7—6, 
6—4 : Glammalva — Kolhberg 
(S.U.A.) 3—6, 7—6, 6—2. • Turneul 
feminin de la Mahwah, turul 
doi : Casals — Paradis 3—6, 6—3, 
6—1 ; Budarova — Savcenko 6—4, 

Yanagi 
Shrl- 
6—4 ; 
6—3 ;
6-2,

1. O-
3. Nor-
5. Bel-
.inter-

Canadei (m): McEn-

3—6, 6—1 ; Jolissalnt
6—4, 3—6, 6—2 ; turul trei : 
ver — Klesi (Canada) 6—3, 
Sukova — Hanika
Graf — Katarina Maleeva 
6—0.

6—3,’

6— 4 ;
6—2 ;
7— 6 ; 

0—6,

Lingby 22 p, Naest- 
ved 21 p, Brondby 
20 p. Pe ultimele :
— - 1893 10
16. Koge 7 p.

AUSTRIA (et.
Eisenstadt — 
tria Vlena 
Sturm Graz — Do- 
nawltz 0—0, Rapid 
Vlena — Admira 
Wacker 3—1, Inns
bruck — Grazer 
A. K. 1—1, Austria 
Klagenfurt — Voest 
Linz 0—0, L.A.S.K.
— Salzburg 4—0.

UNGARIA (et. 2). 
Csepel — Videoton 
0—2, Ujpestl Dozsa
— M.T.K. 1—3, Ta- 
tabanya — Ferenc- 
varos 0—0, Pecs — 
Debrețin 3—0, Zalae- 
gerszeg — Szom- 
bathley 2—2, Gyor
— Volan 2—0, Hon- 
ved — Bekescsaba 
3—2, Vasas — Slo- 
fok 4—2. Pe primul 
loc : 
Pe ultimul: 16. Csepel o p.

BELGIA (et. 1). 
Lierse — Beerschoot 
werp — Beveren 4—2, 
Cercle Bruges 2—1, Lokeren 
MOlenbeek 1—1, Varegem — 
Liăge 0—0, Waterschel 
trljk 2—1, Anderlecht — 
toise 4—0, F. C. Bruges 
leroi 0—0, Seralng — 
2—1. Pe primele locuri 
lecht, Antwerp, standard. Water
schel șl Seralng cu cîte 2 p. 
Pe ultimul : 18. La Gantolse 0 p.
• La Oslo, în meci amical, e- 

chipa R. D. Germane a dispus 
cu 1—0 (1—0) de cea 
giel. Singurul gol a 
cat de tînărul Kirsten 
Au asistat 9 900 de 
Danezul Steen Jensen 
echipele : NORVEGIA 
vedt — Henriksen, Sollied, 
reide, Mordt (Andersen) — 
landsen, Ahlsen (Fjaelberg), 
vidsen, Larsen — Oekland, 
cobsen (Thoresen) ; R. D. ___
MANA : Muller — Kreer, Rohde, 
SSnger, Zfltzsche — Pllz (Stiid- 
ner), Liebers, Kirsten (Stein
bach), Minge — Ernst, Thom.

15. B.

!)•
P.

M.T.K. 4 p.
Fază. din mecluz Schallze 0-1 — Werder Bre

men (0—1), din prima etapă a campionatului 
vest-german, 
gazdă luptă

In stingă, Hartmann din echipa 
pentru balon cu Votava, 

Telefoto : A.P. — AgerpresA.P.
1—1, Ant- 

Standard —
F.C. 
Kor- 

La Gan- 
— Char- 
Mechelen 
: Ander-

a Norve- 
fost mar- 
(min. 17). 
spectatori.
a condus 

: Thorst- 
Ha- 
Er- 
Da- 

i, Ja- 
GER-

• Internaționalul Eric Gcrets 
(Standard Liege) a fost suspen
dat mal demult pe trei ani, de 
către federația din Belgia. In 
virstă de 30 de ani, Gerets a pri
mit acum aprobarea să activeze 
în străinătate. El a seihnat un 
contract pe trei ani cu echipa 
olandeză P.S.V. Eindhoven.
• In meci amical, la Gijon, 

formația locală Sporting a dis
pus cu 3—2 de Sparta Rotterdam.
• Reîntors în țară, după anu

larea contractului cu A. S. 
ma, la ----- - —* -*i--
zoane, 
cao a 
evolua, 
Paulo. _ 
zat oferta unei alte echipe ita
liene, Fiorentina, deoarece m-am 
decis să joc In campionatul ță
rii mele* — a declarat Falcao. 
Presa din Rio de Janeiro a scris 
că alte cluburi braziliene s-au 
arătat interesate de achiziționa
rea lui Falcao, printre care Flu- 
mlnense șl Porto Alegre.

. Ro- 
care a activat cinci se- 
brazilianul Roberto Fal- 
declarat că in viitor va 
probabil, la formația Sao 
„Zilele acestea am refu-

„COPIA" IDOLULUI!
Una dintre explicațiile acestei extraordinare „expoziții" pe 

care o cunoaște sportul de performanță, la scară mondială, 
înregistrată într-o proporție de masă, se datorește și contribu
ției cinematografului, a presei șl mal ou seamă a televiziunii. 
O competiție sportivă se bucură astăzi nu doar de prezența 
celor cîteva mii ori zeci de mii de privitori din tribunele dife
ritelor baze sportive, el de multe alte milioane, din te miri ce 
colț de lume, care grație televiziunii urmăresc îndeaproape 
disputele, și cum flecare dintre aceste dispute este ea însăși o 
autentică școală a performanței, prin forța lucrurilor ea proli
ferează la scara mondială, de care aminteam.

Nadia ComănecI, spre exemplu, ale cărei exerciții în „Fo- 
rum“-ul montrealez au tăiat, pur și simplu, respirația a zeci 
de milioane de telespectatori de pretutindeni, s-a constituit in
tr-o pildă de urmat de multe, foarte multe fetițe. Dorind fie
care să fie ca Nadla, copilele s-au străduit s-o imite șl unele 
au reușit ; nu chiar la perfecțiune, dar oricum...

La fel s-au petrecut lucrurile șl cu multe alte mari vedete 
ale sportului, care șl-au găsit repede slmpatlzanți și, mai mult 
chiar... Imitatori, mal ales în rindul copiilor, recunoscuțl pen
tru marea lor capacitate de Imitare. Șl pentru că veni vorba 
de imitare, lată o întîmplare absolut autentică. Intr-o zi, în 
timpul unul concurs de sărituri de la trambulină, pe margi
nea bazinului, săritorul american Greg Louganls (cîștlgător de
tașat, la J.O. de la Los Angeles, atît la trambulină cît șl la 
platformă) a văzut un puști, de zece ani, cu țigara ta colțul 
gurii. Greg l-a făcut cuvenita observație, la oare copilul a răs
puns cu dezarmantă sinceritate : „Vă admir foarte mult. Sta- 
teți idolul meu șl vreau să vă imit ta toate !*.,.

Acest răspuns l-a determinat pe Louganls să renunțe la fu
mat I Ce-ar fl ca și altele dintre vedetele spartului să-șl con
troleze cu atenție comportarea și vocabularul, pe teren, ca șl 
în afara Iul-.

R. VIL.
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