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NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
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Proletari din toate țările, uniți-vă I

$

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, miercuri, 4 septembrie, 
a avut Ioc ședința 
Politic Executiv 
P.C.R.

Comitetul Politic 
analizat RAPORTUL PRIVIND 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI 
LA PRINCIPALELE PRODUSE 
INDUSTRIALE. ÎN PERIOADA 
1 IANUARIE — 31 ------------
1985, COMPARATIV 
EAȘI PERIOADA A 
1984. ~ '
și 
duse 
miei 
ritm 
din perioada corespunzătoare a 
anului trecut, totuși rezulta
tele înregistrate in primele opt 
luni ale anului nu se ridică la 
nivelul posibilităților existente. 
In activitatea unor 
centrale și unități 
au continuat să se 
lipsuri importante care au con
dus la neindeplinirea sarcinilor 
de plan, fapt ce a creat greu
tăți in buna desfășurare a acti
vității economice. Pornind de 
la această stare de lucruri, con
ducerea partidului a analizat, 
în ultimul timp, situația din fie
care minister economic și a 
stabilit măsuri concrete pentru 
recuperarea, cit mai grabni
că — în prima parte a lunii 
septembrie — a nerealizărilor 
din această perioadă. Comitetul 
Politic Executiv a aprobat mă
surile stabilite in acest sens și 
a cerut guvernului, conduceri
lor ministerelor, centralelor in
dustriale și întreprinderilor să 
acționeze cu cea mai mare fer
mitate pentru realizarea în 
viată a acestor măsuri, astfel 
incit să se asigure înfăptuirea 
integrală, la toți indicatorii, a 
sarcinilor de plan stabilite pen
tru acest an.

în legătură cu întărirea răs
punderii tuturor factorilor care 
contribuie la realizarea planului
— începind cu personalul din 
întreprinderi și pină la minis
tru și viceprim-ministru, care 
răspund de un sector sau altul
— Comitetul Politic Executiv 
a examinat și aprobat proiectul 
DECRETULUI CU PRIVIRE LA 
NOI MASURI PENTRU APLI
CAREA MECANISMULUI ECO
NOMICO - FINANCIAR ȘI 
CREȘTEREA RĂSPUNDERII 
PERSONALULUI DE CONDU
CERE ȘI A PERSONALULUI 
TEHNIC. ECONOMIC ȘI 
ALTA SPECIALITATE 
REALIZAREA PLANULUI 
producție PENTRU 
PORT ȘI A PLANULUI 
DE PRODUCȚIE ÎN IN
DUSTRIA EXTRACTIVĂ. Po
trivit prevederilor decre
tului, personalul de con
ducere din unifăfile economice, 
centrale, ministere. celelalte 
organe centrale și consilii popu-

Comitetului 
al C.C. al

Executiv a
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de pro- 
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la o serie 

importante 
naționale s-a obținut un 
de creștere superior celui
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manifeste
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REUȘITĂ DEPLINĂ7

în penultima etapă a „Turu
lui României" la motociclism, 
participanții la înconjurul țării 
pe motoretele „Mobra" au lup
tat cu un traseu extrem de di
ficil : Deva — Sebeș — Voinea- 
sa — Rm. Vîlcea (264 km), cu 
un accentuat profil muntos, cu 
peste 60 de km de drum ne
asfaltat de categoria a treia, 
concurenții avînd în plus de 
înfruntat si un adversar pe cît 
de nedorit, pe atît de neîndu
plecat — ploaia torențială. Cu 
toate acestea, neașteptat de 
mulți alergători au intrat în 
punctul de control orar instalat 
la Voineasa (190 km de la ple
care) în minutul înscris pe car
netul de bord. La sosirea în Rm. 
Vîlcea. antrenorii, mecanicii, 
arbitrii și ceilalți oameni ai ca
ravanei au fost de părere. în 
unanimitate, că marți a fost cea 
mai grea zi a competiției. Și 
încă ceva.: alergătorii au fost 
supuși și unui pretențios test de 
regularitate în comuna Blandia- 
na (jud. Hunedoara). Prin pos
tul secret de aici, majoritatea 
protagoniștilor au respectat, mai 
mult sau mai puțin, media ora
ră impusă, iar liderul cursei, 
cîmpineanul Liviu Dan, și co
echipierul său Gheorghe Oproiu 
au reușit să treacă fără nici o 
penalizare. învingătorii acestei 
dificile etape : Liviu Dan și Gh. 
Oproiu (ambii Poiana Cîmpina)

lare, precum și personalul teh- g; 
nic, economic și de altă specia- 5; 
Iitate cu atribuții in realizarea 
planului la export și a expor
tului din aceste unități, care 
depășesc planul producției pen
tru export și realizează expor
tul, beneficiază, lunar, de o 
primă de export de pină la 20 
la sută din retribuția tarifară, 
calculată''în raport cu procen
tul de depășire a planului pro
ducției de export. De aseme
nea, se stabilește acordarea u- 
nei prime lunare de pină la 
10 la sută din retribuția tari
fară, pentru personalul din uni
tățile din industria extractivă 
care depășesc planul de produc
ție la cărbune, țiței, minereuri 
neferoase, in raport cu procen
tul de depășire realizat.

în același timp, se pre
văd penalizări cu circa 2 la 
sută din retribuția tarifară 
pentru fiecare procent de 
nerealizare a planului — 
atît pentru personalul din sec
torul producției pentru export, 
cît și pentru cel din industria 
extractivă. Aceste măsuri de 
întărire a răspunderii pentru 
realizarea planului se apli
că deopotrivă și miniștrilor, 
celorlalte cadre din condu
cerea ministerelor, altor or
gane centrale și consiliilor 
populare, precum și viceprim- 
miniștrilor 
activitatea 
pective.

care coordonează 
organelor res-

Comitetul Politic Executiv 
a aprobat prevederile cuprinse 
în proieciul de decret, care se ' 
dă publicității.

In același spirit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului. a 
cerut să se stabilească măsuri 
concrete cu privire la întărirea 
răspunderii întreprinderilor
pentru asigurarea producției 
cu contracte, atît pentru piața 
internă, cit și pentru export. 
De asemenea, a cerut să se 
perfecționeze sistemul de 
stimulare pentru reducerea 
consumurilor de materii pri
me, materiale șî energie, pre
cum și pentru introducerea de 
tehnologii noi, de mare e- 
ficiență, în producție, precizîn- 
du-se, totodată, că 
prinderile care nu se
drează in consumurile stabilite 
și le depășesc să suporte a- 
ceste depășiri prin diminuarea 
fondului de participare la be
neficii. Toate aceste per
fecționări vor fi aplicate, în 
mod corespunzător, și in sec
torul de investiții, urmînd să 
intre în vigoare încă din tri
mestrul IV al acestui an.

In continuare. Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut

intre- 
înca-

(Continuare în pag. 2-3)
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ÎN TURUL ROMÂNIEI*

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT
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JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ
® Ieri s-au încheiat întrecerile celei de a 13-a 
ediții • în ultima zi, Marieta llcu - medalie de bronz 

la lungime • Cu un total de 21 de medalii, România 

a ocupat locul 4 din 106 țări participante
Ieri, s-au desfășurat în 

orașul japonez Kobe ulti
mele întreceri din cadrul 
Universiadei ’85. La puțin 
timp după aceea, pe ..Athle
tics Stadium", în fața unor tri
bune pline, a avut loc festivi
tatea de închidere a celei dea 
13-a ediții a Jocurilor Mon
diale Universitare, de vară, 
competiție polisportivă de 
amploare. înscrisă în cadrul 
manifestărilor dedicate Anu
lui Internațional al Tine
retului. sub deviza „Partici
pare — Dezvoltare — Pace“.

Marea întrecere a tinere
tului studios de pe toate 
continentele a polarizat, timp 
de aproape două săptămîni. a- 
tenția întregii lumii spor
tive. ea prilejuind dispute 
spectaculoase încheiate cu

rezultate de valoare. între cei 
peste 4000 de participanți din 
106 țări — număr record —, 
s-au aflat și reprezentanții 
sportului universitar din 
România, care, deși au luat 
parte la numai 6 din cele 11 
discipline înscrise în pro
gram. au reușit să se nu
mere printre protagoniștii 
frumoaselor întreceri. Dele

gația noastră a cucerit 21 de 
medalii, dintre care 5 de aur, 
10 de argint, și 6 de bronz. în 
clasamentul alcătuit după nu
mărul total al medaliilor. 
România a ocupat locul 4, 
după U.R.S.S. — 84. S.U.A. 
66, Cuba 22. înaintea R. P. Chi
neze 19. Japoniei 16. Italiei. 
R. F. Germania cîte 15. Cana
dei 14, Bulgariei 13 etc.

PE PODIUM IN PRIMA Zi, PE PODIUM Șl ÎN ULTIMA ZI

încă din prima zi de între
ceri. un sportiv român — de 
la judo (Mihai Cioc) — a ur
cat pe podium. Au urmat nu
meroase alte prezente între 
fruntașii la o disciplină sau 
alta, dintre care s-au detașat 
performantele obținute de 
gimnasta Ecaterina Szabo,

— dublă campioană mondială 
universitară. înotătoarea Car
men Bunaciu. atletul Dumi
tru Negoiță, tenismanii Flo
rin Scgărceanu și Daniela 
Moise, medaliați cu aur la 
Kobe. Pentru ca și miercuri.

(Continuare in pag 2-3)

C. M. de box tineret

MECIURI SPECTACULOASE
ÎN GALELE DE IERI

• M. Tudoriu, I. Pal, D. Beș- 
liu și I. Draghicî - in „semi
finale", cu medalii (deocamda
tă) de bronz • Azi, alți 5 
sportivi români vor lupta pen
tru calificare ® 6 000 de spec

tatori aseară in arenă !

Atmosferă fierbinte ieri în 
jurul ringului de la Patinoarul 
„23 August", unde continuă în
trecerile celei de a IlI-a ediții 
a Campionatelor mondiale de 
box pentru tineret. Competi
torii luptă acum cu o ambiție 
sporită, pină la podiumul de 
premiere mai fiind un singur... 
pas.

„Jocheii ringului", pugiliștii 
de categorie semimuscă, au și 
făcut acest pas important, ieri, 
în prima gală, fiind desemnați 
cei 4 semifinaliști. Am sperat 
că printre ei va fi și reprezen-

Giani Gogol (România) este declarat învin
gător în fața lui Aki Sipila (Finlanda)

Foto : Aurel D. NEAGU

LA MOTOCICLISM

tanitul nostru Ma
rian Popa, dar cum 
se spune, nu a fost 
să fie... După două 
med uri deosebit 
de grele, în care 
Popa i-a eliminat 
din competiție pe 
reprezentanții Cu
bei și S.U.A., el a 
avut din nou un 
adversar puternic
— Luis Roman (Porto 
Rico). Marcat evident de difi- 
crdtatea celor două partide 
anterioare. Popa a luptat „de 
la egal" cu adversarul său, 
timp de două reprize. în ulti
mul rund, portoricanul. cu re
surse fizice superioare. își valo
rifică mai bine viteza de exe
cuție, „trăgînd" cîteva serii la

care Popa a... simulat doar re
plica. A fost suficient ca, după 
o luptă echilibrată, finișul mai 
bun al portoricanului să im
presioneze juriul care acordă.

Petre HENT 
Paul IOVAN

Echipa campioană a raliului motoretelor 
antrenorul Șt. Chițu, C. Goran, 
nov și mecanicul N. Murgoci
cu 0 p.p. ; Doina Popescu 
(C.S.T.A. Buc.) cu 197 p.p. și 
echipa Poiana Cîmpina cu 450 
p.p.

Miercuri dimineața, caravana 
motocicliștilor a părăsit Rm. 
Vîlcea. mulțumind gazdelor pen
tru ospitalitate și a revenit în Ca
pitală prin Curtea de Argeș. 
Cimpulung-Muscel și Tirgoviște 
(232 km). Etapa finală (a sasea) 
se înscrie printre cele mai ra
pide. concurenții avînd de rea
lizat o medie orară stabilită după 
viteza legală maximă. în condi-

„Mobra“ (de ta stingă): 
L. Dan, Gh. Oprodu, D. Mari-

Foto : Iorgu BĂNICĂ
țiile unui trafic intens de cir
culație. lidera clasamentului ge
neral, bucureșteanca Emilia Di
nu (antrenor — Traian Mihăi- 
lescu) și-a apărat avantajul mi
nim luat în fața fostei dețină
toare a titlului, Otilia Panca, 
cucerind pe merit tricoul de 
campioană a țării pe anul 1985 
la regularitate și rezistență. Bi
ne conduși de maestrul emerit

Traian IOANIJESCU

(Continuare în pag. 2-3)

(Continuare in pag. a 4-a)

CARAVANA CICLISTĂ
LA JUMĂTATEA ÎNTRECERII

PIATRA NEAMȚ, 4 (prin te
lefon). în această a patra zi a 
cursei, în fața plutonului s-au 
aflat toate dificultățile pe care 
rutierii trebuie să le învingă 
pentru a-și apropia victoria : 
pante lungi, față sfîrșit, ploaie 
torențială, coborîri pe o șosea 
învăluită în ceață... A fost ex
trem de greu pentru cicliști, 
deosebit de frumos pentru cei 
care au urmărit această sec
vență care a oferit spec
tacole sportive pasionante, 
în această cea mai lun
gă (și cea mai grea) zi a 
cursei, caravana a făcut mai 
întîi transbordarea de la Tîrgu 
Mureș la Sovata, 62 kilometri.

Fără răgaz, alergătorii s-au a- 
liniat la amiază la startul din 
stațiunea atît de cunoscută și 
au pornit la drum să înfrunte 
nu numai traseul cel mai dur 
al actualei ediții a Turului 
României, ci și vremea care s-a 
schimbat brusc. Caniculei de 
marți i-a urmat o ploaie la 
început măruntă, apoi din ce 
în ce mai tare, care s-a revăr
sat în rafale pină la finele e- 
tapei. Chiar și în atari condi
ții. cursa nu a fost nici un

Hristache NAUM

(Continuare în oag 2-3)

13 MEDALII-3 DE AUR-PENTRU 
TINERII HALTEROFILI ROMÂNI I
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(Urmare din pag 1)
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ANI1 

de 
acest 

asigură 
în continuare, a 
Programului na-

și aprobat PROGRAMUL 
VIND DEZVOLTAREA 
NOMICO-SOCIALA IN 
FIL TERITORIAL PE 
1986—1990. Ansamblul 
măsuri cuprinse in 
important document 
înfăptuirea, 
prevederilor 
țional de sistematizare a teri
toriului și localităților ur
bane și rurale, continuarea 
procesului de repartizare ra
țională a forțelor de producție 
pe întreg *—tării, 
astfel incit, 
asigure, în ____
un volum de activitate econo
mică pe locuitor de cel puțin 
80 000 lei anual și un grad spo
rit de ocupare 
valorificarea 
potențialului 
și a resurselor existente 
toate zonele tării.

In legătură 
din acest 
creșterea 
nizare, 
Ceaușescu 
cesitatea 
realizeze 
centrării 
lației in mari 

orașele

teritoriul țării, 
in 1990. să se 
toate județele,

a populației, 
superioară * 

industrial creat 
in

prevederile 
i privind 
de urba- 

Nicolae 
subliniat ne- 

aeeasta să se 
pe seama con-

eu 
program 

gradului i 
tovarășul 

a 
ca 
nu --------și aglomerării popu- 

așezărî urbane 
si orașele existente, ei prin 
ridicarea generală a nive
lului de urbanizare a comune
lor și centrelor agroindustria
le, prin dotarea acestora cu tot 
ceea ce este necesar pentru a- 
sigurarca unor condiții de 
muncă și de viață cit mai a- 
propiate de cele de Ia orașe.

A fost, de asemenea, dezbă
tut și aprobat PROGRAMUL 
PRIVIND DEZVOLTAREA IN
DUSTRIEI 
1986—1999. 
țările și 
curg din 
de-al XlII-lea 
partidului, 
secretarului 
dului, acest 
lește ca. in 
aprovizionări 
industria mică 
ze. pînă in anul 1990. 
mul productiei-marfă 
dustriaiă, asignrînd astfel în
fiecare județ cel puțin 8 000 lei 
pe locuitor. Pentru înfăptui
rea acestor obiective. în pe
rioada următorului cincinal 
se va acționa cu mai multă 
fermitate pentru dezvoltarea 
resurselor energetice și 
bustibiiilor locali — 
hidrocentrale, biogaz, 
solară și a vintuiui —, 
misirea si refolosirea ___
giei secundare, dezvoltarea ba
zei de materii prime locale, 
creșterea și diversificarea 
producției de obiecte de uz 
casnic, unelte pentru agricultu
ră și grădinărit, a producției 
artizanale.
va acorda _ ___ .._________
dezvoltării rețelei unităților 
și atelierelor pentru prelucra
rea și confecționarea articole
lor din piele, blănuri și țesă
turi, creșterea și diversifi
carea nroducfieî de conser
ve și alte produse care valori
fică superior 
terii prime locale.
gura 
ni lă ți 
ale 
realizarea 
nate 
Iitativ 
ședinței, 
cesitatea 
industrii 
montare

MICI ÎN ANII 
Bazat pe orîen- 
sarcinile ce de- 
hotărîrile celui 

Congres al 
din indicațiile 
general al parti- 
Program stabi- 

scopul mal bunei 
a populației, 

să-și dubie- 
voiu- 

in-

com- 
micro- 

energle 
econo- 

ener-

De asemenea. se 
o atenție sporită 
rețelei unităților

sursele de ma- 
Se va asi- 

specializarea unor u- 
și secții de Producție 

industriei miei pentru 
de produse desțj- 

exportuîui, de nivel ea- 
superior. în cadrul 
a fost subliniată 

dezvoltării
de produse 

și preparate culinare.
Comitetul Politic Executiv 

a discutat în continuare PRO
GRAMUL SPECIAL PRIVIND 
PRESTĂRILE DE SERVICII 
PENTRU POPULAȚIE ÎN CIN
CINALUL 1986—1999 care a- 
sigură. prin prevederile sale, ri
dicarea pe o treaniă superioară 
a acestei activități în scopul 
satisfacerii în condiții mai 
bune a cerințelor 
muncii. Volumul 
de servicii pentru 
urmează să crească............ .  ...
2.3 ori fafă de nivelul prevă
zut pentru acest an. 
ritm mediu anual 
Ia sută, superior 
bilit prin - 
greșului al 
dului.

Comitelui 
a hotărit ca 
programe să fie puse în dezba
tere apropiatului Congres al 
consiliilor populare.

în continuare. Comitetul 
Politie Executiv a dezbătut 
Și aprobat RAPORTUL PRI-

ne- 
micit 

ali-

oamenilor 
prestărilor 

populație 
in 1990, de

eu 
de 

celui 
Directivele 
XIII-lca a! i

i un
17,8 
sta- 

Con- 
parti-

Politic Executiv 
toate aceste trei

C.C AL P.C.R.
VIND ÎMBUNĂTĂȚIREA AC
TIVITĂȚII DE TRANSPORT 
MARITIM. Pornind de la
faptul că in transportări
le 
in 
transporturilor 
nifestat 
fost 
ordine 
pentru ____ ________ .
tor al economiei naționale, Co
mitetul Politic Executiv a 
apreciat ca nesatisfăcătoare 
activitatea Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicații
lor, a conducerii acestuia — și 
a cerut să se ia de urgență 
măsuri care să asigure imbu- 

a muncii 
cele mai 
sarcinilor

Mă-

Pornind 
în 

navale — ea. de altfel, 
celelalte sectoare

s-au 
lipsuri serioase, 

ineăleate normele 
și disciplină obligatorii 
acest important sec-

șl 
ale 

ma- 
au 
de

nătățirea radicală 
și îndeplinirea în 
bune condiții a 
ce revin acestui sector, 
șurile ee urmează să fie luate
trebuie să ducă la îmbunătă
țirea organizării 
cerii
me,

și condu- 
fiotei noastre mariil- 

a normelor de opera
re a navelor in porturile româ
nești, ia reducerea duratei de 
staționare a vaselor la 
peratiunile de incărcare-des- 
eărcare, prin efectuarea a- 
cestor lucrări intr-un timp care 
să se situeze la nivelul celor 
mai bune realizări pe plan 
mondial, asigurarea folosi
rii la maximum a capacită
ții flotei naționale. Măsu
rile stabilite au în vedere 
crearea condițiilor care să 
asigure pînă în 1990 — potrivit 
prevederilor Directivelor Con
gresului al XlII-lea — trans
portul cu nave românești a 
circa 80 la sută din volumul 
mărfurilor de comerț exterior 
ce se va derula 
maritim.

în legătură cu 
activității din 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cerut ca acestea 
dezbătute in cadrul Consiliului 
de conducere al ministerului, 
cu întregul activ de partid din 
acest sector. în vederea lichi
dării. intr-un timp cit mai 
scurt, a tuturor lipsurilor si de
ficiențelor existente. Secretarul 
general al partidului a subli
niat Importanța deosebită a 
intensificării muncii politice și 

rindurile oame- 
din transporturi 

organelor 
de partid, 

de tineret, 
să prezinte

o-

în traficul

problemele 
transporturi 

să fie larg
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educative in 
nilor muncii 
și a cerut 
organizațiilor 
ganizațiiior 
dicatelor 
grame concrete in această 
vință. S-a cerut să se acorde 
o atenție specială recrutării, 
pregătirii și ridicării nivelului 
profesional și politie al tuturor 
celor care își desfășoară acti
vitatea în domeniul transportu
rilor, astfel înoît aceștia să co
respundă pe deplin înaltelor 
exigențe și răspunderi ce re
vin acestui sector deosebit de 
important al economiei națio
nale.

Comitetul Politic Executiv A 
EXAMINAT SI APROBAT 
APOI RAPORTUL PRIVIND 
EVOLUȚIA PRETURILOR SI 
TARIFELOR — ----------
TRUE I 1985. 
că. în perioada respectivă, s-a 
intensificat controlul asupra sta
bilirii și respectării preturilor 
în economie, ceea ce a 
făcut ca indicele prețurilor 
cu amănuntul să fie rea
lizat sub limita minimă plani
ficată, iar cel al prețurilor de 
producție în industrie si al 
preturilor produselor agricole 
să se situeze in limitele pla
nificate pentru anul 1985. Pen
tru asigurarea, în continuare, a 
stabilității prețurilor, Comitetul 
Politic Executiv a cerut minis
terelor economice, organelor 
financiare și de preturi să in- Z

$i 
or- 

sin- 
pro- 
pri-

ÎN
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SEMES- 
constatat

z
z
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Vizita la redacție a unor 
„nume" în rugby, precum Ra
du Demian și Ion Tuțuianu. 
este oricînd binevenită. Cu atît 
mai mult cînd ei s-au întors 
de la un turneu internațional 
— cel de la Moscova —, unde 
a luat parte lotul nostru se
cund, de tineret, ai căror res
ponsabili tehnici sînt. După re
capitularea rezultatelor (29—16 
cu Polonia, 21—21 cu U.R.S.S. 
B, 89—3 cu Cehoslovacia, 18—23 
cu U.R.S.S. A), cei doi Inter
naționali de altădată ne-au o- 
ferit. In consens. amănuntele 
așteptate de iubitorii sportului 
cu balonul oval.

Mai întîi, ei au subliniat uti
litatea participării, posibilitatea 
verificării unor rugbyști tineri 
în condiții dificile de Joc, cu 
meciuri disputate o zi da. o zi 
nu. ceea ce a împiedicat o re
cuperare normală după efort, 
determinînd o seamă de acci
dentări (M. Toader, Seceleanu, 
Copil, O. Moraru. Pongracz, 
Tunaru). Din punct de vedere 
fizic, echipa s-a arătat în creș-

tere în timpul competiției, fără 
a atinge însă parametri deose
biți. antrenorii subliniind că 
„unii dintre jucători au în
ceput, practic, pregătirile nou
lui sezon... la lot". La capitolul 
tehnic. R. Demian și I. Tuțu
ianu apreciau evoluția înain
tării in grămezile ordonate ; 
marginile și grămezile sponta
ne trebuind. în schimb. îmbu
nătățite. „Joeul treisfertnrilor a 
fost în mare progres" 
mă R. Demian, „dar se 
sistat asupra apărării" 
pletează I. Țuțuianu.

Din lotul deplasat, s-au de
tașat din pluton, ni se spune. 
Lanrențiu Constantin. Teodor 
Coman și — surpriză — Do- 
mocoș, uvertura care a respec
tat indicațiile tactice privind 
un joc deschis și s-a arătat un 
transformer promițător, avînd 
încă de perfecționat, in primul 
rind, apărarea. Apoi, în ordi
nea posturilor, de la pilier îna
poi, au confirmat Csoma, Tu
nam. Ilcă, Caragea — în re
venire 1 —, - Moraru. Lungu,

— afir- 
cere in-
— com-

CARAVANA CICLISTA
(Urmare din pag. 1)

moment monotonă. Poate că 
nici nu se parcursese încă un 
kilometru întreg de la start, 
cînd dinamoviștii Constantin 
Cărujașu și Gabriel Florea, 
Nicolae Aldulea (România). Ga
briel Gheorghiu (Voința Bucu
rești) și Jurgen Trawny 
(R.D.G.) s-au desprins și s-au 
constituit în grup de avangar
dă. După șapte kilometri, cei 
cinci aveau un avans de 30 de 
secunde, pentru ca la cățărarea 
de la Lăzarea (km. 24) zestrea 
lor să crească la două minute. 
Desfășurat pe ploaie, sprintul 
este cîștigat de Aldulea, urmat 
de Trawny și Căruțașu.

Cînd „sparge" Căruțașu,., . la
km. 26. pe coborîre. observăm 
că din plutonul masiv nu au 
rămas decît mici grupuri, care 
se urmăresc ca într-o cursă pe 
velodrom. In fruntea lor, Mir
cea Romașeanu, purtătorul tri
coului galben, omul care. se 
pare, este hotărit să dea în 
fiecare zj o lecție mai tinerilor 
săi colegi de sport. Astăzi le-a 
arătat cum trebuie să se com
porte un lider, cum trebuie a- 
părat un tricou galben. L-am 
urmărit pe coborîre. rulînd vi
jelios. l-am văzut invitîndu-1 
pe Căruțașu să-l urmeze și 
l-am admirat cînd a intrat în 
grupul fugarilor cu zîmbetul pe 
buze. Nu a fost ușor, pentru 
că cei din frunte alergau 
într-un ritm rapid, condus de 
un Trawny dezlănțuit, gata să 
transforme această acțiune în
tr-un succes a! său și al echi
pei R. D. Germane. Reunirea 
a dus firesc la scăderea ritmu
lui și din urmă au mai venit 
Valentin Constantinescu și 
nei Gancea, Frank Jesse 
Frank Bauta, alți rutieri 
mași pe urcuș și revigorați pe 
coborîre. La Gheorgheni (km. 
51), Jesse cîștigă sprintul vo
lant. urmat de Constantinescu 
și Romașeanu.

Urmează cea de a doua căță- 
rare de categoria A a zilei 
Ploaia continuă să se întețeas
că, și rafalele cad cu tot mai 
multă forță asupra plutonului, 
în vîrf, la km. 71. Salih Kork- 
maz (Turcia) cîștigă 
De aici urmează o 
realmente fantastică, 
„etape", prima pînă 
Roșu, a doua prin Cheile Bi- 
cazului. Norii au coborît pînă 
deasupra caravanei, s-a făcut 
parcă noapte, cicliștii rulează 
Ia lumina farurilor mașinilor, 
ploaia a devenit torențială. îi 
vedem pe cicliștii care au 
spart (între ei Cristian Nea- 
goe, Costică Paraschiv, Cornel 
Nicolae, Stepan Buiăreanu), îi 
zărim în față pe alergătorii ca
re își continuă cursa cu 
raj demn de invidiat.

lo-
Și 

ră-

cățărarea. 
coborî re 

în două 
la Lacul

tensifice acțiunile pentru apli- șl B|cazuIu>- scapă
carea măsurilor stabilite si gă- Ș; Mircea Romașeanu și
sirea de noi «ăi de reducere 
a costurilor în vederea reali
zării prevederilor de plan. S-a 
cerut Comitetului de Stat pen
tru Prețuri să-sî intensifice 
controlul Ia stabilirea și apli
carea prețurilor, asignrînd 
fel ea prețurile produselor 
să se încadreze strict în 
velul de prețuri existente.

în continuarea lucrărilor, __ 
miletul Politic Executiv a a- 
probat COMPONENTA ȘI 
MANDATUL DELEGAȚIEI RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA LA CEA DE-A 40-a SE
SIUNE A ADUNĂRII GENE
RALE A O.N.U.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politie Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme cu
rente ale activității de partid 
și de stat.

ast- 
noi 
ni-

Co-

z

B

(acesta într-o postură 
de fundaș), la capitolul 
fiind pomenite numele

un cu- 
Dintre 
primii 
Frank 
vedem 

în tan-
Jesse. Sîntem curioși să 
dacă își vor continua __
dem acțiunea. Muncesc cu toa
tă hotărîrea și ne dăm seama 
că amîndoi au de cîștigat : Ro- 
mașcanu își va consolida tri-

A N

coul galben, iar Jesse va aduce 
echipei sale secunde prețioase 
in lupta pentru primul loc în 
ierarhia formațiilor. La kilo
metrul 110, la sprintul de Ia 
Bicaz. pe care-1 cîștigă Jesse, 
plutonul se află în urmă la 
40 secunde. Cei doi continuă să 
ducă puternic la trenă 
uităm că Jesse a fost, 
împreună cu formația 
campion mondial la 
timp !) pentru mărirea 
tajului și realizează acest lu
cru. ducîndu-1 la peste un mi
nut și jumătate. Mircea Ro- 
mașcanu nu participă Ia șprint, 
lăsîndu-i această bucurie lui 
Frank Jesse.

(să nu 
in 1981. 
R.D.G.. 
contra- 

avan-

Clasamentul individual al eta
pei : 1. Frank Jesse (R.D.G.)
3 h 31:37 ; 2. Mircea Romașeanu 
(România) 3 h 31:42 ; 3. Valentin 
Constantinescu (România) 3 h 
33:17: 4 Jurgen Trawny (R.D.G,). 
5. Nicolae Aldulea (România), 6. 
Vasile Apostol (Metalul Plopeni), 
7. Frank Bauta (R.D.G.), 8. Ion 
Oprea (Metalul Plopeni) și alții, 
în același timp cu Constanti
nescu.

Clasamente generale ; indivi
dual : 1. MIRCEA ROMAȘCANU 
14 h 13:15: 2. Frank Bauta 14 h 
15:00 ; 3. Gheorghe Kleinpeter 
(Dinamo) 14 h 15:04 : 4. Ionel
Gancea (Dinamo) 14 h 15:05 : 5. 
Frank Jesse 14 h 15:07 ; 6. Cris
tian Neagoe (România) 14 h
17:10 ; 7. Jurgen Trawny 14 h
17:56 ; 8. Valentin Constantinescu 
14 h 17:59 ; 9. Nicolae Aldulea 
(România) 14 h 18:01 ;
mitrache Ologu (Metalul Plopeni) 
14 h 18:01 : echipe : 1. Dinamo
București 42 h 46:47 : 2. R.D.G. 
42 h 47:17 : 3. Itomânia 42 h 48:24:
4. Metalul Plopeni 42 h 54:56 ;
5. Steaua 42 h 56:52.

Joi este programată etapa a 
clncea : Piatra Neamț — Roman — 
Iași, 134 km.

io. Du-

Toader 
inedită, 
afirmări 
lui Petre Pelrișor. Tufă, Pon
gracz, C. Florea, Tofan. Copil, 
Calafeteanu.

Cel mai discutat rezultat a 
fost acela din partida cu pri
ma reprezentativă sovietică, 
scorul primei reprize fiind fa
vorabil tinerilor tricolori. cu 
18—9, pentru ca aceștia să nu 
mai reușească nici... un punct 
după pauză, primind în schimb 
14. Cum explică antrenorii ? 
„40 de minute, grămada ordo
nată. marginea, presingul, •- 
greșivitatea echipei române au 
fost remarcabile, concretizîn- 
du-se în trei eseuri transfor
mate, adică în cele 18 puncte 
(nici o lovitură de pedeapsă — 
n.n.). A urmat însă. în partea 
a doua, o anume scădere de 
ritm, cădere fizică manifestată 
în lipsa de promptitudine a 
placajelor. Dar și așa. în min. 
57 scorul era același de la pau
ză, iar cu două minute înain
te de final conduceam încă cu 
18—17. Și am fi putut, zicem 
noi, termina învingători dacă 
am_ fi fost lăsați să jucăm, 
însă, ori de cite ori rugbyștii 
români treceau eentrul terenu
lui. erau întorși de decizii ne
conforme realității ale arbitrului 
local, care a acordat în acest 
meei 25 DE LOVITURI DE 
PEDEAPSA PENTRU GAZDE 
ȘI DOAR TREI PENTRU NOI".

Mai presus de orice, rămîne 
însă cîștîguî unor jucători 
pentru prima reprezentativă, 
turneul de la Moscova reactua- 
lizînd. totodată, necesitatea u- 
nui calendar internațional pen
tru selecționata secundă.

Geo RAEȚCHI
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JOCURILE MONDIA
(Urmare din pag. 1)

în ultima zi a competiției 
finale 
fost 
lumii, 
time.
un alt component al delegației 
noastre să se numere printre 
medaliați. Este vorba des
pre sportiva hunedoreancă 
Marieta lieu, care a cucerit 
„bronzul" in proba de sări
tură în lungime, cu un rezul
tat de 6.61 m. obținut în prima 
încercare. Un singur centime
tru 
noastră 
dalia

Un
Petru 
finala 
seneănu) s-a aflat in lupta 
pentru podium, de care, aveau 
să-l despartă în final nouă su
timi. după ce însă el a fost 
incomodat în alergare de a-

cu 
la atletism (zi în care a 
stabilit un nou record al 
2.41 la săritura în înăl- 
sovieticui Igor Palkin).

a despărțit-o ne 
reprezentantă 

de argint... 
concurs bun a
Drăgoesen.
cursei de 800 m, netro-

tînăra 
de me-

făcut și
Prezent în

din jurul fileului
Reprezentativele de volei- 

iuniori ale țării noastre au 
participat la tradiționala corn-, 
petiție „Turneul Prietenia". 
La Moghilev (U.R.S.S.). e- 
chipa de fete a înregistrat 4 
victorii 
golia și 
Polonia) 
R.D.G..

R.P.D. Coreeană).
final locul 6. La Pazardjik, 

Bulgaria, echipa noastră 
băieți a cîștigat 3 partide

(3—0 cu Cuba. Mon-
Cehoslovacia și 3—2 cu 
si 3 înfrîngeri (2—3 cu 

1—3 cu U.R.S.S. II și 
ocupînd

promo-re la Dinamo) a fost 
vată în funcția de vicepreșe
dinte I 
reștean.
antrenorului

al marelui club bucu- 
Locul ei pe banca 

a fost luat
Victoria Banciu. Ambelor 
namoviste. felicitări 1

de
di-

ve-

meric 
jat 
tuși, 
aplau 
goesc 
recori 
al pa 
preze 
ceast; 
ștafet 
m, î: 
s-a 
cince

cu 
în 
în 
de
(3—0 cu R.P.D. Coreeană. 3—2 
cu Unsaria și 3—1 cu R.D.G.). 
pierzînd tot atîtea (0—3 cu 
Bulgaria I si cu Polonia. 1—3 
cu Cuba), ocupînd în final lo
cul 7.

• Echipa reprezentativă de 
tineret a plecat în Grecia, 
unde participă la campionatul 
balcanic.

• Maestra 
tului Doina 
titluri de 
tivă și 11

U N Ț

© Ultima competiție de 
rificare a „naționalei" noas
tre feminine. în vederea par
ticipării la C.E. din Olanda, 
se va desfășura la sfîrși- 
tul săptămînii viitoare (vi
neri. sîmbătă și duminică), 
la Constanta. Este vorba de 
..Trofeul Tomis", la care vor 
mai lua parte echipele Bulga
riei. Cehoslovaciei si repre
zentativa de tineret a Româ
niei.

al sp 
preze 
pina 
treia 
lideru 
proiu 
șan 11 
nou i 
Ei au 
talent 
nicei 
tru e 
torul 
gGCÎ. s 
men ti

emerită a spor- 
Ivănescu (10 

campioană ca spor- 
titluri ca antrenoa-

avea loc, la Insti-în perioada 26—30 septembrie 1985 vor
din str. Ștefan Furtună 
cursul de calificare pen- 
fără frecvență, la urmă- 
baschet. box, bob, sanie,

tutui de Educație Fizică și Sport 
nr. 140, examenele de admitere la 
tru antrenori cu durata de 2 ani, 
toarele ramuri de sport : atletism, .... _.. . .
canotaj, caiac-canoe, călărie, fotbal, haltere, handbal, hochei, 
judo, lupte, natație, patinaj, popice, rugby, schi, scrimă, 
șah. tenis, tenis de masă și tir.

înscrierile se fac în perioada 3—16 septembrie 1985 la 
C.N.E.F.S., str. Vasile Conta nr. 16 București, unde se de
pun și actele stabilite în instrucțiunile de funcționare a a- 
cestui curs.

Informații suplimentare se pot obține de ia consiliile ju
dețene pentru educație fizică și sport.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRI
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
4 SEPTEMBRIE : EXTRAGEREA 
I : 6 2 10 20 16 41 ; EXTRAGE
REA A Il-a : 11 37 8 34 45 40.

FOND TOTAL DE CtȘTIGURI : 
781 165 lei, din care 35 718 lei, 
report la categoria 1.
• ASTAZL JOI, este ULTIMA 

ZI pentru procurarea biletelor 
la tragerea obișnuită LOTO de 
mîlne. vineri 6 septembrie. A- 
gențille Loto-Pronosport vă stau 
la dispoziție pînă ' 
nulte de închidere, 
șansă! Mal multe 
multe șanse!
• Așa cum am 

cu prilejul desfășurării In tara 
noastră a Campionatelor Mon
diale de Box-Tineret. duminică 
8 septembrie va avea loc tra
gerea excepționala prono- 
expres-box ta. care se atri-

la orele obiș- 
Un bilet — o 
bilete — mal

mai informat,
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8 ext 
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Prietenia" la haltere

3 DE AUR PENTRU
ROMANI LA PHENIAN

BRAVO, TIMISOARA!* ? CINE (I URMEAZĂ?

nii au- 
maresul 
nu nu- 
cum se 
iertai je, 
de aur. 
rei me- 
iuniori 
1969 — 

am fă- 
t An- 
n 1966. 
perioa- 
tinerii 

la tra- 
Priete- 
esta de

P. D. 
le con-

70 de
Bul- 

’olonia. 
reeană. 
•R.S.S..

fiind 
d. de 

(1985). 
:rkebov 
Ghen- 

mpioni 
iuratov 
bronz. 

R.S.S.). 
.ndreas 
lie de

(Bul
in z.

com- 
noștri 

> com- 
cuce- 

care 3 
bronz, 

rtivilor

români, in ordinea categoriilor 
de greutate la care au parti
cipat : cat. 56 kg • 
Negrisan (Farul 
antrenor Ion Filip) 
cui 3) + 130 = 
kg — 
pia 1 
hai 
ghe Diaconu) 115(2)+ 145(1) — 
260(1) Și ATTILA CZANKA 
(C.S.M. Cluj-Napoca. 
nor Tiberiu Roman) 
140 = 255(2) ; cat. 75 
Mircea Birzan (Gloria 
ta. antrenor Andrei 1 
135(3) +165 = 300 ; cat.
— Florin Arsene (Rapid Bucu
rești. antrenor Gheorghe Gos
podinov) 130+165 (3) =295 (3) ; 
cat. +110 kg — Augustin Cu- 
lici (Olimpia București) 145 
(2)+ 175(3) =320(3) ; 
Osiac (Olimpia) a 
locul 7 la cat. 82.5 kg 
iar 
pia) locul 5 la cat. 90 
305. ‘

- Dumitru
Constanta. 

100 (lo- 
230 (3) : cat. 60 

VICTOR ROȘU (Olim- 
Bucuresti. antrenori Mi- 
Constantinescu și Gheor-

antre- 
115(1)+ 
kg — 

i Bistri- 
Karaffa) 

un kg

Ni cola e 
ocupat 

cu 290. 
(Olim- 
kg cu 

tn clasamentul după nu
mărul medaliilor de aur: 1. Bul
garia (11—4—8=23) 2 U.R.S.S.
(9—8—3=20). 3. R.D.G. (5—3—4 
= 12). 4. România (3—3—7 = 13), 

5. R.P.D. Coreeană (1—3—3=7). 
6—7. “ ' ‘
ria 
(0-3—0=3). 
ror acestor 
norul lotului : 
Constantinescu). 
celor doi 
Victor 
total) 
smuls).
dere

Dragoș Stanică

Cehoslovacia și 
(1—3—2=6). 8.

Felicitări 
juniori 

prof, 
și mai ales 

medaliați cu aur : 
Roșu (la aruncat și 

si Attila Czanka (la 
care inspiră încre- 

eșalonuiui de seniori.

Unga- 
Polonia 

tutu- 
(antre- 
Mihai

ISITARE DE VARĂ

FIȘIER
ATLETISM. Feminin, lungime :

1. I. Valukevici (U.R.S.S.) 7.04 m;
2. S. Krijdova (Bulgaria) 6,62 ;
3. MARIETA ILCU (România)
6,61 m; 4X100 m: 1. S.U.A. (K. 
Wallace. M. Finn, B. Cliette, G. 
Torrence) 43.28: 2. U.R.S.S. 43.43; 
3. Bulgaria 43,57; 4X400 m: 1.
U.R.S.S. (M. Novițkaia, N. Zvia- 
glntse E. Korban, T. Alexeeva)

2. Canada 3:29.06 ; 3.
3:30,41... 5. România

Masculin, 800 m: 1. R.
3. V.
3. 3. 

Pe-
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Interviu cu Mulțescu, noul antrenor al Jiului

«SPER SA READUC IN
ECHIPA CAREIA II

După șase ani, Gigi Mulțescu 
revine la echipa care l-a con
sacrat Din această vară, iată-1 
din nou la Jiul, de data aceas
ta în dublu rol, de antrenor și 
jucător.

— De la Dinamo București, 
la Jiul. Deci, din „A" in ,.B“. 
Cum te-ai decis să accepți a- 
ceastă „rocadă" ?

— Pentru mine. Valea Jiu
lui a însemnat foarte mult. 
M-am realizat și pe plan pro
fesional. pentru că în opt ani 
cit am jucat la Jiul am absol
vit Institutul de mine din Pe
troșani, devenind inginer, dar 
și pe plan sportiv, de la Jiul 
fiind solicitat de Dinamo, după 
care am trăit satisfacția imbră-

DIN
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DATOREZ TOTUL>

CANDIDATA
RETROGRADARE,

lOCUl I!
de mare atracție. s!m-

anga- 
To- 

•apidă. 
Dră- 

(45,41, 
idu-se 

treia 
i a- 
st la 

4x400 
nostru 
ia a 
1:36,88.

gintse. 
3:25.96 ; 
S.U.A 
3:36,88. _______, __ ____
Ostrowski (Polonia) 1:44.33; !
Kalinkin (U.R.S.S.) 1:45.41; 
Marshall (S.U.A.) 1:45,32 ; 4. - _ 
tru Drăgoescu (România) 1:45,41; 
5 000 m: 1. S. Mei (Italia) 13:56,48;
2. C. Nelson (Canada) 13:S7,77;
3. R. Lonergan (Canada) 13:58,02; 
disc : 1. L. Deiis (Cuba) 66,84 m;
2. V. Kldlkas (U.R.S.S.) 63,12 ;
3. J. Martinez (Cuba) 63,03 ; 
tnălțime : 1. I. Palkin (U.R.S.S.) 
2,41 rec. mondial;
(Cuba) 2.31 ; 3. G.
2.26 : 4X100 m: 1. 
eon. L. Penalver. 
Sihon) 36,76 ; 2.
3. S.U.A. 39,15 ;
Cuba (L. Martinez. L. Penalver, 
R. Ramos. R. Hernandez) 3:02.20; 
2. U.R.S.S. 3:02,66 ; 3. S.U.A.
3:02,68.

disc : 
v.
J.

2. J. Centelles 
Nagel (R.F.G.) 
Cuba (R. Cha- 
S. Queroi, A.
Canada 39,07 ; 
4X400 m: 1.
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1, re- 
i Cîm- 
apa a 
>șie a 
ie O- 
i Du- 
at din 
ecerii. 
lăsura 
emei-

pen- 
aju-

Mur- 
? i-au 
ri pî-

nă la sosirea la stadionul 
August" din Capitală.

CLASAMENTELE GENERALE S 
fete — 1. Emilia Dinu (I.M.G. 
Buc.) 1 019 p.p. — campioană re
publicană, 2. Otllia Panca 
(C.S.T.A. Buc.) 1 031 p.p„ 3. Doi
na Popescu 1 359 ; băieți — 1. 
Liviu Dan 117 p.p. — campion 
republican, 2. Gheorghe Oproiu 
159. 3 Constantin Goran 300. 4. 
Stellan Sandu (I.M.G, Buc.) 309. 
5. Dumitru Ciuraru (I.M.G. Buc.) 
398 6. Daniel Tudor (Calculato
rul Buc.) 554 ; echipe — 1. Poia
na Clmpina 1 189 p.p. — campi
oană republicană, 2. I.M.G. Buc. 
i 202 3. Calculatorul I Buc 3 309, 
4. I.T A. Tg. Jiu 4 706, 5. C.S.T.A. 
BUC 6 270.

I
I
I
I
I
i

Derby ___
bâtă după-amlază pe stadionul 
din Moroni, intre formația lo
cală Flacăra Automecanica, una 
dintre cele mal vechi echipe din 
„B“. șl C. S. Ttrgoviște, care țin
tește revenirea in -A". Așteptă
rile nu au fost infirmate și cel 
circa 8 000 spectatori au asistat 
la un joo spectaculos, rapid, de 
luptă, la un meci cu nerv („ner
vii- au fost temperați de arbi
trul I. Tărcan din Tg. Mureș) și 
culoare, cum puține se văd chiar 
șl in „A". Șl era normal să fie 
așa, pentru că pe teren s-au a- 
flat jucători cu îndelungate state 
de serviciu in prima divizie : 
portarul Nedea (fost la F. C. 
Olt), fundașul Mateescu (fost la 
Dinamo. Progresul București 
etc.), mijlocașul Ștefănescu (de 
la Fetrolul) toți In „ll“-le Fla- 
cărel; portarul Vasilc Marcel, 
alături de Baicea și Ene, de 
foștii rapldlștl Petruț și FI. Co- 
jocaru, de Gîngu, pînă mal ieri 
la Chimia Rm. Vllcea, de Bucu- 
rescu, de la Sp. studențesc — la 
C. S. Tirgovlște. Au fost șl faze 
electrizante, la ambele porți s-a 
ratat incredibil. Au fost lntr-o 
elngură fază, in mln. 35. două 
bare Ia poarta echipei din Mo- 
reni, precedate de o minge mi
raculos 
pe linia 
Ene, la

Marea
(Și o . . .....
peste așteptări a formației din 
Moreni care conduce în clasa
mentul seriei secunde. Șl asta 
ca urmare a unor meciuri de 
bună calitate. Metamorfoza se 
datorește antrenorului Traian 
Ivănescu, aflat la conducerea 
tehnică a echipei din prima etapă 
a primăverii, cînd Flacăra avea 
—< în „clasamentul adevărului". 
In final, cu —1. a ocupat locul 
13. salvindu-se de la... înec. Sal
tul de valoare a avut Ioc numai 
după ce Iotul a fost întinerit. 
Au fost promovați frații C. și M. 
Pană, încă juniori, Stoiciu (21 
ani). Glndac (23 ani), Vlădules- 
cu (21 ani). C. Cojocaru (22 ani), 
Mihăescu (23 ani). Antrenor cu 
experiență, bun pedagog, Tr. I- 
vănescu a înțeles că numai făeînd 
ordine, introntnd disciplina la 
antrenamente și jocuri, dar șl In 
afara lor, va putea face din 
Flacăra Automecanica o echipă, 
o famlHe, în care șl coeziunea 
sufletească să-l conducă pe ju
cători la rezultate bune. Ajutat 
de Ion Constantin și de Gheor
ghe Barbu, antrenorii de la copii 
și juniori, foști purtători al tri
coului galben a] - - -
ian Ivănescu a 
dintr-o candidată 
o candidată la...

Mircea

cării tricoului echipei naționale 
de 15 ori.

— Deci, înțelegem el Gigi 
Mulțescu s-a Întors la Jiul eu 
plăcere. Dar poate și cu glo
duri mari....

— Exact. Am fost primit, 
cum se spune, cu brațele des
chise și de jucători șl de ini
moșii noștri suporteri, care nu 
se împacă deloc cu gîndul „ma- 
tineelor" de „B“. Am venit la 
Jiul cu dorința readucerii echi
pei în Divizia „A“. Și nu nu
mai atît. Intenționez formarea 
unei echipe puternice, de pers
pectivă, cu cit mal mulți jucă
tori localnici, atașați culorilor 
clubului, care să fie intr-ade
văr competitivă la nivelul 
mulul eșalon divizionar, 
altfel. în ultimii doi ani 
pus bazele unul puternic 
tru de copii șl juniori șl 
mele roade s-au și văzut. I-am 
cooptat în lotul primei echipe 
pe portarul Ghițan și pe vîrful 
Krautil. ambii foarte talentați. 
deși abia au implinit vîrsta de 
17 ani.

— Ce-a! observat eM-1 mai 
trebuie echipei ?

— In cele patru etape dis
putate pînă acum, am acumu
lat 6 puncte, dintre care 4 din 
deplasare. Sîntem la +4 în cla
samentul adevărului, dar n-am 
marcat decît trei goluri. cite 
unul în fiecare meci. Foarte 
puțin față de pretențiile noas
tre. Cu alte cuvinte, ne lipsește 
omul de gol ! Și mai avem de 
pus multe lucruri la punct...

— Cit va mai fi Gigi Mul- 
lescu jucător activ T

— Atîta timp cit nu mă voi 
simți ridicol. Deocamdată am 
prospețime fizică, mingea mă... 
ascultă și nici nu mă gîndesc 
să mă retrag. Voi renunța nu
mai atunci cînd. la anul. Jiul, 
sper, va reveni în Divizia „A“ 
și cînd poate că un tînăr va 
merita să-mi ia locul.

pri-
De 

s-au 
cen- 
pri-

Gheorghe NERTEA

Pe lista orașelor-gazdă ale 
meciurilor oficiale inter-tări 
apare, de la 28 august. Ti
mișoara. Alături de Bucu
rești și Craiova, marele o- 
raș bănățean iși înscrie 
astfel numele intr-un cir
cuit al echipei naționale 
care, urmînd o binevenită 
inițiativă a forului de spe
cialitate, face joncțiunea 
directă cu importantele cen
tre sportive ale țării. Asa 
cum stă bine unei repre
zentative care iși trage for
ța din întreaga mișcare fot
balistică a țării.

Timișoara a 
se poate spune 
Inimă, o gazdă 
tru „tricolori" , 
lor. Vojto Sulander, .... 
tat comentator de fotbal al 
Finlandei, cronicarul 
mai mare ziar din 
celor o mie de 
lacuri" (Helsingin 
Sanomat") ne măr
turisea că „întrea- .

delegație nor- 
s-a bucurat de o 

primire cu adevărat a- 
micală. că ziariștilor li 
s-au creat bune condiții de 
lucru, că au văzut un oraș 
splendid în care i-a im
presionat. printre multe alte 
lucruri frumoase, vegetația 
bogată și variată a marilor 
zone verzi". Elvețianul An
ton Buchelli, observatorul 
F.I.F.A., făcea un Îndreptă
țit elogiu publicului din Ti
mișoara : „Cînd fotbaliștii 
finlandezi au intrat pe te
ren pentru a vedea starea 
gazonului, deci nici nn ar
boraseră ținuta de meci, ne 
declara el. întreg stadionul 
a izbucnit în aplauze, lucru 
pe care nu l-am mai 
marcat in alte părți, 
am asistat la zeci de 
ciuri in Europa și pe 
continente. Iar modul 
spectatorii timișoreni au în
țeles să intervină, încuraja
tor, tocmai în momentele- 
cheie pentru formația româ
nă. mi s-a părut și opor
tun dar și efectuat cu toată 
sportivitatea și însuflețirea. 
Un public care merită toată 
considerația noastră șl pe 
care l-am remarcat in mod 
special in raportul meu că
tre F.I.F.A.".

tn adevăr, inimoșii timi
șoreni au știut să fie și

reprezentat, 
eu mina pe 
ideală pen- 
și oaspeții 

repu-

celui
..tara

re- 
deși 
me- 
alte 
cum

gazde de o totală curtoazie, 
dar și acei ..al 12-lea jucă
tor" despre care ne place 
să vorbim mereu ; ei n-au 
procedat atît de nesportiv 
cum am mai văzut și auzit 
uneori pe stadioanele noas
tre. apostrofînd jucătorii 
care greșeau. creîndu-le 
o stare de nervozitate, de 
descurajare. Dimpotrivă. Ca 
un fin psiholog colectiv, a- 
cest public a simțit momen
tele dificile ale echipei și 
a intervenit cu încurajări 
scandate la unison, cu a- 
piauze. Tricolorii l-au sim
țit alături. Da. spectatorii 
Timișoarei au 
lor importantă 
echipei naționale. După cum 
o contribuție pe care o sub
liniem și aici, decisivă pen
tru reușita partidei, revine 
tuturor organizatorilor, de

Ia organele locale 
si oină la ultimul 
om de ordine care, 
urmărind eu aten
ție și insisten

tă toate complexele ope
rații ale asigurării unui 
asemenea meci, s-au achi
tat fără reproș de ele.

Reușita Timișoarei ambi
ționează și alte mari inimi 
ale fotbalului nostru. Cluj- 
Napoea pare a fi candidatul 
imediat următor pe itinera- 
riul echipei naționale. De la 
atmosfera care domnește în 
orașul de pe Someș (o pa
siune pentru fotbal, pentru 
„U“. cum n-am mai intîlnit 
de mult acolo) și pînă la 
punerea la punct a arenei- 
fanion a orașului. totul 
ne-a apărut pregătit pentru 
a găzdui un joc oficial al 
unsprezecelul reprezentativ.

Și. sîntem siguri, alte și 
alte centre vitale ale soc- 
cerului nostru vor îmbogăți 
lista orașelor care se min- 
dresc cu performanța de 
a-i fi avut ca oaspeți pe 
„tricolori". Legătura de ini
mă, de sentiment, dintre 
spectatorii din cit mai di
verse orașe ale tării și e- 
chipa națională va Fi o rea
litate cînd mii și mii de 
oameni vor putea spune : 
„Da. naționala a jucat și ia 
noi !“ Saiutind. prin urma
re. începutul acțiunii F.R. 
Fotbal. să-l dorim o cit 
mai fructuoasă și diversă 
continuare 1

contribuția 
îa victoria

Eftimie IONESCU

ÎNTRE EXPERIENȚA LUI DINAMO Șl TINEREȚEA LUI VARDAR

■AZĂ
auto

ri su- 
xcursii 
acordă 

poate 
6 sau 

•artici- 
•agere, 

spo- 
de a 

a din- 
buie. 
>ort șl 
treaga 

„LO- 
lisiune 
tribuie 
șl nu- 
acor- 

1 spe> 
pier

ii mâra 
a LO-

scoasă, cu capul, de 
porții, de tîrgovișteanul 

șutul iul Scurtescu.
surpriză a constitult-o 

constituie) comportarea

Flacărei, Tra- 
reușit să facă 
la retrogradare, 
locul 1!

TUDORAN

Antrenorul Vîșnjevaț. revenit de la Novisad. a fost la București

Vardar din Skoplje, capita
la R. S. Macedonia, adversara 
echipei Dinamo București în 
primul tur din cadrul Cupei 
U.E.F.A.. joacă în prima divi
zie a Iugoslaviei din anul în
ființării. adică din 1947.

Tn campionatul național, 
ediția ’84—*85. Vardar a ocu
pat cel mai bun loc (5). din 
palmaresul ei, care i-a și dat 
dreptul să evolueze pentru 
prima oară intr-o competiție 
europeană. De mai multe 
ori’ s-a clasat De locul 6 în 
campionatul național, iar cel 
mai bun rezultat al său îl con
stituie cucerirea „Cupei Iugo
slaviei" în 1962.

In rindurile sale au 
de-a lungul anilor, 
celebri ai fotbalului 
slav, component! ai
naționale. Să amintim 
Sulincevski. Spasovski, Dojci 
novski, 
riel etc.

Acum, 
ti că un 
ofensiv, fie că joacă acasă sau

evoluat. 
jucători 

iugo- 
echipei 

de

Nicolovski, Mutiba-

echipa Vardar prac- 
fotbal eminamente

In deplasare. Echipa este crea
ția actualului ei antrenor. 
Vișnjevat, care a antrenat-o 
pînă în iulie 1984. după care a 
plecat la Vojvodina Novisad.

De cîteva zile. Vișnjevat 
s-a reîntors la Vardar pen
tru a o conduce din nou. Pre
zent la meciul Dinamo — Ol
tul. pentru a urmări pe Dina
mo. adversara echipei sale 
in Cupa UEFA. ne-a răspuns 
amabil la numeroase 
bări. Iată o sinteză a 
surilor ;

„Vardarul de azi este 
pă tînără — media 23 
— care a cucerit simpatiile 

datorită 
elan. în 

faze frumoa- 
date. dar și 
Deviza echî- 
un gol... mai 

rîn- 
PANCEV (virf 
care la 18 ani 
fost golgeterul 
iugoslav, cu

Intre- 
răspun-

o echl- 
de ani 

pu- 
jo- 
vi-

Prin Comisia de sport-turism a Consiliului municipal al sindicatelor șl I.T.H.R. București

M1NIVACANȚE ÎN DELTĂ (la Cripn) Șl PE LITORAL (la Salina)
în perioada 18 septembrie — 18 octombrie 

1985. Consiliul municipal al sindicatelor, prin 
Comisia de sport-turism, in colaborare cu 
I.T.H.R. București, agenția de turism din bd. 
Republicii nr. 68 (telefon 14.08.00) organizează 
excursii de 3—5 zile la Crișan, cu 
căsuțe, și la 
categoria I.

Sulina, cu cazare în
cazare In 
hotel de

Excursii de 3 zile :
Plecări : 20 și 27 septembrie, 4, 11 

tombrie.
Preț : lei

Plecări 
tom brie.

202—548/persoană. 
Excursii de 5 zile : 

18 și 25 septembrie, 2, 9

$1 18

91 16

oc-

oc-

Preț : lei 363—852/persoană.
In timpul sejurului se organizează excursii 

în Deltă de o zi cu hidrobuz, cu masă pes
cărească (lei 143/persoană).

Se pot procura permise de pescuit și În
chiria unelte de pescuit și bărci cu sau fără 
vîslași.

, ★
înscrieri se fac prin comisiile sport-turism 

din Întreprinderi și instituții prin Comisia 
sport-turism a sectorului său. direct, la a- 
genția de turism din Bd. Republicii nr. 68 
(telefon 14.08.00) cel tîrziu cu 10 zile înainte 
de data plecării in excursie.

blicului iugoslav 
cu lui ei plin de 
teză, ofensiv, cu 
se. multe goluri 
primite. (67—58). 
pei este de a da 
mult decît adversarul. în 
durile ei. joacă 
de atac. 19 ani. 
neîmplinit! a 
campionatului 
24 goluri marcate, caz unic în 
fotbalul eurooean). SAVEVSKI 
— 22 ani. SETINOV — 22 ani. 
jucători tineri. dornici de 
afirmare. îi urmează GHEOR- 
GHIEVSKI (25 de ani) RIN- 
GOV (28). MARICI (32) toți

trei internaționali „A“ în pre
zent sau In trecut.

Campionatul 
dar l-a Început 
slab. după 4 
penultimul loc. 
punct obținut 
tizan Belgrad 
că succesul din 
trecut i-a cam amețit pe tine
rii din echipă dar sner ca oină 
Ia primul meci cu Dinamo si
tuația să se redreseze".

Referitor la Dinamo Bucu
rești. Vișnjevat a spus t „Di
namo este o echipă mare, din 
vîrful fotbalului european, 
tn meciul de azi nu șî-a eta
lat toate posibilitățile, a jucat 
lejer, adversarul nepunîndu-l 
probleme grele de rezolvat în 
atac sau tn apărare. Sînt si
gur că totul va arăta altfel în 
meciul cu noi. Dinamo este 
prima favorită, dar noi nu 
ne dăm bătut! dinainte. Ceea 
ce pot spune este că publicul 
prezent Ia meciul nostru va fi 
satisfăcut ’ pe deplin de evo
luția echineî mele".

în Încheiere, antrenorul 
iugoslav a adăugat : ..Sînt nlă- 
ent impresionat de primi
rea și atenția ne care condu
cerea echipei Dînamo mi Ie-a 
acordat tn timpul șederii mele 
la București. Ti mulțumesc 
foarte mult".

recent. Var- 
destul de 

etape ocupind 
cu un singur 

acasă cu Par- 
(2—2). Se nare 

campionatul

Gheorphe GUSICI

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
« AZI. PE STADIONUL AUTO

BUZUL DIN CAPITALA, va a- 
vea loc meciul amical dintre di
vizionara „A" Victoria București 
șl Autobuzul București. Partida 
va începe la ora 17.

— a hotărît sancționarea acestuia 
eu suspendarea din activitatea 
competlțională internă șl Interna
țională pe t'mp nelimitat. Condu
cerea clubului a ratificat sanc
țiunea

• BIROUL SECȚIEI DE FOT
BAL A CLUBULUI RAPID 
BUCUREȘTI, lutnd tn discuție 
abaterile jucătorului Mario Agin 
— părăsirea fără Încuviințare a 
programului de pregătire și ges
tul incalificabil de a-șl arunca 
tricoul lr. tribună tn semn de 
protest In momentul schimbării 
lui la jocul Rapid — F. C. Bihor

• TN MECI DE PREGĂTIRE, 
STEAUA — VOINȚA 6—2 (2—2). 
Au marcat : Balint, Radu II (2), 
Fițurcă (3). respectiv Huțanti șl 
Damian. Steaua a utilizat 
formația : Stingaciu — Bărbu-
lescu, Petcu, Andrei. Weissen- 
bacher — Balint. Stoica Majaru 
(Bonea) — Clolponea, Radu II. 
Pițurcă.



,,Internaționalele11 de tenis de la Flushing Meadow

LA CiȚIVA PAȘI DE HNALE...
FLUSHING MEADOW .

Campionatele internaționale de 
tenis ale S.U.A. au intrat 
in ultima... linie dreaptă, ur- 
mînd ca zilele următoare să 
fie stabiliți câștigătorii edi
ției din acest an. Pînă una, 
alta. iată alte rezultate în
registrate, în ziua a opta a 
competiției : optimi de fina
lă : Noah — Berger 6—7, 6—2, 
6—3. 6—1, Gunthardt — Le- 
conte 7—6, 6—2. 3—6. 4—6,
6—3. Lendl — Yzaga 4—6. 6—3, 
6—4. 6—0, Connors — Edberg 
6—4. 3—6. 6—3. 6—4. în „sfer
turi" se vor întilni : Noah cu 
Lendl și Connors cu Gunthardt.

în turneul feminin au avut

La Congresul F.I.D.E.

Mii TITLURI INTHINATIONALE 

ACOUBATf ȘAHIȘTILOR ROMÂNI

La Graz (Austria) s-au des
fășurat lucrările Congresului 
anual al Federației Internatio
nale de Șah (F.I.D.E.). Tara 
noastră a fost reprezentată de 
prof. univ. Dolfi Drimer, ma
estru internațional, membru al 
Biroului F.R.Ș. Printre nume
roasele hotărîri adoptate cu a- 
cest prilej, mai multe ne oferă 
prilej de satisfacție. Astfel, au 
fost acordate titlurile de mari 
maestre internaționale jucătoa
relor române Margareta Teo- 
dorescu și Maria Albuleț, com
ponente ale reprezentativei 
țării noastre, medaliată cu ar
gint la prima Olimpiadă fe
minină, la Emmen (Olanda). 
Maestre internaționale au de
venit Gabriela Olărașu și Cris
tina Bădulescu, iar același ti
tlu, la masculin, a fost atribuit 
jucătorilor Sergiu Griinberg — 
campionul țării —, Dorel Ol
tean, Iulius Armaș și Ervin 
Mozes. Noi maeștri F.I.D.E. 
șînt D. Anitoaie, M. Mihail, V. 
Nicolaide, M. Miluț, I. Zarcula, 
M.S. Lupu și Gabriela Olteanu. 
De asemenea, prof. univ. D. 
Drimer a fost ales vicepre
ședinte al Comisiei F.I.D.E. 
pentru șahul în școli.

C.M. DE BOX
(Urmare din pag. 1)

corect, victoria cu 4—1 lui
Luis Roman (Porto Rico).

Și cum un... necaz nu vine 
niciodată singur, am asistat și 
Ia o eroare de arbitraj, căreia 
i-a căzut victimă „cocoșul" nos
tru Daniel Dumitrescu, unul 
dintre cei mai tehnici pugiliști 
ai competiției El a boxat cu 
Steve Young (S.U.A.). Valori- 
fieîndu-și avantajul alonjei, 
Dumitrescu a interpus între el 
și adversar un eficace baraj de 
directe de stingă, care l-a îm
piedicat pe sportivul american 
să se apropie pentru a provo
ca schimburile corp la corp 
care îi conveneau. Adunînd 
puncte numeroase în primele 
două reprize, Dumitrescu a 
răspuns și la atacurile lansate 
în ultimul rund de Young, 
care, după părerea noastră, a 
primit la sfîrșitul meciului o 
nemeritată decizie la puncte 
(3—2). Optică ciudată a juriu
lui, care a nemulțumit întreaga 
asistență.

„Semiușorul" Giani Gogol a 
mai atenuat din amărăciunea 
pricinuită de cele două infrin
ged anterioare ale sportivilor 
noștri. Românul, încă de la pri
mul gong, l-a atacat irezistibil 
pe Aki Sipila (Finlanda), pe

REZULTATE TEHNICE --------------------------
Semimuscă : Kyung Sup Hwang (Coreea de Sud) b.p. J. 

Todd (Irlanda), L. Gastiglione (Italia) b.p. Kim Lin Chang 
(K.PJD. Coreeană), M. Krastel (Bulgaria) b.p. R. Gul (Turcia), 
L. Roman (Porto Rico) b.p. Marian Popa (România) ; cocoș :
R. Diaz (Cuba) b.ab. 2 M. Galal (Egipt), G. Joerg (R.D.G.) 
b.p. F. Mercier (Canada). A. Hvicea (U.R.S.S.) b.ab. 2 S. 
Sașev (Bulgaria), S. Young (S.U.A.) b.p. Daniel Dumitrescu 
(România) ; semiușoară : H. Randele (S.U.A.) b.ab. 2 M. Luiz 
(Porto Rico), D. Gumowski (Polonia) b.p. J. Walker (Canada),
S. lankov (Bulgaria) b.p. B. Atlansuc (R. P. Mongolă), Giani 
Gogol (România) b.ab. 1 A. Sipila (Finlanda), J. Schroder 
(R.D.G.) b.p. A. Belov (U.R.S.S.), Jin Chul Cnon (Coreea de 
Sud) b.p J. Honkala (Suedia), Mln Nam Hyon (R.P.D. Core
eană) b.p. P. Lorcy (Franțaj, L. Mendez (Cuba) b.k.o. 1 F. 
Gul (Turcia), muscă : VI. Varhegy (Cehoslovacia) b.p. U. Bes- 
ken (R.F. Germania), V. Iunusov (U.R.S.S.) b.p. I. Akos (Un
garia). Bum Su Kim (Coreea de Sud) b.p. LI Cyang Nam 
(R.P.D. Coreeană), Marcelică Tudoriu (România) b.p. W. 
Schmidt (R.D.G.) : ușoară : W. Saeger (R.D.G.) b.p. M. Par- 
tenis (R.F Germania). S. Sokolov (U.R.S.S.) b.ab. 2 K. Kova- 
cev (Bulgaria), R. Castillo (Cuba) b.p. S. Foran (Anglia). Ion 
Pal (România) b.ab. 2 Sin Yong Gwoi (R.P.D. Coreeană) ; 
mijlocie : s. Lange (R.D.G.) b.p. G. Wood (Canada). Dumitru 
Beșliu (România) b.p. W. Parker (S U.A.), O. Zalaskin 
(U.R.S.S.) b.ab. 1 Yong .Tu Kim (Coreea de Sud), R. Lind 
(Cuba) c. neprez. M Atanasov (Bulgaria) : supergrea : A. pia- 
nicinimov (U.R.S.S.) b.ab. 1 A. Schiandra (S.U.A.).

loc. primele partide din cadrul 
sferturilor de finală, in care 
favoritele au obținut ciștig 
de cauză. Astfel : Chris
Evert-Lloyd a dispus de 
Claudia Kohde-Kilsch cu 
6—3. 6—3, iar Hana Mandliko- 
va a întrecut-o. după o luptă 
dîrză, pe Helena Sukova 
cu 7—6. 7—5. Cîștigătoarele se 
vor întilni în semifinală.

Alte rezultate din compe
tițiile de perechi : dublu băr
bați turul III : Nystrom, Wi- 
lander — Davis. Pate 6—3. 7—6.
6— 2, Denton, Fleming — Wil-
kison. Dickson 6—7, 7—5,
7— 6 ; „sferturi" : Noah, Le- 
conte — Kohlberg. Van’t Hof 
7—6, 4—6, 5—7, 7—6. 7—6, Pal
mer, Donnelley — Curren, 
Kriek 6—1. 7—6. 4—6, 7—6 ; 
dublu femei, turul II : Carling 
Basset, Chris Evert-Lloyd — 
Iva Budarova, Marcela Sku
ll erska 6—3, 6—4 ; turul III : 
Zina Garrison, Kathy Rinaldi 
— Laura Gildemeister, Amy 
Holton 6—1, 6—2. Martina Na
vratilova, Pam Shriver. — 
Candy Reynolds, Paula Smith 
6—2. 6—2 ; dublu mixt, turul 
II : Virginia Wade, Kim War
wick — Hana Mandlikova. Ilie 
Năstase 6—7, 6—4. 7—5, Kathy 
Horvath. Leif Shiras — Ma
nuela Maleeva, Tom Gullikson 
6-4, 6—2.

KASPAROV A DESCHIS
SCORUL: 1-0 CU KARPOV!
MOSCOVA. Miercuri trebuia 

să continue priima partidă 
a meciului pentru titlul mon
dial de șah, întreruptă marți, 
la mutarea a 42-a, cu avantaj 
pentru șalangerul Garry Kas
parov, intr-un final de tur
nuri. în care deținea un pion 
în plus. în urma analizei a- 
tente, campionul lumii Ana
toli Karpov a constatat insă 
că nu mai are șanse nici mă
car pentru o remiză, astfel că 
la reluare ei nu s-a mai pre
zentat la masa de joc ! Și ast
fel Kasparov conduce cu 1—0.

DIN PROGRAMUL DE AZI
GALA I, ORA 14

Giani Gogol (România) — Scdevclc lankov (Bul
garia ; Min Nam Hyon (R.P.D. Coreeană) — Luis 
Mendez (Cuba)

(România) — Anghel Stoianov 
(Bulgaria) ; Gould Kennet (S.U.A.) — Mihaly
Karacson (Ungaria) «
Jonathan Littles (S.U.A.) — Silvio Petrzold
(R.D.G.) ; Ankej Solokian (U.R.S.S.) — Felix Sa
von (Cuba)

GALA A II-a, ORA 1»
Daniel Măeran (România) — Kibar Tatar (Tur
cia) ; Michael Moffa (Canada) — Kang Suk (Co
reea de Sud)
Marian Gavrilâ (România) — Valeri Denisenko 
(U.R.S.S.) ; Robinson Brian (Anglia) — Michal 
Franek (Cehoslovacia)
Vaslle Damian (România) — Rene Ryl (R.D.G.) ; 
Mihail Sadovski '
(S.U.A.)

Semlușoară :

Semlmijlocie Ștefan Drișcu

Grea :

Pană :

Mij. mică >

Semigrea :

care l-a supus unui tir de lovi
turi năpraznice. Finlandezul a 
suportat totul cu stoicism timp 
de două minute, după care a 
ascultat numărătoarea arbitru
lui. El a încercat să reia lupta, 
dar o nouă rafală lansată de 
Gogol l-a determinat pe condu
cătorul luptei să-1 trimită pe 
finlandez la colț și să consfin
țească, astfel, victoria românu
lui prin abandon în min. 2:39. 
în turul următor, Giani Gogol 
îi va avea ca adversar pe bul
garul Sedevcio lankov.

Fără să fi evoluat la cota 
tehnică cu care ne-a obișnuit 
pînă acum, Marcelică Tudoriu

FINALA „MARELUI PREMIU I.A.A.F.-MOBIL
• 4 atlete române in concursul de la Roma • intilnirea 
ITclinte-Lovin liratocltvilova - cap de aliș • Un nou 

duel DtcKcr-slancij - Puică
Este încă prematur ca cineva 

să se poată pronunța dacă 
„Marele premiu IAAF-Mobil" 
— competiție în premieră, care 
a venit să completeze calenda
rul de concursuri al acestui 
an — a însemnat sau nu un 
ciștig real pentru atletismul 
mondial, așa cum, de mai mul
tă vreme, se petrec lucrurile 
la destule alte ramuri sportive. 
De aceea amînînd concluziile 
noastre pentru un viitor prilej, 
să ne ocupăm în cele ce ur- 
mearză, de ultimul act ai edi
ției inaugurale a acestei com
petiții, care s-a vrut, și în 
parte a și fost, coloana verte
brală a calendarului de con
cursuri ale anului 1985.

Duminică, pe marele stadion 
olimpic din capitala Italiei, 
faimosul „Centomilla", se va 
desfășura ultimul act al „Ma
relui premiu", finala, în fapt 
al 16-lea concurs al acestei noi 
dispute a atletismului. La în
trecerile de la Roma vor lua 
însă parte doar acei atleți care 
și-au asigurat un punctaj co
respunzător, implicit un loc 
fruntaș, la probele care au fi
gurat pe programul concursului.

Pe noi ne interesează, evi
dent, cu precădere, acele pro
be în care figurează și atlete 
române. Este vorba, mai cu 
seamă, de cursele de 800 m și 
3000 m, dar și de aruncarea 
greutății.

înaintea finalei, clasamentul 
la zi al cursei de 800 m este 
următorul : 1. Doina Melinte
43 p, 2. Jarmila Kratochvilova 
(Cehoslovacia) 41 p, 3. Fița 
Lovin 34 p, 4. Ella Kovacs 33 p,
5. Milena Stmadova (Ceho
slovacia) 29 p, 6. Kirsty McDer
mott (M. Britanie) 27 p, 7. 
Claudette Groencndaal (SUA) 
20 p, 8. Zuzaina Moravcikotva 
(Cehoslovacia) 19 p.

(U.R.S.S.)

(muscă) a reușit să se califice 
în „semifinalele" competiției, 
ciștigind partida cu Wolf Schmidt 
(R. D. Germană). A fost un 
examen greu pentru Tudoriu. 
Adversarul său avînd avanta
jul alonjei, românului i-a ră
mas doar șansa atacului. Și 
Tudoriu a atacat fără răgaz 
timp de trei reprize, riscînd 
mult, dar și punctînd mai mult 
decît Schmidt. Tudoriu a pri
mit decizia de învingător cu 
4—1, avînd asigurat acum un 
loc pe podiumul de premiere. 
Același handicap al alonjei a 
trebuit să-1 suporte și „ușorul" 
Ion Pal in fața lui Sin Yong 
Gwon (R.P.D. Coreeană). Și 
Pal a mizat tot pe cartea ata
cului. S-au schimbat lovituri 
de ambele părți, dar mal ales 
în rundul secund, cînd Pal iși 
expediază adversarul la podea. 
Sportivul coreean reia lupta 
după ce este numărat dar Pal, 
dezlănțuit, nu-i mai lasă nici 
o speranță, obligîndu-1 pe ar
bitrul din ring să oprească 
lupta, devenită inegală. învin
gător prin abandon Ion Pal.

„Mijlociul" Dumitru Bcșliu 
și-a asigurat, prin victoria la 
puncte realizată în fața lui 
Wite Parker (SUA), un loc pe 
podiumul de premiere. Adver
sarul său, cu o alonjă impre
sionantă. a încercat să-și impu
nă tactica, dar românul, inimă 
de leu. i-a dejucat toate planu
rile și l-a supus unui torent de 
lovituri grele și doar îngăduin
ța arbitrului de ring a permis 
continuarea luptei ce devenise 
inegală. în semifinale el ii va 
întilni pe Sven Lange (R.D.G.).

Apropo de această probă, se 
cuvine să consemnăm faptul 
că acum cîțiva ani cursa celor 
două tururi de stadion a fost 
dominată net de Kratochvilova, 
campioană mondială (1:54,68) 
și recordmană a lumii cu 
1:53,28 in 1983. Anul acesta, 
insă, ea a găsit în alergătoa
rele noastre adversare pe mă
tura ei. Iată rezultatele acestor 
confruntări, la concursuri din 
cadrul „Marelui premiu" : Pra- 
ga 22.6: 1. Kratochvilova
156,57, 2. Kovacs 1:56,92 ;
Stockholm 2.7. : 1. Melinte
1:59,94. 2. Kratochvilova 1:59,99, 
3. Kovacs 2:01,29 ; Helsinki 4.7: 
1. Melinte 159,40, 2. Kratochvi
lova 1:59,53, 3. Kovacs 1:59:88; 
Budapesta 4 august : 1. Meiin- 
te 1:56,81, 2. Strnadova 1:58,76, 
3. Lovin 1:59,47, 4. Kovacs
2:00,80 ; Zurich 21 august : 1. 
Lovin 1:56,71, 2. Kratochvilova 
156,72, 3. Melinte 157,12 ; Ber
linul Oce. 23 august : 1. Kra
tochvilova 1:58,38, 2. Melinte
1:58,44, 3. Lovin 1:58,80 ; K61n 
25 august : 1. Kratochvilova
1:57,83, 2. Melinte 157,90, 3.
Lovin 1:58,21 ; Bruxelles 3# 
august : 1. Melinte 158,27, 2. 
Lovin 158,37, 3. Kratochvilova 
1:58,50. După cum se vede este 
vorba de intîlniri la vîrf ale 
atletismului mondial, victoriile 
fiind decise, în majoritatea ca
zurilor, la diferențe infime, de 
sutimi de secundă. Ce va fi 
duminică ?

La 3000 m Mary Deckcr- 
Slaney (SUA) conduce detașat 
cu 51 p, urmată de 2. Maricica 
Puică 39 p, 3. Ingrid Kristian
sen (Norvegia) 32 p, 4. Corne

Fefbal meridian»
CAMPIONATE, REZULTATE, 

ȘTIRI
• ta preliminariile C.M. (zona 

Oceania) s-a desfășurat primul 
meci al grupei finale, prima cla
sată se va califica pentru tur
neul final din Mexic. La Tel 
Avlv, Israel— Taiwan 6—0 (3—0). 
Au înscris Turk (3), Malmilian 
(2) șl Armelll. Din grupă mal 
fac parte Australia și Noua Ze- 
elandă.

FRANȚA (et. 10). Monaco, ad
versara Universității Craiova în 
„Cupa Cupelor", a pierdut pe 
teren propriu meciul cu Nice 
(0—1). Monaco sa află acum pe 
locui 9 în clasament, cu 10 punc
te. Alte rezultate : Toulon — 
Marseille o—0, Strasbourg — 
Toulouse 0—3!, Metz — Lille 4—0, 
Bastia — Auxerre 0—0, Paris St. 
Germaine — Nancy 2—0, Lens — 
Brest 1—0, Sochaux — Bordeaux
2—1, Rennes — Laval 1—0, Nantes 
— Le Havre 2—1. Pe primele 
locuri : Paris St. Germain 18 p, 
Nantes 15 p, Lens 14 p. Pe ulti
mele : 19—20. Brest șl Bastia cu 
cite 6 p. Etapa următoare are loc 
săptămlna viitoare, după partida 
R.D.G. — Franța, din prelimi
nariii C.M.

ANGLIA (primele jocuri ale e- 
tapel a 6-a). Birmingham — Man
chester City 1—0, Coventry — 
Oxford 5—2, Liverpool — Not
tingham 2—0, Q. P. Rangers — 
Arsenal 0—1, Sheffield Wednes
day — Everton 1—5!, Southamp
ton — West Ham 1—1. Pe pri
mele locuri : Manchester Utd. 15 
p (5 j). Everton și Sheffield 
Wednesday cu cite 13 p (6 j).

TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
ATLETISM • Con

cura la Bologna : 
prăjină: Tully (SUA) 
5,77 m, urmat de Ko- 
lasa (Polonia) șl Ta- 
rev (Bulgaria), ambii 
cu 5,70 m.

BASCHET • Tur
neu feminin la Caen, 
ciștigat de echipa 
Franței (70—G1 în fi
nală cu Olanda). 
Pentru locul 3, Po
lonia — Spania 93—81.

CĂLĂRIE • „Cupa 
mondială* la dresaj, 
desfășurată la Le 
Touquet (Franța), a 
revenit olandezului 
Sanders Keysers cu 
110,8 p, urmat de 
belgianul De Pauw 
cu 108.1 p.

CICLISM • Etapa 

prolog în „Tour de 
l’Avenir". la Castel- 
sarrasin (4,7 km) l-a 
avut pe primul loc 
pe francezul (profe
sionist) Thierry Ma
rie cu 5:37,91 și pe 
locurile următoare pe 
Dominique Gaigne la 
10 s. șl Jean-Fran- 
gols Bernard la 11 s 
(ambii francezi șl 
tot profesioniști) • 
Al 39-lea Tur al Lu
xemburgului (ama
tori), etapa I (78,6 
km) a revenit olan
dezului Gerrit Plle- 
ger In 2.07:23 • „Tro
feul Masferrer" (a 
48-a ediție), la Llan- 
sa .in Spania: 132 km 
— Noel De Jonckheere 
(Belgia) fn J.30:14, în

lia Burki (Elveția) 30 p, 5. 
Lynn Williams (Canada) 27 p,
6. Aurora Cunha (Portugalia) 
și Zola Budd (M. Britanie) 
20 p etc. Maricica Puică are 
la activ patru victorii (Praga
— 8:50,62; Stockholm — 8:47,61; 
Helsinki — 15:06,4 — pe 5000 m 
și Berlinul Occ. — 8:47,72) și 
trei înfrîngeri, la Mary Decker- 
Slancy (Zurich — 4:17,33 pe o 
milă, record european și Koln
— 8:30,32 record national și 
Bruxelles — 3:57,73 pe 1500 m).

în clasamentele diferitelor 
probe mai figurează Mihaela 
Loghin, locul 6 la greutate cu 
6 p (1. Natalia Lisovskaia — 
URSS 18 p) și Gina Ghioroaie, 
locul 8 la lungime cu 6 p 
(1. Galina Cistiakova — URSS 
22 p).

Xată, înaintea finalei. clasa
mentele generale : FEMEI : 1.
Decker-Slaney — 3900 m 51 p, 
2. Stefka Kostadinova (Bulgaria)
— înălțime și Judi Brown-King 
(SUA) — 400 mg 45 p, 4. Geno- 
wefa Blaszek (Polonia) — 400 mg 
și Doina Melinte — 800 m 43 p. 
6. Jarmila Kratochvilova — 800 
m 41 p, 7. Maricica Puică — 
3000 m și Louise Ritter (SUA) — 
înălțime 39 p, 9. Fița Lovin — 
800 m 34 p, 10. Ella Kovacs — 
800 m șî Marlene Ottey-Page (Ja
maica) — 100 m. 33 p.

La bărbați, pe primele locuri : 
Aouita (Maroc) 55 p, Padilla 
(SUA) 45 p, 3. Viljpalmsson (is
landa) 43 p, 4. McKoy (Canada) 
șl Franks (SUA) 42 p etc.

• Două dintre concursurile 
ctîștiigate de Maricica Puică, la 
Praga și Berlinul Occ. n-au in
trat in calcul deoarece, in res
pectivele curse, n-au fost pre
zente 5 dintre cele mai bune 50 
alergătoare din lume. Cu 10 
puncte In plus ea ar fi fost a- 
cum lidera competiției !
• In finala de la Roma vor 

fi prezente : Doina Melinte șl 
Fița Lovin la 800 m, Maricica 
Puică la 3000 m și Mihaela Lo
ghin la greutate.

Romeo VJLARA

(ambele cu 
p (26 j). Pe 
18 p (24 j).
început un 
de tlneret.

Pe ultimul loc: 22. West Brom
wich 1 p (5 j).

U.R.S.S. (et. 26). Dinamo Tbi
lisi — Spartak Moscova 2—1, Di
namo Kiev — Donețk 2—0, Tor
pedo — Vilnius 3—2, Harkov — 
Dinamo Moscova 0—1, Alma Ata 
— Dinamo Minsk 2—0, Cernomo- 
reț — Rostov 1—3. Dnlepr — Vo- 
ronej 6—0 Kutaisi — Zenit 1—1, 
Erevan — Baku 0—0. Pe primele 
locuri : Dinamo Kiev 37 p, Spar
tak Moscova 35 p 
cite 23 j). Dniepr 34 
ultimul loc: 18. Baku
• In Iugoslavia a 

turneu al echipelor 
In grupa „A" : Austria — Sue
dia 1—0. Iugoslavia — Turcia 
6—0 ; grupa „B“ : R.F. Germa
nia — Norvegia 4—0, Iugoslavia 
n — Elveția 2—0.
• A fost alcătuit lotul Irlandei 

de Nord, care va juca la 11 sep
tembrie cu echjpa Turciei, la 
Izmir în cadrul preliminariilor 
CM (gr. 3), din care face parte 
si selecționata României : Jen
nings (Tottenham), Platt (Cole
raine) J. Nicoll (W. B. Albion). 
McCleland (Watford), Worthinton 
(Sheffield Wednesday). Donaghy
Luton), O’Neil (Leicester), 

McDonald (Q. P. Rangers). Ram
sey (Leicester). McNally (Shrews
bury). McCroory (Newcastle), 
Armstrong (W. B. Albion), McIl
roy (Manchester City), Quinn 
(Blackburne), Clarke (Bourne
mouth). Stewart (Newcastle), 
Brotherston (Blakburne). După 
cum se vede, majoritatea viito
rilor noștri adversari fac parte 
din echipe din prima ligă a An
gliei 

același timp cu spa
niolii Gutierez, Cue
va, Moreno, Esprza-

HOCHEI PE GHEA
ȚA • In ziua a doua 
a turneului final al 
„C.C.E.", la Megfeve : 
T.S.K.A. Moscova — 
E. C. K61n 9—3 (4-0,
3— 1. 2—2), Dukla Jih- 
lava — Polonia By- 
tom 10—0 (3—0, 3—0,
4— 0' • In turneul
ziarului „Sovietskl 
sport", Himik Vos- 
kresensk — Dynamo 
Weiswasser (R.D.G.) 
14—6 (4—1, 5—2, 5—3).

ȘAH • In turneul 
de la Tilburg, după 
5 runde conduc 
Dzindzlașvili și Lju- 
bojevlci, cite 2.5 p 
(1).
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