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Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
avut, în cursul dimineții de 
miercuri, o întîlnire de lucru 
cu cadre de conducere și spe
cialiști din cercetare și pro
ducție din domeniul mecanizării 
agriculturii și construcției de 
mașini, A fost analizat modul 
în care se acționează pentru 
înfăptuirea sarcinilor de perfec
ționare, in continuare, a unor 
sisteme de mașini realizate pe 
baza extinderii tipizării și mo
dernizării tractoarelor și mași
nilor folosite in agricultură, în 
vederea restrîngerii Ia minimum 
necesar a tipurilor acestora și, 
prin aceasta, a creșterii efica
cității lor, reducerii consumului 
de combustibil și metal.

La această analiză care s-a 
desfășurat la Institutul de 
cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru mașini și 
utilaje agricole de Ia Băneasa, 
au participat tovarășii Ion 
Dincă, Ghcorghe Pană, Gheor- 
ghe David, Ion Ursu, Silviu 
Curliceanu, precum și miniștri, 
cadre de conducere din institute 
de cercetare, proiectare șl ingi
nerie tehnologică, din întreprin
deri de profil.

Noua întîlnire a secretaru
lui general al partidului cu 
specialiști din acest domeniu 
de activitate a pus, încă o dată, 
cu pregnantă în evidență 
preocuparea sa statornică pen
tru dotarea agriculturii noastre 
socialiste cu tractoare. mașini 
și utilaje agricole dintre cele 
mai perfecționate, prin a căror 
utilizare să se obțină recolte 
mari și sigure, să se ușureze 
munca în această ramură de 
bază a economiei naționale, 
paralel cu crearea unor dispo- 
nibilități pentru export.

Cei ce își desfășoară activi
tatea în cadrul institutului, 
numeroși alți oameni ai muncii 
din unitățile apropiate au făcut 
conducătorului partidului și 
stalului o caldă primire, dind 
expresie, prin îndelungi aplauze 
și urale, sentimentelor de stimă 
și prețuire ce le poartă 
tovarășului Nieolae Ceaușescu 
iată de tot ceea ce a făcut și 
face pentru ca agricultura țării 
să cunoască un proces rapid 
de dezvoltare și modernizare. 

Tovarășului Nieolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate de către 
directorul institutului. Pavel 
Babiciu, o serie de mașini și 
utilaje agricole noi sau moder
nizate realizate recent ca pro
totipuri în cadrul institutului și 
de unele întreprinderi de profil 
din țară pe baza Indicațiilor 
date de secretarul general al 
partidului cu prilejul altor a- 
nalize de lucru.

Examinînd tractoarele expu

se, tovarășul Nieolae Ceaușescu 
a remarcat că este încă prea 
mare numărul de tipuri care 
se produc, subliniind că trebuie 
să se .acționeze cu toată fer
mitatea' pentru ca, în funcție 
de necesitățile reale ale agri
culturii noastre, să sc producă 
o gamă mai restrinsă, de trac
toare, indicînd conducerii mi
nisterului de resort, specialiș
tilor din acest sector să spo
rească funcționalitatea acestora. 

Au fost examinate in conti
nuare o serie de mașini desti
nate prelucrării solului și exe
cutării lucrărilor de întreținere 
a culturilor.

In cadrul analizei, o atenție 
deosebită a fost acordată agre
gatelor pentru recoltare, do
meniu în care s-au realizat 
noi echipamente co se atașea
ză la mașinile aflate în dota
re. mărindu-le astfel domeniul 
de utilizare și permit nd exe
cutarea concomitentă a mai 
multor operațiuni de lucru Ia 
o singură trecere.

A fost examinată, in conti
nuare. gama de mașini desti
nate lcgumiculturii. pomicul- 
turii și viticulturii. Au fost 
prezentate noile mașini de re
coltat pe faze, în funcție de 
coacere a legumelor.

In domeniul instalațiilor me 
nite să contribuie la mărirea 
gradului de mecanizare în zoo
tehnie, au fost examinate in
stalații fixe și mobile pentru 
muls, agregate de distribuire a 
apei și a hranei, de colectare a 
dejecțiilor, cu parametri tehnici 
și calitativi superiori.

Au fost examinate realizările 
obținute in domeniul transpor
turilor în agricultură, , eviden- 
țiindu-se îndeosebi realizarea 
unor remorci multifuncționale, 
de mare capacitate.

în încheierea vizitei, secreta
rul general al partidului, apre
ciind preocupările specialiștilor 
din cercetare și producție pen
tru realizarea unei sisteme de 
mașini și utilaje agricole de 
înaltă eficacitate a cerut tu
turor factorilor de răspundere 
din acest sector să revadă în
treaga gamă de astfel de ma
șini și utilaje în vederea rea
lizării unui număr restrîns de 
tipuri, dar cu utilizări multiple, 
universale în practica agricolă.

Cadrele de conducere pre
zente Ia acest amplu și 
aprofundat dialog de lucru 
al secretarului general al 
partidului cu specialiștii din 
domeniul cercetării, pro
iectării și construcției de 
mașini agricole au exprimat 
cele mai vii mulțumiri 
pentru noile indicații primite 
și au dat asigurări secre
tarului general al partidului că 
vor acționa cu toată fermita
tea pentru înfăptuirea acestora, 
a obiectivelor noii revoluții a- 
grare în tara noastră, pentru 
îndeplinirea sarcinilor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

i

Pe velodromul din Kony (Turcia)

PISTARZII ROMÂNI AU DOMINAT CAMPIONATELE

La Băile Felix

POLOIȘTII DIN DIVIZIA „k“,

BALCANICE DE SENIORI DIN NOU ÎN ÎNTRECERE
Desfășurate in localitatea 

Kony din Turcia, într-o orga
nizare foarte bună. Campio
natele balcanice de ciclism pe 
pistă seniori au fost dominate 
de cicliștii noștri, învingători 
în trei din cele cinci probe. 
Iată rezultatele : 4000 M UR
MĂRIRE INDIVIDUALA — 1. 
V. Mitrache (România) 4:55,08, 
2. S. Stankov (Bulgaria) 4:55, 
90, 3. K. Kanelopoulos (Grecia) 
4:58,09, 4. L. Kovacs (Româ
nia) 4:59,41 ; 4000 M URMĂ
RIRE ECHIPE : 1. România

(Gh. Lăutaru, V. Mitrache. M. 
Petruș, L. Kovacs) 4:37,97, 2.
Bulgaria 4:41,00 ; 3. Grecia 
' **A1; 1000 M START DE PE 

.. 1. D. Radoktov (Bulga- 
---------- Gh. Lăutaru

Ko- 
(România) 1:10,91 ; VITE- 

1. C. Ciulei (România)
2. G. Ion (România)
3. D. Radoktov (Bulga-
15,66 ;   —

„CUPA VOINȚA44
LA BASCHET-FETE

g Apropierea inaugurării acti- 
g vității competiționăle oficiale 

la baschet se face tot mai 
g mult simțită prin numărul 

sporit al turneelor de verifi- 
care. Săptămînă aceasta, de 
pildă, se va desfășura „Cupa 

jj Voința", întrecere la care vor 
g; lua parte unele dintre frunta- 
gi sele baschetului nostru temi- 
I.....................................................

i femi
nin, aflate cu puțină vreme 
înaintea startului în campiona
tul țării. în plus, pentru Vo
ința, turneul va constitui și o 
utilă verificare în vederea du
blului meci pe care urmează 
a-1 susține în compania forma
ției Iskra Ljubljana. în cadrul 
..Cupei Liliana Ronchetii". în 
ziua inaugurală a „Cupei Vo
ința”. vineri, se vor disputa, 
în sala Floreasca, de Ia 
16,30, următoarele partide : 
limpia — Rapid, Voința — 
litehnica Sportul studențesc.

în legătură cu întîlnirea 
dintre Voința și Iskra, ea 
avea loc miercuri 2 octombrie, 
(ora 18) în sala Floreasca și 
va fi condusă de arbitrii G. 
Tsolakidis (Grecia) și II. Chol- 
ditz (Austria).

ora
O- 

Po-

tur 
va

★

Campioanele României, bas
chetbalistele de la 
tea C.S.Ș. Viitorul 
ca, vor juca direct 
doilea al Cupei 
europeni, deoarece 
lor din turul I. Elitzur 
Aviv, a anunțat recent că s-a 
retras din competiție. Clujen- 
cele vor întîlnl în turul al doi
lea pe învingătoarea 
Tungsram Budapesta și 
Charles Quint Bruxelles, 
octombrie în deplasare 
7 noiembrie la Cluj-Napoca.

Universita- 
Cluj-Napo- 
in turul al 
campionilor 

adversara 
Tel

cintre 
Royal 
la 31 
și la

4:44,04 
LOC:, 
ria) 1:08,65, 2.
(România) 1:10,03, 3. L. 
vacs...............................
ZA: 
12,30, 
12,30, 
ria) 
PUNCTE 30
(Bulgaria) 49 p, 2. S. Stanen- 
ko (Bulgaria) 40 p, 3. Gh. Lău
tarii (România) 34 p.

în ansamblu 
(antrenori 
hăilescu)) 
2 locuri 
trei. '

ADIȚIUNE DE 
km : 1. B. Petar

cicliștii noștri 
I. Vasile și M. Mi

au cucerit 3 locuri I, 
secunde și 2 locuri

în piscina de la Băile Felix 
încep astăzi întrecerile celei 
de-a doua părți a primului tur 
al campionatului național 
polo. Divizia „A“ 
patru etape).

De la ora 14 vor 
meciurile : Steaua — 
mistui Pitești (Lotul de juniori 
1969), Dinamo București — In
dustria Linii Timișoara, Crișul 
Oradea — Voința Cluj-Naooca 
si Progresul București — C.S.U. 
Construcții T.C.U.M.B.

în clasament conduc, neîn
vinse. Crișul si Dinamo, cu cîte 
8 puncte (din patru meciuri), 
urmate de Steaua 7 o (cinci 
meciuri), Rapid 6 p. Progresul 
5 p etc.

de
(ultimele

avea loc
Petrochi-

De azi pină duminică, la Atena

GAMPIONATELE BALCANICE DE GIMNASTICĂ
@ in program exerciții impuse și liber alese in echipa 
feminină a țării noastre — cele mai bune sportive la 
ora actuală ® Concursul — utilă verificare a pregătirii 

înaintea C.M. din Canada

Dacă Universiada de la Kobe 
a constituit uvertura sezonului 

, competițional internațional de 
toamnă al gimnasticii — al 
cărui obiectiv maior îl repre
zintă Campionatele mondiale 
de la Montreal —. iată că în 
această săptămînă o nouă com
petiție importantă deține capul 
de afiș al actualității. Este vorba 
de Campionatele balcanice (în
trecere .tradițională anuală, 
găzduită în aceste zile de ca
pitala Greciei), ai căror start 
se va da azi după-amiază cînd 
sînt programate exercițiile im
puse pentru echipele masculi
ne si feminine. în continuare, 
programul prevede întrecerile 
liber alese (vineri — băieții, 
simbătă — fetele), pentru du
minică dimineața fiind prevă
zute finalele pe aparate atît la 
masculin cit si la feminin. Con
comitent se vor desfășura si 
disputele gimnastelor de la 
ritmică.

Bilanțul deosebit de favora
bil al participărilor noastre an
terioare la această competiție 
regională, ca si evoluțiile bune 
din acest an ale gimnastelor 
si gimnaștilor români ne fac să

privim cu încredere prezenta 
lor la întrecerea de la Atena, 
ea fiind — după cum mențio
nam — o ultimă verificare in
ternațională înaintea Campio
natelor mondiale de la Mont
real. Aceasta și explică de alt
fel. includerea în programul de 
concurs si a exercitiilor im
puse care, de regulă nu figu
rează pe agenda competitiona- 
lâ a Balcaniadelor.

Federația noastră de specia
litate a alcătuit formații outer- 
nice, din care fac parte cei 
mai buni sportivi din tară. Au 
făcut deplasarea : Ecaterina 
Szabo, Daniela Silivas. I.aura 
Cutina. Camelia Voinea, Euge
nia Golea, Celestina Popa, Ma
riana Tudor (gimnastică spor
tivă). Alina Drăgan Petruta 
Dumitrescu, Mirela Drăgiilici. 
Florentina Butacu (ritmică). 
Emilian Nicula. Valentin Pîn- 
tea. Octavian Ionasiu Marian 
Rizan, Marian Colăcel. Marius 
Gherman. Marius Tobă.

c

Simbătă și duminică la Ploiești

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ-O ACTIVITATE TOT MAI ÎNDRĂGITĂ
Gimnastica la locul de mun

că își cîștigă tot mai multe 
prietenii în unitățile economi
ce din orașul Gura Humorului. 
„Lucru firesc — afirmă Con
stantin Filipovici, președintele 
Consiliului orășensc pentru e- 
dueație fizică și sport — deoa
rece toți practicanții acestei ac
tivități s-au convins de utili
tatea exercitiilor de gimnasti
că. două-trei minute. în pau
za de producție. Să vedeți cu 
cit zel se desfășoară această 
activitate, cu cită convin
gere !...“

Lucru pe care l-am și fă
cut. Am poposit mai întîi. la 
întreprinderea de articole teh
nice de cauciuc, acolo unde e- 
xistă o asociație sportivă pu
ternică. care. împreună cu co
mitetul sindicatului si comite
tul U.T.C.. organizează această 
activitate, pe secții și sectoare, 
la Cauciucărie. Mase plastice, 
împletituri etc. „Este un lucru' 
bun — consideră Petru Ungu- 
reami, președintele asociației 
sportive de aici. „Moldova". — 
o activitate care se desfășoară

Sondaj prin unități economice 
in fiecare din cele două schim
buri, după un program bine 
stabilit, cuprinzînd o gamă de 
exerciții, larg accesibile". Reu
șita acestei activități reprezin
tă un imbold pentru inițiatori 
de a o extinde și în alte locuri 
de muncă decit cele semnalate.

Tot în două schimburi este 
practicată gimnastica „pentru 
toți" și la Filatura de bum
bac. Șl aici, conlucrarea din
tre comitetul sindicatului și 
consiliul asociației sportive 
(Victoria) asigură continuitate 
gimnasticii la locul de muncă 
și implicit eficientă pe planul 
producției. Inginerul D. Ursan. 
președintele asociației sportive, 
este convins că „Ia multe din 
succesele în muncă ale colec
tivului a contribuit și această 
activitate socială care nu cere 
— pentru a fi materializată — 
decît puțin spirit organizatoric". 
Or. la Victoria Gura Humoru
lui acest spirit nu lipsește, nu

din orașul Gura Humorului
numai cînd este vorba de gim
nastica la locul de muncă, ci 
și cînd sînt initiate întreceri 
în campionat, la volei, handbal 
și tenis de masă sau excursii 
prin împrejurimile orașului.

Bine se prezintă gimnastica 
la locul de muncă și în ca
drul Cooperativei Solidaritatea. 
Președintele asociației sportive, 
tehnicianul Dumitru Vieru, are 
cuvinte de laudă in special 
pentru modul conștiincios în 
care practică exercițiile mun
citoarele din atelierele de co
voare românești, covoare per
sane. lenjerie și croitorie. Pes
te 500 de femei, unele nemai 
fiind la prima tinerețe. Exem
plul lor de stăruință constituie 
un imbold pentru toate coope
ratoarele. De aici și perspec
tiva generalizării acestei fru
moase activități.

Președintele Consiliului oră
șenesc pentru educație fizică și 
spor.t, Constantin Filipovici, «-

bia a așteptat redeschiderea 
școlilor pentru a asigura — 
împreună cu cadrele didactice 
de specialitate — o activitate 
de gimnastică zilnică și cu e- 
levii din cele patru școli ge
nerale și de la Liceul industrial 
miner. „N-am avut niciodată 
dificultăți in organizarea gim
nasticii, în recreația mare. 
Dimpotrivă, conducerile unită
ților de învătămint au îmbră
țișat cu mult interes această 
inițiativă, au încurajat-o. au a- 
sociat Ia reușita ei și profesorii- 
diriginti. Nu mă îndoiesc că 
la fel se vor petrece lucrurile 
și in acest an".

De acord cu acest punct de 
vedere. Vrem să credem că în
deosebi la Liceul industrial mi
nier. gimnastica pentru toți va 
avea cei mai mari sorți de 
reușită ; adică acolo unde e- 
xistă condiții optime pentru 
organizarea „reprizelor" și în 
același timp directori trup și 
suflet pentru toate activitățile 
sportive și recreative.

Tiberiu STAMA

AL DOILEA TURNEU
FINAL

AL „DACIADEI1
LA OINĂ

După primul turneu final — 
găzduit săptămînă trecută de 
terenurile amenajate in incin
ta complexului ,.23 August" 
din municipiul Iași — sportul 
nostru național, oină reintră 
in actualitate.

Simbătă și duminică de 
astă dată la Ploiești, C.J.E.F.S. 
Prahova. în colaborare cu fe
derația de specialitate orga
nizează cel de al doilea tur
neu final, competiție inclusă 
în programul „Daciadei". La 
întrecere iau parte primele 
cinci. formații care, cu prilejul 
turneului de la Iași au ocu
pat locurile 1—5 în clasament

Iată formațiile : Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii" Buc., 
Dinamo București. A.S. Arma
ta Constanța, Laminorul Ro
man și Politehnica București*



însemnări

generală", 
dispus să

ldeea că 
sănătate.

TURNEELE STUDENȚEȘTI DE ȘAH ll ACTUALITATEA VOL

„PRIETENII SPORTULUI"
Există la Oradea un profe

sor de educație fizica — Iosif 
Lucaci. instructor In cadrul 
C.J.E.F.S. Bihor — care ne-a 
fost recomandat ca „om har
nic, întreprinzător, cu idei". 
Și, in sprijinul recomandării, 
ni s-a sugerat să facem cu
noștință cu „centrele sale de 
dezvoltare fizică ~~ 
L-am aflat, evident, 
nz pună tn temă.

„Am plecat de la 
mișcarea • înseamnă 
Șl că trebuie să întreprindem 
ceva în județ pentru ca un 
număr cit mal mare de copil, 
tineri, oameni al muncii să 
Iacă mișcare, exercițiu fizic. 
Acum avem șase asemenea 
centre, dotate fiecare cu apa
ratură specială — deseori ori
ginală în concepție — cu aju
torul căreia oricine poate lu
cra, Indiferent de calitățile fi
zice"

S-a muncit mult la amenaja
rea „centrelor" dar există sa
tisfacția că ele sînt utile, cău
tate, rentabile. Unele au avui 
la dispoziție, de la început, 
localuri adecvate, altele însă, 
nu s-au putut înființa dectt 
după ce niște încăperi, aproape 
dărăpănate au fost reparate și 
pregătite pentru a le putea 
găzdui (la unul, de pildă, au 
fost cărate cu prilejul amena
jării circa 20 de tone de mo
loz). Foarte interesantă este 
dotarea lor. Găsești acolo a- 
parate pe care se lucrează tn 
picioare, stind pe scaun sau

culcat, greutăți pe scripeți, 
care pot fi puse »n mișcare 
cu ajutorul miinilor sau pi
cioarelor, toate dezvolttnd 
musculatura, suporți pe roți, 
balansoare, spaliere etc. Multe 
din aceste piese, folosite ști
ințific, tn funcție de posibili
tăți și recomandările medici
lor, stat executate prin mij
loace proprii (sudura unora 
din ele este făcută chiar de 
profesorul amintit mai sus).

„Centrele de dezvoltare fi
zică generală" sint soli
citate, de la ora 8 
pină la ora 20; fiecare din 
cei veniți știe ce are de lu
crat (totul este trecut in fișe 
personale) și „trudește" con
știincios sub îndrumarea unor 
instructori sau a unor cursanți 
mai vechi ; ele sint amplasate 
in zone populate din care 
sint recrutați noii ..prieteni ai 
sportului și mișcării" ; fiecare 
din aceste unități este In con
tinuă modernizare și datare. 
Au apărut saune, săli de aș
teptare, bufete, săli tn care 
se lucrează cu muzică ș.a.m.d.

Precizind că ' '
C.J.E.F.S. Bihor 
înființarea de 
menționăm ca foarte intere
sant tncă ceva : tn cadrul lor 
nu se face mișcare sau exer
cițiu fizic doar cu aparate. 
Deseori tn program sint in
duse, cu grupe de partici- 
panți, plimbări, drumeții, aler
gări și chiar Jocuri cu mingea.

Modesto FERRARINI

tn planurile 
se prevede 
noi centre,

Sportul școală a muncii

INAINTEA FINIȘULUI 0 Șase victorii ale junioarelor mi

Înaintea ultimelor runde, lup
ta se ascute in turneul mas
culin din cadrul 
internaționale studențești 
șah, dotată 
tehnica ’85". 
concurentul 
Vokacs, cu 8 
sibile Jar C. , _ . .
(și o partidă întreruptă). Fi
nișul va decide între cei doi 
fruntași ai clasamentului. in

competiției 
’. .de 

cu trofeul „Poli- 
în frunte a trecut 

cehoslovac M- 
puncte din 11 po- 
Ionescu, are 7,5 p

care urmează L Armaș 6,5
M. Marin, " 1
Hanul C. D’Amore, cu cite 6 p.

. . P,
O. Berechet și ita-

La feminin, insă, lidera iși 
continuă cursa, fără infrîngere, 
Marina Pogorevici, totalizînd 
8,5 puncte din 9 posibile Pe 
următoarele locuri sSnt clasa
te Roxana Veniamin 6 p, Ra- 
luca Stegăroiu 5,5 p si Edith 
Kozma 5 p.

La Calafi

PESTE 100 DE CONCURENT! LA KARTING!
Timp de trei zile pe karto- 

dromul din Galati s-au desfă
șurat două etape ale campio
natului republican de karting: 
a IlI-a de anduranță și a IV-a 
de viteză pe circuit, la startul 
cărora au fost 106 concurenti, 
reprezentând cluburi si asocia
ții sportive din tară. Rezultate 
tehnice — VITEZA PE CIR
CUIT : 50 cmc iun. mici —
1, M. Muntean (Danubius Ga
lați), 2. D. Bosînceanu (Hidro
tehnica Iași), 3. I. Tatu (IPA 
Sibiu) ; 50 cmc iun. mari — 
1. C. Graef (Unirea tricolor 
București), 2. C. Vîrcău (LIA

UN TINĂR CARE VIZEAZĂ NUMAI LOCUL ÎNTÎI
Eroul acestor însemnări este 

un sportiv, Valeriu Vochiță, un 
tinăr de numai 18 ani, care, 
după numai două săptămini de 
practicare a luptelor la Horezu 
(localitatea tn care s-a născut), 
a fost cooptat la C.S.Ș. Steaua 
de antrenorul Petre Nemeș, tub 
îndrumarea căruia a obținut in 
următorii doi ani rezultate (lo
curile II și III in campionatele 
naționale) care l-au impus in 
fața selecționerilor lotului re
prezentativ de juniori.

Dar motivele aducerii sale 
prim-planul rubricii nu sint 
ceste performanțe sportive, 
• altă... performanță. Elev
Liceului industrial „Semănătoa
rea", Valeriu Vochiță a căutat 
să îmbine armonios invătătura 
ți sportul și a făcut-o de o așa 
manieră incit a demonstrat cit 
se poate de bine valabilitatea 
dictonului milenar „minte sănă
toasă in corp sănătos"... Termi
nă liceul, obținind calificarea 
de prelucrător prin așchiere. 
Și, totodată, ocupă un onorant 
loc S la Olimpiada de... biologie.

Orele de după antrenamente 
sint petrecute in compania căr
ților, a caietelor, la consultații 
in vederea susținerii examenu-

in 
a-
ci
al

lui la facultate. Proaspătul 
muncitor-prelucrător prin așchi
ere optează pentru medicină ve
terinară. Concurență ? 11 can
didați pe un loc. 
lele de examen, 
absenta de la un 
tr-o simbătă 
(„Mi-a prins bine 
conectat înaintea 
crări pe care urma să o dau“) 
și, apoi, ziua in care s-au a- 
fișat rezultatele... tn fruntea 
listei cu reușiți, cu cea mai 
mare medie (9,91) — Valeriu 
Vochiță 0 „Cred că dacă nu 
făceam sport n-aș fi reușit a- 
ceastă performanță... Nu m-am 
pregătit doar să intru la facul
tate, ci să intru pe cit posibil 
primul, cum același lucru II 
încerc și in sport. Căci, dacă 
Hi fixezi un obiectiv mic, și 
motivația și mobilizarea sînt 
mici" — se confesează. 0 Ni 
se pare interesant acest „trans
fer" de la profilul liceului la 
facultatea aleasă, ii spunem. 0 
„Nu trebuie să vă suprindă. 
Competența cadrelor didactice 
de la Liceul „Semănătoarea", 
exigenta și urmărirea Îndea
proape a programului zilnic de 
către antrenor și ceilalți factori

Au venit zi- 
fări însă a 
concurs, in- 

după-amiază 
că m-am de- 

ultimei lu

de conducere din Clubul spor
tiv școlar „Steaua" mi-au oferit 
și mie — ca și altora, de altfel 
— șansa de a mă realiza sub 
toate aspectele". 0 La 18 ani, 
„tolba" cu proiecte credem că 
este plină 7 0 „Da... Două din
tre ele sînt însă fundamentale : 
să termin facultatea primul și 
să cuceresc o medalie olimpică 
la ediția din 1988“.

Îndrăznețe, proiecte, dar re
alizabile de un tinăr care vine 
să înmulțească numărul celor 
care demonstrează că la școala 
sportului se formează nu numai 
campioni, dar și oameni valo
roși, utili societății.

Octavian VINTILA

Timișoara). 3. F. Sochircă (Me
talul Sighișoara) ; 50 cmc se
niori — 1. A. Tănase (Danu- 
bius), 2. C. Pop. 3. C. Stama- 
tiu (ambii I.T. București) 
cmc sport — 1. C. 
rea Tricolor), 2. O.
București), 3. M. 
(AKIRA Tecuci) ;
1. P. Niculescu (Un. Trieolor),
2. O. Badea, 3. C. Mincu (ambii 
I.T. București) ; 175 cmc — 1. 
L. Stefan (Metalul Tg. Secu
iesc), 2. M. Greau (LIA Timi
șoara), 3. L. Mike (Calculatorul 
București) ; 250 cmc — 1. D. 
Tăranu (LIA Timișoara). 2. D. 
Tona (Un. tricolor). 3. G. Mol- 
doveanu (IPA Sibiu) ; fete —
1. Elena Baciu (I.T. București),
2. Iolanda Cătineanu (învătă- 
mînt Tg. Mures), 3. Dana Helgi 
(Metalul Timisoara). Echipe : 1. 
Unirea Tricolor, 2. I.T. Bucu
rești. 3, LIA Timisoara. 
DURANȚA : 1. C. Graef 
Rusu (Unirea Tricolor), 
VeHca — C. Ion (IIRUC), 
Grecan — M. Olteanu (IIRUC). 
Echipe : 1. IIRUC București, 2. 
Danubius Galati. 3. AKIRA 
Tecuci.

Telemac SIRIOPOL, coresp.

80
Rusu (Uni- 
Badea (I.T.
Chirvăsută 

125 cmc —

AN- 
- C. 
. D.2.
3, N.

«a

voleibalistele bulgare • Transfere

Dacia Pitești ! @ „Cup<

• Doi „cavaleri al fluierului" 
români, Vasile Dumitru și Mugur 
Nicolau, arbitri internaționali, 
au fost desemnați de forul euro
pean să oficieze la actuala edi
ție a C.E.

0 Frumoasă comportare a e- 
elîipel noastre cte junioare mzcj 
ta „bilateralele" cu reprezenta
tiva similară a Bulgariei. Tine
rele voleibaliste. pregătite de T. 
Stanimirescu, M. Niculescu șl 
Victoria Banciu, au câștigat toate 
cele 6 tatîtoiri (trei la Russe și 
3 la Pitești), dintre oare 5 cu 
3—0.

0 In vederea noului sezon 
competițipnal intern, au fost 
depuse numeroase cereri de 
transfer (unele netasoțite însă de 
toate documentele cerute d© re
gulament). Iată câteva dintre cele 
înregistrate ca valabile de către 
Comisia de competiții a F.R.V. t 
Miaria Enaehe (Farul), 
Marian (C.S.S. Piatra 
Camelia Ursache-Dcică 
sltaitea C.F.R. Craiova) 
cia Pitești, Viorica 
neana Geambașu și 
Avram (toate de la 
pex Constanta) — 
Constanța, Mihaela Ivan (Calcu
latorul Buourești) — la Flacăra 
roșie București, Mirela Nistor 
(Farul) — la Universitatea C.F.R. 
Craiova, Aurelian Ion (Calcula
torul București) șl Nicolae ElcK 
(C.S.S. 1 București) — la Dina
mo, Dan Drăgușin șl Mihai Slabu 
(ambii Dinamo) — la Calculato
rul București, Horst Schoberl 
(A.S.A. Buzău) — la Universita
tea C.F.R. Craiova, Viorel Bujor 
(ExpOorări Știința Bata Mare), 
Cătălin Popescu (Calculatorul 
București) și Mihai Sentenai 
(PECO Ploiești) — la 'Rapid 
București, Ștefan Băroiu și Ma
rian Bâra (ambii Calculatorul) 
— la SARO Ttrgoviște etc.

Mihaela 
Neamț), 
(Unlver- 

— la Da- 
Geapana, 

Roxana 
Chim

ia Farul

• în pregătirea noului sezon, 
echipele divizionare îmbină pre
gătirea cu meciuri șl turnee de 
verificare. Astfel, 5 formații mas-

ETAPE ALE CAMPIONATULUI DE AUTOMOBILISM
în zilele de 27 și 28 sep

tembrie vor avea loc, tn ju
dețul Harghita, două competi
ții automobilistice, «tape ale

campionatului national : raliul 
Harghitei și autocrosul din 
Miercurea-Ciuc.

PENTRU ION DRAICA,
PERFORMANTA CONTINUA..

CONCURSUL REVISTEI
1

EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT“»5
tn perioada 1 mal — 1 noiembrie 1985, revista „Educație fizică șl 

sport" organizează un concurs de lucrări publicistice și de cercetare 
pe terne teoretico-metodhoe, urmărind să stimuleze cercetarea feno
menului sportiv din țara noastră, înițlativelle menite să ducă la gă- 
slrea unor nod forme, mijloace șl căi de îndeplinire a sarcinilor ce 
revin mișcării sportive ta lumina Mesajului tovarășului Nlcolae 
Ceaiușescu adresat Conferinței pe țară din 5—fi martie 1982 șl pentru 

----------------- " ' ’ de colaboratori.atragerea și promovarea unul cere cât mal larg
Temele concursului stat următoarele :
1. Dezvoltarea educației fizice și a sportului de 

rea și participarea tineretului, a maselor largi de 
cil la practicarea sistematică a exercițlilor fizice, _____ _ _____
mai viguroasă a sportului nostru de performanță — ta cadrul orga
nizatoric asigurat de marea competiție națională „Dadada".

î. Avintul continuu al mișcării de educație fizică și sport din pa
tria noastră sub semnul mării competiții naționale „Daciada", spo
rirea aportului acesteia la creșterea, formareia șl educarea sănă
toasă, pentru muncă șl viață, a Utaerei generații, la înfăptuirea po
liticii generale a partidului și statului nostru, care pune Întotdeauna 
tn centrul preocupărilor omul, dezvoltarea sa multilaterală.

Concursul este deschis tuturor categoriilor de participanți ; pro
fesori de educație fizică, antrenori, sportivi, medici, activiști In do
meniul educației fizice șl sportului etc. Lucrările prezentate trebuie 
să fie orglnale și să nu fi fost publicate.

tn legătură cu planul de prezentare a materialelor in cadrai con
cursului, recomandăm să sa țină seama de următoarele indicații : 
enunțarea problemei ; planul personal utilizat pentru dezvoltarea 
probii-mei ; metode folosite (observație, experiment, culegere de 
date, note personale etc.) : rezultate obținute șl Interpretarea lor ; 
țnnclmzi! cu valoare teoretică și practică ; materialii» blMlograflc 
folosit.

Lucrările trebuie să fie dactilografiate, la două rtadurl, numai pe 
9 parte a fol» și să nu depășească 10 pagini. Lucrările vor fi tri
mise redacției ta 3 exemplare.

Numele, locul de muncă șl adresa autorilor vor fi înscrise lntr-un 
Ml© închis pe care se va scrie un ,,motto" cu care se va semna șl 
fiecare dintre ode 3 exemplare ale lucrăria.

Colegiul de redacție va desemna o comisie care va aprecia lu
crările primite ta caldrul Concursului și va stabili premiile.

Se vor acorda următoarele premii și mențiuni :
•- premiul I, 3000 lei ;
— premiul n, 2000 lei t
— premiul III, 1000 lei j
•— 2 mențiuni a 500 Ici fiecare.
Lucrările premiate ca și alte articole considerate valoroase vor 

fi publicate In paginile revistei, autorii beneficiind de drepturile de 
autor, conform legilor In vigoare.

Lucrările prezentate la concurs nu se restituie.
Autorii vor expedia lucrările pe adresa : Redacția revilsted „Edu

cație fizică și Sfport*. str. VasMe Conta nr. 16, București, sectorul 
1, cod poștal 70139. Relații suplimentare la telefon 11.04.23.

masă, cuprinde- 
oasnenl ai mun- 
afirmarea mereu

Ne-am obișnuit — și nu de 
azi, de ieri — să-l știm luptînd 
pe salteaua de concurs, să-i 
numărăm izbînzile, mereu mai 
multe și semnificative, pentru 
el și pentru țară, pentru Con
stanta și Farul, clubul pe care 
nu l-a părăsit niciodată. îl ve
dem Încă, cu ochii minții, pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului olimpic de la Los 
Angeles, trăind intens inefabila 
clipă a deplinei împliniri spor
tive.

îl reîntîlnim actfm în biroul 
de secretar al Consiliului ju
dețean pentru educație fizică 
și sport din — se putea altfel? 
— Constanța. Printre cei mai 
tineri secretari ai CJEFS și, 
în orice caz, un nume binecu
noscut, cel puțin la fel ca al 
lui Gheorghe Hagi (de fel tot 
de prin preajma străvechiului 
Tomis), cu toate că el, ION 
DRAICA, nu s-a lăsat tentat de 
cel mai iubit dintre sporturi, 
alegînd scena luptelor, unde lu
minile rampei nu pot avea 
strălucirea de la fotbal...

„Tatăl meu, Gheorghe Draica, 
tot spune, mai in glumă, mai 
in serios, că la noi în familie 
pasiunea pentru lupte e eredi
tară, neputînd uita de berbecul 
ciștigat cindva, drept premiu, 
la așa-numita „pelivănie", o 
luptă la curea. Adevărul e ci 
am ajuns pe saltea la opt ani, 
dus de mină de Constantin, fra
tele mai mare, la același an
trenor, maestrul Constantin 
Ofițerescu, care m-a purtat de 
atunci la toate concursurile 
unde „trăgeau" seniorii, punîn- 
du-mă să lupt înaintea meciu
rilor de divizie cu alții de-o 
seamă sau mai mari. Nu conta 
că, de regulă, pierdeam, mă 
batea pe umeri, zicind că tre
buie 
învăț 
lipsit 
deși 
de-a 
atunci. Maestrul avea, o răb
dare teribilă, vedea că îmi pla-

să invăț să și pierd, să 
și din infringeri. N-am 

de la nici un antrenament, 
mai degrabă mă Jucam 
luptele, eram prea mic pe

ce (cuvîntul e chiar prea mic, 
dacă ar fi s-o iau de la capăt 
aș merge tot la lupte, deși în
tre timp am îndrăgit nespus și 
rugbyul), îmi arăta tot felul de 
procedee tehnice. Am crescut, 
au crescut și pretențiile, vroiam 
tot mai abitir să cîștig. Am în
țeles că trebuie forță, una fiind 
manechinul, alta adversarul... 
în came și oase. Primul con
curs în toată regula a fost la 
15 ani, cînd am ieșit al trei
lea, la categoria 65 kilograme. 
Apoi, din 1974, am ciștigat toa
te întrecerile de juniori, la 
65, 70 sau 75 kilograme. Pentru 
ca in 1977, antrenorul Ofițe
rescu să ceară, cu zece zile 
înainte de „europene", selecție 
pentru mine, la 62 kg. L-am în- 
tUnit pe mult mai experimen
tatul Ion Enache, l-am învins, 
am mers in Turcia, la Bursa, 
și... am ieșit campion european." 
Cit de simplu pare totul I...

Ion Draica a trăit toate bu- 
sportlv. 
seniori 

juniori, 
olimpic, 

dublu laureat al JMU, ca să 
vorbim numai de „aurul" ma
rilor competiții intr-un palma
res cu multe alte medalii sau 
titluri balcanice și naționale. 
Amintirile unui asemenea ma
re campion sînt, se înțelege, 
numeroase, bogate. Cele 
proaspete ? Desigur, Los 
geles-ul : 
grame pentru 
sem hotărlrca de a mă retra
ge „după" și vroiam s-o fac in 
glorie. Momentul de dificultate 
maximă a fost in intilnirea cu 
norvegianul Mysen. Mai erau 
30 de secunde și mă conducea 
cu 4—2. Mi-am 
trebuie să bat 
posibilului. Am 
șit un procedeu 
te, am ciștigat. Pe urmă, a fost 
mai ușor" (desigur, e un fel de 
a zice „ușor" cînd e vorba de 
un drum spre laurii olimpici 
— n.r.). La 26 de ani, am sim-

curiile posibile ca 
Campion european de 
(în trei rînduri) și de 
campion mondial și

mai
An-

,Am slăbit 12 hilo- 
Olimpiadă. Lua-

zis atunci că 
la poarta im- 

riscat, am reu- 
de două punc-

țit că e momentul să las locul 
unuia mai tinăr. Intimplător 
sau nu, tot un constințean, de 
mare perspectivă — Sorin Her- 
țea".

De pe podiumul olimpic, din 
marea arenă deci, profesorul de 
educație fizică Ion Draica a 
trecut — exact cu un an în 
urmă — in biroul de vicepre
ședinte .................... ...... "
tru ca 
bruarie 
secretar 
siune rapidă pentru mulți, nu 
însă și pentru Dumitru Ivan, 
președintele acestui for, care — 
ne mărturisește — îl pregătește 
de opt ani gîndind la o aseme
nea postură , „pe un mare spor
tiv care a rezistat tuturor ten
tațiilor, mari, nu încape vorbă, 
răminind acolo, aici adică, un- 
de-și are rădăcinile". ~ 
seamnă această trecere, i 
vede multiplul campion de 
sportul, azi ? „Pină acum, 
veam un singur gind — să 
prezint sportul românesc la 
mai înalt nivel, împreună 
colegii mei din lotul național, 
îndrumat de valorosul colectiv 
tehnic condus de maestrul Cor- 
neanu. Și prezentul înseamnă 
pentru mine tot sport, dar e, 
se înțelege, altceva. Munca de 
organizare și conducere este, 
m-am convins repede, la fel de 
grea și tot ce-mi 
rezolv problemele 
doream rezolvate 
Mai am multe de 
de la cine — e 
mulțumesc întregului activ 
CJEFS pentru ajutorul primit. 
Tot ce vă pot spune e că-mi 
place să lucrez cu oamenii și, 
dacă nu știu cum voi fi apre
ciat pină la urmă, puteți fi 
siguri, in schimb, că Ion Draica 
se va dărui cu toată ființa sa 
și pe mai departe sportului".

Ce să mai adăugăm ? Atît 
doar: în cuvîntul unui mare 
campion, al unui om adevărat, 
putem avea încredere...

Goo RAEȚCHi

al clubului Farul, pen- 
la scurt timp. In fe- 
anul acesta, să fie ales
al C.J.E.F.S. O ascen-

Ce In- 
cum 
ieri 

. a- 
re- 

: cel 
l cu 

I,

doresc e să 
pe care le 
ca sportiv, 
invăfat, am 

o ocazie să 
al

cuHisie. 
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| DINAMO- VICTORIA, RESTANȚA OIN ETAPA A 7-a

I
I
I

Astăzi se dispută pe stadio
nul din șos. Ștefan cel 
partida restantă din etapa 
7-a dintre Dinamo 
Dinamoviștii, care 
sîmbăta trecută la 
Benfica (1—2), au 
mimică in țară și 
nuat pregătirile, vlzînd în mod 
deosebit meciul-retur din ca-

Mare 
a 

și Victoria, 
au jucat 

Lisabona cu 
revenit du
și-au conti-

DE CULTURISM IA BRASOV>
(Liceul industrial „Spiru Haret“ 
București) ; plus 88 kg — Vio
rel Mătrescu (Steagul Roșu 
Brașov).

Cu această ocazie, a avut loc 
in mod experimental, și un 
concurs pentru perechi mixte, 
Ia care au participat sportivi 
din București. Sibiu, Odorheiu 
Secuiesc și care a fost cîștigat 
de perechea Ileana Diaconescu 
.— Florin Uceanu (Liceul in
dustrial „Spiru Haret" Bucu
rești) .

Au mai evoluat (demonstra
tiv) cîțiva dintre campionii na
ționali la juniori.

3 Bra
hma tiv 
desfă- 
an de 

dotat 
“, pri- 

in o- 
pei. 
irdinea 
Hartan 
„Spiru 
Dănuț 
kg — 

(Rapid 
Lîviu 

Pi- 
Jceanu

drul Cupei U.E.F.A., cu Var- 
dar Skoplje. Se fac mari efor
turi pentru recuperarea jucăto
rilor accidentați : Tulba, Drag- 
nea și Suciu. tn partida de as
tăzi nu va juca Stănescu, sus
pendat. Victoria a evoluat 
marți în compania echipei bul
gare Dunav Ruse (4—1) $1 a 
jucat bine. Nu există jucători 
accidentați în Iotul 
Ion Nunweiller și 
Frățilă.

Partida va începe 
Iată și brigada 

care o va conduce : 
— D. Vătran (ambii__ ____
și I. Ghergheli (Baia Mare).

pregătit de 
Constantin

la ora 17. 
de arbitri 
M. Axente 
din Arad)

hipică din Lugoj

’IONATELOR NAȚIONALE
.ARIE JUNIORI

ȘTIRI • ȘTIRI
fi BRIGADA DE ARBITRI RO

MANI LA MECIUL NORVEGIA 
— danemarca. La 16 octom
brie se va disputa la Oslo par 
tlda Norvegia — Danemarca din 
cadrul pneliimiinariUor C.M. în
tâlnirea va fi oomd'usă de o bri
gadă de arbitri din țara noastră, 
aivtndu-1 la centru pe I. Igna.

© CONDUCEREA CLUBULUI 
DUNĂREA C.S.U. GALAȚI a hO- 
țărlt suspendarea pe termen ne
limitat a jucătorului Mihai Cer- 
nescu, care s-a făcut vinovat de 
numeroase abateri de la progna. 
mua de pregătire, ca și de repe
tate acte de indisciplină. (T. Si- 
riopoS — coresp.).
• BIROUL ASOCIAȚIEI SPOR

TIVE AUTOBUZUL a luat mă
sura suspendării, pe timp de 2 
ani, pentru neprezerataire la an
trenamente. a Jucătorilor Robert 
Naghi și Marian Cursaru.

mA contești?
ÎȚI ARĂT

Cu două săptăminl in urmă 
s-a pus În mișcare șl campio
natul republican de juniori I. 
întrecere pasionantă, cu mulți, 
foarte mulți tineri înzestrați, 
care au nevoie — pentru a creș
te ca jucători — de un cadru 
organizatoric adecvat, de toată 

cluburilor 
ooxnpeten- 
profesori- 

prlmul 
in plin

© Antrenorul 
Czako avea i 
le necazuri 
tea meciului 
Rm. Vilcea, 
rece Ispir nu 
refăcut, Clorceri și 
Fodor acumulaseră 
cite două cartona
șe galbene, iar 
Szabo era șl el in- 

Improvizația 
fun- 

— fun- 
Bote- 

fundaș 
dereglat 
pus la 

echipei 
Mureș, 

se vede,

de de 
ră în 
ionale 

sfîr- 
ă din 
star- 

iori si 
I pro- 
e. La 
irtici- 
namo. 
Clui- 
l.S.M. 
Sibiu 
se si 
1 Da- 
echi- 
ea si 
rgint. 
i Ti

tel Radu can u (locul secund la 
Balcaniadă). Constantin Albert, 
Claudiu Gbeorgbe, loan Tincu, 
Arina Savu ș.a.

Astăzi, de la ora 17. este pro
gramată proba de dresaj. în 
timp ce. vineri, sîmbătă si du
minică vor avea loc întrecerile 
de obstacole.

© Reprezentativa națională 
de seniori — Alexandru Bozaa, 
Gruia Deac, Mircea Neaga. Io
nel Bucur, antrenor Dumitru 
Hering — va participa, Ince- 
pînd de astăzi, la tradiționalele 
întreceri ale concursului Inter
national de la Tripoli (Libia), 
alături de călăreți din R.F.G.. 
Austria Grecia. Iugoslavia. Ra
lia Franța etc.

grija conducătorilor 
șl asociațiilor, de 
ța antrenorilor sau 
lor. Juniorii — , el tn 
rind, deoarece se află 
proces de formare 
ca oameni — tre
buie să fie Îndruma
ți tot timpul pe 
calea adevărului, 
tudinii, cinstei și___
ului, ea elemente distincte 
procesului Li:___
Toate acestea constituie ____
Cipn de la care nimeni nu are 
voie să abdice, așa cum fieca
re părinte nu are voie să spu
nă copilului său să facă rău 
In loo de bine, șl totuși...

întilnire, la Inoeputul acestei 
săptăminl. cu Petre Petculescu, 
profesor la C.S.Ș. Rovine Craio
va. Amărăciunea, dezamăgirea, 
revolta au fost stările prin care 
a trecut în numai zece minute. 
Ne-a povestit pe scurt ce 
tntîmplat la Slatina. Iar 
ne-a relatat el se confirmă 
cele scrise și de 
meciului tn foaia 
Iată cronologia 
pauza meciului dintre LP.A. 
Slatina și C.S.Ș. Rovine Craiova, 
oaspeții l-au contestat pe jucă
torul cu nr. 1 de la I.P.A., por
tarul p. Puicu. La sfîrșltul me
dului, furioși că au pierdut me
dul (2—1 pentru C.S.Ș. Rovine), 
cel de la Slatina, prin delegatul 
lor Paul Preda (care semnează 
*1 la rubrica „asistență medica-

EU ȚIEI
lâ“l), CONTESTA ȘI EI, 
TtMPLARE, doi jucători 
cralovenl, pe R. Cazacu 
Pascu. Motivele 7 „După 
rea mea, scrie arbitrul ______
V. Busuloeeanu, delegatul echi
pei gazdă a introdus contestația 
numai pentru a purta pe dru
muri jucătorii de Ja C.S.Ș. Ro
vine, de a-1 face să cheltuiască 
inutil sume 
n-a existat 
identificarea

LA IN- 
de la 
St S. 
păre- 

vîlcean

SSlJSk

eorecti- 
falr-play- 

lnstructlv-educativ.

de bani. Consider că 
nici un dubiu In 
jucătorilor cralovenl 
contestați, în _ 
oe P. Puicu de Ja 
U.A. n-a 
unde... s-a

timp

știut 
născut 

și nicd unde locuiește!71". Cu 
toate acestea, cei de Ia C.SJS. 
Rovine Craiova au trebuit gă 
vină la București pentru a do
vedi falsitatea contestației. I.P.A. 
a pierdut meciul cu 3—9. Just. 
Dar P. Preda (contestatarul la 
intimidare) cu se s-a ales 7 Oa
re n-ar fi normal ca ei «A 

PLĂTEASCĂ CHELTUIELILE cau
zate de... joaca 
tațla 7 Ața ar 
CINSTIT. Ca și 
câți în această 
aibă ce învăța.

Iui de-a eontes- 
fl CORECT și 

Juniorii Impll- 
tristă poveste să

cu 
conducătorul 
de arbitraj, 

faptelor. La 
dintre

Lourențiu DUMITRESCU

cert.
din linia de 
dași (Szabo 
das central, 
zan — 
dreapta) a 
jocul 
punct 
din 
După 
lipsa 
Ispir 
nu numai sistemul 
defensiv, ci întrea
ga echipă! • In 
meciul cu Rapid, 
Steaua a încercat 
formula cu Radu 
II. Poate că a fost 
o recompensă acor
dată celui care a 
marcat golul ega
lizator din Dane
marca. Poate că a 
fost o Încercare de a 
investiga posibili
tățile jocului com- 

„binativ in perspec
tiva returului cu 
Vejle. In orice caz, 
plusul de mișcare 
realizat prin Lăcă
tuș s-a dovedit mai 
productiv. Este a- 
devărat că șl fun
dașii rapidiștl pri
veau ca narcotizați 
deplasările „steliș- 
tilor". c Cine este 
Crăciunescu, porta
rul debutant al 
Rapidului 7 Un ju
cător legitimat va
ra trecută șl care 
evoluase la Tehno- 
metal. Transferul a 
fost propus de Ră- 
mureanu 
portar al ______
Iul. Legitimarea a 
fost — se pare — 
inspirată, deoarece 
Împotriva Stelei, in 
lipsa lui Mânu și a 
Iul Toader, precum 
șl ca urmare a 
formei slabe a lui 
Ghiuler, n-ar fi a- 
vut cine apăra. 
Crăciunescu, la de
but, a trecut destul 
de bine examenul 
de admitere. fi 
Numeroase telefoa
ne ne Întreabă ce 
este cu Pușcaș. Ta
lentatul mijlocaș 
(de dată recentă) 
al Rapidului a fost

bine 
al

Tg.
cum

„bătrînului" 
a resimțit-o

Iestul 
Rapldu-

a-

operat imediat, la 
Timișoara. (A avut 
fractură deschisă 
de tibie și pero- 
neu). Se afirma că 
operația a reușit 
foarte bine. Se aș
teaptă ca Pușcaș să 
revină acasă în zi
lele următoare. Re
intrarea lui nu 
poate fi discutată 
înainte de retur, a 
Antrenorul băcăuan 
Nicolae Vătafu si 
arbitrul ploieștean 
Florin Popescu
veau... amintiri co
mune de la 
precedent meci „U“ 
— S.C. Bacău, șl 
anume cel disputat 
la 9 iunie 1982, în 
penultima etapă a 
campionatului 1981— 
’82, cînd Sport 
Club. învingînd cu 
2—1, a semnat re
trogradarea „șep- 
eU!or roșii" în „B“, 
de unde nu au re
venit declt tn 
ceasta toamnă. 
Vătafu era 
antrenorul 
țiel băcăuane, 
Fl. Popescu « 
rase" partida, 
cum, cel doi 
nou la un 
„U“ — s.c.

un

eiteva minute. Su
ficient pentru a 
primi două go- 
'uri.,.“> Doi spec
tatori care pot fi 
întîlniți mereu tn 
tribuna „Municipa
lului" din Cluj-Na- 
poca, ia meciurile 
lui „U“: antrenorul 
ștefan Covaci, fost 
jucător și antrenor 
al echipei cu 
în urmă, si 
Ion Moina, 
care acum 
decenii 
sprintul
• Fostul 
severinean 
Drăgulici, 
Cluj-Năpoea, la tra
tament medical, nu 
a putut rezista 
pasiunii pentru fot
bal și, avînd per
misiunea medicilor, 
duminică, era șl el 
în 
la 
cu
E.

ant 
prof, 

cel 
patru 

domina 
european 

arbitru 
Sever 

anat Ia

„Cen- 
box, 

e clu- 
i din 
it nu
ri 13 
ortlve. 
ti li 
/asii iu 
hiurea 
iureș), 
icșani) 
i Satu 

in- 
egorl- 

se- 
iri. • 
la ln- 

dln 
t o 
llstlcă 
țiile șl 
i dls- 
eduri, 
a dls- 

I Au-

to. Golgeterul competiției a 
fost tînărul jucător Gavril 
Andor, cu 13 puncte înscri
se. « A.S. VOINȚA REGHIN 
a organizat la baza de agre
ment Mureșul din Tg. Mureș 
un reușit concurs de navo- 
modele, „Cupa Reghin F.S.R. 
’35“ pentru modele acționate 
cu motoare termice, dirijate 
prin telecomandă. La juniori 
a ciștlgat —" —
la seniori 
bil de la 
reș, care 
loo șl pe ___ ________ _____
MOAȘA INIȚIATIVA a Con
siliului municipal de educa
ție fizică și sport Sighișoara 
le a asigura elevilor, o ec- 
tlvitate organizată Ia fotbal 
prin organizarea „Cupei car
tierelor" la mlnifotbal. La 
competiție au participat 18 
echipe, care au jucat, aproa
pe zilnic, pe terenurile din

ștefan Plesch, iar 
Petru Olas — am- 
Lemnarul Tg. Mu- 
a obținut primul 
echipe. • O FRU-

cartierul Grlvlța- • LA ASO
CIAȚIA SPORTIVA Minerul 
Jilț, din Valea Motrului, s-a 
dat tn folosință o frumoasă 
bază sportivă care are tere
nuri de fotbal — pe care va 
juca echipa Minerul Mătăsari, 
promovată recent In Divizia 
,C“ — volei, handbal șl o 
pistă de atletism. La noua 
amenajare sportivă minerii, 
iubitori de sport, au avut o 
contribuție efectivă. Lucrări
le s-au desfășurat sub în
drumarea președintelui aso
ciației sportive, inginerul Ion 
Calotescu, un cunoscut ani
mator al activității sportive 
de aici. • FORUL SINDICAL 
județean BIHOR a organi
zat un apreciat .Festival 
sportiv", la care au partici
pat numeroși tineri din în
treprinderile șl instituțiile oră- 
dene. Au avut loc întreceri 
la opt ramuri sportive, prin- 

....... ........ • detre care, atletism, tenis 
masă, gimnastică și judo. 

relatAri de la : s.
bu, A. Crlșan, L. Maior, 
Turcu, G. Jugănaru »1 
Ghlșa.

L

nm ’ocDEAL ’85
TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU- 

ă șl asigură cluburilor șl asociațiilor 
tSce, etleviSlor, studenților șl cadrelor 
re, masă șl transport Sn perioada 15 
ie 1385, ia cabanele : Clăbucet-sosire, 
, Poiana Secuilor, Glrbova, Dlmbul

Sîmbetesi, Mălăietștl, Curmătura Gura
8

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 25 SEPTEMBRIE 1985
EXTRAGEREA I : 28 37 41 

40 31.
EXTRAGEREA A II-o : 1 32
5 2.
Fond de cîștiguri : 756.070 

CIȘTIGURILE TRAGERII PRONO
EXPRES

39

4
15

lei.

s turistică-
săiptămînă de 1 1/2 sau 21/2 zile.

ibane pe
Munții

întregul an Siam 6 luni.
Bucegț în Munții Piatra

l
snțești.

DIN 18 SEPTEMBRIE 
1985

8 variante 25% a 9.633 
3 : 17,00 variante a
cat. 4 : 62.50 variante 

‘ ’ 170,50 a 452
5.924,50 a 40 lei ;

(I

agențliae de turism alea toate _ , _ ____________
iod spoeei'1 la agenția de turism <Hn 
on saiu «Jweet la. comie-lMe de
liderilor.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Cat. 2 : 
lei : cat. 
4.533 lei; 
a 1.233 lei; cat. 5 
lei ; cat. S : 
cat. 7 : 167,75 a 290 lei; cat. 
2.369,75 a 40 lei.

Report la categoria 1 : 77.064
lei,
• ASTAZI ESTE ULTIMA 

pentru procurarea biletelor 
TRAGEREA MARILOR CIȘTI- 
GURI LOTO de miine, vineri 27 
septembrie.

zi 
la

a- 
N. 

atunci 
form a- 

lar 
.fluie- 

A- 
din 

meci 
Bacău, 

Încheiat de data a- 
ceasta cu victoria 
studenților cu ace
lași scor din 1982. 
• Dr.’ Mircea Ioa- 
nete este un obiș
nuit al terenurilor 
noastre de fotbal : 
din 1949 este me
dicul echipei uni
versitare clujene 
și... vrea să atingă 
anul 2000 In aceas
tă oalitate 1 Gene
rații întregi de ju
cători care au îm
brăcat tricoul alb- 
negru au tnecut 
prin „mina" 
dar nu-1 uită 
primul său 
„«U» juca 
un amical 
stanța. La 
ment dat, 
nostru, 
catul Mircea Luca, 
mal tirziu medic 
de faimă, este ac
cidentat. Vino oe 
marginea terenu
lui, li dau îngrijiri
le necesare, rein
tră. Totul a durat

lui, 
pe 

pacient: 
in 1949 

la Con- 
un mo- 

. stoperul 
binecunos-

tribuna clujeană 
meciul Iul „U“ 
S.C. Bacău. © 
Moldovan, fun

dașul eentral al 
brașovenilor, a fost 
eliminat în minu
tul 82 al meciului 
cu F.C. Argeș pen
tru un fault de... 
cartonaș galben. 
Dar cum mai pri
mise unul ceva mai 
devreme, a fost ob
ligat să-l vadă și 
pe cel roșu. Ajuns 
pe tușă, a aflat că 
soția sa născuse la 
maternitatea 
oraș o 
necaz 
dar și 
curie...
a fost, ___
cel mai bun jucă
tor al pitestenilor 
în meciul de la 
Brașov. Florin Ila- 
lagian avea, 
la prinz, 
cuvinte de 
despre jucătorul 
său cu nr. 9: 
„Driblează bine, e 
rezistent, are șut..." 
Interesant e faptul 
că în campionatul 
trecut 
jucat 
meci 
„A", l 
• Mulți 
incomplet _____
în cele două echi
pe care au evoluat 
duminică pe sta
dionul brașovean: 
Gyorfi, Naghi, V. 
Ștefan, Nica. Jurcă, 
Moiceanu. Toți șase 
s-au străduit însă 
să facă fată.

din 
fetită. Un 

(eliminarea), 
o mare bu- 
• Bobarii 

indiscutabil,

luni 
numai 
laudă

Bobaru a 
un singur 
în Divizia 

cel de debut• 
jucători 
refăcuți

.,. $£ g&,2an,
PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI A Vll-a A DIVIZIEI flC

SRRIA I : Carpați Gălănești — 
Constructorul Iași : V. Anton 
(Bacău), Relonul Săvineștl — 
Electro Luceafărul Botoșani : M. 
Dima (Rm. Sărat), Cetatea Tg. 
Neamț — Minerul Gura Humo
rului : C. Bellcl (Vaslui), Lami
norul Roman — Metalul Rădăuți: 
T. Goleanu (Galați), C.S.M. Bu- 
cecea — Danubiana Roman : I. 
Chelaru (Bacău), Șiretul Paș
cani — Avlntul Frasin: C. Gheor- 
ghiță (Brăila), Zimbrul Șiret — 
Celuloza Bradul Roznov : M. Bu
jor (Gh. Gheorghlu-Dej), Explo
rări Cimpulung — Cristalul Do- 
rohol : D, Bara (Tg. Mureș).

SERIA A n-a : Unirea Dina
mo Focșani — Victoria Gugești : 
AL Rolea (București), Voința Pe
trolul Rm. Sărat — Mecanica 
Vaslui : I. Ardeleanu (Săvineștl), 
Petrolul Moinești — Luceafărul 
Adj ud : M. Sveduneac (Sucea
va), Inter Vaslui — Unirea Ne
grești : T. Tănase (Tulcea), Par
tizanul Bacău — Constructorul 
Flacăra Odobești : I. Toma (P. 
Neamț), Steaua Mecanica Huși — 
Proletarul Bacău : C. Popa
(Iași), Minerul Comăneștl — 
C.S.M. Borzești : Șt. Bărbosu 
(Suceava), Textila Buhușl — 
Chimia Mărășești : C. Dumltra- 
che (Boldești).

SERIA A IH-a : Chimia Brăi
la — Laminorul Vlzlru : V. Cre- 
țolu (București), FEPA 74 Birlad
— Airrubfium Mădm : M. Crupă 
(Iași), ȘJ». C.s.ș. Tulcea — Pe
trolul Ianca : C. Tudose (Con
stanța), Petrolul Berea — Victo
ria Tecud : P. Toma (Boldești), 
A.S.A. Buzău — Granitul Baba- 
dag : R. Zlăvog (lași), Ancora 
Galați — Progresul Isaccea : C. 
Badea (Ttrgovlște), D.V.A. Por
tul Galați — Carpați Neholu 1 
E. Otgon (București), Chimia Bu
zău — Metalul Buzău : V. Das
călii (București).

SERIA A IV-a : Viitorul Chir- 
nogl — Marina Mangalia : E. An
tonică (Focșani), Olimpia Slobo
zia — I.S.C.I.P. Ulmenl : G. Do- 
nid (București), Ș. N. Oltenița — 
Vidoria Țăndărel : D. Cojocaru 
(Tr. Măgurele), Unirea Slobozia
— Cimentul Medgidia : C. Nico
lae (Pitești), F.C.M. Dunărea 
Giurgiu — Portul Constanța ; I. 
Pascu (Clmplna), I.M.U. C.S.Ș. 
Medgidia — Electrica Constanța : 
Gh. Pălș (Galați), Voința Con
stanța — Sportul 30 Decembrie : 
V. Stroe (Moreni), Metalul Man
galia — Unirea Urziceni : G, Gă- 
man (București).

SERIA A V-a : Tehnomeial 
București — Danubiana Bucu-

reștl : I. Ghițescu (Rm. Vilcea), 
Constructorul l.A.C.P. Giurgiu — 
Cimentul Fienl : B. Cațaros (Că
lărași), Voința București — Vis
colii București : I. Dumitru (Bu
zău), Chimia Găești — Metalul 
Mija : I. Blvolaru (Rm. Vilcea), 
Electrica Tltu — I.U.P.S. Chiti
tă : Z. Erdey (Slatina), Abatorul 
București — Metalul București : 
L Bălan (Craiova), Flacăra ro
șie București — Autobuzul Bucu
rești : L Cristea (București), 
MECON București — Avicola 
Crevedia : E. Oțelea (Brașov).

SERIA A Vl-a î C.F.R. Craio
va — Viitorul Scornlcești : A. 
Huzu (Sibiu.), Progresua Băltești
— Progresul Corabia : I. Mun- 
teanu (Giurgiu), Dacia Pitești — 
Textila Roșiori : C. Firică (Plo
iești), Automatica Alexandria — 
Recolta Stoicănești : ” 
dru (Tg. Jiu), 
Curtea de Argeș — 
lexandria : S. Chivu 
Sportul muncitoresc 
Constructorul T.C.I.
Cârcă (Tg. Jiu), Rova Roșiori — 
Viitorul Drăgășani : V. Crețu 
(București). Armata Cratova — 
Chimia Tr. Măgurele : G. Martiș 
(Biucuineștii).

SERIA A VD-a : Minerul Ani
na — Forestierul Băbenl : L A- 
kerman (Arad), Jiul Rovinari — 
Gloria Pandurii Tg. Jiu : L Ne
galei (Ocna Sibiului) — se dispu
tă la Tg..Jiu, Minerul Motru — 
Gloria Reșița : Gh. Stănescu (Ca
racal), Metalul Oțelu Roșu — 
Minerul Moldova Nouă : P. Her
ghelegiu (Bocșa), Minerul Mă- 
tăsaru — Chimistul Rm. Vîlcea : 
D. Tonenchi (Lugoj), Petrolul 
Țiclenl — Dierna Orșova : D. 
Gheorfi (București), Minerul Me
canizatorul Simian — Armătura 
Strehaia : FI. Ceapă (Craiova), 
Metalurgistul Sadu — Minerul 
Oravița : Gh. Petca (Alba Iulia).

SERIA A vni-a : Unirea Tom
natic 
tană (Drobeta Tr. Severin) < Vic
toria 
sebeș :

Minerul Certej : D. Mladin (Cra- 
tova), Urnirea Stnnicolaiu Mare
— Rapid Arad : C. Olteanu (Dro
beta Tr. Severin), Strungul Chl- 
șlneu Criș — U. M. Timișoara : 
I. Maghiari (Oradea), Oblllci 
Slnmartînu Sîrbesc — C.S.M. 
Lugoj : V. Băjcnescu (Timișoa
ra), C.F.R. Victoria Caransebeș
— Dacia Orăștie : I. Dan (Cluj-
Napoca), Minerul Paroșenl — 
C.F.R. Slmeria : Gh. Simcue
(Deva).

v. Alexan-
Electronistul 
Metalul A- 
(București), 
Caracal — 

Craiova : D.

Șoimii Lipova : 8. Ca-

Călan — C.S.M. Caran- 
P. Abrudan (Cluj-Napo- 

Mlnerul Știința Vulcan —

SERIA A IX-a : Recolta Sa- 
lonta — Metalul Aiud : Gh. Ca
gula (Baia Mare), Gloria Bduș
— Oțelul oraș dr. P. Groza : R. 
Abraham (Zalău), Viitorul I.R.A. 
Cluj-Napoca — Metalurgistul Cu- 
gir : P. Crișan (Bistrița), Mine
rul oraș dr. P. Groza — Unirea 
Valea lui Mihai : N. Suciu (Me
diaș), Ind. sîrmei C. Turzii — 
Mecanica Alba Iulia : S. Islra- 
te (Reșița), Voința Oradea — 
Eledrometal Cluj-Napoca : L 
Csaki (Timișoara), Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — Sticla Arieșul 
Turda : Z. Szilaghi (Satu Mare), 
Oilimipla Gherla — Minerul Sun- 
cuiuș : I. Naghi (Baia Mare).

SERIA A X-a : someșul Satu 
Mare — Energia Beclean : N. 
Grigorescu (Timișoara). Cuprom 
Bala Mare — Bradul Vișeu : L 
Medveș (Oradea), Minerul Băluț
— Minerul Băița : Gh. Bretan 
(Bala Mare), Unlo Satu Mare — 
Minerul Sărmășag : I. Kun (O- 
radea), Chimia Zalău — Chimia 
Tășnad : N. Gavrilă (Cluj-Napo
ca), Victoria Cărei — Oașul Ne
grești : R. Vlad (Lipova), Chlm- 
forest Năsăud — Minerul Bala 
Sprie : N. Bigios (Botoșani), Mi
nerul Rodna — Lăpușul Tg. Lă- 
puș: A. Tamaș (Odorhei) — se 
joacă la Bistrița.

SERIA A Xl-a : Unirea Cristu- 
ru Secuiesc — Viitorul Gheor- 
gheni : D. Morari (Brașov), Mi
nerul Baraolt — Inter Sibiu : N. 
Mllea (București), Oțelul Reghin
— Minerul Bălan : I. Zaiț (Bis
trița), Unirea Ocna Sibiului — 
Carpați Agnita : șt. Petrică (Cra
iova), Metalotehnica Tg. Mureș
— Mureșul Toplița : I. Danriu 
(Petroșani), C.S.U. Mecanica Si
biu — Electromureș Tg. Mureș : 
A. Nicolescu (Pitești), Mureșul 
Luduș — Lacul Ursu Sovata : A. 
Borșa (Cuglr), Metalul Sighișoa
ra — Progresul Odorhei : C. Du
mitru (Brașov).

SERIA A XlI-a : Utilajul Fă
găraș — I.P.T. întorsura Buzău
lui : H. Lencu (Alba Iulia), Mo
bila Măgura Codlea — Nitramo- 
nla Făgăraș : M. Stoica (Tg. Mu
reș), Poiana Cîmplna — Electro 
St. Gneorghe : V. Petricală (Med
gidia), Cimentul Hoghiz - ~ *
dzla Săcele : A. Loțan 
Vilcea) 
Chimia 
cuiesc : 
Metrom 
reștl : C.

Pre-
A. Loțan (Rm.

— se dispută la Rupea, 
Brazi — Metalul Tg. Se- 

8. Țiiț-ajanu (Fetești), 
Brașov — Victoria Flo- 

Fierea (București), Pe
trolul Băieol — Minerul Filipești: 
Gh. Cruceanu (Constanța), Car
pați Sinaia — Torpedo Zărnețiti t 
C, Vasile (București).



PE PODIUM KARPOV-KASPAROV, REMIZA IN PARTIDA A 8-aMOTOCICLIȘîl ROMANI

/

\

c c „MARELt PREMIU
I.A.A.F.-MOBIL“

In „CUPA PRIETENIA"
în etapa finală (a 7-a) a 

„Cupei Prietenia" la motoci- 
clism- viteză, desfășurată în lo
calitatea Frohburger din R. D. 
Germană, sportivii români SL 
Popescu, T. Troia, frații I. șl 
A. Viktor s-au numărat prin
tre animatorii cursei la clasa 
250 cmc. echipa țării noastre 
reușind să urce pe podium : 1. 
R.D.G, 56 p. 2, U.R.S.S. 45 p, 
3. România 31 p. 4. Polonia 
27 p. 5. Cuba 22 p. 6. Unga
ria 10 p. 7. Cehoslovacia. Cla-

samentele generale : echipe — 
1. U.R.S.S. 270 p, 2. Cuba 228 
p. 3. Polonia 189 p, 4. R.D.G. 
152 p, 5. România 138 p, 6. 
Cehoslovacia 117 p. 7. Ungaria
65 p, 8. Bulgaria 11 p î indi
vidual : 1. I. Randla (U.R.S.S.)
101 p, 2. I. Morena (Cuba) 90 
p. X I. Viktor 83 p. (Din 35 de 
alergători clasați la clasa 250 
cmc.)

A opta partidă din cadrul 
meciului pentru titlul mondial 
masculin de șah ce se desfă
șoară la Moscova între marii 
maeștri sovietici Anatoli Kar
pov și Gări Kasparov s-a

«
CHARJAH. în runda a 

a campionatului mondial 
șah pentru juniori, care

în-

11-a 
de 

— „------- . , se
desfășoară în Emiratele Arabe 
Unite, s-au întîlnit jucătorii 
clasați pe primele două locuri 
ale clasamentului, cehoslovacul 
Blatny și americanul Dlugy.

*

UN NOU CAZ DE DOPAJ !
PARIS, 25 (Agerpres). — Fede- 

rația internațională de scrimă l-a 
suspendat pe o durată, de șase 
luni pe floretistul italian Angelo 
Scuri, pentru a fi utilizat sub
stanțe farmaceutice dopante în 
timpul concursului desfășurat la 
Bonn. La analiza antidoping s-a 
constatat că scrimerul italian a 
folosit medicamente ou efedrina, 
substanță interzisă sportivilor în 
timpul competițiilor.

CAMPIONATUL MONDIAL
PRAGA, . 25 (Agerpres). — 

Cehoslovacia va găzdui pen
tru prima oară campionatele 
mondiale feminine de volei, 
întrecerile turneului final ur- 
mînd să se desfășoare anul 
viitor între 2 și 13 septembrie. 
Meciurile din cele patru grupe 
preliminare vor avea loc în 
orașele Plsen. Olomouc, Jilina, 
și Brno, semifinalele se

LEMININ DE VOLEI

cheiat remiză, după 49 de mu
tări. scorul fiind în prezent de 
4,5—3,5 în favoarea lui Kar
pov. în partida a 9-a, progra
mată joi, Kasparov va avea 
piesele i&be.

★
Șahistul de peste Ocean a ob- 
țiiiut victoria astfel că, la a- 
ceastă oră, el a devenit liderul 
comjpetiției, cu 9 p. 11 urmează 
Bialny și Klinger (Austria) cu 
8)5 p, Grivas (Grecia), Guna- 
vani (Indonezia), Howell (M. 
Britanic) și Kozul (Iugoslavia) 
ou 7,5’p. Reprezentantul nostru 
Navrotescu, care a remizat cu 
australianul Gil, ocupă locul 9.

Praga și Ostrava, 
este progrmată la

disputa la 
iar finala 
Praga.

Pînă in 
opt dintre 
te : R.P. Chineză 
rea titlului), Cehoslovacia (țara 
organizatoare), Cuba, U.R.S.S., 
Peru, Coreea de Sud, Japonia 
și S.U.A.. Acestora li se vor 
adăuga campionatele continen
tale si primele clasate în gru- 

,B“ a campionatului mon-

DURBAN, NU! OM KYAIAMI?
prezent se cunosc 
echipele participan- 

(deținătoa-

' In linii mari a fost sta
bilit programul de con
cursuri din ediția a doua 
a „Marelui premiu IAAF- 
Mobil" din anul 1086. (De
finitivarea lui se va face 
cu prilejul reuniunii Con
siliului IAAF, luna viitoa
re, la Canberra). Iată-1 : 
mal : San Jose și India-, 
uapolis ; 14 iunie : Bratis
lava ; 1 iulie : Stockholm; 
3 iulie : Dresda ; 5 iulie : 
Oslo ; 7 iulie : Helsinki ; 
9 iulie : Moscova ; 15 iu
lie : Nisa ; 8 august :
Londra ; 10 august : Bu
dapesta ; 13 august : Zu
rich ; 15 august : Berlinul 
Occidental ; 17 august :
Koln ; 3 septembrie : Ro
ma ; 6 septembrie : Bru- 
xelles — fiinale.

Densitatea acestor etape 
au este, după cum s-a do
vedit și în acest an, o 
treabă simplă șl ușor de 
abordat de atleții dornici 
să acumuleze cit mal 
multe puncte, pentru a 
putea participa la gala fi
nală a competiției șl pen
tru a putea intra în pose
sia „premiilor cu care este 
dotat acest „Mare pre
miu". Căci, în afara aces
tor starturi, să nu uităm 
că între 26 și 31 august, 
lă Stuttgart, vor avea loc 
șl campionatele continen
tale, competiție „magnet" 
pentru atleții de frunte al 
Europei, ca șl alte me
ciuri, campionate și con
cursuri. Reamintim că la 
prima ediție a „Marelui 
premiu", în acest an, în 
clasamentele finale Doina 
Meiinte și Mariclca puică 
au ocupat locul 2 la 800 
m și ’respectiv, la 3000 m, 
Mihaela Loghin a fost a 
treia, la greutate, Fița Lo
vin a cinoea șl Ella Ko
vacs a șasea la 800 m.

r. vil.

■’

BRUXELLES. Uniunea inter
națională de motonautism a 
hotărlt anularea „Marelui pre
miu” de Formula 1 al Africii 
de Sud, programat pentru data 
de 10 ' ’
urma 
multe 
tru a 
triva . 
guvernului de la Pretoria.

în ceea ce privește însă 
„Mardle premiu" automobilis
tic de Formula 1, de la Kya- 
lami (tot in Africa de Sud), 
forul de specialitate interna
țional nu și-a făcut Încă pu
blică atitudinea. în ciuda ce
rerilor expres formulate de u- 
nele firme sau chiar guverne!...

noiembrie, la Durban, In 
cererii formulate de mai 
federații naționale, pen
se protesta astfel împo- 

pdliucii de apartheid a

DE TINERET

Chacarita Ju-

IN GRUPELE PRELIMINARE 
ALE C.E.

- preliminare 
european de

5 par-
a 7-a, alcătuită

în vederea acestui 
ment al voleiului 
nai, organizatorii 
au luat din 
rile pentru 
competiției, 
vorba Si de 
noi săli in 
J iii na.

eveni- 
internațio- 
cehoslovaci 

timp toate măsu- 
buna desfășurare a 
între acestea este 
construirea a două 
orașele Olomouc și

UN CENTIMETRU ÎN PLUS.
Recordul reprezintă superlati

vul valorii unul sportiv • care. 
Intr-un anumit moment, se 
află într-o formă de vîrf, deti- 
iie o pregătire (fizică, tehnică, 
tactică șl morală) excelentă, 
condiții bune de Întrecere și be
neficiază (la destule probe) de 
o situație atmosferică ideali. Re
cordul. oricît de valoros ar fi, 
este făcut pentru a £1 Întrecut, 
căci nu există încă- o perfor
manță care să dureze o veșni
cie... Este și cazul Anișoarei 
Cușmir-Stanciu, ultima dintre 
recordmanele noastre mondiale, a 
cărei performanță de 7.43 m, a- 
preciată ca... ieșită din comun, 
atunci, la 4 iunie 1983. a fost 
întrecută duminică. într-un con
curs la Berlin. Autoarea noului 
record este Heike Daute-Dre- 
chsler (în fotografie), atleta 
poate cea mal autorizată (din
tre multele care, in ultimii 
ani, au sărit peste 7 metri) la 
această succesiune, in palmare
sul el figurînd între altele, un 
rezultat de 7,40 m șl multe ci
fre de peste 7,20 m. ea dovedin- 
du-se, din acest punct de ve
dere, atleta cu cel mai bun bi
lanț.

în concursul de la Berlin, la 
a șasea săritură, exact la ora 
16,23, cînd palele anemometrulul 
indicau că vîntul sufla, 
spate, strict la limita celor 
m/s, regulamentară. Heike 
devenit recordmană

Helke Daute. căsătorită cu 
Drechsler (portarul echipei de 
fotbal Wlsmut Gera), este născu
tă la 16 decembrie 1964. la Gera. 
Are 180 cm și 65 kg. Studentă. 
Antrenor1 Peter Hein. Evoluția 
performanțelor : 1977 — 4.40 m,
1978 — 5,69 m. 1979 — 5,90 m,
,980 — 6,64 m, 1901 — 6,91 m,

din 
î 
a 

mondială...

1982 — 6,08 m, 1983 — 7,14 m,
1984 — 7,40 m, 1985 — 7,44 m. 
In palmaresul său figurează, în
tre altele : 1981 — campioană
europeană de junioare 7,02 m 
(vînt favorabil), 1932 — locul 
IV la C.E. de la Atena (6,71 m),
1983 — locul III la C.E. de sală, 
de la Budapesta (6,61 m); cam
pioană mondială la Helsinki (7,27 
m ; Anlșoara Stanciu a fost a 
doua cu 7,15 m); 1984 — cîștlgă- 
toare a „Cupei Prietenia", ’* 
Praga (7,15 m): 1985 — locul 
la C.E. de sală (6,97 m), ta. 
tena ; de la 22 septembrie 
recordmană a lumii.

„Evident, sînt bucuroasă pen
tru acest record după care a- 
lerg de multă vreme sl Pe care 
l-am realizat In momentul In 
care mă așteptam cel mal pu
țin. Cred că tmbunătătindu-mi 
elanul aș putea ajunge la... 7,50 
m“ — a declarat Heike Drechs
ler.

De cînd recordul mondial a 
trecut la 7 metri evoluția lui a 
fost următoarea : 7,07 m Vilma 
Bardauskiene (U.R.S.S.) Chișinău 
18.8.1978 ; 7,09 m Bardauskiene 
Praga 29.8.1978 : 7,15 m Anlșoa
ra Cușmir-Stanciu (România) 
București 1.8.1982 ; 7,20 m Vali
lonescu (România) București 
t.8.1982 : 7,21 m Cușmir-Stanciu 
București 15.5.1983 ; 7,27 m Cuș- 
mir-Stancîu București 4.6.1983 ; 
7,43 m Cușmir-Stanciu București 
4.6.1983 ; 7,44 m Helke Drechsler 
(R.D. Germană) Berlin 22.9.1985. 
Profitînd de ocazie reamintim că 
pe Usta recordmanelor lumii, ta 
această probă, a mal figurat o 
atletă română. Viorica Viscopo- 
leanu, campioană olimpică In 
1968. la Ciudad de Mexico, cu 
6.82 m.

Romeo VIIARA

' la 
in 
A-

grupele 
Campionatului 
neret s-au desfășurat 
tide. In grupa * . 
din 3 echipe, a avut loc ultimul 
med, în urma căruia, reprezen
tativa Spanid s-a clasat pe prl. 
mul loc, cu 7 puncte din 8 po
sibile. Iată’ amănunte :

Grupa a 2-a : CEHOSLOVACIA
— PORTUGALIA 3—1 (1—1) ;
SUEDIA — R.F.G. 2—1 (1—0).
Clasament : 1. Suedia 7 p, 2. Ce- 
hoslovacia 5 p, 3. R.F.G. 3 p, 4. 
Portugalia 3 p. Au mai rămas 
de jucat : Suedia — Portugalia, 
Cehoslovacia — Suedia, R.F.G. — 
Portugalia șl R.F.G. — Cehoslo
vacia.

Grupa a 3-a : FINLANDA — 
TURCIA o—0. Clasament : 
glia 6 p (din 5 j 
landa 6 p (din 6 J 
nla 5 p, 4. Turcia 
mul viitor : Anglia 
Turda — România.

Grupa a S-a î U.R.S.S. — DA
NEMARCA 2—0. Clasament : 1. 
Norvegia 5 p. 2. U.R.S.S. 4 p, 
(din 5 J), î. Danemarca 4 p (din 
4 j), 4. Elveția 3 p. In conti
nuare : Danemarca — Elveția, 
Norvegia — Danemarca, U.R.S.S.
— Norvegia, Elveția — Norvegia.

Grupa a 7-a : SPANIA — IS
LANDA 1—0. Clasament final : 
1. Spania 7 p, 2. Scoția 3 p, 3. 
Islanda 2 p. Reprezentativa Spa
niei s-a calificat pentru etapa 
finală.

Astă seară are loc partida Iu
goslavia — R.D. Germană, în ca
drul grupei a 4-a.

1. An- 
-t-3), 2. Fin. 
0), 3. Româ- 
3 p. Progra- 
— Turcia și

CAMPIONATE NAȚIONALE

ARGENTINA (et. 12) : Platense 
— Institute 2—1 ; FerrocarrU 
Oeste — Huracan 2—2 ; Boca Ju
niors — Union Santa Fe 2—2 ; 
Deportivo Espanol — Estudiantes 
1—0 ; Gimnasta y Esgrlma — San 
Lorenzo 0—0 ; Velez Sarstield — 
Argentinos Juniors 0—0; Newell’S 
Old Boys — Independiente 0—2 ;

TELEX e TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX $ TELEX @ TELEX « TELEX

ATLETISM • Cu prilejul unul 
concurs desfășurat la Wroclaw, 
tînărul atlet Dariusz Adamus a 
clștigat proba de aruncare a su
liței cu performanta de 89,40 m. 
recordul polonez fiind de 90,78 
m (stabilit la J.O. de la Mont
real de către P. Blelczik).

AUTOMOBILISM • Cea de a 
44-a ediție a Turului Franței, 
contînd pentru Campionatul eu
ropean de raliuri, s-a încheiat 
la Nisa, cu victoria pilotului 
Jean Ragnotti (Renault-Turbo). 
Pe locul secund s-a clasat Ber
nard Beguin (Porsche).

BASCHET • Turneul interna*

tlonal feminin de la Wroclaw a 
fost clștigat de echipa cehoslova
că Hradec Kralove cu 6 
mată de formația locală 
5 p șl H.S.G. Magdeburg 
Germană) 4 p.

PATINAJ ARTISTIC • 
figurile Impuse si programul 
scurt, conduc, în concursul de 
la Richmond (Anglia): Ftlipowskl 
(Polonia), la masculin. Danielle 
Thomas (S.U.A.), la feminin și 
cuplul Annenko — Sretenskl 
(U.R.S.S.), la dans.

TENIS _ - - ■
turneului de la San Francisco : 
Anger — Curren 7—6. S—3 : Ed-

P. ur-
A.S.Z. 
(R. D.

După

• Din primul tur al

Stefanski 8—1, 8—1 ; 
- T. Wilkinson 1—6, 
; Lloyd — Testerman

berg — I 
Teltcher — 
7—5, 6—4 ;
7—6, 7—6.

TENIS DE 
naugural al 
europene (super-dlvizia): 
slovacia — Ungaria 5—2.

VELE • Pe lacul din apro
pierea localității italiene Terra- 
cina au luat sfîrșlt intrecerUe 
C.E. de planșă cu vele 
concurențl din 10 țări), 
masculină de figuri a 
vest-germanulul Schon, 
„Triunghiul olimpic", la feminin, 
italiencel Leonora Sensinl.

MASA • In turul 1- 
Campionatului ligii 

Ceho-

(200 de 
Proba 

revenit 
iar

i,

Racing de Cordoba — River Plate 
1—1 ; Talleres — Chacarita Ju
niors 2—0. River Plate și Argen
tines Juniors, ambele cu cite 17 
p și Deportivo Espanol, cu 16 p. 
se află în fruntea clasamentului, 
iar pe ultimele locum se găsesc 
Huracan 8 p șl 
nJors cu 4 p.

BELGIA (et. 8)
— Club Brugeois
— Anderiecht

: F.C. Malines 
0—5 ; Antwerp 

0—0 ; Standard 
Li£ge — Waters chei 1—6 ; Loke- 
ren — Wa regem 0—3 ; Courtrai 
— Seralng 1—1 ; F.C. Liăge — La 
Gantoise 1—0 ; Molenbeek — 
Charleroi 4—2 ; Cerole Bruges — 
Beerschot 3—2 ; Beveren — Lierse 
2—0. Club Brugeois conduce cu 
13 p (2. Andenlecht u p,

------------ Stop

GARRINCHA

3. Wa •

regem 10 p), în timp ce Charle
roi și F.C. Malines încheie plu
tonul cu cîte 4 p.

OLANDA (et. 8) : Maastricht — 
P.S.V. Eindhoven 0—6 ! ; Excel
sior Rotterdam — Groningen 
1—2 ; Sparta Rotterdam — Venlo 
1—3 ; Twente Enschede — Hera
cles Almelo 0—3 ; Ajax — Roda 
J.C. 6—0 ; Fortuna Sittard — Go 
Ahead 4—0 ; F.C, den Bosch — 
Feyenoord 1—1 ; Haarlem — 
Utrecht 3—0 ; Nee Nijmegen — 
AZ ’67 1—1. „Cap la cap** : P.S.V. 
Eindhoven și Feyenoord, cu cite 
13 p, talonate de Sittard cu 12 ■ 
p, „aglomerație** spre ultimul 
loc : AZ ’67, Nee Nijmegen. 
Venlo și Heracles, flecare cu 
cite 4 p.

cadru

...Gairrincha a fost una din
tre „legendele" triste ale fot
balului. Sortit de muze să fie 
un geniu în fotbal — cum a 
șl fost — el și-a cheltuit prea 
repede și prea ieftin talentul 
prin baruri, prin nopți albe, 
prin nimicuri. Șl a dispărut 
dureros, prematur. Lumea l-a 
șl uitat, paircă. Lumea a In- 
oeput însă să vorbească ia
răși despre Garrincha. Despre 
copilul său, Maninho, care 
vrea să-i la locul, care poartă 
pe tricou același nr. 7, care 
are aceeași îndemînare, zic cei 
mai mulți, obiectiv, sentimen
tal. Oricum, micuțul Maninho 
vrea să ajungă celebru ca ta
tăl său. Vrea și mama lui, 
cântăreața Elza Soares care 
crede, <Hn tot sufletul, că 
Maninho va ajunge un mare 
fotbalist î „Cînd îl văd cu 
tricoul cu nr. 7, îmi imaginez 
că el va putea face cariera ' 
tatălui său. Și aceasta mă 
face să pllng ; să... piing de 
bucurie".

Visul lui Maninho „Vreau 
să ajung un mare fotbalist, 
ca tata t*. Și d se antrenea
ză de zor pentru a ajunge 
acolo sus, în galeria marilor 
fotbaliști al lumii. Dacă va 
reuși, e greu de spus, acum. 
Toți zio că puștiul are talent 
ou carul, aceeași dibăcie le-

șită. din comun a „diavolului 
șchiop*4, cum era poreclit ta
tăl său, aceleași mișcări înșe
lătoare și, mai ailes, o mare 
bucurie de a juca.

Lumea fotbalului îl așteap
tă pe Garrimcha II. Pentru 
că l-a Iubit pe „Man6“ și 
pentru că a întristart-o dispa
riția celui care s-a jucat cu 
taflentul său deosebit; Bun 
venit, Maninho în arena fot
balului, unde cele mal multe 
legende sînt f fu moașe !

Mircea M. IONESCU

La închiderea ediției

ASEARA
Grupa

Grupa
Grupa
Grupa
Grupa

a

a 
a 
a 
a

2-a

3- a
4- a
6- a
7- a

ÎN PRELIMINARIILE
: Cehoslovacia - Portugalia 

Suedia - R.F, Germania
} Finlanda - Turcia
: Luxemburg - Bulgaria 
: U.R.S.S. - Danemarca
: Spania - Islanda

1-0
2-2
1-0
1- 3
1-0
2- 1

C.M.
(1-0)
(0-2)
(1-0) 
(0-3) 
(O-O)
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