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Congresului al IX-lea 

energiile creatoare ale

și au luminat drumul spre noi culmi de 

Mogres și civilizație socialistă in patria noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU

1

POCĂ DE GLORIOASĂ ISTORIE
ÎNFĂPTUIRI

toată căldura inimilor, cuSărbătorim _ .
legitimă mîhdrie patriotică și cele mai alese 
sentimente de dragoste și recunoștință, mo
mentul aniversar, de mare însemnătate, al 
împlinirii a 21 de ani de la istoricul Congres 
al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
care, dind expresie voinței întregii națiuni, l-a 
ales pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în _ 
suprema funcție de secretar general al parti
dului, încredințindu-i înalta misiune de a 
conduce destinele partidului, ale patriei șl 
poporului pe drumul celor mai mărețe împli
niri socialisto, spre cele mai semețe piscuri 
ale progresului, prosperității și civilizației.

A început atunci, cu 21 de ani în urmă, o 
epocă nouă, glorioasă, cutezătoare, cea mai 
fertilă din istoria patriei, o perioadă de stră
lucite biruințe, în care România a devenit o 
țară cu o industrie puternică și o agricul
tură socialistă modernă, o țară in plină în
florire, care și-a cîștigat stima $1 prețuirea 
pe toate meridianele lumii. Este epoca pe 
care o denumim, cu fierbinte recunoștință, 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU" — anii lu
mină ai unui impetuos și multilateral avlnt 
in toate domeniile de activitate, ai unor 
profunde transformări revoluționare, al unor 
bilanțuri incomparabile cu oricare altă pe
rioadă din bimilenara existență a poporului 
român, Cirmaci înțelept, încercat conducător 
de partid și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— cel mai iubit fiu al întregii națiuni — ne-a 
fost și ne este, in toți acești ani. pilduitor 
exemplu de supremă dăruire pentru împlini
rea celor mai scumpe năzuințe ale poporului, 
pentru cauza partidului șl a patriei. „Din 
momentul in care partidul mi-a încredințat 
înalta funcție de secretar general nu am avut 
odihnă, zi șl noapte, — aș putea spune — 

gîndurile mele au fost cum să slujesc mal 
bine cauza poporului, a partidului, cum să

condiții minunatele idealuri ale societății so
cialiste si comuniste pe pămîntul României" 
— sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca o 
vibrantă angajare de înflăcărat revoluționar 
comunist, de patriot profund devotat țării pe 
care o cinstește pretutindeni, prin toate ini
țiativele. ideile și faptele sale.

Această complexă șl istorică perioadă a 
celor mal mărețe împliniri socialiste a în
semnat șl pentru mișcarea sportivă româ
nească perioada unor impresionante realizări 
în larga dezvoltare a sportului de masă și. 
deopotrivă, a unor strălucite izbînzi in ma
rea arenă a sportului internațional. Este pe
rioada în care, la inițiativa și din îndemnul 
generos al tovarășului Nicolae Ceaușescu. s-a 
trecut la organizarea „Daciadei", cea mai 
mare competiție polisportivă națională din 
istoria sportului românesc, care, anual, reu
nește la startul întrecerilor, desfășurate pe 
tot cuprinsul patriei, milioane de tineri șl ti
nere. Este perioada celor mai prestigioase 
succese ale sportului de performanță, a nu
mărului record de titluri și medalii obținute 
de „tricolori" la Jocurile Olimpice, Campiona
tele Mondiale și Europene, la Universiade, la 
Jocurile Balcanice sau la Concursurile „Prie
tenia". Toate aceste mari succese și afirmări 
au fost și sînt urmarea directă a grijii per
manente pe care partidul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. o manifestă față de miș
carea sportivă, educația fizică și sportul fi
ind privite ca un valoros factor de educație 
comunistă, de păstrare și întărire a sănă
tății, de formare multilaterală a omului nou. 
constructor al socialismului șl comunismului. 
O grijă de adevărat părinte, căreia sportivii 
patriei. întregul activ al mișcării sportive se 
angajează cu fermitate și entuziasm să-i răs
pundă, în continuare, prin noi succese, prin 
noi performante de valoare tot mai ridicată, 
spre gloria sportului românesc și a României 
socialiste.

Campionatele Europene de juniori și cădeți la tenis de masă

ECHIPA DE JUNIOARE A ROMÂNIEI - 
CALIFICATĂ ÎN FINALA COMPETIȚIEI

l» ISMUEA ESIIIEI. MWtmilW [MII HOASTRE CMKEi 

tU 10 IN PARÎIOA DECISIV* CU FORMAJIA CEHOSLOVACIEI
LOUVAIN LA NEUVE, 23 

(prin telefon). La capătul a 
patru zile de întreceri foarte 
disputate, în care au avut loc 
peste 250 de partide, compe
tiția pe echipe a celei de a 
29-a ediții a Campionatelor 
Europene pentru juniori și că
deți la tenis de masă s-a în
cheiat miercuri seara, pe po
diumul de premiere ureind și 
3 din cele 4 echipe românești 
prezente la start : junioarele, 
eadetcle și cadeții. Prezența lor 
intre primele formații ale con
tinentului confirmă că tenisul 
de masă românesc dispune de 
elemente talentate, cu un bun 
potențial. Faptul eă s-au situat 
înaintea unor formații repre- 
zentind școli valoroase ale Eu
ropei, demonstrează eă tenisul 
de masă românesc la nivelul 
virstelor mici se menține la o 
cotă ridicată. Sperăm, de ase
menea, că și în continuare, în 
probele individuale care debu
tează joi, sportivii noștri se 
vor înscrie printre cei mai buni.

Cu multă emoție am aștep
tat, miercuri dimineață, parti
dele din semifinalele competi

ției de junioare, reprezentativa- 
României avind o misiune difi
cilă în fața celei a Angliei, cu 
Andreea Holt, Claire Potts și 
Debbie Soothill, trei jucătoare 
recunoscute pentru valoarea lor. 
Fetele noastre — Kinga Lohr, 
Anca Cheler și Emilia Ciosu 
(rezervă fiind Maria Bogoslov, 
iar antrenor Viorel Filimon) — 
s-au mobilizat exemplar, nelă- 
sind nici o speranță adversare
lor. Ele s-au adaptat perfect 
stilului sportivelor britanice, ob- 
ținînd un succes clar cu 3—0 
(Lohr — Potts 21—11. 21—12, 
Cheler — Hoit 21—19, 21—15, 
Lohr, Ciosu — Potts, Soothill 
21—17, 21—9) și califieîndu-se 
astfel în finala competiției. 
La rîndul ei, formația Ceho
slovaciei (cu Renata Kasalova 
și Daniela Davîdkova, printre 
cele mai bune în clasamentul 
mondial al senioarelor) a de
pășit neașteptat de categoric e- 
chipa Ungariei (3—0), chiar dacă 
aceasta a beneficiat de apor
tul campioanei europene de se
nioare, Csila Batorfi. Așadar, 
fetele noastre, care în urmă 
cu un an au obținut doar me
dalia de bronz, *u reușit acum 

un pas înainte, finala Româ
nia — Cehoslovacia fiind aștep
tată eu multă și firească emo
ție.

După cum se știe, cadetele 
(Adriana Năstase, Iulia Rășca- 
nu) și cadeții (Călin Creangă

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

„Cupa Prietenia** la motocros

ALERGĂTORI DIN 8 ȚÂRI VOR CONCURA 
PE TRASEUL DE LA CÎMPINA

Iubitorii sportului cu motor 
din localitățile de pe Valea 
Prahovei (șl nu numai ei) vor 
avea posibilitatea de a urmări 
duminică, la Cîmpina. pe traseul 
de la Dealul Muscel, un mare și 
atractiv concurs de motocros : 
•Cupa Prietenia", Vor evolua nu
meroși sportivi de certă valoa
re din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba (motocrosiștli din această 
țară participă pentru prima oa
ră la o Întrecere tn România). 
R.D Germană. Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică șj. evident 
România.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE FOTBAL 
ORGANIZAT DE SPORTUL STUDENȚESC

O atractiva avanpremieră a sezonului competițional, 
cu participarea echipelor Velej Mostar, Rapid, F. C. 
Argeș și Sportul Studențesc • In ambele zile, meciurile 

încep la orele 16,30 și, respectiv, 18,30
Startul sezonului oompetițio- 

nal intern (programat )a H au
gust) se apropie cu pași mari. 
In aceste zile, fruntașele fot
balului nostru parcurg perioada 
meciurilor de verificare, de o- 
mogenizare, cu intenția de ■ 
pregăti rit mal bine debutul in 
noua stagiune.

Se va concura la două catego
rii. cu motociclete avind cilin
dreea de 250 cmc si 125 cmc. Ta
ra noastră va alinia, conform 
regulamentului acestei competi
ții Internationale, cite două e- 
chlpe. din care nu vor lipsi cel 
mai temerari alergători pe te
ren accidentat, cum sînt Ernest 
MOiner, Alexandru Ilieș (ci. 
250 cmc) Florian Pop si Paul 
Schmidt.

Cursa de la Cîmpina reprezin
tă etapa a IV-a a acestei presti
gioase competiții (etapa a IH-a 
a avut loc recent ta Ungaria).

Un astfel de prilej H oferă, 
astăzi și mîine, turneul inter
național organizat de clubul 
bucureștean Sportul Studențesc, 
o competiție atractivă ocazio
nată de aniversarea a 70 de ani 
de existentă a clubului stu
dențesc.

Această interesantă competi
ție se bucură de participarea 
echipei iugoslave Velej Mostar, 
o revelație a ultimului an com- 
petițional din țara vecină. 
Principalele el argumente : cîș- 
tigarea Cupei și locul 3 în cam
pionat, care ridică implicit „co
ta" cărți] ei de vizită. Mal 
participă divizionarele A Rapid, 
F. C. Argeș și Sportul Studen
țesc. dornice de a oferi o re- 
plic '; pe măsură și de a lăsa o 
impresie cît mai bună iubitori
lor fotbalului din Capitală, 
avizi de a intra cît mai repede 
în febra competițională. ,

Programul de astăzi, de pe 
stadionul Sportul Studențesc :

ora 16,30 : Sportul Studențesc 
— Rapid ;

ora 18,30 : F.C. Argeș — Ve
lej Mostar.

Mîine, de la aceleași ore, vor 
avea loc partidele :

Rapid — F.C. Argeș ;
Sportul Studențesc — Velej 

Mostar.



ELEVII Șl. AU DESEMNAT ECHIPELE CAMPIOANE LA ȘAH
J) Laureatele ediției din
1986 - București (băieți) 

și Sibiu (fete)
Găzduite intr-un oraș (Kimmcu 

VUcea) și □ instituție de învăță- 
mînt (Liceul industrial nr. 7) 
care și-au descoperit o adevă
rată vocație pentru sportul min
ții Campionatele Republicane de 
șah ale elevilor — ecnipe — au 
cunoscut șl la această ediție un 
frumos succes de organizare, 
participare și calitate. Este me
ritul Ministerului Educației șl 
Invățămîntului șl al C.N.E.F.S. 
de a sprijini acest sport olimpic, 
Încă de la nivelul copiilor și 
juniorilor, așa cum o fac, de 
altfel, și cu alte discipline în 
care startul spre performanță e 
necesar să fie dat încă de la 
vîrsta cea mai fragedă.

La actuala ediție a competi
ției, titlul de campioană a țării 
șl a Daciadel a revenit formației 
Municipiului București, care a 
adiționat 21 de puncte. Șl aceas
ta în pofida unui handicap ma
jor, prin absența a trei dintre 
cel mal buni viitori mari șahiști, 
Decebal Vlad, Cătălin Dordea și 
Gabriel Schwartzmann. Antreno
rii echipei campioane (I. Dră- 
ghici, M. Iosif, S. Nicula) au 
găsit insă, soluții pentru a a- 
duce la finale înlocuitori aproa
pe la fel de valoroși, care au 
reușit să clștlge toate meciurile 1 
Cea mal netă victorie, 5—1 cu 
Prahova (una dintre favorite...). 
Jucătorul de bază al echipei 
campioane a fost Daniel po- 
pescu, cu 5 victorii din tot atî- 
tea partide, la masa L elev în 
clasa a ix-a a Liceului lndus-

Danlel Popescu, tn stingă tmaglnil, cel mai eficace jucător din echipa 
Bucureștiutut, campioană a firii la „școlare", 
tire cu coechipierul său Andrei Muntean»...
și arbitrajele asigurate de local
nici. prin dr. Doru Botta șl L 
Diaconescu. O singură absență, 
aceea a... federației de resort. 
Chiar n-a interesat pe nimeni 
din forul de specialitate această 
competiție a celor ce alcătuiesc 
viitorul șahului nostru 7 Un ne
ajuns acoperit, tn parte, prin 
participarea la finale a prof. Eu
gen Scarlat, reprezentant al Mi
nisterului Educației și tnvăță- 
mîntulul.

Se Impune mal multă recep-

tntr-un meci de pregă- 
Foto : Gabriel MIRON 

tivltate față de concursurile co
piilor (măcar la o finală repu
blicană l), așa cum se manifestă 
la alte ramuri de sport — atle
tism, baschet, fotbal, scrimă, 
handbal șl Chiar orientare tu
ristică — pentru a cunoaște cit 
mai concret disponibilitățile pe 
care le avem pe plan valoric șl 
a intui perspectiva tn perfor
manță. Este o obligație elemen
tară pentru TOATE federațiile.

Tiberiu STAMA

PASIUNE ȘI
atuurile antrenorilor

Una dintre cele mai noi sec
ții înființată tn cadrul Clubu
lui Sportiv Școlar nr. 2 Con
stanța este cea de Judo, care 
și-a început activitatea In anul 
școlar 1982—1983. Datorită pa
siunii gi priceperii celor doi 
antrenori, frații Feuzi și Ilmi 
Gelal, dar și al sprijinului pri
mit din partea conducerii CSȘ 
2 și ABS din localitate (dis
pun de o sală proprie, in ca
drul Complexului sportiv To
mis), după numai doi ani de 
muncă, doi component! al aces
tei secții au devenit, in anul 
1985, campioni naționali de co
pil : Richard Pîrvu (53 kg) și 
Ion Neagu (62 kg).

In acest am, la Campionatele 
Naționale de copil și Juniori, 
desfășurate la Iași, din nou doi 
tineri reprezentanți al secției de 
pe Litoral au îmbrăcat tricou
rile de campioni : alături de 
Richard Pîrvu (57 kg), Cris
tian Hașegan (82 kg). Muncind 
Intr-o perfectă înțelegere și co
laborare (de care se simte lipsa 
in alte secții ale CSȘ 2 Con
stanța — spre exemplu, la 
lupte greco-romane), cei doi 
tehnicieni și-au împărțit In așa 
fel munca tocit sala este in 
permanentă utilizată.

La ora vizitei noastre, tn sala 
de antrenament se găseau •-

PRICEPERE-

trial Electroaparataj. legitimat la 
Calculatorul (antrenor, lng. So
rin Grațianu). Pe locul 2 (con
stituind surpriza finalelor) s-a si
tuat echipa Teleormanului cu
17.3 puncte, pregătită de pt*f. 
Florea Gruia, din comuna Con
tești. Patru dintre Jucători, cart 
au reprezentat acest Județ, pro
vin din Conțești (Daniei Peța, 
Alunei Surugiu, Adrian Cosmln 
Gruia fi Minai Apostolescu), un 
veritabil centru șahlst rural, care 
propulsează valori . la nivel ju
dețean. Pe locul 8. Timiș cu
15.3 puncte. Deși centre cu tra
diție tn șah. județele Iași șl Bra
șov s-au clasat pe locurile * 
(15 p) șt respectiv 5 (cu 14 p).

Fetele șl-au desemnat campioa
na țării prin echipa - - - - - 
Sibiu (antrenor, prof, 
șinaru), care a 
puncte. Șl tn această 
jucătoare neînvinsă, 
Voinescu — masa L 
nuare s-au clasat : 8.
8. București 11,5 p _______
Mattel, 3 victorii tn 3 meciuri, 
la masa I. dar bilanț mai slab 
al coechipierilor el, Mlrela Ne- 
graru, Mlhaela Tofan. Marina 
Costescu șl Lldla Burleăn : una 
dintre cele mal tinere forma
ții...) <• Mureș 8.5 p. 5. Con
stanța 8 p. 8. Mehedinți 5 p.

Am amintit de organizare. Ll- 
■fceul Industrial nr. 7 a fost pre
zent nu numai cu conducerea 
instituției, ci șl cu profesorii de 
educație fizică, pentru a asigura 
reușita întrecerii. Șl-a dat con
cursul. de asemenea. Clubul 
snortiv școlar din localitate. Este, 
desigur, o not* bună. La fel ca

Jude țulul 
Gh. Ră- 

totalizat 14.5 
formație, o 

Gențlana 
In contl- 

Iași 13.5 p, 
(Andreea

In plină vară, activitatea la bob NU CONTENEȘTE!
# Infuzie de tineret in lotul olimpic # Primul concurs internațional de... star
turi • Pîrtia de ta Sinaia va fi folosită numai de boberi • La tineret, campionate 

mondiale în loc de „europene*

de judo din Constanța
proape 30 de copii (începători 
și avansați), sub conducerea lui 
Ilmi Gelal, care pregătește a- 
proximativ 90 de sportivi. 
Am întîlnit aici, la Constanța, 
un climat deosebit de favora
bil judo-ulul, climat care se 
datorează, în cea mai mare mă
sură, pasiunii, priceperii și deo
sebitului tact pedagogic al ce
lor doi tehnicieni. In aceste 
condiții, nu ne surprind promi
țătoarele performanțe realizate 
de secția de la CSȘ 2 Constan
ta, după mal puțin de trei ani 
de la înființare. In afara suc
ceselor enumerate, se cuvine 
să amintim că doi dintre elevii 
lui Feuzi Gelal (grupa de per
formanță), Adrian Neagu și 
Cristian Nedelcu, activează a- 
cum in secții de performanță. 
Primul la CSM Borzești, tar 
următorul (militar tn termen) 
s-a clasat pe primul loc la 
Spartachiada Militară de la Tg. 
Jiu. Un alt reprezentant a! CSȘ 
2 a fost selecționat tn lotul na
țional de juniori : Emin Acmo- 
la, un tînâr de 16 ani, care 
cîntărește 85 kg.

Speranțele de viitor ale celor 
doi antrenori ni le-a mărturi
sit Feuzi Gelal : „Acum, după 
ee am obținut citeva succese 
pe plan național, dorim să ne 
afirmăm și pe plan internatio
nal. Avem încredere în Cris
tian Hașegan șl Emin Acmola. 
care pot chiar din acest an să 
participe cu succes la „Turneul 
Prietenia- șl, anul viitor, la 
Campionatele Europene".

Frumoase Intenții, dorințe 
care pot fi realizate, ținind 
seama de evoluția promițătoa
re a judo-ulul de la C.S.Ș. 2 
Constanta.

Mihai TRANCA
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Ca te flecare an, boberil — 

cei fruntași, firește — nu cu
nosc odihna nici in lunile te 
care canicula îndeamnă Ia „re
trageri” spre Litoral sau spre 
ozonul munților. Ne-am con
vins încă o dată de acest lu
cru vSzindu-l la lucru, eu pri
lejul probelor și normelor de 
control, pe eomponenții lotului 
olimpic, precum șl in urma 
convorbirii purtate cu secreta
rul responsabil al federației de 
specialitate, Horia Ilieșu. Răs
punzând primei Întrebări, Inter
locutorul nostru ne-a oferit o 
serie de informații privind 
componența lotului, ea urmare 
a concluziilor trase după sezo
nul trecui și a rezultatelor pro
belor șl normelor de 
care s-an dat lunar :

— Tinlnd seama că 
1986—1987 este ultimul 
tea Jocurilor Olimpice 
Calgary, 
viitoare vor constitui verificări 
de maximă Importanță pentru

lotul din care fac parte com
ponent! mal vechi (Dorin Be
gan — pilot, Costel Petrariu — 
Implngători), precum gi cei re
cent promovați din lotul de ti
neret (Csaba Nagy și Valentin 
Ouatu — piloțl, Florin Olteanu, 
Marian Nistor, Grigore Anghel
— impingători) sau din lotul 
de... atletism (Constantin Ivan
— împingă tor), la conducerea 
tehnică se află Dumitru Foașe- 
neanu — antrenor coordonator, 
Doru Francu și Dragoș Pana- 
itescu.

— Ce va urma de acum și 
pină la primele coboriri pe 
gheață t

control

sezonul 
dinaln- 

de Ia 
Întrecerile din iama

•iassisaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaa

— Sint prevăzute antrenamen
te de pregătire fizică generală 
și specifică, repetări de star
turi pe boburi cu role, la Po
iana Clmpina *1 la Sinaia, a- 
ceastă etapă urmind să fie fi
nalizată prin participarea — la 
Riga — la primul concurs In- 
ternațional de starturi (la înce
putul lunii septembrie). Vor 
urma coboriri de antrenament 
pe boburi cu role, la Sinaia, 
iar in luna noiembrie, pe pîrtia 
Înghețată artificial de la Ober
hof (R.D. Germană) va fi inau
gurată activitatea pe gheață.

ta bune condiții * activității de 
antrenament si eompetiționale. 
Biroul federal hoUrise, de alt
fel, transferarea activității lo 
sanie pe alte pîrtil. Ce s-a în
treprins in acest sens T

— Cu sprijinul organelor lo
cale de partid șl de stat, a 
C.J.E.F.S.-urilor respective și 
— nu tn ultimul rind — al Co
misiei Economice a C.N.E.F.S., 
pîrtiile existente la Sărmaș — 
Harghita si la Vatra Dornei 
vor fi amenajate conform nor
melor tehnice internaționale In 
vigoare, astfel ca din iarna vi
itoare, pe ptrtia din Sinaia să 
activeze boberil, tar pe cele de 
la Sărmaș și Vatra Dornei să- 
nierii.

— Ce hotărî ri importante au 
test luate eu prilejul Congresu
lui F.I.B.T. desfășurat, nu de 
mult, |a Italia, la Cortina 
d'Ampezzo 7
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• LA SIBIU s-a desfășurat 
tradiționala întrecere de po
pice a veteranilor, competiție 
ajunsă la a 24-a ediție șl re
zervate jucătorilor trecuțl de 
55 de ani I La ediția din acest 
an a „Trofeului veteranilor" 
au tost prezenți popicari din 
8 Județe. Pe primul loc s-au 
situat sibienU, care la proba 
de 6X80 de lovituri mixte au 
realizat 1831 p. Pe locul se
cund s-au clasat brașovenii, 
cu 1723 p. La Individual a 
cîștigat Iosif Mânu (Sibiu) cu 
323 p, ur.nat de lostf Nagy 
(Cluj-Napoca) cu 314 p. Cel 
mai în virstă concurent a fost 
slbianul Adolt Radei (81 de 
ani), care din 80 de bile a 
doborit 862 de popice, un re
zultat foarte bun pentru un 
octogenar, tn paralel s-a dis
putat fi .Trofeul Cibinlum-, 
to» la veterani, cîștigat de re
prezentativa Sibiului cu 1294 p. 
• LA CLUBUL STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV a început un 
mare campionat de casă, ta 
care se întrec numeroși tineri 
ș< vlstnici din cunoscuta în
treprindere de autocamioane. 
Astfel, la fotbal sint înscrise 
nu mal puțin de 30 de echi
pe, care vor Juca Împărțite 
tn două serii. La handbal se 
întrec 24 de formații (8 
fete), la popice IC, la șan 
iar la tenis de mas* șl 
cîmp cite trei. întrecerile
dispută sistem turneu, numai 
tur. cu etape săptămânale, 
g&zdutte de bazele sportive 
proprii. • Di MUNICIPIUL 
Gh. Gheorghiu-DeJ, pe arena 
de handbal „Carom", a avut 
Ioc o frumoasă festivitate cu 
care prilej au fost premiate 
pentru rodnica activitate de
pusă în anul școlar care s-a În
cheiat în cadrul competiției 
naționale .lîaeiada". următoa
rele unități de tnvățămint : 
șeo’ile generale nr. S, t șî 4, 
precum șl liceele Industriale 
nr. L 4 șl S. în aceste aso
ciații sportive școlare se 
practică cu bune rezultate o 
serie de sporturi ca gimnas

de 
K de

tica. halterele, luptele, judo- 
ul și badmintonuL • „CUPA 
INDUSTRIEI UȘOARE-, com
petiție feminină desfășurată 
sub însemnele „Daciadel-, “ 
șase ramuri sportive, 
bucurat de un
ce» 
meroase tinere 
tățlle industriei 
horene s-au întrecut cu en
tuziasm. printre cîștlgătoare 
numărtndu-se Ileana Murval 
(Fabrica de confecții Oradea)
— la 100 m. Erica Tarnok 
(Miorița Oradea) — la 800 m. 
Doina Lăzău (Tesătorla Sa- 
lonta) — la tenis, Rodica 
Acum (Crlșul Oradea) — po
pice. echipa de voiri Miori
ța și cea de handbal a Fa
bricii de blănuri .1 Mai- O- 
radea. • ÎN ZONA cunoscu
tei stațiuni Stlna de Vale a 
avut loc tradiționala întrece
re de orientare turistică „Cu
pa • Munților Apuseni*. La 
cele nouă categorii de virat* 
s-au aliniat numeroși Iubitori 
al sportului cu harta și bu
sola din Bala Mare. ■ Hune
doara, Timișoara, Zalău, Mar- 
ghita, Cluj-Napoca șl Oradea. 
Au dominat concurenții din 
Cluj-Napoca. care au cucerit 
cele mal multe locuri pre
miate. Printre etștlgStori s-au 
aflat : Enlko Fey (Voința 
Cluj-Napoca). Paul Cioban 
(Metalul Roșu Cluj-Napoca), 
Tunde Papp (Rapid Oradea). 
Andrei Simon (Metalul Roșu 
Cluj-Napoca), Alexandru Ba
lazs (Clujeana), Eva Madtu 
(Voința Marghlta), Volcu 
Plălan (Voința Cluj-Napoca) 
și Zoltan Szekely (Clujeana,
— ultimul Ia categoria peste 
58 de ani. • LA BACAU a 
luat ființă o nouă secție de 
judo pe lingă A. S. victoria. 
Aici sc vor pregăti In - conti
nuare mieii judoka, care au 
activat în perioada de virstă 
respectiv* la Casa pionierilor 
șl șoimilor patriei.

RELATĂRI DE LA J I. IO- 
neseu, C. Gruia, G. Gruaza, 
1. Ghișa, Gh. Iile și E. Trirău.

real 
In Județul Bihor.
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— Ia ee stadiu se află pro
blema materialului de con
curs 7

— Ca urmare a experimen
tării, în sezonul trecut, a bo
burilor construite la noi, a fost 
definitivat un proiect pentru 
boburile de 2 persoane, care se 
află în construcție. După ele 
vor urma și cele de 4 persoane.

— încercarea de simbioză 
bob-sanie pe pîrtia de Ia Si
naia nu a permis, în special în 
sezonul 1985—1986. desfășurarea

— Menționez mai intîi nou
tățile : 1* categoria tineret vor 
avea loc campionate mondiale 
In loc de campionate europene: 
s-a sistat — pină in 1988, la 
Olimpiada de la Calgary — ori
ce modificare de material și e- 
chipament de concurs. La con
gresul respectiv au fost stabi
lite și datele de disputare șl lo- 
calltățile-gazdă ale competiții
lor internaționale oficiale, ast
fel : campionatele mondiale de 
seniori : 1987 la Saint Moritz 
(Elveția), 1988 la Calgary (la 
J.O. se acordă și titlul mon
dial) ; campionatele mondiale 
de tineret: 1987 la Sarajevo,
1988 la Winterberg (EL F. Ger
mania) ; campionatele europene 
de seniori : 1987 la Cortina
d’Ampezzo, 1988 la Sarajevo.

Dumitru STANCULESCU

CONCUBSUL ATLETIC AL CIUBIM08 SPORTIVE ȘCOLARE
La Pitești. In paralel cu În

trecerile concursului de atletism 
pentru Cupa Eliberării, a-a des
fășurat șl Concursul Republican 
al Cluburilor Sportive Școlare 
rezervat atlețUor juniori U.

Iată ctteva dintre rezultatele 
înregistrate : FETE ; 100 m ;
Carta Popa (CSȘ 1 C-ța) 12,39 ; 
too m : Silvia Iie» (CSȘ Poli Ti
miș.) 85.93 ; 4H m : Elena Sol
eau (CSȘ Suceava) SCSI ; W a : 
Florlca Borti (CSȘ Bistrița) 
8:13.69 ; 15N as t Rodica Prescu
ra (CSȘ Focșani) 4:34,10 ; 3 km 
marș : Florentina Rădăcină (CSȘ 
Focșani) 14:44.7; 100 mg : Nlco-
leta FLIlp (CSȘ 8 C-ța) 15,24 ; 
400 : Daniela Burlacii (CSȘ 2
Galați) 61.7# m ; lungime : Anl- 
șoara Ghebuț* (CSȘ s Buc.) 
5.S3 m ; tatlțime : Amalia Iancu 
(CSȘ C-lung Muscel) 1.71. Kala- 
lin Czotl (CSȘ Tg. Secuiesc) 1.71 
m ; greutate : Filoftela Bomboș 
(CSȘ C-lung Muscel) 17.00 rn ; 
disc : Beta Tamil (CSȘ 1 St. 
Gheorghe) 43.22 m ; suliță : Eva 
Munteanu (CSȘ 8 Sf. Giieorghe) 
45,13 m.

BĂIEȚI : IN m : Daniel Ale
xandru (CSȘ Arad) 11.37 ; 200
m : Alexandru 22,74 ; 490 m : Ioan 
Nuțu (CSȘ Sighișoara) 50.S1 ; 800

m : Nuțu 1 :â4.« ; 15N m : Iu
lian Olaru (CSȘ 1 Galați) 4:83.62 ; 
500» m : Iile Troncea (CSȘ Ale
xandria) 8::5i,N ; 110 mg : Mir
cea OaldA (CSȘ 4 Buc.) 15.23 ; 
400 mg : Mugur Mateescu (CSȘ 4 
Buc.) 55.85; UN m obsL : Io
nii Rapolti (CSȘ Gh. Gheorghtu- 
Dej) 4:21,44; U km marș : Ion 
Toate (CSȘ 1 Tg. Jiu) «0:55.0 ; 
lungime : Doret Eftene (CSȘ 3 
Steaua Buc.) 5.91 m ; Înălțime : 
Eaurențiu Colibășean (CSȘ 2 C-ța) 
1,07 na; triplu : Dan Mltlric* 
(CSȘ C-lung Muscel) 1341 ra ; 
prăjină : Dinul Rozallu (CSȘ 4 
Buc.) 3.89 m ; greutate : Neufl- 
mle Mlhuțescu (CSȘ Drobeta Tr. 
Severin) 15.45 m ; Atee : Mihal 
Halmaghl (CSȘ Șoimii Sibiu) 
51,M m ; suliță : Florin loniță 
(CSȘ Tuloea) 5S.ll m (cu sulița 
de model vechi) ; ciocan : Elen
elor Roșea (CSȘ tic. N. Bălcescu. 
Craiova) 71,44 m.
• tntr-un concurs Internațio

nal care a avut loc la Barce
lona, Cristieana Matei a cișllgai 
490 mg In 54,64, iar Val! lonescu 
s-a clasat prima la săritura in 
lungime, eu 6,80. La 110 mg, 
Livlu Glurgian a terminat al trei
lea, in 13,70, după canadianul 
McKoy (13.37) și americanul 
Stewart (13,13).

Credem că nu este o exage
rare, cind afirmăm că după 
masivul Bucegi, cel mai prefe
rat loc de excursie, pe locul 
secund se află mirifica Deltă a 
Dunării, acest pitoresc colț de 
țară In care natura iși păstrea
ză, de secole, nealterate valo
rile ei. Oriunde iți alegi ttine- 
rariul, pe brațul Sf. Gheor- 
ghe, cu intinsa-i plajă de 
muiți kilometri, pe canalele 
din zonă, de o frumusețe ine
galabili sau in adevăratele 
sate de vacanță de pe canatul 
Sulina, peste tot vei petrece 
zile de neuitat !

Caută Delta iubitorii turismu
lui de toate virstele și ăin 
toată țara, dar vin aici, în 
număr mare, cei cărora le 
place pescuitul, acest recon
fortant sport. Toți fac aici, in 
orice anotimp, dar mai ales 
acum, în toiul verii, și toam
na, partide de pescuit, care nu 
se uită niciodată. Delta, pen
tru muiți confrați in ale pes
cuitului, a devenit o mare pa
siune. Cunosc persoane care 
de două-trei decenii petrec in 
Deltă, anual — ca și semna
tarul acestor rinduri — cel pu
țin două siptâmint de conce
diu reconfortant. Indiferent că 
stai la hoteluț din Maliuc, de 
la Crișana sau Sulina, in cam
pingurile cu căsuțe destul de 
confortabile, în sat la Crișan 
sau pe malul opus al Dunării 
la complexul hotelier Lebăda, 
la cabana A.G.V.P.S. de la 
Crișan, intr-un cort sau in 
gazdă, la localnici, la Mila 23, 
la Gorgova sau aiurea pe ma
lul apei, peste tot te vei sim
ți excelent. Firește, ne refe
rim la acel care au pasiunea 
de a petrece citeva zile in 
frumoasa lume a apelor stră
juite de sălcii seculare, de 
imensitatea stufărișului.

De neuitat rămine pentru 
turistul aflat ta Deltă, un ră
sărit de soare privit printre 
crengile sălciilor plingătoare, 
la ora prematinali, cind pui in 
„bătaie" lanseta cu gindul ne- 
ascuns de a prinde un soma
tei, un șalău mai mare ca... 
ieri; de neuitat sint și dese
nele de pe inaltul cerului ale 
cocorilor sau lebedelor. Cind 
te afli in barcă, pe un 
ghiol sau un canal, tre
sari la zborul rapid al giștclor 
ți rațelor sălbatice. Pe luciul 
apei poți să zărești, citeodată, 
colonii de pelicani, aceste pi
sări specifice Deltei, care son
dează apa cu imensele lor cio
curi...

Delta are ți ea legile el 
scrise și nescrise, tn pri
mul rind, trebuie să exclu
dem deplasările solitare In 
Deltă. Totdeauna, in ori
ce împrejurări, este bine să 
avem pe cineva lingă noi, nu 
numai ca si ne ajute le sco
sul din apă al unui pește mai 
mare, ci și atunci cind, prin
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iluflc In ,,B“ la baschet masculin I

JI POLITEHNICA BUCUREȘTI I
»»ACUM TOTUL ESTE ÎN ORDINE,

ÎN CURÎND VOI ÎNCEPE

T ÎN DIVIZIA A I
„Campioana* meciurilor pier

dute la diferențe minime, cind 
evolua ta Divizia A (sezonul 
1984—1985), echipa POLITEH
NICA SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI ■ jucat doar un 
an în „B“, iar acum se pregă
tește asiduu pentru a evita si
tuațiile din anii treepți, cind a 
„pendulat" Intre eșaloanele 
prim și secund ale campionatu
lui țării.

Explicații asupra promovării 
ni le-a dat antrenorul Dumitru 
Evuleț-Colibaba, care a pregă
tit echipa (n perioada în care 
a. evoluat în Divizia B : „Spi
ritul de echipă și respectarea 
disciplinei de joc au condus ta 
o comportare bună in majori
tate* întiinirilor susținute. Peh- 
tru a rămine, însă, in „A", lo
tul echipei trebuie completat 
cu elemente valoroase. In ace
lași timp, trebuie respectat un 
program de pregătire intensă 
ta timpul verii, perioadă in ca
re “se pot încărca bateriile- 
pentru sezonul competițional, 
în cursul căruia studenții vor 
acorda, așa cum este normal, 
prioritate cursurilor universi
tare". i

în sezonul 1985—1986 au fost 
utilizați următorii jucători : 
Dorin Dăian, Adrian Constanti- 
nescu, Marian Petrol, Marian 
Constantin, Mihai Bârbulescu, 
Răzvan Mitrol, Horia Rotaru, 
Dan Georgescu (numai in tur
neul final). Cristian Soare, O- 
vidiu OanS, Radu Popescu, 
Cristian Tabără, Bogdan Ursea 
și Răzvan Predolu.

O. ASMARANDU
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PENTRU CONTINUA ÎMBUNĂTĂȚIRE
4 ACTIVITĂȚII FOTBALISTICE

UN PROGRAM DE REFACERE»
Dialog cu portarul care a uimit
la Sevilla, HELMUTH OUCADAM

a evita neplăcerile unei febre 
musculare.

Sigur că este nevoie și de 
alte cunoștinfe sumare, referi- 
toate la aprinderea focului 
(pe vînt sau ploaie}, curățatul 
ți prepararea peștelui prins, 
care consumat pe malul Du
nării este mult mai delicios 
(nu uitați, deci, ceaunul pentru 
borșul pescăresc și o bucată 
de tablă pentru a frige sara
mura !) Și nu in ultimul 

S' rind trebuie știut că la pescu- en- ...........................
nsa 
iu- 
di- 
isă, 
lo- 
ire, 
uni 
irt, 
uie 
ore

Itul din barcă nu este bine să 
ne avîntăm pe canate, fiindcă 
ne putem rătăci. De aceea, în 
asemenea condiții este nevoie 
de un însofitor localnic.

Ce-ar mai fi de spus acum ? 
La, drum și... șansă, cum obtș- 

. . Spnn4 pescariinuiesc să-și 
intre el...

Tamo RĂ8ȘAN

OF AEROMOflflf, ZBOR WW
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Lucrările plenarei
Ieri au avut loc lucrările 

plenarei Comitetului Federației 
I Române de Fotbal. La ordinea 

de zi au fost Înscrise următoa
rele puncte :

1. Darea de «earns asupra 
I activității fotbalistice tn peri

oada de Ia 1 Iulie 1985 și pină 
I in prezent ;

2. Analiza modulul în care 
Isc aplică reglementările stabi

lite in domeniul selecției și 
pregătirii copiilor și juniorilor ; 

. 3. Pianul de măsuri pentru
anu) competițional 1986—1987.

Raportul Biroului federal, 
. prezentat plenarei, a analizat 
I pe larg desfășurare* activității 

fotbalistice la toate eșaloanele, 
de la echipele reprezentative 
și cele de club care au parti
cipat Ia competițiile europene 
pină la problemele legate de 
asigurarea schimbului de inli
ne A fost scos din nou tn re
lief remarcabilul succes ai e- 
chipei Steaua, prin ciștigare* 
Cupei Campionilor Europeni, 
succes care, așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușesca 
in cuvîntarea la solemnitatea 
de la Consiliul de Stat, trebuie 
să constituie un stimulent pu
ternic pentru fotbalul nostru în 
general, a invitație la muncă 
și seriozitate in pregătire pen
tru ridicarea necontenită a ni
velului performanțelor. Anali- 
zîndu-se activitatea Internă 
competițională, s-a evidențiat 
necesitatea creșterii nivelului 
campionatului, pe toate planu
rile. Cu deosebire s-a insistat 
asupra faptului că competiția 
ns., 1 a țării trebuie să slujeas
că ta primul rtad interesele e- 
chioei naționale. astfel ca 
jucătorii selecționabili să se 
prezinte la acțiunile lotului cit 
mai bine pregătiți. S-au făcut 
referiri și asupra eșalonului 
secund, unde se simte nevoia 
anei masive infuzii de tinerețe.

Au mai fost puse sub reflec
tor campionatul Diviziei C, cu 
multiplele lui probleme, arbi
trajele, activitatea colegiului 
central al antrenorilor, aspec
tele disciplinare etc.

Următorul referat s-a oprit 
pe larg asupra problemelor ju
niorilor și copiilor (selecție, 
instruire, educație, sistem com
petițional). S-a făcut sublinie
rea că. deși succesele reprezen
tativelor de juniori reprezintă 
un progres față de anii trecuți, 
există încă destule resurse neva- 
lorificate in acest important 
sector al fotbalului nostru.

Din Planul de măsuri pe a- 
nul competițional 
desprins. printre

Comitetului F. R. F.
de 
pe

obiective anga- 
plan internațio-

serie 
jante 
nai, privind calificarea echipei 
naționale la turneul final al 
Campionatului European, cali
ficarea echipei olimpice la tur
neul final al J.O. 1988, califi
carea echipei de tineret In faza 
superioară a Campionatului Eu
ropean, precum și o comporta
re cit mal bună a echipelor de 
club ta cupele europene.

în cadrul discuțiilor care au 
urmat prezentării referatelor, 
au luat cuvintul: Petre Cătănea- 
nu (președintele clubului Uni
versitatea Craiova). Emerich 
Jenei (antrenorul principal al 
echipei Steaua). Gheorghe Ola 
(antrenor federal). Aurel Fili- 
pescu (președintele Comisiei 
județene de fotbal Argeș), 
Dumitru Dragomir (președinte 
al F.C.M. Brașov). Constantin 
Ardeleanu (antrenorul princi
pal al echipei Sportul Studen
țesc), Constantin Mareș (pre
ședintele Comisiei județene de 
fotbal Constanta). Mircca 
ceseu (director tehnic al 
rilor reprezentative). Ion 
ca (președintele Comisiei 
disciplină). Dumitru Varodin 
(directorul C.S.S. Luceafărul
Bacău). Nicolae Mureșaa (pre
ședintele clubului Progresul 
Vulcan București), Mireea Dri- 
dea (antrenor principal al e- 
chipei Petrolul Ploiești), Nien 
Alexe (directorul Centrului de 
perfecționare a cadrelor 
mișcarea sportivă). Ion 
(lector univ. la catedra 
bal a T.E.F.S.).

Vorbitorii au abordat

Lu- 
lotu- 
Paș- 

de

din 
Motroe 
de tot-

(ar
ac-

1986'87 am 
altele. o

... t. J. Anl-
Horoiu (C.S.T.A. Ba-

4, a Spi- 
chirurgie. 
pe care

...O rezervă, cu nr. 
talului militar, secția 
Și înăuntru un pat 
Ducadam, portarul-miracol de 
la Sevilla, intrat ta istoria fot
balului cu cele patru penalty- 
uri apărate ta serie, stă acum 
întins la orizontală, așteptînd 
vizita medicului Vasile Cîndea, 
a cărui recentă intervenție „de 
mare maestru” (n.n. aprecierea 
aparține goalkeeper-ului Stelei) 
a curățat, in extremis, artera 
vinovată de „anevrismul trom- 
botic“, diagnosticul cu care a 
fost internat

— De unde, așa, dintr-o dată, 
acest anevrism 7 — ne mani
festăm, pe loc, o firească nedu
merire.
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1. s.niori :
București), C” “
Clasa F2C . __________
curse) ; seniori : 1. L. Kantor 
F. Sipoș (Gloria Dej), 
rozan — A. Grobots ' 
3. D. Călugâru — A, 
trolul Cimpina) ; _ ____
(aerom odele captive, lupte) 
niori : 1. c Iheș — L. 
(Gloria Dej). 2. St. Popa 
lehim (Victoria Gherla), 
Curt — Z. Bruno (C.S.T.T. Bra
șov) ; juniori : l. F. Sipoș — A.

Zamfir (C.S.T.A.
----- 2. L. Fodor (UnireaSf. Gh.j, 3. F. sipoș (Gloria Dej); 
rsc (aeromodeie captive.

.. 2. c. Bo- 
(Gloria Dej), 
Corban (Pe- 
Clasa F2D 

r se- 
Cupșa 
— P.
S. I.

186
• Se efectuează 8 

extrageri. „legate" 
două cîte două, in ca
drul o 2 faze, cu un 
total de 72 numere 
Se acordă djltguri 
pentru 3 numere din 
13 extrase.

Lungo (Gloria Dej), 
tel - v ................
căii). 3. A. Dobrovâț — S. Năs- 
tăsoiu țc S.T.A. Bacău) ; Clasa 
FIE (aeromodete captive, mache
te) seniori : i, Gh. Zybaczynski 
(Aeronautica București), 2. O. 
Niea (Cutezătorii Buzău), 3. C. 
tonescu (I.R.A. Grivița), juniori: 
I. A. Zybaczynski, 2. D. Zy- 
baczynskl (ambii Aeronautica 
București). 3. E. Groșp (Victoria 
Bacău). Pe echipe, Clasă —* 
seniori : ' ' ’
Plastica 
Victoria Gherla.

■ cău, 3. C.S.T.T. Brașov ; Clasa 
F2B, seniori : 1. Tehnofrlg Cluj- 
Napoca. 2. Unirea Sf. Gh., 2. 
t R.A. Grlvlta ; juniori : t.
C.S.T.A. Bacău, 2. Unirea Sf. Gh., 
3. Gloria Dej ; Clasa F2C, se
niori : 1. Gloria Dej, 2. victoria 
Bacău. 3. Petrolul Ctmplna ; 
Clasa F2D, seniori : l. Gloria 
Dej, 2. C.S.T.T. Brașov, 2. Vic
toria Bacău ; juniori : 1. Gloria 
Dej. 2. C.S.T.A. Bacău. 3. C.S.T.T. 
Brașov ; Clas» F1B, seniori s 1. 
I.R.A. Grivița. 2. Cutezătorii Bu
zău, 3. Turbotnecanica Bucu
rești ; juniori : 1. Aeronautic»
București. 2. Viitorul Bistriț*. 3. 
Victoria Bacău.

F3A,
I. Victoria Gherla. 2. 
Oradea ; juniori : 1.

‘ 2. C.S.T.A. Ba-
Clasa

• Ultima 
participare. 
26 Mie.

• Variantele de 25 
lei participă la toate 
extragerile, avînd ac
ces la gama 
categorii de

zî de 
simbâtâ

ș*.

celor 14
CÎjtiguri.

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „MARILOR ClȘ- 
TIGURI" PRONOEXPRES BIN 

23 IULIE 1986
FAZA I :
Extragerea l : 43 36 « 28 3118
Extragerea a Il-a : 13 19 81 

6 31 38
FAZA a Il-a :
Extragerea a

45 39 81
FOND DE

1.424.469 iei din
report la categoria 1.

Ul-a : 15 5 36

CîȘTIGURI : 
care 145.276 lei 

FAZA I.

o
<ă gamă de probleme din 
tivitatea fotbalistică, «u făcut 
numeroase propuneri cons
tructive. judicioase, menite să 
contribuie la lărgirea bazei de 
masă a fotbalului. Ia ridicarea 
calitativă — pe toate planuri
le — a acestui îndrăgit sport, 

în cadrul lucrărilor plenarei, 
a luat cuvintul tovarășul Ha- 
ralambîe Alexa, președintele 
C.N.E.F.S.. care a subliniat 
principalele sarcini oe trebuie 
îndeplinite pentru îmbunătăți
rea permanentă a activității 
fotbalistice din țara noastră, 
tnclt aceasta să se ridice Ia 
nivelul exigentelor, a! con
dițiilor create <je partid si de 
stat mișcării noastre sportive.

Participan}i| la plenară au 
adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
a! Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, • telegramă 
Prin care înlreagul activ al ce
lor care lucrează tn domeniul 
fotbalului se angajează so
lemn să îndeplinească tn cele 
mai bune eonditiunt Indicațiile 
și îndemnurile din cuvîntarea 
rostiiă de către conducătorul 
partidului șl statului nostru 
cu prilejul inminăril onor 
înalte distincții echipei Steaua, 
cîștigătoarea Cupei Campioni
lor Europeni.

— Mă mal încercaseră ceva 
dureri, să tot fie un an de a- 
tunci, de la primele semne, dar 
nimeni nu și le putea explica 
de unde provin. De Ia o lovi
tură ? De la vreun plonjon 7 
Pînă cind, tntr-o bună zi — 
bună este un fel de a spune —, 
au apărut dureri mart la bra
țul drept, provocate de un 
cheag de singe strlns pe ar
tera cu pricina. Mă aflam tn 
vacanță, Împreună cu familia 
mea, mal aveam trei zile pină 
la prezentarea la echipă ț au 
urmat un transport de urgență 
la Spitalul județean din Arad, 
apoi unul șl mal rapid, cu a- 
vlonul. la București, șl restul 
fi știți...

— Nu Inel totul! Suporterii 
Stelei, Iubitorii de fotbal tn ge
nere, vor să știe cind ta v»r 
revede* pe gazon f

— Oricum, nu mai înainte de 
a se fi scurs șase luni. Attt 
ml-a spus medicul că va tre
bui să treacă pin* ta vinde
carea completă. Ceea ce mă 
bucur.4. tnsă, este faptul că, 
tnceplnd cu săptămtna viitoa
re, asistat de doctorul Livtu 
Crăiescu, voi urma un program 
de refacere totală, care va cu
prinde mișcări, exerciții, aler
gări așoare. Voi fi tn putere, 
in curtnd, măcar iă „string 
pumnii" pentru Stîngacta, În
locuitorul meu, tn care am de
plină încredere, ca de altfel șt 
tn Vasile fordache, despre 
am auzit că se pregătește 
eu seriozitate.

tenția îndeosebi Bats și Schu
macher. Portari mari, amîndoi, 
dar cam Inconstanți de la un 
joc la altul, chiar de la o re
priză la... următoarea. Bats • 
făcut un joc mare cu Brazilia, 
pentru ca apoi, In semifinala 
cu R. F. Germania, să comită 
greșeli copilărești Iar ta ceea 
ce-1 privește pe Schumacher, el 
are pe conștiință cel puțin 
gol din cele trei primite 
finală...

un 
tn

ce— Si înțelegem din ceea 
spui ei Argentina nu și-a me
ritat titlul T

— Nu pot spune așa ceva 
despre o echipă care, posedtnd 
știința jocului, s-a priceput 
să-și dozeze efortul, pornind 
mal Încet șl accelerlnd pe mă
sură ce se apropia linia de 
sosire.

— Atuurile eL Nn se poai« 
ea • campioană a lumii, cred 
că Vel fi de acord, si nu-și aibă 
punctele el forte...

— Glumești ta «eea « 
despre feed ache T

eare 
M el

spill

•po- 
por-

— Nu. deloc ! Oare au »e 
ne, pe bună dreptate, ei . 
tarii n-au rtrstă T tordaehe nu 
are declt 37 de ant, eu patru 
ani mal puțin declt Jennings, 
cel care a apărat poarta Ir
landei de Nord, Ia ultimul Mun
dial. L-am văzut pe niște 
sete-video. Și pe el, < 
alții...

ca-
^e

ecl 
mai mult la Mundialul din Me
xic f

Ce portar {t-a plăcut

— Dintre toți, mi-au atras a-

— Le-a avut, sint convins, dar 
mai mult chiar declt Marado
na, un jucător-superclasă, fără 
îndoială, a contat unitatea de
plină a echipei lui Carlos BI- 
îardo șl, Înainte de toate, co
eziunea ei psihică. Mie unul 
ml s-a părut că. dintre toate 
protagonistele Mundialului, Ar
gentina a fost cea mal ambi
țioasă, arborind la fiecare par
tidă un final de învingător. 
Argentina a demonstrat o mare 
putere de luptă, așa cum din
tre „europene" numai Spania a 
mai putut să arate. Și cum e- 
chlpa noastră națională tntll- 
nește, in toamnă, ta prelimina
riile C.E., echipa Spaniei șl 
pe... golgeterul el, Butragueno, 
aș dori ea băieții noștri să țină 
cont și de această apreciere a 
mea.

...O bătaie discretă ta ușă, 
conform înțelegerii, are darul 
să ne anunțe, din timp, că me- 
dicul-șef se apropie — pentru 
vizită — de rezerva eu nr. 4. 
Mai apuc să notez o doleanță 
a lui Ducadam („Scrieți, vă 
rog, că aduc mulțumiri tuturor 
acelora care, alei. In spital, an 
redat familiei mele liniștea su
fletească") șt, firește, să-i urez, 
la plecare, revedere grabnică pe 
gazon...

Gheorghe NICOtAESCU

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE •
VICTORIA BUCUREȘTI — 

FLACĂRA AUTOMECANICA 
MORENI 2—1 (0—0). Partida a 
avut ioc la Cimpina. După un 
joc frumos, bucureștenii au ob
ținut victoria cu 2—1 (0—0),
prin golurile marcate de Zare 
(min. 70) șl Purdea (min. 81), 
respectiv Nicolae (min. 48). 
Formațiile aliniate — VICTO
RIA : Nițu — Vlad, Zare, Pur
dea. f. Petre — Mirea, Cățol, 
Săndoi, Ursu — Ierdache, Nica 
(au mai jucat : Topolinschl și 
Tlrehineci) ; FLACĂRA : OanS 
— Rus, Gh. Dumitrescu, Pană 
I, Preda — Ariene!, Cojocar», 
Sava, Stoicîu — Pirv, Marc»

(au mai jucat : Nedea, Matees- 
cu, Năstase, Badea, Scurtescu, 
Paraschiv, Pani II ,1 Nicolae). 
(C. Virjoghie — coresp.).

ȘOIMII l.P.A. SIBIU — DI
NAMO 0—2 (0—0). După o pri
mă repriză echilibrată, dinamo- 
visștii s-au Impus după pauză 
prin golurile Înscrise de Da- 
maschia I (min. 59 șl 70) 
Bucureștentl au utilizat urmă
toarea formație : Morar» — 
Varga, Movilă, Nicolae, Stănes- 
cu — Dragnea, Andone, Bă
lăci, Suci» — Cămătar», Orae 
(au mai jucat : Bucu. Damas- 
ehin 1, Ier călău, Cr. Sar* și

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILR 

EXCEPȚIONAL® 
PRES BIN

TRAGERII 
PRONOEX- 

13 IULIE 1986

Categoria 1 : 2 va- 
autoturisme „Dacia

FAZA I :
riaiite 100%
1300“ (70.900 lei) și 4 variante 
25% a 17.500 lei ; cat, 2 : 2 va
riante 109% a 20.916 iei din care 
o excursie de 2 locuri în R.D. 
Germană și diferența în nume
rar șl 9 variante 25% a 5.229 
Iei ; cat. 3 : 3 variante 100% a 
10.775 lei din care o excursie

de 1 loc în R.D. Germani și 
diferența în numerar și 21 va
riante 25% a 2.694 lei ; cat. 4 :
47.25 a 1.881 lei ; eat. 5 : B3.25 
a 1.068 lei ; cat. 6 : 553,50 a 190 
lei ; cat. 7 : 8.911,00 a 40 lei.

FAZA a Il-a : cat. A : — ; 
cat. B : 2 variante 25% a 28.724 
iei ; cat C : 10,75 a 5.344 lei ; 
cat. D : 43,25 a 1.328 lei ; cat. E:
142.25 a 404 iei ; cat. F: 4.438,50 
a 40 lei.

Ambeie autoturisme „Dacia 
ISOO" (70.099 tei fiecare) de ia

MECIURI AMICALE
Mihăescu). (1. lonescu — 
coresp.).

I.C.I.M. BRAȘOV — F. C. 
ARGEȘ 1—3 (1—0). Partidă plă
cută, brașovenii reușind să des
chidă scorul prin Berete*nu 
(mia. 6). La reluare, piteștenit 
și-au materializat superioritate» 
teritorială prta golurile marca
te de Achtn (mia. 62 și 64) gi 
Bănuță (min. 82). F.C. ARGEȘt 
fir is te» — V»icu. Staneu. Ște
fan, Eduard — Meiceanu, Bă- 
auță. Tom*, Grigoriu — D. 
Zamfir, Jureă (au mal jucat : 
Achim, Pană, Meszaroș, Tănase 
și Stuparu). (C. Gruia — co
resp.).

categoria 1 (FAZA I) au fost 
dșttgate de participantul TAR- 
CUȚA O. DORU din Iași.

M ASTĂZI este ultima zt ta 
care mai puteți juca numerele 
oreferate la tragerea obișnuită 
LOTO de vineri, 23 Iulie. Preci
zăm că In ziua tragerilor pot fi 
procurate bilete. Insă numai ga
ta completate șl In limita dis
ponibilului. oină ta ora efectuă
rii tragerii. E mal sigur Insă, să 
nu lăsau oină ta ultimul mo
ment! a Vă reamintim că se a- 
prople si termenul limită pină 1* 
care puteti să vă exprimat! oro- 
orllie noțiuni pentru TRAGEREA 
MULTIPLA LOTO de duminică, 
27 iulie.



KARICtCA PUȘCĂ -
DOUA VICTORII 

LA PARIS!
C. E. de natație pentru juniori

IV

PRIMELE STARTURI LA ÎNOTAZL
Campionatele Europene 

natație pentru juniori, care
de 
se 

desfășoară în Berlinul Occiden
tal, își sporesc, de astăzi, gra
dul de atractivitate : se dau 
primele starturi în competiția 
înotătorilor. în rîndul tinerilor 
sportivi se află, la actuala e- 
diție, patru junioare din Româ
nia. Ele vor participa astăzi la 
primele lor probe, astfel : Stela 
Pura și Ramona Terșanschi la 
200 m liber, Stela Pura la 200 
m fluture, cvartetul Luminița 
Dobrescu. Terșanschi, Andreea 
Szigyarto, Pura la 4X100 liber. 
Mîine, Pura și Terșanschi evo
luează la 400 liber, Szigyarto la 
100 spate și toate patru la se
riile de 4X200 liber. Simbătă, 
Pura la 100 fluture și 800 li
ber, Szigyarto la 200 spate, iar 
duminică Pura și Dobrescu la

.00 liber, Szigyarto la 200 mixt, 
sărituri, 
la plat- 
Daniela

In concursul de 
printre competitoarele 
formă se numără și 
Popa.

A continuat disputa 
lor. In grupa B, echipa Româ
niei a învins
2—1, 1—1, 4—3), formația Da
nemarcei, prin punctele marca
te de Angelescu 6, Nuțu 4, Za- 
baria, Balanov, Olaru. Alte re
zultate, grupa A : Italia — 
Franța 15—4, R.F.G. — Ungaria 
8—5, R.F.G. — Olanda 12—6, 
Italia — Iugoslavia 8—7, 
U.R.S.S. — Ungaria 10—7, Spa
nia — Olanda 6—5, Spania — 
Iugoslavia 9—6 ; grupa B : Gre
cia — Austria 17—4, Danemarca 
— Malta 10—5. Turcia — Mal
ta 15—5.

polouști -

cu 13—8 (6—3,

La „Intcrnationalck* Ungariei de sărituri in apă

EVOLUIIL BUNĂ A SPIIIiTIVtlUK NOASTRE
Dintre reprezentanții 

noastre la Campionatele 
naționale ale Ungariei la sări
turi (desfășurate la Budapest i, 
pe Insula Margareta, cu parti
ciparea unor fruntași ai acestui 
sport din Austria. R. D. Ger
mană. Olanda, Polonia, Româ
nia, Suedia și, bineînțeles, ai 
gazdelor), cea mai bună com
portare au avut-o Elena Timar 
(locul 3 la platformă), Elisa- 
beta Kopatz și Andreea Drago- 
mir (locurile 4 și, respectiv, 5 
la trambulină 3 m). Despre Ko
patz se poate spune că a fost 
o plăcută surpriză, tînăra spor
tivă afljndu-se la una dintre 
primele ei participări in con
cursuri peste hotare.

In legătură cu evoluția sări
torilor români, antrenorul Du
mitru l’opoaie ne-a relatat ur-

țării
Inter-

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI Șl CĂDEȚI LA TENIS DE MASĂ
să
ca

(Urmare din pag 1)

și Zoltan Zoltan) au obținut 
medalii de bronz, echipa fe
minină într-o nouă alcătuire 
(campioanele de anul trecut fi
ind transferate la o categorie 
superioară de vîrstă) demon- 
strînd frumoase disponibilități, 
iar cea masculină reconfirmînd 
locul ocupat la ediția preceden
tă. Ambele echipe au mai sus
ținut miercuri încă o întâlnire, 
cu celelalte formații medaliate 
cu bronz, jocuri menite doar să 
permită 
viitoare 
grupele preliminare, 
tele, cit .
cedat doar într-o singură par
tidă pe parcursul competiției — 
și-au pus din nou în valoare 
calitățile, dispunînd ușor de Iu
goslavia (feminin) cu 3—0 și 
de Belgia (masculin) cu 3—1.

Juniorii au trebuit 
tumească, din nou, . 
trecut, cu locul 8 a] clasamen
tului. ei fiind depășiți de se
lecționata R. F. Germania cu 
5—0. si de Belgia cu 5—3. în 
ultimele două partide. Alte 
rezultatei Junioare: Cehoslo-

se mul
și anul

»

vacia — Ungaria 3—0, U.R.S.S.
— Suedia 3—0 ; juniori : Sue
dia — Cehoslovacia 5—4, Fran
ța — Iugoslavia 5—2. U.R.S.S.
— Belgia 5—1.

La ora închiderii ediției : 
România — Cehoslovacia 1—0. 
in finală la junioare.

mătoarele : „Dacă prestația fe
telor ne-a bucurat și ne-a dat 
speranțe într-o comportare buny 
Ia competițiile internaționale o- 
ficiale ale sezonului, băieții au 
dezamăgit, în special Cornel Pop 
la platformă (specialitatea lui), 
el dovedind că nu are pregă
tirea care s-ar fi cuvenit să o 
dețină în această etapă. în ge
neral, apreciez faptul că au 
fost abordate sărituri grele, cu 
coeficient de dificultate ridicat, 
dar în realizarea lor nu are încă 
siguranța necesară. Aceasta, în 
mare măsură din cauza defi
ciențelor existente in tehnica de 
bază (elan, plecarea de pe 
trambulină și intrarea in apă), 
asupra căreia va trebui să se 
insiste in timpul care a mai 
rămas pină la concursurile ofi
ciale".

Clasamente :
1. Ildiko
368,65 
336 30 p, 
282,10
1. Silke Kruger (R. D.
nă) 458,05 p, ...4. Kopatz 391 p, 
5. Andreea Dragomir 389.70 p,... 
9. Timar 356,70 p : băieți, plat
formă : 1. A. Benyak (Unga
ria) 496.30 p, ...9. C. POP 378,40 p; 
trambulină 3 m: 1. T. Rosaa (Po
lonia) 588.25 n..... 6. Pop 446,70 p. ...
9. J. Lalesak 393.25 p (D. STAN- 
CULES CU) .

p.

P :

fete.
Kclemen

...3. Cristina 
.9. Elișabeta 

trambulină

platformă : 
(Ungaria) 

Timar 
Kopatz 

3 m : 
Germa-

PARIS. Vechiul stadion Jean 
Bouin din capitala Franței a 
fost gazda 
ediții a 
curs 
acest prilej, francezul Thierry 
Vigneron, fost recordman mon
dial, a sărit la prăjină (din „ 
treia încercare) 5,90 m, după 
care a încercat la... 6,02, dar 
fără- sorți de reușită !

Campionul mondial și olim
pic americanul Edwin Moses a 
obținut o nouă victorie( a 113-a 
consecutivă !) la 400 mg. cu 
timpul excelent de 47.66. Un 
alt hurdle», fiancezul Stephane 
Caristan a realizat cu 13,33 s 
un bun rezultat pe 110 mg.

In sfîrșit, campioana noastră 
Maricica Puică a luat startul 
in două curse. înregistrînd vic
torii la o milă și la 5000 m !

Rezultatele : FEMEI : 100 m : 
Ewa Kaprzyk (Polonia) 11,1.8 ; 
400 ni : Lilie Leatherwood 
(S.U.A.) 51,08 : 800 ai : Margit 
Klinger (R.F.G.) 1:59,98; o milă: 
Puică 4:20,89, Florence Giolitti 
(Franța) 4:28,72 — rec. natio
nal ; 5000 m: Puică 15:32,76, 
Anette Sergent (Franța) 15:32,92 
— rec. național ; 100 mg : Lau
rence Elloy (Franța) 12,75 ; 100 
mg : Sandra Fermer (Jamai
ca) 56,66 ; BARBAȚI : 200 ni : 
Calvin Smith (S.U.A.) 
800 m : Z_:____  1- „
gal) 1:44,70 ; 1500 m :

celei de a VIII-a 
unui important con- 

atleti'c internațional. Cu

Smith (S.U.A.) 20,29 ;
: Babaear Niang (Sene- 

Steve 
Ovett (M. Brit.) 3:34,50 ; 3000 m: 
Said Aouita (Maroc) 7:42,32 ; 
5000 ni : Mark Nenow (S.U.A.) 
13:24,89.

TRĂGĂTORUL PAUL GRUIA-599 p LA BUDAPESTA La zi DECIZII
organizatorilor ediției 
a C.E. să alcătuiască 

Atît fe- 
și băieții — care au

In Campionatele Internațio
nale de tir ale Ungariei, des
fășurate la Budapesta, trăgăto
rul român Paul Gruia a reușit 
un punctaj foarte bun în proba 
de pușcă liberă 60 f.c. : 599 p, 
la un punct de rezultatul ma
xim. Totuși, sportivul nostru 
nu s-a clasat decît pe poziția 
a 3-a, pierzind barajul decade
lor' (în penultima : 99 p). Cu

același punctaj l-au precedat 
cehoslovacul Sukcnik și ungu
rul Zahony, dar printre învinși 
s-a numărat campionul olimpic 
al probei, ungurul Varga Ka- 
roly. La întreceri au participat 
trăgători din Austria, Bulgaria. 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Polo
nia, Ungaria și Uniunea Sovie-

TURUL FRANȚEI
ÎNCĂ NU S-A ÎNCHEIAT!“

afirmă Bernard Hinault, aflat deocamdată pe locul secund

(șase !) în Ma-

titanicădesfășurarea a

ei si cei-

cum 
a 

la

Si 
etapa

de marți)

La 4 iulie cind participanții 
la Turul Franței '86 au luat 
startul în etapa prolog (Bou
logne — Billancourt), se vorbea 
despre un posibil duel, de mare 
anvergură. între doi ași ai ci
clismului francez, Bernard Hi
nault și Laurent Fignon, ambii 
foști cîștigători ai competiției, 
ca și de faptul că dacă ar în
vinge Hinanlt, ar realiza un re
cord de victorii 
rea Buclă etc.

Acum, după ____________ _
18 etape, care este situația ? 
Mai întii, Fignon, accidentat, a 
abondanat întrecerea : apoi, Hi
nault. totuși marele favorit, se 

deocamdată pe locul se
al clasamentului general, 
diferență de 2:45 de un 
oarecum neașteptat» care 

americanul Greg Lemond, 
Bernard în

La

află, 
cund 
la o 
lider, 
este 
coechipier al lui 
formația .multinațională" 
vie claire. Amîndoî au demon
strat și acum, ca in atitea site 
ocazii, că sînt rutieri multila
terali, dar că oricum Hinault 
este mai bun în cursele de con-

tratimp. 
chiar 
20-a de joi.
Saint Etienne, este 
un contratimp in
dividual 
km, pare 
explicabilă 
matia lui 
aceea că 
încă na 
cheiat !". 
se anticipează, o 
luptă 
(după ziua de o- 
dihnă 
In primul rînd în
tre cei doi si a- 
poi între 
lalți...

Oricum, 
subliniat 
tu] că 
acestei 
..La vie 
domină, practic. întrecerea, a- 
vînd trei rutieri clasați între 
primii 4 sl cinci între cei mai 
buni 15 în clasamentul gene
ral.

Dar pînă la Paris, la final,

pe 58 
foarte 

afir- 
Hinault. 

„Turul 
■-a în 

Va fi

trebuie
Si fap- 

echipierii 
formații 
claire",

Greg Lemuno ; Bei nare
a ll-a, de la 
Cum va fi Insă 

Telefoto :
braț", etapa 

d’Huez.
Hinaun

Brlancon la Alpe 
mai departe ?
A.P.-AGERPREH

cinci etape, în- 
km. De bună

ACTUALITATEA LA TENIS

mal Sînt încă 
sumînd 876,5 
seamă că se mai pot întîmpla 
încă

în 
nie 
10-a 
km) 
un pluton din care făcea parte 
și Maria Canins. deținătoarea 
tricoului galben

destule...
întrecerea feminină, Jean- 
Longo a cîștigat etapa a 
((la Villard de Lans, 65 

întrecînd la sprint (1:41:54)

PRAGA. In cadrul „Cupei 
Federației". în primul tur, for
mațiile favorite au cîștigat par
tidele susținute. Astfel : Iugo
slavia — Polonia 3—0. Italia — 
Noua Zeelandă 2—1 Spania — 
Indonezia 2—1 Franța — Sue
dia 3—0 (surprinzător este doar 
scorul net din acest meci), Bul
garia — U.R.S.S. 2—1, S.U.A.— 
R. P. Chineză 3—0. R F. Ger
mania — Belgia 3—0. Formația 
României a jucat în compania 
celei a Braziliei de care a fost 
întrecută la limită cu 2—1 : 
Niege Dias — Teodora Tache 
1—6, 6—3, Patricia Medrado — 
Daniela Moise 3—6 2—6, Dias. 
Medrado — Tache. Moise 6—2.

4—6, 6—1.
VARȘOVIA. In primu) tur 

al turneului internațional pen
tru juniori de la Katowice 
(Polonia). jucătorul român 
Adrian Popovici l-a învins cu 
6—4. 7—5 pe polonezul Se
bastian Janusek.

BOSTON. în cadrul turneu
lui contînd pentru Marele Pre- 
miu-Nabisco. americanul Mark 
Buckley a dispus de Flo
rin Segărceanu cu 6—3. 6—0. 
Alte rezultate : Tulasne — 
Moir 6—2, 6—2, Jaite — Ar
guello 6—2. 6—4. Perez — Re- 
nenberg 7—5, 6—2. Agenor — 
Velez 3—6, 6—3, 6—3, Arrese — 
Brown 7—5. 6—2.

Sînt sporturi și sporturi și, 
tocmai de aceea, sînt arbitri 
și... arbitri. Evident este mai 
ușor, totuși, ’ 
atletism, la 
de masă și mult mai 
să fi arbitru 
în care trebuie să iei rapid 
o decizie și să stabilești un 
învingător, ca la box, chiar 
și atunci cînd. teoretic, 
sportivi se află, perfect, 
egalitate. Apreciindu-i 
bitri nu numai ca 
buni cunoscători ai 
de sport respective, 
de maximă competență, ci și. 
mal ales, ca perfect obiectivi 
(ceea ce. să recunoaștem, nu 
este chiar întotdeauna 
zul !). subliniem faptul 
activitatea lor, în contextu' 
disputei sportive, reprezintă 
ceva deosebit, mal ales c?
prezenta arbitrilor la un con 
curs de gimnastică, ori Îs
un meci de hochei pe gheață 
sau de rugby nu este doar 
un simplu act, de a fi acolo 
de fată !

Că fiecare dintre noi cre
de în foarte multe cazuri că 
oricum, este mai 
arbitrul din teren ori de 13 
„masă", asta e cu totul alt
ceva și. în consecință, se con
testă decizii, 
sînt. ce mai. 
mina zilei !

Sînt, însă, 
încă destul de multe

sâ fi arbitru le 
tir sau la teni? 

greu 
la acele sportur1

do) 
îs 

pe ar- 
foarte 

ramuri! 
oamen-

ca- 
c8

bun deci!

chiar dacă ele 
evidente ca lu-
șl cazuri, șl 

cînd

care determină fel de fel 
reacții ni potrivă sînt 

cavalerii fluierului !
..Muhdial" din 

rămas ma1 puțin în 
să zicem, arbitra- 

impecabil- a) lui loan lg- 
ia meciul de maximă im- 

Franța — Brazilia 
ca cel mal bun 

ediție a C.M.). si 
în orice caz, cel

Bambrîge

cei 
de 
chiar ..

La recentul
Mexic a 
memorie, 
juJ 
na, 
portanță 
(considerat 
Ia această 
mai mult, 
al australianului 
(care în meciul Brazilia — 
Span’s a refuzat europenilor 
un got perfect valabil) sau 
cel al suedezului Fredriksson. 
care în partida Belgia — 
U.R.S.S. n-a văzut două of
saiduri flagrante din care 
belgienii au înscri? goluri 
hotărîtoare etc., etc.

Un alt „caz* s-a petrecut 
la meciul de box pentru titlul 
mondial * 
(WBA). 
Atlanta 
field și 
Dwight 
toria a revenit, la puncte, lui 
Holyfield. Doi dintre arbitri 
l-au „văzut" victorios, cu 
144—HO Și 147—138, iar al trei
lea dintr-o stranie... miopie, 
l-a acordat victoria lui Qawi 
cu 143—141

Comentariile devin astfel 
inutil** !

la cat. grea-ușoarS 
desfășurat deunăzi la 
între Evander Holy- 
dețlnătorul centurii, 

Muhamad Qawi. Vic-

Romeo VILARA

ECHIPELE ROMÂNIEI - PE LOCUL I
IN „CUPA PRIETENIA" LA PESCUIT SPORTIV

Pe iacul de acumulare de la 
Slatina a avut loc zilele, tre
cute, tradiționala competiție in
ternațională de pescuit stațio
nar, „Cupa Prietenia". Au fost 
prezenți concurenți și concu
rente din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România 
(cu cite două formații).

Reprezentanții țârii 
au repurtat un frumos 
locul I pe echipe, în
clasamente. Mai mult, în com

noastre 
succes: 
ambele

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
FOTBAL a în me

dul inaugural al tur
neului de la Kuala 
Lumpur (Malayezia) : 
India — Indonezia 
1—l (0—1) a In „Cu- 
na de vară": Admi
ra Wacker
— Aarhus 
marca) 0—2 
F.C Zttrlch
— IFK 
(Suedia) 
Lausanne 
Bayer 
(R.F.G.) 
Videoton

(A ustrla) 
(Dane- 
(0-1). (Elveția? 

Goteborg
2—3 (1—1).
(Elveția) — 

Uerdinget; 
2—0 (1—0). 

(Ungaria) —

Rosenborg Trondheim 
(Norvegia) 1—1 (1—1).

ÎNOT • Trlunghlu- 
a 

cla- 
: R. F. 
306 p. 
o. Po- 
Cîteva 

femei: 200 
Dahlman 

2:21.59 ; 100
m bras : Bogomiiovs 
(Bulgaria) t :10.69 : 
bărbați : 200 m flu
ture: Pruffert (R.F.G) 
2:03.82 : 200 m spa-

larul de la Sofia 
avut următorul 
sament final 
Germania B 
Bulgaria 242 
lonia 170 d. 
rezultate 
m spate
(R.F.G.)

te : Mlhalev (Bulga
ria) 2:07,22.

ȘAH • In runda a 
doua a turneului de 
la Bienne (Elveția). 
Lobron l-a Învins pe 
Miles, Korcinol a cîș
tigat la Hugb. in timp 
ce partidele Hubner 
— Hori și Rogers — 
Polugaevsk: s-au în
cheiat remiză. Pe pri
mele locuri, se află 
Polugaevski (U.R.S.S.) 

șl Lobron (R.F.G.) — 
cu cite 1.5 o.

petiția formațiilor masculine, 
România a ocupat primele două 
locuri, poziția a treia revenind 
selecționatei R.D. Germane. Din 
prima noastră echipă au făcut 
parte Ion Nițu (Sf. Gheorghe), 
Zoltan Koșa (Oradea), Ilie Tră- 
neci (București), Ion Scurta 
(Oradea) și Gbeorgbi Buzea 
(Hunedoara), iar din cea de a 
doua, Anton Barnea (Pașcani), 
Victor Stoica (București), Firi
cel Snsan (Hunedoara), Stefan 
Ionescn (Giurgiu) și Vasil» 
Nagy (Lugoj).

Iată și clasamentul echipelor 
feminine : 1. România (Lucia 
Tudoran, din Oradea și Elena 
Apostol, din Bacău). 2. Bulga
ria. 3. Ungaria.

In Întrecerile 
masculin : 
(Ungaria), 
(România). 
(Polonia) 
(U.R.S.S.) ;
na

individuale,
1. Laszlo
2. Firicel
3. Janusz 

și Leonid
feminin :

Nemeth 
Susan 

Czelak 
Poliakov 
I. Eveli- 

Ivanova (Bulgaria). 2. 
Noemi Rimer (Ungaria), 3. Ele
na Apostol (România).

Să subliniem și strădaniile 
organizatorilor care au reușit 
să asigure competitorilor condi
ții optime de concurs


