
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună ca tovarășa Elena 
Ceaușescu an efectuat, lu 
cursul dimineții de joi. o vi- 
sitt de lucru !■ judcfal Ca»- 
stanța.

Noua întîlnire a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu eu oamenii 
muncii din județul Constanța — 
care se Înscrie ta practic* sta
tornicită de secretarul general 
*1 partidului de a se consulta 
permanent cu făuritorii de bu
nuri materiale din toate sectoa
rele economiei naționale — are 
Ioc tn atmosfera de intensă ac
tivitate pe care Întregul nos
tru popor O desfășoară pentru 
Îndeplinirea eu succes a sarci
nilor de plan pe acest an șl 
pe întregul cincinal, pentru În
făptuirea hotărîrilor celui de-al 
XlII-lea Congres al partidului,

Printr-o semnificativă co
incidență, vizita de lucru s-a 
desfășurat in ziua in care se 
împlinesc 21 de aai de cind 
Congresul al IX-iea al P.C.R., 
dind expresie voinței comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii, 
a întregii noastre națiuni, a ales 
pe tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
in suprema funcție de conducere 
in partid. Prin această opțiune 
istorică, de însemnătate hotărî- 
toare pentru destinele patriei, 
ale poporului s-au deschis noi 
și luminoase orizonturi pe calea 
construirii socialismului și co
munismului pe pămîntul Româ
niei.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost primiți pretutindeni pe 
parcursul vizitei cu sentimente 
de profundă dragoste și stimă 
de oamenii muncii constănțeni, 
care au exprimat recunoștința 
lor fierbinte pentru grija per
manentă manifestată față de 
dezvoltarea județului, a între
gii țări, pentru îmbunătățirea 
continuă a munci! și vieții tu
turor cetățenilor patriei.

La această vizită de lucru 
participă tovarăși] Emil Bobu, 
Gheorghe Oprea, Silviu 
Curticcanu.

Hrimul punct al vizitei l-a 
constituit ȘANTIERUL CEN
TRALEI NUCLEARO-ELEC- 
TRICE DE LA CERNAVODĂ, 
obiectiv de cea mai mare în
semnătate pentru realizarea 
programului românesc de dez
voltare a energeticii nucleare.

Mii de oameni ai muncii — 
constructori, locuitori ai așeză
rilor învecinate — au venit să 
întîmpine pe tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, să le adreseze urări 
de bun sosit.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu răs
pund cu prietenie manifestări
lor de dragoste, de înaltă sti
mă și prețuire ale locuitorilor 
județului, le adresează un salut 
călduros și cele mai bune 
urări.

tn faja unor panouri și gra-

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORTCONSTANTA 

fice este analizat stadiul 
tiuti al construcției primei
trale nudearo-electrice • țării, 
prevăzută eu 5 reactoare. fie
care avlnd o putere instalată 
de 7N MW. Ea tace parte die 
programul național de energie 
nucleară» elabora* sub condu
cerea nemijlocită gi eu aportul 
determinant al tovarâfalni 
Nicoiae Ceaușescu — program 
do Importanță vitală pentru 
progresul economic și sedai al 
patriei.

ia cursul dialogului do lucru 
eu miniștri, cu ceilalți factori 
de răspundere, eu specialiștii, 
secretarul general al partidului 
a subliniat In mod deosebit Ce
rința accelerării ritmului lucră
rilor de construcție, astfel in
cit ultimul grup al centralei să 
fie dat in funcțiune in devans.

îndemnurile și urările 
secretarului general al partidului 
au fost primite cu deosebită sa
tisfacție de toți cei prezențl, 
care s-au angajat să acționeze 
pentru asigurarea unei Înalte 
eficiențe și calități la toate lu
crările de construcție și montaj 
ale acestui important obiectiv.

Tovarășul Nicoiae Ceauș eseu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat, apoi, ÎNTREPRIN
DEREA AGRICOLĂ DE STAT 
POARTA ALBA.

Vizita de lucru a continuat 
IN COMUNA MIHAIL KOGAL- 
NICEANU, PE RAZA CĂREIA 
ISI DESFĂȘOARĂ ACTIVITA
TEA MAI MULTE UNITĂTI 
AGRICOLE, INTRE CARE ÎN
TREPRINDEREA AGRICOLA 
DE STAT, ASOCIAȚIA ECO
NOMICĂ INTERCOOPERATIS- 
TA DE CREȘTERE ȘI INGRĂ- 
ȘARE A OVINELOR, COOPE
RATIVA AGRICOLA DE PRO
DUCȚIE,

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat, în continuare, o cu
prinzătoare EXPOZIȚIE, CARE 
PREZINTĂ REALIZĂRI ALE 
OAMENILOR MUNCII DIN 
AGRICULTURA JUDEȚULUI 
CONSTANȚA, cu deosebire in 
anii ce au trecui de la Con
gresul al IX-iea al partidului.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
a felicitat, Ia Încheierea vizi
tei. pe producătorii agricoli din 
județul Constanța pentru rezul
tatele pe care le-au obținut în 
activitatea din zootehnie și cul
tura de cîmp $i le-a urat să 
obțină rezultate tot mai bune, 
recolte tot mal mari, pe mă
sura eforturilor ce le face sta
tul nostru, județul Constanța 
fiind unul din județele cu cea 
mai mare suprafață irigată ; ea 
urmare și producțiile unităților 
agricole de aici se cuvine să 
fie din ce în ce mai mari.

Tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost adresate, in toate unitățile 
vizitate, cele mai calde mulțu
miri pentru vizită, cuvinte de 
respectuoasă prețuire, expresii 
ale dragostei și stimei celor ce 
muncesc în acest frumos județ 
al țării.
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Prestigioase rezultate ale sportului românesc

la C. E. de natafie — juniori

DOUĂ MEDALII
Splendide victorii româ

nești in prima zi a competi
ției de înot din cadrul Cam
pionatelor Europene de nata- 
țle pentru juniori, care se des
fășoară în Berlinul Occidental! 
La capătul a două dintre cele 
trei probe feminine individua
le de ieri, pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului a urcat o 
tin&ră și foarte talentată spor
tivă din România socialistă. 
Stela Pura. Eleva lui Gheor- 
ghe Dimeca a * cucerit, de 
fapt, cea dinții medalie de aur 
a întrecerii „speranțelor" aces
tei atît de importante discipli
ne olimpice, cursa de 200 m 
liber inaugurînd disputa îno
tătorilor. la actuala ediție a 
C.E. (la care participă 675 de 
sportivi din 27 de țări). Dacă 
pe prima sută de metri a con
dus o ouțslderâ. pe a doua 
parte a probei băimăreanca a 
trecut în frunte șl a 
la mare luptă. în fata 
valoroase sportive din 
1. Fura 2:01,73 —

cîștigat 
a două 
R.D.G. : 

record 
național de senioare (la o su

DE AUR Șl UNA DE BRONZ
time de recordul C.E.). 2. Heide 
Grein 2 3)1,95, 3. Daniela Hun
ger 2:03,56. In această memo
rabilă finală a fost con
semnată o dublă prezentă ro
mânească. Ramona Terșanschi 
clasîndu-se a șaptea. cu 
2:06,65. Timpii intermediari 
ai proaspetei campioane con
tinentale : 28,82 — 30,28 —
31,47 — 30,79.

La puțin timp după frumoa
sa victorie — aplaudată de nu
meroșii spectatori prezent! 
în piscina descoperită. în 
ciuda timpului nefavorabil 
(frig, vînt rece, ploaie) — Stela 
Pura a luat startul la 200 m 
fluture, Și de această dată, pe 
prima parte a condus o înotă
toare mai puțin cotată, pen
tru ca românca să-șL impună 
net, apoi, punctul de vedere, 
obtinînd o victorie fără drept 
de apel, cu timpul de 2:15,87 
(intermediari — 31,18 — 34,71 
— 34,90 — 34,72). în vreme ce 
Petra Buechse (R.D.G.). so
sită a doua, a fost înregistra
tă in 2:19,02. A doua medalie

de aur pentru înotul nostru, ia 
aceeași reuniune — iatit o 
performanți excepționali, care 
va primi, eu siguranță, elogiul 
lumii natatiei internaționale.

Iar satisfacțiile delegației 
sportive a României aveau să 
fie completate in finalul pri
mei zile a concursului: cvarte
tul Luminița Dobrescu, Andre
ea Szigyarto, Ramona Terșan- 
schi, Stela Pura (prima este 
reșiteancă. celelalte sînt băimă- 
rence) a cucerit medalia de 
bronz în proba de 4X100 m li
ber. cu timpul de 3:55.56 — 
rec. național (1. R.D.G. 3:50,15), 
Și competiția înotătorilor con

tinuă — vineri, sîmbătă și dumi
nică! Multe felicitări fetelor — 
în primul rînd, dublei campi
oane europene, care a luat ieri 
trei starturi, atit de fericite—, 
mult succes în continuare!

In competiția de sărituri tn 
apă, Daniela Popa s-a clasat pe 
locul 5 la platformă, cu 348,15

(Continuare in vag 2-3)

0 frumoasa performanță ia C.E. de tenis de masă pentru juniori și cădeți

LOUVAIN LA NEUVE, 24 
(prin telefon). încheiate după 
miezul nopții, finalele întrece
rilor pe echipe ale celei de a 
29-a ediții a Campionatelor 
Europene de juniori și cădeți 
la tenis de masă au suscitat 
un deosebit interes, formațiile 
care șî-au disputat titlurile 
dovedindu-se foarte bine pre
gătite. fapt care a făcut ca 
toate cele patru partide să 
aibă un ridicat nivel tehnic și 
spectacular. Printre finalis
te s-a aflat și reprezentativa 
de junioare a României, cali
ficată în această fază a compe
tiției datorită unei evoluții u- 
nanim apreciate de către 
specialiști. Echipa alcătuită 
din Anca Cheler, Kinga Lohr, 
Emilia Ciosu și Maria Bogo- 
siov (rezervă) și pregătită de 
antrenorul Viorel Filimon a 
obținut medalia de argint, cea

r

După Campionatele Mondiale de lupte greco-romane (juniori)

SUCCESELE REPURTATE IN ACEST AN- PREMISĂ

mai bună performanță înre
gistrată la aeeastă categorie de 
virată din 1974 șl pînă în pre
zent O performanță 
care fetele noastre merită 
licitări.

în meciul decisiv pentru 
tiu, echipa română a 
tîlnit puternica garnitură 
Cehoslovaciei. alcătuită 
jucătoare valoroase, 
printre cele mai bune de pe 
continent 
senioarelor, 
re a oferit 
strînsă, pe 
cu etalarea 
a unor bune cunoștințe tehni- 
co-tactice. Renala Kasalova 
(care își înscrisese un succes 
clar în meciul cu Csilla Ba- 
torffy, campioană europeană 
de senioare anul acesta, la 
Praga) nu a putut face față 
sportivei noastre Kinga Lohr, 
care a acționat cu multă pre
cizie și a știut să fructifice 
situațiile favorabile : 21—19,
20—22. 21—18. Apoi Anca Che
ler a încercat mărirea scoru
lui. a fost chiar Ia un pas de 
a realiza acest lucru, dar în 
finalul setului al treilea
Daniela Davîdkova a avut
șansa unor puncte realizate cu

pentru
Ie

tl- 
în-

din 
cotate

și în clasamentul 
Fiecare întîlni- 

o dispută foarte 
„muchie de cuțit", 

de ambele părți

„tuș" sau „fileu", egalind si
tuația s 21—15, 15—21. 21—17.
Dacă în cel dinții set «1 me
ciului de dublu Kasalova și 
Davîdkova au fost evident 
mai bune. în al doilea cuplul 
nostru Lohr — Ciosu a opus 
o dîrză rezistență, pierzind în 
prelungiri : 12—21. 20—22. A
urmat partida Lohr — David- 
kova, cu un start bun pen
tru sportiva cehoslovacă și 
cu o rapidă egalare a situației 
în al doilea set. Cel decisiv a 
fost deosebit de strins. ambe
le jucătoare aruneînd în lup
tă ultimele resurse și. din 
nou, tot în prelungiri, sportiva 
cehoslovacă obține victoria cu 
2—1: 21—16, 15—21. 22—20.

Clasamente finale echipe: 
JUNIOARE : 1. Cehoslovacia,
2. România, 3—4. Ungaria, An
glia. 5. U.R.S.S.. 6. Iugoslavia j 
JUNIORI : 1. Suedia. 2. Fran
ța. 3-4. Cehoslovacia. Iugosla
via. 5. U.R.S.S.. 6. R.F.G.,
...8. România ; CĂDEȚI : L 
Anglia. 2. U.R.S.S.. 3—4. Româ
nia, Belgia. 5. Ungaria, 6. 
Iugoslavia ; CADETE : 1. Un-

Emanuel FĂNTANEANU

(Continuare In pag. 2-3)

PENTRU VIITOARE AFIRMĂRI INTERNATIONALE
La începutul săptămînii, 

cind s-au întors de la Schif
ferstadt tinerii noștri reprezen
tanți la Campionatele Mondi
ale de lupte libere, am apre
ciat drept surpriză plăcută cele 
două medalii (una de aur și 
una de argint) dobîndite de 
sportivii români. Iată că. a- 
cum a fost rîndui colegilor lor 
de Ia stilul greco-romane să 
fie primiți cu flori pe Aero
portul Otopeni, reușita lor fi
ind si mai mare : un litiu de 
campion mondial — ANTON 
ARGHIRA. două medalii de 
argint — Radu Strubert și 
Mircea Constantin și una de 
bronz — Gabrie! Bivolaru. Se 
cuvine să amintim că acest bu
chet de performante a fost re
alizat de o delegație compusă 
din numai șase luptători.

în legătură cu comportarea 
sportivilor români, cu nivelul 
valoric al întrecerilor. i-am 
solicitat părerea antrenorului

ion Dragomir, cel care i-a în
soțit pe reprezentanții țării 
noastre la Schifferstadt.

Referindu-Se la modul de 
desfășurare a Campionatelor 
Mondiale, interlocutorul nostru 
a apreciat ca extrem de dificil 
concursul, deoarece a fost or
ganizat in numai două zile (nu 
in trei, ca de obicei), concu
renta fiind obligați astfel să 
susțină cite patru-cinci meciuri 
pe zi, uneori cu pauze foarte 
scurte între ele, timp insufici
ent pentru refacerea forțelor. 
Așa stind lucrurile. firește, 
au făcut fată cu succes numai 
sportivii cu o pregătire foarte 
bună. Și, din acest punct de 
vedere, majoritatea reprezen
tanților României au cores
puns.

în legătură cu comportarea 
băieților noștri, antrenorul I. 
Dragomir a apreciat ca foarte 
bună evoluția delegației noas
tre, cu excepția lui V. Sberea

(52 kg), care a fost depășit de 
valoarea și importanță con
cursului. R. Strubert (48 kg) a 
cîștigat fără drept de apel 
cinci meciuri în grupă : b. di
ferență (17—7) J. Korpela 
(Suedia), b. tuș (min. 2) J. 
Purputidis (Grecia), b. sup. (14— 
2) M. Kaiser (Austria), b. sup. 
(14—0) A. Cseri (Ungaria) și b. 
sup. (15—2) J. Stoianov (Bul
garia). în partida finală, cu 
An Han Bong (Coreea de Sud), 
reprezentantul nostru a condus 
cu 3—0 și se părea că se în
dreaptă spre victorie. Dar. în- 
cercînd un atac insuficient pre
gătit. a fost contrat, adversarul 
a reușit două „centurări late
rale" (3—4) și din acel mo
ment. Strubert s-a descurajat 
și n-a mai putut reface tere
nul oierdut. M. Constantin

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)
Pe Mureț, la Arad, antrenamentele caiaciștilor fi canoiftilor con
tinuă non-stop Foto: Aurei D. NEAGU



DIVIZIA A DE LUPTE GRECO-ROMANE
ÎNAINTEA PENULTIMEI ETAPE (din serii)

LA AUTOMOBILISM

urmî nd să

Vasife TOFAN

HARGHITEI'
AZI, ..RALIUL

trier'

natu

SICIII CU flîUMOASf PERSPtCÎIVt
cele mal bune : ring, *- 
ajutătoare, saci, haltere

Ilustrate din vacanță

IN TABARA LA „LOCOMOTIVA"...
; Constantin Cirstoi este

■ antrenorul secției de caiac- 
! canoe „Locomotiva" 
! resti. Are o bază 
S frumoasă pe malul
■ Băneasa, are pe Alexandru
■ Popa în Iotul reprezentativ 
» al tării, are alți vreo 20 de 
5 tineri talentați în pregătire. 
S Ce n-are ? N-are timp... A
■ încheiat cu bine examenul
• de bacalaureat („Tu, săptă- 
S mina asta nu vii Ia antrena- 
Z ment, te pregătești la fizi- 
“ căi"), a trecut treapta I și 
; a Il-a (toți băieții!), a în- 
j Scris ce-a fost de înscris la 
» facultate, acum este în „va-
* cantă“. Si ce este mai plă- 
X cut decît să fii în vacantă 
; pe malul lacului (ca iunior. 
; nu ca antrenor), să înoți, să
- ioci volei, să arunci mingea 
Z la coșul de baschet, iar cind 
? obosești să te duci in „sala 
X de refacere". Aici, mese de 
” sah. de tenis, cărți în raf- 
; turi. paturi pliante — un a- 
« devărat mini-sat de vacan- 
: ta t
; „Locomotiva" București es- 
2 te una din cele mai vechi. 
; mai cu experiență, asociații 
; sportive din țară. Are o bo-
- gată activitate competiționa-
■ lă de masă, are secții de 
Z box. orientare turistică, te- 
X nis. caiac-canoe. modelism

Bucu- 
nautică 
lacului

feroviar etc., are antrenori 
competent!, are multi spri
jinitori : Ladislau Kovacs 
(președintele asociației), A- 
lexandru Sincan (vicepre- i 
ședințele „Locomotivei") s.a. i 
Ce n-are? N-are timp... Mai ’ 
ales acum, în plin sezon 
estival, cind C.F.R.-ul, „Lo- i 
comotiva" duce si aduce — 
de la mare ori de la mun
te — tabere întregi de elevi 
și studenti aflati in vacan
tă, mii si mii de excursio
niști. oameni ai muncii ca
re vin sau pleacă în con
cediu de odihnă. Ce face în ; 
atare situație cind graficul 
întrecerilor trebuie respec
tat si chiar depășit. cind 
— mai ales — bogata-i ex
periență îi spune că selec
ția viitorilor performeri e 
sarcină permanentă? Face 
ce face antrenorul Constan
tin Cîrstoi, care si-a spus : 
dacă elevii se duc cu „Loco
motiva" în tabere, de ce ta
berele n-ar veni cu elevii Ia 
„Locomotiva" ? Pe malul Ia
cului Băneasa, spre exem
plu, la baza nautică de ca
iac-canoe, un permanent loc 
de recreere și sport, dar și 
un permanent centru de ini
țiere și selecție !...

Astăzi, vineri, pe șoselele ju
dețului Harghita se desfășoară 
„Raliul Harghitei" — cea de a 
cincea (din șase) etapă a Cam
pionatului Republican la acest 
gen de curse automobilistice. 
Președintele CJAK Harghita, 
Iosif Szasz, ne-a dat cîteva a- 
mănunte referitoare la această 
cursă : „Ne-am străduit ca și 
cea de a 7-a ediție a raliului 
nostru să se desfășoare în bune 
condițiuni, ca și celelalte, fiind 
vorba <le un raliu mai greu 
(coeficient de dificultate „2"). 
Ceea ce vă pot spune este că 
avem număr record de echipaje 
înscrise". Raliul are 360 km și 
15 probe speciale de clasament. 
Se pleacă azi, ora 17,01, din 
fața Casei de cultură din M. 
Ciuc, primul echipaj 
sosească înapoi La 
noaptea

Traseu) cursei, 
242 km pe asfalt și
drumuri neasfaltate : M. Ciuc 
— Nicolești — Frumoasa — 
Valea întunecoasă — Sindoml- 
nie — Gheorgheni — Lacul 
Roșu — Harghita 
Ciuc.

întrecerile din cadrul Divizi
ei A de lupte greco-romane ge 
apropie de «fîrșit. Duminică, 
în București și alte localități 
din tară, sînt programate parti
dele din cadrul penultimei eta- 
ne. Cum este si firesc, acum, 
înaintea finalului întrecerilor 
din serii, lupta pentru puncte 
devine lot mai aprigă, atît in 
fruntea clasamentelor, cit și in 
rîndul formațiilor amenințate 
cu retrogradarea (ultimele două 
clasate din fiecare serie). O 
simplă lecturare a întregului 
program a] acestei etape scoa
te în evidentă numeroase parti
de impoĂțate chiar decisive 
pentru configurația clasamente
lor finale. De pildă, la Cluj- 
Napoca se întîlnesc SIMARED 
Baia Mare. CS Arad. Crișul O-

radea și ASA din oralitate, e- 
chipe de valoare apropiată, re
zultatele acestei etape fiind 
foarte Importante în prima se
rie. La Șiret, Bihoreancă Mar- 
ghita are foarte outine șanse 
să obțină punctele necesare ră- 
mînerii în prima divizie în dis
cuta cu Steaua si Hidrotehnica 
Șiret, fruntașele seriei, ca și 
Electromures Tg. Mureș, la Ti
mișoara, cu echipa locală C.F.R. 
(si ea în pericol) si Metalul 
IURT Lugoj. într-o situație a- 
semănătoare se află și Metalur
gistul Băilești (la Slatina), ir, 
întilnirile cu Aluminiu și Con
strucția București. Mai sînt pro
gramate întîlniri la București 
(Progresul si Turbomecanica), 
Craiova, Tg. Jiu, Buzău, Med
gidia Suceava si Piatra Neamț.

cuprinzi nd
118 km pe

IA CtSAROM, 0
I Acum vreo . doi ani de zile, 
la întreprinderea care produ
ce materiale de construcții, 
mult mai cunoscută sub denu
mirea de CESAROM, a fost 
constituită și asociația sportivă 
cu acest nume. începutul a fost 
destul de anevoios, dar o dată 
cu trecerea timpului și sub im
boldul permanent al ing. Florin 
Dincscu, directorul CESAROM, 
activitatea a demarat promiță
tor și acum cei ce muncesc în 
unitatea respectivă din cartie
rul Militari se mîndresc cu ac
tivitatea sportivă de aici. Pre
ședintele asociației sportive, 
Mircea Gheorghe, nu mal pridi
dește cu alcătuirea programelor 
de activitate a celor 5 secții ale 
asociației : fotbal, tenis de ma
să și șah (pentru sportul de 
masă), lupte și box (pentru cel 
de performanță).

Ni se spune că în activitatea 
sportivă de masă sînt angre
nați numeroși oameni ai mun

cii, că se organizează diferite 
întreceri cu o bogată participa
re, că sportul face casă bună 
cu munca.

Aflăm că pentru cele două 
secții de performanță s-au a- 
menajat spațiile necesare acti
vității la Secția Tuburi Gresie. 
Am ajuns la fața locului și sîn- 
tem întîmpinați de șeful sec
ției, Petre Șerdean, despre care 
știam că a fost unul dintre 
bunii voleibaliști, în anii 1953— 
1965, că a cochetat o bună pe
rioadă cu performanța, că a a- 
juns in lotul național, 
deci, un om avizat in ale 
tulul...

Prin munca patriotică s 
citorilor de aici s-au dat in fo
losință spațiile necesare antre
namentelor pentru luptători și 
boxeri. Jos, la parter, luptăto
rii, iar la etaj, boxerii. Pe noi 
ne-a interesat activitatea pugi- 
listică și iată-ne In sală. Spa
țiul este suficient, iar dotarea

Iată, 
spor-

mun

Antrenorul Marin Peia, m mijlocul elevilor s«i
Foto : Aure] D. NEAGU
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DE LA I.D.M.S
I.D.M.S. București a- 

duce la cunoștință celor 
interesați că pentru au
toturismul OLTCIT
Club se primesc înscri
eri prin transferul cum
părătorilor care au de
pus banii la ~ “
cont pentru 
pînă Ia data 
tembrie 1983.

„CUPA SPERANȚELOR A A

LA BOX

C.E.C. in 
autoturism 

de 30 sep-

înscrierile 'se fac prin 
prezentarea cumpărăto
rilor la magazinul auto 
I.D.M.S. București, str. 
Valea Cascadelor nr. 24, 
sector 6. telefon 78.26.46 
— int. 152. 153.

De asemenea, se adu
ce ia cunoștință cumpă
rătorilor de autoturisme 
DACIA 1300 înscriși 
magazinul auto 
Pitești, pînă 
14.800/1984, că 
prezenta pentru 
rea autoturismului pînă 
la 31 iulie 1986.

la
I.D.M.S. 
la nr. 
se pot 
ridica-

La Bistrița, timp de cinci zi
le. 130 de tineri boxeri din în
treaga tară si-au disputat „Cu
pa speranțelor". Meciurile, în 
majoritate, de bună factură 
tehnică au îneîntat asistența, 
care a aplaudat cu multă căl
dură evoluțiile talentaților nu- 
gilisti care bat la porțile 
consacrării. Au avut loc parti
de la 11 categorii de grelțtate, 
de la semimuscă la grea. Iată 
Câștigătorii în ordinea dispută
rii finalelor : A. Amzăr (Dina
mo București), V. I’op (Gloria 
Bistrița). M. Rrăgoi (Unio Sa- 
tu Mare) V. Nistot (Rapid 
București). M. Bote (Steaua). 
I. Caraman (CSM Buzău). 
Mircea
G. Marian
V. Calciu 
lung), M.
A. Tiuneă

D. 
(Muscelul Cîmpulung). 

(Dinamo București), 
(Muscelul Cîmpu- 

lon (UM Timișoara), 
(Tractorul Brașov).

J. TOMA-coresp.

dintre 
parate 
etc. etc. Grupurile sanitare și 
sauna completează aspectul 
plăcut, atît de necesar desfășu
rării unei activități rodnice.

Antrenorul Marin Peia lu
crează cu grupa sa de elevi, 
care cuprinde cîteva zeci de vi
itori pugiliști. Despre antrenor 
trebuie să spunem că a fost 
boxer în cadrul clubului Dina
mo, coleg de sală cu frații Cu- 
țov și Paul Dobrescu și că a 
avut maeștri pe reputații Con
stantin Nour și Titi Dumitres
cu de la care, mărturisește, a 
avut ce învăța. Și, după cum 
se desfășoară antrenamentul, 
nu avem nici un motiv să nu-i 
dăm crezare...

în sală, mulți copii. La 10—11 
ani toți vor să devină boxeri 
dar, după un an. unii se con
ving că acest sport este foarte 
greu și rămin doar cei ^dotați, 
căliți. „Din mulți chemați, pu
țini aleși", precizează Marin 
Peia, pe care trecerea anilor, 
de la sportivul de performanță 
la antrenorul de azi, nu a prea 
lăsat urme.

Ne recomandă cu căldură 
câțiva tineri bine clădiți, rigu
roși : Iulian Stoica, Robert 
Oancea și Nieolae Năstase, care 
vor ajunge „semigrei" și „grei" 
valoroși. Alături de ei alți 
sportivi ce bat la porțile afir
mării : Gheorghe Ripă, Adrian 
Micu și Florin Popescu sînt fi- 
naliști ai campionatului munici
pal, ceea ce nu este puțin lu- • 
cru, deoarece alte secții, cu 
„firme" mult mai mari, nu se 
pot mindrj eu asemenea per
formanțe...

Am plecat din sala de box a 
CESAROM cu convingerea că 
tinărul antrenor Marin Peia va 
face ea in scurtă vreme să se 
vorbească tot mai mult despre 
pugiliștii de pe marea platfor
mă industrială a cartierului 
Militari.

Paul IOVAN

Cei patru luptători medaliați la C.M. șt antrenorul lor, la cîteva 
minute după tosirea pe Aeroportul Otopeni ’
Constantin, Anton Arghira, antrenorul Ion 
bert și Gabriel Bivolaru

(de la ttinga) : Mircea 
Dragomir, Radu Stru- 
Foto : Iorgu BĂNICĂ

DUPĂ C. M. DE LUPTE
(Urmare din pag. 1) un sportiv foarte pu-

I
I
I
I
g

(Progresul Buc.) a Începui 
concursul cu o înfrângere neaș
teptată : p. tuș min. 1.10 (a- 
tunej cînd conducea cu 9—1) la 
egipteanul Adel Yousef. In 
continuare, ei a luptat bine, a 
ciștigat consecutiv patru me
ciuri : R. Markus (Ungaria), B. 
Bairaktar (Turcia). H. ’ 
(R.D.G.), N. Simeonov 
ria) șs s-a clasat pe 
loc in grupă. în finală, 
a părut mulțumit de . 
manța realizată (locul 2) și 
n-a mai luptat cu aceeași ar
doare pentru victorie, fiind în
vins de S. Sakautpinov 
(U.R.S.S.). O evoluție mult mai 
bună decât o arată 
final (locul 5) a avut 
Alcxandrache (65 kg), 
patru succese clare, el 
frustrat de victorie in 
cu reprezentantul tării gazdă 
(J. Weingărtner), refuzîndu-i-se 
mai multe acțiuni reușite. La 
feL și în partida următoare, cu 
iugoslavul D. Dodos și a fost 
obligat să lupte în finala pen
tru locurile 5—6, unde l-a în
vins pe bulgarul N. Atanasov, 
Anton Arghira și-a dominat cu 
autoritate toți adversarii, cîș- 
tigînd 5 meciuri înainte de li
mită și unul Ia puncte (10—4), 
cu sovieticul S. Vorcntșikine, în 
finală. Reprezentantul nostru 
s-a aflat într-o excelentă for
mă de concurs. El ar fi putut 
cîștiga înainte de limită și 
partida finală, dar â făcut o 
luptă tactică, asigurîndu-și, fă
ră riscuri, victoria la puncte. 
O comportare bună a avut și 
G. Bivolaru, dar după patru 
victorii, în grupă, el l-a întîl- 
nit pe A. Boltenkov (U.R.S.S.), 
ce] care a devenit campion

Meinerr 
(Bulga- 
primul 

insă, ei 
perfor-

rezultatul
Costel
După 

a fost 
meciul

mondial, ...._ _  .
ternic, în fața căruia a pierdut 
Clasat pe locul 2 în serie. Bi
volaru a luptat pentru medalia 
de bronz, cuS. Krămer (R.F.G.), 
pe care l-a depășii clar la 
puncte (8—3).

Șj astfel, intr-o competiție la 
caro au luat startul 180 de lup
tători din 30 de țări, reprezen
tanții tării noastre au reușit o 
apreciabilă performanță, situ- 
îndu-se (eu 22 de puncte) pe 
locul 3 în clasamentul pe na(i- 
utii' după U.R.S.S. 
Bulgaria (27 p.).

cii p.) si

Tulc 
14 V), 
Giur 
tare) 
lnța Tulc 
lăți) 
(Voi 
(Tex 
(Voi 
(nav 
Pier. 
(Voi 
lnța 
nare 
guș 
polo 
(nav 
Păci 
Cîrs 
Chir 
1.
(Tes 
(Cet 
vom 
clas;

(Urtnare din pag. I)

Stela Pure

C. E. DE NATAȚIE

p. Ea a făcut un concurs bun 
în general, greșind insă săritura 
a cincea dublu salt și ju-

ÎNOT. FOARTE TINĂRUL centru al na- 
tațlel românești care este Piteștiul începe 
sâ se afirme. Deocamdată, la nivelul ce
lor mai mici performeri : la Poliatlonul 
desfășurat recent in splendida piscină ar- 
geșeană, CSM Pitești (antrenor coordona
tor — Glca Deac) a ocupat locul secund 
în clasamentul final pe echipe, după CSȘ 
Reșița, înaintea CSMȘ Baia Mare I Iar la 
categoria băieți 9 ani, podiumul a fost li
nul... piteștean, cu doi tineri sportivi de la 
CSM și unul de la CSȘ. Vorba unul spe
cialist (V. Boboc) prezent la concurs — cu 
o echipă comună a celor două cluburi se 
putea cîștiga chiar prima poziție tn Ierarhie 
fi.nală... La „mai mare" ! (G. R.).

CĂLĂRIE. ÎNAINTEA probei Premiul 
F.R.C., de la Sibiu, Dumitru Hering, an
trenorul lotului național, avea emoții. Ele
vul său. de la Steaua. Mircea Neagu sus
ținea dimineață, de la 8 la 14. importante 
examene școlare. Iar de la 16 intra In con
curs. și Neagu a făcut un concurs foarte 
•bun, ocupînd locul I, cu Fidelio, și Jocul 
II, cu vise. ® BAZA HIPICA din munici
piul de pe Cibin a funcționat excelent, 
fiind — cum afirma prof. Dumitru Nedelea, 
aesretarul federației de specialitate — cea 
rnai bine dotată din țară la ora actuală. 
• UN CAZ mal puțin obișnuit: la Marele 
Premiu al Sibiului, călărețul Gruia Deac.

după două obstacole parcurse cu bine, nu 
a mai putut ține calul ta frîu, deoarece se 
rupseseră dîrlogiî... (1< TONES CU, . coresp.).

POLO.
antrenorul
Prietenia
chipa României s-a clasat pe locui 3 : „ 
afară de jucători, trebuie evidențiat și ar-

O COMPLETARE solicitată de 
Gh. Zamfirescu după Turneul 

(disputat la Phenian), unde e- 
„In

PQST-SCRIPTUM

bitrul Badea Băjenaru, care a condus ns 
mal puțin de șase meciuri, ultimul fiind 
chiar finala dintre selecționatele l’.K.S.S. 
șl Bulgariei". Desigur, o astfel.de apreciere 
nu poate dectt să bucure. (D. St.».

LUPTE. LA CAMPIONATELE MONDIA
LE de lupte libere șl greco-romane rezer
vate juniorilor, desfășurate săptămtaa tre
cută, la Schifferstadt (R.F.G.), a fost pre
zent șl arbitrul român Constantin Bușolu

Dtși este unul < 
F.I.L.A., reprez 
bucurat de apr< 
Comitetului Exe 
nai, fiind progr 
dificile meciuri 
ambele stiluri, 
faptul că C. Bu 
mai apreciați pi 
Craiova, motiv ] 
ea director al 1 
calitate timp

SĂRITURI IN 
TIK s-au bucur 
și Mădălina But 
a Liceului Indu 
culorile căruia a 
bune) la Concu 
desfășurat, nu 
retulul din Cap 
TRENOR Pante] 
plină actlvltata 
tinere secții de 
Clubului Sport! 
sprijinul dlrigt 
de un splendid 
pria experiență, 
țării are posibi 
lori (chiar la n 
a făcut cînd 
București. (D. t

astfel.de


INVENTIVITATE
Ieri, în primele jocuri ale turneului

TACTICA internațional din Capitala

șah, 
: dă 
unui 

in
tui, 

fftu- 
b —

țional „Someș ’86", desfășu
rat la începutul acestei veri, 
iucătorii români s-au situat 
toe locuri fruntașe. Printre 
aceștia, maestrul Internatio
nal Parîk ftefanov, cu cîte-

SPORTUL STUDENȚESC RAPID 3-2 (2-1) Astăzi. iBcețe la Bistrița

D 4.
3d6 +

Re5
Re5 

ailbul

i a 
, pe 
ma

rna-

Feste 15 000 de spectatori au 
înfruntat căldura caniculară 
pentru a se reîntîlni, pe stadio
nul din „Regie", cu echipele fa
vorite, Sportul Studențesc șl 
Rapid, in cadrul turneului in
ternațional organizat de clubul 
„alb-negrilor“ cu prilejul împli
nirii a 70 de ani de existență. 
A fost un public cald, generos, 
care a armărit o partidă plă
cută, ce a depășit cu mult tem- 
poul previzibil pentru coloana 
record a mercurului termome
trie.

La fluierul arbitrului reșițean

D. Corocan s-au aliniat forma
țiile :

SPORTUL STUDENȚESC : 
Speriatu — M. Mihail, M. Po
pa, Iorgulescu, Munteanu II — 
Ticleanu, Pană. Bozeșan, Co- 
raș — Terheș, Hagi.

RAPID : Mânu — Cojocaru, 
Cirstea, I. Marin, Bacoș — Da- 
maschin II, Goanță, Ivan, Du
mitru — Țîrban, Manea.

La pauză aveau să se efec
tueze mai multe schimbări: por
tarul Voicilă. Burchel, Cristea 
— la Sportul, Marinescu, M. 
Grigore, Țîră, Șt. Popa, Niță Și 
Dochia — la Rapid.

Meciul a început cu demara
jele spectaculoase ale lui HAGI, 
Internaționalul a deschis scorul 
In min. 12 printr-un șut ea bol
tit, in coltul scurt, după • pasă 
excelentă și surprinzătoare (eu 
eăleîiui) a Iui Coraș. Hagi va 
repeta „bomba" in min. 20, pe 
lingă bară. Apoi, Rapid va În
cerca echilibrarea jocului prin 
pătrunderile frontale ale Iui Du
mitru și prin învăluirile lui Ma
nea, dar ocaziile se vor lăsa aș
teptate. Studenții vor majora 
scorul în min. 37, după o rapidă 
combinație Hagi — Bozeșan, 
care ii va aduce pe TERHEȘ 
tn poziția ideală a unei forma
lități tehnice. Feroviarii vor re
duce scorul in ultimul minut 
al reprizei, cind ex-arădeanul 
Ț1RBAN va relua cu eapul cen
trarea lui Manea, care l-a sur
prins avansat pe Speriatu.

După pauză, jocul scade, și 
ca urmare a deselor schimbări 
intervenite. In min. 55, HAGI 
demarează pe dreapta, Iți „în
toarce" adversarul direct (Ba- 

care 11 faultează, șl tot el 
transformă penaltyul just acor
dat. Finalmente, Rapid va re
duce din nou scorul prin DO- 
CHIA, la min. 80, sugeri nd — 
parcă — prin numele marcato
rilor că lotul său a primit unele 
Întăriri reale. Bineînțeles eă 
victoria studenților nu poate fi 
pusă la îndoială, ea șl efortu
rile remarcabile al» tuturor ju
cătorilor.

COMPETIȚIA

I
Albul mută ți ciștigă !

Radu VOIA

I

DOTATA CU „CUPA

MUNICIPIULUI"

va partide spectaculoase, din 
care am cules și stop-cadrul 
de pe prezenta diagramă. Cu 
o piesă In plus, negrul su
portă un atac dezlănțuit si— 
pierde.

Incepind de astăzi și pină 
duminică, la Bistrița, se vor 
desfășura jocurile din cadrul 
turneului de fotbal dotat cu 
„Cupa Municipiului", organizat 
de clubul Gloria Bistrița. Vor 
participa divizionarele A Uni
versitatea Craiova și „U“ Cluj-; 
Napoca, formația poloneză Re- 
șovia Rzesow și echipa locală 
Gloria Bistrița- Jocurile se vor 
desfășura după următorul pro
gram :

4J1ONAL DE NAVOMODflf
mplo- 
iodele

1988 
lisate) 
), se- 

TuV 
ța A- 
anța); 
(Delta 
L Ca

tren 
mlli- 

i (Vo- 
(Delta 

r. Ga- 
duțoiu 
Maniu 
lancea 
u EX 
L Gh. 
Aagold 
? (VO- 
R. Je-
Gher-
L X- 

sa ES
1. Gh.
2. A. 

I. Gh. 
miori :
Volna 

«halea 
F (na- 
radio), 
miori ! 
ÎNERG

Buc.), 2. D. Petrescu (Șoimii Cra
iova), 3. L. Ciortan (Jiul Petro
șani) ; class FIE (peste 1 kg) ; 
seniori : 1. V. Petrache, 2. E. Szl- 
gbeti (Voința Timișoara), 3. 6. 
Pîrloagă (CSTA București) ; ju
niori î 1. G. Bornele (CSTA 
București), X D. Durdun (Voința 
Reghin), X L A polon ; elasa F2A 
(evoluții Io parcurs trifoi, navo- 
modele sub 118 cm), seniori : ' 
H. Orban (Voința Timișoara), 
L Gașpar (Jiul Petroșani), 3. 
Oanei (CSU Galați) ; juniori : 
M. Popescu (Jiul Petroșani), 
L Avram (Utilaj greu Glurg'

1. 
2. 
I.
1.

_ ....ăm (Utilaj greu Giurgiu), 
X M. Godri (CSTT Brașov) ; 
elasa F2B («voIuțU de parcurs in 
trifoi, navomodel» peste 115 cm), 
seniori i 1. L Gașpar, X M. Popes
cu (Portul Constanța), 1. P. Abra- 
ham (Jiul Petroșani) ; juniori : 
1. S. Măllls (LM. Constanța), X 
L Mohor (Chimia Corabia) ; clasa 
F3R (evoluții in parcurs molid), 
seniori : 1. s. Pîrloagă, 2. L.
Ciortan, 3. V. Petrache ; juniori : 
1. G. Romete, 2. D. Durdun ; 
clasa FSRE (de curse cu motor 
electric, sub 2 kg), senior! : 1. V. 
Petrache, X D. Petrescu, X D. 
Tămaș (Jiul Petroșani) ; clasa 
FSRE (peste S kg), seniori : 1. 
E, Szlgheti, X V. Petracne, 3. L. 
Ciortan ; juniori i 1. g. Romete, 
X D. Durdun

a Tarțcnsciit Luminița Dobrescu, Stela Pura 
dștigat
R.S.S.)

200 m 
R.F.G.) 
Corina 
100 m 
R.S.S.) 
alia — 
- Iugo-
R.F.G. 

L 11-7, 
Olanda 
— Ita- 
J.R.S.S. 
inia —
\\\\\\\\'*4

Grecia 12—13 (4—3, 2—5, 4—3,
2—2), Danemarca — Austria 
13—7. Malta — Turcia 9—14.

Terheș va loterie al doilea gol al etudențllor, Mânu au va putea 
interveni. Foto: L MIHÂICA

F.C. ARGEȘ
In cel de al doilea meci ad 

cuplajului de 
s-au lntilnit 
deținătoarea 
viei, și F. C. 
avut perioade 
cursivitatea 
acțiunile 
neze la ode două po'rti. Oaspe
ții au prezentat o formație ti- 
nără, care a lăsat o bună im
presie prin circulația balonu
lui. Piteștenii au practicat 
un joc cu predilecție ofensiv, 
acțiunile rapide punind In 
dificultate apărarea forma
ției Iugoslave.

Partida a Început cu două 
incursiuni pe partea stingă, 
purtate de Tute (un fin 
nician. 
ne 
Geaici), 
trări 
rezultat 
argeșenii 
lovitură 
executată 
cestuia fiind reținut de porta
rul Tanovici, Peste patra 
minute. Jurcă expediază un 
voleu, dar balonul trece peste 
„transversală". 
25, emoții la 
tea : Karabeg 
tură liberă

ieri din „Regie" 
Velez Mostar, 

Cupei Iugosla- 
Argeș. Meciul a 
bune de fotbal, 

jocului făclnd ea 
ofensive •ă Mter-

teh- 
spu- 

lui 
cen- 
fără

despre care se 
că ar fi succesorul

Încheiate cu 
periculoase, rămase

La poarta cealaltă, 
beneficiază de e 
liberă de la 20 m. 
de Eduard, șutul a-

în minutul 
poarta lui Hris- 
execută o lovi- 
de pe partea 

dreaptă și Gudelj, dintr-o po
ziție favorabilă, trimite balo-

C. E. DE TENIS DE MASA
(Urmare din pag. 1)

garia, X Cehoslovacia,
România, Iugoslavia.
U.R.S.S., 6. R.F.G.

7-4
L

(9, 12) cu Hollo, Wirth (Unga
ria), 2—0 (10,18) cu Geeraests. 
Miiller (Olanda), 2—1 (—15, 8, 
14) cu Andersson, Terevuo 
(Suedia), ea si Emilia Ciosu,

loon CHIMLA

VELEZ MOSTAR 1-0 (1-0)
nul afară. Vine minatul 84 șl 
F. C. Argeș Înscrie unicul gox 
de fapt golul victoriei : JUR- 
CA a pătruns in careu, T»U0* 
rid l-a Ieșit tn inttmpinare șl 
Oiieșteanul a Înscris plasat. In 
eolțul lung.

După pauză, ocaziile de fol 
s-au Înmulțit, mai numeroase 
Ia poarta echipei Velez. Din
tre ele. să amintim pe cele 
ratate de Achfm frnln. 82), 
Bănuți (min. 87) șl Stancu 
(min. 81). La poarta pfteștea- 
nă. Tute (min. 57) M Megedo- 

in sîtint- 
lor n-au

Arbitrul R. Petrescu (Brașov) 
• eondus foarte bino formații
le 1

F. C. ARGEȘ : Hristea — 
Voieu, Stancu. Stefan. Eduard 
frnln. 28 Tănase) — Achim, 
Toma, Meszaros, Bănnță — D. 
Zamfir. Jurcă tarin. 48 Pană).

VELEZ MOSTAR : Tanovici 
(min. 46 Petranovici) — Ha- 
glabdlcl. Slslcl. Prskăla. Glu- 
rasovici — Barbariei (min. 46 
Juried). Gudelj (min. 46 Jed- 
vai). Megedovlci. Glavovici 
ttnin. 71 Repak) — Karabeg, 
Tute.

yici (min. 77) au fost 
tll bune, dar suturile 
nimerit finta.

I * I
Gheorghe NERTEA

MMINISIRAfU DE SUI LOTO-PROHQSPORT INFORMEAZĂ

Vineri, ora 
trița — „U" 
18,15 : Unlv. 
via Rzesow ;

16,30 : Gloria Bis- 
Cluj-Napoca ; ora 
Craiova — Reșo-

Slmbătă, ora 16,30 : Gloria 
Bistrița — Univ. Craiova ; ora 
18,15 : „U“ Cluj-Napoca — Re- 
șovia Rzesow ;

Duminică: ora 10 : Gloria 
Bistrița — Reșovia Rzesow I 
ora 11,45 : Univ. Craiova — 
„U" Cluj-Napoca.

MECIURI AMICALE
• F.CJX BRAȘOV — F.C. 

OLT 3—3 (2—1). Au marcat : A. 
Vasils (min. 39 șl 45) șl Bade» 
(mln. M — din 11 m) pentru 
brașoveni, respectiv Eftlmle (mlnJ 
H - — “ ‘ “ —---------
(min. 
F.C.M. 
șomlr, ____
ea — Clmpean, St. Vasile, Du* 
mitriu — A. Vasile, Henica, Bar- > 
bu. Au mal jucat : Polgar, Cra-' 
mer, Șerbănlcă, Bența, BadeaJ 
Caciureac, Mureșan, Bălan și A-J 
vădanei. F.C. Olt : Ciurea — Lau* 
rențlu, Negoescu, Minea, Desp» 
— M. Popescu, Leța, Eftlmle — 
Crișan, S. Răducanu, Georgescu-' 
Au mal fost folosiți : Angbel.' 
Lupu, M. Zamfir, Sorohan, Tă- 
nase, Pena, Turtea, Dudan șl Io
niță. (C. GRUIA — eoresp.).

din 11 m), 8. Băducanu
51) șl Ionlță (min. 78) 
Brașov ; Șanta — Dra- 
Șulea, Moldovan, Mando-

• F.C. INTER SIBIU — STEA
UA 1—3 (0—0). Au Înscris: Btran 
(min. 53) și Ciceu (min. 65) pen
tru gazde, respectiv Pițurcă (min.' 
48), Bălan (min. 60) și Turcu 
(min. 64). Steaua a utilizat for
mația : Iordache — lovan, Bum-' 
bescu, Belodedlci, Bărbulescu — 
Stoica, BfilOnl, Balint, Majaru — 
Lăcătuș, Pițurcă. Au mai jucat 1 
Bălan, Rotariu, Radu II, Turcu 
șl Weisenbacher. (L IONESCU — 
eoresp.).
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limilia CiotuLohrKingaAnca Cheler

Rezultatele finalelor : JU
NIORI : Suedia — Franța 
5-3 ; CĂDEȚI : Anglia — 
U.R.S.3. 3-1; CADETE : Un
garia — Cehoslovacia 3—6.

Joi, centrul de greutate s-a 
mutat asupra «fisputelor indivi
duale, In program fiind înscri
se primele tururi In probele 
de dublu mixt rezervate junio
rilor (54 perechi). Printre eet 
care au trecut eu Hue prime
le tururi ae află 01 Cristian 
Ignat, Maria Bogoslov i 2—5

Primora* (Iugoslavia) : 
(8,20) cu Marmurek,

Zorea
3—0 . . .
Leclerc (Franța), 2—0 (23,16) cu 
Vidsek, Karody (Ungaria). La 
riadul lor. Tiberiu Hettman, 
Anca Cheler : 2—0 (14,19) cu 
Jones, Thomas (Țara Galilor), 
1—2 (—15, 16. —12) cn Ros- 
kapf, Bohning (R.F.G.) și 
Călin Toma, Kinga Lohr : 2—0 
(19,20) cu Vlottnoe, Toureounl- 
dou (Grecia) și 0—2 (—15, —12) 
ea Van Haren, De Groot (O- 
iandaX.

• Tragerea obișnuită LOTO 
de astăzi, vineri 25 iulie, va 
avea loc in București, ia sala 
clubului din str. Doamnei nr. 
2. cu începere de la ora 15,50. 
Transmisia desfășurării tragerii 
se va face la radio, pe progra
mul I. la ora 16.15. Numerele 
'extrase vor fi radiodifuzate, 
de asemenea, la ora 23, precum 
ei mline. simbătă. la ora 8.55. 
pe același program. După efec
tuarea tragerii va rula filmul 
artistic „Locotenentul Bulltt*. 
Intrarea liberă. • Au mai ră- 
maa NUMAI DOUA ZILE ptaă 
la TRAGEREA MULTIPLA 
LOTO da duminică. TI iulie. 
Nu uitat! eă mai multe varian
te jucate înseamnă mai multe 
rfstieuri.
• In fiecare săptămlnă se 

prezintă la sediul AJ3. Loto- 
Pronosport un mare număr 
participant! pentru a-si ri< 
actele de proprietate pentru 
autoturismele „Dacia 1300", cîș- 
tigate la diversele sisteme de 
joc. Dintre cei care au Încer
cat astfel de satisfacții in at- 
ceastă săptămină menționăm 
pe : Ștefan Gheorghe (Glrbovi. 
Ialomița), Agh Istvan (Liliești. 
Harghita), ambii la LOTO, Ciu- 
botaru Costică (Tulcea). la Loz 
in Plic, Stan Gheorghe (Buș
teni. Prahova), la Pronoexpres. 
Nu depinde decit de dvs. pen
tru a vă înscrie 1b rfndul a- 
cestor fericiți participant!. Sin
gura condiție : perseverenta 1

• C1ȘTIGURILE TRAGEM 
XOTO DIN 18 IULIE «86. Cat. li 
3 variante 35% — autoturisme 
Dacia 1300 : cat. 2:4 variante 
100% a 8.C53 lei șl 2( variante

tTh a 3.151 lei ; cat. 1:5 varian
te 100% a 3.350 lei șl Ti variante 
85% a 838 lei ; cat 4 : 37,25 va
riante a 3.541 lei ; cat 6 : 184,50 
variante a 487 lei ; cat. 0: 310 va
riante a SOO Id ; cat X : 2.112,75 
variant* a 100 lei. Report la 
oat li 131.380 lei. Autoturismele 
JDada 1300* au revenit partlci- 
panților : TIODORESCU PETRU 
din Galați, STANESCU DUMITRU 
din Pitești șl LUCA RODICA din 
Piatra Neamț

• AV1NTUL REGHIN — RE- 
SOVIA RZESOW (Polonia) 3—3 
(2—2). Au marcat: Lazăr (min. 30). 
Sendulescu (min. 34) și Hajnal 
(min. 88), respectiv podbrozny 
(min. 1) și Rozek (min. 40). (L 
ORMENIȘAN — eoresp.).
• I.M.U. MEDGIDIA — S.C. 

FIA ST KATOWICE (Polonia) 2-0 
(1—0). Au Înscris : Preda (min. 
20) și Horga (mln. ȘT). (N. CO- 
robaș — eoresp.).

cat.

• Ultima 
participare, 
26 iulie.

• Variantele de 25 
lei participă la toate 
extragerile, avînd ac
ces la gama celor 14 
categorii de cîștiguri.

2?<uâe 1986 „
Tragere multiplă

ii de 
limbată



Azî, in capitala Bulgariei

DEBUTUL EDIȚIEI 1986 
A C.M. DE SCRIMĂ

SOFIA. 24 
Pentru prima 
scrimei mondiale 
pentru 10 zile. 
Bulgariei vecine

(prin telefon), 
dată. caravana 

va poposi. 
In capitala 

___ _____ _______ și prietene. 
Inceplnd de vineri 25 iulie si 
pini duminici 3 august, sala 
sofiotă „Septemvri* îl va găz
dui pe cei mai buni scrl- 
meri din lume in Încercarea 
lor de a urca cit mai sue pe 
treptele celor opt probe (Indi
vidual fi pe echipe, la patru 
arme — floretă masculin «l 
feminin, sabie si spadă).

în istoria lungă si întorto
cheată a supremei competiții, 
din această importantă și tra
dițională disciplină olimpică, 
ediția 1986 va rămlne Înscrisă 
desigur. In primul riad, prin 
aplicarea pentru prima dată a 
noilor reguli adoptate defini
tiv do F.I.E. in noiembrie 
1983. privind o sporită securi
tate a scrimerilor. Astfel, du
ri ce in primăvară, la C.M. 
de tineret. de la Stuttgart, 
s-au folosit oficial pentru pri
ma dată noile arme. acum, la 
Sofia, cu ocazia C.M. de seni
ori. vor intra in competiție si 
noile costume care, se zice.
nu vor mai permite penetra
rea lamelor rupte, cele ce au 
vătămat uneori In ultimul de
ceniu integritatea corporală a 
sportivilor. O noutate care, 
alături de premisele spectacu
lare ale unor dispute de înalt 
nivel, va atrage — după cum 
speră organizatorii — multi 
spectatori în cele 3000 de lo

4

MAI REPEDE CU APROAPE 20 DE ORE
Pornit din rada portului New York, cataramanul francez 

„Royale*, condus de navigatorii Lole Caradec șl Philippe 
Facque, a ajuns la capul Lizard, tn sudul Angliei, după 7 zile, 
21 ore, 5 minute și 42 secunde. Rezultatul reprezintă un nou 
record mondial de traversare a Atlanticului pentru un astfel 
de tip de ambarcațiune. Noul record este mai bun cu 19 ore 
și 81 minute dectt precedenta performanță înregistrată, in apri
lie 1984, de un alt navigator francez, Patrick Morvan, la bordul 
lui „Jet services*.

STEAGUL OLIMPIC LA MUZEU
fondatorul Jocurilor Olimpica 
moderne. Acest steag a foot 
înălțat pentru prima oară tn 
192», la jocurile Olimpice de 
la Anvers, deoarece J.O. 81a 
1916, care trebuiau să se des
fășoare la Berlin, nu s-au dis
putat din cauza primului răz- 

. __________________. bol mondial.
UN RECORD DE UN FEL APARTE

Ediția din acest an a marii competiții cicliste Turul Franței 
a prilejuit Înregistrarea unul record de un fel aparte. Este 
vorba de faptul că doi dintre purtătorii „tricoului galben*, 
Alex Stieda șl Greg Lemond, stnt primii cicliști din Canada șt, 
respectiv, din S.u.A. care au îmbrăcat acest mult rlvnit tricou 
al liderului „marii bucle*.

FOTOGRAFII PENTRU NEPOȚEL..
""* "* “ "*----- " virf doar.» cinci minute, timp

tn care au tnfipt, tradițional, 
ploletul cu steagurile Cana
dei șl R.P. Chineze șl, evi
dent. s-au fotografiat... ca să 
albă cu ce se mîndrl, peste 
ani, nepoțeilor I ' __ ____

INVITAȚIE REFUZATA CATEGORIC
Autoritățile sportive din Africa de Sud se străduiesc din 

răsputeri să nu piardă contactul cu lumea, deși prin politica 
guvernului acestei țări, mal devreme sau mal tîrziu, tot se va 
ajunge la aceasta I In acest scop, ele au recurs la fel de fel de 
manevre, fie pentru a organiza tn R.S.A. un med pentru titlul 
mondial la box, ori diferite turnee de tenis, fie Invltînd echipe 
cu renume tn rugbyul Internațional. In pofida Interdicției ofi
ciale de a lua parte, la astfel de meciuri, a diferitelor proteste 
s-au găsit niște rugbyști neo-zeelandezl care s-au oferit să joace 
in Africa de Sud, iar acum a fost Invitată șl reprezentativa 
Insulelor Fidjl. Numai că aceasta, potrivit declarației primului 
ministru al acestei țări, Ratu Sir Kamlsese Mara, a refuzat 
categoric Invitația.

Rubrică realizată de Romeo VILARA

La Lausanne, in Elveția, 
unde se află sediul Comite
tului Internațional Olimpic, 
ființează șl Muzeul Olimpic. 
Una dintre recentele sale a- 
chlzițll este steagul original 
al CXO.. confecționat In anul 
1914, Intr-o țesători» din Pa
ria, după proiectul elaborat 
de Însuși Pierre de Coubertin,

totuși, 
escaladat 
este cel 
alpiniste 

Wood și

Deși de ctteva decenii, dife
ritele piscuri montane din 
masivul hlmalalan au ajuns, 
parcă, un fel de... Calea Vic
toriei. tntr-atlt stnt de circu
late, se mal găsesc, 
destule itinerare de 
in premieră. Unul 
executat de tinerele 
canadiene Sharon ____
Dwayne Congdon (ambele de 
29 ani), care au urcat pe E- 
verest (8848 m) pe versantul 
chinez. Stnt primele femei 
străine care realizează o ast
fel de performanță puțin o- 
blșnultă. După cum comunică 
Agenția „China Nouă*, pe 
„Acoperișul lumii* a urcat tn 
mai 1975 o tinără alplnlstă 
chineză, de origine tibetană.

După ce s-au străduit mal 
multe săptămlnl In eforturile 
lor. alpinistele au rămas pe 

curi ale tribunelor sălii, la 
premiera unei asemenea com
petiții in Bulgaria.

Primii care vor intra, vineri, 
pe cele 20 de planșe ale Sălii 
„Septemvri" vor fi fioretișttl, 
ei avtnd privilegiul (ca *i 
spadasinii, prin proba pe echi
pe, care vor încheia competi
ția. duminica viitoare) de a 
evolua singuri. Pentru că in 
restul întrecerilor, sala va fi 
Împărțită, de-a lungul celor 
două reuniuni zilnice, de că
tre două arme. De pildă, 
sîmbătă 28 iulie, se vor în
trece Coretistele ia cadrat 
seriilor preliminarii, iar fiore- 
Uștil in faza eliminărilor di
recte st. apoi, seara. In finala 
de 8 a probei individuale.

Scrima românească este la* 
scrisă la toate eele 8 probe 
care figurează ia program, ca 
oițe 5 sportivi de fiecare ar
mă. Printre ei se află fle- 
retiștii Reka Lazăr fi Romleă 
Mole* — campioana fi, res
pectiv, medaliatul eu argint al 
ediției 1988 * C.M. de tineret, 
sabrerii Ioan Fop fi Marin 
Mustață — „ultimii mohicani* * * 4 
ai vechii garnituri laureate In 
mari întreceri Internaționale, 
spadasinii Felix NIcolae ți So
rin Saitoe. Vrem să sperăm eă 
infuzia de tinerețe din loturile 
reprezentative va aduce fi 
mult așteptatul reviriment pe 
planșele internaționale ale se
niorilor. chetă Internațională avtnd ca te

mă „recordurile mondiale ale ar 
nulul 2000*. El bine, recitind An
cheta de acum mal bine de un
deceniu, constat că multe dintre 
recordurile pronosticate pentru 
anul 2000, au fost de multă vre
me depășite. Iar multe altele se 
găsesc astăzi tn Imediata apro
piere a celor prevăzute a figura 
pe tabel la sflrșltul acestui mi
leniu. Se întlmplă adesea, firesc, 
ca posibilitățile umane, evoluția 
antrenamentului șl nu In ultimă 
Instanță evoluția calității mate
rialelor de concurs s-o la Înain
te a ceea ce se cunoaște la un 
moment dat in acest domeniu.

Recent, spre exemplu, am văzut 
un studiu foarte serios realizat 
de o Instituție cu bună reputație. 
Institutul de Cultură Fizică din 
Leipzig (DHFK), unul dintre cela 
mal cunoscute din întreaga lume, 
ta cele ce urmează vom prezen
ta doar ctteva dintre recordurile 
anului 2009, in comparație cu cele 
existente ta anii 1330, 1950. 1979 
și 1986.

prăjină, s-a arătat teribil de gră
bit. El n-a mal așteptat anul 2000 
ca să Împlinească prognoza de— 
5,(5 m deoarece, lată, a și ajuns 
ta 6,01 m 1... (r. vil.).

Paul SLAVESCU

TURUL CICLIST AL TRÂNTEI
PARIS. 24 (Agerpres). — Dis

putata pe traseul Villard de 
Lens-Satnt-Etienne (179,3 km), 
etapa • 10-9 • turului ciclist al 
Franței a tost ciștlgată de ru
tierul spaniol Julian Gerospe, tu 
24049. ta clasamentul general 
Individual se menține lider ame
ricanul Greg Lemond. urmat de 
francezul Bernard Hinault 1*2:43 
fl elvețianul Urs Zimmermann 
la t:«.

„CUPA FEDERAȚIEI" LA TENIS
FRAGA, 24 (Agerprea). — Com

petiție femlnloâ de tenia pe 
echipe „Cupa federației* a con
tinuat cu meciurile din optimile 
de finală, in care s-au înregis
trat următoarele rezultate : ita
lia — Iugoslevla 1—4 ; Austria — 
Canada 2—t ; S.UA, — Spania 
3—9 ; Cehoslovacia — Elveția 
9—0 ; R.V. Germania — Brazilia 
2—1 ; Australia — Danemarca 
S—1 ; Bulgaria — Franța 2—1 ; 
Argentina — Coreea de Sud 2—1. 
In turneul de consolare, echipa 
României a Învins cu 2—9 forma
ția statului Chile.

*

s

VETERANII IN 
PRIM-PLANUL 

ÎNTRECERILOR 
Sportivii vîrstnlri n-au ct- 

tuși da puțin... liniște. Dova
da cea mal bună o constituie 
numărul, intr-o continuă 
creștere, al competițiilor de 
veterani, organizate astăzi la 
tot mal multe ramuri sporti
ve. Recent a avut loc la To
kio un concura de Înot, or
ganizat pa II categorii de 
virată, care s-a bucurat da 
participarea ■ peste 300» de 
foști campioni și recordmani 
din mai multe țări ale lumii. 
„Decana* de virată a compe
tiției a fost o înotătoare •- 
merlcană, din California, ca
re, nu de mult... a adăugat 
Ie „buchetul vieții* cel de-al 
rr-lea trandafir I

Dar aceasta nu este încă 
totul. Tot tn „Tara soarelui 
răsare*, legendarul Fuji, mun
tele sacru al niponilor, cel 
mal înalt din Japonia (3776 m), 
a fost urcat cu succes de 
Tcilchl Igarashl. Acesta este 
în virată de... 99 ani I Prima 
ascensiune a Muntelui Fuji a 
efectuat-o tn anul 1979, la 
vlrsta de 75 ani. De atunci, 
an de an, Igarashl a urcat 
mereu pe virf șl speră să o 
facă și anul viitor, cind va 
aniversa 100 ani I Succes 1

Actualitatea atletica

MARKKA PUICĂ-LIDERĂ
ÎN MARELE PREMIU I.A.A.F. - MOBIL

In desfășurarea șirului de 
concursuri pentru Marele Pre
miu I.A.A,F. — Mobil a inter
venit o pauză de citeva săptă
mlnl, timp in care atleții vor 
lua parte la diferite campiona
te naționale sL în orice caz. se 
vor pregăti asiduu in vederea 
participării la Campionatele 
Europene de la Stuttgart (28— 
31 august).

La întrerupere, după desfă
șurarea a noul ooncursuri In
ternationale (au mal rămas de 
disputat încă sase și gala fi
nali, la Roma), situația tn cla
samentele generale este urmă
toarea.

Pe primul loc, la o aprecia
bili diferență, se află campioa
na română Marlciea Puiet ca
re a totalizat 91 p. Ea este 
urmată de DIaae Dixon 
(S.U.A.) cu 39 o. Petra Felka 
(R.D. Germană) cu 38 p. Tve- 
tanka Hristov» (Bulgaria) cu

RECORDURI MONDIALE DE ATLETISM
PENTRU ANUL 2000

Prognozarea nu mai este astăzi 
o chestiune care ține, să zicem, 
de Intlmplare, de momente favo
rabile de inspirație, ca In cazul 
unul jucător la Loto. Este o ac
tivitate care se bazează tot mal 
mult șl tot mal profund pe date 
obiective, pe cercetări științifice 
complexe. Este, sau mai bine zis 
va fi, nu peste multă vreme, o 
știință de sine stătătoare, cu a- 
plicațil certe in cele mal diferite 
domenU de activitate. Este vorba, 
in mod concret, de așa-numlta 
„știință a viitorului*.

Unul din domeniile din sport 
care a făcut, nu o singură dată, 
obiectul prognozei a fost cel al 
recordurilor mondiale de atle
tism. Nu este vorba insă de a- 
cele simple păreri privind evo
luția intr-o perspectivă mal a- 
proplată sau mal Îndepărtată a 
performanțelor-record, la o pro
bă sau In ansamblul lor, d de 
acele studii temeinice, cele mal 
multe realizate de specialiști ori 
da Instituții eu renume, avtnd ea 
scop recordurile lumii. Cu rițlva 
ani tn urmă atn organizat, pen
tru Almanahul „Sportul*, o an-

Bărtefi im 1959 1*79 UM 3999
199 m 1M 104 0.M 2,(3 9,79
«9 m 45.9 4340 «.*» 42,19
899 m 1:50,1 1:40,9 1:444 1:41.73 1:40,09
1300 m J:51.0 3:434 3 434 3:22,41 3 48,09
5090 m 14 13 :58.2 13:10,9 13 40,40 13:45,09
110 mg IM 134 l»4 12,93 13.15
400 mg 92J 50,0 «4 47.02 45.15
Înălțime î.» 2,11 2.M 2,41 2.45
Prăjină 4,30 4,77 ».49 0,01 5.95
Lungim* 7,93 043 940 9.(0 9.15
Triplu 15,52 16.00 17,30 17,97 18,79
Greutate 16,04 17,95 21.70 22,62 23.(0
Disc 51,73 56.97 68,40 x 74,00 82,50
Ciocan 57,77 59.86 74.68 86.96 90.59

Femei
100 m 11,0 11,1 ll,o 10,76 10,50
690 m 2:16,8 2:13,0 2:00,5 1:53,28 1:48,00
1500 m 5:07,0 4:37,0 4:10,7 3:52,47 3:46,00
înălțime 1,62 1,71 1*91 2,08 2.17
Lungim* 5,98 6,25 

15,02
6,84 7,45 7,60

Greutate 13,70 20,43 22,53
73.36

26,50
Disc 47,99 53,23 63.96 82.50
Suliță 44,64 49.59 62 40 75.40 81.00

Tabelul acesta Invită, desigur, 
la o atentă studiere, la reflecții. 
El demonstrează continua perfec
ționare a atletismului, la modul 
general, iar Serghel Bubka, ta

36 p. Cornelia Oschkenat (R.D. 
Germană) cu 34 p etc.

La masculin, primul este 
hurdlerul american Danny Har* 
rlo cu 45 o. urmat de aruncă
torul de ciocan lori Sedih 
(U.K.S.S.) cu 34 p.

In luna august si la Începu
tul iul septembrie se vor mai 
desfășura concursuri ta: Lon
dra (8 august). Budapesta (11 
aug.). Zurich (13 aug.). Berlina 
Occ. as aug ) K«ta UT eW-). 
Bruxelles (9 septembrie) el fi
nala. la Roma (10 sept).
• ta concursul de la Bir

mingham. sprinterul canadian 
Bea Johnson a parcurs 189 m 
In 10.88. urmat do nigerianul 
Imoh cu 19,tt șt Chrtofie (Ma
rea Britanle) 19,32. Alte rezul
tate : 399 m: D. Evans (S.U.A.) 
20.88 J o milă I M. Rowland 
(S.U.A.) 338.44 I FEMEI i 100 
m : Simone Jacobs (M. Brita
nic) 11.54 | 3000 m : Uzi Lyncfc
(M. Brlt.) 8:48.55.

• TELEX • TELEX 9
AUTOMOBILISM • Pilotul aus

tralian Vern Schuppan a termi
nat Învingător tn cursa lnterna- 
ționrlă de la Gotemba (Japonia), 
reallzlnd, la volanul unei mașini 
„Porsche-,39*, o medie orară de 
172,995 km.

BADMINTON • In finala con
cur ului internațional feminin de 
la Jakarta (Indonezia), Dhl Wen 
(R. ?. Chineză) a tnvlns-o cu 
8—11, 11—9, 11—9 pe Helen Troke 
(Anglia).

ciclism • Etapa a 5-a a tu
rului Bulgariei, disputată eon- 
tracronometru Individual, pe dis
tanța de 15 km, a revenit rutie
rului sovietic E. Zagrebelntl, tn 
19:39,0. Pe echipe a ciștlgat 
U.R.S.S., cu 59:32,0. Formația de 
tineret a Românie! s-a situat pe 
locul 7, eu timpul de lh0«:23.0.

tn total 32 de state au anunțat că nu participă la jocurile 
sportive ale Commonwealthulul. care au început joi la Edin
burgh. Statele respective au precizat că boicotează aceste între
ceri ea urmare a refuzului Mari! Britanii de a Impune sanc
țiuni economice regimului rasist sud-afrlcan.

TELEX 9 TELEX 9
RUGBY • In continuarea tur

neului pe care U întreprinde tn 
Noua Zeelandă, selecționata Aus
traliei a jucat la Hamilton, cu 
echipa provinciei Waikato. Intil- 
nlrea s-a încheiat la egalitate, 
21—21, după ce oaspeții au con
dus cu 12—9 ta pauză.

TENIS • In turul doi al tur
neului de la Boston (Massachu
setts), jucătorul spaniol Jorge 
Arrese l-a eliminat cu 7—5, 9—2 
pe americanul John Brown, ar
gentinianul Martin Jalte a dis
pus cu 6—2, 6—4 de compatrio
tul său Roberto Arguello, Iugo
slavul Marco Ostoja l-a învins 
cu 9—2. 6—0 pe vest-germanul 
Hans Schwaler, Iar Ronald A- 
genor (Haiti) a ciștlgat cu 3—9, 
6—3, 6—3 partida cu Eduardo 
Velez (Mexic).

Fwtbal meridiane
• IN PRIMA ligă a campiona

tului polonez, care va Începe tn 
luna august, au fost introduse, 
in sistemul de desfășurare, cite
va schimbări Importante In re
gulamentul competiției. Astfel, 
pentru a se stimula jocul ofen
siv, echipele care cîștigă un meci 
ta o diferență mal mare de trei 
goluri vor primi trei puncte. 
Iar la scoruri albe (0—0),- nici 
uns dintre formații nu va fi 
punctată 1 A fost modificat și 
sistemul de retrogradare șl pro
movare. Din primul eșalon vor 
Intra tn liga secundă patru e- 
chlpe (față de cele două cite 
„cădeau* tn edițiile anterioare). 
Două formații (cele de pe locu
rile 15—16) vor retrograda au
tomat tn ,,B“. Iar celelalte două 
vor fi desemnate tn urma unor 
jocuri de baraj (tur-retur). Este 
vorba de formațiile clasate pe 
locurile 11 șl 14 șt cele de pe

12 șl 13. Din eșalonul secund 
vor promova tot patru echipe. 
In mod automat, primele din 
cele două serii, Iar Învingătoa
rele meciurilor dintre formațiile 
de pe locurile 2—3. care vor 
susține meciuri de baraj, se ca
lifică șl ele.
• CAMPIONATUL din Iugo

slavia va Începe la 10 august. Ca 
șl in ediția trecută, vor lua star
tul 18 echipe. Federația Iugo
slavă de specialitate a luat insă 
unei t măsuri drastice Împotriva 
cttorva formații, care n-au res
pectat normele de etică șl de 
echitate sportivă de-a lungul e- 
dlțlel 1935—86. Astfel, 10 echipe 
au fost penalizate cu cite 6 punc
te tn viitorul campionat. Aces
tea stnt : Steaua Roșie Belgrad, 
Partizan Belgrad. Dinamo Za
greb, Zeleznicear Sarajevo, F.C. 
Sarajevo, Celik Zenlța, Rijeka, 

Sutjeska, Buducnost Titograd șl 
Veles Mostar. Cele fără penali
zare stnt: Spartak Subotlca șl 
Radnlcki Nlș (nou promovate), 
precum Și Hajduk Split, vardar 
Skoplje, Dinamo Vinkovlcl, Pris
tina, osijek și Sloboda Tuzla.
• IN CUPA de vară : Nij

megen — Fortuna Ddsseldorf 
—3, Young Boys Berna — Olo- 

mouc 2—1 Sturm Graz r- F.C. 
Lucerna 3—2, F.C. Llâge — 
M.T.K. Budapesta 3—0. Pînâ a- 
eum Învingătoare tn grupe sint 
următoarele: MalmO F.F., Bot» 
Weiss Erfurt, Olomouc, Ujpesil 
Dozsa. BrBndby, Lyngby Copen
haga, Lech Poznan, I.F.K. GBto- 
borg și F.C. Carl Zeiss Jena. în
vingătoarele grupelor se vor ca
lifica In turul a! doilea.

® In meri amical : Pogon
Szczerin — Hansa Bostok o—2.
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