
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat, 
vineri, 25 iulie, întreprinderea 
de construcții navale Constan
ta si Fabrica de construcții si 
reparații nave Mangalia.

în centrul dialogului de lucru 
purtat de secretarul general 
al partidului cu factori de 
răspundere din cadrul ministe
rului de resort, cu specialiștii, 
cu membrii consiliilor de con
ducere ale unităților navale 
din Constanta si Mangalia și 
cu cadre din conducerea Cen
tralei industriale de profil s^a 
situat examinarea modului în 
care se acționează pentru în
deplinirea sarcinilor de plan pe 
acest an si Pe întregul cinci
nal, a prevederilor programu
lui construcțiilor navale în tara 
noastră. Totodată, au fost ana
lizate aspecte esențiale ale dez
voltării și perfecționării activi
tății in construcția de nave, 
organizării și modernizării pro
ceselor de producție, pe baza 
celor mai avansate cuceriri ale 
științei si tehnicii, ridicării în
tregii activități la cote supe
rioare de calitate si eficientă.

La vizită au participat to
varășii Emil Rolul, Nicolae 
Constantin, Gheorghe Oprea, 
Silviu Curtieeanu.

După ce a survolat partea ae 
sud a litoralului românesc al 
Mării Negre, cu salba de sta
țiuni ce se tntind ie la 
Neptun spre Constanta, pre
cum si monumentala lucrare 
Canalul Dunăre — Marea. Nea
gră. elicopterul prezidențial a 
aterizat pe platforma de trans- 
eontainere din portul Constanța.

Mii de oameni ai muncii — 
marinari, docheri, mecanizatori 
— au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu o emoționan
tă si călduroasă primire.

în această ambianță _ de 
bucurie generală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au luat loc 
intr-o mașină deschisă, îndrep- 
tindu-se spre ÎNTREPRINDE
REA DE CONSTRUCȚII NA
VALE.

Secretarului generat al parti
dului i-au fost prezentate, în 
fața unor machete și grafice, 
dezvoltarea impetuoasă înregis
trată de întreprinderea constăn- 
țeană în anii din urmă, precum 
și marca diversitate de tipuri 
de nave realizate de aceasta.

S-au vizitat, in continuare, 
mai multe hale de producție.

La Încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
felicitări constructorilor de la 
Șantierul Naval Constanța pen
tru activitatea și rezultatele ob
ținute pînă acum.

CONSTANTA
La FABRICA DE CONSTRUC 

TU ȘI REPARATU NAVE 
MANGALIA. ...................
continuare, 
Ceaușescu,
Ceaușescu au fost așteptați eu 
aceeași bucurie șl satisfacție, 
eu cele mal alese gînduri, de 
mii de oameni ai muncii.

S-a raportat Înfăptuirea indi
cațiilor primite din partea 
secretarului general al parti
dului cu prilejul vizitei prece
dente. Au fost examinate noile 
dezvoltări si modernizări ale 
unității, evoluția principalilor 
indicatori economici pe 1986 și 
pe întregul cincinal, a consu
murilor de materii prime, ma
teriale și energie. realizările 
obținute in domeniul reparați
ilor de nave, al aplicării de 
noi tehnologii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat constructorilor navali 
de aici calde felicitări pentru 
realizările obținute 
și le-a urat noi 
Întreaga activitate.

La 
tovarășul 
secretarul 
Comunist 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu, a analizat, in cadrul 
anei ședințe 
mul naval 
1986—1990. 
acționează 
tal.
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CONTINUA SERIA SUCCESELOR LA C.E. DE NATAȚIE (j)
• o nouâ medalie, de argint, pentru sportivii români

Și în cea de a doua zi a 
concursului de înot din ca
drul Campionatelor Europe
ne de natație pentru juniori, 
din Berlinul Occidental. o 
reprezentantă a României 
s-a' aflat printre protagoniste, 
După splendidele sale evo
luții de joi — cînd a cucerit 
două medalii 
200 m liber și 
—. Stela Pura a 
dovada marilor 
lități. De această 
cursa de 400 m liber. Sportiva 
de la C.S.M.Ș. Baia Mare a 
luat un start remarcabil, s-a 
instalat în frunte, fiind cro
nometrată în 1:00.84 — 2:04,82 
și 3:08,71. timpi intermediari, 
pentru a fi înregistrată în fi
nal într-un excelent 4:10,65, 
nou record național de senioa
re și junioare (v.r. 4:12,53, 
Noemi Lung). Acest rezultat, 
deși s-o numără printre cele 
mai bune obținute în întreaga 
lume în acest an. nu a fost 
însă suficient pentru victorie, 
deoarece pe ultimii 20 de me
tri Heide Grein (R.D.G.). foar
te dornică 4e revanșă după
înfrîngerea In fața român
cei , la 200 a», a reușit s-o 
depășească pe Stela grație

de aur. la 
200 m fluture 
făcut din nou 
sale posibi- 

dată, în

____ r___  _ zilele eu 
profunde semnifioații, cînd s-au 
împlinit 21 de ani de la Con
gresul al IX-Iea al partidului, 
deschizătorul celei mal înflori
toare epoci din Istoria țării 
aoastre, noul dialog al secreta
rului general al partidului eu 
oamenii muncii constănțenl a 
pus puternic in lumină, și de 
această dată, sentimentele de a« 
leasă dragoste șl stimă, de 
profundă recunoștință pe care 
întregul nostru popor le nu
trește față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Prin manifestările pline de 
căldură cu care au fost întâmpi
nați tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
pretutindeni pe parcursul vizi
tei, oamenii muncii din județul 
Constanța au dat expresie hotă
rârii lor ferme ca, strins uniți, 
Împreună cu întregul popor, in 
jurul eroicului nostru partid, al 
secretarului său general, să ac
ționeze cu exigență și răspun
dere pentru transpunerea in 
viață a indicațiilor primite, pen
tru înfăptuirea programelor și 
planurilor de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei, pentru 
ridicarea României socialiste pe 
culmi tot mai inalte de progres 
și civilizație.

8

a ...II sutimi ! (Pe locul 3, 
Ănja Klemm, din R.D.G., cu 
4:14,66). Oricum. „argintul" 
cucerit Ia 400 liber reprezintă 
o performanță demnă de toată 
lauda care mărește la 4 numă
rul medaliilor cucerite pină a- 
cum de mica noastră delega
ție : 2 aur, 1 argint, 1 bronz.

De altfel, rezultatele talenta
tei înotătoare române au 
fost elogios comentate de a- 
gențiile de presă. Aștffel a- 
genția „France Presse" nota : 
„Stela Pura a fost incontesta
bil vedeta reuniunii inaugura
le a campionatelor de natație 
pentru juniori, cucerind 2 me
dalii de aur și una de bronz, 
pentru ca în reuniunea de vi
neri să obțină și o medalie de 
argint". Iar agenția D.P.A. — 
Hamburg sublinia că : „dintre 
junioare, cea mai bună a fost 
românca Stela Pura, ciști- 
gătoare a două titluri de cam
pioană continentală in fața 
unor valoroase înotătoare din 
8. D. Germană".

După cum ne spunea in con
vorbirea telefonică Lucian 
Dumitrescu, secretarul F.R.N., 
Stela Pura a promis, printre 
lacrimile de după cursa de 
vineri după-amiază, să aducă

»
noi satisfacții înotului nos
tru la actuala ediție a C.E. 
Sînt gînduri care le stăpîncsc 
și pe celelalte sportive român
ce prezente Ia competiția din 
Berlinul Occidental (Lumi
nița Dobrescu, Andreea Szi- 
gyarto, Ramona Terșanschi), 
care au șansele lor pentru 
sîmbătă și duminică. plus 
că ștafeta de 4 x 200 liber 
a avut vineri dimineață al 
treilea timp al seriilor — 
8:36,90, rec. junioare —. după 
R.D.G. și Olanda.
loc sîmbătă după-amiază. 
mal concurat vineri A_
Szigyarto — locul 6 la 100 m 
spate, cu 1:06,42, și 
Terșanschi — locul 
liber, cu 4:26,06.

în întrecerea 
echipa noastră 
categorică 
Austriei: 18—0 (3—0. 5 3,
4—0, 6—0) și ocupă locul 2 in 
grupa B.

Finală are
Au

Andreea
Ramona

8 la 400

a 
victorie 

18—0

poloiștilor. 
obținut o 
în fata 

5—0.

Miine, la Cîmpina

0 IMPORTANTĂ ÎNTRECERE 
LA MOTOCROS -

STEAUA SE PREGĂTEȘTE
FARA MENAJAMENTE...

♦ • » singurul ^secret44 al menținerii

pe culmile performanței
La ora Cînd aceste rânduri 

văd lumina tiparului, Steaua, 
asemenea multora dintre divi
zionarele A, a și adunat două 
săptămîni de pregătire intensă.

Ințrînd treptat în efort, for
mația campioană a țării a por
nit-o la drum mai încetișor (la 
început pe teren plat, în .apro
pierea cabanei Forban, locul 
unde ea se cantonează de obi
cei, vara și iarna, în perioadele 
de întrerupere), continui nd cu 
urcușul pe potecile muntelui cu 
același nume, la poalele ma
iestuosului vîrf Măgura...

„Acumulăm, treptat, ne spu
nea antrenorul Emerich Jenei, 
în aceste zile, o pregătire fizi
că generală, fără de care lu-

înaintea Campionatelor Balcanice de haltere de la București

crul intens la ceilalți factori 
ai jocului, tehnic, tactic și psi
hic, ar fi în mod practic, ca și 
imposibil. Mai ales in condițiile 
în care, așa cum se știe, com- 
ponențiî Iotului nostru n-au lă
sat, prea de mult, în 
sezon compelițional 
internațional 
citani".

„Și cum Ia 
trecute echipa 
să obțină consacrarea 
țională, ca are acum necesarul 
suport psihic pentru a perseve
ra pe același drum, al pregăti
rii fără menajamente, singurul 
«secret- al menținerii pe culmi
le performanței sportive", a 
continuat ideea lui Emerich 
Jenei colegul său, Puiu Iordă- 
nescu, anitrenorul-jucător în 
memorabila finală de la Se
villa.

extrem
urmă un 
intern și 
de soli-

finele 
noastră

stagiunii 
a reușit 
interna-

JUNIORII NOȘTRI SE ANTRENEAZĂ INTENS, 
CU GÎNDUL LA NOI VICTORII SI RECORDURI
• Numeroși medaliați al C M.
și C.E. de juniori vor concura
pe podiumul din Sala Giulești

vacanțaFoarte scurtă a fost 
tinerilor halterofili români du
pă Campionatele Mondiale și 
Europene de la Donnaueschin- 
gen (R.F.G.), cu toate că re
prezentanții țării noastre in- 
cheiaseră concursul cu un re
marcabil succes : 15 medalii,
dintre care opt de aur, reali
zate de o delegație compusă din 
numai șase sportivi 1

Zilele trecute i-am întâlnit 
din nou în sala de antrenament 
de la Complexul Sportiv „23 
August" din Capitală pe Aurel 
Sirbu, Attila Czanka, Alexan
dru Kereki, Dumitru Negreanu 
și ceilalți colegi de echipă na
țională, transpirînd sub povara 
sutelor de kilograme, ridicate 
de zeci și sute de ori. Știam 
că Balcaniada se apropie, iar 
motivul unor antrenamente atît 
de intense ni l-a destăinuit an
trenorul coordonator al lotului 
național de juniori, Gheorghe

★
Față de precedentul sezon, 

cu al lui moment de vîrf, jocul

Gheorghe N'COLAESCU
—»-------------------------
(Continuare In vag 2-3)

Sub privirile antrenorului Gh. Gospodinov, sportivii A. Czanka, 
Al. Kereki, L. Muntean, A. Szasz ' * — ----- <-
derea participării la Campionatele
Gospodinov : „Anul acesta sîn
tem țara organizatoare a Cam
pionatelor Balcanice de juniori. 
Deci, obligații sporite in cali
tate de gazde. Cu atît mai 
mult, cu cit, Ia prima ediție — 
cea de anul trecut, din Grecia 
— reprezentativa noastră s-a

și A. Sirbu se pregătesc in ve- 
Balcanice. Foto: Iorgu BĂNICĂ
clasat pe primul roc, depășind 
puternica echipă a_ Bulgariei. 
Sîntem convinși că repetarea 
performanței este o misiune

Mihai TRANCĂ

(Continuare in vag 2-3) X

..CUPA PRIETENIA"
Participă alergători din opt țări

Miine se desfășoară cea de-a 
4-a etapă a prestigioasei com
petiții „Cupa Prietenia" la mo- 
tocros. la care se vor întrece 
fruntașii acestei discipline spor
tive din opt tari : Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba. R.D. Ger-, 
mană, Polonia, România, Un
garia, Uniunea Sovietică. Curse
le, care vor fi cu siguranță 
spectaculoase, dată fiind înal
ta valoare tehnică a partici- 
panților. vor avea loc pe tra
seul de mare dificultate de pe 
Dealul Muscelul, de la margi
nea orașului Cîmpina. Specta
torii vor putea urmări în cu
rajoasa lor evoluție motocicliști 
renumiți. cum sînt D. Ranghe- 
lov (Bulgaria), fost campion 
mondial și câștigător a două e- 
ditii ale „Cupei Prietenia" J. 
Hudiakov, multiplu campion al 
U.R.S.S. si fost campion al lu
mii. C. Nemeth, de șapte ori 
campion al Ungariei. W. Tos- 
ten (R.D. Germană), A. Erche- 
bajar (Cuba), alergători de 
frunte în țările lor, precum si 
pe motocrosistii noștri. dintre 
care se detașează E. Mulner, 
A. Ilieș, P. Titilencu. Al. En- 
ceanu (la clasa 250 cmc), Fi. 
Pod. P. Schmidt, Cs. Tomna și 
C. Dută (cL 125 cmc).

Primul start se va da miine, 
la ora 10. Ca arbitru princi- 
Dal al competiției va funcționa 
Dan Florea. Vor avea loc 
curse la două clase : 250 cmc 
și 125 cmc.

Baschetul juvenil la ora competițiilor de viri

Dl AZI, CAMPIONATUL [IJJICPLAN Dl JUNIOARE
primul său meci, echipa României o Intilnește pe cea a

R. F. Germania • Seriile Turneului
Din nou echipele noastre 

naționale de baschet (mai pre- 
•cis. trei dintre ele) iau parte 
la competiții internaționale de 
anvergură. Misiunea cu cea 
mai mare responsabilitate o 
au junioarele, care participă, 
de azi și pînă la 2 august, în 
Italia, la ediția a 11-a a Cam
pionatului Europen rezervat a- 
cestei categorii de vîrstă. Re
prezentativa română face par
te din seria A și va susține, 
la Perugia, meciurile turneului 
preliminar 
Germania, 
Ungaria si 
fac parte 
hoslovaciei. Franței. Iugoslavi
ei. Olandei. Poloniei și Suedi-

__ ___ . noului 
în ordine cu : KF. 
U.R.S.S.. Spania. 
Italia. Din seria B 

selecționatele Ce-

Prietenia (juniori) de la Tg. Jiu
ei. Acestea vor evolua în lo
calitatea Gualdo Taldino. Du
pă încheierea turneelor preli
minare se vor juca semifina
lele. după sistemul 
(locul 1 din 
din seria B. 
A cu locul 
ș.a.m.d.), iar 
gust se vor 
le pentru clasamentul final.

Echipa țării noastre a mai 
participat la Campionatul Eu
ropean în anii 1965

,în cruciș" 
cu locul 2 
din seria 
seria B 
de 2 au-

seria A
locul 2

1 din
în ziua
desfășura partide-

ediția 
inaugurală (locul 7). 1967 
1969 (9). 1977 (6) și 1979 
La cele 10 ediții de pînă 
cum. titlul a fost cucerit

(7).
(6).
a- 
de

(Continuare in pag 2-3)



CUM SPRIJINIM PERSPECTIVA
IN PERFORMANȚA ȘAHISTĂ ?

CELE DOUĂ MARI SESIUNI ALE CAMPIOANELOR...

® In Capitală, o SINGURA 
secție la nivelul unităților 
de învățămint, cea o Clu
bului Sportiv Școlar nr. 1

In pofida unei puternice concu
rențe din partea .Jocurilor", a 
sporturilor pe echipe, șahul s-a 
aflat (și se menține) printre pre
ferințele elevilor care frecventea
ză și activează în Clubul spor
tiv școlar nr. 1 din București. 
De ce ? Răspunsul nl-1 dă prof. 
Marinei Oancea, directorul clu
bului : „Pentru că este o disci
plină în care roadele muncii vi
zează nu numai performanta fn 
sine, ci și formarea personalității 

Una dintre îruntașele șahului din Clubul sportiv școlar nr. 1, Irina 
Candea (în stingă imaginii), la un simultan dat la Liceul pedagogic 
din București, pe care l-a absolvit recent... Foto : Gabriel MIRON 

cît sfi sporească faima acestuicopiilor și elevilor, comportamen
tul lor social, cel legat de înda
toririle în școală, în familie, în 
cadrul organizațiilor de pionieri 
și ale u.T.c.“.

Noi am adăuga : și pentru că, 
aici, de modelarea șahiștilor se 
ocupă un colectiv de antrenori 
cu multă tragere de inimă, pe
dagogi adevărați. Printre ei, Iu
lian Drăghici, de al cărui nume 
sînt legate majoritatea succeselor 
obținute de junioarele României 
în ultimii ani, Marcel Iosif, Du
mitru Năstase, Elena Stroe și... 
însuși directorul clubului.

Beneficiind de un asemenea 
colectiv de tehnicieni, secția de 
șah a C.S.Ș. 1 București a rea
lizat un bilanț de indiviat, în 
special în ultimii doi ani : nu 
mai puțin de 10 finaliști în com
petițiile din 1985, două titluri de 
campioni republicani, unul la 
junioare 1, prin Mădălina Stroe, 
celălalt la junioare II, prin Luiza 
Irina Ionescu și 11 finaliști in 
1986. Șahul rămîne, prin defini
ție, un sport individual, ceea ce 
nu limitează, însă, valoarea și 
semnificația unor rezultate obți
nute în întrecerile pe echipe. Iar 
șahiștii acestui club, cel care au 
o dublă legitimare, s-au afirmat 
și pe această cale, concurînd 
chiar în Divizia A de seniori ; 
Gruia Călinescu șl Decebal Vlad 
cu Politehnica (contribuind mult 
la obținerea titlului de campioană

a țării I), Cristina Stanca șl 
Bogdan Zamfirescu cu Metalul, 
Irina Candea cu Universitatea, 
prin rezultate care au reliefat 
atît calitățile lor de șahiști de 
frunte, cît și prestigiul colecti
vului care i-a format și îi In
struiește. Sigur, ar mal fi de a- 
dăugat că de la C.S.Ș. 1 Bucu
rești au plecat și alte jzalori șa- 
hlste, Otiliu Berechet la Politeh
nica, Cătălin Cojocaru la Calcu
latorul etc., ceea ce nu face de-

club.
Modelul rămîne, însă, Mădălina 

Stroe, vicecampioană a lumii la 
cadete, acum doi ani, șl finalistă 
a „mondialelor*, anul acesta, la 
junioare. O sportivă talentată, cu 
mult spirit inventiv pe care cau
tă să-1 copieze reprezentanții cei 
mai tineri ai C.S.Ș. 1, Luiza Irina 
Ionescu, pînă de curînd pionieră, 
Andreea Maftci, Cristina Nicol- 
cea, Marina Costescu, Adrian 
Stanca și Mugur Dragotă, purtă
tori al cravatei roșii cu tricolor. 
Comisia de șah a C.M.E.F.S. 
București apreciază că „sportivii 
de la Clubul sportiv școlar nr. 1 
reprezintă cea mal puternică pe
pinieră a șahului juvenil din Ca
pitală. Și ca valori depistate, și 
ca talente, dar și ca îndrumare*.

Faptele, rezultatele atestă a- 
ceastă afirmație.

Se ivește, însă, o nedumerire. 
Este legată de faptul că din în
treaga rețea de școli cîte există 
în București (peste 100) NUMAI 
UNA, cea a Clubului sportiv 
școlar nr. 1 posedă o secție de 
șah. Este foarte puțin pentru vi
itorul acestui sport, chiar dăcă 
de copil și juniori se mai ocupă 
(în unele cazuri, cu bune intenții) 
și alte asociații și cluburi bucu- 
reștene (I.T.B., Calculatorul, Po
litehnica. Universitatea etc.).

Tiberiu STAMA

Ecourile frumoasei per
formante realizate de voleiba
listele studente nu se stinse
seră incă in Craiova, deși se 
scursese mult timp de la acea 
seară de iunie, cind, in sala 
din Șoseaua Stefan cel Mare 
din Capitală, Universitatea 
C.F.R. stirnea marea senzație 
a celei mai spectaculoase edi
ții a campionatului, invinglnd 
net in „fief“-ul propriu, pe 
Dinamo București, echipa care 
nu putuse să fie clintită timp 
de 11 ani de pe prima treaptă 
a podiumului. Era poate fi
resc ca vîlva produsă de acest 
pe cit de neașteptat pe atit de 
fantastic succep al craiovence- 
lor in cursa finală a unui trio 
in care elevele lui I. Constan- 
tinescu ji V. Dobre nu erau 
nicidecum creditate de specia
liști ca avind prima șansă fată 
de gălățence și dinamovistele 
bucureștene — să dureze in ini
mile atit de aprinse și devotate 
a’e numeroșilor suporteri din 
Bănie. Si. aceasta, pentru că 
favoritele lor cuceriseră cel 
dinții titlu national, ia nivelul 
eșalonului elitei,pentru voleiul 
doljean... Și pentru că atunci, 
in după-amiaza unei miercuri 
de iunie, reprezentantele Crato- 
vei, luptînd cu o ambiție exem
plară, s-au întrecut pe ele în
sele și au spulberat toate pro
nosticurile intr-un meci care 
numai el singur dădea strălu
cire titlului, ciștlgat cu o zl 
înainte de finalul ■ cursei. Pu
tini dintre cei din jurul echi
pei crezuseră in șansa aceste
ia. Intre ei, unul singur, ,.o- 
mul din umb-ă“ al Universității 
C.F.R.. ing, Valentin Bălănescu. 
declarase sentențios — înaintea 
meciului cu Dinamo si după 
ce o văzuse pe CSU — IMN Ga
lați, poticnindu-se de... Flacăra 
Roșie — cu o siguranță ea a 
stîmit zîmbete : „Craiova va 
fi campioană 1 Vom ciștiga der- 
byul și vom cuceri titlul chiar 
din seara asta !“ Iar lovitura 
de teatru avea să se producă

/r» plin sezon estival

NOI Șl PASIONANTE
Sezonul estival, cu zile fru

moase. însorite. îndeamnă la 
odihnă, dar și la mișcare, la 
exercițiu fizic. Este explicația 
prezentei largi a tineretului 
îndeosebi la o suită de acți
uni sportive de masă, sub ge
nericul Daciadei. în toate ju
dețele țării. Din rîndul aces
tora. cîteva se desprind prin 
proporții.

Municipiul Buzău, de pildă 
va fi gazda unei întreceri a- 
dresată tineretului care mun
cește în agricultură : finalele 
republicane ale „Cupei 
U.N.C.A.P." Ia atletism. O în- 

întocmai, incredibilă pentru în
treaga asistență. Nici tehnicie
nilor craioveni parcă nu le ve
nea să creadă, nici chiar fetelor 
care, la sfirșit, eliberate de 
marea încordare a luptei, au 
explodat pur și simplu in fa
ța... dimensiunilor reale ale vic
toriei lor. In ziua următoare, 
ultima, jucau fără emoții. deja 
in tricourile de campioane, 
doar pentru public... „Cind am 
aflat de la antrenorul Constan- 
tinescu că echipa noastră a 
-iștigat la zero derbyul cu 
Dinamo — ne spunea mai a- 
poi omul de fotbal C. Deliu — 
nu mi-a venit să cred urechi- 
or Ba îmi ziceam că glumeș

te și am alergat să caut ziarul, 
să văd scris negru pe alb... 
Așa era. oricît de incredibil 
părea". Dar bucuria succesului 
a fost mare pentru toți craio- 
venii. nu numai pentru cei ce 
au muncit cu echipa sau pen
tru cei ce au sprijinit-o con
stant și au crezut In ea...

La întoarcerea acasă, fetele 
au fost întîmpinate, firește, cu 
flori, cu meritate aplauze și 
îmbrățișări. Dar. pentru noile 
campioane, pentru Monica Șuș- 
man, luliana Enescu, Violeta 
Dinu, Tanta Drăgoi. Eugenia 
Cotescu. Carmen Cuejdeanu. 
Liliana Hermcneanu, Lucreția 
Mirea. Mirela Nistor fi Aurelia 
Dobre emoțiile continuau, tn- 
cordării din arenă îi lua tocul 
emoția din sălile de examene 
sie facultăților, la I.S.E., Con- 
itrucții. T.C.M., Mecanică... Ur
mau alte încercări dificile, in 
■esiune —, ca de obicei încăr
cată de fiori și speranțe, de 
bucurii sau tristeți, de izbinzi 
extaziante sau de infringeri u- 
date cu lacrimi. Si toate aces
tea n-au lipsit din sesiunea 
-empioanelor.-

ÎNTRECERI sportive
trecere rezervată atît băieților 
cît și fetelor și pe care orga
nizatorii (lingă inițiatori, sec
ția de resort a U.N.C.A.P.. 
factorii locali — U.J.C.A.P., 
C.J.E.F.S., în principal) s-au 
străduit să îi asigure condiții 
optime de desfășurare.

într-o altă reședință de ju
deț. cea a Prahovei, iubitorii 
sportului popicelor din rețea
ua cooperatistă își vor desem
na campioana în cadrul Voin- 
țiadei La Ploiești s-au luat 
toate măsurile pentru reușita 
acestei mult așteptate între
ceri.

In noul tumult -emoțional, 
insă, performanța voleibaliste
lor nu a fost dată uitării. Și 
tot intr-o miercuri seară, in 
frumoasa Casă a universitarilor 
din Craiova, studentele campi
oane și antrenorii lor au fost 

.Invitați la o masă festivă, ono- 
rgtă de conducerea universită
ții craiovene. în frunte cu rec
torul acesteia, prof. univ. dr. 
Tiberiu Nicola, de alte cadre 
didactice ; profesorii universi
tari I. Dogaru. președintele sec
ției de volei. M. Popescu. C. 
Bărbăcioru, conferențiarii Vic
toria Bărbăcioru, E. Cernăianu, 
I. Rinderiu, președintele 
C.J.E.F.S. Dolj, lectorii Ana 
Popa și V. Roman, de repre
zentanții conducerii clubului 
sportiv S. Cătăneanu. președin
te, M. Georgescu, vicepreședin
te. C. Mosorescu. sau mereu 
activii sprijinitori ai echipei, 
FI. Moraru și S. Anghel fi, nu 
în ultimul rînd, omniprezentul 
Val Bălănescu...

O seară minunată, dedicată 
:anipioanelor, ,cum nici fotba
liștilor nu li s-a făcut, atunci 
eînd au cîștigat primul titlu", 
observa fără patimă cineva din 
tabăra lui...Lung, Bîcu, Ne
grită. Ungureanu... O festivitate 
eu flori multe fi frumoase, cu 
emoționante retrăiri ale clipe
lor de mare tensiune ale dru
mului spre titlu, presărat eu 
bucurii și întristări succesive, 
cu momente ce rămân vii în 
memorie și cu care fetele și 
amfitrionii lor au recompus 
povestea primului titlu al cra- 
iovencelor. Vorbele de laudă 
aduse echipei fi tehnicienilor 
ei de însuși rectorul Universi
tății au mers la inimă, iar fe
tele au promis, prin căpitanul 
echipei, lulia Enescu, să-și o- 
noreze primul titlu printr-o 
comportare fi mai bună în se
siunea sportivă viitoare.

Aureiion BREBEANU 
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JUNIORII NOȘTRI SE ANTRE
(Urmare din pag. I)

foarte dificilă pentru tinerii 
noștri halterofili. Cind afirrr 
aceasta mă gîndesc că din for
mația Bulgariei vor fac» par
te, probabil, sportivi deosebii 
de valoroși, cum sini campioni) 
mondiali de Ia Donnaueschin 
gen, Anghel Ghencev (61,5 kg) 
Ivan Ciakarov (82 kg). Peta> 
Stefanov (100 kg), ca și alț) 
adversari puternici. Tocmai dc 
aceea, acum, abia întorși de Ii 
Arad unde s-a muncit foarte 
mult, sintem din nou în sală. 
deși băieții acuză o oarecare o- 
boseală".

— Bine, dar și în echipa 
noastră există un triplu cam- 
pior mondial și multi alți me 
daliați. Apropo, unde este An
drei Socaci, cel mai mare per
former al Campionatelor Mon
diale rși Europene de la Don- 
naueschingen 7

— A 
cu lotul 
efectuezi 
re comu 
săptămir 
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CONCURSURILE
In iudetul Caraș Severin — 

mai precis la Reșița si pe Dea
lul Domanului din preajmă — 
s-au desfășurat. în cadrul Cam
pionatelor Naționale, două 
curse automobilistice : una de 
viteză pe circuit, cealaltă de 
viteză în coastă.

Rezultate tehnice, viteză pe 
circuit — grupa „A": 1. Ianco- 
vici, 2. Nicoară (ambii IA Da
cia Pitești), 3. Dumitrescu 
(CMAK București); grupa „C“:
1. Hirschvogel (CSMt Reșița).
2. Pirvulescu (ITA Argeș), 3. 
Mojilian (IA Dacia); grupa „E“: 
1. Petcanu, 2. Gedeon (ambii 
CSM Reșița). 3. Kulpinschi 
(Progresul Oradea): echipe; 1. 
CJAK Caras Severin, 2. IA Da
cia Pitești 3. ALFA București: 
viteză în coastă — grupa „A": 
I. Nicoară. 2. Iancovicl, 3. Dinu 
(Alfa) ; grupa ,.C“: /. Grigoraș 
(IA Dacia). 2. Hirschvogel, 3.

AUTOMOBILISTICE DE LA RE$IJA
pe: 1. IA Dacia Pitești, 2.
CJAK Caras Severin. 3. Alfa 
București.

Gheorghe (ITA Argeș); grupa 
„C“: 1. Peteanu, 2. Gcdeon, 3. 
Bibiri (IDMS București); echi

Eugen Peteanu (C.S.M. Reșița — nr. 2) — la grupa „E“ — a cîști
gat două curse : atit la viteză pe circuit, cît fi in coastă.

Foto : P. FUCHS — Reșița

în Capitală, duminică, de la 
ora 9. pe baza de agrement a 
U.T.C.. de la Pantelimon, un 
festival sportiv inițiat de Co
mitetul sindicatului de la în
treprinderea ..Republica" 
sociatia sportivă Gloria, 
tru miile de iubitori ai 
citiului fizic din acest ___
tiv. In prim plan competiții 
de rugby, la toate eșaloanele 
— copii, juniori seniori și... 
old-boys.

La Galați se desfășoară — 
mîine, luni și marți — finalele 
pe țară în „Cupa U.T.C." la 
karting. Participant — cîștigă- 
torii fazei pe județe, cîte 3 ti
neri (băieți și fete) între 14 și 
20 de ani, membri ai cercurilor 
aplicative P.T.A.P. cu profil de 
karting și auto.

și a- 
pen- 

exer- 
colec-

in comuna Doft

SPORTUL IN ATENȚIA GC
Intrăm îrr Dofteana, 

din județul Bacău. Mare, cu cir
ca 10 00C de locuitori, șosea as
faltată. ‘ ‘ “
minlcă. 
ajunși 
munal. 
avut o 
spune vesel contabilul I. Pădu
reț. Primarul si alți cîțiva dis
cută de vreo două ore despre 
problemele sportului din așeza
rea noastră*.

Stăm de vorbă, in finalul ace
lei ședințe, cu cel care a condu
s-o primarul Nicolae Tuțuianu. 
Cu un aer firesc ne spune : „Da,

1

comună

case frumoase. Era du- 
după ora prînzului. cînd. 
la Consiliul popular co-
avem - o surpriză : „Ațî 
presimțire, parcă — n®

Informații I.T.H.R, București

PENTRU PARTICiPANȚII

BASCHETUL JUVENIL iN COMPETIȚII
(Urmare din pag. 1)

toride selecționata U.R.S.S. si 
cite o dată de cele ale Cehos
lovaciei și Iugoslaviei (aceas
ta din urmă este campioana 
en-titre).

Lotul României este format 
din : Aurora Dragoș, Ildiko 
Manasses, Margareta Vereș, 
Tflnde Enyedi (C.S.S. Viitorul 
Cluj-Napoca), Gabriela Petre, 
Magdalena Manea, Antoaneta 
Barbu (C.S.S- Rm. Vilcea), E- 
lena Vasile, Anamaria Gera 
(Voința București), lulia Alio-

nian (C.S.S. 1 Constanța),'
Cecilia Laszlo (Progresul Bu
curești). Erzsebct Bernard 
(C.S.Ș. Sf. Gheorghe) ; antre
nori : Horia Pop și Adrian 
loan.

Lotul de senioare (sub de
numirea de selecționata Bucu- 
reștiului) ia parte. între 28 și 
31 iulie, la Marele premiu al 
orașului Praga, care constituie 
pentru participante (și ele, e- 
chipe naționale) prilej de ve
rificare in vederea turneelor 
de califiacre pentru Campio
natul European.

în sfirșit. reprezentativa de 
juniori va susține săptămîna 
viitoare, de miercuri pînă du
minică. dificila întrecere din 
cadru] tradiționalului Turneu 
Prietenia, găzduit de Sala 
Sporturilor din Tg. Jiu. Cele 
opt echipe au fost împărțite 
în două serii; astfel : seria A : 
Cehoslovacia. România. Unga
ria. U.R.S.S. ; seria B : Bulga
ria. R.P.D. Coreană. Cuba, 
Polonia Se va juca sistem 
turneu, apoi vor avea loc se
mifinalele. iar în ultima zi 
întîlnirile pentru clasamentul 
final. In turneul preliminar, 
ech!pa tării noastre va juca 
în ordine cu Ungaria. U.R.S.S. 
și Cehoslovacia.

LA iNTILNIRI COLEGIALE
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI SI RESTAU

RANTE — BUCUREȘTI vine în sprijinul celor care orga
nizează întîlnirl colegiale la 10, 15. 20 de ani de la termi
narea facultății sau liceului, oferindu-le posibilitatea efec
tuării unei excursii de două zile la munte asigurîndu-se 
următoarele servicii.
• transportul de la facultate (liceu) — la Predeal Sinaia 

sau Poiana Brașov
• cazare în hoteluri de categoria I
• masă festivă
• mic dejun si dejun
• tipărirea broșurii cu numele, adresa. telefonul absol

venților
• fotograf

Aceste acțiuni se organizează în perioada 15 septembrie — 
15 decembrie.

Informații suplimentare la telefon 13.26.40/interior 20, 
I.T.H.R. București — Biroul Turism Intern, str. 13 Decern- i 
brie nr. 4, et. 2, camera 39. }
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I PROBĂ NOUĂ!
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1

cunoștință cu 
pînă acum 

recordul na- 
multe repri- 
72,84 m și 

București, la 14 
„internaționale". 

Pitești, 28 iunie. 
Federației" și

â

cînd a luat i 
noua suliță, și 
a îmbunătățit 
țional în mai 
ze : 72,24 m, 
74,24 m la “ 
iunie. la 
75,04 m la 
la „Cupa
76,48 Pitești, la 19 iulie, la 
„Cuna Eliberării".

„S-a acomodat bine cu 
noua suliță, ne-a spus an
trenorul său. prof. IOAN 

SABAU. Roată a- 
re o pregătire fi
zică excelentă, a- 
leareă bene, 
multă forță 
cu haltera 

rezistentă,
cc-i este necesar 
la Campionatele 

să înregistreze

i
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fandări 
200 kg), 
cam tot 
pentru ca 
Naționale 
nn nou record, unul, poate, 
de peste 80 de metri. Deși 
a luat contact cu noua su
liță destul de tîrziu, totuși 
el nu a stat cu brațele 
încrucișate, ci dimpo
trivă. s-a antrenat serios 
cu o suliță metalică de 
o construcție apropiată cu 
cea actuală. Așa că... Am 
convingerea că Nicu Roată 
ar putea fi. cu sorți de iz- 
bindă, unul dintre candida
ți! potențiali ai finalei a- 
runcării suliței Ia Campio
natele Europene de Ia 
Stuttgart. Veți vedea 1...

Mai mult 
precedentă, _____
pretinde unui atlet mai mul
tă - - ‘ '
de 
nă 
pe 
și respunzător 
manțe".

a a

■

decît suli (a 
aceasta nouă

forță. putere în brațul 
aruncare, desigur, o bu- 
eoordonare și alte calități 
care Nicu Roată caută să 
le dezvolte in mod co- 

marii perfor-

Romeo VILARA

I
ă
ă

i 
a
t
i
i

a
fața

echipei,
l
D

j

mezinul . .
și Attila Czanka, 
Kereki.
lecției de antre- 
solicitat antreno-

i

concursului și, în plus, am ne
glijat problema unei încălziri 
corespunzătoare. Cu recordurile 
pe care le realizasem eu puțin 
timp înainte, Ia Bistrița, obți
neam câteva medalii. Așa, insă.„

— Cu ce ginduri vei intra a- 
cum, in concurși/ din Sala 
Giulești ?

— Fiind acasă, înconjurat de 
mai mulți suporteri, sper să-mi 
înfrîng emoția și să concurez 
la limita maximă a posibilită
ților mele. Vreau din toată ini
ma să mă reabilitez în 
mea și a suporterilor.

Asemenea ginduri ne-au îm
părtășit și 
Aurel Sirbu, 
și Alexandru

La sfîrșitu) 
nament i-am 
rului Gh. Gospodinov amănunte 
în legătură cu componența e- 
chipei care va fi prezentată in 
concurs. împreună cu medicul 
lotului dr. Mihai Iupceanu — 
care a apreciat ca bună starea 
de sănătate a sportivilor — cu
noscutul tehnician ne-a prezen
tat echipa probabilă : Aurel 
Sirbu (52 kg). Dumitru Ncgrca- 
nu (56 kg), Attila Czanka (60 
kg), Liviu Muntean (67,5 kg), 
Andrei Socacî (75 kg), Nicolae 
Osiae (82 kg), Alexandru Ke
reki (90 kg), Andrei Szasz (100 
kg), Florentin Arsene (110 kg), 
Augustin Culici (+110 kg).
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Campionul ajutorilor de antre
nori, V. Pătrașcu, care ta acest 
an nu reușise să se- impună, a 
cîștlgat tn reuniunea de Joi du- 
pă-amlază trei alergări, eu care 
l-a egalat pe C. Iorga ta clasa
ment. Astfel, dovedind un reviri
ment de formă, Jarica a Învins 
ta principala cursă a zilei, Hăr- 
nlcuț, șl el ta progres, șl-a ad
judecat ultima alergare, iar Su 
sal a realizat un nou record 
(1:32,4/km), dar victoria Iul a 
fost obținută in mod neregula 
mentar, starterul șl arbitrii (ca 
re nu stat la prima abatere de 
acest gen) lăsîndu-1 să plece cu 
20 de metri mai In față declt era 
handicapat ta program. Condusă 
fără cusur de tînărul O. Dumi
tru, Trufanda nu ■ dat nici o

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 25 IULIE :
EXTRAGEREA I : 36 4 12 90 10 
21 26 69 45 ; EXTRAGEREA a 
Il-a : 2 77 71 70 3 73 84 41 17.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
889.285 lei, din care 131.380 lei, 
report la categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ din 20 IULIE : cat. 1 : 
i variantă 25% — autoturism Da
cia 1300 ; cat. 2 : 3 variante 100% 
a 16.858 lei șl 11 variante 25% 
4.214 lei ; categoria 3 : 16,75 a 
5787 lei ; cat. 4 : 88,50 a 1.095 lei ; 
cat. 5 : 252 a 200 lei ; cat. 6 :
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RAPID-F.C. ARGEȘ 1-0 (0-0)

SPORTUL STUDENȚESC A ClSTIGAT TURNEUL DIN CAPITALĂ
9

Turneul internațional din Ca
pitală, organizat de clubul Spor
tul Studențesc cu prilejul îm
plinirii a șapte decenii de la în
temeierea sa, a continuat cu 
partida dintre Rapid și F. C. 
Argeș, încheiată cu victoria for
mației giuleștene: I—0 (0—0) 
prin golul înscris în min. 61 de 
GOANTA. Ce a fost pînă a- 
tunci? Cei peste 7 000 de spec
tatori care ieri, ca și joi, au în
fruntat căldura... mexicană, au 
asistat la un joc în care fazele 
de fotbal spectaculos — din a- 
cest punct de vedere promisiu
nile celor două echipe pentri 
apropiatul sezon sînt frumoase 
— au alternat însă cu momente 
in care se simțea vacanța în 
care se află (încă) formațiile 
noastre.

Victoria feroviarilor este pe 
deplin meritată. Ei au acționat, 
de regulă, cu piciorul pe acce
lerator, au dominat mai mult, 
au fost mai periculoși la poar
ta talentatului Hristea și, ceea 
ce a contat cel mai mult, au 
păstrat de-a lungul partidei — 
în ciuda modificărilor făcute — 
un schelet de echipă, ceea ce 
a contat foarte mult în obține
rea victoriei. De partea cea
laltă, „violeții" din Pitești, care 
și-au rulat aproape întregul lot, 
au jucat mai economicos, mai 
„strins". încercînd să scape de
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In ultimul joc al turneului 
internațional din „Regie", s-au 
intîlnit echipele Sportul Stu
dențesc șî Velez Mostar, din 
Iugoslavia. Partida, echilibrată 
în genera], a luat sfîrșit cu un 
scor egal: 2—2 (0—1), rezultat 
prin care formația pregătită de 
C. Ardeleanu și T. Dima a ocu
pat primul loc. Lovitura de în
cepere a fost executată de Mir
cea Sandu, după care a părăsit 
terenul în ropote de aplauze, 
internaționalului „elb-negrilor" 
făcîndu-i-se o frumoasă sărbă
torire pentru retragerea din ac
tivitate de la clubul sub ale 
cărui culori a activat 15 ani.

Referindu-ne la meci, să ară
tăm că formația iugoslavă a în
ceput jocul obligată fiind să se 
retragă in defensivă, datorită 
numeroaselor atacuri 
șate de studenți. Au șutat pe 
rînd Hagi (min. 5 și 11), Ter- 
hes (min. 16), Munteanu II (min.

‘ ' i (min. 18), dar
Petranovici a apărat 

Ieșită din „corzi" Ve- 
perioadă de joc foar- 
între minutele 28 si

declan-

17) și Ticleanu 
portarul 
excelent, 
lez are o 
te bună,
31, cînd își creează cîteva si
tuații favorabile la poarta lui 
Speriatu, irosite de Megedovici 
(min. 28), Gudelj (min. 29) și 
Jurici (min. 30). în minutul ur
mător JURICI va reuși deschi
derea scorului, cu un șut pla
sat, în urma unui corner de pe

I
I Gheorghe NERTEA

V. PĂTRAȘCU - REDIVIVUS
a

speranță adversarilor, Rimeț, be
neficiind de greșelile adversari- 

. lor, a produs surpriza zilei, Iar 
Amfora, lansată din start de V. 
Mihai, a învins-o la luptă pe Vi
viana, Insă recordurile lor stat 
din nou puse sub semnul între
bării. Ultima învingătoare a reu
niunii a fost Visarea, de la care 
așteptăm noi confirmări.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
l : 1. Amfora (V. Mihai) 1:28,4 •
2. Viviana. Cota : cîșt. 1.60. Cursa 
a Il-a : 1. Susai (Pătrașcu) 1:32,4:
2. Rizoriu. Cota : cîșt. 4, ev. 10. 
Cursa a Ill-a : 1. Rimeț (G. Po
pescu) 1:29,0 ; 2. Sadlna ; 3. Si- 
pică. Cota : cîșt. 5, ev. 50, ord. 
triplă Închisă. Cursa a rv-a : 1. 
Jarica (Pătrașcu) 1:30,7 ; 2. Van
dalic ; 3. Tușina. Cota : ctșt. 10,

2.087,75 a 100 Iei. Report la ca
tegoria 1 : 26.932 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300“ a revenit par
ticipantului Ioan M. Mateescu 
din Drăgănești-Olt.
• In sflrșit, a sosit șl ULTIMA 

ZI (astăzi, sîmbătă, 26 Iulie) ta 
care mai nutetl participa la 
TRAGEREA MULTIPLA LOTO, 
care rezervă numeroase satisfac
ții și împliniri, atît prin atrae- 
tivitatea formulei, cît șl prin re
gistrul larg șl variat al ctștigu- 
rilor acordate. Vă reamintim că 
se extrag 72 de numere, ta ca
drul p 8 extrageri „legate" două

1

prin pase 
reușit In 
pildă, in 
de pasă, 

i sistemul

încercuirea rapidistă ; 
lungi, ceea ce le-a 
repetate rînduri. De 
min. 54, la o astfel 
Achim pătrunde prin

Nu, nu va fi gol I Portarul rapidist Toader (nr. 1) a deviat tra
iectoria balonului Foto: C. ABĂRBIERIȚEI
defensiv încă nesincronizat (da
torită oamenilor noi din apă
rare) al Rapidului, șutează, Toa- 
der respinge la Pană, urmează 
șutul acestuia, dar din nou Toa- 

VELEZ MOSTAR 2-2 (0-1) 
partea stingă. Oaspeții sînt la 
un pas de 2—0, in min. 32 cînd 
Tute va suta, din apropiere, 
peste poartă. Egalarea se va pro
duce imediat după pauză, in min. 
49, cînd după un reușit „un-doi“ 
între Țieleanu șî CRISTEA, ul
timul va introduce balonul in 
plasă. Jocul se „încinge" și o 
dată cu el șî spiritele din te
ren șl în min. 57 Ilagi și Jurici 
sînt eliminați pentru lovire re
ciprocă. O acțiune frontală a 
vârfului TUTE se va încheia cu 
un șut imparabil din afara ca
reului, care l-a lăsat fără replică 
pe Speriatu. După numai trei 
minute nn șut-„bonibă", expe
diat de MUNTEANU II, va face 
ca balonul să se oprească in 
vinciul porții adverse, gol care 
va restabili egalitatea.

Arbitrul M. Salomit (Cluj- 
Napoca) a condus bine :

SPORTUL STUDENȚESC: 
Speriatu — M. Mihail (min. 44 
D. Popescu). Iorgulescu, Pană, 
Munteanu II — Terheș (min. 
66 Burchel), Cristea, Bozeșan — 
Coraș, M. Sandu (min. 2 Ți- 
cleanu), Hagi.

VELEZ MOSTAR: Petranovici 
(min. 66 Tanovici) — Hagiabdici, 
Sisici, Prskalo, Jedvai (min. 75 
Ponovici) — Barbariei, Gudelj, 
Megedovici — Jurici, Karabeg, 
Tute (min. 85 Glavovici).

ev. Închis, ord. triplă Închisă, 
triplu H— ni—IV 1564. Cursa a
V- a : 1. Visarea (Suditu) 1:40,5 ;
2. Nety ; 3. Onellca. Cota : ctșt.
3, ev. 30, ord. triplă 33. Cursa a
VI- a : 1. Trufanda (O. Dumitru) 
1:27,2 ; 2. Trandafir ; 3. Osvald. 
Cota : clșt. 3, ev. 5, ord. triplă 
154. Cursa a Vil-a : 1. Hărnicuț 
(Pătrașcu) 1:37,7 ; 2. Rondes. Co
ta : cîșt. 3, ev. 15, ord. 20.

Reamintim că miine dimineață 
se va desfășura o nouă reuniune 
de trap, ta care cursa de valoa
re va avea ca protagoniști pe 
conducătorii amatori. Iar ca ve
dete pe Halogen, Cornișon, Me- 
linte, recentul evidențiat Recrut 
șl alții.

A. MOSCU

cite două, ia" variantele clști- 
gătoare pot beneficia de autotu
risme „Dacia 1300“ excursii In 
R.D. Germană și importante su
me de bani. TRAGEREA MUL
TIPLA LOTO va avea loc niîlne, 
duminică 27 Iulie. înccptad de la 
ora '6.30 în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2. din Bucu
rești. Transmisia desfășurării tra
gerii se va face la radio, la ora 
17,30. pe programul I. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate si In 
reluare. Ia ora 22.20, precum șl 
luni. 28 iulie, la ora 8.55. tot pe 
programul I.

n Incenînd de luni. 23 iulie, 
se nun ta vtazare biletele pen
tru TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO din 3 august a.c.

gr

£9

der este la post. A fost una 
dintre cele mai aplaudate faze 
ale meciului.

Arbitrul Șerban Nccșulcscu 
(Tîrgoviște) s-a mișcat greoi și 
nu a acordat formației bucu- 
reștene două penaltyuri la două 
faulturi clare. în careu, asupra 
lui Manea (min. 60 și 66). Este 

drept că nici arbitrii de linie 
nu l-au ajutat în măsura aștep
tată.

RAPID: loader — Marinescu, 
I. Marin, Cîrstea, Bacoș — Ivan 
(min. 70 Dochia), Șt. Popa (min. 
46 Damaschîn II), Dumitru 
(min. 70 Niță). Goanță (min. 
78 Val. Radu) — Cioacă (min. 
46 Manea), Tîrban.

F.C. ARGEȘ: Hristea — Vol- 
cu, Stancu, Ștefan (min. 76 Ba
laur II), Eduard (min. 46 Tă- 
nase) — Simion, Achim, Bă- 
nuță (min. 70 Grigoriu), Toma 
(min. 78 Bobaru) — Pană (min. 
80 Obrașcu), Stuparu (min. 46 
Jurcă).

Mircea TUDORAN

STEAUA SE
(Urmare din pag. 1)

cu F.C. Barcelona, lotul Stelei 
nu cunoaște mari modificări.

îl parcurgem ajutați de Ion 
Alexandrescu, vicepreședinte al 
clubului și șeful secției de 
fotbal :

PORTARI : Stîngaciu, Vasile 
Io rd ache. „Treceți-I și pe Du- 
cadam, intrucit absența lui este 
doar temporară, în returul cam
pionatului 1986—1987 urmînd să 
beneficiem din nou de servi
ciile sale..."

FUNDAȘI : lovan, Bumbescu, 
Belodedici, Bărbuiescu, Weisen- 
bacher, Cireașă — „ultimul 
fiind, cum se știe, un jucător 
al nostru care revine Ia echipă 
de la Rm. Vîlcca unde a fost 
împrumutat pentru un an..."

MIJLOCAȘI : Balint, Stoica, 
Boloni, Majaru, Bălan, Pistol .și 
Ivan ; „acesta din urmă un ju
cător tinăr, in virstă de 21 de 
ani, de Ia Gloria Bistrița..."

ÎNAINTAȘI : Lăcătuș, Pițur- 
că și Radu II...

„Este un Iot care, date fiind 
obligațiile noastre de perfor-

JUNIORII CONVOCAȚI PENTRU

TABĂRA NAȚIONALĂ DE LA SNAGOV
Următorii juniori stat convocați 

ta ziua de 31 Iulie, ora 10, Ia sta
dionul „23 August" (tribuna a 
H-a) din Capitală, ta vederea 
participării la tabăra națională de 
la Snagov : D. Dragomir, R. Cre- 

~ Xstode, M. Sorin, D. 
Colea. Ene, M. 

Diaconu, 
I.

A. 
A.

țulescu, B. 
Enache. F. 
Cioacă, R. Jercan, 
L. Dicu, A. Popa, M. Ticu, 
Ruse, A. Jidovu, N. Moroșan, M. 
Nicolae și G. Crăciun (toți din 
București), L. Roman, F. Gali, 
C. Zane, T. Gabor, E. Silagy și
I. Jeleriu (Tg. Mureș), E. Săcă- 
clan, Gh. Ungureanu, A. Himcin- 
schl, A. Sima, A. Artimon, A. Să- 
voiu și D. Iliuță (Timișoara), M. 
Persu, G. Cîțu și E. Moldovca- 
nu (Rm. Vîlcea), C. Dolhan (Bra
șov), M. Muha, N. Cufner, F. 
Ropotă și D. Munteanu (Iași), S. 
Bălan (Bacău). A. Tăsedean, C. 
Rivis (Arad), I. Chirlac, F. Vol-

MECIURI AMICALE
© METROM BRAȘOV — 

F.C. OLT 0—3 (0—0). Toate
cele trei goluri ale învingăto
rilor au fost marcate de S. Ră- 
ducanu, în minutele 52, 65 și 77. 
F.C. Olt a prezentat formația : 
Anghel — Lupu, M. Zamfir, 
Manea, Ioniță — Dudan. Tăna- 
se, Sorohan — Crișan. Pană, 
Edi. După pauză a folosit 
„ll“-le : Citirea — Laurențiu, 
Negoescu, Minea, Durlen — M. 
Popescu, Leța, Eftimie — S. 
Răducanu, Georgescu, Pană. 
F.C. Olt va juca astăzi la Fă
găraș, cu Nitramonia, iar mii
ne, la Brașov, cu I.C.I.M. (C. 
GRUIA — coresp.).
• POIANA CIMPINA — PE

TROLUL PLOIEȘTI 2-1 (0—1). 
Au marcat : Stan (min. 46), Tă- 
nase (min. 50), pentru gazde, 
respectiv Butufei (min. 5). Pe
trolul : Jipa — Pancu, Ștefan, 
Butufei, P. Gușă — Drăgan, 
Grîgore, L Solomon, Cismaru
— Nuță, I. Gușă. Au mai ju
cat : Liliac, Enache, Catinca, 
Urdea, Polifronie, I. Nicolae, 
Roșu, C. Ene, Rîznic și I. Gri- 
gore. (C. VÎRJOGHIE — co
resp.).
• I.C.I.M. BRAȘOV — DEL

TA TULCEA 4—3 (2—1). Au în
scris : Moșoman (min. 15), Pa
tru (min. 40), Dragnea (min. 47) 
și Ficu (min. 53) pentru bra
șoveni, respectiv Iamandi (min. 
23 și 74) și Moscu (min. 90). 
(V. SECAREANU — coresp.).
• METALUL SIGHIȘOARA

— F.C.M. BRAȘOV 1—4 (1—4). 
Au marcat : Coconea (min. 20) 
pentru localnici, respectiv Ba
dea (min. 20), Avădanei (min. 
41) și Cramer (min. 39 și 44). 
F.C.M. Brașov : Polgar — Bă
lan, Ștefănescu, Naghi, Mureșan
— Badea, Șerbănică, Mărgărit, 
Avădanei — Cadar, Cramer. Au 
mai fost folosiți : Santa, Șt 
Vasile, Barbu, Mandoca, Caciu- 
reac, Ad. Vasile și Dumitriu. 
O. TURCU — coresp.).
• DUMINICA PE STADIO

NUL AUTOMATICA, de la ora 
11, va avea loc partida amicală 
dintre echipele Automatica și 
Mecanică Fină-Steaua.

• MllNE, la ora 11, stadio
nul Petrolul va găzdui un in
teresant joc amical între divl- 
zlonarele A Petrolul Ploiești și 
F.C. Argeș.

PREGĂTESTE
al

manță, g-ar puica să suporte 
unele modificări", a ținut să 
precizeze Ion Alexandrescu.

★
Pe linia acestor responsabili

tăți care, an de an, revin „am- 
basadoarelor" fotbalului nostru 
în prestigioasele întreceri con
tinentale, se înscrie și turneul 
de pregătire și jocuri pe care 
Steaua îl va efectua peste ho
tare în perioada 27 iulie — 13 
august. El cuprinde jocuri in 
Franța, Belgia, Olanda, Italia și 
Grecia, unde echipa Steaua va 
întîlni partenere puternice, ca 
Paris Saint Germain, campioa
na Franței, Saint-Etienne, Atle
tico Madrid (toate acestea în 
cadrul turneului de la Paris), 
F.C. Torino, A.S» Roma, Pana- 
thinaikos ș.a.

„Aproape că nu va exista zi 
in acest turneu în care să nu 
prevedem cite două antrena
mente. Chiar „și atunci cînd în 
programul nostru figurează me
ciuri în compania unor adver
sari redutabili, ^șa am procedat 
și astă iarnă, în turneul între
prins in Italia, și, după cum 
s-a văzut mai tîrziu, nu s-a 
greșit deloc. Dimpotrivă...", 
a mai spus Emerich Jenei in 
încheierea convorbirii noastre.

cu șl S. Caragea (Buzău), V. Vlad 
(Călărași), O. Neagu șl M. Vasile 
(Ploiești), L. Alexandru șl A. 
Zaman (Tulcea), F. Jelea (Foc
șani), F. Constantin. B. Ciungu, 
D. Moise, C. ștefan și N. Udea- 
nu (Pitești). A. Bichesi și S. Co- 
drea (Alba lulla), F. Groare (Hu
nedoara). D. Haidiner (Deva), A. 
Velicoiu (Slobozia), M. Calofir,
I. Szij șl C. Brage (Reșița). M. 
Duda, D. Moisescu șl Gh. Măn- 
toiu (Constanța), L. Clsmăroiu și 
T. Chioaru (Sibiu), M. Bankes 
(Sf. Gheorgbe), C. Chlrilă, D. 
Dragoș șl C. Dăscălescu (Piatra 
Neamț), I. Vesa (Oradea), V. 
Moldovan șl S. Moga (Bistrița), 
V. Cozar (Signet), Z. Olan, C. 
Balaj șl C. Beci (Baia Mare). T. 
Tompos (Satu Mare).

Toți juniorii vor avea asupra 
lor pantofi de tenis și trening.



FLORETIȘTI! NOȘTRI AU DEBUTAT IN CM. '86

AL 13-lea CAMPION MONDIAL DE ȘAH 
ÎȘI PUNE TITLUL ÎN JOC!

• Luni, la Londra, urina partidă diatrt Garri Kasparor (caimloi) 
ți Anatoli Karpor (fost laureat)

SOITA, 25 (prin tciefon). In 
sala „Septemvri" din capitala 
Bulgariei a început vineri, în 
luna lui Cuptor, cea de a 40-a 
ediție a C.M. de scrimă pentru 
seniori la care, printr-o simbo
lică coincidență, participă 40 de 
țări afiliate la F.I.E. Pe listele 
de concurs figurează peste 400 
de sportivi și sportive, cei 123 
de floretiști, care au deschis 
seria probelor individuale, tre
buind să aibă la dispoziție, în 
primul tur, pe lingă sala prin
cipală (unde se află instalate 
18 planșe) și cea adiacentă, de 

. antrenament, pentap încă șase 
grupe preliminarii.

La startul actualei ediții a 
C.M., nu lipsesc de pe foile de 
concurs prim i clasați la C.M. 
de seniori — 1985 (italienii Nu
ma și Cipressa), primii doi la

Campionatele Europene de juniori și cădeți la tenis de masă

LOUVAIN LA NEUVE, 25 
(prin telefon). Cea de a șasea 
zi a Campionatelor Europene 
pentru juniori și cădeți la te
nis de masă a fost din nou pli
nă, in program figurînd me
ciuri din cadrul tuturor probe
lor individuale. Ținînd seama de 
ceea ee mai este de disputat pî- 
nă' la finalul competiției, no
tăm că reprezentanții noștri 
și-au mai înscris, deocamdată, o 
medalie (de bronz) în palma
res. in proba ' de dublu mixt, 
prin perechea Emilia Ciosu, Zo
ran Primorac (Iugoslavia), cei 
doi avind însă posibilitatea aă-i 
schimbe valoarea duminică, 
atunci cind sînt programate se
mifinalele și finalele.

Așadar, Emilia Ciosu și Zo
ran Primorac, cu o evoluție 
foarte bună, au depășit în „op
timi" pe Saive. Billen (Belgia) 
cu 2—1 (12, —14, 15), pentru ca 
In „sferturi" să întîlnească pe... 
Cristian Ignat, Maria Bogoslov 
(România), aceștia ajungînd în 
această fază după ce au în
trecut în „optimi" perechea Ma- 
rinkevici. Komrakova (Cehoslo
vacia), favorita nr. 3 pe ta
bloul de , concurs cu 2—1 (22, 
—11. 18), într-un meci strîns, cu 
schimburi tăioase de ambele 
părți. Au invins Emilia Ciosu 
și Zoran Primorac cu 2—0 (20, 
14). ei urmînd să întîlnească în 
semifinale pe sovieticii 
Igorov, Elena Timina.
în întrecerea junioarelor, unde 

juniori cit si la junioare am 
asistat Ia evoluții oscilante ale 
reprezentanților noștri. Astfel, 
în timp ce Tiberiu Hetlman a 
cîștigat Ia Spclman (Irlanda) cu

Igor

ACTUALITATEA LA TENIS
FRAGA. Cupa Federației, com

petiție feminină pe echipe, pro
gramează. sîmbătă, în una din
tre cele două semifinală, partida 
Argentina — Cehoslovacia, 
sferturi : Argentina —
3—0 (Paz — Pblzl 2—0 ;
— Huber 2—0 ; Paz, 
Pbtzl, Huber 2—0) și 
cia — Australia 3—ț 
Holikova, Marsikova 
Thompson 6—4. 6—3).

In
Austria 

Sabatini 
Sabatini — 
Cehoslova
ca dublu : 
— Smylie,

VICHY. Spania și Cehoslovacia 
s-au calificat pentru finala Cupei 
Galea, in urma rezultatelor : 
Spania — R.F. Germania 3—2 șl

PE SCURT
CICLISM • Etapa a 7-a a tu

rului Bulgariei (Novl pazar — 
lambol, 140 km) a revenit rutie
rului bulgar Hristo Zaikov — în 
3.22 :41. Cu primul , pluton, în a- 
celași timp cu învingătorul, a so
sit și ciclistul român Vasile Bu- 
duroi, clasat pe locul 6. In cla
samentul general individual con
duce Boiko Anghelov (Bulgaria), 
urmat de E. Zagrebelnii 
(U.R.S.S.) la 57,0. Pe echipe, în 
fruntea clasamentului se află pri
ma reprezentativă a Bulgariei, 
urmată de U.R.S.S., Bulgaria H, 
România, Maroc etc.

ȘAH • In turneul internațio
nal de la Bienne (Elveția), după 
4 runde, conduce englezul John 
Nunn cu 3 p. urmat de Cebalo 
(Iugoslavia), Lobron (R.F.G.), 
Polugaevski (U.R.S.S.) — 2,5 p. In 
runda a 4-a Klinger a pierdut ia 
Hort, iar partidele Grunfeld — 
Nunn, Hubner — Lobron, Polu
gaevski — Cebalo s-au încheiat 
remiză.

C.M. de tineret — 1986 (Weit- 
ner — R.F.G. și Molea — Ro
mânia), alături de alți floretiști 
cu reputate cărți de vizită, 
printre care sovieticul Roman- 
kov, de cinci ori campion mon
dial, francezul Joliot, ungurul 
Ersek, vest-germanul Behr, po
lonezul Robak și alții.

Dintre cei cinci floretiști ro
mâni intrați în competiție. Mo
lea, Buzan, Ducu, File și Oan
cea, singurul aflat în preajma 
eliminărilor directe a fost pri
mul dintre ei. Molea, după un 
început ezitant (trei v. și două 
infrîngeri. în primul tur. Intr-o 
grupă fără „nume"), a avut, 
apoi, un excelent parcurs: în 
turul II 4 victorii, printre care 
5—1 cu Romankov și 5—2 cu 
Gerull din R.F.G., pentru ca în 
turul III, care avea să decidă

2—0 (16, 12) și la Panigiris 
(Grecia) cu 2—0 (13, 14), intrînd 
în turul 4, ca și Călin Toma 
(calificat direct în turul secund), 
care a învins cu 2—1 (8, —17, 
15) pe Kontala (Finlanda), cel 
de al treilea jucător al nostru. 
Cristian Ignat, nu a reușit mal 
nimic, el pierzînd cu 0—2 (—13, 
—17) la Vroonen (Belgia), la 
capătul unei prestații silabe.
în Întrecerea junioarelor, unde 

s-a desfășurat doar primul tur. 
Emilia Ciosu (calificată direct 
în turul II) și Anca Cheler — 
2—0 (14, 15) cu Sibille (Belgia) 
— au pășit mai departe; cele
lalte — Kinga Lohr 1—2 (—19, 
12, —22) cu Frelin (Iugoslavia) 
și Maria Bogoslov 0—2 (—18,
—19) cu Zillner (Austria) au 
fost eliminate.

Partide strînse și în probele 
da dublu ale juniorilor. Favo
ritei nr. 3, jucătorul nostru Că
lin Tom* șl iugoslavul Zorea 
Primorao au Întrecut pe Pij- 
niozki, Tihany (Ungaria) cu 2—1 
(—13. 10. 10). In același timp, 
după un start bun, Cristian Ig
nat, Tiberiu Hettman — 2—0 
(14. 15) cu Hansen, Tomasevski 
(Luxemburg), au cedat cu 1—2 
(14, —14. 20) partida cu ceho
slovacii Javourek, Janci, spor
tivii noștri ratînd de puțin vic
toria, după ce au condus cu 
20—19 în setul decisiv. La fete, 
succes scontat: Ciosu, Lohr — 
Bliken (Norvegia), Varnagy (El
veția) 2—0 (11, 10) și un joc de 
bun nivel tehnic al perechii 
Cheler-BOgoslov în compania 

favoritelor nr. 1, Davîdkova, Ka- 
salova, Încheiat, în cele din ur-

Cehoslovacla — U.R.S.S. 3—1.
LIVINGSTONE. O surpriză In 

primul tur al turneului din a- 
cest oraș al statului New Jer
sey : nigerianul Odlzor l-a în
vins pe americanul Mayotte In 
două seturi (6—4, 6—2). dar a 
pierdut, apoi, la Leach (3—6, 
6—3, 7—6). Alte rezultate : Acuna
— Flach 6—4. 6—4 ; R. Krishnan
— Blake 6—0. 6—3; Masur — Ko- 
.01 ta- 6—2. 6—4.

BAASTAD. Turul al 2-lea al 
turneului masculin : Meclr — de 
Miguel 6—4. 8—7, 8—4 ; Cane — 
Vajda 4—8, 6—3. 7—5.

BOSTON, Optimi de finală ale 
turneului contind pentru Marele 
Premiu — Nabisco : Tulasne — 
Wosterholme (Canada) 7—5, 6—1 
Jaite — Luna (Spania) 6—1, 7—5 
Carlsson — Sundstrdm 6—3, 6—1 
de la Pena — Perez 6—2. 6—0 
Krickstein — Plmek 6—1, 6—3 ; 
Arias — Ostoja 6—2, 4—6, 6—2.

LUPTĂTORI ROMÂNI

IN R. D. GERMANĂ
La sfîrșitul acestei săptămîni 

are loc la Leipzig (R.D. Ger
mană) tradiționalul turneu in
ternational de lupte „Werner 
Seelenbinder" Ia care parti
cipă si sportivii români M. 
Cișmaș, N. Zamfir, P. Cărare, 
St. Negrișan. Șt. Rusu, V. An
drei (greco-romane). D. Dră- 
ghici, N. Hîncu, M. Popa, C. 
Radu si V. Pușcașu (libere).

urmă-

intrarea în eliminările directe, 
să înregistreze doar două vic
torii (5—1 la Kamura — Japo
nia și 5—4 la Cervi — Italia) și 
trei infrîngeri.

în ce-i privește pe ceilalți, 
Oancea n-a putut trece nici 
de turul I (1 v.), iar Buzan și 
File (cite 2 v.) și Ducu (1 v. 
asupra Iul Cervi!) de 
torul...

Sîmbătă după-amiază 
în competiție floretistele 
înscrise, printre care și 
zentantele țării noastre 
Lazăr, Claudia Grigorescu, 
Georgeta Bcca, Ana Georgescu 
și Judith Gyurkan. Iar seara, 
după ceremonia oficială de des
chidere se va desfășura prima 
finală, cea a floretiștilor.

intră 
— 102 
repre-

Reka

Paul SLÂVESCU

întrecerii 
Năstase, 

Rășcanu, 
fost pro- 
să joace 

’ In

mă, cu victoria cuplului ceho
slovac: 2—1 (—21, 12, 16).

Comportarea foarte bună la 
echipe a cadeților noștri i-a pla
sat printre favoriții 
individuale. Adriana 
favorită nr. 2, și Iulia 
favorită nr. 5, nu au 
gramate, ele urmînd 
direct în turul secund, 
schimb, cadeții. și el bine co
tați, au cîștigat conform aștep
tărilor primele întîlnlri: Călin 
Creangă — Houyoux (Belgia) 
2—0 (13, 15) și Zoltan Zoltan — 
Maurer (Austria) 2—0 (12, 17), 
cat doi depășind la dublu pe 
Anderson, Ferm (Suedia) cu 
2—1 (23. —21. 17).

Emanuel FANTANEANU

TURUL CICLIST AL FRANȚEI«I 
ninaulta ciștigat, la contratimp, dar n-a redevenit lider I

SAINT ETIENNE 
Cei din caravana Tu
rului Franței '86, 
Iubitorii sportului 
cu pedale din a- 
cest mare oraș 
francez, ca și nenu- 
măratl alți „fansi* 
al acestei mari 
competiții sportive 
au așteptat cu ma
ximum de interes 
desfășurarea celei 
de a 20-a etape a 
„Marii Bucle". Este 
vorba de contra
timpul individual, 
pe 58 km. Ia care 
se sconta, pe bună 
dreptate. victoria 
Iul Bernard Hinault, 
marele specialist al 
acestui gen de pro
be. Mal mult chiar, 
în afara probabilei 
sale victorii, se a- 
precla că el va re
face, dacă nu In în
tregime. măcar tn ____ _____
decalajul de 2:43 care-1 despăr
țea de liderul cursei, americanul 
Greg Lemond.

Intr-adevăr, Bernard Hinault a 
confirmat așteptările, dar numai 
în parte, adică în ceea ce a de
pins doar de el. A cîștigat etapa 
în 1.15:35 (m.o. 45,779 km!), dar 
„tricoul galben", Lemond. a răs
puns prompt șl a terminat al 
doilea, doar cu 25 s mal tir- 
ziu. In acest fel. înaintea ulti
melor trei etape (Saint Etienne — 
Le Puy de Ddme, 190 km; Cler
mont Ferrand — Nevers. 194 km 
șl Cosne sur Loire — Paris, 355 
km) clasamentul general al com-

bună parte.

0 CAMPIONATUL Austriei a 
început mal devreme ca de obi
cei, în vederea unei cit mai bune 
pregătiri a jucătorilor din lotul 
național înaintea meciurilor din 
campionatul Europei (primul cu 
echipa României, în deplasare, la 
10 septembrie). Campioana de a- 
nul trecut, F.C. Austria (cu 
mulți selecționați) a dispus cu 
5—3 de First Vienna, în timp ce 
a doua clasată în 
oară, Rapid Viena, 
se mulțumească cu 
(4—4 1) cu Admira 
campionat participă 12 echipe. 
Noile promovate sînt First Vienna 
și Wiener S.C.
• DOI JUCĂTORI sud-amerl-

ediția anterl- 
a trebuit să 
un scor egal 
Wacker, In

tn posesia titlului

de 5—3 (sau 13—41

Iubitorii șahului trăiesc ora 
marilor emoții. Oră care se va 
transforma desigur In săptă- 
mlnl și luni, atît cit trebuie să 
dureze acest al treilea meol 
Garrl Kasparov — Anatoli Kar
pov pentru titlul mondial. „Star
tul" se dă luni, la Londra, după 
ce milne are loc deschiderea 
festivă, iar gongul final va suna 
abia după consumarea celor 24 
de partide sau poate mal devre
me. dacă unul din competitori 
îsl asigură t victorii, plafonul li
mită de scor. Ceea ce nu s-a tn- 
timplat anul trecut, cînd Kaspa
rov a intrat 1_ ____ _ .++__ '
abia după a 24-a partidă șl cu 
un rezultat " * : —
socotind si remizele). Ca să nu 
mal vorbim de primul meci, În
ceput In toamna lui 1984 șl în
cheiat anul următor, însumtnd 
48 de partide șl 5 luni de luptă, 
iar scorul fiind tot 5—3 dar In 
favoarea Iui Karpov. Acel prim 
meci a fost însă șters de pe rol 
— se știe prea bine — la inter
venția președintelui F.I.D.E., Flo
rencio Campomanes. Așadar. m- 
tîlnlrea la care vom asista acum 
este a doua în cronologia 
cială. mectul-revanșă.

O revanșă mult așteptată, 
tru care a ne lansa lntr-un 
nostic este foarte greu, 
sahistă. uimită de performanțele 
celui mai tinăr campion îl consi
deră poate prea mult ne Kaspa
rov drept marele favorit, E drept, 
nimeni înaintea lui n-a fost 
campion mondial de șah la 22 
de ani. iar viitorul ar trebui să 
aducă o șl mal mare înflorire a 
talentului său. Dar nu trebuie 
uitat că si Karpov a fost un 
campion precoce, iar acum, la 35

ofi-

pen- 
pro- 

Lumea

BALCANIADA ATLETHOR JUNIORI
Reprezentanții tinerei noas

tre generații de atleți, la o săp- 
tămină după ce au luat parte 
la prima ediție a Campionate
lor Mondiale, ia Atena, se vor 
afla din nou în întrecere, de 
data aceasta in Cadrul Jocuri
lor Balcanice pentru juniori, la 
Izmir. Lotul atletilor români le 
are tn frunte pe campioanele 
mondiale An» Pădurean ci 
Cleopatra Pălăcian.

Prieteni, mari rivali, Greg Lemond
fi Bernard Hinault, fotografiațl împreună In 
timpul etapei a 19-a. Telefoto : A. P.-AGERPRES

_ _______ 1. Le-
2. Hinault la 2:18. 

(Elveția)
Hampsten 

Claude Crl- 
24:53, «. Ro
la 25:31. în
că nici unul

Zimmermann
4. Andrew 
la 19:33, 5. 
(Belgia) la

petiției este următorul : 
mond 92.51:49.
3. Urs
10:15, 
(S.U.A.) 
Quiellon 
nan Pensec (Franța) 
teresant este faptul 
dintre foștii lideri ai actualului 
Tur al Franței nu-șl află locul 
printre primii 30 de alergători t...

Cea de a 12-a etapă a Turului 
feminin (circuit de 58 km la 
Saint Etienne) a fost cîștigată, 
la sprint, de Jeannie Longo 
(Franța) In 1.29:14 (m.o. 38,999
km) dar lidera. Maria Canins, a 
terminat. In pluton. în același 
timp I

franceză

Cesar și de argentinianul

câni renumlți vor evolua in se
zonul viitor in echipa 
Brest. Este vorba de brazilianul 
Julio . ___
Jose Luis Brown, ambii fundași 
centrali. Cesar a fost una din 
revelațiile ultimei ediții a C.M., 
iar Brown (29 de ani) a marcat 
primul gol In finala cu echipa 
R.F. Germania.
• CELEBRUL jucător francez 

Michel Platini se află, in prezent, 
într-un repaus complet timp de 
trei săptămîni, datorită unei ten- 
dinite la piciorul drept. In pre
zent, Platini se află la Nancy și 
se va alătura echipei sale (Ju
ventus Torino) după 15 august. 
„Sper să fiu refăcut complet — a 

de ani. el este în plină maturi
tate creatoare. Forța de joc a 
celor doi mari maeștri sovietici 
este foarte apropiată șl probabil 
că numai detalii de moment vor 
aduce decizia în această dispută 

* la nivel maxim.
Londra va fi gazda primei eta

pe a confruntării, jumătatea a 
doua, de la partida a 13-a, dlspu- 
tîndu-se la Leningrad. Se va ju
ca de trei ori pe săptămlnă — 
luni, miercuri și vineri — cu în
treruptele a doua zi. Londonezii 
au făcut pregătiri speciale pen
tru meci, iar amănuntul picant

W. Stelnltz (188G—94). Rm. 
Lasker (1894—1921), J.R. Ca- 
pablanca (1921—27), A. Alehin 
(1927—35 șl 1937—45), M. Euwe 
(1935—37). M. Botvinnik (1948 
—57. 1958—60 șl 1961—63), V. 
Smîslov (1957—58), M. Tal 
(1960—61). T. Petrosian (1963— 
"9). B. Spasski (1969—72) R. 
Fischer (1972—75), A. Karpov 
(1975—85), G. Kasparov (1935— 
T).

că se va tuca intr-o sală de... 
bal. la hotelul „Park Lane" nu 
trebuie considerat ca atare, fiind
că tot aici sl-a ținut ședințele 
si... Camera Comunelor in 
timpul războiului, cînd clădirea 
Parlamentului fusese bombarda
tă. De altfel, șahiștii se vor sim
ți tn largul lor aici. în cartierul 
Piccadilly, unde încă la- începu
tul veacului trecut aveau loc 
meciurile. desigur neoficiale, 
pentru titlul mondial la șah, din
tre francezul La Bourdonnais și 
Irlandezul McDonnell, iar in 
1851 s-a desfășurat primul turneu 
Internațional de șah din Istorie, 
cîștigat de A. Andersen.

Arbitrul meciului de acum, 
Kasparov — Karpov, vp fi vest- 
germanul Lothar Schmid, o ce
lebritate în materie, același care 
a condus șl memorabilele întll- 
nirl Fischer — Spasski (1972) ti 
Karpov — Korcinoi (197e).

Să nu uităm. Este un meci ju
biliar. deoarece Campionatul 
mondial de șah împlinește exact 
100 de ani. atît cît a trecut de 
la Drima sa ediție. în 1886. Tar 
Garrl Kasparov este al 13-lea 
campion mondial din ilustra se
rie.

ladu VOIA

CANOTORII JUNIORI 
IA STARTUL C.M.
Echipajele reprezentative de 

juniori ale tării noastre au 
Plecat la Roudniee, pentru a 
participa Ia Campionatele Mon
diale de canotaj diD Ce
hoslovacia. La această mare 
regată, programată săptămina 
viitoare. între 29 iulie și 3 au
gust, Iau startul rameri și vîs- 
lasi de pe toate continentele. 
..Schimbul de mîine" al canota
jului nostru, mereu în fruntea 
topului internațional, se va ali
nia la următoarele Drobe: sim
plu, 2 vîsle, 2 rame. 4+1 rame, 
8+1 (la fete). 4+1 rame. 4 ra
me Le. (la băieți).

Sportivii români se numără 
printre favorițij întrecerilor, la 
ultima mare competiție din a- 
cest sezon — „Concursul prie
tenia", de la Szczecin, din Po
lonia. ei obținînd victorii în 
finalele de simplu, 4+f rame 
si 2 rame. Cîțiva dintre cei 
care ne vor reprezenta la a- 
ceastă a Il-a ediție a C.M. de 
canotaj juniori: Zilia Ghinoiu, 
Doina Ignat, Georgeta Soare. 
Melania Mureșan, Aurora Tril, 
Liliana Chichifoi, Georgeta 
Bradin, Marian Voinoiu, Doru 
Halus, Florian Cosmescu, Ion 
Sara.

spus Platini — fără o intervenție 
chirurgicală, și să fiu apt de joc 
la 14 septembrie, în prima etapă 
a campionatului italian".
• IN MALAYESIA a Început 

un turneu Internațional. La Kuala 
Lumpur, selecționata Cehoslova
ciei a dispus de cea a Japoniei 
cu 2—1 (1—1), iar Siria a cîștigat 
meciul cu R.P. Chineză cu 3—0 
O—0).
• IN ETAPA A 19-A a cam

pionatului U.R.S.S. : Dinamo Tbi
lisi — Zenit Leningrad 0—L 
Neftd Baku — Harkov 0—0, Di
namo Kiev — Dnlepr 2—1, Ku
taisi — Vilnius 1—0, Erevan — 
Donețk 2—1, Dinamo Minsk — 
Cernomoreț Odesa 0—0. In clasa
ment, pe primul loe a trecut 
Zenit Leningrad cu 22 p (un joc 
mai puțin), urmată de Torpedo 
Moscova 21 p (două jocuri in 
minus), Donețk 20 p.


