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Partidul nostru a demonstrat și demonstrează 

că nu a avut și nu are decit un singur țel suprem 

- măreția poporului și a întregii națiuni, bună

starea și fericirea oamenilor muncii, apărarea 

independenței și suveranității țârii, victoria 

socialismului și comunismului in România.

NICOLAE CEAUSESCU J

Proletari din toate țările, uni(l-vă I
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21 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului

„IPOCA NICOLAE CfAUȘESOI"- 
EPiicA mărețelor implimri socialiste
19 iulje 1965. Dată istorică, de referință în de

venirea socialistă a României, ziua în care și-a 
început lucrările cel de al IX-lea Congres al 
partidului — eveniment cu ample și profunde 
implicații și semnificații în viața politică, eco
nomică și social-culturală a țării, deschizător de 
epocă nouă, de viziuni și orizonturi noi, stimu
latoare, in stare să declanșeze puternice re
sorturi sociale și să determine ritmuri de un 
dinamism fără precedent pe drumul ascendent 
al națiunii" noastre spre comunism, spre bună
stare și fericire. Eveniment esențial, moment 
hotărjtor in propășirea patriei și poporului, care 
avea să rămînă „înscris cu litere de aur în 
istoria României" cum afirma secretarul general 
al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Anii care au urmat Congresului al IX-lea au dat 
deplină confirmare cuvintelor secretarului general 
al partidului. Și confirmarea a stat și stă ne
clintită pe temeiul solid al faptelor. Pe drumul 
— mai sigur și mai luminos — deschis de 
forumul comuniștilor din 1965, poporul_ nostru 
a urcat, sub steagul partidului, cu renăscut și 
pilduitor elan, cu iscusință și hotărîre, cu în
credere și cutezanță, spectaculoase trepte 
sore progres si civilizație. Iar faptele Înseamnă 
epocale ctitorii ale acestui arc de timp, în
seamnă noile cetăți ale oțelului de la Galați, 
Tlrgoviște sau Călărași, precum și cele ale 
luminii, cu giganticele izvoare de la Porțile 
de Fier, magistralele albastre, marile combinate 
industriale operînd la nivelul tehnicii de vîrf. 
înseamnă primele autoturisme românești sau 
primul metrou, de pildă, înseamnă recolte mai 
bogate pe ogoarele țării, înseamnă orașe fru
moase, reclădite pe vetre de secole și milenii, 
sate aliniate tot mai dinamic la condițiile ora- 
-șelor, înseamnă o știință șl o cultură țintind 
curajos culmile creației. In puține cuvinte, în
seamnă chipul nou al patriei, făurit cu entu
ziasm, dorință și voință de mereu mai bine.

t)ar. mai p_rgsus de toate. înseamnă conștiințe 
noi, idealuri noi. simțiri noi, insuflate cu putere 
de partid, de exemplul conducătorului său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de cel dinții pre
ședinte al României socialiste. înseamnă _ omul 
nou al zilelor noastre și al viitorului, fără de 
care nici marile împliniri ale acestei glorioase 
epoci. nici fascinantele, mobilizatoarele pro
iecte ale viitorului n-ar fi fost posibil de atins. 
In frunte cu comuniștii, poporul întreg pășind cu 
vigoare și în deplină unitate în jurul partidului, 
cu înflăcărarea insuflată de înaltul spirit revolu
ționar la care a fost chemat, a făurit și 
făurește impresionante transformări, din 
această glorioasă epocă de înflorire mul
tilaterală a tării, pe care cu dragoste, recu
noștință și mindrie patriotică o numim „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU".

Astăzi, cînd cu entuziasm aniversăm acest măreț 
moment din istoria patriei, mișcarea sportivă 
românească — permanent îndrumată și sprijinită 
de partid — prezintă bilanțuri remarcabile în 
ampla activitate de modelare, cu mijloacele sale, 
a omului de tip nou. de formare și educare 

pentru muncă și viată a tineretului, a viitorilor 
constructori ai socialismului și comunismului. 
Urmind cu consecvență permanentele direcțio
nări elaborate de partid, conceptele strălucite 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu despre rolul 
și locul educației fizice și sportului în viața so
cietății — concepte care și-au găsit o minunată 
expresie în importante documente, in mesaje 
adresate conferințelor pe țară ale mișcării spor
tive sau în cuvîntări de excepțională valoare 
teoretică și practică —, acest domeniu al vieții 
sociale a adus o contribuție deosebită la întări
rea sănătății și vigorii poporului, la afirmarea 
fără precedent a talentului cu care este înzes
trat tineretul nostru, la educarea acestuia In 
spiritul normelor eticii și echității socialiste, al 
profundului patriotism, al nobilelor idealuri de 
pace, de prietenie și înțelegere cu toți tinerii 
lumii.

Milioane de copii, de tineri și virstnici — 
aproape jumătate din populația țării — sînt 
astăzi cuprinși In activitatea sportivă, în marea 
competiție națională Daclada, întrecere polispor
tivă de amploare, cu valoros conținut educativ- 
formativ, creată cu 10 ani în urmă din iniția
tiva secretarului general al partidului, compe
tiție care, așa cum strălucit o definea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a devenit de 
la o ediție Ia alta o valoroasă școală a muncii 
și vieții, „cadrul de manifestare a energiei, da
nului $i optimismului revoluționar al tineretu
lui patriei, al cetățenilor tării", aducindu-și o 
remarcabilă contribuție la „afirmarea capacității 
creatoare a poporului nostru, la educarea con
științei socialiste a maselor, la plămădirea omu
lui nou, hotărît să se consacre in întregime no
bilei Cauze a socialismului și comunismului, 
prosperității si fericirii națiunii noastre socialis
te". Daciada s-a constituit, totodată, într-un 
impresionant rezervor de talente pentru marea 
performantă.

Deopotrivă, pe baza unor condiții tot mal 
bune de pregătire asigurate de partidul și statul 
nostru mișcării sportive românești. rezultatele 
obținute de reprezentanții țării noastre în ma
rile confruntări internaționale au atins cote fără 
precedent în acești 21 de ani de mari împliniri 
în toate sferele activității economico-sociale. Bi
lanțurile de medalii de aur, argint și bronz, 
de prestigioase trofee cucerite de performerii 
români în cele mai mari întreceri internaționale 
— la Jocurile Olimpice, la campionatele mon
diale și europene, In alte competiții de amploa
re — sînt de-a dreptul impresionante, situînd 
acum țara noastră între principalele forțe ale 
sportului mondial. Toate aceste succese și per
formanțe valoroase au fost și sânt urmarea 
directă a grijii permanente cu care partidul, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu înconjoară 
mișcarea sportivă, clarviziunii cu care o îndru
mă și o sprijină permanent, chezășie a afirmă
rii ei și mai viguroase în viața societății, ca 
valoros factor de educație comunistă, precum și 
în marea performanță internațională, spre gloria 
sportului românesc.

SPRE COMUNISM, 
SUB STEAGUL
TRICOLOR
Sînt ceasuri in Istorie cind clipa 
Cuprinde veacul in bătaia ei, 
Desfățurindu-ți peste timp aripa 
Gindită de ai țării corifei.

imensă carte s-a deschis, sâ-ncapâ 
Lumina muncii in nou timp ales, 
Ca viitorul luminos sâ-nceapă 
Cum a decis al Nouălea Congres.

Congres al cutezanței ți al vrerii 
De-a ctitori măreț ți nalt destin. 
De-a pune stăvili dogmei țl-ndoielii 
Aici, pe plaiul veșnic, carpatin.

Congres al faptei nobile ți drepte, 
Ca țara să îmbrace nou vețmînt 
Urcind socialiste, ample trepte 
Pe românescul roditor păminL

Atunci, in forum, din cuvintul demn, 
Din gind deschis, temeinic ți lucid, 
5-a incrustat pentru urmați îndemn 
Rostit de fiul unui brav Partid,

Atunci, în forum, ctitorii de inimi
Și ctitorii de neînvins oțel 
Pe care nu le poate-ntrece nimeni 
Am cutezat să le privim prin EL

E Nicolae Ceauțescu I Omul 
Și comunistul fără de egal,
Prin care, strins uniți, in gind ți faptă 
Zidim statui de nobil ideal.

E Nicolae Ceauțescu I Omul 
Prin care,-n unitate, un popor 
Spre comunism biruitor se-ndreaptă 
încrezător, sub steagul tricolor.

Nicolae DRAGOȘ

LA 0 MARE ÎNTREPRINDERE SIBIANA - 
REMARCABILE FAPTE DE MUNCĂ 

SI PERFORMANTE ÎN SPORT
J A

I.P.A. Sibiu... Așa cum pro
dusele bune ale unei între
prinderi dau orestigiu „mărcii 
fabricii". tot așa rezultatele 
bune ale unui club sau ale 
unei asociații — în domeniul 
Sportului de performantă sau 
al celui de masă — dau pres
tigiu numelui acestora. Este și 
cazul Asociației Sportive I.P.A. 
Sibiu. Trei litere care denu
mesc o puternică unitate eco
nomică : întreprinderea de 
Piese Auto Sibiu, înființată în 
1968. An in care, nu după 
mâltă vreme (explicabil, fiind 
vorba de sibieni), a luat naș
tere și Asociația Sportivă I.P.A.

Din ce în ce mai cunoscută 
în viața sportivă a tării, aso
ciația sibiană ne-a atras... s-o 
cunoaștem mai îndeaproape. 
Motiv pentru care, aflațî Ia 
Sibiu, am vizitat-o. Primul pe 
care l-am întilnlt, care ne-a 
întovărășit tot timpul, a fost 
Dumitra Faraschivcscu, pre
ședintele asociației. Mai mult 
decît plăcut impresionat, emo
ționat am spune. întrucît : „De 

16 ani de cind sint președinte 
n-a venit să vorbească cu mine 
cineva de la un ziar central, 
să se intereseze de viata aso
ciației...".

Ne-am făcut un plan care 
cuprindea : mai întîi „să
vedem" și, pe urmă, „să dis
cutăm". Cum I.P A. este „tare" 
la sporturile mecanice, am în
ceput cu ele si anume — în 
primul rînd — cu kartingul. 
Secția respectivă are un local 
propriu — tinerii migălesc la 
karturile urcate pe mese (u- 
nele desfăcute în mici fărîme, 
altele aproape gata de con
curs) — si se bucură de servi
ciile unui antrenor bun. Nicolae 
Tatu. Reținem că : „In 1986 
lucrurile merg foarte bine", 
ceea ce înseamnă locuri I—III 
în campionatul republican 
(Jean Tatu, Marcel Natanail, 
Gavril Moldovan, Mircea 
Neacșu). Altă secție puternică

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag 2-3)

De mi ine, C.E. de tenis de masă (/)

SPORTIVII ROMÂNI - 
PRINTRE FAVORITI

• Peste 250 de competitori la start#întrecerile 
încep cu probele pe echipe

LOUVAIN LA NEUVE, 18 
tprin telefon). Mica localitate 
belgiană, aflată in apropierea 
Bruxelles-ului, va fi, incepind 
de duminică, gazda celei de a 
28-a ediții a Campionatelor Eu
ropene pentru juniori și a 13-a 
la cădeți la tenis de masă. La 
Centrul sportiv Blocry și-au dat 
întîlnire cei mai buni jucători 
și jucătoare din tînăra gene
rație, mulți dintre ei cu o car
te de vizită bogată în succese 
de prestigiu nu numai în com
petițiile vîrstei, ci, chiar, și tn 
cele de seniori.

Sportivii noștri, sosiți in 
cursul zilei de vineri, au efec
tuat primele antrenamente (te 
acomodare, ele urmind să con
tinue sîmbătă, astfel ca la oca 
startului să se afle in cea mal 
bună formă. Fiecare din edițiile 
precedente ne-au adus meritai» 

satisfacții, ca urmare a locuri
lor fruntașe ocupate de jucă
torii noștri. Emilia Ciosu, 
Călin Creangă, Călin Toma, 
Kinga Lohr, Anca Che- 
ler aflîndu-se printre medaliații 
anilor trecuți. Și de această dată 
ei sînt hotărîți să evolueze la ni
velul oare i-a consacrat pentru a 
obține aceleași bune rezultate. 
Alături de ei, Maria Bogoslov, 
Cristian Ignat, Tiberin Heit
man, Iulia Itișcanu, Adriana 
Năstase, Zoltan Zoltan — unii 
debutanți la o astfel de com
petiție — vor să ofere măsura 
valorii tenisului nostru de 
masă juvenil.

Conform tradiției, intreoerile 
debutează eu probele pe echipe.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în psa î—3)

FRUMOASE
SUCCESE 

ROMÂNEȘTI 
LA CAMPIONATELE

MONDIALE
DE JUNIORI

• Dânuț Prefit - 
medalie de aur 
la lupte libere 
(cat. 56 kg)

• Alina Astafei
— medalie de 
argint la săritu
ra în înălțime

• Adriana Dumi
tru — medalie 
de bronz în 
proba de 800 
metri



SPORTURI TEHNICO APLICATIVE
MICII PRIETENI Al TEHNICII

DIN ȘIMLEU SILVANIEI

însemnări iin actiiitatea Casei pionierilor ;l șoimilor patriei
De-a lungul anilor, sporturile 

tehnico-aplicative și-au făcut 
mulți prieteni printre copiii 
care activează în cercurile Casei 
pionierilor si șoimilor patriei 
din orașul Șimleul Silvaniel. 
Motivul ni l-a dezvăluit prof. 
Marin Ștefan, președintele Con
siliului orășenesc pentru educa
ție fizică și sport : „Dorinței, 
interesului copiilor pentru teh
nică, această instituție i-a răs
puns întotdeauna concret, cu 
fapte ; adică eu instructori in 
măsură să-i îndrume și cu ma
terial de studiu capabil să re
solve multe dintre problemele 
cercurilor, deloc simple, dar 
bazate pe sprijinul unor uni
tăți economice din localitate, 
prompt cînd este vorba de co
pii..."

Copiii și-au manifestat dorin
ța de a cunoaște tainele kartu- 
lui. Dorință îndeplinită, prin 
intermediul Instructorului loan 
Baciu care a găsit soluții, îm
preună cu elevii săi, de a lărgi 
continuu patrimoniul secției 
de karting (acum, cu aparate 
proprii și cu. un atelier pe mă
sură !) și de a asigura ieșirea 
din anonimat a celor mai ta- 
tentați în materie de motoare. 
Printre ei, pionierii Iosif și 
Vasile Ambruș,' Zsolt Budai, 
fruntași In concursul de inde- 
mlnare și contracronometru, 1- 
nițiate și organizate nu numai 
în localitate, d și Ia Zalău, 
Bala Mare („Cupa castanilor") 
•te.

Micii specialiști in goniome- 
trie din Șimleul Silvaniei, mi
noritari abili al receptoarelor și 
«mlțătoarel<jr — dovadă și locul

I ocupat într-o întrecere la 
Poiana Pinului (județul Buzău), 
precum și alte poziții de frun
te la concursuri organizate la 
Cărei și -Iași — se numără și 
â printre prietenii tehnicii, în
deosebi prin exponenții lor cei 
mai autorizați Alin Samșudcan, 
Tiberiu Chiș, Mircea Donca, 
Gabriel Pop, Dana Chiș, Mi- 
haela Sueiu și Simona Aibu. 
Este o activitate deosebit de la
borioasă, pe care instructorul 
Ștefan Olah o conduce cu răb
dare și pasiune, cu ambiția ca 
toți copiii care dovedesc recep
tivitate față de acest sport teh- 
nieo-aplicativ atît de interesant 
să rămînă... receptivi și după 
anii copilăriei.

Intr-un alt cerc al Casei, 
lucrurile se petrec la fel : cine 
face opțiunea pentru modelism 
(despre acesta fiind vorba) nu 
îl mai părăsește ! Este meritul 
lui Petru Rus de a fi captat in
teresul copiilor pentru această 
ramură a „aplicativelor" și de 
a fi adus în prim-plan cel 
puțin doi pionieri, pe Dan Ma
ior și Dănuț Tăuț, ași pe județ 
la „viteză" și, respectiv, „acro
bație".

Model de sîrguință în atelie
rele Casei, purtătorii cravatei 
roșii cu. tricolor din Șimleul 
Silvaniei sint — cum ne-a asi
gurat prof. Traian Albu, direc
torul acestei instituții — „prin
tre premianți în clasele in care 
învață, printre copiii cei mai 
serioși și mai disciplinați".

Poate tocmai prin această pa
siune a lor pentru tehnică, ceea 
ce presupune rigoare, multă or
dine în ținută și gîndire...

BREVIAR
• In organizarea A.C.R. — 

filiala București, pe un traseu 
de 53 km s-a desfășurat Ra
liul tehnico-aplicativ, acțiune 
înscrisă sub genericul Dacia- 
dei. Au luat parte 44 de e- 
chipaje (între care unul femi
nin și 6 mixte) din București^ 
Sectorul Agricol Ilfov și din 
județele Prahova și Argeș. Cîș- 
tigători : categoria începători -— 
D. Ciștnaș + C. Stancu, avan
sați — M. Iordache + G. Vlad 
(toți de la Automatic Club).
• Cea de-a 6-a expoziție de 

construcții radio pentru ama
tori de la Alexandria s-a bucu
rat de participarea a 70 de pa
sionați ai acestei ramuri spor
tive din orașe teleormănene și 
din județul Bistrița-Năsăud, în 
multe cazuri reprezentanți ai 
caselor pionierilor și șoimilor 
patriei. Mențiuni pentru apa
ratele realizate și prezentate 
de V. Liteanu, N. Bunescu, I. 
Tudorache și A. Rezec.
• Maramureșul oferă un ca

dru deosebit de fertil pentru 
practicarea turismului aplicativ 
și amenajarea (sau reamenaja- 
rea) unor trasee. Se cifrează la 
69 000 — folosind statisticile
C..J.E.F.S. — numărul amato
rilor de turism cu temă apli
cativă din rîndul copiilor, ti
nerilor și vîrstnicilor.
• Bilanțul radioamatorilor din 

județul Vaslui s-a concretizat, 
in ultima vreme, prin poziții 
fruntașe într-o serie de între
ceri : Concursul București, Cu
pa Moldovei, Cupa Carpați, Cu
pa Teleorman, Memorialul H. 
Coandă, Cupa Independen
ței etc.

„CUPA

LA

DE VARÂ“

ATLETISM
Stadionul „1 Mai" 

găzduiește, astăzi și 
trecerile concursului 
tism, cu caracter 
„Cupa de vară", pentru seniori’, 
tineret și juniori I.

Tot la sfîrșitul acestei săp- 
tăminl, și tot la Pitești, este 
programat și concursul Clubu
rilor Sportive școlare, la nivelul 
juniorilor II.

din Pitești 
mîine, în
de atle- 

republican,

CURSA DE VITEZA

LA MOTOCICLISM
Carapionatul național de mo

tociclism — viteză Pe sosea — 
programează mîine. la Galați, 
un nou concurs, etapa a III-a 
a competiției. La cursele ce se 
vor desfășura în centrul muni
cipiului de pe malul Dunării 
vor fi prezenți alergători din 
toată tara, inclusiv componenții 
lotului național, care au con
curat zilele trecute în R. D. 
Germană. Se vor desfășura în
treceri la următoarele clase : 
50 eme (tineret, sport si fete), 
125 cmc, 250 cmc si ataș. în 
primele două etape, găzduite la 
Oradea si Tg. Mureș, o com
portare frumoasă au avut mo- 
toridistii din Oradea si Bucu
rești (I.M.G.B.), care au cîști- 
gat majoritatea locurilor pre
miate 1

ACTUALITATEA
• A început intreceiea în 

Campionatele republicane ale 
școlarilor. Gazdă : Municipiul 
Bimnicu Vîlcea, în speță Li
ceul industrial nr. 7 și comi
sia de șah a județului Vîlcea.
• După open-ul de la Bag- 

neux (Franța) la care au luat 
parte și trei sportivi din țara 
noastră (T. Ghițescu, D. Băr- 
bulescu și G. Schwartzmann), 
o nouă prezență românească, 
prin Ov. Foișor și D. Bărbu- 
lescu, la Val Thorance (Franța).
• Localitatea Nalencbow din 

Polonia găzduiește in a doua 
jumătate a lunii un turneu 
feminin internațional. Printre 
participante, reprezentanta U- 
niversității București, Mariana 
Ioniță și Viorica Ionescu (I.T.B.)'.

• Năvodari poate fi decla
rat un adevărat lăcaș al șahu
lui, acum în vacanța mare, 
pentru că acolo se ' desfășoară 
turnee non-stop pentru pionieri 
și școlari, sub îndrumarea u- 
nuia dintre specialiștii noștri, 
Miron Ionescu-Bujor. Paralel, 
o altă specialistă, șahista Ma
riana Duminică, va iniția pe 
copiii dornici să descifreze tai
nele 
cîte

• 
hai 
Grecia, 
neo, în ordine Ia Patras (Prie
tenia Balcanică), Nikeia și A- 
kropolis.
• Iată care este la ora ac

tuală clasamentul Elo al frun
tașelor șahului nostru feminin :
1. Margareta Mureșan 2 215 p,
2, Dana Nuțu 2 180 p, 3. Cris-

acestui sport, în cicluri de 
două săptămîni.

Maestru) internațional Mi- 
Ghindă va concura în 

i, ca invitat la trei tur-

tina B 
briela
5. Mar
6. Otil 
Eugeni 
man c 
Polihra 
Viorica

• T 
vară c 
lata, i 
cea și 
țulul 
forului 
pentru
• Tt 

la Băi 
va ren 
tre cel 
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și Zve 
Sovieti 
Petrov; 
ner-Mi 
Ivona f 
zela F 
turi d< 
fruntaș 
minin 
Dana 1 
Gabric 
sabota 
man, 1
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între
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KART-UL LA VÎRSTA 

MATURITĂȚII
Cu două decenii în urmă, un 

pasionat al tehnicii, proiectan
tul Ion Bobocel, de la Institu
tul de Căi Ferate, dădea la 
iveală primul kart construit Ia 
noi. Propulsat de un motor de 
bicicletă „Carpați", cu pneuri 
de avion, kartul „Bobocel" dez
volta o viteză de 40 km/oră 
și reprezenta punctul de atrac
ție al copiilor.

De atunci, kartingul a 
cucerit masele de copii din țara 
noastră. Aproape că nu există 
casă a pionierilor și șoimilor 
patriei care să nu aibă, intre 
cercurile existente, și unul pro
filat pe acest sport tehnico- 
aplicativ, care ii apropie pe 
purtătorii cravatelor roșii cu 
tricolor de tainele conducerii 
auto. Kartingul s-a dezvoltat 
spectaculos, a căpătat tradiție, 
și-a asigurat o bază materială 
proprie. îndrumați de instruc
tori specializați, copiii își con
struiesc singuri aparate, își a- 
menajează ateliere și piste de 
antrenament Există, de ase
menea, orașe care dispun de 
piste pentru concurs, Îndeobște 
la nivelul reședințelor de județ.
La acest moment se cuvine 

să adresăm Iul Ion Bobocel 
(care își continuă și acum ac
tivitatea sa neobosită In slujba 
sporturilor tehnico-aplicative 
prin intermediul modelismului) 
felicitările iubitorilor de kar- 
turl împreună cu urarea de 
MUNCA RODNICA !

REMARCABILE FAPTE
8

2

l

(Urmare din pag. 1)

MÎINE, „PREMIUL DE CONSOLARE"

— cea de automobilism. O sin
gură dovadă : „Din 198t secția 
a avut în fiecare an cel Dutin 
un campion". Numele cupluri
lor : Costinean — Barbu, Bo- 
tezan — Popa, Milu — Bădilă 
sînt cunoscute ca deținătoare a 
unuia sau mai multor 
Ion Bobîlneanu, fostul 
motociclist (dirt-track), 
cum șeful secției auto 
mite mult. Alte titluri, alti 
automobiliști. De pildă Radu 
Niriștean... ii

Am văzut si stadionul I.P.A. 
Are un teren de fotbal gazonat, 
o tribună este in curs de în
frumusețare si mărire. Ceea ce 
trebuie spus în special despre 
acesta este că are o pistă de 
dirt-track excelentă. Largă, cu 
un bun drenaj 
de alergare si 
cauciuc. Model. Explicabil. În
trucât asociația are si o puter
nică secție de motociclism con
dusă de fostul „rival" al lui 
Bobîlneanu si anume Niculae 
Riureanu. O secție îif care 
era o curățenie si o ordine, nu 
exagerăm, că în 
Secție cu o serioasă 
pentru creșterea 
taleiitati. Viitorii 
au si început să 
Daniel Stoica, Marius Șoaită, 
Sorin Ghibu, Nicolae Puraveț.

Asociația sibiană mai are si 
alte secții. De box, de pildă. 
„De Ia noi a plecat Tițoiu" — 
ni se spune. Ni se vorbește de 
munca dusă aici, apoi de cea 
din secția de rugby („avem e- 
chipă In Divizia B, locul II),

titulari, 
campion 
este a- 
si DTO- 

titluri.

al suprafeței 
mantinele de

farmacie ! 
preocupare 
de juniori 
motocicliști 
se arate :

Din reuniunea hipică desfășu
rată joi, am remarcat dublele 
victorii obținute de formațiile G. 
Tănase, M. Ștefănescu și G. Su- 
dltu. Dintre învingători au im
presionat In mod special Hema
tie, care a realizat un nou și 
valoros record (1:25,2), precum 
șl Surina, căreia, spre a clștiga, 
i-a trebuit doar o linie dreaptă 
de acțiune.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I: 1. Jalin (M. ștefănescu) 
1:49,4 ; 2. Ager. Cota : eîșt. 4. 
Cursa a D-a : 1. Surina (Gri- 
gore) 1:28,5 ; 2. Vital. Cota : cîșt. 
8, ev. 12. Cursa a III-a : 1. Kaius 
(Șehiopuleăcu) 1:30,4 ; 2. Vanda
lic ; 3. Soarta. Cota : cîșt. 2, ev.

12, Ord. triplă 125. Cursa a Iv-a:
1. Hematie (Sudltu) 1:25,2 ; 2.
Sullțaș ; 3. Secret. Cota : cîșt. 
1,40, ev. 8, ord. triplă 53, triplu 
n-m-IV 248. Cursa a V-a : 1. 
Zela (Vasile) 131,2 ; 2. Cricov ; 
3. Trufanda. Cota : cîșt. 5, ev. 4, 
ord. triplă 80. Cursa a Vl-a : 1. 
Formosa (Suditu) 1:29,9 ; 2. Vica; 
3. Viviana. Cota : cîșt. 7, ev. 75, 
ord. triplă Închisă. Cursa a 
VH-a: 1. Rizoriu (Tănase) 133,2;
2. Brădișor. Cota : cîșt. 2, ev. 24, 
ord. 10.

Rezervat cailor de 4 ani, con- 
curenți al Derbyulul. „Premiul 
de Consolare", care se va dis
puta In reuniunea de mîine di
mineață, reunește vedetele gene
rației, mai puțin elștlgătorul

jHlMSM )■

derbyulul, Intr-un handicap care 
promite o Întrecere frumoasă. 
Tot In această reuniune Își vor 
face reintrarea pe pistă conducă
torii amatori, dintre care remar
căm pe N. Niță, campionul pe 
1985, V. Alexandrescu, H. Șerban, 
S. Stănllă, B. Manea șl alții, 
care, cu sportivitatea recunoscu
tă, Ișl vor disputa șansele de 
victoria Din nou remarcăm, in 
programul de mîine, cai nehandi
capați față de valoarea lor. Ei 
sînt Hurduc și Cobadln, ambii 
învingători șl la ultima lor evo
luție. Pină cînd vom avea astfel 
de handicapuri ?

A. MOSCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Dacă nu v-ați procurat bilete 

la TRAGEREA LOTO 2 de miine, 
duminică, astAzi mai puteți să 
vă exprimați preferințele perso
nale. Reamintim că toate biletele 
au acces la întreaga gamă de 
câștiguri și că se poate cîștiga 
fi cu 2 numere din 4 extrase sau 
CU 3 din 12 extrase. TRAGEREA 
LOTO 2 va avea loc duminică, 
incepînd de la ora 17, In sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
din București. Transmisia desfă
șurării tragerii se va face la ra
dio, la ora TI,30, pe programul 1. 
Numerele extrase vor fi radiodi
fuzate, tn reluare, la ora 22,20, 
precum și luni, 21 Iulie, la ora 
L5S, pe același program • Reco

mandăm să aveți in vedere 
TRAGEREA MARILOR ClȘTIGURl 
LA PRONOEXPRES de miercuri, 
23 Iulie a.c. • Și tn acest sezon 
estival, AJS. LOTO-PRONOSPORT 
a luat măsuri să mențină treaz 
interesul marii mase de partici
panți, prin punerea tn vînzare a 
unor emisiuni speciale limitate, 
cian ar fi LOZUL VACANȚEI. 
O caracteristică deosebită a aces
tei emisiuni, care atribuie câști
guri din fond special al AS. LO
TO-PRONOSPORT, este ți prezen
ța sa tn toate locurile de odihnă 
fi agrement. In acest fel, se vine 
in tnUmptnarea dorinței tuturor

amatorilor, care pot folosi din 
plin șansele oferite, in momentele 
cele mai inspirate.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA LOTO DIN 18 IULIE 1986

EXTRAGEREA 1 : 18 14 28 3 
71 29 51 26 46

EXTRAGEREA o M-c : 86 22 
79 55 64 31 21 56 50.

FOND TOTAL DE ClȘTIGURl: 
1.025.845 lei, din care 183.650 
lei, report la categoria 1.

DE MUNCĂ SI PERFORMS!
apoi de oină (in campionatul 
republican), de șah, volei fe
minin si de orientare turistică. 
Iar după ce am discutat și 
despre sport de masă ne-am 
dat seama că si acesta este la 
fel de "în centrul atenției". 
Pledează în sprijinul afirma
ției : campionatul inter-secții 
(12 echipe) Ia fotbal, campio
natul de șah cu peste 100 de 
participanți pe an 
114). drumețiile 
săptămînal la 
CheHe Cibinului. 
Steziî cu grupuri 
de persoane, care ____
muri între 10 și 20 de 
Sportivii de lâ I.P.A. participă 
la numeroase crosuri, la 
concursurile de orientare iniția
te In preajma Sibiului sau în

(în 1986 —
(organizate 

Cisnădioara, 
Curmătura 

de circa 30 
străbat dru- 

km).
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C. E. DE TENIS I
(Urmare din pag. 1)

La juniori (6 grupe preliminarii, 
28 de echipe), formația noastră 
face parte din seria E, alături 
de Anglia (cu Dixon, Stokes, 
frațij Syed, Billington), Austria 
(cu Arnowski, Gsodam, Schla- 
ger) șl Luxemburg (Hansen, 
Hary, Bimmerman), în timp ce 
la junioare (23 de echipe), fe
tele vor juca în compania spor
tivelor din Franța (cu Fouquet, 
Combat, Leclerc, Leroux), Aus
tria (Schell, Frank, Zillner) și 
Tara Galilor (Wright). Nici ca- 
deții nu au o misiune mai u- 
șoară, sportivii noștri evoluînd 
in seria C, alături de Suedia,

Informații I.T.H.R. București

PENTRU PARTICIPANT»

LA ÎNTÎLNIRI COLEGIALE
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU

RANTE — BUCUREȘTI vine în sprijinul celor care orga
nizează întîlniri colegiale la 10, 15. 20 de ani de la termi
narea facultății sau 
tuării unei excursii 
următoarele servicii.

liceului, oferindu-le posibilitatea efec- 
de două zile la munte asigurîndu-se

• transportul de la facultate (liceu) — La Predeal, Sinaia 
sau Poiana Brașov

• cazare în hoteluri de categoria I
• masă festivă
• mic dejun și 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 Decem
brie nr. 4, et 2. camera 39.
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Divizionarele A

11 NOUA PROMOVATA, PRIN AMBIȚIE, MUNCA 
| ȘI DISCIPLINĂ A OCUPAT UN LOC ONORABILI.
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In vara anului trecut e tî- 
nără echipă i*și făcea spectacu
los apariția pe prima scenă fot
balistică a țării. Victoria Bucu
rești promova în Divizia A,

get? (0—2) și „Poli" Timișoara 
(2—4), trim ițind ta sfințitul tu
rului, echipa Victoria pe un ne
dorit ioc 
puncte.

16, cu numai 12

a
a I
I, I
a I

I

I

12. VICTORIA 34 9 11
(procentaj 42,6

14 36-47 29
S Puncte realizate : 29 _

23 de puncte pe teren propriu șl 6 In deplasare.
ia sută); a obținut

Bala 3,
V. Radu, Nedel- 

Tlrchlneci — cite

ii
e I
a 
a

I

I

• Golgeteril echipei : Glonț 18 goluri, Iordache 6, 
Cățol, ursu și Nlca — cite 2, I. Moldovan, “ 
cearu, Marcu, Guda, Augustin, Mirea, Călin, 
1, Basno (Chimia) — autogol.

Glonț și Săndol
___ ___ _________ ___ __ 25, Nițu 23, Aele- 

nel 20, Marcu 19, Custov șl Brumaru — cite 17, Cățol 15, Au
gustin, Nica șl P. Petre — cite 14, I. Marin, V. Radu șl Lala 
— cite 12, călin 11, Urchlnecl 10. Eftimescu și D. Sava — cite 
8, Mitracu 7, Nedelcearu 6, Gh. Dumitrescu șl Guda — cite 5, 
Zlotea I. Moldovan Marcu — cite - — - -

• Jucători folosiți: Ursu 32 de meciuri,
— cite 30, Vlad și Mirea — eîte 29, Iordaebe

• A beneficiat de 2 lovituri de Ia 
de Glonț.
• Cartonașe galbene : 36 ; cele

4, Stredie i, Drăghlei 1.

11 m. ambele transformate

mai multe : Mirea 5.
• Cartonașe roșii : nici unul
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performanță apreciabilă pentru 
jucătorii pregătiți de Florin 
Cheran și Ștefan Feodot care, 
din acel moment au devenit 
conștienți de faptul că „marele 
pas" a adus cu sine și mari o- 
bligații pe toate planurile.
Victoria a pornit pe drumul greu 

al Diviziei A cu același lot de 
jucători care realizase succesul 
promovării. Perioada pregăti
toare de vară s-a desfășurat 
la un mvel superior, cu exigen
țe sporite, eu dorința tuturor, 
conducători, antrenori, jucători, 
ca echipa să pășească 
dreptul în campionat, să 
față grelelor, confruntări
o așteptau în cele 34 de eta
pe ale Diviziei A.

Primul meci, cu puternica e- 
chipă craioveană, la București, 
s-a încheiat cu un promițător 
rezultat de egalitate, 1—1. Au 
urmat , 
0—0, Și 
lui S.C. 
frîrigere 
A venit 
gie" cu 
Victoria
Un semnal care i-a alertat pe 
antrenori. Au început desele 
modificări ale formulei de e- 
chipă, instabilitatea „ll“-Iui de 
bază împietind asupra omoge
nității. Rezultatele contradicto
rii s-au ținut lanț, infringerile 
de pe teren propriu cu F.C. Ar-

cu... 
facă 
care

„remiza" de la Oradea, 
victoria cu 2—0 asupra 
Bacău. Deci, nici o în- 
in primele trei etape, 
însă meciul din „Re- 

echipa lui Hagi Jn care 
a fost învinsă la scor.

COMISIA DE DISCIPLINA
A INTRAT IN VACANȚA

O dată cu încheierea meciuri
lor de baraj pentru Divizia C, 
Comisia de disciplină a intrat 
în... ' vacanță. Vacanță bine
meritată, după o activitate in
tensă și plină de răspundere, 
legată de buna desfășurare a 
campionatelor, de asigurarea 
unui climat de sportivitate pe 
terenurile noastre de fotbal. 
Dar, și în ultima ședință, cea 
de joi. Comisia s-a văzut ne
voită să recurgă la sancțiuni, 
suspendîndu-1 pe trei etape (și 
pedeapsa a fost blîndă !) pe 
Anghel (Victoria Lehliu), care 
în meciul retur dg baraj 
Litoral Mangalia și-a lovit 
capul un adversar. Astfel 
„jucători" trebuie să stea 
mai mult timp departe 
renul de fotbal !

Comisia de disciplină 
relua activitatea la 21 
după disputarea primei etape 
a noului campionat de Divizia 

- A. Să sperăm că va fi o rim- 
I plă ședință de „bun găsit" fil

tre membri el. (J. B.).
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Maradona, socotit, după turneul 
final al C.M. din Mexic, cel 
mai bun fotbalist dip lume.
In momentul cind marchează, 
Cine să-i mai pună frînă, 
Cind se., folosește-n fază 
De picioare, cap sau... mină ?

11 
a

ION DRAGOMIR. Tulcea. 
Dudu Georgescu — ați și ui
tat? — a... „încălțat" de două 
ori „Gheata de aur".

— a...

I
A venit returul și o dată cu 

el comportarea echipei a mar
cat un reviriment. In partea

marcabile.; O-5# la Pitești, 1—1 
la Timișoara și 0—0 la Buzău 
în ultima etapă, puncte pre
țioase la „adevăr", cu ajutorul 
cărora Victoria a reușit să ră- 
mină in Divizia A.

Acest succes se datorează în
tregului colectiv al clubului, 
care s-a preocupat intens de 
instalarea unui climat serios 
de muncă și disciplină, cit și 
de închegarea și omogenizarea 
echipei. îndeosebi în retur, 
după renunțarea la unii ju
cători și transferarea lui Că- 
țoi, Augustjn ș.a. cind echi
pa avea o valoare mai 
ridicată decât locul ocupat în 
zona retrogradării. Unele erori 
tactice au împiedicat echipa să 
fie mai din timp absolvită de 
emoții. Iată de ce în noul con
text al campionatului echipa 
va trebui să accelereze și mai 
mult pregătirile sub condu
cerea noului colectiv de an- 
trenori (Dumitru Nicolae-Nicu- 
șor și Ștefan Fcodot), să reali
zeze din timp o formulă 
echipă 
sească 
neficia 
pentru

Victoria București are 
posibilitățile de a păși pe un

de 
stabilă, iar clubul să gă- 
o^soluție pentru a be- 
de un teren permanent 
ant enamente și jocuri, 

toate

Portarul Varo, tntr-una dintre numeroasele lui intervenții, 
b tocind curajos balonul expediat de bucureșteanul P. Petre. (Fază 

' --------- A.S.A. Tg. Mureș : 1—0) .
Foto : Aurel D. NEAGU

din meciul Victoria —

finală (exceptând surprinzătoarea 
infringere de la Tîngoviste, 
eu 2—4, In fața, altei preten
dente la retrogradare, Chimia 
Rm. Vîlcea), formația bucu- 
reșteană a obținut rezultate re

drum mai neted în campionatul 
care va începe la 16 august 
pentru a corespunde astfel do» 
rlnțelor suporterilor ei.

Gheorghe NERTEA

CURSUL DE PERFECȚIONARE

A ARBITRILOR DIVIZIONAR) A
Săutămina 

și 17 iulie, la 
s-a desfășurat 
fecționare a 
zionari 
hotare 
(R.D. 
(R.P. 
(R.F. 
(Turcia), 
Polonă).

Programul a cuprins mai 
multe lecții teoretice și prac
tice, vizionări de filme cu dife
rite teme fotbalistice, iar o 
expunere a fost susținută de 
demonstrații ale unui grup de 
arbitri din colegiul Prahova. 
Cu acest prilej, arbitrii divi- 
fizionari A au susținut teste 
fizice și teoretice • In prima 
zi a cursului. Colegiul central 
a prezentat (expunere făcută 
de V. Grosu, membru al cole
giului) „Activitatea arbitrilor 
F.I.F.A. si divizionari A în 
competițiile interne și interna
ționale din sezonnl de primă
vară al anului eompețițional 
1985—86". Informarea a în
semnat. în fapt, o analiză a 
activității tuturor cavalerilor 
fluierului. S-a insistat. în spe
cial. asupra deficiențelor con
statate la arbitri în ceea ee 
privește pregătirea fizică, care, 
uneori, a fost necorespunzătoa
re, și a determinat aplicarea 
eronată a sancțiunilor, precum 
șl o insuficientă colaborare cu 
arbitrii de linie. De asemenea, 
au existat carențe și în inter
pretarea uniformă a regulilor 
de joc, ceea ce a condus la 
fracționarea excesivă a jocului 
(și prin neaplicarea „legii a- 
vantejului"), la îngăduință față 
de brutalități și comportări 
violente • O interesantă ex
punere a făcut președintele 
Colegiului central, F. Coloși, 
despre „Anul iniernațional al 
arbitrului" — hotărit de F.I.F.A. 
cu prilejul aniversării unui 
secol de la prima ședință a lui 
International Board • Refera
tul „Ținută și comportament la 
arbitrul de elită" (lector : Gh. 
Limona, vicepreședinte al cole
giului) a scos în evidență 
faptul că. în condițiile' jocului 
modern, o evaluare riguroasă, 
fără echivoc, a evenimentelor 
petrecute ne teren nu se poate 
obține decSt prin Încredințarea 
jocurilor unor arbitrii bine 
pregătiți, experimentați, curajoși 
șl bine intenționați, eu o mare 
capacitate de a percepe, discer-

aceasta.
Poiana Brașov, 
cursul de per- 

arbitrilor divi- 
A. Ca invitați de peste 
au participat A. Prokop 
Germană), G. Muncz 
Ungară), II. Schoning 
Germania), A. Gunal 

I. Lazarevicz (R. P.

între 14 ne și hotărî cu promptitudine. 
Dar reușita unei brigăzi 
strîns legată și de ținuta 
comportarea 
în afara 
instructivă 
tică a avut 
din Poiana 
arbitrii din 
Prahova, 
membru al 
a comentat _ .
regulamentului, ca de exemplu: 
jocul portarului, locul execii-' 
tării „mingii de arbitru" și al 
loviturilor libere indirecte acor
date în suprafața de poartă, 
precum și schimbările de 
jucător • în lecția „Probleme 
de etică și de disciplină a arbi
trilor" N. Lăzărescu, membru 
al Colegiului central, a insistat 
asupra obligațiilor care revin 
arbitrilor, de a da dovadă de 
cinste, corectitudine, imparția
litate în conducerea meciurilor. 
„Cavalerilor fluierului" li se 
recomandă, de asemenea, o com
portare exemplară în familie, 
în societate și la locul lor 
de muncă • Aparatul video a 
fost deseori folosit în cadrul a- 
cestui curs, ajutînd la reamin
tirea unor faze de joc sau la 
elucidarea unora controversate. 
De exemplu, C. Manușaride, 
membru al Colegiului central, 
a comentat o suită de goluri 
de‘la C.M. Mexic — ’86, iar 
profesorul 6. Sichitju și-a 
susținut lecția („Rolul arbi
trului modern în creșterea 
calității jocului") cu imagini 
înregistrate pe casetă de la u- 
nele meciuri și de la ultimul 
campionat mondial • Cu deo
sebit interes au fost ascultate 
impresiile arbitrului loan Igna, 
care a condus cu competență și 
la recentul țumeu. final al 
C.M. O Au mai fost expușe. 
lecțiile „Rolul •arbitfiilui în de
terminarea. performanței rfc 
nivel internațional" Țcbnfț 4rr.‘ 
Nicu Alexe) și „Creșterea auto
rității și răspunderii arbitrului" 
(I. Pașca, președintele Comisei 
centrale de disciplină) • în 
cuvîntul de închidere a cursului,' 
C. Dinulescu. secretar al F.R. 
Fotbal, a vorbit despre aportul 
arbitrilor — prin prestații supe
rioare acelora din trecut — 
ia ridicarea necontenită a 
cotei valorice a jucătorilor, a 
fotbalului nostru.

este
Și 
și 
O 

demonstrație prac- 
loc pe stadionul 

Brașov, făcută de 
colegiu) județului 
Emil VlaicUlescui 
Colegiului central, 

unele prevederi ale

membrilor ei 
stadionului •

Pompilîu VI NT HA

Dir concluziile Mundialului NU CHIAR TOTI „DECARII" DE NOTA.. 10
(sau ceva despre simbioza obligatorie fortă-finefe)
Foarte interesantă si „prileju

ind interpretări instructive a- 
ceastă listă a purtătorilor tri
coului cu 
campionat 
cu număr 
în vedere ____ ____ _____
ținut marelui Pelb) si preluat, 
cu sau fără vreo idee precon
cepută. de jucători deveniți ce
lebri si ei In echipele lor: 
Platini, Zico, Francescoli, Elk
jaer Larsen. Maradona si Li
neker, ca să ne oprim Ia nu
mele cele mai reprezentative 
purtătoare a „decarului" pe tri
cou în zilele Mundialului me
xican.

Chiar si 1a o simplă si rapi
dă lectură a listei prezentate 
mai sus. atrage atenția faptul 
că. asemenea ilustrului prede
cesor. de la Platini *i pînă la 
Lineker, în lunga sau mai 
scurta lor carieră, tuturor le-a 
plăcut să creeze sau să înscrie 
goluri, ultimul fiind, cum se 
știe, golgeterul acestei ediții a 
Mundialului. Este Insă pentru 
prima oară — în Istoria turne
elor finale ale campionatelor 
lumii — cind golgeterul, res
pectiv Lineker, nu aparține 
vreuneia dintre echipele ur
cate pe podium, așa cum s-au 
petrecut lucrurile, din 1930 și 
pînă astăzi, eu marii oameni 
de gol, argentinienii Stabile si 
Kempes, brazilienii Leonidas, 
Ademir, Garrincha si Vava, 
vest-germanul Gerd Muller, 
italianul Paolo Rossi, străluci
tul golgeter al Mundialului 
spaniol au nu mal puțin stră
lucitei „Squadra azzurra".

★
De ee această excepție de 

regulă. înregistrată acum 
care, onorînd un jucător 
Lineker), coboară, 
timp, o echipă Ctegfla) de pe 

z

nr. 10 la ultimul 
mondial. Un tricou 
celebru (dacă avem 
faptul că l-a apar-

la
ei

------ (pe
ta același

un soclu ridicat (înainte de 
termen) doar in baza cărții de 
vizită cu care formația insu
lară s-a prezentat ta startul 
întrecerii?

Răspunsul la această între
bare ni l-a dat însăși formația 
Angliei, a cărei prestație, pe 
parcursul competiției, a depă
șit arareori un nivel mediocru. 
Date fiind justificatele pretenții 
investite în echipa lui 
Robson, se poate afirma 
a decepționat cel mai 
dintre toate cele 24 de 
eipante : prin jocul eî 
lipsit de tempou si de i 
duci nd mai degrabă cu 
tere în gol. Cam ce 
s-« așteptat de la 
acest Mundial, 
serva doar spre 
tidei cu Argentina (singurul 
meci, realmente, de referință 
pentru englezi) cind Bobby 
Robson. în disperare de cauză, 
l-a introdus în teren pe 
abilul si inteligentul Barnes. 
A fost o „mutare" (sesizată si 
speculată cu promptitudine de 
ziariștii insulari) pe care, in
tr-un fel, antrenorul englez a- 
vea s-o regrete ; în cele nu
mai 16 minute cît a fost folosit, 
Barnes aducînd pentru prima 
oară culoare unui joc cenușiu 
sl reușind singurele acțiuni 
care au pus pe picior greșit 
defensiva argentiniană. 
citată Dină atunci doar 
baloane ■ lungi șl înalte, ușor 
de anticipat si de contracarat. 
Și poate nu a fost întîmplător 
faptul că, atunci, în acel ultim 
sfert de oră al meciului, Line
ker reușea unicul gol al for
mației sale după o pasă pri
mită de la Barnes.

încercînd să-și explice ceea ce 
vedea înaintea ochilor si anume 
un joc mărginit, fără pic de

Bobby 
i că ea 

mult 
: parti- 

tern, 
stil, a- 
o zba- 
anume 
ea ta 

s-a putut ob- 
finalul par-

soli- 
cu

inteligentă, de creativitate, con
fratele Brian 
următoarele : 
leze la 
import, 
de azi, 
chlpelor 
se vede 
mondiale, să respire prin pro
priii plămini. Și o face, cum 
se vede, extrem de greu pe a- 
ceste stadioane ale Mexicului, 
situate, in 
altitudine".

Glanville acria 
„Obișnuit să ape- 

jucători așa-zisi de 
galezi, scoțieni, irian- 
care dau strălucire e- 
de club, fotbalul englez 
nevoit, la campionatele

renere, la mare...

★
Singurul tricou cu nr. 

de Ia start la sosire, a 
tuturor hărțuirilor a fost, 
ghicit, cel purtat de Maradona. 
Ceea ce n-au reușit Platini, 
Zico (acest Pelă alb al Bra
ziliei, cu o apariție meteorică 
pe scena Mundialului mexican), 
Elkjaer s a., au demonstrat —

în puternic contrast îndeosebi 
cu Anglia lui Lineker — Ar
gentina ei a ei mare vedetă,' 
adepte (si echipa, si jucătorul) 
ale unui fotbal complet în care 
FORȚA angajamentului fizic, 
în duelurile inerente pentru 
balon, s-a îmbinat armonios cu 
FINEȚEA în execuție si gîn- 
dire a celor ce susțineau 
ofensiva.

Argentina s-a confundat, in 
bună măsură, cu liderul ei, 
Maradona, iată una din ideile 
confirmate de fapte ale 
Mundial mexican. Așa 
cum, la rindul lui, asul 
tinian a datorat, mult
tiei sale, la sfîrșitul întrecerii, 
cind a fosț ales jucătorul nr. 1.' 

Din simbioza (obligatorie in 
fotbalul de mare performanță) 
ECHIPA-VEDETA, si Mara
dona. si Argentina au absolvit 
dificilul examen cu nota 10...

I 
Gheorghe NICOLAESCU

acestui 
după 

argen- 
forma-

10 care, 
rezistat 

«ti
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VIZITA DELEGAȚIEI CONSILIULUI 
CENTRAL DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT 

DIN R. P. BULGARIA
în perioada 14—18 iulie 1986, 

la invitația Consiliului National 
pentru Educație Fizică si Sport, 
o delegație a Consiliului Cen
tral de Cultură Fizică si Sport 
din R.P. Bulgaria, condusă de 
(Președintele acestui for. 
Trendafil Martinski. a efectuat 
o vizită pentru schimb de ex
periență în tara noastră.

Tovarășul Ion Totu. vice- 
prim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri dimineața. pe 
tovarășul Trendafil Martinskl, 
președintele Consiliului Central 
de Cultură Fizică si Sport din 
R.P. Bulgaria, care a efectuat 
o vizită în tara noastră. Cu a-

•cest prilej au fost abordate 
unele probleme privind dezvol
tarea colaborării româno- 
bulgare în domeniul sportului.

La întrevedere a participat 
tovarășul Haralambie Alexa, 
președintele Consiliului Natio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport.

A fost de fată Todor Stoicev. 
ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București.

Oaspeții au purtat, de aseme
nea, convorbiri cu conducerea 
C.N.E.F.S. și au vizitat baze 
sportive din Capitală și din 
județele Suceava și Prahova.

C. M. de lupte libere

DÂNUȚ PREFIT -
MUNCHEN. 18 (Agenpres). — 

La Campionatele Mondiale de 
lupte libere pentru juniori 
desfășurate în orașul vest- 
german Schifferstadt, sporti
vul român Dănuț Prefit a re
purtat un succes remarcabil 
obținînd medalia do aur la 
categoria 56 kg după o evo
luție In care a demonstrat o 
pregătire fizică deosebită si 
calități tehnice apreciate de 
specialiști și spectatori. Ia 
celelalte categorii, pe locul

juniori

MEDALIE DE AUR
tatii s-au situat următorii 
sportivi : Nikolai Kasabou
(Bulgaria) — 48 kg ; Sik Kim 
Young (R.P.D. Coreeană) — 
53 kg ; Song U Kim (R.P.D. 
Coreeană) — 60 kg ; Eskender 
Tonsupor (U.R.S.S.) — 65 kg ; 
Saiguid Katinonasson (U.R.S.S.) 
— 70 kg ; S. Sanidou
(U.R.S.S.) — 75 kg ; R. Olmo- 
ron (U.R.S.S.) — 81 kg ; V. 
Todorov (Bulgaria) — 87 kg J 
O. Nanien (U.R.S.S.) — super 
grea

Campionatele Mondiale de atletism juniori

ALINA ASTAFEI (săritura in înălțime) Șl ADRIANA DUMITRU (800 m)

AUSTRIA - ROMANIA 2-0 DURA PRIMA ZI IN „CUPA OAVIS"
MEDALIATE ALE

BAD KLEINKIRCHHEIM, 18 
(prin telefon). La arena muni
cipală de tenis au început, vi
neri la prînz, întrecerile dintre 
reprezentativele Austriei șl 
României, contînd pentru semi
finala zonei europene, grupa A, 
a „Cupei Davis". După dispu
tarea primelor două partide de 
simplu, rezultatul este favora
bil, cu 2—0 echipei gazdă care, 
prin Thomas Muster și Horst 
Skoff, și-a luat un avans con
siderabil.

în partida inaugurală s-au 
Intîlnit Thomas Muster și Florin 
Segărceanu. Tenismanul austriac 
a cîștigat ou 6—4, 6—4, 5—7, 
6—4 la* capătul unui joc de u- 
zură, fiecare ghem și fiecare 
set fiind deosebit de strinse.

Muster a avut mai multă răb
dare, a profitat de unele gre
șeli ale tenlamanului nostru, 
puncttad ta momentele cele 
mal potrivite.

Horst Skoff, în cel de al doi
lea meci, a dispus de Andrei 
Dirzu cu 6—3, 3—6, 6—1, 6—4. 
Deși tenismanul nostru a ales 
tactica cea mai adecvată, folo
sind retururi lungi spre reve
rul adversarului său, Skoff a 
găsit răspunsurile cele mai bu
ne, ajutat fiind și de o serie 
de lovituri pe care un jucător 
nu le reușește ta fiecare zi. 
Slmbătă se joacă partida de 
dublu, iar duminică ultimele 
două simpluri: Skoff — Seg&r- 
oeanu și Muster — Dirzu.

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
' • La ediția din acest an a 
„Cupei Helvetia", desfășurată 
ta Turcia, la Izmir, reprezen
tativa de junioare a țării noas
tre a obținut locul 3 ta clasa
mentul final, după Cehoslova
cia și Iugoslavia, și înaintea 
formațiilor Marii Britanii și 
Turciei. Iată rezultatele tenis- 
manelor noastre: 3—0 cu Ma
rea Britanie (Monica Pechea- 
nu — Sarah Loosemore 5—7, 
6—0, 7—5, Mădălina Voinea — 
Amanda Gregory 6—4, 6—4,
Pecheanu, Voinea — Loosemo
re, Gregory 6—1. 6—1), 3—0
cu Turcia (Mădălina Spirache 
— Duygu Akșit 6—1, 6—3, Ga
briela Mitrică — Yasemta Ka
ya 6—1, 6—0, Spirache. Mitri
că — Akșit. Kaya 6—2, 6—2) 
pi 2—3 cu Iugoslavia • Dumi
nică, 20 iulie, reprezentativ* 
de senioare a tării noastre — 
care participă la „Cupa Fede
rației", competiție ce se des
fășoară la Praga — va evolua 
în. compania formației irlan
dei. echipa învingătoare ur-

mind s-o tat&nească pe cea a 
Braziliei. Din formația țării 
noastre fac parte Daniela Moi
se, Teodora Tache, Florentina 
Curpene sl Diane Samungj. 
Antrenor : Mihai Tăbăraș.

ATENA, 18 (prin telefon). 
Tinerele atlete române au fost, 
vineri, prezente în 5 finale (400 
m, 800 m, 100 mg. 400 mg și 
înălțime).

La ora ciad telefonez, pe po
diumul de premiere se află să- 
ritoarea ta înălțime Alina Asta- 
fej care, într-o dispută deosebit 
de echilibrată și dramatică, 
și-a încheiat evoluția cu o me
dalie de argint. împreună cu 
Karen Scholz (R.D.G.), ambele - 
au trecut dta prima încercare 
toate înălțimile, pînă la 1,90 m. 
Mai apoi însă, deși era dețină
toarea celui mal bun rezultat 
mondial al sezonului, chiar cu
l, 92 m, Alina n-a mai reușit,. 
in schimb Scholz a izbutit să 
se depășească, a trecut la 1,92
m, deși rezultatul ei anterior 
era numai de 1,88 m. Deci: 1. 
Scholz (R.D.G.) 1,92 m, 2. Alina 
Astafei (România) 1,90 m, 3. 
Elena Obukova (U.R.S.S.) 
1,86 m.

Prima medalie pentru delega
ția noastră a adus-o însă semi- 
fondista Adriana Dumitru la 
800 m. Printr-o decizie „cu
rioasă" a Comisiei Tehnice s-a 
decis ca la această probă cali-

MARII COMPETIȚII
ficarea ta finală să nu se facă 
automat, ca la celelalte probe, 
cu primele patru din cele două 
semifinale, astfel că Demisa Ză- 
velcă, clasată a patra, s-a vă
zut eliminată I? In atare situa
ție, greul l-a dus Adriana Du
mitru, car* a obținut medalia 
de bronz cu 2:01,93 — record 
personal. Pe primele locuri s-au 
clasat kenyana Selina Chirchlr 
(2:01,40) și cehoslovaca Gabriela 
Sedlakova (2:01,49) — campioană 
europeană a probei.

în oelelalte probe fetele noas
tre s-au clasat astfel: 400 m : 
Luminița Andrei, locul VI, cu 
53,57 s (1. Susane Sieger — 
R.D.G, 52,02), 100 mg: Lenuța 
Bîrzu, locul VI, cu 13,96 (L 
Heide Bilack— R.D.G. 13,09 s) 1 
400 mg: Ana-Maria Drăghia, 
locul V. cu 58,74 s (1. Claudia 
Baril — R.D.G. 56,75 s).

Alte finale au fost câștigai* 
de: 800 m: David Sharpe (M. 
Britanie) 1:48,32; 400 m: Miles 
Murphi (Australia) 45,64; suliță: 
Vladimir Basimovici (U.R.S.S.) 
78,84 m r- record mondial de 
juniori.

Paul SLAVESCU

Jocurile Sportive Internaționale de la Moscova
0 NOUĂ PROMOȚIE A ȘCOLII ROMÂNEȘTI
DE GIMNASTICA PE DRUMUL AFIRMĂRII

TURUL CICLIST
PARIS, 18 (Agerpres). — A 

14-a etapă a Turului ciclist al 
Franței, disputată între Lucon 
și Blagnac, a fost cîștigată de 
rutierul elvețian Niki Ruttiman, 
cronometrat pe 154 km cu 
timpul de 3.47:44. Pe locurile 
următoare s-au situat Chri
stophe Lavainne (Franța) și 
Twan Poels (Olanda), la 32,0 s, 
primul pluton sosind cu o în- 
ttrziere de 7:17.

Lider al clasamentului gene-

CAMPIONATUL MONDIAL MASCULIN DE BASCHET
MADRID. Ultima etapă di

naintea finalelor Campionatu
lui Mondial masculin de bas
chet a prilejuit victorii comode 
ale echipelor S.U.A. 96—80 
(60—37) cu Brazilia si Spaniei 
100—80 (48—37) cu Argentina, 
în schimb, partida dintre for
mațiile Uniunii Sovietice si Iu
goslaviei (o veritabilă finală a 
competiției) a fost de un dra
matism extraordinar, rar întîl- 
nit.

Cu 80 de secunde înaintea 
fluierului final, iugoslavii (care 
au jucat foarte bine) condu-

AL FRANȚEI
ml se menține francezul Ber
nard Hinault, urmat de ame
ricanul Greg Lemond la 34,0 s.

După 
feminin 
sportiva 
urmată 
(S.U.A.) 
Longo (Franța) la 6:24.

Etapa a 6-a a revenit Măriei 
Canins înregistrată, pe distanța 
de 57,500 km, cu timpul de 
1.50:56.

șase etape, în Turul 
continuă să conducă 
italiană Marla Canins, 
de Inga Thompson 

— In 3:23 și Jeannie

ceau cu un avans — liniștitor 
— de 9 puncte. S-a tatîmplat 
să piardă, însă, de cîtevâ ori, 
mlngea(i). iar sovieticii să în
scrie două coșuri de cite 3 
puncte. Chiar ta ultimele se
cunde ale meciului. Valters a 
aruncat de la mare distantă, si 
mingea a intrat în coș. astfel 
că scorul a devenit egal: 85— 
851 Au urmat prelungirile, ta 
care scorul a alternat, pentru 
ca dta nou. spre final, să fie 
favorabil iugoslavilor. Din nou 
aceștia au pierdut câteva mingi 
sl cînd mai rămăseseră tot cî- 
teva secunde 
cu un punct, 
ratat, de sub 
re la coș. Au 
ticil care au declanșat un con
traatac fulgerător șl... coș ! 
Victorie! în acest fel scorul 
final a fost de 91—90 (37—40, 
85—85) pentru echipa U.R.S.S. 
Cele mai multe ouncte le-au 
înscris: Sabonis 25, Tihonenko 
20, Belostenîi 14, respectiv D. 
Petrovici 27. A. Petrovici 15, 
Dalipagici 10.

Pentru finale s-au calificat: 
locurile 1—2: U.R.S.S. — S.U.A. 
și locurile 3—4: Brazilia — Iu
goslavia etc.

(17) si conduceau 
Radovanovici a 

panou, o arunca- 
interceptat sovie-

MOSCOVA. 18 (prin telefon). 
Iarăși un public numeros și 
plin de entuziasm la întrecerile 
competiției de gimnastică din 
sala Olinapiski, acum, la con
cursul ectilpelor feminine. Con
form așteptărilor, formația U- 
niunii Sovietice, campioană a 
lumii la Montreal, la Budapes
ta etc., cu fruntașe ale aces
tui sport (Sușunova. Kolesni
kova, Iurcenko ș.a.) și-a ad
judecat, cu ușurință, primul 
loc ta clasamentul general, to- 
tallzînd 196,100 p. Pe podiumul 
de premiere au mai luat loc 
Bulgaria, cu 190,600 p șt R.P. 
Chineză, cu 190,250 p.

După cum s-a mai anunțat, 
în această mare confruntare de 
gimnastică dta cadrul Jocurilor 
Sportive Internaționale, Româ
nia. una dintre forțele mondi
ale ale acestei discipline, este 
reprezentată de echipa sa de 
junioare (cu trei debutante la 
o manifestare de asemenea am
ploare) compusă din: Augusti- 
na Badea, Mirela Sidon. Lilia
na Stanciu, Lăcrămioara Filip, 
Gabriela Potorac și Luminița 
Zăvod. După cum se poate con
stata, din formație lipsetșe Au
relia Dobre. anul acesta dublă 
campioană europeană de juni
oare. la Karlsruhe, care a fost 
promovată la lotul olimpic de 
perspectivă. Fetele noastre 
s-au comportat bine, au totali
zat 189.250 p. ocupînd 
cui IV și devansînd 
clasament, formațiile: S.U.A. 
188,250 p, R.D. Germane 188,000 
p și Japoniei 186,650 p. în con
cursul celor 28, pentru titlul 
la individual compus, evoluea
ză si trei gimnaste române: 
Potorac, Stanciu sl Sldon, iar

lo
in

• UN JURIU format din ziariști specia
lizați în tenis (presa scrisă și cea audio
vizuală) a decis să-1 acorde Martine! Na
vratilova „Premiul Portocala". Este prima 
femeie care primește această distincție care 
se acordă unul sportiv pentru bunele sale 
raporturi cu presa, cu corpul de arbitri 
șl pentru comportarea sa generală pe te
ren. Plnă acum acest premiu a fost de
cernat Iul Ilie Năstase — 1981, Yannick 
Noah — 1982, Bjorn Borg — 1983, Chr. Bo- 
ger-Vasselin — 1984 și Peter McNamara — 
1985. • BRAZILIANUL Arpi Filho, care a 
condus la centru recenta finală a Mundla- 
lului ’86, dintre Argentina șl R.F. Germa
nia, este arbitru internațional din anul 
1968. De atunci însă el a oficiat, la mari 
competiții, doar la Ciudad de Mexico, Mos
cova șl Los Angeles, adică la turneele fi
nale de fotbal prilejuite de Jocurile Olim
pice. Lui Filho îl place să spună că arbi
trii de fotbal sînt de două categorii : nor
mali șl... pentru televiziune ! El în care 
categorie se consideră a fi T • FAIMOSUL 
BASCHETBALIST spaniol Wayne Braban- 
der, component al echipei iberice, din 
1969 pînă în 1982, a reapărut pe teren zi
lele trecute, cu ocazia turneului final al 
C.M. Numai că Brabander nu mal joacă. 
El este asistentul antrenorului principal al 
echipei Spaniei, Jose Luis • CANOIȘTII 
FRANCEZI Dominique Vaast și Francois 
Bocquet au efectuat, nu de mult, o tenta
tivă de traversare a Canalului Mînecli, la 
bordul unui simplu caiac de două per
soane. încercarea lor a eșuat, însă, din

cauza vîntulul foarte puternic șl a mării 
agitate. Tentativa este patronată de Comi
tetul Național de luptă împotriva bolilor 
respiratorii sub deviza : Respirația este 
viața ! • IN CURSA MASCULINA de
sprint : 50 m liber, recordul mondial de 
înot este deținut (ca șl cel la 100 m liber) 
de americanul Matt Biondi cu timpul de 
22,33 s • PENTRU CELE MAI FRU
MOASE GOLURI ale Mundlalulul ’86, 

înscrise mexicanul Manuel

Negrete argentinianul Diego
Maradona, pe stadionul Azteca au fost 
puse două plăci comemorative • interna
ționalul scoțian Steve Archibald (vl-1 
mal amintiți poate din finala „C.C.E." de 
la Sevilla șl-a prelungit contractul cu 
F.C. Barcelona pentru încă patru ani. Un 
nou venit la „Barca" este englezul Garry 
Lineker, golgeterul recentului Mundial. A- 
ceastă echipă mai aie. deocamdată, încă 
doi fotbaliști străini, pe galezul Mark 
Hughes și vest-germanul Bernd Schuster.

Dar ce vor face cu toți patru din moment 
ce în campionat, potrivit legilor spaniole, 
n.u pot folosi decît doi dintre ei T • 
SCOTT TINLEY cu timpul de «.27:4S a clș- 
tlgat concursul de triatlon din Suedia, de 
la saeter, cere a cuprins o probă de înot 
în mare (3,8 km), o cursă clcîlstă de fond 
(180 km) ș! un maraton (42,185 km) • 
jacky Joyner, noua recordmană mon
dială la heptatlon, este în virată de 24 ani. 
Ea este înaltă de 178 cm șl cîntârește M 
kg. Anul acesta, cu 6841 p. realizate tn 
Austria, la Gotzls, deținea cea mal bună 
performant." a sezonului • RECORD DB 
SPECTATORI Ia Wimbledon. în 13 zile de 
întreceri, în tribunele bătrtnel arene au 
luat loc 400032 de spectatori, precedentul 
record fiind depășit cu... 49 de privitori 1 
• FRANCO CARRARO a fost numit co
misar unic al Federației italiene de fotbal, 
tu prilejul Adunării generale a Comitetu
lui Olimpic Italian. El îl înlocuiește pe 
Federico Sordino, fostul președinte al fo
rului fotbalistic peninsular, care șl-a pre
zentat demisia. la 4 Iulie • VEST-GERMA- 
NUL Hans-Peter Brlegel (30 ani), încă ju
cător tn campionatul Italian, tncepînd eu 
anul 1989 va funcționa ca antrenor al for
mației Saarbruken. • SELECȚIONERUL 
Clive Rowlands a fost numit și manager 
al XV-uIul Țării Galilor pentru prima edi
ție a Cupei Mondiale la rugby, care va 
avea loc în Australia

sîmbătă. în concursul pe apa- 
rate. vor fi: Potorac ia sări
turi (9,750 p — luptă pentru o 
medalie), paralele inegale (9,650 
p — foarte exigent punctată i) 
și soî (9,700 p), la acesta din 
urmă. împreună cu Sidon 
(9,750 p.).

In concursul de judo, la ca
tegoria 86 kg, victoria a reve
nit lui Aleksandr Sivțev 
(U.R.SJS,), care l-a întrecut in 
finală pe compatriotul său Vi
tali Pesniak. Pe locul trei s-au 
situat Roland Borawski (R. D. 
Germană) și Francois Fournier 
(Franța).

în ultima gală semifinală a 
turneului de box, la categoria 
cocoș, pugiiistul sovietic Alek
sandr Artemiev a dispus la 
puncte de americanul Donald 
Price, urmînd să-l întîlnească 
în finală pe Hvicea Hadrian 
(U.R.S.S.), învingător prin k.o. 
tehnic în fata' , lui Kim Chi 
Hen (R.P.D. Coreeană). în li
mitele categoriei mijlocie, Rus
lan Taramov (U.R.S.S.) l-a în
vins prin k.o. în repriza a 
II-a pe Lorenzo Wright (S.U.A.). 
iar Parker 
întrecut la 
Akulov.

Meciurile
tima zi a competiției de hand
bal s-au încheiat cu următoa
rele rezultate: masculin: Polo
nia — S.U.A. 21—20 (12—12); 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 18—17 
(9—10); feminin: R.F. Germa
nia — Japonia 19—15 (9—9); 
Ungaria — Danemarca 25—18 
(12—4); U.R.S.S. — S.U.A. 
23—16 (12—9).

La Tallin. în concursul de 
yachting, după desfășurarea a 
cinci regate, în clasamentul ge
neral la clasa „470“ conduce a- 
mericanul Norman Reeser, Flo
rin Făgărășanu (România) se 
află pe locul opt din 16 con- 
eurenți.

White (S.U.A.) l-a 
puncte pe Andrei

disputate în penul-

TELEX • TELEX

Romeo V1LARA

ATLETISM • Campionatele 
U.R.S.S.: femei: 800 m — Liubov 
Klriuhina 1:57,18; 1500 m — Ta
tiana Samolenko 3:59,84; înălțime
— Olga Turclak 1,97 m; bărbați: 
10 000 m — Strijakov 28:38,85; 
3000 m obst. — Konovalov 8:27,77; 
lungime — Laevskl 8,14 m ; tri
plu — Protenko 17,59 m; greu
tate — Smirnov 22,16 m.

FOTBAL * La Praga: Slavi*
— Sturm Graz 1—1 (1—1)._

ÎNOT * Darmstadt 
100 m fluture — 
(Australia) 55,94; 50 m liber 
Valery (Elveția) 23,49;
mixt — Elckhoff (R.F.G.) 2:11,95.

POLO * Turneul de la Zagreb: 
Iugoslavia — R.P. Chineză 14—7, 
Ungaria — Japonia 14—3. După 
trei zile. Iugoslavia. W.R.S.S. sl 
Ungaria au totalizat ctte 6 p.

HANDBAL * Echipa mascull- 
turneu în Is- 
25—18 (13—6) 

reprezentativa 
29—20 (15—10) 
Lezlon.

(R.F.G.): 
Armstrong

200

nă a României, tn 
raeL a cîștigat cu 
șl 25—20 (13—B) la 
tării gazdă sl CU 
la Macabl Rlshon


