
Sub președinția tovarășului

NI COLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, miercuri, 20 august, a 
avut Ioc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al
1* c It

în cadrul ședinței, COMITE
TUL POLITIC EXECUTIV A 
ANALIZAT REZULTATELE 
RECENTEI CONSFĂTUIRI CU 
ACTIVUL DE PARTID ȘI DE 
STAT DIN AGRICULTURA ȘI 
ALE SCHIMBULUI DE EX
PERIENȚĂ DESFĂȘURAT CU 
ACEST PRILEJ ÎN JUDEȚUL 
OLT. S-a apreciat că atît con
sfătuirea, cit și schimbul de ex
periență au fost deosebit de 
fructuoase, ele permițind des
prinderea unor importante con
cluzii cu privire la activitatea 
din agricultură din prima parte 
a acestui an și Ia măsurile ce 
trebuie luate în continuare pen
tru stringerea la timp și in bune 
condiții a întregii recolte din 
acest an, precum și pentru buna 
pregătire a recoltei anului 
viitor.

Gnmitctul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere inițiati
vei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind organizarea 
acestei consfătuiri, cuvîntarii 
rostite la încheierea lucrărilor, 
care, prin orientările, sarcinile 
și indicațiile pe care le cuprin
de reprezintă un amplu și cu
prinzător program de muncă 
pentru încheierea eu rezultate 
cit mai bune a acestui an agri
col și pentru înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lca al partidului privind 
dezvoltarea și modernizarea 
producției agricole, desfășura
rea cu succes a noii revoluții 
agrare in țara noastră.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolac Ceaușescu, apreciind că 
pe ansamblu avem o recoltă 
mai bună decît acum un an, 
chiar una din recoltele bune 
obținute pînă acum, a subliniat 
că este necesar să se . depună 
toate eforturile, să șe ia măsuri 
liotârite de bună organizare și 
desfășurare a muncii, de răspân
dire largă a experienței județe
lor și unităților fruntașe, astfel 
incit rezultatele .să fie pe mă
sura posibilităților și condițiilor 
de care dispune agricultura 
noastră socialistă, a cerințelor 
și a prevederilor stabilite prin 
plan pentru : 
tă ramură a 
naționale.

în vederea 
rilor pentru 
colle cit mai 
Nicolae Ceaușescu a propus, in 
cadrul ședinței Comitetului Po
litic Executiv, instituirea tiilu- 
lui de „Erou al noii revoluții 
agrare" și a medaliei corespun
zătoare, care să fie atribuite ju
dețelor, unităților și cadrelor 
din agricultură care realizează 
producții inari, la nivelul ce
rințelor noii revoluții agrare din 
țara noastră.

Apreciind rezultatele bune 
obținute de lucrătorii din agri
cultura județului Olt — primul 
județ al țării care a înfăptuit 
obiectivele noii revoluții agra
re —, Comitetul Politic Exe
cutiv, pe baza propunerii 
secretarului genera! al partidu
lui, a holărît să se acorde titlul 
de „Erou al noii revoluții agrare" 
județului Olt, primului secretar 
al Comitetului județean dc 
partid, unor unități, precum și 
unor cadre din agricultura aces
tui județ. De asemenea, s-a ho- 
tărît acordarea acestui titlu tu
turor unităților care au obținut 
în acest an peste 8 009 kg griu 
la hectar.

această imporlan- 
ccouomici noastre

stimulării efortu- 
obținerea de re- 

raari, tovarășul

ÎN MAREA

1 Pretutindeni, în toate jude
țele țării, copiii participă, în 
număr mare și cu entuziasm 
deosebit, la marea competi
ție națională — Daciada, ex- 
primînidu-și și în acest mod re
cunoștința fierbinte pentru mi
nunatele condiții de viață cre
ate tinerei generații.

Tovarășul Nicolac Ceaușescu 
a exprimat convingerea că mă
surile stabilite în cadrul con
sfătuirii privind perfecționarea 
sistemului de retribuire în agri
cultură, de formare, in acest 
scop a fondului de produse a- 
gricole pentru retribuire, pre
cum și celelalte măsuri de sti
mulare a muncii in agricultură 
vor fi bine primite de întreaga 
țărănime, de toți oamenii mun
cii, că toate aceste măsuri se 
vor reflecta nemijlocit în îmbu
nătățirea continuă a activității 
in acest sector, in obținerea u- 
nor producții agricole, vegetale 
și animale tot mai mari, în 
creșterea, pe această bază, a 
veniturilor țărănimii, a 
lui general de viață a 
românesc.

In continuare, în 
ședinței, t o v a r
Nicolac Ceaușescu a apreciat 
modul in rare au fost organi
zate și se desfășoară lucrările 
de canalizare și modernizare a 
Dîmboviței, importantă lucrare 
hidrotehnică înscrisă în planul 
generai de dezvoltare și înfru
musețare a Capitalei patriei 
noastre.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut, în continuare, o se
rie de probleme privind reali
zarea programelor de perfecțio
nare a activității în diferite 
sectoare ale vieții economice.

în acest cadru, au fost exa
minate și aprobate:

— RAPORTUL 
ÎNCADRAREA ÎN 
DE CONSUM DE 
PRIME, MATERIALE, I 
BUSTIBILI ȘI ENERGIE

nîvelu- 
satului

cadrul 
ă ș ul
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ÎMPLINIRI REMARCABILE ÎN

DOMENIUL BAZE! MATERIALE
A SPORTULUI

g; Galațiul ■— ca și alte locali- 
g tăți ale țării, a cunoscut în a- 
g nii socialismului și, cu precă- 
g dere, in ultimele două decenii, 
g numite cu mîndrie
§ NICOLAE
g

PRIVIND 
NORMELE 

MATERII 
COM- 

________  .______ . : pe 
SEMESTRUL I AL ACESTUI 
AN, COMPARATIV CU A- 
CEEAȘI PERIOADA A ANU
LUI 1985, ȘI MASURILE DE 
REDUCERE ÎN CONTINUARE 
A CONSUMURILOR ;

— RAPORTUL PRIVIND U- 
TILIZAREA MAȘINILOR. U- 
TILAJELOR ȘI INSTALAȚII
LOR DIN INDUSTRIE, CON
STRUCȚII ȘI transporturi 
IN SEMESTRUL I 1986. COM 
PARATIV CU SEMESTRUL I
1985 ;

— RAPORTUL PRIVIND ÎN
DEPLINIREA PLANULUI 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
ȘI CORELAREA PRINCIPALI
LOR INDICATORI DE MUNCA 
ȘI RETRIBUIRE ÎN INDUS
TRIA REPUBLICANĂ, CON
STRUCȚII — MONTAJ ȘI
TRANSPORTURI ÎN SEMES
TRUL I 1986, COMPARATIV g 
CU SEMESTRUL I 1985 ; g

— RAPORTUL PRIVIND A- «5 
SIGURAREA ȘI CONTROLUL g 
CALITĂȚII PRODUSELOR ȘI g 
ACTIVITATEA DE METRO- g 
LOGIE ÎN TRIMESTRUL U g
1986 ; |

— RAPORTUL CU PRIVIRE «5 
LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTI- g 
VITAȚII CONTROLULUI FI- g 
NANCIAR ÎN ECONOMIE. g 

în legătură cu toate aceste g 
probleme, tovarășul Nicolae g 
Ceaușescu a atras atenția asu- g 
pra necesității de a se acționa g 
cu și mai multă hotărîre și g 
spirit de răspundere pentru în- 
deplinirea în cele mai bune g 
condiții a prevederilor slabi- g: 
lite în aceste programe, pen- g 
tru folosirea deplină a capaci- g 
tăților de producție, reducerea g 
consumurilor de materii pri- g 
me, materiale și energie în g 
toate ramurile economiei națio- g 
nale, creșterea productivității 
muncii și ridicarea în continua- g

„EPOCA
CEAUȘESCU", o 

deosebită dezvoltare pe toate 
planurile. între realizările de 
excepție se află și zestrea spor
tivă a municipiului de la Du-* 
năre, temă pe care am propu
s-o spre discuție tovarășului 
Ioan Carangliel, primarul mu
nicipiului Galați.

— Sînteți cel mai în măsură 
să ne vorbiți despre patrimo
niul sportiv actual, dar mal a- 
les despre preocupările munici
palității In direcția dezvoltării 
sale viitoare.

— Traducînd în viață 
Programul partidului, prețioa
sele 
ale ______,-----
CEAUȘESCU, secretar general 
al 
țării, 
rol

orientări și indicații. 
tovarășului NICOLAE

partidului, președintele
privind importantul

i social pe care îl are

GĂLĂȚEAN
în viața oamenilor practica
rea sistematică a exercițiilor fi
zice și sportului, cu evidente e- 
fccte in fortificarea organismu
lui, menținerea și întărirea să
nătății și a capacității de mun
că, in dezvoltarea multilaterală 
și educația tinerei generații, a- 
cordăm o deosebită atenție dez
voltării mișcării sportive gă- 
lățcne, inclusiv a bazei sale 
materiale. Fiind gălățean, vă 
pot spune că, înainte de 23 Au
gust 1944, patrimoniul sportiv 
al orașului era foarte sărac : 
doar două-trei baze simple e- 
rau la dispoziția amatorilor de 
sport. După actul istoric din 
August 1944, datorită politicii 
înțelepte a partidului nostru și, 
ca urmare, a preocupărilor 
permanente ale organelor loca
le de partid și de stat, paralel 
cu dezvoltarea social-economică

T. SIRIOPOL

(Continuare in pag. 2-3)

în cadrul acțiunilor e- 
ducative organizate de 
Clubul sportiv al armatei 
Steaua în cinstea Zilei 
de 23 August, începînd 
de astăzi, la Complexul 
sportiv de pe Bulevardul 
Ghencea (tribuna oficia
lă) se deschide o expozi
ție de cupe și fotografii 
în care este prezentat 
trofeul continental inter- 
cluburi șî drumul parcurs 
de echipa Steaua pentru 
cucerirea C.C.E. la fot
bal.

Expoziția este deschisă 
zilnic între orele 11 și 
18.

UN MODERN COMPLEX
O EXCELENTĂ ARENĂ

g Ploieștiul și-a schimbat radi- 
g cal înfățișarea în perioada ca- 
g re a trecut de Ia Congresul al 
g IX-lea al partidului — înfăp- 
g tuirile acestei mărețe epoci fi- 
g ind prezente la tot pasul, în- 
g cepînd de la modernele blocuri 
g din centru, din nordul, din ves- 
g tul si din sudul orașului, și 
g-pînă Ia citadelele industriei 

chimice. Între aceste mărețe e- 
0 dificil, Ploieștiul s-a îmbogăț t 
g și cu numeroase baze simple și

complexe ale sportului de ma
să si de performanță.

Dacă cineva trece acum prin 
fața Liceului industrial nr. 4 
vede — ceea ce este o reali
zare pe care nu o întîlnești la 
tot pasul — un mare complex 
de clădiri moderne. Acestea 
au fost construite pentru ca cei 
aproape trei mii de elevi să 
beneficieze de cele mai bune 
condiții de .studiu și de cazare. 
Unui număr atît de mare de 
școlari nu se putea ca organele

locale de partid și de stat să 
nu-i ofere și o arenă sportivă. 
Discutăm cu directorul adjunct 
al liceului, prof. Gheorghe Io- 
ncscu : „Cadrele didactice, or
ganizația de partid, organizația 
U.T.C. — cu toții ne-am preo
cupat pentru ca, într-o primă 
etapă, să amenajăm un com
plex de tenis. Profesorul 
Nicolae Ilie, un mare pasionat 
al „sportului alb", dorea incă 
de pe băncile I.E.F.S. să lucre
ze într-o școală care să-i ofere 
condiții pentru a-i învăța pe 
copii tenis". S-au depus zeci de 
mii de ore de muncă paf 
că, S-a primit sprijin din 
tea ministerului de resort 
acum, complexul de tenis 
Liceului industrial nr. 4 
realitate. Cu puține zile 
mâ aici s-a organizat un 
internațional de tenis, 
cei prezenți aXKndu-se 
varășul Alexandru Apostol, __ 
cretar al Comitetului munici-

atrioti- 
in par- 

Și. 
al 

este o 
în ur- 
turneu 
printre 
și to

ol l, se-

ȘCOLAR,
DE TENIS
pal Ploiești al P.C.R. „însuși 
acest liceu — ne spunea inter
locutorul — care formează ca
dre medii pentru industria pe
trolului, dotat cu moderne săli 
de clasă, cu laboratoare excelent 
utilate — împreună cu frumo
sul complex de tenis — nu ar 
fi fost posibile fără grija pe care 
partidul, personal tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, O 
acordă creșterii și dezvoltării 
armonioase a tinerei genera
ții".

în luna septembrie, pe cele 
opt terenuri ale Liceului indus
trial nr. 4 se va organiza o no
uă competiție internațională : 
Balcaniada rezervată tenisma- 
nilor juniori. „Este o cinste 
pentru liceu — adăuga directo
rul adjunct — să găzduiască

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Aseară, la Oslo, in meci amical de fotbal

ROMANIA NORVEGIA 2-2,
DUPĂ CE ECHIPA NOASTRĂ A CONDUS CU 2-0

OSLO, 29 (prin telefon). Pe 
stadionul „Ulleval", în fața a 
peste 6000 de spectatori, pe un 
timp răcoros (+16 grade), 
echipa României a terminat la

ARENA
rA DACIADEI

(Continuare in pag. 2-3)

egalitate cu reprezentativă 
Norvegiei : 2—2, după ce la 
pauză conducea cu 2—0. Așa 
cum arată si scorul, partida a 
avut două aspecte diferite, pri
mele 45 de minute desfășurîn- 
du-se net în favoarea fotbaliști
lor noștri. De altfel, în afara 
celor două goluri, ei au mai 
avut încă 3-4 ocazii clare de a 
înscrie pe care, dacă le-ar fi 
fructificat, puteau decide net 
partida în favoarea lor. Dat 
fiind, însă, caracterul de verifi
care al acestui joc, antrenorii 
au operat unele schimbări care 
au produs, firesc, o dereglare 
în ansamblul formației, ceea ce. 
coroborat cu o oarecare ■ auto- 
mulțumire intervenită față de 
siutația de pe tabela de scor, a 
dus la o schimbare a aspectului 
jocului, după pauză inițiativa 
trecînd mai mult de partea 
gazdelor.

La început, oaspeții domină 
și au posibilitatea de a marca 
de două ori (min. 8 — Moraru 
reține șutul periculos al lui

Johansen și min. 11 — șut 
Hansen pe lingă bară). Din 
min. 15, însă „tricolorii" desfă
șoară un joc foarte bun șî 
încep să domine autoritar. 
După ce Pițurcă „trimite" a- 
fară de Ia numai 10 m (min. 
18), echipa reprezentativă a 
României deschide scorul : in 
min. 25 : la centrarea lui Hagi 
balonul ajunge la Mateuț, pe 
partea dreaptă, acesta recen- 
trează spre Cămătaru și la in
tervenția defectuoasă a Iui 
OSVOLD mingea deviază în 
plasă : 1—0. Apar, apoi, alto 
două bune ocazii (min. 27 —
șut in... portar, de la 6 m, al 
Iui Mateut și min. 28 — Bum- 
bescu reia de la cîțiva metri 
peste poartă). Majorarea de scor 
se produce în min. 35, cind 
HAGI a trimis puternio in 
gol de la 25 m. După șapte mi-

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 4-a)
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(Urmare din pag. 1) tratative, a 
problemelor

După turneul international de rugby (tineret) PRIMUL CAMPIONAT DE ATLE

re a calității producției, spori
rea eficienței economice, pre
cum și pentru îmbunătățirea 
activității controlului financiar 
în economie. Secretarul general 
al partidului a cerut, și cu a- 
cest prilej, să se acorde o a- 
tenție prioritară realizării pro
ducției de export, îndeplinirii 
în cele mai bune condițiuni, ia 
timp și ia nivelul de calitate 
stabilit, a tuturor contractelor 
încheiate cu partenerii externi. 
Trebuie să fie luate toate mă
surile ca planul de export pe 
luna august să fie realizat in 
întregime în toate unitățile șl 
în toate ramurile economiei na
ționale.

Pornind 
eonomică 
în prima 
de la necesitatea de a se face 
totul, pentru realizarea in bune 
condițiuni a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut guvernului, ministerelor, 
centralelor industriale, precum 
și membrilor Comitetului Poli
tic Executiv, care răspund de 
activitatea diferitelor sectoare 
economice, să acționeze în aȘa 
fel incit să determine o schim
bare radicală in metodele și 
stilul de muncă din economie, 
să introducă pretutindeni un 
puternic spirit de ordine și 
disciplină, de răspundere pen
tru îndeplinirea în cele mai 
bune condițiuni a sarcinilor în
credințate cadrelor din econo
mie de la toate nivelele, de 
sus pînă jos.

în cadrul ședinței a fost, de 
asemenea, examinat si aprobat 
RAPORTUL PRIVIND ACTI
VITATEA DESFĂȘURATA ÎN 
SEMESTRUL I 1986 PENTRU 
REZOLVAREA PROPUNERI
LOR, SESIZĂRILOR, RECLA- 
MAȚIILOR ȘI CERERILOR 
OAMENILOR MUNCII 
DRESATE CONDUCERII 
PARTID.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut organelor județene, muni
cipale si orășenești de partid, 
conducerilor ministerelor, 
celorlalte organe centrale 
stat, ale organizațiilor de masă 
și obștești să acționeze, în con
tinuare. cu toată fermitatea și 
răspunderea, în spiritul măsuri
lor stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 1—2 aprilie a.c., 
pentru rezolvarea cit mai ope
rativă si competentă a tuturor 
propunerilor, sesizărilor și cere
rilor oamenilor muncii, să mani
feste receptivitate si solicitudine 
față de orice problemă, de 
ordin general sau personal, cu 
care li se adresează oamenii 
muncii, în conformitate eu 
legile țării, cu normele eticii și 
echității societății noastre 
socialiste.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat si aprobat propunerile 
privind INIȚIATIVELE ROMÂ
NIEI LA CEA DE-A 41-A 
SESIUNE A ADUNĂRII GENE
RALE A O.N.U., care își va 
deschide lucrările la 16 septem
brie. Comitetul Politie Executiv 
a _ stabilit ca delegația 
română să promoveze activ 
poziția României, concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind necesitatea 
cursei înarmărilor și 
măsuri concrete de 
în primul rînd de 
nucleară, renunțarea 
la amenințarea cu 
forței din relațiile 
ționale, rezolvarea

de Ia activitatea e- 
generală desfășurată 
parte a acestui an,

A- 
DE

ale 
de

opririi 
trecerii Ia 

dezarmare, 
dezarmare 
la forță si 

folosirea 
interna- 

pe cale

pașnică, prin 
conflictelor și 
litigioase dintre state, soluțio
narea globală a problemelor 
subdezvoltării, inclusiv a dato
riilor externe ale țărilor in 
curs de dezvoltare, instaurarea 
noii ordini economice interna
ționale. Delegația Republicii 
Socialiste România va acționa 
pentru perfecționarea și ampli
ficarea activității O.N.U.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat, de aseme
nea, MANDATUL DELEGAȚIEI 
ROMANE LA CEA DE-A 
VIII-A CONFERINȚA A 
ȘEFILOR DE STAT SAU DE 
GUVERN AI TARILOR 
NEALINIATE, CARE SE VA 
DESFĂȘURĂ LA HARARE, IN 
PERIOADA 1-6 SEPTEMBRIE 
1986.

Comitetul Politic Executiv 
si-a manifestat convingerea că 
apropiata conferință de Ia 
Harare va contribui la dezvol
tarea și mai puternică a 
mișcării țărilor nealiniate, la 
întărirea unității de acțiune și 
creșterea rolului acestor țări 
pe arena mondială, în • lupta 
pentru o politică de indepen
dență, destindere și colaborare, 
de promovare a păcii si înțe
legerii între națiuni. Delegația 
română va reafirma solidarita
tea militantă a României 
socialiste cu eforturile țărilor 
nealiniate, ale țărilor în curs 
de dezvoltare pentru depășirea 
problemelor cu care sint 
confruntate, cu acțiunile pe care 
ele Ie întreprind in favoarea 
păcii și colaborării internațio
nale.

în cadrul ședinței Comite
tului Politic Executiv,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
referindu-se la unele probleme 
ale vieții internaționale actuale, 
a subliniat importanța noilor 
propuneri ale Uniunii Sovietice, 
prezentate de secretarul general 
al C.C. al ----- 
Gorbaciov, 
girea pînă 
cestui an a 
tera! de 
riențelor 
aceste
Nicolae Ceaușescu a 
hotărirea partidului 
noastre de a sprijini 
ceste măsuri si a reînnoi, și cu 
acest prilej, chemarea adresată 
Statelor Unite ale Americii de a 
răspunde în mod corespunzător, 
astfel incit să se ajungă, cil 
mai curînd, chiar in cursul 
acestui an, la înțelegeri 
concrete, reciproc acceptabile, 
privind încetarea experiențelor 
nucleare. Secretarul general al 
partidului a subliniat, în acest 
context, necesitatea ca toate 
popoarele, opinia publică mon
dială, forțele înaintate, iubitoare 
de pace de pretutindeni să-și 
intensifice activitatea și acțiu
nile pentru a determina înceta
rea oricăror experiențe cu arma 
nncieară, realizarea unor 
acorduri concrete privind opri
rea cursei înarmărilor și
trecerea la dezarmare. încetarea 
experiențelor nucleare ar
demonstra dorința reală de a 
se păși cu adevărat pe calea 
opririi cursei înarmărilor, ar 
veni în îniîmpinarea dorinței și 
așteptărilor tuturor popoarelor 
de a se înlătura pericolul unui 
război nuclear, de a trăi într-un 
climat trainic de 
securitate deplină.

O ÎNTRECERE UTILA, CU MULTE
| Învățăminte pentru jucătorii noștri

19—14 cu U.R.S.S. II, 60—13 
cu Universitatea San Juan (Ar
gentina) 18—18 cu Polonia si 
0—19 cu prima echipă a U.R.S.S., 
acesta este bilanțul reprezenta
tivei de rugby-tineret a r 
niei, în recentul turneu 
național de la Moscova, i 
situat-o pe locul 2.

Recunoscînd utilitatea : 
întreceri sportive, care 
să devină tradițională. 
Radu Demian, 
delegației și antrenorul princi
pal al echipei, tinea să subli
nieze totodată dificultatea tur
neului, „în condițiile în care 
am făcut deplasarea cu un lot 
insuficient de omogen, cu ju
cători aflați la inceput de se
zon competițional și avind 
drept principal adversar, în cel 
mai important test, XV-le U- 
niunii Sovietice, în progres re
marcabil de Ia an Ia an“.

Radu Demian a făcut, însă, 
remarta : „S-ar fi putut mai 
mult, rezultate mai concluden
te, de pildă o victorie la Po
lonia si un scor mai strins in 
partida cu U.R.S.S. I. Ce a lip
sit 7 Pe de o parte, nu toți ju
cătorii au fost valizi, Răduca- 
nu, un jucător de bază, s-a 
accidentat chiar de la începutul 
turneului, iar O. Moraru a ju
cat nerestabilit după o entorsă 
la gleznă. Pe de altă parte, nu 
s-a jucat cu un spirit de an
gajare ferm, indiferent de 
meci, cu acel plus de dirzenie 
specific rugbyuiui și, cîndva, 
jucătorilor noștri...".

Antrenorul principal consideră 
ca fapte pozitive jocul grămezi
lor ordonate, deschiderile de
seori inspirate ale mijlocașilor 
Neaga și Tutunea, ca și unele 
faze bine concepute tactic de 
„treisferturi", cu o mențiune 
pentru Tofan, apoi prestația u- 
nor jucători din pachetul de 
înaintași — Ilca, O. Moraru 
(cît timp a fost integral dis-

8

l

8

Româ- 
inter- 

care a

acestei 
tinde 

_____ , ing. 
conducătorul

P.C.U.S., Mihail 
privind prelun- 
la sfîrșitul a- 

moratoriuiui unila- 
încetare 
nucleare.

propuneri,

a expe- 
Salutind 

tovarășul 
reafirmat 
și țării 
activ a-

pace și

în cadrul ședinței, 
Politic Executiv a 
de asemenea, probleme curente 
ale activității de partid și de 
stat.

Comitetul 
soluționat,

ponibil), C. Florea, Dumitraș 
și Simonca. „în schimb — ne 
face precizarea — a lăsat oa
recum de dorit jocul cu picio
rul, mai ales în meciul eu Po
lonia, în care Ignat a ratat 4 
lovituri de pedeapsă. Contribu
ția mijlocașilor la deschidere și, 
in ansamblu, comportarea apă
rătorilor a fost ștearsă, prea 
puțină decizie Ia placaje. Se 
dorea mai malt de la jucătorii 
ca o anumită experiență. L. 
Constantin și Giucăl, o evo
luție mai curajoasă de la Toa
der și Răceanu".

Sint ci te va sublinieri utile, 
acum, înaintea reluării Campio
natului Diviziei A (duminică 
24 august), de care antrenorii 
cluburilor sîntem convinși că 
vor fine seama. în fond, Tur
neul internațional de Ia Mos
cova a evidențiat carențe care 
pot fi corectate, astfel ea tine
rii noștri rugbyști — eei mai 
mulți, de mare perspectivă — 
să poată avea o prestație supe
rioară in viitoarele intilniri in
ternaționale, cele din toamnă 
și îndeosebi din 1987, an de 
mare angajare pentru sportul 
cu balonul oval din România.

Tiberiu STAMA
• în „Cupa F. R. Rugby", e- 

tapa a 2-a, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : SERIA I, 
T. C. Ind. Constanța — R. C. 
Grivița Roșie 4—9 (0—4), Stea
ua — Dinamo 18—12 (9—6) ; 
SERIA A Il-a, „Poli" Iași — 
Gloria București 28— 3 (10—3), 
Rulmentul Bîrlad — C.S.M. Su
ceava 42—12 (20—6) ; SERIA A 
IlI-a, C.S.M. Sibiu — Știința 
Petroșani 18—7 (4—0) ; SERIA 
A IV-a, Universitatea Timișoa
ra — Gloria P.T.T. Arad 16—6 
(13—3), Știința C.E.M.I.N. Baia 
Bare — I.A.M.T. Oradea 32—9 
(16—9). în partida Rulmentul 
— Gloria (din etapa I) : 41—9
(23—3).

(URSE ATRACTIVE LA MOTOCROS
Campionatul 

motocros pe 
1986. a continuat pe traseul din 
Cimpuluing Mused, cu etapa 
a 2-a, în organizarea asociației 
sportive Muscelul din locali
tate. După cum ne-a informat 
veteranul corpului de 
bîtri, Gheorghe Didescu, 
București, întrecerile 
desfășurat pe o căldură 
dă. cei peste 10 000 de specta
tori fiind satisfăcuți de calita
tea curselor furnizate 
alergători. Să notăm, că 
ganizarea concursului a 
la înălțimea evenimentului.

Conform 
cipalele 
125 cmc. 
niori — 
pios de 
sportiv 
celor mai tineri alergători, (50

Republican de 
echipe, ediția

ar- 
din 

s-au 
tori-

de 
or- 

fost

așteptărilor, prin- 
curse din program — 
tineret și 250 cmc. se- 
au fost dominate co- 
reprezentanții clubului 
Steaua. în disputele

cmc. și 80 cmc. juniori), vic
toria a revenit echipajelor Po
iana Cîmpina și. 
Torpedo Zărnești. 
clasamentele : 50 
Poiana Cîmpina 53 
motiva Ploiești 47 
mecanica Moreni 42 p ; 80 cmc. 
— 1. Torpedo Zărnești 67 p, 2. 
Muscelul Cîmpulung 53 p. 
3. Steagul roșu Brașov 36 p ; 
125 cmc. — 1. Steaua 74 p, 2. 
I.R.A. Tg. Mureș 47 p, 3. E- 
lectro Sf. Gheorghe 46 p ; 250 
emc. — 1. Steaua 74 p, 2. 
Steagul roșu Brașov 45 p, 3. 
Poiana Cîmpina 40 p. La indi
vidual, primele locuri au fost 
ocupate de E. Muiner (Steaua) 
la 250 cmc.. P. Schmidt (Stea
ua) la 125 cmc., B. Drăghici 
(Torpedo) la 80 cmc. și S. Lo- 
rinezi (I.R.A. Tg. Mureș) la 50 
cmc.

respectiv, 
Dar, iată 

cmc. — 1.
p, 2. Loco- 
p, 3. Auto-

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• 

rile 
ternațional 
României,
Felix. Reprezentanții țării 
noastre au ocupat toate locu
rile din fruntea clasamentului, 
respectiv în această ordi
ne : Bela Takacs 8,5 p (diff 
11 posibile). Nicolae Demeny 8

S-au încheiat întrece- 
din cadrul Turneului in- 

de juniori al 
desfășurat la Băile 

Reprezentanții

Pe velodromul Dinamo NUME NOI IN DISPUTELE CICLIȘTILOR JUNIORI
Pe pista velodromului din 

parcul sportiv Dinamo conti
nuă întrecerile tinerilor ci
cliști, pentru desemnarea 
•campionilor pe acest an.

de urmă- 
mici, 2000 
start for- 
2:36,4 — 
STIROM 
București 
: C.S.S.1

în seriile probei 
rire echipe juniori 
m, s-au aliniat 
mafiile : 
C.S.Ș. 1 
2:32,3 -
2:29,8 ; :
2:33,3 — 
nala mare: Voința 2:28,3 —
STIROM 2:31,1. CLASAMENT 
FINAL : 1. Voința București
(D. Vasile, C. Buzbula, Gh. 
Marian, B. Constantin, antre
nor Gh. Neagoe), cîștigătoare a 
concursului republican, 2. 
STIROM (M. Simion, FI. Si
mion, M. Dima, N. Sîrbu, 
antr. V. Radu). 3. C.S.S. 1 (Ad. 
Ivan, D. Cristea, FI. Toader, 
antr. Fr. Gera), 4. Olimpia (M. 
Mihai, N. Spătaru. D. Ciocea- 
nu, antr. V. Sălăjan).

în seriile - probei de urmări
re individuală, juniori mici, 
2 000 m, cele mai bune rezul-

la
Olimpia
2:34,7 și

Voința
finala mică 

- Olimpia 2:35,8 ; fi-

tate le-au realizat Doru Trif 
(Voința Cluj-Napoca), 2:39,0 și 
Vasile Dănuț (Voința Buc.) 
2:38,8. Iată rezultatele sferturi
lor de finală : C. Bogdan (V. 
Buc.) 2:39,8 — Ad. Ivan
2:41,2, M. Mihai (Ol.) 2:42,6 — 
G. Cristea 2:46,0, D. Trif 
2:37,9 — M. Dima 2:45,0 și V. 
Dumitru 2:38,2 — 
2:48,5. De remarcat 
probă evoluția și 
mai mult 
realizat de 
bunătățește 
formanță

FI. Simion 
in această 
rezultatul, 

promițător, 
(care îm- 
bună per- 

anului trecut, 
L. Apostol) la 

la un 
De a- 
promi-

decît
D. Trif 
cea mai 
a 

2:39,2. autor 
prima lui participare 
concurs pe velodrom, 
semenea, plină de 
siuni evoluția talentatului D. 
Vasile. în semifinale se vor 
întîlni D. Trif — M. Marius și 
V. Dumitru — G. Bogdan.

Juniorii mari și-au desemnat 
campionul la 1. . 
viduală, 3 000 m. în semifina
le s-au întrecut : N. Pătrașcu 
3:49,7 — P. ganta 3:53.5. R.
Vlasov 3:53,0 — S. Chiosolu

urmărire indi-

3:58,7 ; finala mică : P. Șanta 
3:54,5 — S. Chiosolu 3:57,7.
Finala mare a acestei probe a 
fost deosebit de frumoasă și 
spectaculoasă, polarizînd a- 
tenția 
brul și 
vința 
primele 
vea un 
recuperați 
care. în ultimele 
nu a mai putut menține 
ța și i-a permis adversarului 
său să cucerească 
doilea titlu 
că, după L. 
rul arădean 
duce un alt 
Rezultatul 
trașcu 
3:53,0.
1. N. Pătrașcu 
nor Fr. Gera), 
blican, 2. ~ 
Arad), 3.
antrenor 
Chiosolu (C.S.S. 1).

frumoasă 
polarizînd 

tuturor prin echili- 
incertitudinea în pri- 
învingătorului. 
tururi, N. 
avans de 

însă

După
Pătrașcu a- 

cîțiva 
de 
două

metri, 
Vlasov 
tururi, 
caden-

cel de-al 
de campion. Iată 
Kovacs, antreno- 
Matei Pelock a- 

talent 
finalei : 

3:47,8 — R.
CLASAMENT

la rampă. 
N. Pă- 

Vlasov 
FINAL : 
1 antre- 

.. campion repu- 
R. Vlasov (Voința 

Șanta (Olimpia, 
Sălăjan). 4. S.

(C.S.Ș.

p. 
V.

Horațiu SIMA

A prins viață o frumoasă ini- (I.
țiativă a Federației române (ci
de atletism și anume organi- ma
zarea primului campionat ac<
de atletism pentru veterani. El M<
a avut loc pe Stadionul Tine- m
retului din Capitală, la startul an
său prezentîndu-se atlefi din Ms
diferite orașe ale țârii : Arad, ce:
Brașov, Baia Mare. Galați, Tg. dit
Mureș, Plopeni, Găești, Roman bi 
și, bineînțeles. București. E.

Iată cîștigătorii acestui (B
concurs dintre care unii (cei cin
subliniafi) au primit titlul reț
de campioni ai țării la vete- So
rani : (B

100 m plat și lungime (cat D.
40—49 de ani) — Șerban Cio- (P
chină (C.S.U. București) ; 400 re:
m plat (cat. 40—49 de ani) — de
Năstase Nicolae (Găești) ; 100 (B
m plat și 400 m plat (cat 50— co
59 de ani) — Aurel Mocanu I

ÎMPLINIRI ȘI P
(Urmare din pag. 1) tic

----------------------------------------------- Pri 
nil 

a orașului a crescut și baza m:
materială pentru practicarea tal

sportului. Municipiul Galați se uă
numără printre localitățile tr<
fruntașe din țară. Cele trei mari Ini
stadioane, patinoarul artificial, eh
complexele sportive Dunărea, ia
Universitatea, Oțelul, Ancora, an
Sala Sporturilor, complexele de —
tenis Constructorul, Dunărea, ca]
I.U.G.G. Dacia ; cele 11 săli rej
de sport din școli și licee :ba- fot
zele sportive pentru lupte, Box, ha
canotaj ; un modern kartodrom 
și încă multe alte amenajări cif
simple sau complexe constituie a
argumente grăitoare ale grijii pă
pentru continua dezvoltare a 
bazei materiale a sportului. 
Recent am organizat o întîlni- sat
re eu conducătorii unităților e- tri
conomice, școlare și sportive, de
cu care prilej au fost dezbătute pîi
pe larg modalitățile practice un
de petrecere în mod util și mt
plăcut a timpului liber al co- re;
piilor, tineretului și oamenilor au
muncii, a implicării lor siste- de
matice și permanente in atrac- iec
tive activități sportive de masă pe
și de performanță. Am făcui nu
totodată un inventar complet sir
ai tuturor bazelor existente pc sul
raza municipiului. Am sugerat col
ideea ca fiecare unitate econo- dii
mică să treacă de urgență la toa
amenajarea prin muncă patrio- pl<

UN MODERN COMI
(Urmare din pag 1) 

încă o competiție cu prezența 
unor tenismani din cinci țări. 
Ne-am străduit ca totul să fie 
pregătit din timp". Aflăm de la 
gazde, că reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de 
stat din municipiul Ploiești au 
fost zi de zi printre elevi și 
cadre didactice, dindu-le îndru
mările necesare finisării grab
nice și de o calitate ireproșabi-

lă 
săi 
și 
sel 
ten 
der

p, Romeo Milu 7 p. Bogdan 
Zamfirescu, Claudiu Zetocha, 
Marius Sandu — 6,5 p. Cel mai 
bine clasat dintre oaspeți a fost 
șahistul polonez Arthur Cho- 
chulski, pe locul șapte, cu
5.5 p.
• Victorii românești și în 

cele două turnee internaționa
le de cadet! și cadete, avind ca 
gazdă în premieră orașul Or
șova. La băieți a cîștigat 
Vlad Decebal, cu 9,5 p (din 13), 
departajat pe primul loc. 
prin Sonneborn, de polone
zul Jacek Dawidow, tot cu
9.5 p. I-au urmat, în clasa
ment : M. Guttperle (R.F.G.), 
V. Tomescu și D. Moldovan 
(ambii România), C. Urban 
(Polonia), toți cu dte 9 p. 
Egalitate pe primele locuri și 
în întrecerea fetelor, unde 
învingătoare a fost declarată 
românca Otilia Ionescu, ur
mată de polonezele Katarzyna 
Bukowska și Dominico Tust.

toate avind cite 8 p (din 12). 
Pe locul patru. încă o șahistă 
română. Viorica Ursuleac, cu
7.5 n.
• Doi șahiști români s-au 

numărat printre participan- 
fii Turneului de șah „Pace și 
prietenie în Balcani" desfă
șurat la Egion (Grecia). Mihai 
Ghindă și Mihail Marin au 
totalizat cite 6,5 p fiecare 
(din 11). clasîndu-se pe locu
rile 3—7. Primii doi clasați au 
fost Iugoslavii B. Ivanovici
8.5 p și S. Djurici 7 p.

TURNEUL DE LA MANGALIA
Intre 4 și 12 septembrie au 

Ioc la Mangalia întrecerile din 
cadrul tradiționalului turneu 
„open" de șah organizat de a- 
sociațiile sportive Marina și 
Litoral, din localitate. Se vor 
desfășura concursuri pe catego
rii, începînd cu maeștri și pînă 
la jucătorii de cat. III. Partici- 
panfii se pot înscrie și prin te
lefon, la nr. 917—52430.

IOTO-PRONOSPORT IHFMAZ1
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 20 AUGUST 1986 
EXTRAGEREA

39 17 40 
EXTRAGEREA

19 11 14 3
FOND TOTAL

GURI : 781.106 LEI.

I: e
a n-a: 27 7

DE CÎȘTI-

• Mîlne, vineri, o nouă tragere 
obișnuită LOTO. Dacâ Încă nu 
v-ațl procurat bilete la această 
tragere Informăm că, ASTAZL

JOI, este ULTIMA ZI de parti
cipare.
• LA LOZ IN PLIC, sistemul 

cel mal simplu șl la tndemîna 
tuturor, continuă vinzarea, in a- 
fara seriilor obișnuite, și a LO
ZULUI AUTOTURISMELOR, emi
siune specială limitată. Solicitați 
în toată țara, la munte sau la 
mare, LOZUL AUTOTURISME
LOR, la care se atribuie nu
meroase și variate cîștiguri din 
fond special, Intre care, autotu
rismele „DACIA 1300". Doriți să 
vă numărați printre marii bene
ficiari la acest popular sistem de 
joc ? Oriunde vă aflafi, jucați la 
LOZ IN PUC I

un: 
să 
ma 
tul'

îi 
țioi 
lev 
*in 
t o 
CE. 
cun 
con 
acti 
cee: 
a f: 
Și 
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greș 
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live pro- 
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rcceptivi- 
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să de e- 
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a asumat 

sportive 
esfășura- 
■eceri de 
de cîmp,

n, muni- 
toarea și 
unele că- 
:ontururi. 
•ija Con- 
, ampla- 
;pa, Cen- 
•e număr 
icate, iar 
an acți- 

n toate 
. Această 
! o largă 
jalnicilor, 
s în pro- 
nilor și 
stente a- 
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rea teni- 
porturilor 
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Si pe a- 
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:, moral 
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ergie la 
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le Con- 
partidu-

COMPETIȚII AMICALE7

DE HANDBAL
edițiiînaintea debutului noii

— a 29-a — a Campionatelor 
Diviziei A. masculine și femi
nine, in numeroase localități 
din țară au avut loc turnee 
dotate cu „Cupa Eliberării", u- 
nele dintre aceste competiții 
avlnd participare internațio
nală. • LA TURNEUL ORGA
NIZAT DE CLUBUL MINAUR 
din Baia Mare au fost prezen
te formațiile Ferencvaros Bu
dapesta, R. K. Jugovici din 
Novi Sad (Iugoslavia), noua 
promovată in Divizia A, Elec- 
tromureș Tg. Mureș, precum 
și echipa gazdă. H. C. Mi- 
naur. A cîștigat Minaur (29—13 
cu Electromureș. 25—18 cu
Ferencvaros, 29—26 cu Jugo
vici Novi Sad). Golgeter : Mă
ricei Voinea — 36 de goluri
(A. CRIȘAN — eoresp.). • ÎN 
SALA ------
Mîrșa,

SPORTURILOR 
divizionara

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Stop-cadru în eșalonul secund

C. S. M. REȘIȚA ȘI AMBIȚIILE 
UNEI FOSTE DIVIZIONARE A.

din 
masculină 

A din localitate a cîștigat tur
neul la care au fost prezente 
patru formații. Handbaliștii 
din Mîrșa au întrecut cu 25— 
20 pe Dinamo Brașov, cu 35— 
27 pe Lokomotiv Cottbus 
(R. D. Germană) si a realizat 
24—24 cu Știința Bacău. Gol
geter : Bondar (Știința) cu 39 
de goluri realizate (M. VER- 
ZESCU — coresp.). • TIMP 
DE TREI ZILE la Iași a avut 
Ioc „Cupa Eliberării" la hand
bal feminin, competiție orga
nizată de Asociația sportivă 
TEROM. a cărei formație acti
vează În Divizia A. A cîștigat 
TEROM. Cîteva rezultate: 
Rulmentul Brașov — Hidroteh
nica Constanța 21—18, TEROM 
— Confecția București 25—17. 
Rulmentul — Confecția 28—20, 
TEROM — Hidrotehnica 19—18. 
Hidrotehnica — Confecția 18— 
14, TEROM — Rulmentul 26— 
21. Golgeter : Rodi ca Covaliuc 
(TEROM) cu 24 de goluri (AL. 
NOUR — coresp.). • IN OR
GANIZAREA CLUBULUI ȘTI
INȚA BACĂU a avut loc 
„Cupa Eliberării" la hand
bal feminin, cu participarea 
formațiilor Textila Doroban- 

Fioiești. Rapid București și 
Știința (cu două formații). A 
cîștigat divizionara A Știin
ța : 37—23 cu Dorobanțul, 38— 
32 cu Știința II, 29—24 cu Ra
pid. Pe locul 2 Rapid, 3. Știin
ța II, 4. Dorobanțul. (Ilie 
IANCU — coresp.). • LA TRO
FEUL FĂGĂRAȘ au participat 
A.E.M. Timișoara. Voința Si
ghișoara, I. T. București si Ni- 
tramonia Făgăraș. 
Elena
IA.E.M. 
LAZĂR 
„CUPA 
DENȚA 
Chimistul Rm. Vîlcea, CS.M. 
Sf. Gheorghe, C.F.R. Cra
iova și echipa locală C.S.M. 
Independența Sibiu, aceasta 
din urmă fiind și cîștigătoarea 
întrecerii. (Ilie IONESCU — 
coresp.) • ORGANIZATA în 
condiții ireproșabile, la „Cupa 
Eliberării" - ediția I. gazdă 
fiind Mureșul IMATEX Tg. 
Mureș, au fost oferite urmă
toarele premii speciale: gol
geter: Zita Galici (Iugoslavia) 
cu 59 de goluri ; cel mai bun 
portar: Angela Bloj (Mureșul 
Tg. Mureș) ; cea mai tehnică 
jucătoare: Edit Torok (Chi
mistul Rm. Vîlcea) ; Cupa 
fair-piay — formația bulgară 
V.I.F. Gh. Dimitrov, Sofia.

Golgeter : 
Mercea — Com an 

25 de goluri) (N.
— coresp.). • LA 

C.S.M. INDEPEN- 
SIBIU" au luat parte 

Vîlcea,
C.F.R.

trlBulpeisnouriin

ME.EXCURSII
5f

t/sr^S6
•PȚIONALĂ

Se efectuează 7 
extrageri în do
uă faze;

Se extrag 
numere ;

Se cîștigă 
3 numere 
18 sau 
trase ;

66 de

și cu 
din 

24 ex-

EXCEP- 
LOTO

TRAGEREA 
ȚIONALA 
este un prilej ce 
oferă avantaje 
deosebite pentru 
toți participanții.

ULTIMA ZI de par
ticipare sîmbătă, 

23 august 1986.
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Cu cîtva timp în urmă, niște 
copii deosebit de talentați 
ai Reșlței au intrat în circuitul 
marilor performanțe internațio
nale. Este vorba de Marius Tobă 
și Marian Stoican, campioni eu
ropeni la gimnastică și de foar
te tînăra Luminița Dobrescu, 
triplă medaliată la C.E. de na* 
tație ale juniorilor. Premieră ab
solută pentru județul Caraș Se
verin. Dar. vechea noastră cu
noștință, echipa fanion a jude
țului, C.S.M. Reșița, ce- gîpduri 
are, în prezent, ea care a intrat 
în al optulea an de cînd s-a 
despărțit de prima divizie 7 O 
recentă vizită pe... terenul aces
teia ne-a furnizat prima noutate, 
ca s-o numim așa. Aici, reor
ganizare pe toată linia. In func
ția de președinte de onoare al 
secției de fotbal (o revenire mai 
bine zis) se află un Inimos și 
vechi om de fotbal — Uîe Pătrui- 
că, care deține șl funcția de di
rector al Clubului sportiv școlar 
îl orașului ; vicepreședinte, un 
fost purtător al culorilor „roș- 
negru", Lucian Voinescu (mereu 
în priza problemelor administra
tive) ; antrenor — Otil Carol, 
tehnician tînăr, extrem de mun
citor, la zi cu documentația pri
vind mijloacele moderne de an
trenament ; medicul echipei 
Ion Brizu, pasionat adept 
metodelor de obiectivizare

Iul echipei, pe la care doar în 
ultimii doi ani s-au perindat 
nu mai puțin de șapte antrenori. 
Ca să nu pun la socoteală și 
cele patru reorganizări de la 
conducerea secției. Adăugind 
imperfecțiunile ce s-au ivit din 
situația amintită se poate dedu
ce cam cum se muncea la 
chipă, ce perspectivă avea 
Și lumea fotbalului din oraș se 
hrănea mereu cu iluziile... pro
mise. Acum, cînd am fost in
vestiți de organele de decizie ale 
orașului, care acordă un spri
jin total dezvoltării sportului în 
județ și fotbalului, în special, 
trebuie să facem șl noi acel e- 
fort pentru o muncă de calitate 
din care să decurgă, logic, re
venirea noastră pe prima scenă.

— Concret, ce B-a Întreprins 
pină acum 7

— Un prim pas : o susținută și 
atentă muncă de selecție care a 

echipă a 
și valoroși 
orașului și 
așa ceva 

prea dus

e- 
ea.

al 
ști—

ințifice. a pregătirilor ; maseur 
— Stelian Chiru, veteran în pro-
fesle, cu ani în urmă el a func
ționat la Sportul Studențesc și . 
Rapid București.

„Deci, o echipă-forte pregăteș
te relansarea lui C.S.M. Reșița 
Așa este tovarășe Pătruică ?“, 
îl ațîță reporterul.

— Mai exact ar fl să spunem 
că, înainte de toate încercăm să 
strîngem rîndurile, să punem o 
temelie pentru... viitorul cel mai 
apropiat, să creem un climat de 
ordine și de stabilitate la nive-

facilitat aducerea la 
celor mal talentați 
jucători din echipele 
județului. Fiindcă de 
Caraș-Severinul n-a ___ ____
lipsă. Iovan, Belodedicl. Oancea. 
Goanță, C. Neagu I. Ciurea, iată, 
spre exemplu, un mănunchi de 
jucători pe care i-am avut în 
grădina noastră șl care au fost 
cedați cu destulă ușurință, fără 
compensații corespunzătoare. In 
această idee vreau să precizez 
că la nivelul organelor noastre

locale s-a stabilit că nimeni nu 
mal poate pleca de aici înainte 
din județ fără avizul forurilor 
din teritoriu. Mai este vorba, a- 
pol, și de îmbunătățirea bazei 
materiale, vestiare noi la sta
dion, realizarea unui cabinet 
medical, completarea setului de 
mingi și echipament sportiv 
(neîndestulător la ora schimbă
rilor), reorganizarea activității cu 
copiii și juniorii. Nu în ultimul 
rînd este vorba de sporirea 
ponsabllității în pregătiri, a 
rlrll volumului și intensității 
trenamentelor.

...înțelegem, din ceea ce __
văzut la fața locului, că C.S.M. 
Reșița abia acum a luat adevă
ratul ei start. 3—2 în amicalul 
cu divizionara A Chimia Rm. 
vîlcea spune ceva. Iată șl lotul 
cu care a pornit la drum : 
Boșca (22 de ani). Roșea (31) — 
portari, Videscu (21), Uțiu (28), 
Zah (22), Telescu (28), C. Lazăr 
(18), — fundași; Cojocaru (22), Ja- 
cotă (31), Hodină (20), Portic (29), 
ianu (18) — mijlocași ; Scînteie 
(18). Ștefănescu (29) — atacanți, la 
care se adaugă noii sosiți Ma- 
tache (fundaș central, 22 — Glo
ria Reșița), Băle (fundaș, 19 — 
Minerul Anina), Mertl (fundaș, 
22, — Minerul Anina), C. Neagu II 
(mijlocaș, 19), E. Marian (înain
taș 20, — Gloria Reșița), Mărgi- 
neanțu (înaintaș 25, — Metalul 
Bocșa).

Stelian TRANDAFIRESCU

F.I.F.A. comunică:
_________________ ■

Moiifium
II UCIIUMfITiJl BE JOC

ARBITRII ETAPEI A
DINAMO — GLORIA: D. Bu- 

ciuman — E. Seracin (ambii 
din Timișoara) și A. Gheorghe 
(P. Neamț).

S. C. BACĂU — RAPID : I. 
Coț — D. Ionescu (ambii din

In turneul de la Jakarta, in meciul pentru locurile 3-4

BRAZILIA ROMÂNIA 2-1 (O-O)
JAKARTA, 20 (prin telefon).

Turneul internațional din ca
pitala Indoneziei a continuat 
marți seara cu meciul pentru 
locurile 3—4, în care echipa 
României (prima selecționată 
de juniori) a întîlnit reprezen
tativa Braziliei, care în fapt 
este F. C. America, cu jucă
tori seniori, în majoritate 
de 24—25 de ani. Partida a 
prilejuit o adevărată finală, 
care a satisfăcut pe cei peste 
35 000 de spectatori. Echipa 
noastră a atacat de la înce
put, dar a ratat prin C. Stan 
(min. 15) si Nuță (min. 44).

IDupă pauză, însă, brazilienii au 
deschis scorul, în min. 63, 
prin LUISINHO. In min. 77
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DOUA A DIVIZIEI

res- 
mă- 
an-
am

A
(Cluj-

JIUL

Dumitrașcu a șutat in „trans- 
a reluat 
Cînd se

versală", 
in plasă 
conturau 
în min. 
înscris un nou gol, cu care e- 
chipa Braziliei _a cîștigat par
tida cu 2—1 (0—0) și s-a cla
sat pe locul 3, în timp ce ju
cătorii noștri au ocupat locul 4. 
Iată formația care a jucat : 
Prunea — D. Petrescu. C. 
Stan. Sedecaru, Bejcnaru (min. 
31 Aldea) — Sabău, Popovici, 
C. Sava — Oloșutean, Nuță 
(min. 75 Dumitrașcu), Jercă- 
lău. Miercuri noaptea s-a 
disputat finala între Indo
nezia A și Algeria.

Gheorghe NERTEA

SABĂU 
și a egalat.

însă prelungirile, 
88, LUIS CARLOS a

Ploiești) sl M. Salomir 
Napoca).

„U“ CLUJ-NAPOCA — 
A. Mustățea — A. Nicolescu
(ambii din Pitești) și Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea).

UNIV. CRAIOVA — F. 
ARGEȘ : S. Necșulescu - 
Ionescu (ambii din Tîrgoviște) 
și E. Pătrașcu (București).

F. C. OLT — F.C.M. BRA
ȘOV î M. Constantinescu — Th. 
Ionescu s' N. Voinea (toți din 
București.

CHIMIA — SPORTUL STU
DENȚESC : I. Igna — I. Pătruț 
(ambii din Timișoara) si 
Mhcavei (Deva).

VICTORIA — 
AUTOMECANICA : 
— A. Cuzmanovici ,_____ __
Reșița) si V. Titorov (Drobeta 
Tr. Severin).

PETROLUL — OȚELUL : I. 
Vclea — C. Bîtlan (ambii din 
Craiova) si V. Alexandru 
(București).

STEAUA — CORVINUL : 
C. Gheorghe, Gh. Pop (ambii 
Suceava) și M. Axente (Arad).

c. 
M.

G.

FLACĂRA 
C. Corocan 
(ambii din

F.I.F.A. a comunicat tuturor fe
derațiilor naționale deciziile lua
te de International Board in șe
dința sa de Ia Ciudad de Mexico 
prin care sc aduc modificări Re
gulilor de joc după cum urmea
ză :

L ARTICOLUL m — Numărul 
jucătorilor

La textul actual, cu alineatele 
a-b-c-d-e, se adaugă alineatul .f* 
cu următorul cuprins s

,,f) schimbarea se încheie In 
momentul în care jucătorul de
rezervă a Intrat pe terenul de
Joc. Din acest moment, el va fi 
considerat jucător-titular, in 
timp ce Jucătorul pe care l-a în
locuit încetează să mai “ 
câtor-titular".

Precizarea comisiei de 
litate a forului mondial ,____
national Board) s-a impus deoa
rece exista o oarecare confuzie 
in privința momentului cînd se 
încheia o schimbare : în momen
tul cînd jucătorul înlocuit 
sea terenul 7 Sau atunci 
jucătorul de rezervă intra 
ren 7 Sau numai atunci 
mingea era, din nou, în ___
Precizarea de mai sus stabilește 
că „operația schimbării" se în
cheie cînd Jucătorul de rezervă 
a intrat în terenul de Joc.

2. ARTICOLUL XIV — lovitura 
de pedeapsă.

„O lovitură de pedeapsă va fi 
acordată din punctul de pedeap
să și, înainte ca ea să fl fost e- 
xecutată, tot! jucătorii, cu ex
cepția celui care trebuie să exe
cute lovitura, precis identificat, 
șl a portarului echipei adverse, 
trebuie să se afle în interiorul 
terenului de joc, dar și în afara 
suprafeței de pedeapsă și la cel 
puțin 9,15 m de punctul de pe
deapsă".

Noile cuvinte introduse „precis 
identificat" doresc să evite situa
țiile cind un 
cei indicat a 
de pedeapsă, 
în Interioru’ 
deap^ă. el va ____  _____ _____
noscut de arbitru și se yor evita 
astfel cazurile în care, din grupul 
de jucători aflat în afara careu
lui de 16 m s-a desprins alt coe
chipier decît cel indicat anterior 
și a efectuat lovitura de pedeap
să

jucător-titular,
fie Ju

specla- 
(Inter-

pără- 
cînd 

în te- 
cînd 
Joc 7

alt coechipier decît 
executat lovitura 
Obligat să rămînă 
suprafeței de pe- 

putea fi ușor recu-

• MIINE, STEAUA (Speranțe) — 
NATIONAL CAIRO. Mîlne. de la 
ora 18, va avea loc pe Stadionul 
Steaua partida amicală dintre 
formația de speranțe a clubului 
Steaua șl cunoscuta formație e- 
gioteanâ National Cairo.

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C- EDIȚIA 1986/1987
SERIA A lll-a SERIA A IV-a
ETAPA 1 — 31 august : Ener

gia Mărășeștl — Petrolul Berea, 
Granitul Babadag — Progresul 
Isaccea, Metalul Buzău — Lu
ceafărul Adjud, Constructorul- 
Hidrotehnica odobești — Arru
bium Măcin, Petrolul lanca — 
Laminorul Viziru, Chimia Brăila
— Chimia Buzău, Minerul Mah- 
mudia — Victoria Gugești, Car
pați Nehoiu — Ș.N.-C.S.Ș. Tulcea.

ETAPA A Il-a — 7 septembrie: 
Laminorul — Constructorul-Hi
drotehnica, Chimia Bz. — Ener
gia, Petrolul B. — Granitul, 
Progresul — Chimia Br., Arru
bium — Carpațl, Victoria — Me
talul, Ș.N.-C.S.Ș. — Petrolul I., 
Luceafărul — Minerul.

ETAPA A in-a — 14 septem
brie : Petrolul I. — Metalul Bz., 
Chimia Br. — Arrubium, Ener
gia — Progresul, carpațl — La
minorul, Petrolul B. — Luceafă
rul, Granitul — Ș.N.-C.S.Ș., Chi
mia Bz. — Minerul, Constructo
rul-Hidrotehnica — Victoria.

ETAPA A IV-a — 21 septem
brie : Laminorul — Granitul, 
Metalul Bz. — Constructorul-Hi
drotehnica, Victoria — Carpați, 
Arrubium — Energia, Ș.N.-C.S.Ș.
— Chimia Br., Minerul — Pro
gresul, Petrolul I. — Petrolul B„ 
Luceafărul — Chimia Bz. •

ETAPA A V-a — 28 septem
brie : Arrubium — Minerul, Pe
trolul B. — Carpați, Construc
torul-Hidrotehnica — Luceafărul, 
Granitul — Victoria, Metalul Bz.
— Chimia Bz., Energia — Ș.N.- 
C.S.Ș., Progresul — Laminorul, 
Chimia Br. — Petrolul L

ETAPA A Vl-a — 5 octombrie : 
Constructorul-Hidrotehnica — Pe
trolul B„ Luceafărul — Victoria, 
Chimia Bz. — Petrolul I., La
minorul — Ș.N.-C.S.Ș., Energia
— Minerul, Granitul — Chimia 
Br., Carpați — Metalul Bz., Pro
gresul — Arrubium.

ETAPA A Vn-a — 12 octom
brie : Victoria — Arrubium, Pe
trolul B. — Chimia Bz., Ș.N.- 
C.S.Ș. — Constructorul-Hidro
tehnica, Petrolul I. — Progresul, Metalul _ -
norul — Luceafărul, Chimia
— Energia? Minerul

ETAPA A VDI-a • 
brie : Petrolul B. •

Bz. Granitul, Lami-
Br.

- Carpațl.
19 octom-
ProgresuL

Minerul — Ș.N.-C.S.Ș., Chimia 
Bz. — Laminorul, Luceafărul — 
Chimia Br., Victoria — Petrolul I., 
Arrubium — Metalul Bz., Carpațl 
— Constructorul-Hidrotehnica, E- 
nergia — Granitul.

ETAPA A IX-a — 26 octombrie: 
ș.N.-c.s.ș. — Chimia Bz., Pe
trolul I. — Arrubium, Granitul 
— Luceafărul, Metalul Bz. — Pe
trolul B., Chimia Br. — Victoria, 
Progresul — Carpați, Construc
torul-Hidrotehnica — Energia, 
Laminorul — Minerul.

ETAPA A X-a — 2 noiembrie : 
Luceafărul — Petrolul I., Victo
ria — Petrolul B., Progresul — 
Ș.N.-C.S.Ș., Chimia Bz. — Car
pațl, Arrubium — Granitul, E- 
nergia — Laminorul, Minerul — 
Metalul Bz., Chimia Br. — Con
structorul-Hidrotehnica.

ETAPA A XI-a — 9 noiembrie: 
Chimia Bz. — Arrubium, Lucea
fărul — Energia, Carpați — Pe
trolul L, Laminorul — Metalul 
Bz., Ș.N.-C.S.Ș. — Victoria, Con
structorul-Hidrotehnica — Pro
gresul, Petrolul B. — Chimia 
Br.. Granitul — Minerul.

ETAPA A XII-a — 16 noiem
brie : Petrolul I. — Construc- 
torul-Hidotehnica, Energia — 
Carpați, Granitul — Chimia Bz., 
Petrolul B. — Minerul, Chimia 
Br. — Laminorul, Arrubium — 
Luceafărul, progresul — Victoria, 
Metalul Bz. — Ș.N.-C.S.Ș.

ETAPA A XIII-a — 23 noiem
brie : Minerul — Chimia Br., 
Metalul Bz. — Progresul, Carpați 
— Luceafărul, Victoria — Ener
gia, Ș.N.-C.S.Ș. — Arrubium, Pe
trolul I. — Granitul, Construc
torul-Hidrotehnica — Chimia Bz.. 
Laminorul — Petrolul B.

ETAPA A XlV-a — 30 noiem
brie : Energia — Metalul Bz.. 
Petrolul B. — Ș.N.-C.S.Ș., Gra
nitul — Constructorul-Hidroteh
nica, Laminorul — Arrubium, 
Chimia Bz. — Victoria, Chimia 
Br. — Carpați, Minerul — Pe
trolul I., Luceafărul — Progresul.

ETAPA A XV-a —. 7 decem
brie : Arrubium — Petrolul B.. 
Victoria — Laminorul, Progre
sul — Chimia Bz., Petrolul I. — 
Energia, Ș.N.-C.S.Ș. — Luceafă- 

' rul, Constructorul-Hidrotehnica — 
Minerul, Metalul Bz. — Chimia 
Br., Carpați — Granitul.

ETAPA I — 31 august: Portul 
Constanța — Victoria Țăndărel, 
I.M.U.-C.S.Ș. Medgidia — Oțelul 
Călărași, Olimpia Slobozia — 
Sportul „30 Decembrie", Petrolul 
Roata de Jos — Unirea Urziceni, 
F.C.M.-Dunăreana Giurgiu — Ș.N. 
Oltenița, Viitorul Chlrnogl —Me
talul Mangalia, Victoria Lehliu 
— Cimentul Medgidia, I.S.CJJP. 
Ulmenl — Voința constanța.

ETAPA A n-a — 7 septembrie: 
Ș.N.O. — Olimpia, Sportul — 
Portul, Unirea — I-M.U.-C-S.Ș., 
Victoria Ț. — Viitorul, Metalul 
— I.S.C-I.P., Cimentul — F.CJd.- 
Dunăreana, Voința — Petrolul, O- 
țelul — Victoria L.

ETAPA A in-a — 14 septem
brie : Sportul — Petrolul,
I.S.CJ.P. — F.C.M.-Dunăreana, O- 
țelul — Victoria Ț„ Olimpia — 
Metalul, Cimentul — Unirea, Vi
itorul — Voința, Victoria L. — 
Ș.N.O., Portul — I.M.U.-C.S.Ș.

ETAPA A IV-a — 21 septem
brie : voința — Cimentul, Viito
rul — Victoria L„ Metalul — 
Portul, Ș.N.O. — I.S.C.I.P., 
F.C.M.-Dunăreana — Olimpia. Pe
trolul — Oțelul, I.M.U.-C.S.Ș. — 
Sportul. Victoria Ț. — Unirea.

ETAPA A V-a — 28 septembrie: 
F.C.M.-Dunăreana — Viitorul, 
LS.C.I.P. — Oțelul, Unirea — 
Sportul, Victoria L. — Petrolul, 
LM.U.-C.S.Ș. — Voința, Metalul 
— Victoria T„ Portul — Ș.N.O., 
Olimpia — Cimentul.

ETAPA A Vl-a — 5 octombrie 
Unirea — Victoria L., Ș.N.O. — 
Petrolul, Voința — Olimpia, Ci
mentul — Portul, 
I.S.CJ.P., Oțelul — 1 
reana, Victoria Ț. —' 
Sportul — Metalul.

ETAPA A vn-a — 12 octom
brie : I.M.U.-C.S.Ș. — Metalul,
Olimpia — Victoria T-, Petrolul 
— Cimentul, Victoria L. — Vo
ința, Oțelul — Sportul. Portul — 
LS.C.I.P., Ș.N.O. — Viitorul 
F.C.M.-Dunăreana — Unirea.

Viitorul —
F.C.M.-Dună-
I.M.U.-C.S.Ș..

ETAPA A vm-a — 19 octom
brie : Viitorul — Oțelul, I.S.C.I.P.

Sportul — F.C.M.- 
I.M.U.-C.S.Ș. — Ci- 

Voința, Vlcto-
— Petrolul,
Dunăreană, 
mentul, Portul — ’. .—
ria L. — Olimpia, Metalul — U- 
nirea. Victoria Ț. — Ș.N.O.

26 octom-
— I.S.C.I.P., vo- 

Victoria T. — 
1 — Petrolul, 
F.CAI.-Dună- 

— I.M.U.-C.S.Ș., Sportul — 
Olimpia — Portul.

ETAPA A IX-a 
brie : Cimentul 
ința — Metalul, 
Victoria L., Viitorul 
Unirea — Oțelul, 1 
reana 
Ș.N.O.

ETAPA A X-a — 2 noiembrie: 
Ș.N.O. — Unirea, I.M.U.-C.S.Ș.— 
Victoria L., Portul — Viitorul, 
Metalul — Cimentul, Petrolul — 
Victoria T„ Oțelul — Olimpia, 
F.C.M.-Dunăreana — Voința, 
LS.C.I.P. — Sportul.

ETAPA A XI-a — 9 noiembrie: 
Victoria L. — F.C.M.-Dunăreana, 
Cimentul — Viitorul, Petrolul — 
Metalul, Unirea — Portul, Ș.N.O, 
— I.M.U.-C.S.Ș., Sportul — Vic
toria T„ Olimpia — I.S.C.I.P» 
Voința — Oțelul.

— 16 noiem-
- Voința, U-
I.S.CJ.P. —

ETAPA A XII-a 
brie : Victoria Ț. 
nirea — Olimpia, 
Victoria L., I.M.U.-C.S.Ș. — Pe
trolul, Portul — F.C.M.-Dunărea
na, Metalul — Ș.N.O., Oțelul — 
Cimentul. Viitorul — Sportul.

ETAPA A XlII-a — 23 noiem
brie : Olimpia — Viitorul, Oțe
lul — Ș.N.O» Voința — Unirea, 
F.C.M.-Dunăreana — Metalul, 
I.S.CJ.P. — I.M.U.-C.S.Ș., Victo
ria L. — Sportul, Petrolul — 
Portul, Cimentul — Victoria T-

ETAPA A XTV-a — 3» noiem
brie : Portul — Victoria L., vic
toria Ț. — LS.C.I.P., I.M.U.-C.S.Ș. 
— Olimpia, Unirea — Viitorul, 
Ș.N.O. — Voința, Metalul — O- 
țelul, Sportul — Cimentul, Pe
trolul — F.C.M.-Dunăreana.

ETAPA A XV-a — 7 decembrie: 
I.S.CJ.P. — Unirea, Victoria L.
— Metalul, Voința — Sportul, 
Cimentul — Ș.N.O., F.CJM.-Du- 
năreana — Victoria Ț., Viitorul
— I.M.U.-C.S.Ș., Olimpia — Pe
trolul. Oțelul — Portul.



Campionatele Naționale de pentatlon modern

ULTIMA PROBĂ A DECIS CAMPIONUL...
învingători: fikcorghc Marian și cciiipa steaua
Fără îndoială, această ediție

ă Campionatelor Naționale de 
pentatlon modern a fo-st cea 
mai spectaculoasă, nu atât prin 
prisma rezultatelor consemnate 
pe foile de arbitraj, cit prin 
incertitudinea care a planat 
asupra câștigătorului competi
ției, acesta fiind decis abia în 
ultima probă, am putea spune 
chiar pe ultimii metri ai cro
sului. Din nou tricoul de cam
pion a revenit stelistului Gheor
ghe Marian, care a dat dova
dă de o -mare putere de luptă 
(rocuperind, după proba de că
lărie. im handicap ce părea 
insurmontabil) pentru a-și păs
tra titlul cucerit Ia ediția pre
cedentă.

Lider timp de trei probe, 
Corneliu Isac (cu o tresărire

Revenind la întrecerile ulti
mei probe, să remarcăm și 
comportarea timișorenilor Otto 
Wcrmescher (locul 2) și Laszlo 
Horga (locul 4), ceea ce le-a 
dat posibilitatea situării în plu
tonul fruntaș al actualei ediții 
a campionatului, secția timișo
reană rămîntod, alături de 
Steaua — prezentă în campio
nat cu două echipe și cu câți
va sportivi in concursul indi
vidual — singura unde există 
preocupări mai serioase pen
tru ca acest sport să dispună 
de o bază apropiată de cerințe.

REZULTATE — cros : indivi
dual — 1. Marian Gheorghe 
(Steaua I) 1201 p (13:08,5), 2. 
Otto Wermescher (Politehnica 
I.L.) 1153 p (13:24,6), 3. Corne
liu Isac (Steaua I) 1144 p,

C. E, de volei juniori

TURNEUL FINAL, ADEVĂRATUL EXAMEN 
PENTRU ECHIPA MASCULINĂ A RUMÂNIEI
Fetele, in disputa pentru locurile 7-12

Componența echipei Steaua, campioană națională : Lucian Țintea, 
Corneliu Isac și Gheorghe Marian (cîștigătorul titlului la individual) 

Foto : Iorgu BĂNICA

C. M. DE CANOTAJ
Echipajele noastre masculine, 

participante la C.M. de canotaj 
de la Nottingham, s-au calificat 
în fazele superioare ale acestei 
competiții. Vaier Toma șl Petru 
Iosub au cîștlgat - la 1 rame f.c. 
— seria a 4-a din recalificări 
(7:09,61), callflcîndu-se în semifi
nale, împreună eti Backer și 
Johnson (Canada) 7:11,4S. La 
2+1, Vasile Tomoioagă — Dimi- 
trie Popescu au ocupat locul se
cund (7:23,21), obțlnînd dreptul 
de a evolua în finale. Pe primul 
loo : campionii olimpiei și mon
diali C. Șl B. Abbagnale (Italia) 
7:16,01.

PREGĂTIRILE HOCHEIȘTILOR
Pregătirile în vederea noiilul se

zon de iarnă (sau continuarea... 
celui anterior 7) se află, șl ele, 
la ordinea zilei I Selecționata o- 
llmpică de hochei a Canadei în
cepe astăzi un turneu în Europa, 
jucînd, mai întîi, 4 partide în Fin
landa. Apoi, în program figurea
ză partidele din turneul organi
zat de Sovietski Sport, la Kiev, 
tn compania formațiilor locale, 
Himik șl Avtomobilist șl a unei 
selecționate a țării noastre. în
tre 8 șl 11 septembrie, canadie
nii vor juca 3 partide în R. F. 
Germania, la Dilsseldorf, Oser- 
lohn și Mannheim.

SOFIA, 20 (prin telefon). Faza 
finală a Campionatului European 
de volei pentru juniori (f, m) a 
trecut de etapa grupelor preli
minare, care a detașat partici
pantele — cite 12 echipe femi
nine șl masculine — în grupe 
valorice (locurile 1—6 șl 7—12). 
Cele două reprezentative româ
nești, aflate în companii de o 
forță fără corespondent în alte 
grupe preliminare, au urmat 
destine diferite. Cea feminină, 
obligată să se confrunte cu pri
mele două forțe continentale — 
echipa U.R.S.S., deținătoarea ti
tlului, șl RJJ. Germană — n-a 
reușit să se califice pentru tur
neul final al fruntașelor, dar 
specialiștii apreciază că valoarea 
ei este evident superioară unora 
dintre formațiile favorizate de 
sorți șl calificate astfel din cele
lalte grupe: Cehoslovacia, R.F.G., 
Polonia... „In meciul eu K.D.G., 
după felul cum au jucat echipele, 
România putea să ciștlge cu 
3—0“ îmi spunea antrenorul se
cund al echipei Bulgariei, K. La- 
beșki. Fără o emotivitate exa
gerată, de Ia care au făcut par
țial excepție doar Ottilia Szent- 
kovics, Alina Pralea și Cristina 
Buzllă, un rezultat pozitiv era 
absolut posibil...

în schimb, echipa noastră 
masculină, analizîndu-șl judicios 
șansele, nu a forțat nota în 
partida de debut cu formația 
țării gazdă, concentrlndu-șl a- 
tenția asupra meciurilor cu for
mațiile Cehoslovaciei șl Franței, 
in compania cărora a făcut" par
tide valoroase, învingînd cu a- 
celași rezultat (3—1), dar deta- 
șîndu-se de ele cu mal multă 
lejeritate decît arată scorurile. 
Aceasta în ciuda unor momente 
de relaxare pe care băieții noș
tri le-au traversat totuși pe par
cursul jocurilor. Șolca, Pădurețu,

Ferariu, Rotar, Drăgușin, Rădu- 
lescu și ceilalți vor avea, în 
continuare, în jocurile din tur
neul final pentru locurile 1—S 
de la Pazardjik, adversari pu
ternici, în voleibaliștii sovietici, 
vest-germani (care au lăsat o 
surprinzător de bună Impresie 
în grupa de la Plovdiv), olan
dezi și italieni (rezultatul din 
grupă, cu cei bulgari : 9—3, va 
conta însă în turneul final) _ Al 
noștri slnt hotărîțl să atace una 
din treptele podiumului.

Publlcînd șl ultimele rezultate 
din grupele preliminare (feminin! 
U.R.S.S. — R.D.G. 3—0, R.F.G. — 
Polonia 3—2, Italia — Olanda 
3—2, Bulgaria — Cehoslovacia 
3—1, Iugoslavia — Grecia 3—0 ; 
masculin : Olanda — U.R.S.S.
3—2, R.F.G. — Belgia 3—0, Ita
lia — R.D.G. 3—2, Bulgaria — 
Cehoslovacia 3—2), iată clasa
mentele definitive : FEMININ, 
grupa A ; 1. U.R.S.S. 6 p, 2. 
R.D.G. 5 p, 3. România 4 p, 4. 
Ungaria 3 p ; gr. B : 1. R.F.G.
5 p, 2. Polonia 5 p, 3. Italia 4 p, 
4. olanda 3 p ; gr. C. : 1. Bul
garia 6 p, 2. Cehoslovacia 5 p, 
3. Iugoslavia 4 p, 4. Grecia 3 p. 
masculin, gr.. A: 1. Olanda
6 p, 2. U.R.S.S. 5 p, 3. Polonia 
4 p, 4, Iugoslavia 3 p ; gr. Bl 
1. R.F.G. 6 p, 2. Italia 5 p, 2. 
R.D.G. 4 p, 4. Belgia 3 p ; gr. C: 
1. Bulgaria 6 p, 2. România 5 p, 
3. Franța 4 p, 4. Cehoslovacia 3 p 
(primele două din grupe stat 
calificate ta turneele pentru 
locurile 1—6, celelalte pentru 
7—12).

Partidele din turneele finale 
(începlnd de joi pină simbătă — 
ora 15, duminică — ora 14) se 
vor disputa astfel: locurile 1—6 Ia 
Pazardjik (m) și Sofia (f), 7—12 
la Plovdiv (în) și Pernik (f).

Aurelian BRE8EANU

de orgoliu, ieri,. Ia cros) a ce
dat întâietatea ■ colegului său 
de echipă Lucian Țintea care, 
la tir, a preluat șefia clasa
mentului, fi.indu-i necesară o 
clasare la Cros cit mai aproa
pe de principalul său rival, 
Gheorghe Marian, de care-I 
despărțeau 102 p, pentru a câș
tiga mult râvnitul titlu. Bun 
alergător, însă, Gheorghe Ma
rian s-a impus fără dificulta
te (13:08,5 — 1 201 p), la o dis
tanță apreciabilă față de cei
lalți competitori, în timp ce 
Lucian Țintea (13:56,2 — 1057 
p) a cedat pasul și poziția în- 
tă, lui rămînîndu-i consolarea 
titlului de la echipe. într-ade- 
văr, cei trei component! ai 
primei formații a clubului Stea
ua — Gheorghe Marian. Lucian 
Țintea, Corneliu Isac —, situați 
în, această ordine și în clasa
mentul general individual, au 
Învins lejer, ei ocupi nd locul 
întîi la o diferență de 862 p 
față de Politehnica I.L. Timi
șoara.

(13:27,4), 4. Laszlo Horga (Po
litehnica I.L.) 1141 p (13:28,2),
5. Dragoș Pătrui (Olimpia)
1 060 p (13:55,5), 6. Lucian
Țintea (Steaua I) 1 057 p (13: 
56,2) ; echipe : 1. Steaua I
3 402 p, 2. Politehnica I.L. Ti
mișoara 3 324 p, 2. Steaua II
2 967 p.

CLASAMENT GENERAL: in
dividual — 1. GHEORGHE
MARIAN (Steaua I) 5 393 p — 
campion național, 2. Lucian 
Țintea (Steaua I) 5 351 p, 3. 
Corneliu Isac (Steaua I) 5 328 p, 
4. Laszlo Horga (Politehnica 
I.L.) 5 205 p, 5. Otto Wermes
cher (Politehnica I.L.) 5135 p,
6. Bogdan Vladu (Steaua II) 
5 024 p ; echipe — 1. STEAUA I 
(Gheorghe Marian, Lucian 
Țintea, Corneliu Isac ; antre
nori : Gheorghe Tomiuc, Du
mitru Spîrlea, Sorin Soveja) 
16 072 p — campioană națio
nală, 2. Politehnica I.L. Timi
șoara 15 210 p, 3.. Steaua II 
14 057 p.

Emanuel FANTĂNEANU

-

I <1 Trondheim, in meciul „olimpicilor**

ROMANIA NORVEGIA 2-2 (0-1)

CAMPION A TELE MONDIALE DE NATAȚIE
Marți seara tirziu s-au 

disputat alte finale de inot în 
cadrul Campionatelor Mon
diale de natatie de la Madrid. 
Iată rezultatele, 4 x 100 m 
liber feminin : 1. R.D.G.
3:40,57 (nou record mondial) ;

2. S.U.A. 3:44,04 ; 3. Olanda
3:46,89. în primul schimb, 
KRISTIN OTTO (R.D.G.) a 
realizat un nou record mondial 
la 100 m liber, în 54,73 ; 200 m 
spate. masculin : 1. PO-
LIANSKI (U.R.S.S.) 1:58,78 ;

Contrapunct DESTINE TRISTE
Devine tot mai mult o modă, în sportul occidental, reîn

toarcerea în careul magic a unor foști campioni care, mai 
demult sau mai recent, își vor fi anunțat (cu surlele și trim- 
bițele de rigoare) plecarea „definitivă“ din ring. Pe această 
listă ultimul nume pare a fi cel al spaniolului Joși Manuel 
Urtain, campion european al „greilor“ în 1970, care își pre
gătește revenirea după aproape un deceniu de la retragere 
și, încă mai dramatic, la vîrsta de 42 de ani !

Dacă _n-ar fi decît atit, nostalgia după aprigele lupte de 
altădată, come back-ul lui Urtain ar apărea, chiar dacă pri
vit cu îngăduință, ca un act ținînd de logica sportului, ome
nesc. Dar nu e, din păcate, doar atit. Ca și cei dinaintea 
lui, ca și cei ce-l vor urma, Urtain e silit să se reîntoarcă 
in <ing din motive materiale, găsindu-se, cum zice românul, 
in sapă de lemn ! Bătrîn pentru performanță, mai mult ca 
sigur sleit de puteri după o viață îndeobște agitată, cu 

zgomotoase popasuri pe la comisariatele de poliție 
^bao, fosta glorie a pugilismului continental de acum 

10—15 ani șe vede în situația, trista situație, de a-și cîștiga 
din nou existența cu pumnii, pentru că societatea n-a putut 

?fere nici o meserie, nici un loc ! Cu ce șanse va reurca 
Urtain treptele ringului, e inutil să vă spunem : cu nici 
una I,
■> Adăugind că, zilele trecute, presa franceză a subliniat că 

. , Jucători profesioniști din prima ligă, între care pină 
Și Tanasi de la Paris Saint Qermain (campioana 

țării!), au ramas înaintea noului sezon fotbalistic fără an
gajament, deci și fără pline, obținem o imagine și mai eloc
venta a unor realități care lasă destinele oamenilor la voia 
intimpiani și, cel mai adesea, la mina nenorocului.

Ovidiu IOANIȚOAIA

TRONDHEIM, 20 (prin telefon). 
Pe stadionul Lerkendal, repre
zentativa olimpică a României a 
încheiat cu un rezultat de ega
litate această partidă eu forma
ția olimpică ă Norvegiei. Cele 
două reprize au avut aspecte 
total diferite, în prima cele două 
echipe practiclnd un joc lent, 
pentru ca ta cea de a doua rit
mul să fie mult mal Iute. După 
ce echipa României ratează ta 
min. 30 o mare ocazie prin Bleu, 
norvegienii deschid scorul, opt 
minute mal tirziu : Iorgulescu 
este faultat de Berg („talpă" ne
sancționată), care pasează lui 
SORLETH : l—o. Zece minute 
mai tîrziu. norvegienii măresc 
diferența prin MARKUSSEN : 
-—0.

, înlocuirile făcute în repriza a 
n-a dau echipei noastre o altă 
față și, ta min. 83, după o com
binație cu Bozeșan, BÎCU inscrie 
primul gol, pentru ca două mi-

nute mai tîrziu, la o „indirectă" 
în careul gazdelor, executată de 
Gabor, MAJARU să reia impe
cabil : 2—2. Arbitrul Knut Siiren- 
sen a condus bine.

NORVEGIA : Rossbach — La- 
gessen, Smedas (min. 63 Moller), 
Btratseth, Hellvlck — Berg, 
Markussen, FJetland (min. 
Guldbrandsen), Richardsen

Haberg, Sorleth (79 johanssen).
ROMANIA : stîngaciu — var

ga, Iorgulescu, Andone, Mun- 
teanu H (min. 69 Eduard) — 
Țicleanu (min. 81 Ștefan), Crls- 
tea, Orac (rilin. 55 Majaru), 
Gabor, Coraș (min. 64 Boze
șan), Bîcu.
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ÎNTÎLNIREA
(Urmare din pag. I)

DE LA OSLO

nute, Mateuț șutează în bară, 
de la marginea careului.

După pauză, în min. 60,

2. Baltrusch (R.D.G.)- 2:01,11 ;
3. Hoffmeister (R.F.G.) 2:02,42. 
Iată și ultimele rezultate din 
cadrul grupelor semifinale, 
ale turneului de polo : Cuba
— Spania 12—11 ț Iugoslavia
— Italia 8—5 ; Franța — S.U.A.
6—6 ; U.R.S.S. — R.F.G. 9-8. 
În urma acestor .rezultate s-au 
calificat pentru turneul fi
nal, locurile 1—4. S.U.A.,
U.R.S.S., Iugoslavia și Italia 
și vor lupta pentru locurile 
5—8 R.F.G., Franța, Cuba și 
Spania.

U 
un corner. Seller prelungește cu 
capul la OKLAND și acesta re
duce din scor : 2—1. Egalarea 
o realizează același OKLAND, 
în min. 66, la centrarea lui 
Sundby : 2—2. Finalul jocului 
aparține echipei României, ea 
Iredind de două ori pe lîlngă 
golul victoriei (min. 84 — Ma
teuț și min. 89 — Hagi, pă
trundere în careu, șut de la 
8 m pe lingă poartă!).

Arbitrul elvețian Bruno Gal-

Ier a condus bine formațiile : 
ROMANIA : Moraru (min. 46 
Lung) — Rednic, Belodedici, 
Bumbescu (min. 46 Nicolae), 
Ungureanu — Mateuț, Bolonl, 
Kleim, Ilagi — Cămătaru (mim. 
66 Damaschin I), Pițurcă (min. 
46 Lăcătuș) ; NORVEGIA : 
Rise — Hansen, Sollied, Ahlsen, 
Mordt — Skogheim (min. 46 
Aas), Osvoid (min. 80 Brand- 
haug), Soller — Okland, Sund- 
by, Johansen (min. 46 Seland).
• Disputată în localitatea 

Stelnkjaer, întâlnirea dintre re
prezentativele de tineret ale Nor
vegiei șî României 
victoria gazdelor :

s-a soldat cu 
3—0 a—0).

KASPAROT - KARPOV 5-4
I.ONDRA, 20. A noua partidă 

pentru titlul mondial de șah, pe 
care șl-1 dispută marii maeștri 
sovietici G. Kasparov șl A. Kar
pov, s-a încheiat remiză la mu
tarea 20. Scorul continuă să fie 
favorabil lui Kasparov : 5—4.

ELVEJIA - FRANȚA 2-0
La Laușanne, în fața a 22 000 

de spectatori, s-au întâlnit în med 
amical reprezentativele Elveției și 
Franței. După un joc de factură 
destul de modestă — cum men
ționează Agenția France Presse 
— reprezentativa Franței, cu nu
meroși jucători tineri pe care l-a 
încercat antrenorul Henri Mi
chel, victoria a revenit gazde
lor cu Sf-t> (0—0). Elvețienii au 
jucat mai bine în prima repriză, 
grație coordonatorului de joc 
Heinz Hermann, perioadă în care 
însă hu s-a marcat nici un gol. 
In repriza secundă, francezii șl-au 
revenit, dar n-au reușit să în
scrie. în schimb, elvețienii au

punctat de două 
două minute: din 
executată de Sutter 
ajuns la Hermann, care a reluat 
cu capul în poarta lui Bats (min. 
73). Apoi, Sutter a majorat sco
rul (min. 75). Cu nouă minute 
înainte de final Stopyra a ratat 
un penalty. Arbitrul Tritschler 
(R.F.G.) a condus echipele : EL
VEȚIA : Zurbusciien — Witwer, 
Bamert, Wever, Kyd — Cilii 
(Bregy), Maissen, H. Hermann. 
Bickel (Schălibaum) — Sutter, 
Halter (Zuffl). FRANȚA : Bats — 
Thounevel, B. Boli (Fain), Battis- 
ton, Amoros (Domergue) — Poul- 
lain, Ferreri, Bijotat, Vercruysso 
— Stopyra, Buscher (Belione).

ori în numai 
lovitura liberă 

balonul a

ATLETISM • Rrinclpalele re
zultate ale reuniunii de la. Bir
mingham, .masculin, 1 009 m — 
Cram (Marea Britanie) 2:15,86 ; 
o milă — Walker (Noua Zeelan- 
dă) 3:56,93 ; feminin, 100 m — 
Dunn (Marea Britanie) 11,42 ; 
suliță — Whitebread (Marea Bri- 
țanie) 71,96 m ; 400 m.g. — Bar
ksdale (S.U.A.) 56,65 • Cu prile
jul campionatelor Cehoslovaciei, 
desfășurate la Fraga, Jan Ze- 
lezny a stabilit un nou1 record 
național în proba masculină de 
aruncarea suliței, cu 82,48 m. 
Alte rezultate : feminin : 100 m : 
Kocembova .—. 11,78 ; 800 m :
Strnadova — 1:59,25 ; săritură în 
lungime : Murkova — 6,8$ m ; 
aruncarea greutății : Fibingerova 
— 20,05 m ; masculin : aruncarea 
discului : Bugar — 67,38 m ; 
100 m : Ftacnik — 10,33 • în

• TELEX • TELEX •
cadrul concursului de la Londra, 
Zola Budd (Anglia) s-a situat pe 
primul loc în cursa feminină de 
1 500 m; cu timpul de 4:05,56, iar 
Grazyna Blaszak (Polonia) a cîș- 
tigat proba de 400 tn.g. în 55,25.

CICLISM > -După cinci etape, 
în „Marele premiu Wilhelm 
Tell", ce se desfășoară ta Elve
ția, pe primul loc al. clasamen
tului general se află rutierul el
vețian Heinz Imboden, urmat la 
17 secunde de vest-germanul An
dreas Kappes. Etapa a 5-a a re
venit la sprint- lui Othmar Ha- 
efliger (Elveția), înregistrat pe 
distanța de 151 km în 3h38:20,0
• „Coors classic" din. S.U.A. 
a continuat.Cii etapa a 11-a. cîș-

tigată de olandezul Marten Du- 
crot, care a parcurs distanța de 
130 km ta 3h21:39,0. Lider al cla
samentului general se menține 
francezul Bernard Hinault, ur
mat de americanul Jeff Pierce
— la 1,16 și australianul Phlll 
Anderson — la 2,37 ® pe velo
dromul olimpic Krîiatskoe, din 
Moscova, Vladimir Sultanov a 
bătut recordul mondial pe kilo
metru lansat, cu 58,718 s, deve
nind primul care a coborît sub 
limita minutului.

TENIS • Din primul tur la 
Cinclnatti (S.U.A.) : Wilander — 
Layendeker 6—3, 6—4 ; Solomon
— Teacher 6—4, 6—4 ; Svensson
— Jaite 6—7, 7—5, 6—4 ; Cash — 
Brown 7—6, 4—6, 6—4 ; Connors
— Agenor 6—1, 7—5 ; Curren —
Glickstein 6—4, 6—l ; Sanchez 
Davis 7—5, 3—6, 7—6.
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