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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, miercuri, 24 
iunie. Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R.

Plenara a avut următoarea or
dine de zi :

1. Convocarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român.

2. Probleme organizatorice.
La primul punct al ordinii de 

zi a plenarei. Comitetul Central 
a stabilit convocarea Conferin
ței Naționale a Partidului Co
munist Român în zilele de 2—4 
decembrie 1987. Conferința 
Națională va avea următoarea 
ordine de zi :

1. Stadiul dezvoltării forțelor 
de producție, al societății so
cialiste in general, al relațiilor 
de producție si sociale, al de
mocrației muncitorești-revolu- 
ționare, al perfecționării con
ducerii, pe baza principiilor 
autoconducerii și autogestiunii. 
al perfecționării si continuării 
procesului revoluționar in noua 
etapă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre 
comunism.

2. Cu privire la înfăptuirea 
hotărârilor Congresului al XIII- 
lea si a Programului partidului 
de dezvoltare economico-socială 
a României, a programelor de 
perfecționarea organizării si 
modernizarea proceselor de pro
ducție, aplicarea normativelor 
economico-financiare si creș
terea eficientei economice în 
toate sectoarele de activitate.

3. Cu privire la dezvoltarea 
economică si socială echilibrată 
și proporțională a tuturor zone
lor țării, înfăptuirea programu
lui de sistematizare a teritoriu
lui. înflorirea necontenită a lo
calităților patriei, ridicarea ni
velului de trai material și spi
ritual al întregului popor.

Au fost aprobate, de aseme
nea, normele de reprezentare la

Conferința Națională a partidu
lui, care va fi precedată de 
conferințele extraordinare ale 
organizațiilor județene de partid 
și a municipiului București.

Plenara a apreciat că pregă
tirea Conferinței Naționale a 
partidului, organizarea și des
fășurarea adunărilor organiza
țiilor de partid si ale activului 
de partid, care vor avea loc în 
această perioadă, constituie un 
nou prilej de manifestare a 
coeziunii si unității de nezdrun
cinat a întregului nostru poper 
in jurul Partidului Comunișt 
Român, 
general, 
Ceaușescu, precum si a hotărîrii 
ferme de a înfăptui, in cele 
mai bune condiții, planurile si 
programele de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei, preve
derile actualului cincinal, obiec
tivele stabilite de Congresul al 
XIII-Iea al P.C.R. de a trans
pune neabătut în viață Pro
gramul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
si de înaintare a României spre 
comunism.

La punctul doi al ordinii de 
zi a plenarei, a fost aprobată 
eliberarea tovarășei Maria Ghi- 
țulică din funcția de secretar al 
C.C. al P.C.R.. în legătură cu 
trecerea sa in altă muncă.

în încheierea lucrărilor ple
narei, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și-a exprimat con
vingerea că membrii Comitetu
lui Central, organele și organi
zațiile de partid, comuniștii, toti 
oamenii muncii vor acționa cu 
dăruire și abnegație, cu înaltă 
responsabilitate. în spirit revo
luționar, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan 
in industrie, agricultură, con
strucții. in celelalte sectoare, 
intimpinind cu noi si tot mai 
mari succese Conferința 
Națională a partidului, eveni
ment de deosebită însemnătate 
în viața partidului și a țării.
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Azi, căderea cortinei la Divizia A de fotbal

CARE VOR FI URMĂTOARELE DOUĂ ECHIPE

al secretarului său 
tovarășul Nicolae
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• In Giulești, un meci 
echipe fără griji •

intre 
_ . Jiul

vrea să demonstreze că rămine 
o formație de Divizia A • Pe 
stadionul din Regie, al patru
lea atac al campionatului în 
cursă pentru un loc in Cupa 
U.E.F.A. • La Moreni, Flacăra 
țintește a 14-a victorie a cam
pionatului • Oțelul și-a 
plan să încheie sezonul 
plauzele suporterilor • 
nie, la meciul restanță 
tur), Universitatea are 
varianta (foarte complicată) 
celor două puncte, pentru 
tilnirea cu... Borussia Monchen- 
gladbach • Corvinul mizează 
pe... oboseala Victoriei, insă 
Nițu și ai săi vor să demonstre
ze contrariul • Petrolul se gin- 
dește la o revanșă, dar Piteș- 
tiul pregătește... festivalul ră- 
minerii in cvartet • La Brașov, 
o partidă in care cei doi an
trenori continuă rodajul celor 
tineri.

CLASAMENTUL

ANGAJATE IN CUPA U.E.F.A. ?
.——PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR

PLENARA COMUNA A CONSILIULUI
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Sub 
Nicolae 
general 
Rumân, 
Socialiste România, miercuri, 24 
iunie, au continuat lucrările 
Plenarei comune a Consiliului 
National al Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor și 
finanțe și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

La sosirea in Sala Palatului 
Republicii, 
Ceaușescu și 
Ceaușescu au fost întîmpinați 
cu deosebită căldură de cei pre- 
zenti, care au aplaudat și acla
mat cu însuflețire, au ovatio-

tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena

nat cu putere pentru partid 
și secretarul său general.

Desfășurate în atmosfera de 
puternică angajare patriotică 
în care întregul popor se pre
gătește să întimpine, cu noi și 
tot mai importante succese. 
Conferința Națională a partidu
lui. dezbaterile au pus în lumi
nă sentimentele de profundă 
dragoste si recunoștință cu care 
toți cetățenii patriei îl încon
joară pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, de nu
mele căruia se leagă mărețele 
izbinzi ce marchează glorioasa

/Continuare în nao a 4-a)
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- PETROLUL
— Constanța, N. Dinescu — Hm.

- VICTORIA
Neșu — Oradea. C. Coreean

- GLORIA

• București : RAPID - DINAMO
I (D. Buciuman — Timișoara ; C. Teodorescu — Buzău. M. Axente 
[ — Arad) — stadionul Giulești

Petroșani : JIUL - F. C. OLT
I (M. Salomir — Cluj-Napoca ; I. Târcan — Tg. Mureș. I. Coț
• Ploiești)
• București ! SPORTUL STUD. - S. C. BACĂU
I (Fl. Popescu ; A. Moroianu — ambii din Ploiești, S. Rotărăscu 
. — Iași) — stadionul Sportul Studențesc
I Moreni : FLACARA - „U“ CLUJ-NAPOCA
’ (M. Niculescu ; V. Angheloiu — ambii din București, v. Titorov 
[ — Drobeta Tr. Severin)
I Galați :
■ (N. Voinea ;
I Craiova :
I (R. Petrescu
. — Oradea)
I Hunedoara : CORVINUL
’ (Al. Mustățea — Pitești ; M.
I Reșița)
I Pitești :
- (V. Antohi

I vîlcea)
: Brașov :
1 (M. Stoenescu
I ghe — Suceava)

Toate partidele vor Începe la ora 18.

OȚELUL - CHIMIA RM. VILCEA
V. Alexandru, J. Grama — toți din București) 
UNIVERSITATEA - STEAUA

— Brașov ; Gh. Constantin — Rm. Vîlcea. O. ștreng

F. C. ARGEȘ
— Iași ; V. Curt

F.C.M.
; D. Petrescu — ambii din'București, C. Gheor-

Incepind de mline, la Tirgoviște ^ypȚ^^E LIBERE
IȘI DESEMNEAZĂ CAMPIONII

începînd de mîine, Sala Spor
turilor din Tirgoviște găzduieș
te finalele Campionatelor Na
ționale si ale Daciadei de lupte 
libere pentru seniori, cea mai 
mare competiție internă a a- 
cestei discipline sportive din a- 
cest an. La întreceri vor fi pre- 
zenți aproape 200 de concurenți, 
calificați în urma fazei de zo
nă, ca și toți cei mai valoroși

sportivi practicant! ai acestui 
stil, component! ai lotului na
țional.

Se anticipează o competiție 
viu disputată. între luptătorii 
consacrați și ..noul val", tinerii 
sportivi realizînd în ultima vre
me o apreciabilă creștere va
lorică. Noii campioni naționali 
și ai Daciadei vor fi cunoscut! 
duminică la prînz.

Între 9 și 12 iulie, în Sala sporturilor „Zagreb“

GIMNASTELE NOASTRE, CU ȘANSE
APRECIABILE ÎN LUPTA

JMJLL’87
MARELE 
EXAMEN

AL

PENTRU PODIUM
TINERETULUI 

SPOBTIV
Kobe 1985, precedenta ediiie
Jocurilor Mondiale Universi- 

La World Hall din cu- 
în fața

a 
tare.

, noscutul oraș japonez în fața 
a mii de spectatori, reuniunile 
de gimnastică ofereau specta- 
cole de gală, printre capetele 
de afiș aflîndu-se, ca de fie- 

® care dată, de ani buni, reprezen-

l
tantele școlii românești. Duelul 
Ecaterinei Szabo, campioană o- 
limpică 1984, cu Natalia Iurcen- 
ko, campioană mondială 1983, 
a fost pasionant, de înalt nivel 
tehnic și spectacular și a consti
tuit un punct de mare atracție 
al întrecerilor Universiadei ’85. 
Gimnasta noastră a fost vedeta

După un veritabil RULMENTUL BIRLAD GÎȘTIGĂ
ff CUPA ROMÂNIEI",

recital rugbystic INVINGIND POLITEHNICA IAȘI: 18-15 (in prelungiri!)
„Duelul" rugbystic mol

dovean dintre Politehnica 
Iași si Rulmentul Birlad, 
finală a „Cupei Româ
niei". a oferit ieri după- 
amiază. pe stadionul din 
Ghencea. un spectacol de 
mare atracție. încheiat cu 
victoria 
(minutul 
pregătit 
național
care reeditează 
din anul precedent 
vinsa bîrlădenilor 
atunci Știința
Baia Mare, actuala reve
lație a campionatului Di
viziei A... 
fost mai 
„Cupă", pentru 
tionat cu mai 
plomb, încă din 
rind victoria.

în prelungiri 
110) a „XV“-lui 

de fostul inter- 
Petrică Florescu, 

succesul 
înr 

fiind 
CEMTN

Rulmentul a 
aproape de 

că a ac- 
mult a- 

start, do- 
tnuncind

pentru obținerea ei. A 
beneficiat în același tirrp 
de un atu care a cîntărit 
greu în prelungiri, o pre
gătire fizică 
adversarei

Studenții 
tind pe o 
rioritate a 
înaintași, n-au reușit însă 
să si-o valorifice integral, 
tn plus, „elevii" lui Va- 
leriu Irimescu au întîr- 
ziat deseori la 
terea paselor, 
totodată ezitări 
caje. Poate că 
tajul pe care l-au avut

superioară 
sale.

ieșeni, con- 
ușoară supe- 
pachetului de

transmi- 
au avut 

la pla- 
si avan-

Tiberîu STAMA

(Continuare în pag. 2-3)
„XV“-le Rulmentului Birlad, pentru a doua oară ciștigător al „Cupei României" 

Foto : Iorgu BĂNICA

incontestabilă a finalelor pe a- 
parate. ureînd de două ori pe 
treapta cea mai înaltă a podiu
mului de premiere (la sărituri 
și bîrnă). la celelalte două (pa
ralele si sol) obtinînd medaliile 
de argint. Acestea se adăugau 
medaliilor de argint cîștigate 
de reprezentativa României (în 
care debuta la o mare compe
tiția tînăra Dana Dumitru) și 
de aceeași Caty Szabo la indi
vidual compus.

La sfîrșitul săptăminii trecute, 
în sala Dinamo din Capitală, se 
aflau — în cadrul Dinamovia- 
dei internaționale de gimnasti
că, găzduită în acest an de țara 
noastră — și Natalia Iurcenko 
și Dana Dumitru. și Tatiana 
Frolova (aceasta din urmă me
daliată cu bronz la individual 
compus la J.M.U. ’85). Era o 
simbolică trăsătură de unire în
tre cele două ediții ale Univer
siadei. prima dintre cele trei 
gimnaste fiind acum în postură 
de arbitră internațională, cele
lalte două în plină pregătire 
pentru Universiada ’87. de la 
Zagreb.

Si la apropiata mare între
cere sportivă a tineretului stu» 
dios din întreaga lume, gimnas
tica feminină românească va fi 
prezentă cu un lot redutabil, 
capabil să se înscrie cu șansa

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. 2-3)



CONCURSURI AUTOMOBILISTICE
DE VITEZĂ IN MARAMUREȘ

CREATIVITATE Șl EFICIENȚĂ IN ACTIVITATEA
SPORTIVA A COPIILOR LITORALULUI

Este un prilej de mare bucu
rie pentru copiii dit. municipiul 
și județul Constanta (si de sa
tisfacție pentru părinții educa
torii si profesorii lor) atunci 
cînd la sfirșitul fiecărui an de 
învățămînt — la ora de bilanț
— se pot prezenta cu fruntea 
sus. Anul de studiu care se în
cheie se înscrie in acest con
text. nu numai in privința mo
dului în care au fost însușite 
cunoștințele teoretice si practi
ce sau au fost îndeplinite obiec
tivele din sfera activităților ob
ștești. ci și cele cu caracter 
sportiv. Zilele școlii constănțe- 
ne. desfășurate sub genericul 
„Creativitate și eficientă" vin 
să confirme împlinirile.

Cine a vizionat ineditul festi
val de gimnastică al șoimilor 
patriei si purtătorilor cravatei 
roșii cu tricolor 
convinge care sînt 
ambiției copiilor 
cit de mare este 
de a se afirma în 
moașă dar dificilă 
sport olimpică ! Ansamblul celor 
mai mici gimnaste de la Clubul 
sportiv școlar nr. 1 și Farul 
(pregătit de prof. Ileana Mihai) 
a fost o îneîntare pentru toată 
lumea, la fel ca si dansul no
telor și dansul florilor prezen
tate de reprezentanții Casei 
pionierilor si șoimilor patriei 
(prof. Monica Linea). polca e- 
levelor din clasele I si a II-a 
(prof. Mirela Szcmerjai și an- 
trenoarea Clemența Garabet), 
ansamblurile cu umbreluțe 
(prof. Nicolela Ciocoiu), cu 
cercuri (prof. Vasilica Rișniță) 
$1 fără obiect (prof. Cristina 
Costara) ineditul dans aerobic 
al elevelor de la Școala ni. 8 
(prof. Tinea Tilihoi), precum și 
dansul tematic „Pionierie fe
ricită" și dansul românesc con
temporan ale Școlii nr. 29 (prof. 
Viorica Secară) au ilustrat cu 
pregnanță pasiunea pentru spor
tul grației, dar si perspecti
vele în performantă ale eleve
lor pregătite de prof. Mirela 
Damian, sportive — deocamdată
— de categoria a lV-a. cam
pioane republicane pe anul in 
curs, alături de gimnastele 
prof. Olga Ghițulescu, care ac
tivează la C.S.Ș. 1 și Farul. 
Participantă la acest reușit fes
tival, gimnasta fruntașă Came
lia Voinea, vicecampioană eu
ropeană la Moscova, și-a expri
mat convingerea că „micile mele 
prietene din Constanța au con
diții excelente de afirmare, 
multe dinire ele vor deveni nu
me in performantă".

Sesiunea de comunicări știin
țifice care a avut loc cu ace
lași prilej (de remarcat, prin 
documentare și reflectare a 
unei experiențe proprii, mai a-

les referatele „Considerații 
privind noul sistem de verifi
care si apreciere a nivelului de 
pregătire fizică a elevilor" — 
prof. Ecaterina Stănișel — 
Școala din corn. Castelu 
„Contribuții la dezvoltarea ca
pacității motrice a elevilor din 
mediul rural" — Drof. Ovidiu 
Lungu — Școala din com. A- 
damclisi). precum și bogata 
prezentă la întrecerea ștafete
lor si parcursurilor aplicative, 
ta reușita cărora au ținut să-si 
aducă contribuția majoritatea 
unităților de învățămînt (cu 
sublinieri pentru colectivele 
școlilor nr .6. 7, 10. 20. 24 27,

și

Mîlne, și duminică, județul 
Maramureș va găzdui două In
teresante concursuri automobi
listice — etape in campionatele 
naționale resioective. Deci, vineri, 
cea de a doua etapă a campio
natului de viteză in coastă va a- 
vea loc la Gutii (lungime : 7,200 
km ; diferență de nivel 570 m), 
tneepînd de la ora 0 dimineața. 
Duminică, pe un circuit — în 
centrul orașului — de 2 km (ce 
va fi străbătut de 20 ori), are 
loc cea de a doua etapă a cam
pionatului de viteză pe circuit, 
tneepînd de lâ ora 10,30.

Telefonic, I. Pop — președinte
le comisiei județene pentru auto
mobilism și karting Maramureș, 
ne anunța ieri : „Toate pregăti
rile pentru reușita întrecerilor, 
devenite tradiționale la noi in 
Județ, s-au încheiat, Concurenții 
(46 la viteză pe circuit, 51 la 
viteză în coastă) sînt aici, fac 
recunoașterea traseului, reviziile 
tehnice. Premierea cîștigătorilor 
va avea loc duminică, la ora 16,30, 
în fața Casei de Cultură".

s-au putut 
dimensiunile 
constănteni 
dorința lor 
această fru- 
ramură de

Gimnastica rămîne una dintre 
preferințele copiilor din muni
cipiul și județul Constanta

Foto : Gabriel MIRON

GIMNASTELE NOASTRE
(Urmare din pag 1)

29. 30, 31, 34 si 41) au asigurat 
un conținut si mai bogat aces
tei lăudabile acțiuni de bilanț.

S-a demonstrat cu acest pri
lej de ce disponibilități dispune 
școala conștănțeană si în do
meniul educației fizice, al acti
vității sportive de masă si. in 
perspectivă, si pentru perfor
mantă. pe măsura tradiției pe 
care municipiul si județul Con
stanța și-au statornicit-o. Me
ritul pentru reușită revine co
piilor. educatorilor si profesori
lor, dar si celor care îi îndru
mă nemijlocit, organele locale 
de partid. Inspectoratul școlar. 
Consiliul județean al Organiza
ției Pionierilor si C.J.E.F.S.. din 
a căror strinsă colaborare, nu o 
dată, rezultatele au 
nu numai pasiune si 
ci multă competență.

exprimat 
angajare

Tiberiu STAMA

apreciabile in lupta pentru po
dium. Biroul federației de spe
cialitate a luat măsurile de ri
goare din timp, stabilind res
ponsabilități la nivelul secțiilor 
fruntașe si al loturilor reprezen
tative. urmărind cu atenție pre
gătirile și evoluțiile selecțio- 
nabilelor în competiții interne 
si internaționale. îmbinarea a- 
tentă a programului de sport cu 
cel de învățătură. Acum. în ul
tima parte a pregătirilor pentru 
Universiada de la Zagreb se e- 
l’ectuează verificări si se pun la 
punct cele mai mici amănunte, 
care uneori contează mult în 
strălucirea medaliilor. Din lotul 
universitar de gimnastică fac 
parte, printre altele Ecaterina 
Szabo și Laura Cutina. meda
liate olimpice la Los Angeles 
Lenunța Rus, Dana Dumitru, 
Mădălina Tănase, Marilcna 
Cimpoieru.

între 9 și 12 iulie, la Sala 
Sporturilor „Zagreb" (7 000 
locuri) — unde s-au desfășurat 
în 1982 întrecerile finale aie 
Cupei Mondiale la gimnastică 
— maestrele si maeștrii apara
telor iși vor dovedi din nou 
înalta clasă internațională, dis- 
putindu-și locurile fruntașe ale 
Universiadei ’87. Și, după cum 
anunță agențiile internaționale 
de presă, la Zagreb s-a si efec
tuat tragerea la sorți pentru 
concursul de gimnastică. Echipa 
feminină a României va evolua 
in grupa B, alături de formațiile 
R.F. Chineze, R.P.D. Coreene și 
o selecționată care cuprinde 
gimnaste ce vor concura doar 
în întrecerile individuale. în 
celelalte grupe vor evolua Ma
rea Britanie. Coreea de Sud, 
Canada si Brazilia („A") și 
U.R.S.S.. Japonia. S.U.A. si Iu
goslavia (,,C“).

Să așteptăm eu încredere si 
îndreptățite speranțe evoluțiile 
gimnastelor românce.

UN VERITABIL RECITAL RUGBYSTIC
(Urinare din pag I)

(prin l.p.- 
i-au defer
it formali-

> Cele 32 de „piese vii" sînt gata de start.
C Foto : Dumitru TĂNASE
6

PE STADION
E

1).
vom lntirzia sa dam ras- 
la întrebarea pusă subpuns

ultima noastră diagramă (alb 
— Rgl, Dd2, Tal, el, Nd3, g5, 
Ce4, Pa4, b2, c4, <15, fi, gz, ha; 
negru — RgB, Dd7, Tas, es, 
N(5, g7, Ch5, PaG, b7, c5, dG, 
f7, gS, h"). Iată-1 l.g4 (?) duce 
pe alb imediat la pierdere... 
Maestrul internațional Mihai 
Marin, conducătorul negrelor 
susține afirmația pe eșichie
rul partidei sale contra ma
relui maestru islandez Margeir 
Petursson eu următoarele mu
tări : l...N:g4 1 2.h:g4 D:g4 |-
3.Dg2 (La 3.Rh2, negrul intră 
în avantaj cu 3...T:el!)
3.. .D:g2 4- 4.R:g2 116 ! (Mutarea 
,,de sprijin" a întregii varian
te) 5.Cg3 (Sau 5.C:d« T:el 
h :g5 7.RI3 C M 8.NU Nf8 etc.)
5.. .C:g3 G.R:g3 h :g5 7.f:g5 N:b2 
8.Tabl Nc3 (Un „tempo" im
portant) 9.Tc2 (9.T:e8+ T:e8 
10.T:b77 Tc3+) 9...T:e2 10.N:eZ 
Te8 U.Nf3 Nb4 și, cu doi 
pioni in minus, rezistența al
bului s-a mai prelungit doar 
cîteva mutări. Așa a obținut 
tînărul echipier al Politehnicii 
București un punct decisiv 
pentru calificarea formației 
noastre campioane în turul 
doi al „C.C.E." — ediția 1987.

Intre următoarea diagramă 
și instantaneul fotografic care 
ilustrează azi rubrica există o 
conexiune directă. Pornite din 
poziția de start, pe aceste pâ-

trate albe șl negre au ajuns < 
„piesele vii" după efectuarea < 
a 23 de mutări, într-o parti- ț 
dă-spectacol desfășurată sub 
privirile a 30.000 de spectatori. j 
Uriașa scenă este cea a sta
dionului Steaua, care în pri-

Cum continuă negrul ?
ma duminică a acestei Iun! a 
lost gazda unui frumos festi
val, la împlinirea a 40 de 
a:ni de la înființarea clubului 
sportiv al Armatei.

Despre partidă, o adevărată 
„premieră" ' ’ "
vom n 
scriem.

în șahu-l nostru, 
prilejul

Radu VOIA

inițial (min. 2, 21 si 24). eind 
au condus cu 9—0 
urile lui Vasilachc) 
minat să considere 
tale întrecerea.

N-a fost așa! Pentru că re
plica birlădenilor a venit prompt, 
Ținu, tot prin l.p. reducînd din 
handicap '(min. 26). în conti
nuare, același Vasilache (min. 
32) a încercat, prin l.p. să res
tabilească distanța, dar Flori
cică (min. 38), de asemenea 
prin l.p.. a stabilit scorul pri
mei reprize la 12—6 pentru 
„Poli". Să notăm că in prima 
parte a jocului Rulmentul a 
avut o bară din drop si altele 
ratate de puțin...

La reluare, printr-o l.p. la... 
păianjen. Floricică (min. 47) 
micșorează diferența, dar Vasi
lache (l.p. min. 49) o restabi
lește. în replică. Floricică se 
evidențiază printr-un drop (min. 
58). iar Zavate (min. 75) aduce 
egalarea 
în min. 
o altă 
15—15... 
tul este 
victoria, 
dar al patrulea, opera 

iși găsește finalizarea : 
pentru Rulmentul Bîr-

tot din drop. Anterior, 
73, Rulmentul avusese 
bară la o l.p. Deci, 
în prelungiri, Rulmen- 
mai proaspătă
trei drop-uri

forțează 
eșuează, 
lui FIo-
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AUTO. LA REUȘITA organizării Raliu
lui Dunării-Dacia și-au dat concurau! foarte 

' mulți oameni inimoși. Am aminti, în mod 
, special, de sprijinul organelor de miliție 

din județ. Șl ne-am opri la un nume : N. 
Roman, președintele CJAK Sibiu • PATRU 
echipaje mixte : Florin șl Violeta Cordan 
(Oltcit), Ibolya Szotg — O. Botezan (Dacia) 
— au terminat raliul pe locurile 21, res- 

[ pcctiv 24, in concursul internațional ; Ionel 
i și Teodora Bara (Lotul CJAK Oradea) și 
■ L. Lossey — Brlgit Miitzel (R.D.G.) — au 
; abandonat • LOC NEAȘTEPTAT, In cla- 
i samentul pe echipe, al sibienitor, buni eu- 
i noscători ai traseului : 1. F.A.C.R., 2. I.A. 
; Dacia, 3. Oltcit, 4. I.P.A. Sibiu, 5. I.T.A. 
, Elcctromureș • DUPĂ CE a avut de 
i luptat cu defecțiuni neașteptate (se poate 
[ spune chiar... curioase), echipajul, tot mat 
i bun în acest sezon, format din soții Cordan, 
i a reușit să termine cursa spectaculos. Cu 
] 20 m înainte de sosire, mașina n-a mai
i vrut să meargă deloc șl a fost împinsă cu 
i brațele pentru a trece linia de sosire • A 
‘ terminat raliul și echipajul Tofan — 
i Krutsch. Felicitări I Pilotul, cu o infirmi- 
> tate la ambele picioare, a condus o Dacie 
' hycomat • MINA — BACTREL, pană de mo

tor. In plină probă de clasament, ei lntîrzie 
i scoaterea mașinii de pe traseu. în cursă. 
[ Lipsă de orientare sau de fair-play 7 Ori

cum, n-a fost bine • SE BUCURA vete- 
i ranul rallurilor D. Telescu, din Brașov : 
j „Eu am abandonat, dar tinerii pregătiți de 
| mine (Boț — Dobrogeanul »u terminat !• 
i (M. Fr.).

au mal luat parte echipele Rapid. Olimpia, 
ale școlilor generale nr. 208 șl 117 ș.a. 
toate hotărîte să aibă o comportare cit mai 
bună la Întrecerile finale, care vor avea 
loc între 1 ți 14 iulie. (D. St.).

JUDO. VERIFICAREA tehnică anuală a 
copiilor șl Juniorilor bucureștenl, organi
zata duminică în sala de judo de la Com
plexul sportiv „23 August", din Capitală 
a adunat în jurul saltelelor 118 tineri ju
doka șl aproape 200... de părinți și rude. 
Comisia tehnică a validat 43 de centuri 
galbene, 37 portocalii, 22 verzi, 15 albastre 
șl una neagră. Cea mai valoroasă centură, 
cea neagră, a fost dobîndită de sportivul 
rapldist Gheorghe Radu. Povestea celui mai 
valoros judoka din acest conAirs este foar
te interesantă și pilduitoare. Cu mai mulți 
ani In urmă, el a început să practice judo- 
ul la Voinicelul ICEMENERG București, 
sub îndrumarea antrenorului Dan Deliu. 
Situația școlară a iul Gh. Radu era pre
cară : numeroase absențe, slab la învăță
tură, în prag de repetenție. Intervenția e- 
nergică a antrenorului, a comitetului de 
părinți, care au hotărît excluderea sa din 
secție în cazul că nu-și remediază situația 
școlară, a dat rezultate spectaculoase. Pu
ternic îndrăgostit de judo, pentru a nu 
fi eliminat din secție, elevul Gh. Radu s-a 
apucat serios de Învățătură, fără să negli
jeze nici antrenamentele la sportul pre
ferat. Acum sportivul respectiv a absolvit 
cursurile liceale și se pregătește pentru 
examenul de admitere la I.E.F.S., cucerind 
și centura neagră. Ce înseamnă și pasiu
nea pentru sport... (M. Tr.).

târî, faptul Detrecîndu-se după un deceniu 
și mai bine de la un alt meci important 
de campionat găzduit de același gazon. 
• DAR ȘTIȚI cît a durat, de fapt, parti
da de duminică ? Ei bine, s-a jucat efec
tiv — după înregistrările, demne de cre
zare, ale cunoscutului tehnician Rene Chi
tic — 11 minute și 33 de secunde în pri
ma repriză, 14 minute și lfl. secunde du.pă 
pauză. Ceea ce înseamnă cu totul abia 
mai mult de 25 de minute. Din 80 regula
mentare ! „De mult nu am mai văzut în
tr-un derby atît de multe întreruperi", sus
ținea și venerabilul exinternațional Gh. 
Fântâneanu... o CUM E POSIBIL să te 
accidentezi chiar în primul minut ? — se 
întreba marea majoritate a celor 2 000 de 
spectatori. Simplu, li s-a răspuns de bunii 
cunoscători ai rugby ului, ai sportului în 
general : așa e cînd faci o încălzire de 
mîntulală. „Subiectul" discuțiilor era nu 
un începător, ci un cxDerimcntat jucător, 
internaționalul St. Podărescu. Greu de în
țeles, într-adevăr. (G. R.).

ricică, 
18—15 
Iad !

Arbitrul Ion Vasilică (la mar
gine: N. Drăgan și I. Milcă) a 
condus excelent formațiile : 
RULMENTUL: Blembea —
Chcptea, Nedelcu. Leu, Zavate
— Floricică, Ținu — Saulea, 
Manolache, Arhip — Munteanu, 
Teacă — Ghimbuță. Chelariu, 
Rogoz; POLITEHNICA: Vasi
lache — Chirilă, Paranici. Mu- 
rariu, Calcan — Cazacu, Iflode
— Hapău, Tănase, Maniga — 
Ciorăscu, Budișteanu — Gîngă. 
Boncu. Ghenea. De notat că la 
competiție au luat parte jucă
tori pînă la 23 de ani inclusiv.

în meciul
3—4, Mașini Grele 
Brașov: 48—6 (18—0),

pentru locurile
C.F.R.
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BASCHET. TOATE REPREZENTANTELE 
; C.S.Ș. 2 (fete 1 și n, băieți I și n) au 

cucerit tocul I la faza pe Capitală a Cri- 
I terlului Național de Mfnibaschei, la care

RUGBY. PENTRU programarea derbyu- 
Jul Dinamo — Steaua pe terenul central 
din Șos. Ștefan cel Mare, conducerea clu
bului organizator merită, desigur, felicl-

TENIS. DUPĂ O PAUZA ceva mai lungă 
(9 ani !), o dată cu găzduirea meciului de 
Cupa Davis dintre reprezentativele Româ
niei și Poloniei, cocheta arenă a clubului' 
brașovean Dinamo a reintrat în circuitul 
internațional. Sigur, pentru găzduirea unei 
asemenea competiții de anvergură, a fost 
nevoie de serioase reamenajări. La reali
zarea acestora și-au adus contribuția o se
rie de întreprinderi, sub directa’ îndru
mare a organelor locale de partid și de 
stat, astfel că, la ora startului, „Centralul" 
arăta ca și nou. • JUCĂTORII, antrenorii 
celor două formații — Ștefan Georgescu 
și Witold Meres —, ca și arbitrul principal, 
austriacul Peter Madl, au apreciat, într-un 
glas, buna organizare asigurată de gazde 
în cele trei zile de întreceri. La care sub
scriem din plin. • ÎN AȘTEPTAREA vii
toarelor confruntări internaționale, terenu
rile de la Dinamo Brașov vor găzdui, 
deocamdată, In luna august, „Masters“-ul 
circuitelor federației de specialitate rezer
vate seniorilor și senioarelor, precum și 
Campionatul republican al juniorilor. (D.S.).
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și Ga- 
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lihaela
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ii teh- 
.postol 
INAL: 
cluj ; 

dureș ;

7. Constanța ; 8. Bistrița-Năsăud. 
Competiția băieților a avut loc 

în Sala Sporturilor din .zalău. 
Delegatul federal, fostul arbitru 
republican Ion ionescu, ne-a re
latat că și la întrecerea handba- 
ltștllor s-a evidențiat buna pre
gătire a formațiilor participante, 
elocventă fiind comportarea în 
prima repriză a partidelor (cu 
prevederea regulamentară a jo
cului om la om), etnd s-au dic
tat foarte puține eliminări, semn 
că pregătirea juniorilor a fost de 
bună calitate. Titlul de campioa
nă a Daciadei de performanță 
pentru juniori II a revenit re
prezentanților județului Prahova 
(prof, ion Nicolae), echipă for
mată din : Mihai Carabulea și 
Octav Bruckner — portari ; Dra- 
goș Dobrescu, Miltal Decu, Gruia 
Nișulescu, Cristian Eremia, Mir
cea Radu, ștefan Utvineanu, Ci
cerone Ilie, Eugen Ilieș și Cătă
lin Ivan — jucători de cîmp. în 
continuare, clasamentul se pre
zintă astfel : 2. Maramureș ; 3. 
Timiș ; 4. Gorj ; 5. Brașov ; 6. 
Neamț ; 7. Vaslui ; 8. Cluj. Cel 
mal bun portar a fost Mihal 
Carabulea (Prahova), golgeter — 
Dragoș Dobrescu (Prahova), cu 
76 de puncte, iar cel mai tehnic 
jucător — Cătălin Doru Popovici 
(Maramureș),

Mihail VESA
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ÎN TEMPOUl LUI LĂCĂTUȘ
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iar pe arena de popice, ampla
sată în apropiere, se desfășoară 
aprige partide de dublu-mixt. 
Pauză de masă, o vizită la Mu
zeul etnografic și istoric al șco
lii, apoi din nou sport pină sea
ra tîrziu cînd, deși mingea se 
mai putea vedea, acordurile dis
cotecii în aer liber atrag ea un 
magnet pe- toți cei prezenți, prin
tre care și Angela Funariu, N. 
Grancea, V. Nisipeanu, A. Pe- 
trașcu, St. Palici, frații Cornel și 
Octavian Manițiu, V. Manta și 
I. Toacșe, care s-au ocupat de 
organizare. Se așterne apoi liniș
tea, întreruptă din cînd în cînd 
de pocniturile seci ale ultimelor 
lemne din focul de tabără...

...A doua zi, dis-de-dimineață, 
din nou ■ sport, după care urmea
ză festivitatea de închidere și 
premierea echipelor laureate : 
Fete, începătoare : 1. Celuloza
zărnești ii, 2. Șc. gen. Copăcel, 
3. Șc. gen. Șercaia ; avansate : 
1. Carpați Brașov, 2. C.S.Ș. Bra- 
șovia, 3. Celuloza Zărnești I ; 
băieți, începători : 1. C.S.Ș. Stea
gul roșu Brașov II, 2. Șc. gen. 
șercaia, 3. Șc. gen. Copăcel ; a- 
vansați : 1. Carpați Brașov, 2. 
C.S.Ș. St. roșu Brașov <1, 3. Li
ceul Oraș Victoria.

...Competițiile voleibalistice, în 
principal, dar și alte jocuri care 
le-au însoțit, s-au încheiat. Se 
string corturile, se pun rucsacu
rile pe umeri, se schimbă urări, 
participant își iau la revedere 
și stabilesc o nouă întilnire, la 
anul, pentru cea de a 17-a ediție.

Au fost două zile pline de 
sport în care cei prezenți aici, în 
satul Copăcel din județul Brașov, 
elevi, oameni ai muncii de dife
rite profesii, împreună cu mem
brii familiilor lor, au simțit din 
plin efectele benefice ale spor
tului, ale mișcării in aer liber.

Horațiu SIMA

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE 

LA TRAGEREA 
PREȘ DIN 24 
Extragerea I : 20 
33 ; Extragerea a 
13 34 19 43. Fond 
tiguri :

EXTRASE 
PRONOEX- 
IUNIE 1987. 
30 10 11 38 
II-a : 16 15 
total de cîș-

827.988 lei. din care 
151.433 lei, report la catego
ria 1-
• CtȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE LOTO DIN 14 
IUNIE 1937. FAZA I. Cat. 1 t 1 
variantă 1000/0 — autoturism .Da
cia 1300 (70 000 lei) și 1 variantă
25% a 17 500 lei ; cat. 2:2 va
riante 100% a 26 698 lei (în ca
drul cărora o excursie de 2 
locuri In R.S. Cehoslovacă și di
ferența în numerar) și 6 variante 
25% a 6 674 lei ; cat. 3 : 8 variante 

variante 
74,75 va-
5 : 164,25
6 • 327.50
7 î 460,25 

3 039,25

100% a 6 230
25% a 1 557 lei

1 ’
a 
a 
a

riante a 
variante 
variante 
variante 
variante 
cat. 
lei ; 
cat. 
cat. 
cat.

î cat. 3 : 
lei și 28 
; cat. 4 : 
lei ; cat. 
lei ; cat. 
lei ; cat.

250
569
300

200 iei.: cat. 8 :
100 lei. FAZA A II-a.
variante 25% a 17 506 

13,25% a 3 267 lei ;
5
B

16 variante a 2 605 lei
73,25
866,75

A :
cat.
C :
D : 
E :

Autoturismul 
‘ categoria la 
tutui Marincu _. __
litatca Giroe, județul Timiș.
• Rețineți ! tn vederea tragerii 

obișnuite LOTO de mîine, vineri, 
26 iunie, mai aveți încă posibi
litatea astăzi (dar NUMAI AS
TĂZI !) să vă procurați bilete 
cu numerele dv. favorite.

variante a 569 lei ; 
variante a 100 lei. 
.Dacia 1300 de la 
revenit particip-an- 
Petrișor din loca-
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Semifinala de la Pitești, dintre 
Steaua și F.C.M. Brașov (4—0) a 
stat sub semnul echilibrului 
doar in primul „sfert" al parti
dei. A fost intervalul de timp 
in care, acuzind si ea o oare
care oboseală acumulată Intr-un 
trepidant final de sezon fot
balistic. lidera Diviziei A a 
încercat să ia pulsul partenerei 
de întrecere, Învingătoare (cu 
puține zile înainte, după o pres
tație bine apreciată de marto
rii oculari) asupra ambițioasei 
F.C. Argeș.

Perioada de tatonare fiind în
cheiată. echipei bucureștene nu 
i-a fost dificil să preia iniția
tiva si să o oblige pe F.C.M. 
Brasov la o replică pe propriile 
baricade. Tn baza armoniei exis
tente între valoare si experien
ță competițională, la nivel ri
dicat, Steaua, ea-n atitea alte 
prilejuri a etalat pe gazonul 
stadionului din Trivale. un fot
bal spectaculos si eficient, li
derul „U“-lui din Ghencca fiind 
ex-brașoveanul Lăcătuș, impe
tuos, ca de obicei, și — de 
astă dată — inspirat si abil 
chiar si la finalizare : la acest 
important capitol, „septarul" 
Stelei si al echipei naționale 
avea să se înscrie cu două go
luri (din 4) si tot atitea bare.

Am fi nedrepți să trecem pe 
lista soliștilor doar pe Marius 
Lăcătuș. întrucît. marți, la Pi
tești. au mai fost si alți com
ponent! ai formației camnioane, 
care (datorită prestației lor re

marcabile cu o tentă vizibilă 
de personalitate in joc) s-au 
constituit in ..piloni" ai echipei. 
Ne referim, cu precădere, la 
Tovan (extrem de util $1 tn ro
lul stoperului de marcaj ; în- 
tr-un moment în care Bumbes- 
cu. titularul postului. es1e de
parte de a-si anunța reintra
rea). Biiliinl (neobosit la 34 de 
ani) și Hagi. ultimul probînd. 
din nou, abilitate (în a se des
cotorosi de sub un marcaj 
strict), forță și precizie în sutu
rile de la fazele fixe. Iar ală
turi de aceste ..atu-uri majore" 
ale echipei, se cuvine o subli
niere aparte si pentru jocul 
prestat de Cireașă, Rolariu si 
Weissenbacher, înlocuitorul lui 
Belodedici, la pauză. înscriin- 
du-se si el. nu pentru prima 
oară, pe lista marcatorilor.

In pofida acestui 0—4. echiț a 
F.C.M. Brașov a cules si ea 
aplauze din partea numerosului 
public: pentru modul în ca-e 
s-a avîntat în atac. In start de 
partidă : pentru ingeniozitatea 
unora dintre acțiunile ofensi
ve. terminate cu suturi peri
culoase si. nu in ultimul rînd, 
pentru spiritul de perfectă spor
tivitate in care a înțeles să a- 
bordeze disputa cu valorosul 
partener de întrecere. Hotărît 
lucru, în pofida acestui 0—4. 
repetăm, trecut în dreptul ei. 
F.C.M.-ul a încheiat competiția 
K.O.. înaintea fazei finale, cu 
fruntea sus.

Gheorghe NICOLAESCU

Ultima etapă a Diviziei A
A FI SAU A NU FI ÎN „CUPA U.E.F.A.

Etapa ultimă, etapa multor 
conturi încheiate, oferă totuși 
iubitorilor fotbalului un „tri
unghi" de mare interes. Este 
vorba de cele ce se pot Inthn- 
pla la București, pe arena Spor
tul Studențesc, la Craiova si la 
Pitești.

Despre ee este vorba ?
La București. Sportul Studen

țesc trebuie să cîțtige meciul 
cu S.C. Bacău pentru a con
tinua inedita sa dispută cu Uni
versitatea Craiova și F.C. Ar
geș pentru Cupa U.E.F.A.

Asta ca să vorbim despre ceea 
ce depinde de studenții bucu- 
reșteni. Pentru că. oricit ar 
părea de ciudat, victoria nu-i 
garantează Sportului Studen
țesc locul 5 pe care îl deține. 
Și asta, teoretic vorbind, din 
cauza restanței Steaua — Uni
versitatea Craiova, care se va 
juca luni, după finala Cupei. 
(Pentru a întrece pe Sporit] 
Studențesc în clasamentul final. 
Universitatea Craiova trebuie 
să obțină trei puncte în cele 
două întilniri cu Steaua sau — 
în cazul realizării a numai două 
puncte, victorie si înfringere — 
scorul general al dublei lntîl- 
niri să asigure craiovenilor un 
golaveraj superior celui al Spor
tului Studențesc, inclusiv rezul
tatul din partida studenților cu 
S.C. Bacău).

Sigur că varianta victoriilor 
la Craiova și București în du
bla întilnire Steaua — Craiova 
este mal puțin probabilă, o în- 
frîngere a echipei campioane la 
Craiova fiind o premieră abso
lută în acest campionat, dar 
meciurile se joacă. în momen
tul de fată. Sportul are plus 1 
la golaveraj față de Craiova si 
o victorie — chiar la limită — 
în meciul cu S.C. Bacău ar o- 
bliga Universitatea Craiova la 
un scor minim puțin probabil 
(trei puncte diferență) în du
bla întîlnlre cu Steaua. Ră- 
mîne însă varianta celor tril 
puncte, situație în care Univer
sitatea Craiova s-ar situa dea
supra Sportului Studențesc.

Bineînțeles că toate aceste 
calcule mai au o cheie. Este 
vorba de meciul F.C. Argeș — 
Petrolul. Si aici, victoria pites- 
tenilor este obligatorie, ea pa- 
rantînd un loc în Cupa U.E.F.A. 
Dar. o eventuală — si nu. im
posibilă — remiză cu plcîește- 
nii ar face ca F.C. Argeș să 
piardă „fotoliul U.E.F.A.". co- 
borînd spre locul sase în cla
sament.

Așadar, o luptă strinsă în a- 
cest „triunghi", o luptă în care 
nu se cunosc Învingătorii și în
vinșii. (Nu este exclus ea aceș
tia să fie deciși după încheierea 
campionatului adică după res
tanța de pe stadionul Steaua).

DINAMO JOACĂ FINALA, DAR VICTORIA 
A CONTRIBUIT LA REALIZAREA SPECTACOLULUI

Frumoasă și spectaculoasă 
semifinala de pe stadionul „23 
August" din Capitală. dintre 
Victoria si Dinamo. Pusă sub 
semnul întrebării, din ca i za 
cantității de ploaie căzută îna
intea partidei, ocupantele locu
rilor doi (Dinamo) si trei (Vic
toria) în clasamentul Diviziei 
A. și-au onorat, prin prestația 
lor. pozițiile, oferind adevăra- 
ților iubitori ai fotbalului (peste 
20 000). care au înfruntat vre
mea neprielnică, un meci spec
taculos. S-a jucat, cum se spu
ne. cu ..garda deschisă", am
bele combatante încercînd cit 
mai rapid desprinderea tn dru
mul spre... marea finală. A re
zultat un meci care a... curs 
ca o ..cascadă", frecventa șutu
rilor tempoul ridicat, varietatea 
acțiunilor si. nu tn ultjmă in
stanță. marea risipă de ener
gie. ridicînd la un nivel foarte 
bun cota partidei. Dinamo a a- 
vut pină la urmă cîștig de cau
ză. gratie tinereții echipei, o 
echipă în care Jercălău. Sabou. 
Lupu. Cr. Sava, Lupescu si. 
după pauză, Mateut, au acce
lerat de cile ori a fost nevoie. 
Exceptîndu-1 pe ultimul, care 
a atins cota consacrării, toti 
ceilalți promit să devină. în vi
itorul apropiat, jucători de bază 
într-o formație în plină trans
formare. Acestui nucleu li s-au 
adăugat Moraru. Al. Nicolae, 
Movilă, Varga. Damaschin I, 
jucători experimentați, care au 
impulsionat si mai mult elanul 
tineresc al „noului val".

De partea cealaltă. Victoria 
și-a impus în bune perioade jo
cul gratie unei exemplare cir
culații a balonului. înlănțuirii

de pase, alternării acțiunilor 
poziționale cu cele de contra
atac (cu Țălnar în prim plan) 
și. descumpănind astfel. în cîte- 
va rînduri, agresiva apărare 
dinamovistă. Vorbind despre 
Victoria trebuie să spunem că 
această echipă, care ne va le- 
prezenta cu siguranță în Cupa 
U.E.F.A.. se află în creștere vi
zibilă. sub aspectul capacității 
de joc. gratie unei evidente 
coeziuni între compartimente. 
Exemplificînd. vom arăta că 
portarul Nitu a demonstrat în 
meciul cu Dinamo că se anun
ță ou șanse considerabile la to
pul primilor trei „cerberi" din 
campionatul nostru. Frecventa 
șuturilor la poarta lui (în ciuda 
celor patru goluri primite, toate 
imparabile). foarte mare (18). 
i-au scos în evidentă calități
le, e] salvînd. cu reflexe uimi
toare. mingi imposibile. în or
dine. oamenii de bază ai echi
pei rămin Tălnar. Augustin, 
Zare, Balaur I si Comănescu. 
Se așteaptă încadrarea în ioc 
în cel mai scurt timp a lui 
Caciureac. Nută si Dican, ta
lente care trebuie să apară mai 
vizibil in prim plan. Rămîne 
pe... tapet problema, grabnic de 
rezolvat, a liniei de mijloc, 
compartiment de maximă Im
portanță în cadru] oricărui 
sistem.

Așadar, semifinala Victoria 
— Dinamo, chiar dacă a Drc- 
pulsat-o pe cea de-a doua în 
finala de duminică, a cores
puns pe deplin. la frumu
sețea ei contribuind în mod 
egal si învingătorii si învinșii.

Gheorghe NERTEA

Duminică 28 iunie 1987 se va desfășura pe stadionul „23 
August" din Capitală, finala „Cupei României" la fotbal 
din cadrul Daciadei și finala Campionatului national de 
juniori I.

Cu acest prilej, începînd de Ia ora 14 și în pauzele me 
ciurilor va avea loc un program polisportiv Ia atletism 
moto, karturi, ciclism, și demonstrații de auto, aero s> 
rachetomodele.

Jocul de juniori dintre echipele Sportul Studențesc si 
Dinamo București va începe la ora 15, iar finala „Cupei 
României" dintre echipele Dinamo și Steaua este progra
mată la ora 17,30.

Biletele de intrare se pun în vînzare începînd de vineri 
28.06.1987 (ora 15) la casele de bilete de la stadioanele : 
„23 August", Steaua, Dinamo, Rapid și Sportul Studențesc

Publicul spectator este rugat să respecte sectorul, rîndul 
și locul indicat pe bilet. Intrarea se va face numai pe bază 
de bilete și legitimații-abonament eliberate de C.N.E.F.S.. 
vizate pe anul în curs, însoțite de tichete care se eliberează 
in ziua cuplajului, la intrările sectoarelor 1, 44 și 0, de la 
stadionul „23 August". Legitimațiile de culoare roșie au 
acces la sectorul 0, neînsoțite de tichet.

Accesul în stadion începe la ora 13.

CAMPIONATUL
Astăzi este programată ultima 

etapă și în campionatul speran
țelor, competiția chemată să adu
că la rampa Diviziei A jucători 
tineri, talentați șl bine pregătiți, 
pentru a fi gata oricînd să îm
brace tricourile primei echipe. 
Sigur că astfel de jucători — ți 
actuala ediție a oferit cîteva e- 
xemple semnificative In această 
privință — nu pot aDărea decît 
într-o dispută echilibrată, in care 
să existe spiritul de întrecere, de 
competiție. Anul trecut a existat 
un permanent duel între Steaua 
și F.C. Argeș. Anul acesta, pină 
nu de mult, disputa pentru pri
mul loc s-a dat Intre campioana 
ultimelor două ediții și Univer
sitatea Craiova. Dar. după cum 
se poate lesne observa. Steaua 
s-a distanțat decisiv și cu toate 
că mal are de jucat cele două 
importante meciuri cu echipa 
craioveană, ea este virtual cam
pioană. Steaua cîștigă, așadar, al 
treilea campionat consecutiv ți 
la speranțe, exact cum a făcut 
și echipa de seniori, cîștigătoarea 
Suoercupel Europei.

In etapa a 33-a, o prețioasă

SPERANȚELOR
victorie a obținut, în deplasare, 
echipa pregătită de I. Morobal, 
Oțelul Galați, 2—1 cu „U“ CluJ- 
Napoca. Cîștiglnd acest meci, e- 
chipa gălățeană s-a instalat de
finitiv pe locul trei al campio
natului, un succes care merită 
să fie subliniat șl apreciat. Dar, 
despre evoluția echipelor șl des
pre „rezultatele" concrete ale în
trecerii vom mal avea prilejul
să revenim. (L. D.).
1. STEAUA 32 23 8 1 93-13 77
2. Univ. Cv. 32 20 3 9 70-35 63
3. Oțelul 33 18 7 8 61-36 61
4. Dinamo 33 17 5 11 53-35 56
5. F.C. Olt 33 17 4 12 54-50 55
6. Victoria 33 16 e 11 43-33 54
7. Sp. Stud. 33 1-4 10 9 91-46 52
8. F.C. Argeș 33 14 6 13 45-36 48
9. Rapid 33 13 6 14 47-47 45

1«. „U“ Cj.-Nap. 33 14 3 16 57-63 45
11. Corvinul 33 13 6 14 41-40 44
12. Jiul 33 14 2 17 48-76 44
13. F.C.M. Bv. 33 12 3 18 69-70 39
14. Petrolul 33 m e 16 42-59 39
15. Flacăra 33 9 7 17 42-58 34
16. Gloria 33 11 1 21 42-87 34
11. S.C. Bacău 33 9 1 23 40-103 28
1«. Chimia 33 7 3 23 41-71 24
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ROMULUS GABOR, GAZONUL TE AȘTEAPTA !
știam doar atlt, că, atunci, la București, 

în meciul cu Dinamo, talentatul fotbalist 
hunedorean Romulus Gabor s-a accidentat. 
A fost dus la Hunedoara, după care am 
mai aflat că a fost internat în spital și 
operat. Accidentul s-a petrecut în etapa 
a 29-a șl de atunci Gabor n-a mal apărut 
pe teren. Pentru cită vreme 7

SăptAmina trecută am fost la Hunedoara, 
la meciul Corvinul — ,.U“ Cluj-Napoca. 
Normal, ne-am interesat și de Gabor. „Ce 
face Romică 7" — am întrebat la club. „Vine 
după-amiază Ia club". Vestea ne-a bucurat. 
Am crezut că totul a trecut, că revenirea 
lui pe gazon nu va întîrzia prea mult, 
că, la 26 de ani, Gabor, la talentul și ca
litățile lui, va mai avea multe de spus în 
fotbalul nostru. El. „cangurul", „gheata de 
aur" de la Campionatul Mondial de ju
niori din Australia, e urmărit cu atita in
teres de numeroșii săi admiratori. Și, ca un 
făcut, în timoul din urmă, pină la acci
dent, era într-o formă bună, se maturi
zase parcă se disciplinase în joc.... juca 
în plin.

Stadionul Corvinul. Joi, 18 iunie. La in
trarea la vestiare oprește o mașină. Se 
deschide portiera și vedem mai întîi niște 
cîrje de aluminiu. Apoi, coboară el, Ro
mică, cu un picior băgat in ghips, pînă 
peste genunchi, suspendat, susținut, parcă

se

de un fir invizibil. Intrăm împreună într-o 
cameră. Vin colegii de echipă șl-1 Îmbrăți
șează. Ne retragem, sînt momente emo
ționante. Aflăm de la Gabor că e prima 
ieșire după spitalizare, prima revedere cu 
colegii aici, la stadion, pentru că ei au 
fost și la soital.

Echipa s-a dus în vestiarul ei ; 
să reluăm discuția : cum a fost, 
• Nu bănuiam că se va intimpla 
De cîteva luni aveam dureri la 
ciorului, în special în zona tendonulul. Mă 
frecam mereu, am incercat cu unguente, 
cu raze, dar continuam să Joc, La meciul 
cu Dinamo s-a intimplat neprevăzutul. La 
o fază oarecare, am încercat să trec de 
nn adversar, l-am depășit fără să ne a- 
tlngem unul de altul, dar in acel moment 
am simțit o ruptură și piciorul se ducea, 
parcă, iutr-o groapă, fără pic de control. 
Asta a fost. Apoi, internarea. • Și diag
nosticul 7 • Unul dintre cele mai grave 
pentru un fotbalist : ruptură de tendon. 
Atunci mi-am amintit de Gerd Muller. La 
5 iunie, doctorul Alexandru simionescu, un 
mare și recunoscut specialist din Hune
doara. m-a operat la 

Țin să-i mulțumesc și 
cestor rînduri, ca și 
Stănescu, tuturor care 
de mine. • Șl ce va

încercăm 
Romică ? 
așa ceva, 
laba pl-

Spitalul Municipal, 
prin Intermediul a- 
ilo,.torului Romică 
au avut atita grijă 
urma ? • Greu de

dat un verdict. Eu sînt optimist. Sigur, 
vor urma șase 
tru săptăminl 
vedea. Doresc 
pe gazon. Dar 
moment greu, 
bine.

Și noi credem la fel Romulus Gabor. 
Ne-au impresionat forța și tăria morală a 
acestui băiat frumos, care la 26 de ani. 
arată ca un adolescent, el, subinginerul, de 
aproape un an căsătorit și care acum aș
teaptă și un urmaș. Și îl așteaptă să vină 
pe lume orin septembrie cînd... tăticul 
speră să îmbrace din nou tricoul cu nu
mărul

săptăminl de ghips, trei-pa- 
de recuperare. Apoi, vom 

ea in septembrie să reapar 
mai e pină atunci. Este un 
pe care sper să-I trec cu

7.
★

Am părăsit vestiarul. Gabor a luat loc 
pe un scaun, lingă banca Corvinului. A- 
proape de mirosul gazonului verde. Cînd 
publicul l-a văzut, l-a întîmpinat cu aplau
ze îndelungate. Aplauze de la suporterii 
hunedoreni. Iar colegii de echină i-au dă
ruit 5 goluri, ca în zilele bune ale Corvi
nului. cu Gabor in teren. Și printre aplau
ze și goluri fiecare a spus în sinea Iul : 
„însănătoșire grabnică, Romică î Gazonul 
te așteaptă !“

Constantin ALEXE
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PLENARA COMUNA A CONSILIULUI
NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII

$1 A CONSILIULUI SUPREM
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE I51 SOCIALE

/Urmare din pag. I)
l

epocă inaugurată de Congresul 
al lX-lea al P.C.K.

Pe baza orientărilor si indica
țiilor secretarului general al 
partidului, au fost dezbătute pe 
larg problemele legate de în
deplinirea sarcinilor de plan pe 
anul in curs, de pregătirea in 
cele mai bune condiții a reali
zării ritmice a tuturor indica
torilor de plan pe 1988, lucră
rile constituindu-se într-o ana
liză temeinică a căilor de accen
tuare a laturilor calitative ale 
producției materiale, de înfăp
tuire a programelor de moder
nizare a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale.

In ședința plenară de miercuri 
au luat cuvîntul tovarășii Ilie 
Matei, prim-secretar al Comite
tului județean Timiș al P.C.R., 
Marin Enache, președintele 
Consiliului de conducere al Mi
nisterului Industriei Metalurgi
ce, Ilie Văduva, președintele 
Consiliului de conducere al mi
nisterului Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale. Radu Bălan, 
secretar al Comitetului 
tean Hunedoara al P.C.R.

în cadrul dezbaterilor în plen 
si pe secțiuni, care s-au des
fășurat timp de două zile au 
luat cuvîntul 259 de tovarăși.

După încheierea dezbaterilor, 
plenara a adoptat în unanimi
tate documentele aflate pe or
dinea de zi.

prim- 
jude-

A fost adoptată, de asemenea, 
Hotărirea-Chemare a Plenarei 
comune a Consiliului Național 
a] Oamenilor Muncii din indus
trie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și finanțe 
si a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale.

Primit cu cele mai calde sen- 
timente de dragoste și prețui- g 
re, cu aplauze puternice, in 
încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Sociali; 
te România, președintele Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii, președintele Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economi 
ce si Sociale.

Urmărită cu cel mai viu in
teres. cu profundă satisfacție si 
deplină aprobare, cuvintarea a 
fost subliniată, în repetate rin- 
duri. cu puternice urale si ova
ții. Cei prezenți au aplaudat eu 
putere, au scandat minute im 
șir „Ceaușescu — 
..Ceaușescu si 
glas hotărîrii 
națiuni de a 
gație, strins 
partidului, al 
general, 
abătută 
externe 
pentru 
României socialiste.

poporul !", dînd 
Întregii noastre 
acționa cu abne- 
unită în jurul 

secretarului său 
pentru înfăptuirea ne- 
a politicii interne st 

a partidului si statului 
continua înflorire a

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
NOU RECORD NAȚIONAL LA TIR CU ARCUL

La Concursul Internațional de 
tir cu arcul care a avut loc re
cent la Sofia, tînăra noastră 
sportivă Diana Nicolaescu (de la 
Clubul Olimpia), în întrecerea 
Grand F.I.T.A.. cu totalurlle din 
optimi, sferturi, semifinală și fi
nală, a reușit să stabilească un 
nou record național, cu 1217 p, 
depășind în acest fel cu 6 p ve
chiul record care aparținea ste- 
listei Aurora Chin-Matei. Ba a 
Obținut în finalul concursului, ta-

tr-o companie valoroasă — au 
participat 30 de arcași și 27 de 
arcașe din șapte țări (Cehoslova
cia, Cuba, Bulgaria, R.D. Ger
mană, Polonia, România, U.R.S.S.) 
— locul patru, cu 315 p, sltuin- 
du-se în urma cunoscutelor cam
pioane Angelica Berg (R.D.G.) 
322 p, Lesia Sah (U.R.S.S.) 319 p, 
Ioana Kvajna (Polonia) 316 p.
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ATLETISM : VICTORIE IN 
„MARELE PREMIU" AL I.A.A.F.

PRAGA, 24 (Agerpres). — în 
concursul de atletism de la Pra- 
ga. contînd pentru „Marele Pre
miu" al federației internaționale, 
proba de 3 000 m a fost cîștigată 
de Margareta Keszeg (România), 
cronometrată în 8:53,49. Pe locu
rile următoare s-au situat Iva 
Jurkova (Cehoslovacia) — 9:15,79 
și Alena Peterkova (Cehoslovacia) 
— 9:18,15.

în întrecerea masculină, în 
proba de aruncarea suliței at
letul român Nicu Roată s-a cla
sat pe locul secund, Cu 81,1*6 m, 
fiind precedat de sovieticul Ser- 
ghei Evsiukov — 82.28 m.

TURNEUL DE SAH
DIN POLONIA

înaintea ultimei runde, in tur
neul internațional feminin de 
șah de la Piotrkow Tribunalski 
(Polonia), pe primul loc ar cla
samentului se află Lidia Se
menova (U.R.S.S.) — cu 9.5 p, 
urmată de Malgorzata Wiese 
(Polonia) — 8,5 p. Marina Po- 
gorevici-Makropoulos (România) 
— 7,5 p. Brigitte Hofmann (R.D. 
Germană). Ewa Kaczmarek (Po
lonia) — cu cite 7 p etc.

în penultima rundă. Lelciuk 
a învins-o pe Nestorova. Liu 
Silan a cîștigat la Cristina Bă- 
dulescu, iar în partidele Ma
rina Pogorevici-Makropoulos — 
Kaczmarek. Chao Lan — Se
menova si Hofmann — Szma- 
cinska a fost consemnată re
miza.

ÂZI, DESCHIDEREA OFICIALĂ A JMTERNATIOMALELOfi-
DE TIR AEE ROMÂNIEI

Poligoanele Dinamo si Tunari, 
gazde ospitaliere ale multor 
întreceri de anvergură de-a lun
gul anilor, cunosc de cîteva zile 
febra marilor concursuri. Aproa
pe 200 de sportivi, reprezentînd 
11 țări — Albania. Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.P. Chineză, Cu
ba, R.D. Germană. Franța. Po
lonia, Siria, U.R.S.S. și. bine
înțeles, România — animați de 
dorința de a se prezenta la co
te superioare în două tradițio
nale competiții organizate de 
F.R. Tir — își definitivează de 
marți pregătirile. Este vorba de 
cea de-a 34-a ediție a Campio
natelor Internaționale de tir ale 
României, la pușcă și pistol și

de cea de-a 18-a ediție a con
cursului pentru Marele Premiu 
„Carpați“, la talere.

întrecerile se desfășoară la 
următoarele probe : feminin — 
pistol sport 30+30 f. (precizie 
și viteză), pistol a.c. 40 f.. pușcă 
standard 3X20 f., pușcă a.c. 40 
f.. trap și skeet ; masculin — 
pistol a.c. 60 f., pistol liber, 
pistol viteză, pușcă liberă 60 
f.c., pușcă liberă 3X40 f.. trap 
și skeet.

Azi, la poligonul Tunari, de 
la ora 13, are loc festivitatea de 
deschidere, iar mîine de la ora 
12. primele două finale, ambele 
la bărbați: la pușcă 60 f.c. (Tu
nari) si la pistol a.c. (Dinamo).

Intr-un sugestiv „dialog la distanfă"

VICIODII DI I'AI'IAIHS ALE INOIAÎOARILOR NOASTDt
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Chiar dacă s-au disputat in 
două să'Dtămîni diferite (‘conse
cutive), campionatele de înot ale 
României și R.D. Germane s-au 
constituit într-un veritabil „dia
log la distanță“ al natației femi
nine, așteptat cu mare interes. 
Acum, cu tabelul rezultatelor în 
față, specialiștii și comentatorii 
de pretutindeni nu pot pierde o- 
cazia de a face, comparativ, o 
evaluare la... concret a șanselor 
în perspectiva apropiatului sezon 
internațional. Care ar fi conclu
ziile la această oră vizavi de 
probele în care româncele sînt 
socotite, unanim, principalele 
concurente la podiumul euro
pean pentru reprezentantele atît 
de puternicei școli din R.D.G. ?

în cea mai rapidă cursă, 50 m 
liber, tînăra Daniela Hunger a 
reușit un spectaculos 25,81, fără 
a putea însă să amenințe poziția 
de lideră în topurile anului deți
nută de campioana și recordmana 
mondială, Tamara Costache. Pen
tru că, reamintim, ploieșteanca 
a înotat la București, în 13 iu
nie. excelentul timp de 25,37, a- 
vînd în ’07 și alte înregistrări su
perioare Danielei Hunger și celor
lalte vedete (25,58 sau 25,80). în 
ce o privește pe Luminița Do- 
brescu — 26,14 la „naționale" — 
ea rămîne în calcule pentru o 
medalie la C.E., în vreme ce 
Livia Copariu (26,67) are șan
sele ei serioase în perspectiva în
trecerii juniorilor continentului. 
Tamara a „mers" și la sută mai

repede, 55,64 față de 55,82 cît a 
obținut la Erfurt marea cam
pioană Kristin Otto (creditată 
însă în februarie eu 55,20).

Domină pe mâi departe sezo
nul, cu o autoritate puțin obiș
nuită Noemi Lung. în special la 
400 mixt, unde băimăreanca a 
izbutit, în bazinul „23 August", 
acel 4:39,01 demn de istoria pro
bei. Cum a replicat medaliata 
cu aur a C.M. de la Madrid, 
Kathleen Nord ? Cu al doilea 
rezultat al anului, care e 4:45,71. 
Aproape șapte secunde mai bine, 
așadar pentru Noemi ! $1 pe cea
laltă distanță a procedeului-pro- 
cedeelor românca e în frunte — 
2:1(5.64 față de 2 :H5,71 cît a fost 
cronometrată Cornelia Sirch, 
ambele înregistrări de la „na
ționale'4, cu mențiunea că Lung 
a parcurs 200 mixt în aprilie cu 
28 de sutimi sub limita de 2:15.

O altă izbîndă a înotătoarelor 
noastre în acest „dialog la dis
tanță" aparține Ancăi Pătrășcoiu, 
de bună seamă la stilul spate. 
Dacă pe suta de metri Kathrin 
Zimmermann a realizat 1:02,49, 
iar dinamovista 1:03,15 (cu 
mențiunea că ea are un re
cent 3 :02,82), la 200 m Anca se 
menține pe locul de onoare în 
ierarhiile momentului, prin 2:12,02 
la București, Cornelia Sirch o- 
prind cronometrele la Erfurt la 
2:13,36.

Am vorbit de probele dominate 
de românce, ceea ce nu înseam
nă cumva că nu sînt și altele la 
care fetele noastre pot privi cu

încredere. Iată, Heike Friedrich 
a coborît la 1:59,70 pe 200 liber, 
dar la finalele Daciadei trei 
sportive au înotat „doi și..." 
(Noemi Lung, Luminița Dobres- 
cu, Stela Pura), pentru ca la 
distanțele lungi — străbătute, la 
finele săptămînii trecute, în ex- 
celenții timpi de 4:08,68, respec
tiv 8:28,07 de către Astrid Strauss 
— plutonul speranțelor vizavi de 
apropiatele starturi Internațio
nale oficiale să le cuprindă pe 
cele numite și să fie completat 
de Ramona Terșanschi, Eniko 
Palencsar etc. Pura are chiar un 
4:09,7, tot maramureșeanca fiind 
foarte bine cotată la 200 fluture.

Lista pe care am prezentat-o 
nu este atotcuprinzătoare, mai 
există sportivi români cu șanse 
pentru marile competiții. Impor
tant e acum, de acum încolo, ca 
toată atenția tehnicienilor noștri 
să se îndrepte într-o unică direc
ție : asigurarea vîrfului de formă 
la „ora H" a Universiadei sau 
„europenelor" de seniori și ju
niori. Oricîte constatări îmbucu
rătoare ar oferi, oricît de su
gestive sînt ele într-un anume 
moment, topurile rămîn, totuși, 
Ierarhii — să le spunem — sim
bolice. Cele ale marilor întreceri 
se stabilesc în condiții specifice, 
or în asemenea ocazii am avut 
șl deziluzii, unele întîmplări da 
la ultimele campionate ale lumii 
trebuind să îndemne l*a parcurge
rea cu iscusință și inspirație a 
ultimilor „metri" ai pregătirilor,

Geo RAEȚCHI

POLOIȘTII JUNIORI-LOCUL 2 LA BALCANIADĂ
La Istanbul a avut loc Bal

caniada poloiștilor juniori. Foar
te tînăra noastră echipă a înre
gistrat o victorie (14—5) cu 
Turcia, a terminat la egalitate 
cu Iugoslavia (9—9) și Grecia 
(9—9), cedînd în întâlnirea cu 
Bulgaria (5—8). Ea s-a situat în 
final pe locul secund, la egali
tate de puncte, 4, cu Bulgaria și 
Grecia, dar cu un golaveraj su
perior. Competiția a fost cîști
gată de formația Iugoslaviei cu 
7 p, pe ultimul loc clasîndu-se 
selecționata Turciei cu. 1 p.

Arbitrul internațional Radu Ti- 
moc, prezent la întrecere, apre
ciază că, după un debut slab, cu 
Bulgaria („echipa noastră, lipsită

de majoritatea titularilor forma
ției recent cîștigătoare a Trofeu
lui Carpați, evolua practic prima 
oară în această formulă"), ju
niorii români au făcut în conti
nuare jocuri bune, mai ales în 
compania Iugoslaviei, considerată 
principala candidată la cucerirea 
titlului la apropiatele Campionate 
Mondiale ale juniorilor. Antreno
rul Ad. Ionescu îi evidențiază pe 
Csaki — declarat cel mai bun 
portar al competiției, î). Balanov, 
Țotan, Voicu, Zamfir, Toth.

și duminică, la București

POLONIA, 0 ATRACTIVĂ INTÎLNIRE LA ÎNOT
Sîmbătă

ROMÂNIA —
La puțin timp după frumoasele 

lor evoluții In cadrul finalelor 
Daciadei și Campionatelor Națio
nale, înotătorii noștri de frunte 
urcă din nou pe bloc-slarturi. De, 
această dată, este vorba despre 
o întrecere internațională bilate
rală — tradiționala întâlnire Ro
mânia — Polonia. Ea va fi găz
duită de Bazinul 23 August din

București, sîmbătă de la ora 17,30 
și duminică în două reuniuni — 
orele 10, respectiv 17. Vor concu
ra cîte doi sportivi de țară la 
fiecare probă, punctajele pentru 
stabilirea rezultatului final al în- 
tîlnirii acordîndu-se după siste
mul : 5 puncte locul I, 3 locul TT, 
2 locul ni, 1 locul IV, iar la 
ștafete 10, respectiv 6 puncte.

PENTRU STATU QUO, DAR CIT VA DURA EL ?
SERGHEI BUBKA-6.03 m LA PRĂJINĂ!

De doi-trei ani aproape că nu 
există concurs mare de săritură 
cu prăjina în care principalii 
pretendenți să nu-și încheie se
ria încercărilor cu o tentativă 
undeva deasupra lui 6 metri, dar 
singurul care a izbutit a fost 
sovieticul Serghei Bubka : 6,00 m 
în ’85 și 6,01 m în ’86. Anul a- 
cesta însă, francezul Salbert a și 
sărit 6.01 m, dar într-un concurs 
demonstrativ (deci recordul nu 
este omologabil), iar americanul 
Dial a încercat o dată la 6,09 m 
și acum, recent, la 6,02 m, dar 
fără succes. Alți săritori visează 
și ei la peste 6 metri, dar iată 
că, pînă una alta, tot Bubka este 
cel în măsură să decidă : 
miercuri, în cadrul „Memorialu
lui Rosicky", la Praga. el a rea
lizat un nou record mondial (al 
șaptelea al său), trecînd peste 
ștacheta ridicată la 6,03 m (cu 
2 cm, deci, mai mult decît pre

cedentul de la Jocurile sportive 
din iulie ’86, de la Moscova).

Serghei Bubka n-a realizat 
practic decît trei sărituri, la 
5,60 m, la 5,80 m și la 6,03 m, 
înălțimi pe care le-a trecut din 
prima încercare.

Dar apropo de Bubka, anul 
trecut (pe care l-a considerat a 
fi doar de tranziție) deși n-a pus 
un accent deosebit pe pregătirea 
specifică de concurs, a fost vă
zut la un antrenament încercînd 
la... 6,20 m (dar nu la ștachetă, 
ci la un elastic) ! „Chestiunea 
este de agăsi traiectoria cea mai 
bună. Oricum 6,20 m sînt pentru 
mai tîrziu... Anul ’87, cu campio
natele mondiale, va fi foarte im
portant. Mă gîndesc la 6,10 m. 
Să trăim și să vedem" a spus 
zîmbind Serghei Bubka.

Se așteaptă, oricum, cuvîntul 
său. dar, în replică, și cel al ce
lorlalți săritori...

Romeo VILARA

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
LONDRA. Cea de a 101-a edi

ție a marelui turneu tenisistic 
de la Wimbledon a trebuit să-și 
amine cu o zl inaugurarea, de
oarece ploaia a făcut terenurile, 
de iarbă, impracticabile. Miercuri 
însă s-a jucat primul tur în ca
drul căruia, între altele au fost 
înregistrate rezultatele : Beeker 
Novacek 6—4, 6—2, 6—4. Edberg
— Eriksson 6—0, 6—0, 6—0, Forget
— Muster 6—4. 6—4, 6—4, Masur
— Motta 6—2, 6—4, 6—4, Shaw — 
Witsken 6—3. 6—4, 6—3, Doohan — 
Antonitsch 4—6, 7—5, 6—2, 4—6,

9—7, Zivojinovici — Flur 3—6. 
6—3. 6—3, 6—0, Smld — Tyson
6— 4, 6—4, 6—7 6—3, Gilbert — Bale
7— 6, 6—4, 6—3, Cash — Freeman 
6—0, 6—3, 6—2. Nystrom — Sund- 
strom 6—2. 6—7, 6—4, 6—3, Hlasek — 
Fitzgerald 6—1. 6—4. 7—6 ; femei : 
Lori McNeill — Marie Calleja 
6—2, 6—3. Silke Meier — Mary 
Lou Piatek 6—2, 6—2, Gabriela 
Sabatini — Barbare Gerken 6—3, 
6—3. Dianne Balestrat — Jonny 
Byrne 6—4, 6—1, Kyoko Okamoto 
— Patricia Tarablni 6—1, 6—4.

Diferitele campionate naționale 
se desfășoară, într-un cadru or
ganizat, de cîteva decenii, ba 
chiar, în Anglia, de un secol. 
Dacă stabilitatea e evidentă, la 
fel de marcată apare și tendința 
modificării structurilor, sub o 
formă sau alta, scopul fiind u- 
nul singur : un fotbal cit mal 
lucrativ. Italia, de pildă, nu mai 
ia în considerare, în cazul a- 
cordării titlului, golaverajul, 
recurgind la baraj. Spania șl 
Austria au renunțat la desem
narea „directă* a campioanei, 
lntroducînd așa-numitul play-off, 
un fel de turneu final al pri
melor clasate, valabil (mal nou) 
șl în Suedia. Franța a acceptat, 
în premieră, o pauză competl- 
țlonală de Iarnă (de 3 luni), care 
— deși introdusă experimental In 
decembrie 1986 și aspru criticată 
de mulțt — va fi, se afirmă, 
menținută.

Aruncînd o privire asupra „ta
bloului" actual al fotbalului eu
ropean, distingem două orientări 
majore, ambele dictate, dacă nu 
chiar impuse, de condițiile cli
materice. Exceptînd Angliâ șl 
cele cîteva țări meridionale (Spa
nia, Portugalia, Italia), unde se 
joacă practic pe toată durata a- 
nului, ce constatăm ? Pe de-o 
parte, în nord (Suedia, Norvegia. 
Finlada. Islanda. Danemara) șl 
în U.R.S.S., campionatele națio
nale încep primăvara și se în
cheie toamna, „ambasadoarele" 
din această zonă prezentîndu-se 
In competițiile continentale lnter- 
cluburi cu o ediție întîrziere, la 
un an competițional după reali
zarea performanței. Pe de alta, 
în alte 11 țări (R.F.G., Belgia. 
Olanda. R.D.G., Iugoslavia. Un
garia, Polonia, Bulgaria, Elveția, 
Franța și, firește. România), sis
temul de desfășurare este toam

nă — primăvară, avantajos (sus
țin specialiștii) din punctul de 
vedere al abordării cupelor eu
ropene. Subliniind acest avantaj, 
revista vest-germană „Kicker" a 
Inițiat, recent, o vastă anchetă 
ta rlndul tehnicienilor și jucăto
rilor, 1134 din cei 222 de Intervie
vați (Netzer. Lattek) cerînd re
zilierea (in Bundesliga) sistemu
lui în vigoare, spre a se adopta 
cel cu graficul primăvară-toam- 
nă. Argumente în favoarea 
schimbării ? Condiții mai bune 
pentru public, deci interes sporit 
tn jurul campionatului, riscuri 
mai mici pentru jucători, mal ex
puși la accidente iarna âecit 
vara etc.

Preocupată și ea de necesitatea 
găsirii unui „numitor comun", 
U.E.F.A. a recepționat, cu promp
titudine, propunerile înaintate

de „KicKer" (oare a menționat 
că, avînd turul I in aprilie șl 
finalele în octombrie, cupele 
continentale s-ar adapta fără 
convulsii campionatelor de pri
mă vară-toamnă). adresîndu-se di
feritelor federații naționale cu 
rugămintea de a-și expune po
ziția. Pentru cupe europene de
butând in primăvară nu s-a de
clarat însă decît o singură fe
derație (cea elvețiană), celelalte 
pronunțindu-se pentru statu quo. 
Asta pentru moment, căci nu e 
exclusă posibilitatea. sugerează 
comentatorii avizați, ca peste un 
an, doi, cupele europene să 
înceapă totuși din primăvară I 
Discuția e, ca să spunem așa, 
pe rol.

Ovidiu IOANITOAIA

ÎNCEPE CAMPIONATUL 
AMERICII DE SUD

In mai multe orașe din Argen
tina va începe sîmbătă turneul 
final al Americii de Sud. La a- 
ceastă competiție vor participa 19 
reprezentative, care au fost îm
părțite in 3 grupe : A (to Buenos 
Aires) — Argentina, Peru, Ecua
dor ; B (la Cordoba) — Brazilia, 
Venezuela, Chile ; C (la Rosario) 
— Paraguay, Bolivia, Columbia. 
A 10-a formație este Uruguay, 
calificată direct în semifinale, 
urmînd să întîlnească în această 
fază învingătoarea din grupa A. 
Cealaltă semifinală va opune cîș- 
tigătoarele grupelor B și C.

După „bursa" agențiilor de pre
să. favorite pentru cîștigarea tit
lului sînt selecționatele Argenti
nei, campioană mondială, și Brazi-

•CHBAL

liei (condusă de Carlos Alberto 
Silva), care a avut o prestație 
remarcabilă în recentul turneu 
întreprins în Europa.

Pînă acum titlurile de campi
oane ale Americii de Sud au re
venit următoarelor selecționate: 
Argentina — 9 ; Uruguay — 8, 
Brazilia — 3 ; Paraguay — 2, 
Peru — 2 și Bolivia — 1.
• în turneul de la Milano : In- 
ternazionale — F. C. Barcelona 
3—1. Au marcat Passarella, Fanna 
și Garlini, respectiv Hughes ; 
Ă.C. Milan — Paris St. Germain 
1—0. A înscris .Massaro.


