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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 3 iulie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat modul in care s-a ac
ționat pentru REALIZAREA 
PLANULUI PE LUNA IUNIE, 
PE PRIMUL SEMESTRU, PRE
CUM SI MASURILE DE ÎN
FĂPTUIRE A PREVEDERI
LOR PE ÎNTREGUL AN 1987.

în cadrul ședinței, s-a subli
niat că, în primele 6 luni ale 
acestui an, 
na iunie, 
creșteri de producție 
siv la export — 
eașj perioadă a 
Cu toate acestea, 
toare și la unii 
plan, realizările 
s-au situat Ia nivelul prevede
rilor. al potențialului tehnic și 
material de care dispune eco
nomia națională.

Pornind de ia această situa
ție. secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a indicat ca. în fie
care centrală si întreprindere, 
în fiecare ramură industrială 
să fie luate măsuri ferme pen
tru înlăturarea grabnică a lip
surilor manifestate si îmbună
tățirea întregii activități, pen
tru recuperarea tuturor restan
telor si îndeplinirea, în cele 
mai bune condiții, a planului 
pe luna iulie, pe semestrul II 
Si p® întregul an. S-a stabilit 
ca restantele din luna iunie, 
îndeosebi Ia export, să fie re
cuperate pină la 10 iulie. S-a 
cerut guvernului, ministerelor, 
centralelor industriale, tuturor 
întreprinderilor să se preocupe 
cu răspundere sporită de reali
zarea producției fizice la toate 
sortimentele, de încadrarea 
strictă in normele de consum 
aprobate si, în general, de re
ducerea cheltuielilor materiale 
— care se mențin încă la un 
nivel ridicat —, de creșterea în 
continuare a productivității 
muncii si a calității produselor, 
de recuperarea si valorificarea 
materialelor refolosibile. re- 
condiționarea si refolosirea 
pieselor si subansamblelor, de 
sporirea eficienței întregii ac
tivități economice. O atentie 
deosebită va trebui să se a- 
corde lichidării stocurilor su- 
pranormative, precum si redu
cerii stocurilor de producție 
neterminată, care continuă să 
fie deosebit de mari si pe ba
za cărora s-ar putea obține o 
importantă creștere a producției.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
în mod deosebit necesitatea de

a se acorda o atentie maximă 
realizării 
si livrării 
prevăzute 
neficiarii

producției de export 
acesteia la termenele 
în contractele cu be- 3
externi si în condiții §

de cea mai bună calitate. A- 
preciind că există toate condi- 
tiiie pentru realizarea in între-

Mîine, ultima etapă a turneului final la rugby REZULTATE DE VALOARE

DINAMO ALE

si îndeosebi in lu
au fost înregistrate 

inclu- 
față de ace- 

anului trecut, 
in unele sec- 
indicatori de 

obținute nu

line ptiiiru rvcuizdrcgb in mire- ^5 
gime a producției de export, ă 
că au fost încheiate contractele Js 
necesare cu partenerii externi, 0 
secretarul general al partidului 
a cerut să se organizeze în asa 
fel munca în întreprinderile 
producătoare. încît in lunile de 
vară si toamnă să se realizeze 
chiar in devans unele produse Js 
contractate Ia export.

In ceea ce privește investi- jă 
.--iJ —- unde mai există o se- 

s-a 
se ia de îndată măsuri js 
pentru a se asigura 0 

în funcțiune, la datele | 
a noilor capacități. Ș 
deosebit, s-a indicat 3

(iile ....___ ______
rie de rămineri în urmă 
cerut să 
energice 
punerea 
stabilite. 
In mod _____ ________
să fie urgentate lucrările de 
construcții și montaj a utila
jelor care stau în stocuri des
tul de mari pe șantiere, in loe 
șă fie puse neîntîrziat în funcțiune.

In domeniul agriculturii, 
arătat secretarul general 
partidului, esențial în momen- § 
tul de față este ca organele și 
organizațiile de partid, organele «S 
agricole, consiliile populare să 
asigure mobilizarea largă a tu
turor oamenilor muncii de la 
sate pentru terminarea strînge- 
rii orzului în toate județele și 
pentru trecerea, încă de Ia în
ceputul săptăminii viitoare, în 
județele din sudul tării, la re
coltarea griului. Trebuie să se 
tragă concluzii din experiența _ 
dobindită la recoltarea orzului Ș? 
Si să se ia toate măsurile pen- gj 
tru strîngerea în cele mai bu- g 
ne condiții a întregii producții 
de grîu. pentru transportarea îă 
si depozitarea ei corespunză- 
toare, pentru efectuarea Ia 2? 
timp și de bună calitate a tu
turor lucrărilor de întreținere 
a culturilor 
toamnă.

Apreciind 
tională dispune 
necesar pentru 
un înalt nivel 
eficiență, a 
plan 
ră, investiții, la export si in 
toate sectoarele de activitate — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut guvernului, miniștrilor, 
consiliilor de conducere si con
siliilor oamenilor muncii, pre
cum si comitetelor județene, 
tuturor organelor si organiza
țiilor de partid, să acționeze cu 
toată hotărirea pentru buna or-

de vară si

economia 
de tot ce 
înfăptuirea, la 

de calitate si Js 
prevederilor de 

în industrie, agricultu- 
........................................I

că

Șl GRIVIȚA ROȘIE
Punct final, mîine. în cam

pionatul Diviziei A la rugby. 
Primele patru echipe susțin ul
timele două întîlniri ale ediției 
i 986—87.

Dintre ele. doar Steaua abor
dează liniștită „finișul". Ea are 
titlul asigurat (cinci puncte 
avans in clasament) propu- 
nîțidu-si doar să rămînă neîn
vinsă în acest campionat. în 
schimb, disputa pentru celelal
te locuri pe podium rămîne 
deschisă. Știința Cemin Baia 
Mare si Dinamo au cite nouă 
puncte în turneul final. Grivi- 
ța Roșie opt, astfel încît orice 
ordine pe pozițiile 2—4 
posibilă.

ȘTIINȚA CEMIN
în asemenea condiții, meciu

rile de miine se anunță de real 
interes pentru iubitorii rug- 
byului, care așteaptă, totodată, 
jocuri de calitate la încheierea 
sezonului. Păcat doar 
dele se dispută „la 
ță“. după următorul

Stadionul Steaua,
STEAUA — DINAMO (arbitru: 
I. Vasilică; în deschidere, de 
la ora 8 — meciuri de copii si 
întilnirea foștilor jucători de 
la Steaua si Gloria București);

Parcul Copilului.
R.C. GRIVIȚA ROSIE 
IN ȚA CEMIN BAIA 
(arbitru: P, Soare).

că parti- 
concuren- 
program: 
ora 10 :

ora 10 : 
— ȘTI- 

MARE

INTERNAȚIONALÂ
ATLEȚILOR ROMÂNI

Cu 
„World 
diale), 
nai de 
Marele ___
desfășurat la Helsinki, pe sta
dionul Olimpic, cursa feminină 
de 800 m a fost cîștigată de 
atleta română Doina Melinte, 
cu timpul de 1:58,00 — rezultat 
de valoare internațională.

Pe locurile următoare s-au 
situat Christine Wechtel (R.D, 
Germană) — 1:58,60, Mitica
Junghiatu (România) — 2:00.34, 
Shireen Bailey (Anglia) — 
2:01,54, Gabriela Sedalkova 
(Cehoslovacia) — 2:01,59 si Ni- 
kolina Stereva (Bulgaria) — 
2:02,09.

în proba de săritură în lun
gime, Vali Ionescu (România) 
a ocupat locul doi, cu 6.92 m, 
fiind precedată de Helga 
Radtke 
6,97 m.

Astfel 
valoare, 
în cadrul Campionatelor 
nicipale. desfășurate joi pe sta
dionul „23 August" din Capi
tală. Astfel. Marieta Ucu a să
rit 6.93 m la lungime, iar Clau- 
diu Mereuță (Oțelul Galați) si 
C-tin Ene (Poli. Timișoara) au 
fost cronometrați în 3:38.5 si. 
respectiv. 3:39.9 pe 1500 m !

prilejul asa-numitelor 
Games" (Jocurile Mon- 

în concursul internațio- 
atletism contînd pentru 
Premiu IAAF-Mobil.

Internaționalele" de0 întrebare dupăeste §

de rezultate, de bună 
au fost înregistrate si

Mu-

precedată de
(R.D. Germană)

la CampionateleSecvență de
Internaționale de motociclism 
ale României desfășurate anul 
trecut pe traseul de la Reșița.

Foto : P. FUCHS — Reșița 
(Amănunte privind etapa a IlI-a 
din „Cupa Prietenia", în pag. 
a 4-a)

României

VA FI REPETATA LA CAMPIONATUL EUROPEAN
BUNA COMPORTARE DE LA POLIGONUL TUNARI ?

„Internaționalele" 
au fost conside- 

un

Evident, 
noastre de tir 
rate de participant! drept 
bun prilej de verificare a sta
diului lor de pregătire in pers
pectiva a două mari evenimen
te ale anului: C.E. Ia probele 
de glonț din Finlanda (21 iu
lie — 2 august) si C.M. la pro-(Continuare în pag. a 4-a)

Baschetul, handbalul, hocheiul, rugbyul, voleiul 
ța. — discipline sportive care se bucură de o 
mare audiență în rindul spectatorilor și pe care 
le numim cu titlul general „jocuri" — se află, 
de o destul de lungă perioadă, in conul de umbră 
al rezultatelor, pozițiile pe care s-au situat la 
rparile competiții fiind un argument convingător. 
Și, pentru a ne referi la exemple de ultimă oră, 
să amintim că baschetul s-a plasat pe ultimul loc 
la ..europene" ; că voleiul n-a mai „sorbit" de 
mult din cupa victoriei ; că handbalul (cu excep
ția fericită a Campionatului Mondial Universitar) 
a uitat... strălucirea medaliilor de aur ; că rug
byul sau hocheiul au suferit adesea infrîngeri, că'..

Iată de ce lansăm astăzi — în momentul in 
care aceste discipline se află in vacanță, pe care o 
dorim un „sfetnic bun" — un ciclu de materiale, 
cart-și propune să analizeze și să dezbată modul 
cum se lucrează la nivelul județelor, al secțiilor, 
si evidențieze preocupările pentru promovarea 
unor performeri cu adevărat valoroși pentru lotu
rile reprezentative, cunoscut fiind faptul că echipa 
de club reprezintă „celula de bază" a performan
tei, că fără o muncă serioasă și eficientă încă de la 
acest stadiu nu se poate ajunge în vîrful ierarhiilor 
mondiale, nu se pot obține marile succese, cele des
pre care, intr-o vreme, practicanții acestor jocuri 
au făcut să se vorbească elogios in toată lumea.

CONSTATA; POTENȚIALUL EXISTENT TREBUIE VALORIFICAI LA COIL MAXIME

bele de aer comprimat din Un
garia (12—18 octombrie). Eloc
vente în acest sens sînt atît 
numărul participanților de 
peste hotare (peste 180), repre- 
zentind 13 țări, cit și valoarea 
acestora, în fruntea listei situ- 
îndu-se talerista E. Gao (R.P. 
Chineză), actuala campioană a 
lumii la trap.

în acest context a fost îm
bucurător că. exceptând talere
le. reprezentanții culorilor 
noastre au fost protagoniștii 
întrecerilor. în 9 din cele 10 
probe România avînd cel pu
țin cite trei trăgători calificați 
în finale (la care au participat 
cite opt sportivi). Mai mult, ei 
au reușit să-și adjudece toate 
titlurile la masculin in probe
le de pușcă (60 f„ 3X40 f. și 60 
f. aer comprimat) si la pistol 
(liber, viteză si 
claseze, la fete, 
la pistol 10 m, 
doua Ia pistol 
10 ni si pe locui trei 
standard.

Merite deosebite în 
acestor succese au toți autorii 
victoriilor: C. Ion (pistol vite
ză), M. Ilca (pușcă liberă 60 
f.), E. Antonescu (pușcă a.c.). 
Ana Buțu (pistol a.c.). S. Ba
bii (pistol liber). P. Ilie (pistol 
a.c.) și C. Stan (pușcă liberă 
3X40 f.), dar parcă mai ales

10 m) si să se 
pe primul loc 

a 
si pușcă 
Ia pușcă

pe treapta 
sport

obținerea

ultimii patru, ei izbutind să-si 
mai adauge un onorant 
doi la cealaltă probă la 
au fost înscriși: pistol sport — 
Ana Buțu, pistol a.c. — Babii, 
pistol liber — Ilie si pușcă Li
beră — Stan,

Dincolo de aceste reușite. în 
perspectiva „europenelor" im
portante sînt performantele cir 
care sportivii noștri au obtinut 
succesele amintite. deoarece 
punctajele realizate la Campio
natele Internationale reprezin
tă adevărate „cărți de acredita
re" pentru un loc pe podium. 
Este cazul pistolului viteză, la 
individual (C. Ion), dar mai 
ales pe echipe (1780 p), dacă 
avem in vedere că la ultimele 
„mondiale" formația U.R.S.S. 
a cîștigat titlul cu 1779 p. Si 
cele 481,4 p ale Anei Buțu. la 
pistol a.c.. reprezintă un punc
taj valoros. întrucît la două în
treceri de Cupă Mondială din 
acest an un loc întîi a fost 
adjudecat cu 477,1 p de iu
goslava Brajkovici (Mexico, 29 
martie — 4 aprilie), iar un loc 
secund cu 476,3 p de suedeza 
Ellis (Havana, 16—24 martie). 
Avînd drept reper aceleași do
uă concursuri, arădeanul M. 
Ilca. la pușcă liberă 60 f, cu

loan NOVAC

loc 
care

La Constanța jocurile spor
tive (rugby, handbal, volei, 
baschet ș.a.) se situează — cel 
puțin prin prisma interesului 
spectatorilor — foarte aproape 
de cota fotbalului, uneori chiar 
întrecînd-o! Motivele sînt mul
te si. evident, nu le vom pu
tea aborda pe toate. Vom ar
gumenta prin exemplul rug- 
byului, care a obținut ani în 
șir bune si foarte bune rezul
tate, de la cîștigarea titlului

(Continuare in pag. a 4-a)
național Ia mai recentul loc 
secund în „Masters“-ul de la 
Toulouse (Franța).

Să rămînem. deci, la rugby. 
După București, municipiul si 
județul Constanta ocupă pozi
ția a doua ca număr de echi
pe divizionare A, B si de ju
niori. în primul eșalon valo
ric: Farul. T.C. Ind. si Con
structorul (ultima nou promo
vată) : în Divizia B: C.F.R.,
Portul. I.T.C., Chimia Năvo-

dări, Callatis Mangalia și I.M.U. 
Medgidia, practic aproape o 
întreagă serie... constănțeană: 
trei echipe în campionatul na
țional al juniorilor-, una de la 
Farul și două de la C.S.S. 2. 
„Printr-o muncă susținută, pe 
parcursul mai multor ani, s-a

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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Divizionarele

VICTORIA
(in pag. 2-3,

A de fotbal la căderea
peste ediția 1986/1987
Șl FRUCTUOSUL

retrospectiva asupra comportării 
de pe prima scenă)

El

cortinei

SEZON
formațiilor

j

j 
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Mijloc de vară, mult soa
re și multă... chemare către 
munte, către 
tul si-a deschis parcă 
mai larg arenele, 
si pe terenuri 
în locuri unde 
cînd te prinzi 
„miuță". 
„puțin tenis", 
parteneri abia cunoscuti.

Activitatea organizată 
urmează si ea cursul firesc, 
programînd. în cadrul Da- 
ciadei, etapele județene ale 
cîtorva întreceri 
înscrise în 
șa) calendarul 
sportive ale tării: Festivalul 
sporturilor tehnico-aplicati- 
ve. cu competiții 
delism, tir, judo, 
radioamatorism si orientare 
turistică: „Cupa U.N.C.A.P." 
la atletism: „Cupa U.T.C." 
la înot si fotbal categoria 
15—16 ani; „Cupa Pionie-

..un

mare... Spor- 
Si 

invitînd 
neomologate, 
nici nu

i să 
volei" 

chiar si

știi 
faci o 

sau 
cu

își

care sînt 
(să-l numim a- 

traditiilor

de mo- 
karting.

ZI DE VARĂ ;j 

PÎNĂ-N SEARĂ,. < 
rul“ la tenis: „Cupa meta- 
lurgistului" la handbal, po-- ]. 
pice și volei; „Cupa Voința" i[ 
la orientare turistică. De pe |> 
„tabloul" finalelor Daciadei, 
aceste zile ne oferă prile- |i 
iuri de atractive reuniuni, i[ 
decisive pentru cîștigarea / 
titlului de campioni (pe e- < 
chipe). în două mari loca- |> 
lități: la Ploiești. Festivalul 'I 
pionieresc de minibaschet ț 
pentru categoriile 8—10 ani || 
si 11—12 ani. iar la Iași, 
„Cupa U.G.S.R." la oină. ]i

Capitala a asigurat, pen- 'I 
tru numeroșii școlari ră- I; 
masi (deocamdată) acasă, o > 
adevărată rețea de centre 
de vacantă, la diferite baze 
sportive si de agrement. \ 
fiecare dintre cele șase sec- ;■ 
toare. precum si Sectorul \ 
Agricol Ilfov avînd organiza- ; > 
te mai multe asemenea „clu- 
buri estivale", unde au loc |; 
acțiuni de inițiere și selec- 
tie pe diverse discipline, ca 
si o serie de întreceri (urie- 
le dotate, cu premii). Si 
pentru bucureștenii cu... o i 
vîrstă. două si chiar trei în . 
plus, mîine sînt programa- J 
te „duminici cultural-sporti- ț 
ve“ la bazele proprii ale j 
unor mari unități economice, f

ETAPA A V a A DIVIZIEI A
După o scurtă perioadă de în

trerupere, mîine se reiau între
cerile Diviziei A de lupte greco- 
romane, urmînd ca duminica vi
itoare să-și reînceapă confruntă
rile cele mai bune formații de li
bere.

In capitală este programată, în 
cadrul etapei a V-a, o singură 
reuniune, cea organizată de Pro- 
greșul, unde vor mai fi prezente 
echipele Simared Baia Mare și 
Crișul Oradea. Concursul are loc 
în sala de la Progresul, cu înce
pere de la ora 10.

Tot în seria I se dispută me
ciuri la Cîmpulung Muscel, unde 
gazdele primesc vizita puternice
lor formații Dinamo București șl 
Aluminiu Slatina, și la Craiova :

CONSTANTA : POTENȚIALUL
(Urmare din pag. I)

DE LUPTE GRECO-ROMANE
C.S. Arad, A.S.A. CluJ-Napoca și 
Electroputere din localitate.

Partidele din seria a Il-a se vor 
disputa la Pitești (C.S.M.-T.U.G, 
Craiova, Metalul IURT Lugoj și 
L.C. Dacia Pitești), Tg. Jiu (in
dustria sîrmei Buzău, Construcția 
București și Cimentul Tg. Jiu) și 
Ploiești (Turbomecanica Bucu
rești, I.M.U. Medgidia, Metalul 
București și Prahova Ploiești).

In seria a m-a sînt programate 
întîlniri la Constanța (Rapid 
București, Steaua, Farul Constan
ța), suceava (C.S. Botoșani, Me
talul Rădăuți și Rulmentul Su
ceava) și Galați (Progresul Bră
ila, Hidrotehnica Șiret și Dună
rea Galați).

„RING VOINȚA 87", 0 (
CU MULȚI BOXERI FRUNTAȘI

Săptămîna viitoare, iubitorii bo
xului vor putea urmări la Arena 
„Timpuri Noi**  din Capitală (Ca
lea Dudești) — pe care o dorim 
cit mai ospitalieră și mai bine 
amenajată pentru un eveniment 
pugilistic — competiția „Ring 
Voința ’87**.  întrecerea tinde să 
devină tradițională și are meni
rea de a menține în concurs, în- 
tr-o perioadă mai „calmă", majo
ritatea sportivilor fruntași de la 
cele mai importante secții din în
treaga țară. Organizatorii nc-âu 
asigurat că au luat toate măsu
rile pentru buna desfășurare a 
meciurilor, iar ca oficiali vor fi

desemnați un: 
noscuți arbitr

Și-au anun 
giliști de la ! 
in ța, Metalul, 
Fină, Timpur 
precum și de 
B.C. Galați, 
nedoara ș.a.

Vor putee 
sportivi bK 
Panaite, Dur.) 
Pîrjol, Rudei 
Dănuț Lugiga

Deci, exiști 
pentru ca „I 
atragă numei

EXISTfNT TIIIBIIII IAIOIIIFICAI LA COIL MAXIMI

UN FRUMOS FESTIVAL
Festivalul șahist organizat de 

Asociația sportivă I.T. București 
a reunit la start 157 de concu- 
renți din întreaga țară și s-a des
fășurat in condiții foarte bune. 
Iată cîștigătorii pe categorii :

MASCULIN — Maeștri și candi
dați de maeștri (24 concurenți, 10 
runde sistem elvețian) • 1. Dan 
Negureanu (Calculatorul Buc.) 
8,5 p, 2. Dan Popescu (Construc
torul Brăila) 8.5 p, 3. Radu Bog- 
za (Porțelanul Alba iulia) 7 p ; 
categoria I (12 participant) î 1. 
Gheorghe Săndulescu (Știința Plo
iești) 7,5 p, 2. Andrei Istrătescu 
(Politehnica Buc.) 7 p, 3. Bogdan 
Ureche (Argus Buc.) 7 p ; catego
ria a Il-a (60 de participanți, 11 
runde sistem elvețian) : 1. Dan 
Panțiru (Laromet Buc.) 9,5 p, 2.

SAHIST IN CAPITALĂ »
Radu Manafi (I.T. Buc.) 8 p, 3. Vic
tor Nedel (Calculatorul Buc.) și 
Vasile Enea (I.M.G.B.) 8 p : cate
goria a IH-a (18 participanți): 1. 
Constantin Mateuț (I.T.B.) 9 p, 2. 
Marius Borcea (I.T.B.) 8,5 p, 3. 
Dan Catona (C.S.S. i Buc.) 8 p ; 
copii : 1. Cristian Burghiu (I.T.B.) 
8,5 p, 2. Adrian Vali (Calculato
rul Buc.) 8 p, 3. Marius Ion eseu 
(I.T.B.) 7,5 p.

FEMININ — Categoria a II-a : 
1. Amalia Vicol (Statistica Buc.) 
7 p, 2. Rodica Melinte (Sănătatea 
Buc.) 6 p, 3. Liliana Grigoriu 
(Calculatorul Buc.) 6 p ; categoria 
a III-a : 1. Elena Munteanu (Da
nubiana Buc.) 10 p, 2. Adelaida 
Purelea (Calculatorul Buc.) 6 p, 
3. Gabriela Iancu (I.T.B.) 5 p.

N. ARICIU, coresp.

ELEVI, PRACTICAȚI
Programul nr. 7

7IINIC GIMNASTICA!
pentru clasele l-IV

1 Din poziția stînd, cu 
mîinile la ceafă și degetele 
încleștate... 1—2 : Aplecarea 
corpului înapoi pe spate, 
cu întinderea brațelor oblic 
sus ; 3—4 : Revenire cu 
mîinile la ceafă și apleca
rea corpului înainte (Exer
cițiul contribuie la mobili
tatea coloanei vertebrale. 
Amplifică totodată mișcă
rile respiratorii, prin „în
tinderea" cutiei toracice). 
Se execută 2X8 timpi. 2. Din poziția stînd de

părtat cu mîinile pe șold... 
1 : Răsucirea trunchiului 
spre stînga ; 2 : Revenire ; 
3 : Răsucirea trunchiului 
spre dreapta ; 4 : Revenire 
(Exercițiul contribuie la 
mobilitatea coloanei verte
brale. In același timp toni
fică musculatura trunchiu
lui). Se execută 2X8 timpi.

reușit ca aproape toți rugbyșlii 
echipelor constănlene să fie 
localnici sau din localitățile 
județului, astfel că despre... 
păsări călătoare in aceaslă dis
ciplină nu se poate vorbi. Si 
este un lucru bun" — afirma 
Constantin Novițchi, vicepre
ședintele clubului Farul. Un 
argument și cei 80—90 de copii 
(8—10 ani) constituiți în mai 
multe grupe. Cu toate aceste 
realizări ale rugbyului constăn- 
țean, cu toate că 13 sportivi de 
la Farul sînt prezenți în lotu
rile naționale, cu toate că e- 
xistă buni tehnicieni (Mihai 
Naca, Gheorghe Dumitru. Pe
ter Ianusevici. Cornel VJad. 
Dumitru Bucur), rezultatele nu 
sint pe măsura condițiilor (Fa
rul a lipsit anul acesta din 
turneul final al campionatului), 
existînd încă multe lacune in 
ceea ce privește instruirea, dis
ciplina. selecția etc., fapt ce 
se reflectă negativ, desigur, pe 
un plan mai larg, si în alcătu
irea și evoluția XV-lui repre
zentativ. Constanta avînd în 
această direcție datoria unei 
contribuții calitative mult mai 
substanțiale.

Voleiul are drept fanion e- 
chipa feminină Farul (antre
nor Gheorghe Enache). care 
activează de mulți ani în Di
vizia A. Dar faptul că în se
zonul competițional încheiat 
voleibalistele de la Farul s-au 
aflat în al doilea eșalon valo
ric, după ce într-o vreme vi
zau chiar titlul, că a- 
ceastă secție oferă o singură 
jucătoare echipei reprezentati
ve (de junioare), pe Mădălina 
Ciorbaru, ni se pare mult prea 
puțin. Cum nici celelalte echi
pe (Chimpex si Comerțul) nu 
oferă nimic în momentul de 
față, este evident, deci, nivelul 
valoric scăzut al acestui cen
tru. eîndva printre cele mai 
bune din tară. De altfel, după 
cite am aflat, se intenționează
— în vederea creșterii calității
— reunirea celor trei echipe 
într-o singură asociație, pen
tru ca piramida să fie armo
nios alcătuită: juniori — Divi
zia B —. Divizia A.

Obținînd anul acesta locul I 
în întrecerile Daciadei. echi
pa masculină de baschet de la 
Farul (antrenor, plata cu ora.

Alexandru Botoș) si-a realizat 
doar parțial obiectivele. Pentru 
că. iată. în ultimii doi ani re
zultatele sint inferioare telu
rilor (nici acestea prea mul
te) propuse: în ediția 1935/1986 
a Campionatului Național o- 
biectivul era ocuparea locului 4. 
dar s-a situat pe 6; in 1986/ 
1987. deși a mai scăzut din ., 
pretenții (locul 5—6), a ajuns 
pe 8. Este și urmarea faptului 
că la divizionara A s-a negli
jat promovarea juniorilor. e- 
chipa bazindu-se pe jucători 
de 23, 30 și. chiar, 35 de ani! 
în aceeași ordine de idei, tre
buie să spunem că cei cîțiva 
jucători cu talie, dar cu o mai 
redusă îndemînare. au mani
festat serioase lacune în pre
gătirea de bază. în sfîrșit. la 
echipa de baschet se cere ur
gent rezolvată și problema ți
nui antrenor cu normă întrea
gă. bun profesionist, care să 
ridice valoarea formației la 
nivelul exigentelor actuale.

Deși beneficiază de un corp 
de antrenori de primă mină 
(Lucian Rîșniță. Mihai Făgără- 
șan, Traian Bucovală, Codruț 
Hanganu si alții), care au dat 
handbalului românesc jucători 
valoroși (Adrian Ghimeș, Mir
cea Bcdivan. Claudiu Ionescu. 
Valeriu Solomon), singura for
mație reprezentativă a handba
lului constănțean este divizio
nara... feminină A. Hidrotehni
ca. formație care a ocupat lo
cul 5 în trecutul campionat, 
ceea ce. desigur, n-a consti
tuit un motiv de mulțumire. 
Dimpotrivă. Iată de ce se 
impune o restructurare a con
cepției privind antrenamentul, 
se simte nevoia — mai mult 
decît pină acum — a unei mai 
strînse conlucrări cu C.S.S. 1. 
pepiniera de bază a Hidroteh
nicii. Corpul profesoral al a- 
cestei unități școlare este con
stituit din profesioniști de înal
tă clasă si în handbal, iar po
tențialul lor se cere valorificat 
la un nivel corespunzător.

Așadar, fără a omite fru
moasele rezultate obținute în 
diverse competiții interne si. 
chiar, internaționale, se impu
ne totuși concluzia — în urma 
discuțiilor purtate cu numeroși 
tehnlceni si activiști ai 
C.J.E.F.S. — că într-un județ 
cu mari tradiții, cu reale po
sibilități de promovare a cle

mentelor de certă valoare, se 
face încă prea puțin, contribu
ția antrenorilor si tehnicienilor 
la alcătuirea unor puternice e- 
chipe reprezentative fiind incă 
Ia un nivel scăzut.

„Jocurile sportive — ne spu
nea Dumitru Ivan, președinte 
al C.J.E„F.S. Constanța — au 
create toate condițiile de afir
mare. S-au făcut pași impor
tanți în această direcție, inclu
siv în îmbunătățirea bazei ma
teriale: s-a mărit capacitatea 
Sălii sporturilor din Constanta, 
ea si cea a stadionului de rug
by. Rămine acum obligația — și 
am in vedere resortul tehnic al 
C.J.E.F.S., profesorii de specia
litate de Ia cluburile sportive 
școlare, antrenorii echipelor, 
sportivii — de a ne racorda 
forțele Ia nivelul performantei 
mondiale. Este singura cale de 

• afirmare, de a ne îndeplini cu 
maximă exigentă obiectivele".

Fără îndoială. Constanța dis
pune de condiții optime pen
tru ca jocurile sportive să se 
afle la cotele cerute. Aștep
tăm. ÎNAINTEA

Ultima reuniune premergătoare 
Derbyuîui va avea loc mîine di
mineață, pe hipodromul din Plo
iești, organizatorii străduindu-se 
să’ prezinte un program atractiv, 
cu participări selecte, dintre par- 
tanți remareîndu-se Bon, câștigă
tor de derby, realizatorul unui re
cent record de 1:22,6/km, Melinte. 
recenta revelație, Hipolit și alții, 
într-un handicap în două hituri, 
cu tentative de noi recorduri. De 
asemenea, este programată o a- 
lergare de semifond pe 2200 m, în 
care se vor întrece pentru victo
rie, printre alții, Coran, Sorel, 
Satim, Rizoriu și în care vom 
vedea, desigur, o sosire strînsă.

Joi după-amiază a avut loc o 
reuniune în care Sadovan a cîș- 
tigat principala cursă a zilei, în
tr-un nou record al carierei 
(1:27,6/km). învingând-o pe Coro
nița, aflată și ea în frumos pro
gres. Dintre ceilalți învingători 
am reținut victoria Lanternei, ca
re, prin maniera și recordul rea
lizat, a intrat în rîndul vedete
lor generației. Zalău, frumos pre
zentat și condus de tînărul antre-

?

3. Din poziția sima... 1 : 
îndoirea genunchilor cu 
ducerea brațelor înainte ; 
2 : Revenire (Exercițiul so
licită musculatura mem
brelor inferioare și stimu
lează circulația sanguină). 
Se execută 2X8 timpi.

5. Din poziția stînd... 1 : 
Săritură ea mingea în de
părtat stînd : 2 : Revenire 
(Exercițiul stimulează cir
culația sanguină, sporește 
mobilitatea articulațiilor și 
tonifică musculatura mem
brelor inferioare), se exe
cută 2X8 timpi.

4. Din poziția stînd cu 
brațele înainte... 1—2 : Du
cerea brațelor oblic sus cu 
arcuire ; 3—4 ! îndoirea
trunchiului înainte, cu du
cerea brațelor la vîrful pi
cioarelor (Exercițiul am
plifică respirația, tonifică 
și relaxează musculatura 
abdominală și pe cea a 
membrelor superioare. Tot
odată contribuie la mobili
tatea coloanei vertebrale). 
Se execută 2'X8 timpi.

L
 Desene de prof.
Alexandrina OVEZEA

6. Din p-oziția stînd depăr
tat ... 1—2 : Ducerea brațe
lor Oblic sus, cu ridicarea 
pe vîrfuri și inspirație : 
3—4 : Revenirea în stînd 
depărtat, cu încrucișarea 
brațelor pe piept și expira
ție. (Exercițiul face să 
crească amplitudinea miș
cărilor respiratorii și re
laxează musculatura mem
brelor superioare). Se e- 
xecută 2X8 timpi.

BASCHET, fostd internaționali 
Andrei Folbert, Mihai Nedef, Alin Savu, 
Grigore Costescu, Horațiu Giurgiu, Florin 
Dudescu, Ion Dinescu, vasile Predulea ș.a. 
și-au făcut... reintrarea competițională ! E- 
venimentul s-a petrecut ieri și va continua 
-r- zilnic de la ora 17 — pină miercurea vii
toare), pe terenul „Drept**  din Capitală, cu 
prilejul turneului final al cupei organizate 
de A.S. Mine-Energie. Formația Star, sub 
culorile căreia evoluează sus-amintiți! 
internaționali, își dispută trofeul alături 
de celelalte patru finaliste : Sănătatea, uni
rea Tricolor, Academia Militară II și Mine- 
Energie. Un amănunt inedit : din echipa 
Academia Militară face parte cuplul Diaco- 
nescu, senior — Diaconescu, junior. Tatăl 
și fiul în același „5“, de fapt continuarea 
vechii tradiții (ușor modificată) „unchiul 
și nepoții" de pe vremea cînd regretatul 
Costy Herold juca în formație cu juniorii 
Andrei Folbert, Costel Dinescu, Grigore Cos
tescu, Mihai Nedef și Teodor ' 
(D. ST.).

ÎNOT, 
diționala 
proaspeți 
și Robert Pinter, care s-au prezentat la 
start după puține zeci de ore de la examen. 
@ BAZINUL „23 August" a oferit condiții ex
celente de întrecere și la „naționale", și la 
recenta confruntare internațională. Dacă și 
tabela electronică ar funcționa „pe fază"... 
(G. R.).

LUPTE. UNUL DINTRE sportivii care s-au 
remarcat la finalele Campionatelor Naționale 
și ale Daciadei de la Tîrgoviște a fost clu
jeanul Aurel Cătinaș (100 kg). El a luptat 
voinicește cu localnicul Aurel Panait, spul-

Giurculescu.

susținut tra
se aflau doi

ÎN ECHIPA care a 
întîlnire cu Polonia .
,,bacalaureați“ : Anca Pătrășcoiu 

‘ care s-au prezentat

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 3 
IULIE 1987. Extragerea I : 
39 24 51 38 64 84 73 40 18 ; ex
tragerea a Il-a : 69 5 29 61 65 
30 55 63 34.

Fond total de cîștiguri :

berîndu-le gazdelor speranța de a mal avea 
încă un concurent în finală. Dar, a lipsit 
foarte puțin ca el să piardă medalia de ar
gint pe care o cîștigase în lupta dreaptă de 
pe saltea. Și aceasta dintr-o neglijență a 
sa și a antrenorului Aurel Șuteu, de la Vo
ința Cluj-Napoca. Acuzînd o durere în re
giunea lombară, Cătinaș n-a mai putut 6ă 
lupte în condiții normale în meciul decisiv 
cu Vasile Pușcașu și la prima acțiune a 
adversarului, Cătinaș s-a culcat pe spate, 
pierzî-nd prin tuș. Conform prevederilor re
gulamentului, el trebuia să prezinte scutire 
medicală de la medicul concursului și pier
dea prin neprezentare. Altfel, juriul putea 
interpreta gestul său ca o lipsă de sporti

POST-SCRIPTUM

ACTUALITĂl
La Brașoi 

două impor 
ciclism. Pei 
noi etape i 
Republican ' 
petitie dota 
PA ORAȘE! 
tea: Brașov 
riul Rece - 
Brașov (cu 
telului Șoin 
astăzi, cu 
10 si va mă 
pe Strada d 
fășura etap 
40 km. în 
tul se va de

„CUPA C 
rezervată s 
desfășura ’ 
iulie, progi 
de fond ci 
de cățărare 
treceri și-s 
parea spor 
bucureștene 
IMGB, Voi 
și cicliști d 
ca, Brașov, 
lung Muse 
nești. IașiDERBY
nor C. L .? 
fotografie 1 
man, în tin 
ultimului e 
„cap" în fa 
duță condu 
După unele 
daia a cîșt: 
Cobadin a 
luat la sosi 
cioara, gre 
versarii săi 
lei.

Rezultate
Odaia (Ma 
cîșt. — Cui 
(Iorga) 1:3: 
42. Cursa 
(Baicu) 1:2 
nicuț. Cota 
triplă 1050. 
dovan (P 
Coronița 
3,90, ev. 'r 
II—III—IV 
Lanterna ( 
zan ; 3. Ri 
ev. 13, ori 
VI-a : 1.
1:38,2 ; 2. C 
cîșt. 3, ev 
Cursa a V 
ță) 1:43.3 ; 
—, ev. 28,

naționale — Alexandru 
Păunescu (sabie), Romi 
Ducu (floretă masculin) 
brerul loan Pop, fost c 
tineret și medaliat în al 
echipa la J.O. șl C.M.r 
el, la „republicanele" d> 
de... arbitri ! Nu știm 
dar o considerăm ca bi. 
de mult înseamnă prezer 
tre copii. • SECRETAI 
de la „Ghencea" nu a m 
față de reprezentanții p: 
de datoria sa să furniz< 
rezultate, programul re 
amănunte de natură să 
informare a iubitorilor 
ral, și ai scrimei, în sp

TIR. DACA PRIN I 
eu trăgătorii care au ot 
nominalizate de F.I.T., 
lor în vederea Olimpîai 
în intenția cuiva ca pul 
lelor" de la poligonul 
„sîntem pe fază", atun 
specialitate, ținta a fost 
vită, spuneau cunoscătc 
Iul nu depășea, inform 
cembrie 1986. Și de atur 
ceri asemănătoare a 
na, Mexico, Suhl ș i’r. 
aceleiași competiții, la 
de la un cunoscut coti 
teptat zadarnic cîteva 
zi al sportivilor noștri 
derația. Cu toate că a 
o săptămînă de cînd...

vitate. așa cum s-a și întîmplat, faptă care 
se pedepsește cu retragerea premiului obți
nut. Spre șansa lui, federația a analizat în a- 
mănunt situația, a consultat și medicul, ier- 
tîndu-le greșeala celor doi. (M. TR.).

SCRIMĂ. AM RECUNOSCUT, la recen- 
tul Concurs Republican al copiilor, desfășu
rat (două arme : sabie și floretă feminin) 
în cocheta sală de scrimă a Clubului Steaua, 
din Ghencea, pe fostele stele ale floretei 
noastre feminine, care au făcut parte din 
..echipa de aur“ a României, medaliată la 
J.O. și C M. : Olga Szabo, ileana Jenei, Su- 
zana Ardeleanu, Ecaterina Stahl. Ne-a bu
curat î.n special „poziția" acestora : antre- 
no-are la copii. Adică acolo unde, se știe, 
este cel mai greu, de tehnica corect însușită - obținem lista recorduri 
în anii de început depinzând, ulterior, pro
gresul. • CÎȚIVA compoh'enți ai loturilor

noi tot mai sperăm. P 
note critice ! (I. N.).

W'IINISIRHIA 01 SUI 10Î0 PRONOSPORT INfOPMMZA

686.720 lei, din care 55.956 lei. 
report la categoria 1.
• Duminică, 5 iulie, este și 

ziua care încheie seria concursu-

rilor PRONOSPOR-T ale acestui 
sezon fotbalistic. Ca atare, AS
TĂZI, sîmbătă, 4 iulie, este TER
MENUL LIMITA în care mai pot 
fi depuse buletinele cu pronosti

curile pr( 
cestui de< 
de joc. I 
aceasta i 
dezamăgi 
răsplătită 
cîștiguri, 
autoturisi
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Divizionarele A la căderea cortinei peste edifia 1986/1987

VICTORIA ȘI FRUCTUOSUL EI SEZON
Returul batea la ușă, Victo

ria se pregătea să abordeze se
zonul de primăvară de pe lo
cul 5, cu 19 puncte în clasa
ment, și într-un scurt dialog 
cu Dumitru Nicolae-Nicușor, 
antrenorul principal al echipei, 
am reținut gîndurile acestuia : 
„Sperăm să încheiem campio
natul în cvartet". Și cuvintele 
cunoscutului tehnician n-au 
fost vorbe fără acoperire. La a 
doua apariție pe prima scenă 
fotbalistică a țării, Victoria 
București a ocupat în final lo
cul 3 in clasament, Ia care s-a 
mai adăugat încă o performan
ță, promovarea îo semifinalele 
„Cupei României". Un salt spec
taculos raportat la ediția tre
cută, salt care a coincis cu un 
loc pe podium, echivalent cu 
..medalia de bronz" și, implicit, 
dreptul de participare în „Cupa 
U.E.F.A," O frumoasă și apre
ciabilă performanță, pentru care 
antrenorii D. Nicolae-Nicușor și 
Ștefan f’eodot, împreună cu 
întregul Iot de jucători merită 
felicitări. Succesul se datorează 
în primul rînd climatului se
rios de muncă și disciplină.

Victoria a avut, în general, 
o evoluție constant bună pe în
treg parcursul celor 34 de eta
pe, menținîndu-se pe aceea'și 
„linie de plutire". Instalată de 
la începutul „cursei" în pluto
nul fruntaș, a muncit serios, 
constant, reușind să-și mențină 
locul pentru cupele europene, 
astfel că obiectivul propus la 
începutul campionatului a fost 
atins.

Sâ încercăm o succintă tre
cere în revistă a comportării 
echipei, scoțînd în evidență atît 
plușurile, cît și minusurile ei. 
Din capul locului trebuie spus 
că jucătorii, la unison, au în
vățat din greșelile săvîrșite în 
campionatul precedent și au 
pornit la drum conștienți fiind 
că fără a munci susținut re
zultatele pozitive nu pot apărea.

.triplu 
r-a î 1.
2. Oa-

3,60, 
ursa a 
t-r-escu) 
, Cota: 
i 176. 
(Todu- 

: cîșt.

Caciureac (stingă), intr-o postură caracteristică, șutind la poartă. 
Augustin — in dreapta — il privește admirativ.

Foto : Aurel D. NEAGU

I DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
I

I 0 Lupta pasionantă, dramatică, 
din apropierea minutului 90 al 
finalei „Cupei României", dintre 
Steaua și Dinamo, a dus și la 
creșterea nervozității în terenul 
de joc. In această conjunctură, 
Andone (Dlnamo), îmbrîncind un 
adversar, a fost eliminat de pe 
teren. Pentru acest gest nesportiv, 
• - ■ o

el nu 
etapă

I DUMINICÂ

cam-

'.or a- 
listem 

data 
r fi 
îdu-le 
casele 
ipsesc

Andone a fost suspendat pe 
etapă, ceea ce înseamnă că 
are drept de joc în prima 
a campionatului viitor.

0 Nu o dată, în returul 
pionatului, în formația Universi
tății Craiova au apărut nume noi, 
pe locurile în care jucaseră, pînă 
atunci, fotbaliști cu vechi „state 
de serviciu". Aceasta demonstrea
ză preocuparea echipei craiovene 
pentru promovarea tineretului, 
pentru asigurarea „schimbului de 
mîine* *.  Printre noii sosiți în pri
ma echipă a Universității s-a nu
mărat și Victor Prună. Dar iată 
că acesta, înainte de ultima „că
dere de cortină*,  a văzut carto
nașul roșu, întru-cit a lovit un ad
versar. Nu mică avea să fie sur
prinderea membrilor Comisiei de 
disciplină cercetînd carnetul ju
cătorului și constatînd că, pe pe
rioada ultimilor 2 ani, Prună de-

țiplele situații ivite în timpul 
fiecărui meci. în vizibil progres 
s-a aflat și un alt aspect le
gat de jocul echipei, și anu
me marcajul, jucătorii din com
partimentul defensiv, prin spi-

venise TRIPLU 
aceste condiții, 
dat pe 7 etape, 
fi intîlnit, deci, 
din campionatul „..... __ ____
din formațiile Universității Craio
va. Ce părere au antrenorii lui î 
Cred ei că au făcut totul pentru 
„creșterea" lui Prună 7 După cum 
se vede, s-au înșelat. Deci, mun
ca trebuie reluată, tacepîndu-se... 
cu disciplina 1
• Sinceritatea cu care Ion Tică 

(Mecanică Fină Steaua București) 
a recunoscut că l-a lovit pe Bîr- 
san (inter Sibiu) a făcut o bună 
impresie, dnd a fost vorba însă 
să explice de ce a lovit, Tică a 
dat un răspuns uluitor : l-a lovit 
din greșeală, ținta lui fiind un 
alt jucător care îl înjurase (n.r. : 
! 7). Cu alte cuvinte, numai ... a- 
dresa fusese greșită. Cele s etape 
de suspendare (la care trebuie a- 
dăugate cele 2 luni de vacanță ----- ------------ .. . )u,

re- 
le- 
fă-

DUMINICA, 5 iulie 
DIN NOU MARI 

AVANTAJE!
• 3 extrageri, cu 

un total de 12 nu
mere, din 75 ;
• Cîștiguri 

numerar și 
turisme ;

• Participarea se 
face cu bilete de 
10 lei ;

• ULTIMA ZI 
pentru jucarea nu
merelor favorite, 
S1MBĂTA. 4 iulie!

Totodată, a contribuit mult spi
ritul de echipă, efortul colectiv 
și ambiția tuturor în dorința 
aplicării și respectării ideii de 
joc. Nu o idee rigidă, șablon, 
ci una, am spune, elastică („Ani 
căutat să las cale liberă per
sonalității jucătorilor, pentru că 
astăzi la fotbal, e dovedit, 
practica a depășit teoria" — 

D. N.-Nicușor). în funcție de 
adversar și, mai ales, de mul-

3. VICTORIA 34 15 8 11
teren propriu : 30 (a• Puncte realizate pe

Steaua, cîte unul cu Dinamo și F.C. Argeș) ; a 
in deplasare (două cu ,,U“ Cluj-Napoca, cîte ___ _
Studențesc, Petrolul, Jiul, F.C.M. Brașov, Dinamo șl Chimia).
• Cel mal bun loc ocupat : 3 (etapele 13—14 și 20—34) ; cel 

mai slab loc : 16—17 (prima etapă).

• Golgeteril echipei : Iordache 11 goluri, Augustin 8, Balaur
I. 5, Caciureac și Țălnar — cite 4. Ursu 3. Săndoi, Dican și 
Nuțâ — cite 2, Adolf și Mica — cîte 1.

® Jucători folosiți : 25 — Mirea 33 de meciuri, Nițu și Augus
tin — cîte 32, Țălnar 31, Balaur I și Ursu — cîte 29, Zare 27, 
Iordache 26, Vlad și P. Petre — cîte 25, Topolinschi 23, Nica 20, 
Săndoi 19. Purdea 15, Caciureac 13, Comănescu 12, Adolf 11, Di- 
can 10, Nuță 7, Mânu 6, Paraschiv 3, Cățoi 2, Tirchineci, Lala 
și Glonț — cîte 1.

© Podiumul evidențiaților : 1. Țălnar 17 remarcări, 2. Zare 16, 
3. Balaur I 14.

• Cartonașe galbene : 24 — 13 jucători ; cele mai multe : Nițu 
și To'polinschi — cîte 4.

S Cartonașe roșii : nici unul.

• A beneficiat de 10 lovituri de la. 11 m : 8 
dache 5, Ursu 2, Țălnar), 2 ratate (Augustin, 
sancționată cu 3 penaltyuri : 2 transformate,

• A expediat 425 de șuturi 
dintre care 194 pe poartă (129

RECIDIVIST. In 
el a fost suspen- 
Prună nu va mai 
aproape un sfert 
viitor în nici una

fotbalistică) îi vor da poate, 
Tică, răgazul necesar de a 
flecta șî la celelalte aspecte 
gate de... confuzia pe care o 
cu&e.

Jaclc BERARII)

în 
auto-

rit de întrajutorare, supliniri 
și dublaj, nemailăsînd adversa
rului spații mari de manevră.

Referindu-ne la minusuri, în 
dorința ca ele să fie remedia
te, pe cit posibil, pină la star- 
lul noului sezon competițional, 
enumerăm : slaba preocupare a 
schimbării direcției de atac ; 
nu s-a jucat simplu și direct 
în imediata apropiere a zonei 
de finalizare ; neîncrederea

pierdut două cu 
obținut 8 puncte 
unul cu Sportul 

transformate (lor- 
Iordache) ; a fost 
unul ratat.

156 în deplasare),(269 acasă 
acasă — 65 în deplasare).

obișnuiți să fie 
multe posturi, 

antrenorului D. 
clasament al

ne-a răspuns :

majorității jucătorilor în asu
marea răspunderii șutului de la 
distanță în condiții mai puțin 
avantajoase (cu adversari în... 
„coastă") ; viteză de joc redusă 

la finalizare: polivalența res- 
trînsă a jucătorilor, prea puțini 
dintre ei fiind 
folosiți pe mal

I-am solicitat 
N.-Nicușor un 
primilor 5—6 jucători, legat de 
contribuția lor în cadrul echi
pei, și acesta ’ .
„Atuul nostru a fost spiritul 
de echipă, iar în acest cadru 
de mobilizare colectivă s-a des
prins prestația constant bună și 
foarte bună a majorității jucă
torilor. cu o notă în plus pen
tru Nițu, Zare, Iordache, Ba
laur I, Augustin și Țălnar".

Față de buna evoluție a liniei 
de atac și mulțumitoare a fun
dașilor. mijlocașii au rămas... 
restanțieri. De fapt, este com
partimentul care a pus destule 
Probleme. Un compartiment 
fluctuant, cu modificări de 
structură aproape de la un meci 
la altul, „cureaua de legătură și 
transmisie" fiind mereu schim
bată. Eforturile lăudabile ale 
liniei ofensive n-au fost sufi
cient susținute din linia a 2-a 
și, de aici, o anumită ruptură 
dintre atac și apărare.

Mai grăbită ca oricînd, Vic
toria va suna adunarea startu
lui în noul sezon competițional 
la 12 iulie, un sezon pe care 
și-l dorește la fel de fructuos 
ca și cei recent încheiat. ,

Gheorghe NERTEA

MÎINE, Șl DIVIZIA
Mîine atinge linia de sosire și 

Divizia B. UUtimul din eele trei 
campionate ale performanței. 
Runda finală, care putea prezenta 
meciuri cu decizii capitale pentru 
stabilirea promovatelor pe prima 
scenă a pierdut, pe parcurs, acest 
punct de atracție. Ceea ce nu în
seamnă că ediția de care ne des-

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR
SERIA I : Poiana Cîmpina — 

Aripile Victoria Bacău : I. Tărcan 
(Tg. Mureș), C.S. Botoșani — 
C.F.R. Pașcani : C. Popovici (C. 
Turzii), Minerul Gura Humorului
— Olimpia Rm. Sărat : FI. Brîn- 
zoi (București), Politehnica Iași
— Ceahlăul P. Neamț : M. Neșu 
(Oradea), F.C.M. Progresul Brăila
— F.C.M. Delta Tulcea : D. Pe
trescu (București), FEPA ’74 Bîr- 
lad — Prahova C.S.U. Ploiești :
B. Cațaroș (Călărași), Unirea Foc
șani — Steaua Mizil : M. Lăză- 
rescu (București), Unirea Slobozia
— C.S.M. Suceava : J. Grama 
(București), F.C. Constanța — Du
nărea C.S.U. Galați : Gh. Ofițerii 
(București).

SERIA A Ii-a : Autobuzul Bucu
rești — A.S. Drobeta Tr. Seve
rin : N. Dinescu (Rm. Vîlcea) — 
stadionul Autobuzul, Automatica 
București — Carpați Mîrșa : V. 
Curt (Constanța) — stadionul Vo
ința, Pandurii Tg. Jiu — Sportul 
Muncitoresc Slatina : î. Caraman 
(Oradea), ROVA Roșiori — iMASA 
Sf. Gheorghe : D. Vătran (Arad),
C. S. Țîrgoviște — Electroputere

DACĂ JUCĂTORII AR URMA Șl ȘCOLI
DE ARBITRAJ, CÎȘTIGUL AR FI DUBLU!
Citcva opinii ale arbitrului brașovean Radu Petrescu
Reîntâlnire, zilele trecute, cu 

arbitrul Radu Petrescu, cel 
chemat să conducă — pentru a 
doua oară consecutiv — finala 
„Cupei României". Maistru la 
uzina brașoveană Metrom („de 
24 de ani lucrez în aceeași sec
ție. ca maistru CTC la sculă- 
rie"), Radu Petrescu s-a afir
mat drept unul dintre valoroșii 
„cavaleri ai fluierului" din ța
ra noastră în tradiția scolii 
brașovene de arbitrai, care a 
dat fotbalului nostru atîtia ar
bitri de valoare („am avut 
multe de învățat de la arbitri 
ca Traian Moarcăș sau Con
stantin Ghiță, concitadinii mei. 
dar și de la Nicolae Rainea, pe 
care-i socotesc modelele mele"). 
Pe scurt, etapele sale ar fi ur
mătoarele: 1970 — devine ar
bitru; 1975 — promovat în lo
tul C: 1977 — în lotul B; 1979
— după cursul de perfecționa
re de la Sibiu, promovat în lo
tul A, alături de M. Salomir. 
Al. Mustătea ș.a.; 1982 — tre
cut pentru prima dată pe lista 
FIFA („trebuie să mai conduc 
un meci oficial pentru a primi 
ecusonul de -«referee FIFA»", 
ne spune el). A condus pînă 
acum. în total, 870 de meciuri, 
dintre care 123 în Divizia A. la 
centru („partida de debut a 
fost Dinamo București — Olim
pia Satu Mare. 2—0, disputată 
in toamna lui 1979"). A mai 
condus la Turneul Prietenia 
organizat în 1980. în R.P.D. 
Coreeană, la turneul final al 
C.E. de juniori II. la Atena, 
în 1986. a făcut parte în bri
gadă la o semifinală (Videoton
— Zeleznicear, 3—1. în 1985) și 
manșa a doua a finalei de anul 
acesta (Dundee United — IFK 
Goteborg. 1—1), ambele în 
Cupa UEFA („la amîndouă me
ciurile ani fost tușier. «cen
tral» fiind de fiecare dată loan 
Igna"). A luat parte la cursuri 
de specializare în R.D. Ger
mană si Cehoslovacia — deci 
toate elementele converg sore 
calificative dintre cele mai bu
ne („nu am fost sancționat 
niciodată in ultimii patru ani"), 
ceea ce s-a aflat la baza dele
gării sale la un meci de o a- 
semenea importantă ca finala 
„Cupei României".

Jocul l-a satisfăcut („în ge
neral", spune el), ca si com
portarea celor din teren. Din 
practica sa atît de îndelungată 
ca arbitru si ca iucător — a 
promovat de două ori cu Me- 
trom în „B“ — si-a dat seama 
că ceea ce lipsește jucătorilor 
este cunoașterea regulamentu
lui de fotbal, fapt care îngre
uiază sarcina arbitrilor. Si în 
finala Cupei, afirmă Radu Pe
trescu. au fost iucători inter
naționali care nu numai că au 
protestat la unele decizii ale 
sale, „dar din modul eum ce
reau să aplic regulamentul 
mi-am dat scama că nu-1 cu
noșteau. Eu am căutat să fiu

B AJUNGE LA LINIA DE SOSIRE
părțim mîine a fost una lipsită 
de spectaculozitate. Ea a prezen
tat doar caracteristica de a fi 
clarificat, încă din penultima e- 
tapă, situațiile sub semn de în
trebare din zonele înalte ale cla
samentelor.

Seria I, de pildă, care părea să 
se rezume la un duel Politehnica

Craiova : C. Popa (Iași), inter Si
biu — Progresul Vulcan Bucu
rești : A. Nicolescu (Pitești), Chi
mica Tîmăveni — Mecanică Fină 
Steaua București : O. Ștreng (O- 
radea), Gaz Metan Mediaș — 
Tractorul Brașov : I. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea). I.C.I.M. Brașov — 
A.S.A. Tg. Mureș : C. Gheorghe 
(Suceava).

SERIA A Hl-a î Unio Satu Mare
— Dacia Mecanica Orăștie : A. 
Gheorghe (P. Neamț), Minerul 
Paroșeni — Aurul Brad : G. io- 
nescu (București), F.C. Maramu
reș Baia Mare — Politehnica Timi
șoara : Fl. Popescu (Ploiești), Mi
nerul Cavnic — Olimpia Satu 
Mare : D. Ciolan (Pitești), C.I.L. 
Sighet — C.S. U.T. Arad : A. CO- 
mânescu (Bacău), Strungul Arad
— Gloria Bistrița : A. Moroianu 
(Ploiești), F.C. Bihor Oradea — 
Metalul Bocșa : V. Mihăilă (Si
biu). Meciurile C.S.M. Reșița — 
Armătura Zalău (2—0) și Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca — Mureșul 
Deva (3—0) s-au disputat în ziua 
de 1 iulie.

Partidele vor începe la ora IU. 

întotdeauna prompt, pe lăzi, 
poate că am mai trecut cu ve
derea unele intrări dure — imi 
place să fiu sincer —, dar spi
ritul jocului nu a fost alterat. 
Cele mai mari... diferenduri 
jucători-arbitri se petrec la of
saiduri si la interpretarea arti
colului 12 al regulamentului, 
cel intitulat «greșeli și inco
rectitudini». Ar trebui ca fede
rația să oblige cluburile ca ju
cătorii să urmeze scoli de ar
bitraj. Ciștigul ar fi dublu: pe 
de o parte arbitrii ar fi. cred, 
mai liniștiți, si poate că ar a- 
părca dintre jucători si citiva 
arbitri de valoare. Faptul că 
ai jucat fotbal iți dă, ca arbi
tru, mai multă încredere in 
tine".

Din cele discutate cu Radu 
Petrescu am mai aflat că pre
feră să arbitreze pe terenurile 
mari, cum sînt cele de la „23 
August" din Capitală. Craiova. 
Cluj-Napoca. Timișoara șj alte 
cîteva. unde parcă si jocul cîș- 
tigă în spectaculozitate. ..L& 
Dundee, pe un teren mic si un 
stadion... antic, meciul cu IFK 
a fost neinteresant. De altfel, 
și echipa din Dundee a reușii 
acasă mai mult meciuri egale".

Interesant cum a ajuns ar
bitru: „in 1970 am jucat, cu 
Metrom, la Țîrgoviște. La un 
moment dat i-am spus arbitru
lui să fluiere mai repede, ea 
să nu intirzie jocul. El a scris 
în foaia de arbitraj că l-am 
adus insulte grosolane si am 
fost suspendat pe trei etape. 
După ce am ieșit de la Comi
sia de disciplină, mi-am zis eă 
trebuie să devin arbitru, să fiu 
cinstit si impartial. Si cred că 
m-am tinut de cuvînt". Dra
gostea pentru arbitraj a insu
flat-o si Jiului său Silviu Ionel, 
absolvent al liceului de elec
tromecanică din Brașov, care 
este arbitru, avînd de pe acum 
15 jocuri la activ.

M--co TUDORAN

Iași — F.C. Constanța, a văzut a- 
părînd în lupta pentru locul de 
onoare pe C.S.M. Suceava și 
F.CJW. Progresul Brăila. Suceve
nii au și învins în această atât de 
frumoasă compotiție în patru, pu
țind fi pe bună dreptate numiți 
,, con cur en ții-revela ți e“ ai actualei 
Divizii B. Seria a Il-a s-a confor
mat (singura) cu exactitate ,.cal
culelor hîrtiei‘% așa că A.S.A. Tg. 
Mureș a efectuat un sigur par
curs de revenire pe prima scenă, 
urmată de Progresul Vulcan 
București, de mult anunțată ca 
unica ei adversară. Seria a iii-a 
a confirmat anticipările angrenind 
concurente valoroase în cursa 
spre „A*  : Politehnica Timișoara, 
F.C. Maramureș, F.C. Bihor și în 
care Gloria Bistrița a avut — a- 
deseorî — de jucat un rol impor
tant. Timișorenii s-au văzut și ei 
scăpați de griji înainte de linia 
sosirii.

Tocmai de aceea, deci, din pri
cina acestor mai rapide rezolvări 
de situații, meciuri ca Unirea Slo
bozia — C.S.M. Suceava sau F.C. 
Maramureș — Politehnica Timi
șoara care puteau emite, la un 
moment dat, pretenția unor în
tâlniri cu o pondere totală în pri
vința stabilirii promovatelor în 
două serii, au devenit de interes 
local, în ambele cazuri, formațiile 
oaspe efectuînd deplasările în ca
litatea de proaspete divizionare A. 
Să sperăm că și la Slobozia și la 
Baia Mare meciurile vor avea, în 

. consecință, multă culoare de „pri
mă scenă*.



(Urinare din pag. 1)

ganizare si desfășurare a pro
ducției, pentru rezolvarea tu
turor problemelor ce apar în 
activitatea de îndeplinire a 
planului, pentru introducerea 
unui climat de ordine si disci
pline riguroase în realizarea 
planului din fiecare sector, din 
fiecare unitate economică.

Pornind de la importanța de
osebită a sarcinilor si obiecti
velor stabilite pentru acest an. 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adresat comuniștilor. tuturor 
oamenilor muncii. întregului 
nostru popor, chemarea de a 
acționa în spirit revoluționar, 
cu toate răspunderea pentru a 
asigura realizarea în cele mai 
bune conditiuni a prevederilor 
de plan pe luna iulie, pe se
mestrul II și pe întregul an 
1987, asigurînd astfel înfăptu
irea neabătută a programului 
general de dezvoltare economi
că si socială a tării, a hotărîrl- 
lor Congresului al XHI-lea al 
partidului. .

în continuarea ședinței, Co
mitetul folitic Executiv a 
dezbătut și aprobat RAPOR
TUL LA PROIECTUL DE DE
CRET PRIVIND MODUL DE 
REPARTIZARE ÎN PRODUC
ȚIE A ABSOLVENȚILOR IN
STITUȚIILOR DE ÎNVAȚA- 
MÎNT — CURSURI DE ZI — 
PROMOȚIA 1987. A fost rele
vat faptul că, la baza elaboră
rii planului de repartizare a 
absolvenților din invățămintul 
superior, liceal si profesional 
au stat orientările Congresului 
al XIII-lea al P.C.R., indica
țiile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. eu privire la asigu
rarea necesarului de cadre te
meinic pregătite pentru înfăp
tuirea importantelor sarcini ce 
revin economiei naționale 
actualul cincinal si in 
pectivă. S-a avui în 
satisfacerea cererilor de 
venti din toate ramurile 
miei, acordindu-se o 
deosebită domeniilor
petrolier, energetic si agricol.

Comitetul Politic Executiv aJ 
C.C. al P.C.R., secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, si-au expri
mat convingerea că noile pro
moții de absolvenți care vor 
intra in acest an în producție 
își vor pune toate cunoștințele 
dobindite în anii de studii. în
treaga lor pregătire profesio-

în 
pers- 

vedere 
absol- 
econo- 
atentio 
minier.

nală in slujba Îndeplinirii e- 
xemplare a marilor obiective 
stabilite dc partid. în vederea 
asigurării progresului multila
teral al patriei, creșterii nive
lului de trai si a gradului de 
civilizație al poporului, afir- 
mîndu-se. la locurile de muncă, 
prin întreaga lor activitate, ca 
demni și entuziaști construc
tori ai socialismului si comu
nismului pe pămintui Româ
niei.

De asemenea, in cadrul șe
dinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat PLANUL DE 
MASURI PRIVIND ANIVER
SAREA A 43 DE ANI DE LA 
VICTORIA REVOLUȚIEI DE 
ELIBERARE SOCIALĂ SI NA
ȚIONALA. ANTIFASCISTA SI 
ANTIIMPERIALISTA, DE LA 
23 AUGUST 1944.

Aprobind 
Comitetul 
stabilit ca 
23 August ___ ____
întreaga tară, prin organizarea 
a numeroase acțiuni politico- 
ideologice si cultural-educative, 
care să pună puternic in lu
mină bogatele si 
tradiții de luptă ale 
Comunist Român si 
nostru, însemnătatea 
revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă si anti- 
imperialistă. profundele trans
formări revoluționare petrecute 
în viața societății românești în 
ultimii 43 de ani si. îndeosebi, 
în perioada de mărețe înfăptu
iri inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
conduce destinele tării, ale na
țiunii. pe calea socialismului si 
comunismului. Va fi intensifi
cată activitatea politico-organi- 
zatorieă în vederea mobilizării 
și mai largi a tuturor colecti
velor de oameni ai muncii, 
pentru realizarea. în cele mai 
bune condiții, a planului si an
gajamentelor pe anul 1987, a 
prevederilor actualului cincinal.

Comitetul Politic Executiv 
si-a rprimat încrederea că în
tregul nostru popor va întim- 
pina ziua de 23 August, precum 
si Conferința Națională a parti
dului si cea de-a 40-a aniver
sare a proclamării Republicii, 
cu noi si tot mai mari suc iese 
în toate domeniile de activitate, 
in ridicarea patriei pe trepte 
tot mai înalte de progres si ci
vilizație socialistă.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

g

i

Olanul de măsuri. 
Politic Executiv a 
aniversarea Zilei de 
să fie marcată, in

glorioasele 
Partidului 
poporului 
istorică a

5

$
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MHNE, PE TRASEUL DE LA REȘIȚA,

„CUPEI PRIETENIA” LA MOTOCICLISM
Reșița, va avea

concurs in
Duminică, la 

loc un interesant 
ternational de motociclism vi
teză pe șosea, contînd pentru e- 
tapa a 3-a a „Cupei Prietenia". 
Si-au anuntat participarea con- 
curenți din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R.D. Germană. 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S, și. 
bineînțeles. România.

întrecerile se vor desfășura 
pe un traseu ales în centrul 
municipiului de reședință a 
iudetului Caraș-Severin (cu o 
lungime de 3367 m) amenajat 
special pentru curse de am
ploare. în program figurează 3 
clase: 125 cmc (18 ture. în to
tal 60,6 km): 250 cmc clasa 
specială (20 de ture) si 250 cmc 
sport (18 ture). Fiecare țară 
participantă are dreptul să în
scrie cîte 3 pilot! la primele 
două clase. iar la ultima 4 
concurenti. Printre oaspeți se 
află Ivan Galanski (U.R.S.S.), 
Bogdan Nicolov (Bulgaria) si

este 
(Pro- 
Stan-
Vlad

alti motocicliști cu nume de 
rezonanță în arena internațio
nală. Echipa României 
formată din Doru Arșin 
greșul Timișoara), Sa va 
covici (C.S.M. Reșița) si
Haralambie (Drobeta Turnu Se
verin) la 125 cmc. Tiberiu 
Troia (I.M.G. București). Con
stantin Serb (Torpedo Zărnești) 
și Silviu Iancu (I.M.G.B.) la 
250 cmc clasă specială; Iștvan 
Viktor (Voința Oradea). Sandu 
Stelian (I.M.G.B.). Bela Ga
bor (Electromures Tg. Mu
reș) si Marcel Crețu (C.S.M. 
Reșița) la 250 cmc sport. Re
zerve : Gabriel Bratovici (Cal
culatorul București) si Peter 
Fcșto (I.R.A. Tg. Mureș). Me
canici: Marin Niculescu șl
Constantin Ion. Antrenorii lo
tului reprezentativ. Aurel Io- 
nescu si Traian Mihăilescu. 
speră într-o comportare fru
moasă a elevilor lor. Primul 
start se va da la ora 10.

TRICOUL GALBEN
AL TURULUI FRANȚEI

ARE UN NOU DEȚINĂTOR
LECH PIASECKI !

C.M. DE BOX-JUNIORI,
HAVANA, 3 (Agerpres). — în 

prima reuniune a semifinalelor 
Campionatelor Mondiale de box 
pentru juniori de la Havana au 
fost consemnate următoarele re
zultate : categ. semimuscă: Tu- 
supov (U.R.S.S.) b.p. Quast 
(R.D.G.); Paisan (Cuba) întrece 
prin abandon pe Viereta (Finlan
da); categoria pană: Iliasov

NAVRATILOVA - GRAF

LONDRA. între partidele des
fășurate joi în „templul tenisu
lui", cum este denumit turneul 
de la Wimbledon, au avut loc și 
cele două partide ale semifinalelor 
feminine. în prima s-au întîlnit 
pentru a 73-a oară două dintre 
vechile adversare: Martina Na
vratilova și Chris Evert. După 
un joo extrem de disputat. în 
care cele două tenis mane au de
monstrat întreaga gamă de fru
museți ale tenisului. Navratilova 
a cîștigat cu scorul de 6—2. 5—7, 
6—4. Scorul întîlnirilor directe a 
devenit astfel 39—34 pentru Na
vratilova. în cealaltă semifinală, 
foarte tînăra vest-germană Steffi 
Graf s-a impus categoric și ra
pid în fața americancei Pam 
Shriver, pe care a întrecut-o cu 
6—0. 6—2.

Un rezultat surprinzător, din 
sferturi, la dublu femei: Svetlana 
Pahomenko, Larisa Savcenko 
(U.R.S.S.) — Navratilova. Shriver 
(S.U.A.) 6—2. 6—4!

IN FAZA SEMIFINALELOR
(U.R.S.S.) b.p. Stokes (S.U.A.); 
categoria mijlocie mică: Silvă 
(Cuba) învinge prin abandon pe 
Galvln (Irlanda); categoria mijlo
cie: Tlozzo (Franța) b.p. Visovski 
(U.R.S.S.).

In cea de-a doua reuniune a se
mifinalelor vor boxa șl doi spor
tivi români: Mlhai Leu (categ. 
ușoară) cu Alexandr Buskunov 
(U.R.S.S.) și Francisc Vastag eu 
Juan Cano (Cuba).

BERLINUL OCC. Cea de a doua 
etapă a Turului Franței a fost 
împărțită în două semi-etape. Di
mineața s-a desfășurat*  o cursă 
de contratimp pe echipe, ciștigată 
de formația de firmă italiană 
Carrera, cu o medie orară de 
54,010 km, Iar după-amiază a 
avut loc o cursă de fond, pe 105,5 
km. Au fost prezenți la start 207 
cicliști din 23 țări. Victoria a fost 
decisă la sprint în favoarea olan
dezului Ni co Verhoeven, înregis
trat în 2.11:33. în același timp au 
sosit Bottoia (italia), Verschueren 
(Belgia), Simon (Franța), de Rooy 
(Olanda) și Piasecki (Polonia).

în baza rezultatelor de pînă a- 
cum, 
ferit 
care 
ceea 
luat 
Piasecki;.
13 s se află italianul Guido Bon- 
tempi, iar la 19 s irlandezul 
Stephen Roche, recentul cîștigă
tor al Turului italiei.

clasamentul general a su- 
anumite modificări, Intre 
cea mai importantă este a- 
că tricoul galben a fost pre- 
de... rutierul polonez Lech

" ’ cu timpul de 3.03:40. La

„INTERNAȚIONALELE1 DE TIR
(Urmare din pag. 1)

de 700,6 p, s-ar 
fiecare dată al 
că ocupanții 
punctat astfel:

ATLETISM • La Norrkoping, 
Senghei Bubka s-a impus la pră
jină, cu 5,80 m, iar la înălțime, 
Patrick Sjoberg, după ce obținuse 
2,42 m, acum două zile, a învins 
ou... 2,20 m !

BASCHET • La Hong Kong : 
Malayezia — Thailanda ‘lfl2—77, 
la masculin.

CICLISM • Etapa a 3-a a Tu
rului Bulgariei (Tolbuhin — Bur
gas, 175 km) a revenit lui An
dreas Wartemberg (R.D.G.) — in

e PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT •
5.06:00. In clasamentul general se 
menține lider Petrov (Bulgaria), 
urmat de Wartemberg — la 4 s 
șl Zinoviev (U.R.S.S.) — 8 s.

HALTERE • La Arhangelsk au 
început întrecerile campionatelor 
unionale. Primul învingător al 
competiției a fost Aleksei Kolo- 
koltev, clasat pe locul întîi la ca-

tegorla 52 kg, cu un total de 235 
kg.

MOTOCICLISM • „Cursa inter
națională de șase ore" disputată 
pe circuitul de la Zeltweg a fost 
ciștigată de echipajul francez 
Herve Moineau — Bruno Blhan 
(,,Suzuki"), care a realizat o me
die orară de 168,013 km. Pe locul

totalul 
sat de 
pentru 
loc au 
Soukenik (Cehoslovacia), 
capitala Cubei, si 700.2 p Stur- 
ny (Elveția), la cealaltă com
petiție.

Exemple ar mai fi, dar ne 
oprim aici pentru a atrage a- 
tentia șl asupra unui aspect, 
deloc de neglijat : Campiona
tele Europene și-au sporit im
portanta datorită faptului că 
probele de glonț reprezintă 
ultima întrecere care mai 
ciștigătorilor posibilitatea 
obține locuri-cotă penini 
le lor la Olimpiada din 
La ora actuală, pe lista __
chisă de Federația Internațio-

fi cla- 
doilea, 
acestui 

700,4 p 
în

oferă 
de a 
tări- 
1988. 
des-

nală de Tir. după Los Angeles. 
România si-a asigurat deja pre
zența in nrobele feminine de 
pistol (sport si a.c.) cu cîte 
două trăgătoare, iar în probele 
masculine de pistol viteză, li
ber și skeet cu cîte un trăgă
tor. Sigur, se dorește o parti
cipare mai mare. De aceea. 
„Internaționalele" trebuiau să 
răspundă si la întrebarea : care 
sini probele si cine sint compe
titorii care, in Finlanda, pot să 
cîștige „aurul", singurul care 
mai asigură „locuri" la Olim
piadă ? Fișele de concurs de 
la Tunari indică șanse reale la 
pistoale: viteză (C.
Stan, G. Calotă), sport 
Butu. Anișoara Matei.
Taciuc) și liber (S. Babii, 
Ilie. L. Stan). Să sperăm 
așa va fi.

ion. M. 
(Ana 

Elena
P. 
că

secund s-au situat belgienii Van 
Varenberg și Eric Dedoncker 
(„Kawasaki").

ȘAH • In runda a 8-a a tur
neului zonal de la Subotlța, Tal 
a cîștigat la Zapata, Smîslov a 
pierdut la popovlci și Hamad la 
Rlbli, Partidele Speelman — Ma- 
rianovici șl Rodriguez — Cernin 
s-au încheiat remiză. In clasa
ment conduc Tal (U.R.S.S.) și 
Speelman (Anglia), cu cite 8 
puncte.

0 ORGANIZATORII vest-germani ai tur
neului final al Campionatului European de 
fotbal, de anul viitor, au anuntat, de pe 
acum, că pe stadioanele care vor găzdui di
feritele partide nu se va vinde nici măcar 
o singură picătură de băutură alcoolică ! 
Știu oamenii de ce și, în consecință, iau 
toate măsurile de precauție o O frumoa
să IMPRESIE a lăsat, la turneul de tenis 
de la Roland Garros, jucătorul sen egalez 
Yaya Doumbia, care a trecut cu brio prin 
„furcile caudine" ale competiției care dă
dea dreptul la înscrierea pe tabloul de con
curs și apoi a jucat bine în primele două 
tururi. ......
zan al 
celei a 
NA LA 
spadă, 
ale Franței, la Besancon. Pe planșe s-au aflat 
vechiul campion dr. Philippe Bolsse și Srecki, 
un adversar, de 23 ani, mai tînăr cu 10 ani 
și. ce mai vorbă, pus pe fapte mari. Acesta 
din urmă a și condus cu 2—0, 3—1 și 4—3, 
dar experimentatul Bolsse a ajuns primul 
la 5, după care au urmat... cinci tușe du
ble, astfel că ,,bătrînulM a cîștigat finala cu 
10—9. Este al cincilea titlu consecutiv de 
campion național pe care și-1 adjudecă, ceea 
ce înseamnă un record francez, în această 
privință. • AMERICANUL Greg Lemond, 
cîștigătorul de anul trecut al „Marii Bucle" 
a suferit un accident de vînătoare. care l-a 
făcut inapt pentru ediția din acest an a 
Turului Franței. El se simte acum mai bine 
și și-a anunțat chiar revenirea în competi
ții, la „Coors Classic" (5—23 august) care se 
va desfășura pe coasta de vest a S.U.A. • 
DIDIER PIRONI este. în mod cert, unul din
tre valoroșii piloți ai curselor automobilis
tice de Formula I dar acest fapt nu-i dă 
dreptul să calce legea circulației. Tribuna-

Iul din Hyeres l-a condamnat la amendă și 
la suspendarea permisului pe timp de o 
lună, pentru că el își conducea mașina cu 
o viteză de 168 km/h pe o șosea în care a- 
ceasta era limitată doar la 90 km/h ! !... • 
LA EDIȚIA 1988—89 a campionatului italian 
de fotbal s-a decis ca să participe 18 echipe 
(în loc de 16 ca pînă acum). Se pare că tot

El este, se spune, principalul arti- 
victorlei echipei Senegalului asupra 
Norvegiei, în Cupa Davis • O FI- 

realmente senzațională a avut loc la 
cu prilejul Campionatelor Naționale 18 echipe vor fi și în campionatul Franței, 

din 1989—90 (în prezent gint 20) • VEST- 
GERMANUL Boris Becker, cîștigător al ul
timelor două ediții ale turneului de la Wim
bledon, este considerat ca jucătorul nr. 1 
din lume, pe terenurile cu iarbă. Potrivit 
rezultatelor înregistrate la diferite turnee, 
intr-un clasament al jucătorilor pe iarbă. 
Becker avea 1040 p. fiind urmat la distanță 
apreciabilă de suedezul Edberg (870 p) șl de 
cehoslovacul Ivan Lendl (850 p). Dar, se 
pare că australianul Doohan n-a ținut sea
mă de toate acestea și, la recentul Wimble
don, l-a eliminat pe Becker încă din turul 
al doilea al competiției. Șl așa doar pentru 
amuzament, să știți că acest Peter Doohan 
nu ocupă nici măcar un loc între cei mai 
buni 24 de jucători pe iarbă ! • DUPĂ MO
DELUL faimoasei curse automobilistice de
24 ore de Ia Le Mans, se studiază acum po
sibilitatea de a organiza o astfel de compe
tiție și pentru cicliști. Asta le mal lipsea ! 
• LA SHIZUOKA, în Japonia, a avut Ioc

un concurs de triatlon oîștigat de canadia
nul Richard Brown cu timpul total de 
1.55:30. Acesta a înotat 1500 m în 20:07, a 
parcurs 40 km în 55:09 ou bicicleta și a 
alergat „per pedes“ 10 km în 40:14. E ceva, 
nu 1 • INTR-UN CONCURS la Quang Zhan. 
în R.P. Chineză, înotătoarea Zheng Shlyu a 
parcurs distanța de 50-m în timpul de 17,81 s, 
care reprezintă un nou record mondial 
(v.r. aparținea sovieticei Olga Tvarnikova 
cu 17,9 s). Să precizăm că este vorba însă 
de o cursă de înot cu „labe“ de cauciuc • 
LA HERTENBERG în Austria, lâ startul u- 
nor probe de superfond s-au aliniat 812 
alergători, din mai multe țări europene. 
Iată cîștlgătorii : 50 km — Gyula Pocos 
(Ungaria) 3.11 :M, 100 km — Johann Schellnast 
(Austria) 7.29:43, 150 km — Ostoja Vuko- 
manovici (Iugoslavia) 14.07:00, 200 km — 
Vukomanovici 21.27:57, 24 bre — Vukomano- 
vici 217 km • PRIMUL MECI al echipei de 
baschet a Greciei a fost consemnat în anul 
1936 (25—35 cu Turcia) în 1949, la Cairo, a 
obținut însă medalia de bronz la C.E., in 
1986 a luat parte la primul turneu final al 
C.M. în spania (locul 10), iar acum a cuce
rit, la Atena, titlul de campioană continen
tală. Intre timp, In 1968, AEK Atena a clș- 
tlgat Cupa Cupelor (a întrecut, în finală, pe 
Slavia Praga, cu 89—82) • ÎN URMA VIC
TORIEI sale prin r.s.c. în repriza —- - -
meciului cu Gerry Cooney (care 
greu eu 13 kg și cu o alonjă mai 
12 cm), fostul campion mondial 
Spinks (primul deținător simultan 
rllor mondiale la „semigrea" ș‘

a V-a, a 
era mai 
mare eu 
Michael 

____  al centu- 
____ __________________ „___ și „grea") a de
venit astfel chalangerul actualului campion al 
greilor, Myke Tyson, meciul urmînd să se 
desfășoare în 1988. Un nou meci al secolu
lui ?

Romeo VILARA

★
MOSCOVA, 3 (Agerpres). 

Proba feminină de pistol 
aer comprimat din cadrul con
cursului international de tir 
de la Moscova a fost ciștigată 
de Marina Dobranteva (U.R.S.S.) 
— cu 484 p Anișoara Matei 
(România) s-a clasat pe locul 
5, eu 475,3 p.

cu

Fotbal
I meridiane

IN TURNEUL FINAL al Cam
pionatului Americii de Sud, la 
Rosario, echipa Columbiei a în

vins Bolivia cu 2—0 (1—0), prin 
golurile marcate de Valderraina 
(min. 35) șl Higueran (min. 39). 
Meciul (care a fost urmărit doar 
de 500 de spectatori !) a fost dur, 
arbitrul fiind nevoit “ " ’
jucători de pe teren 
fiecare formație).

La Buenos Aires : 
Ecuador 3—0 (0—0). 
Caniggia (min. 48). 
(min. 66 din 11 m Și min. 85 din 
lovitură liberă).

IN U.R.S.S. meciuri de campio
nat. Cîteva rezultate din etapa a 
16-a : Ț.S.K.A. Moscova — Spar
tak Moscova 0—2, Dinamo Tbilisi
— Jalghlris 1—2. Torpedo Moscova
— Zenit Leningrad 1—1. In frun
tea clasamentului : Spartak Mos
cova — 22 p (16 j), Jalghlris 20 p 
(17 j), Torpedo Moscova 20 p 
(16 j).

REPREZENTATIVA de juniori 
II a Italiei va participa totuși la 
turneul final al C.M. din Canada. 
După cum am anunțat, U.E.F.A. 
a constatat că selecționata Italiei 
a folosit la C.E. din Franța mai 
mulți jucători care au depășit li
mita de vîrstă șl ca atare forul 
european a anulat toate rezulta
tele acestei formații, care cîști- 
gase Campionatul continentului, 
hotărînd neparticlparea ei la C.M. !

Federația italiană s-a adresat 
la F.I.F.A., care a decis ca, totuși, 
Italia, alături de U.R.S.S. și Fran
ța, să participe la turneul final 
âl C.M. din Canada.

să elimine 4 
(cite doi din

Argentina —
Au marcat :

Maradona
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