
VIZITA PRIETENEASCA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
In republica populară polonă

Proletari din toate firile uniti-vd l

portul
g ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ni Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat ta «ursul zilei de 
joi, 9 iulie, • vizită priete
nească de lucru în Republica 
Populară Polonă, la invitația 
tovarășului Wojciech Jaruzelski. 
Prim-secretar Bl Comitetului 
Centrai al Partidului Muncito- 
res« Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat *1 
Republicii Populare Polone.

în seara aceleiași zile, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
revenii in Capitală.

La plecare și la sosire, pe 
aeroportul Otopeni, secretarul 
general al partidului,
președintele Republicii a fost 
salutat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de membri Si 
membri supleanți ai Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comiietului 
Central al partidului, precum 
și de membri ai C.C. al P.C.R.. 
ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători al 
unor instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, de 
alte persoane oficiale.

Pionieri 
au oferit 
Ceaușescu 
Ceaușescu

festindu-și convingerea eă 
aceasta va da noi impulsuri 
conlucrării multilaterale po- 
lono-române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru invitația de 
a vizita Republica Populară 
Polonă, pentru primirea cal
dă ee i-a fost făcută, care a 
pus. Încă o dată, in evidență 
sentimentele de profundă sti
mă și prietenie ee șl Io nu
tresc reciproc popoarele român 
și polonez.

Cei doi conducători de partid 
ți de stat și-au exprimat sa
tisfacția față de această nouă 
intilnire, care se înscrie ca un 
moment important al dia
logului româno-polon la ni
vel înalt, dialog ce a avut 
și are un rol determinant in 
întărirea continuă a Priete
niei șl colaborării multilatera
le dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

In timpul convorbirilor,
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In
PRIMELE VICTORII ROMANEȘTI 

MAREA iNTRECERE DE LA ZAGREB

DOUA MEDALII DE AUR LA ÎNOT!
• Noemi Lung s-a impus clar In probele de 200 m mixt și 400 m liber.
co două no! recorduri mondiale universitare • Debut bun și pentru 

calaclști șl canoiștl • Azi. Intră ta concurs gimnastele

români și polonezi 
tovarășului Nicolae 
și tovarășei Elena 

buchete de flori.
tr

La sosirea și plecarea din 
Varșovia, pe aeroportul Okecie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general ul Partidului 

* Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost salutat de tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului Centrul 
ai Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Polone.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost salutat 
de asemenea, de membri și 
membri supleanți ai Biroului 
Politie, secretari ai C.C. al 
P.M.U.P„ vicepreședinți ai gu
vernului, de alte persoane ofi
ciale.

S-au intonat imnurile de stat 
ale celor două țări.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ți tovarășul Wojciech Jaruzelski 
au trecut in revistă garda de 
onoare.

In timpul convorbirilor,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Wojciech Jaruzelski 
s-au informat reciproc asupra 
activității și preocupărilor g
celor două partide, țări 0 
și popoare, relevînd, în acest 
cadru, realizările obținute de 
România și Polonia în înfăp- â 
luirca planurilor șl programe- g 
lor de dezvoltare economico- g 
socială, a obiectivelor stabilite îj 
de Congresul al XIII-lea al -î 
P.C.R. și, respectiv, de Con- g 
greșul al X-Iea al P.M.U.P., în g 
opera de edificare a societății g 
socialiste. â

Cei doi conducători de partid 0 
ți de stat au procedat, tot- 
odată, la o analiză cuprinză
toare a posibilităților și căi
lor de extindere, în continua
re, a cooperării și conlucrării 
româno-polone, Pe plan Poli
tie. economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de 
activitate.

An fost examinate, de ase
menea, unele probleme actuale 
al« vieții politice mondiale.

★

I

apă. natatia si 
aici a început 
deosebire. însă, 
înotul a bene-

ZAGREB, 9 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
După două zile caniculare, dar 
care au permis desfășurarea în 
bune condițiuni a festivității de 
deschidere, o dată cu debutul 
sporturilor de 
caiacul-canoea. 
să plouă. Spre 
de caiac-canoe.
ficiat de piscina acoperită de 
la Complexul Mladost (aflat 
chiar în vecinătatea Satului U- 
niversiadei. „Sava". unde locu
iește delegația României), ceea 
ce a si permis obținerea unor 
rezultate de ridicată valoare, 
la loc de frunte situîndu-se 
noile recorduri mondiale uni
versitare ale multiplei noastre 
campioane NOEMI LUNG, la 
200 m mixt si 100 m liber, care 
a eiștigat două medalii de aur

in această primă zi cu partici
pare românească in întreceri t

Sigur că pentru întreaga 
noastră delegație la marea 
competiție polisportivă care 
este Universiada ’87, debutul 
cu dreptul, cum se spune. în
semna foarte mult. înotătoarele 
erau desemnate, prin progra
mul competiției, să-si dispute 
primele finale, avînd deci pri
mele prileiuri de afirmare a 
sportului românesc la „Olim
piada studențească", cum mai 
este denumită această întrecere 
de deosebită amploare. Si au 
făcut-o cu strălucire, așa cum 
ne așteptam, de altfel, nu nu
mai noi. sentimental legați de

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 4-a) Noemi Lung

După succesele boxului nostru juvenil la Havana

★
I.a Palatul de la Otwock 

au avut loc, joi, 9 iulie, con
vorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
șl tovarășul Wojciech Jaruzelski, 
prim-sccretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci- 
tores* Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone.

In numele conducerii de 
parlid și de stat, tovarășul 
Wojciech Jaruzelski a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros bun venit și a sa
lutai vizita pe care o între
prinde în R. P* Polonă, mani-

. I
In onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, a fost oferit. Joi, g 
un dejun de către tovarășul g 
Wojciech Jaruzelski.

In timpul dejunului. desfă- 
țurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășul Nicolae g 
Ceaușescu și tovarășul Wojciech g 
Jaruzelski au rostit toasturi în g 
care au relevat caracterul rod- 0 
nic al convorbirilor purtate, 
exprimîndu-și convingerea că, g 
pe baza înțelegerilor conveni- g 
te, se va realiza • conlucrare g 
tot mai strînsă între cele două g 
partide și țări, atit pe plan bl- rj 
lateral, cît și pe arena mon- g 
dială. în interesul reciproc, al g 
cauzei păcib înțelegerii și co- g 
laborării in Europa și în întrea- g 
ga lume. g* I

In cursul după-aniiezil, to. g 
varășul Nicolae Ceaușescu și g 
tovarășul Wojciech Jaruzelski g 
an reluat schimbul de păreri g

(Continuare toi vag. a 4-a) să

CEI DOI CAMPIONI MONDIALI, HOTĂRÎȚI
SA OBȚINĂ NOI PERFORMANȚE OE RĂSUNET

• Mihai Leu ți Francisc Vaștag au impresionat specialiștii caie 
au urmărit competiția • Acum, o r'---------"
nou la pregătire ți participarea la

binemeritată vacanță, apoi 'din 
întreceri.

vorbă a fost unul dintre an
trenorii lotului. Relu Auras. 
La întrebarea „cura a fost a-

Joi, aproape de ora prînzu- 
lui, din nou animație deosebi
tă la Aeroportul International 
Otopeni. După o călătorie des
tul de obositoare, s-au înapoiat 
de la C.M. de box de ia Ha
vana tinerii noștri sportivi, au
reolați de cele două titluri de 
campioni mondiali cucerite de 
Mihaj Leu și Francisc Vaștag.

Reprezentanți ai mișcării fe
derației de specialitate, rude 
și prieteni, boxeri și antrenori 
au venit în întîmpinarea celor 
doi bravi sportivi care acolo, 
în îndepărtata Cuba, au făcut 
să răsune acordurile Imnului 
nostru de Stat atunci cînd au 
urcat pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului de premiere.

îmbrățișări șl stringer! 
mină, flori, fotografii cu

doi laureați — imagini deveni
te tradiționale la sosirea vic
torioasă a sportivilor români...

Primul cu care am stat de

Paul IOVAN

(Continuare In paa 2-S)

TRAGEREA LA SORTI IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
La Hotelul Intercontinental din Geneva, in prezența unui mare număr de spectatori, dintre care 

anii direct interesați (delegații echipelori), ■ avut loc joi, la amiază, tragerea la sorti a parti
delor din primul tur al competițiilor europene la fotbal.

Iată meciurile reprezentantelor noastre (primele formați»
tint gazde in intîlnirile-tur) :

CAMPIONILOR EUROPENI
- M.T.K. Budapesta (Ungaria)

CUPA CUPELOR
- F.C. Malines (Belgia)

CUPA U.E.F.A.
- Victoria București
- GKS Kctowice (Polonic)
- Chaves (Portugalia)

CUPA
Steaua București

Dînamc Bucuroși

E.P.A. Larnaca (Cipru)
Sportul Studențesc București 
Universitatea Craiova
Citiți amănunte in pagina a 4-a
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i 0 ECHIPA IfNACE. CARE DHCE. INSA. DORUL OMULUI Dl GOI
l (in pag. 2-3, o retrospectivă asupra comportării echipei 
| Petrolul Ploiești)

peste edițis 1986/1987

Flori fi felicitări pentru campionii mondiali de juniori la box 
Francisc Vaștag și Mihai Leu. Performanta lor a situat repre
zentativa noastră pe locul trei in lume, răsplătit cu trofeul din 
imagine Foto: Aurel D. NEAGU

Azi, la Stadionul Olimpia din Capitală

OEBUTEAZĂ „INTERNAȚIONALELE" ROMÂNIEI LA»> PENTATLON MODERN
După deschiderea festivă, 

programată la ora 9, cei a- 
proape 50 de pentatloniști din 
Bulgaria, Franța, Italia, Polo
nia. Ungaria, U.R.S.S. și, bine
înțeles, România se vor ali
nia, astăzi, la startul primei • 
probe a Campionatelor Inter
naționale ale României, com
petiție tradițională, ajunsă la 
cea de a 29-a ediție.

Conform regulamentului, pri
ma probă, călăria, planificată 
pe parcursul a două zile, va 
marca debutul întrecerii. ea 
desfăisurîndu-se la Stadionul 
Olimpia. „Aici, ca de altfel șl 
la celelalte baze care vor găz
dui întrecerile — ne spunea

Aurel Dobincă. președintele 
clubului gazdă — s-a’u făcut 
intense pregătiri pentru ca dis
putele să se desfășoare în ce
le mai bune condiții. Experien
ța acumulată cu prilejul altor 
competiții ale pentatlonului, 
ne-a fost și acum de mare fo
los, astfel că la 
se poate porni 
puncte !“.

Cum scriam și în zilele pre
cedente. concursul ee anunță 
foarte puternic, pe listele de 
participant figurînd sportivi 
medaliati la alte mari compe
tiții ale pentatlonului modern. 
In acest context, și reprezen
tanților noștri le revine difîd-

ora startului 
spre... 1100

la, dar onoranta sarcină de a 
avea o evoluție cît mai bună, 
confirmînd ascensiunea marca
tă în ultima vreme. Marian 
Gheorghe, Drago? pătrui, Lu
cian Țintea, Laurențiu Mosor 
— componenții primei forma
ții a țării noastre — ca și 
ceilalți sportivi români dispun 
cu toții de resursele necesare 
prezenței printre

Așadar, astăzi, 
se vor afla în 
form tragerii la 
două serii, urțnînd ca 
pentatloniștilor să evolueze in 
cadrul probei de călărie sîm- 
bătă, de la aceeași oră.

fruntași.
de la ora 9, 
concurs, con
sorți. primele 

restul



PRODUCTIE.CREATIE,SPORT.
TÎNÂRA ASOCIAȚIE „PANIFICAȚIA"

• A PORNIT LA DRUM CU DREPTUL
In primele 6 luni de existentă - rezultate notabile

Citeva ore. în mijlocul .mi- 
nerilor în halate albe", așa 
cum li se spune... brutarilor. 
Mai precis : printre oamenii 
muncii de la întreprinderea 
de morărit și panificație Bucu* 
rești. Președinta comitetului 
sindicatului — Aneta Stemate 
(are 33 de ani) — a tinut mai 
întîi să cunoaștem cite ceva 
din munca celor aproape 10 000 
de oameni care ..coc plinea 
Capitalei".

I.M.P.B.  — înseamnă de fapt 
mai multe fabrici de pline 
răspîndite în toate sectoarele 
EJucureștiului. Trecînd prin 
citeva din ele, am văzut silo
zuri de grîu, mori, hale de 
lucru (unele sub nivelul pă- 
mîntului. „Absenta curentilor 
de acr este o cerință a cali
tății plinii**), operații mecanir 
zate complet, dar si ..lucru la 
lopată" pe vetre bătrânești. 
Ne-a impresionat „migala" 
pentru pregătirea pateurilor 
(ce bune sînt proaspete !). 
S-au „născut" sub ochii noștri 
paste făinoase, biscuiți, napo
litane. cozonaci și cîte altele. 
De ce mineri ? Din mai multe 
motive. Fiindcă, în primul rînd. 
este vorba despre o muncă 
grea și pentru că se lucrează 
fără întrerupere (foc continuu) 
la temperaturi ridicate.

Pornim spre unitatea Spicul 
pentru a-1 intîlni pe dr. ing. 
Mircea Crețu — președintele 
asociației sportive ..Panificația", 
despre care președinta sindica
tului ne spune: „Cine afirmă 
că obligațiile de serviciu te-ar 
-împiedica** să mai faci și alt
ceva este combătut de complexa 
activitate a acestuia. Deși 
inginer șef, reușește să se 
ocupe, cu succes, atit de or
ganizarea activității sportive 
cit și a celei culturale din în
treprindere". tl aflăm preocu
pat. ca de obicei, după care 
face o pauză: „Acum sînt la 
dispoziția Sportului".

Ne povestește că, pînă nu 
demult. activitatea sportivă 
n-avea „curenți buni" de dez
voltare. „Nu se poate face ni
mic la noi, prea sintem disper
sați unii de alții" — se spu
nea. Si. totuși, la 1 ianuarie 
1987, a luat ființă asociația 
sportivă Panificația, asociație 
care abia a împlinit 6 luni! Cea 
mai tînără din cîte am cu
noscut pînă acum. Dar „Pani
ficația" a pornit foarte serios 
la drum. „Mai întîi — ne spu
nea ing. M. Crețu. am făcut 
inventarul materialelor spor
tive, apoi s-a discutat cu oa
menii de la noi pentru a afla 
ce discipline ar dori să prac
tice. Așa au luat naștere, ime

diat (n.r. ni se arată foi de 
concurs, dosare cu rezultate, 
nume de câștigători) trei cam
pionate de casă la șah, tenis 
de masă și fotbal — în fiecare 
fabrică — după care au avut 
Ioc finale ne întreprindere". 
Intre primii clasați ; A. Chi' 
tic — contabil, M. Grigo- 
riu — proiectant (La șah), V. 
Burghelea — tehnician. C. Hîr- 
joabă — distribuitor (tenis de 
masă), echipa Dîmbovița (la 
fotbal). In unele secții — pa
tiserie, mecanic — a început 
să fie organizată gimnastica la 
locul de muncă. S-a asigurat 
baza materială pentru practi
carea diferitelor discipline, se 
vorbește de înscrierea unor e- 
chipe în campionatele de sec
tor, de atragerea, la practica
rea sportului, a femeilor, care 
reprezintă circa 65 la sută 
din personalul întreprinderii.

Cu totul deosebită ni s-a pă
rut dragostea pentru frumuse
țile naturii, dorința de recre
are în aer liber a membrilor 
asociației („Sînt circa 3000. dar 
vor fi 6000"). Mulți dintre ei 
au fost prezenți la Serbările 
zăpezii în luna martie, apoi Ia 
Pucioasa (prilej cu care s-au 
dat diplome pentru rezultate 
bune în producție, dar și în 
sport, s-a dansat, s-a cîntat), 
Ia Cheia. Gîrbova. Diham, în 
munții Bucegi, la fiecare sfîr- 
șit de săptămînă. Așa s-a 
ajuns la afirmația: „Au ple
cat la munte, In diferite ex
cursii, prin ITHR București, 
numai in acest an, circa 1000 
de oameni ai muncii de la 
noi".

început de drum promițător, 
în numai 6 luni de activitate, 
realizări demne de consemnat...

Modesto FERRARINI

0 ETAPĂ CU MULTE
In divizia a

Echipele de luptg libere din 
primul eșalon susțin duminică 
întrecerile din cadrul celei de a 
V-a etape. în toate cele trei se
rii sînt întîlnirl care se anunță 
deosebit de disputate. De pildă, 
la București, in Sala Rapid, triun
ghiularul Danubiana — Rapid — 
Vulcan (toate din Capitală) este 
deschis oricăror rezultate. La Ti
mișoara, Oradea și la Călărași, 
alte reuniuni cu echipe de va
loare apropiată.

Iată programul complet al a- 
cestei etape. Timișoara : A SA 
Oradea — Vagonul Arad — UM 
Timișoara ; Tg. Jiu : Jiul Petri- 
la — CAL. Tg. Jiu — Voința

Alegerea variantei Juste, din 
cele două propuse, nu este în- 
tr-adevăr ușoară pentru cel ce 
are negrele, In poziția prezen
tată in ultima noastră rubrică 
(alb — Rh2, DbS, Na2, CeS, 
Pa4, b2, e4, gî, h3; negru — 
Rg8, Dc5, Nf8, Ch7, Pat, b4, d5, 
S?» h6).

La prima vedere, promiță
toare este mutarea 1... Dd6 (?). 
plasînd dama pe o diagonală 
„de foc", cu amenințarea cîș- 
tigului de figură (2. D:d6? 
N :d6 șl calul este capturat). 
Dar albul răspunde desigur
2. N:d5+, iar după 2... Rh8 nu 
va urma 3. De8 Cf6 4. De6 D:e6 
5. N:e6 Nd6, ci mult mal bine
3. Rhl! lăslndu-1 pe adversar 
practic fără mutări, căci la 
3... D :b8 apare un surprinză
tor 4.Cg6 mat 1

Așadar, numai 1...CI6! duce 
la varianta cea bună, căci 
acum pentru 2. N :d5+ avem 
pregătită reluarea 2... C:d5, ca 
după 3. e:d5 D:d5 piesele ne
gre să-și asigure cel puțin joc 
egal. Dacă Imediat 2. e:d5, de
vine eficient 2... Dd6! ciști-
gînd implacabil calul, iar la 
2. Cg6 de asemenea 2...Dd6+!cu 
continuarea forțată 3. D:d6 
N:d6+ 4.g3 (sau 4. Rgl) 4... Rh7 
și pionul alb din centru cade.

Ca o curiozitate, precizăm 
că în partida De Jonghe (K.S. 
Gent) — Petran (Honved Bu
dapesta), din care am extras

MECI FEMININ DE ȘAH
în aceste zile, la Poiana 

Brașov are loc un meci 
de șah opunînd Pe cele mai 
bune junioare ale noastre, cam
pioana națională Cristina Bă- 
dulescu șl clasata pe locul trei 
la ultima finală a senioarelor, 
Smaranda Boicu. Prima partidă 
s-a încheiat remiză, pe pro
gram figurînd încă alte trei 
întîlniri.

ÎNTlLNIRI ECHILIBRATE 
DE LUPTE LIBERE

Cluj-Napoca — URBIS Bucu
rești ; Brașov : Viitorul Gheor- 
gheni — Steagul Roșu Brașov — 
Dinamo Brașov ; Oradea : Armă
tura Zalău — înfrățirea Oradea — 
UNIO Satu Mare ; Hunedoara : 
Lemnarul Odorheiu Secuiesc — 
Constructorul Hunedoara ; Bucu
rești (Sala Steaua) : CS Tîrgo- 
viște — Electra București — 
Steaua ; Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej : Dunărea Galați — C.S. 
Onești — Nicolina Iași ; Călărași: 
Hidrotehnica Constanța — Pro
gresul Brăila — Oțelul Călărași.

Toate reuniunile vor începe la 
ora 10.

DILEMA
acest stop-cadru, conducătorul 
negrelor a ales prima varian
tă și — bineînțeles — a pier
dut...

Următorul nostru exemplu 
este preluat din turneul in
ternațional „Someș *87", recent 
desfășurat la satu Mare, or
ganizatorii someșeni reinstau- 
rează o prețioasă tradiție șa- 
histă, acordind un premiu 
special pentru cea mai fru
moasă partidă Jucată tn con
curs. Ea a revenit maestrului 

nostru internațional Parik 
ștefanov, cu o realizare de
excepție, in fața oaspetelui 
maghiar Andras Meszaros. i 
Tot cu piesele negre este va- ! 
lorificată aici (vezi diagrama) 
o foarte interesantă resursă 1 
combinativă, care duce ime
diat la decizie.

Radu VOIA

AUTOMOBI! ISM - VITEZA.

IA STlNA DE VALE

Șl ORADEA

Campionatul Național de au
tomobilism — viteză continuă 
cu proba de viteză in coastă 
care se va disputa la Stîna de 
Vale — astăzi și cu cea de 
circuit ce va avea loc la O- 
radea — duminică. Viteza în 
coastă se va desfășura pe un 
traseu în lungime de 8,9 km., 
cu o diferență de nivel de 780 
m. Circuitul se va disputa pe un 
traseu în lungime de 3,5 km., 
situat în perimetrul străzilor 
Horia — Avram Iancu — Pra
hovei — Costaforu. Vor avea 
loc întreceri la clasele A 2, c 
5—6—7 și E. printre competi
tori numărîndu-se cei mai va
loroși alergători din țară, în 

frunte cu N. Grigoraș. W. 
Hirschvogel, St. Ianeovici. V. 
Nicoară, E. Pcteanu.

„Ring Voința ’(

PRIMELE SURPRIZE OEERIIE D
întrecerile din cadrul com

petiției „Ring Voința *87“ con
tinuă la arena Timpuri Noi 
sub semnul aceluiași interes. O 
numeroasă asistența urmărește 
evoluțiile pugiliștilor. care de
pun evidente eforturi pentru o 
comportare rât mai bună.

Partidele din cadrul catego
riei pană au fost cele mai a- 
tractive. Nicolae Iancu (Voința 
Buc.), o speranță în anii tre- 
cuți la „muscă" și „cocoș", a- 
cum a crescut și iată-1... spe
ranță și la această categorie. 
Elevul lui Vasile Tiță și Ște
fan Băiatu a arătat aceleași 
calități, demonstrate și cu al
te prilejuri"— tehnică bună, 
lovituri dare, joc de picioare, 
eschive. Adversarul său, Ion 
Baciu (IMGB), 1-a opus o re
zistență dîrză, dar Nicolae a 
obținut victoria la puncte. Tot 
în cadrul acestei categorii l-am 
urmărit cu multă atenție pe 
Dumitru Creștin (Steaua), un 
tînăr cu frumoase perspective. 
Cu lovituri de „mijlociu", ste- 
listul i-a făcut multe clipe 
grele Iul Ion Badea (Vagonul 
Caracal), pe care l-a întrecut 
clar la puncte. Aurel Manole 
(Mecanică Fină), un pugilist 
înalt, cu alonjă respectabilă și 
lovituri directe foarte eficace, 
l-a supus pe Vasile Lazăr (Vo
ința Buc.) unui tir aproape 
continuu, demonstrînd o supe
rioritate evidentă pentru toată 
lumea, mai puțin pentru... cei 
trei judecători (V. $chiopu, s. 
Mazăre și V. Vărăreanu), care 
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să-i sur
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DUPĂ SUCCESELE BOXULUI ..
(Urmare din pas. 1)

predatul tehnician a răspuns : 
„Așa cum am prevăzut, adică 
greu. Dar pregătirea temeinică, 
fără rabat, a dat roadele aștep
tate. Așa cum au promis înain
tea plecării Ia Campionatele 
Mondiale, băieții noștri au con
firmat din plin încrederea a- 
cordată. Ei au luptat fără me
najamente și, cu o tehnică a- 
proapc fără cusur, au obținut 
victorii clare, aplaudate pe 
ringul de la Havana, impresio- 
nind pe toți specialiștii pre
zenți. ce să vă mai spun, sînt 
mîndru și fericit că ne-am în
deplinit obiectivele, că despre 
boxul românesc s-a vorbit și 
eă se va vorbi, în continuare, 
sînt convins, numai de bine".

Cei doi băieți frumoși, cu 
priviri senine și chipuri zim- 
bitoare, par incomodați de ma
nifestările de simpatie adresa
te lor. Mihai Leu și Francise 
Vaștag se îndeamnă unul pe 
altul să vorbească. Primul și-a 
luat inima în dinți și ne-a 
spus: „Sînt fericit. Titlul de

campion 
eforturi! 
Vreau s 
prilej p 
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rate tul 
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stat, . ’ 
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TALERISTA LUCIA MOLDOVAN
Există în talerele românești 

o sportivă tînără (s-a născut 
in Arad, la 5 iulie 1967) care, 
in ciuda timpului scurt (3 
ani) de cind practică acest 
sport, a adunat în palmares 
un titlu de campioană euro
peană de junioare (Franța, 
1936) și un altul de campioa
nă balcanică (Istanbul, 1987). 
Specialitatea sa — talerele a- 
runcate din turn, sport relativ 
nou introdus în țara noastră, 
mai precis acum 4—5 ani.

Lucia Moldovan, căci despre 
ea este vorba, este legitima
tă la Clubul Sportiv Arad. 
A început tirul de performan
ță cu 7 ani în urmă, sub 
conducerea antrenorului Ion 
vasilescu, care l-a îndrumat 
pașii în a se perfecționa în 
probele de pușcă, învățînd în 
această perioadă să-și stăpî- 
nească mișcările impercepti
bile care duc la eroare, să 
se concentreze, să aibă o dis
ciplină de concurs. Urmarea? 
Un rezultat ridicat. 580 p, re
alizat în 1985. Apoi, in ace
lași an, tînără performeră a 
fost îndrumată, spre talerele 
aruncate din turn, răspunzîr.d 
astfel cerințelor federației de 
specialitate de a se extinde 
skeetul feminin în cit mal 
multe centre din țară, ștefan 
Kolessl a inițiat-o in tainele 
spargerii talerelor xburătoa- 
re, talentul Luciei Moldovan

dueînd-o la un progres sub
stanțial si In noua sa specia
litate, fapt care a impus-o a- 
tenției specialiștilor și a de
terminat selecționarea ară- 
dencei în lotul național, unde 
își continuă perfecționarea 
împreună cu A. Sălceanu, 
Suocesele de care aminteam 
la începutul acestui portret nu 
s-au lăsat prea mult aștepta
te.

Tinerețea Luciei Moldovan 
este o garanție a viitoarelor 
medalii. In același timp. Insă, 
poate fi și o capcană. Ea tre
buie să știe că drumul spre 
virilii ierarhiilor internațio
nale este cel puțin la fel de 
greu ca pînă acum. Cu atît 
mal mult cu cit, pe plan in
ternațional, numărul sporti
velor care practică skeetul va 
fi In continuă creștere și deci 
concurența pentru ocuparea 
locurilor de pe podium in 
consecință. Apoi, repetarea 
succeselor de la junioare și la 
categoria senioarelor implică 
eforturi înzecite, o muncă la 
antrenamente și mal serioasă 
ca pînă acum. Pentru Lucia 
Moldovan greul de-abia În
cepe; ea nu trebuie să uite că 
adevărata consacrare urmează 
și eă doar medalia olimpică 
este semnul valorii reale a 
unui mare sportiv.

Radu TIMOFTE

J AUTOMOBILISM, disputat, spectacu- 
§ los, cu. participare numeroasă, a fost „Ră

ii..1 întrecere contând pentru cam-
- • ‘ ‘ “ t că

organizarea, altminteri bună, a fost umbri
tă, în final, de calcularea greșită a clasa
mentelor. Ceea ce a dus la ore de aștep
tare prelungită, la întârzierea și chiar per
turbarea programului de întoarcere a unei 
bune părți dintre concurenți. Se impune o 
mai mare atenție la desemnarea corpului 
de oficiali, asa cum se procedează, de alt
fel, la Divizia A. • UN CONSTANT „ghi
nionist" se dovedește musceleanul Gh. Bu
libașa; după ce, la Autocrosul Muscelul, 
șansa i-a fost barată de evoluția neregula
mentară a unui partener de întrecere (cul
mea, și coleg de echipă !), iată-1 acum ra
tând posibilitatea clasării, poate chiar în 
primele 3 locuri (ceea ce pentru o mașină 
ARO, in fața Daciilor și a Oltcit-urilor, ar 
fi fost meritoriu), din cauza spargerii unui 
furtun de alimentare — incident tehnic 
foarte rar întâlnit. • DIN NOU despre ne
cunoașterea regulamentului: la „Raliul Del
tei" consemnam descalificarea unor concu
renți... „la mal" (după ce terminaseră deci 
întrecerea), întrucît uitaseră să predea car
netele de bord ! Acum s-au ivit situații si
milare, unii partâcipanți începînd să-și re
pare mașinile într-o „neutralizare" acordată 
pentru regruparea plutonului. Or, se știe 
său mai bine zis ar fi trebuit să se știe: 
asemenea neutralizări au regim de „parc 
închis*, aici nefiind admise reparațiile. Să 
nu mai rîdem, deci, de fotbaliștii care trag 
direct la poartă, deși arbitrul a acordat lo
vitură liberă indirectă... (S.A.).

§liul lașului", întrecere contlnd pentru ( 
pionatul Național — Divizia B. Păcat

§ ’ . . .  ' ” ’ ‘ '
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§
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§
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tivitatea internațională. Alături de alte 
două junioare legitimate, din sezonul trecut, 
la Voința București (Cristina Apostol și 
Dana Ionescu), Svetlana promite o ascen
siune reală — sperăm șl cît mai... înaltă — 
ca performeră. Desigur, seriozitatea și am
biția în pregătire ale acestor junioare au 
importanvă covirșitoare, dar nu mai puțin 
Însemnat es e rolul antrenorilor de la vo
ința, care au datoria de a asigura pregăti
rea individualizată a acestor certe talente 
e TOT LA SF. GHEORGHE am remarcat 
buna prestație a arbitrului Stellan Grecu 
(Tîrgu Secuiesc), revenit in teren după o 
absență destul de îndelungată. Alături de 
Dumitru Crăciun și Flotin Baloșescu (am-

POST-SCRIPTUM

BASCHET. JUNIOARA Svetlana Simion 
• fost revelația turneului internațional fe
minin al selecționatelor cooperatiste mește
șugărești, desfășurat la Sf. Gheorghe. Fi
ind introdusă m teren in repriza secundă 
a meciului cu echipa reprezentând Ceho
slovacia, Svetlana Simion (născută la 21 
mal 1970; este elevă în clasa a XII-a a Li
ceului „Ion Neculce" din Capitală; provine 
din secția de junioare a C.S. Voința Bucu
rești, antrenoare Ștefania Dinescu șl Tatia
na Dudescu; talie 1,82 m) a făcut un Joc 
foarte bun. Ea a dovedit indemtnare în mî- 
nulrea mingii, precizie in aruncările la coș 
— folosind și mina dreaptă, șl mina stin
gă —, simț al plasamentului și o dezinvol
tură neobișnuită pentru o debutantă tn ac

bil din Brașov), purtători al ecusonului 
F.I.B.A . Stehan Grecu a contribuit la bu
na desfășurare a întâlnirilor. (D. ȘT.)

CANOTAJ. ÎNCEPUTE pe un timp rela
tiv senin, seriile „Regatei lașului" s-au în
cheiat într-o furtună în toată regula. Din 
fericire nu s-a întâmplat nici un incident, 
dar emoțiile n-au lipsit — valurile puter
nice și ploaia în rafale amenințând în fiece 
clipă să răstoarne fragilele ambarcațiuni. 
A sărit atunci în ajutorul concurentelor ce 
încercau să acosteze întreaga suflare a ca
notajului nostru. A fost un „moment al a- 
devărului", care a arătat clar că, la greu, 
nu mai există antrenor principal sau se
cund, concurent sau medic, marangoz sau 
masor, ci numai membri • ai unei unite 
familii. 9 „LA IAȘI am rezolvat proble
ma... precipitațiilor — ne spunea în glumă 
secretarul C.J.E.F.S.. loan Iacob. Cum nu 
va ploua un timp, cum programăm o rega
tă, și gata ploaia Lăsînd gluma la o parte, 
nu ne putem opri să nu constatăm, statis
tic, că la ultimele 10 concursuri d’sputate 
la baza Dorobanțu a plouat. Să-1 așteptăm 
șl pe al 11-lea... • UNUL d.n spectatorii 
prezenți zilnic la întreceri se numește Con
stantin Adumitresei. în pantaloni scurți, cu 
o șepcuță-jocheu, de sub care 
totuși, neobservate, șuvițele de 
făcea simțită prezența și prin 
puternice adresate echipajelor 
mân untul de interes l-a reprezentat însă

nu scăpau, 
păr alb, își 
încurajările 
noastre. A-

faptul că, pentru a a 
Constantin Adumitrese 
ani ai săi și parcurge 
și la dus, și la întors 
separă lașul de lacul 
zint orașul în mai toa 
te veteranilor — ne-a 
explicația. Și iată ce 
a mă antrena". (S.A.)

LUPTE GRECO-ROh 
GHIULARUL* de la Bl 
te meciuri frumoase 
dar unul dintre ele i-« 
simplu pe toți cei pre 
bitru Constantin Pope 
linieze că nu mal văzi 
Dumitru Pîrvulescu i 
Roma, I960) : în arenă 
dintre Cristian Vasile 
rești) șl Florin Măguri 
Mare), din limitele cal 
moment dat, bucurești 
„pod". Se .părea — f’i 
asemenea poziție apro 
tușul nu va în tir zi a. i 
că în favoarea lui Cri; 
înălțat cît a putut de 
o întoarcere pe cît d 
surprinzătoare — cum, 
doar Mitică Pîrvulescu 
cut rocada cu adversa 
ANTRENORUL Ion Coi 
în Grecia, unde, la j 
conducere s sportului 
internaționale (F.I.L." 
cu tehnicienii aceste/ 
Ionic. Specialiștii greci 
ganizeze centre specia 
rea unei cît mal bune 
199-6. (C. Ch ).

POLO. APRECIAT! 
campioane, Dinamo, și 
hai Simion — a lipsit 
zentativei la partidele 
și Cehoslovacia. Mo 
Examenții de diplomă 
cu o notă foarte bun 
TINERI ARBITRI. Ba 
drei Gere, incluși în 
L.E.N., au condus o s 
cente turnee peste hot; 
mite, aflăm, au oonfii 
„cavaleri aj fluierului*
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Anul trecut, la ora de bilanț 
după revenirea in Divizia A, 
linia de clasament (cum spun 
cronicarii) a echipei ploieștene 
era una de mijloc: 9. 34 11 9 
14 34—41 31 p. Un minus 3 în 
„clasamentul adevărului", dar 
pentru o... debutantă era o 
clasare mai mult decît mulțu
mitoare. dătătoare de speranțe 
pentru campionatul care urma. 
Și ce a fost, în toamnă, avea 
să întreacă așteptările. Cu do
uă victorii în deplasare (la 
Moreni și Petroșani) în prime
le cinci etape, apoi cu o ade
vărată cursă de regularitate, 
după 17 etape, Petrolul a ter
minat turul de campionat pe 
un neașteptat — dar meritat — 
Ioc S, cu destule cîștiguri în 
planul cifric: +2 la „adevăr", 
cu doar 11 goluri primite (a 
doua apărare, după Steaua!!), 
eu doar 4 înfrîngeri și eu 8 
egaluri, prin care ne amintea 
de ... Perugia, specialista ega- 
lurilor din campionatul italian. 
Neîmplinlrile se găseau în nur 
mărul mic de victorii (5) și de 
goluri marcate (doar 13). Dar. 
cum spuneam. cu o clasare 
atit de bună și > cu un bilanț 
general peste așteptări. în iar
nă. Petrolul a plecat la pre
gătiri pe Valea Prahovei, dor
nică să-și consolideze părțile 
pozitive și șă le elimine pe ce
le negative. Pentru că erau și 
acestea și nimeni nu le ocolea. 
Conducerea tehnică a echipei 
(Mircea Dridea și Eduard Iu- 
hasz) și conducerea clubului 
(președinte Ion Brujban), ana- 
lizînd . situația cu multă luci
ditate. mai ales că lotul echi
pei. deloc bogat în valori, s-a 
subțiat prin plecarea unei Pie
se de bază (mijlocașul Dră
gan). trebuia să-l conecteze pe 
jucători la rigorile unui cam
pionat care .se anuntn extrem 
de dificil, chiar dacă returul 
era abordat de pe locul 6.

Și în sezonul de primăvară, lu
crurile aveau să se confirme 
întocmai. Petrolul știa bine ce 
poate. Știa că are un portar 
excelent. Liliac, care avea să 
contribuie și în continuare, la 
obținerea unor puncte prețioa-

re avea să-și schjmbe des al
cătuirea din motive obiective. 
De la portar Ia mijlocași, și cu 
ajutorul celor din față, petro
lul a aplicat lecția de a nu 
primi gol, așa cum puține e- 
chipe de la noi au realizat-o. 
A stat la baza acestui succes 
DISCIPLINA TACTICA. HĂR
NICIA ÎNTREGII FORMAȚII, 
EXCELENTUL MARCAJ, DU
BLAJUL PERMANENT și mai 
ales SPIRITUL DE ÎNTRAJU
TORARE ÎNTRE JUCĂTORI 
(folosirea lui I. Gușe 
locul terenului fiind 
tipic exemplu).

8. PETROLUL

la 
cel

mij- 
mai

goluri) și-a reglat greu tirul 
șuturilor lui puternice, iar ti
nerii nou introduși tn lot, Ma
nca, Bălan. Clinei — promo
vați de la echipe de Divizia C 
din județ (îl pierzi __ __ ,1,
îl pierzi de Drăgan și iei ju
cători de C-), ca și
Ursea, promovat de la juniori, 
au rezolvat doar problemele 
jocului la mijloc, dar nu pe 
cele ale ineficacității, după cum 
era greu de așteptat să le re
zolve I. Solomon, folosit și în 
linia din față la peste 30 de 
ani. după ce o viață întreagă 
a jucat mijlocaș. Dar cum spu

34 9 16

pe Nuță,

talentatul

9 26-27 34
• Puncte realizate . _ _

punct cu Oțelul, Sportul Studențesc, 
Argeș, corvinul, Jiul, Dinamo, S.C. Bacău, 
iova și Steaua) ; a obținut 11 puncte tn deplasare (cîte două cu 
Flacăra, Jiul șl Gloria, cite unul cu S.C. Bacău, Chimia, Uni
versitatea Craiova. Oțelul și F.C. Argeș).
• Cel mai bun loc ocupat: 3 (etapele a 6-a, a 8-a, a 12-a și 

a 15-a); cel mal slab loc: 14—15 (etapa a 2-a).
• Golgeterif echipei: Mocanu 5 goluri, Cr. Ene 4, Hîncu, Pan- 

cu. Butufei șl O. Grigore — cite 3, Nuță, I. Gușe, Drăgan și 
Manea — cite 1.
• Jucători folosiți: 26 — Liliac 34 de meciuri, O. Grigore 33, 

Pancu și I. Gușe. — cite 32, Pitulice, P. Gușe, și Mocanu — 
cîte 31, Hîncu 30, Butufei și Cr. Ene — cîte 27, I. Solomon 22, 
Ștefan 18, Drăgan și Manea — cîte 14, Ursea 12, Cismaru șl 
Ștefănescu — cîte 9, Bălan 8, Munteanu I și Nuță — cîte 4, 
I. Grigore și Catinca — cîte 2, Clinei, Jipa, Zafiris și Panait — 
cîte 1.
• Podiumul evldențiaților: 1—2. Butufei și Mocanu 

19 remarcări, 3. Liliac 16.
• Cartonașe galbene: 26 — 14 jucători: cele mai multe: Pan

cu 4.
• Cartonașe roșii: Butufei (etapa a 14-a).
• A----------------- ---- ------------------------- -----------------------------

tufei; 
ratate.
• A 

dintre

Pe teren propriu: 23
F.C.

(a pierdut cîte un 
Olt, Victoria, F.C. 
Universitatea Cra-

cîte

După tragerea la sorfi de ieri

DIN lABflIUE ECHIPțLOR AOASfllt
Ca totdeauna, la puține minute 

după ce telexurile și telefoanele 
au adus vestea privind viitoa
rele adversare ale echipelor noas
tre In primul tur al cupelor eu
ropene, ne-am adresat unor con
ducători sau antrenori ai celor 
cinci formații care ne vor repre- 
xenta in marile întreceri conti
nentale. Fiecăruia l-am adresat

rugămintea de a comenta', pe 
scurt, meciurile de la 18 șl M 
septembrie.

Toți cei solicitați au răspuns cu 
amabilitate invitației noastre. 
Iată. în rîndurile care urmează 
primele comentarii asupra para
delor inaugurale din cupele euro
pene. ediția 1937/1988, ale echipe
lor noastre.

Ion ALEXANDRESCU (vicepreședinte ol clubului Steaua} : 
„SÎNTEM DECIȘI SA OBȚINEM CALIFICAREA 1“

„Steaua se prezintă la startul 
noii ediții a cupelor continentale 
animată de dorința de a confirma 
prestigiul cucerit în aceste com
petiții de larg răsunet internațio
nal. Partenera noastră de între
cere din primul tur, M.T.K. Bu
dapesta, este o formație bine co
tată pe pian internațional. Ea a 
reușit o victorie spectaculoasă ta 
campiontul încheiat de curînd, 
sub conducerea antrenorului Ve- 
rebes, care a preluat și respon
sabilitatea primei reprezentative. 
Cunoscînd șl apreciind cum se 
cuvine potențialul formației din
Vasile IANUL (șeful secției de fotbal a clubului Dinamo București) i 

„AVEM JUCĂTORI TALENTAȚI, DORNICI DE AFIRMARE"
„Din capul locului vreau că 

spun că ne așteaptă un dublu 
med foarte dificil. Anul trecut, 
K.A.A. Gent (La Gantoise) ne-a 
arătat în partida eu Sportul Stu
dențesc progresele pe care le-a 
făcut ta ultimul timp fotbalul 
belgian. Iar ta campionatul aces
ta La Gantoise s-a clasat pe lo
cul 16... De aceea va trebui să ne 
pregătim cu toată seriozitatea 
pentru a putea trece cu bine exa
menul din primul tur, mai ales 
că F.C. Malines este socotită ca

Budapesta, vom pregăti cu maxi
mă seriozitate și atenție parti
dele de la 18 și 30 septembrie, 
Sîntem deciși să punem cft mal 
bine în valoare experiența jucăto
rilor noștri, prezenți în multe șl 
grele competiții oficiale. Spre 
deosebire de startul precedentei 
ediții — cînd am fost privați de 
o serie de titulari de bază — 
acum vom putea prezenta ua 
„unsprezece- complet. Sîntem de
ciși să obținem calificarea in to
rul următor, pentru care prezen
tăm destule argumente".

beneficiat de 3 lovituri 
a fost sancționată cu

expediat 369 de șuturi 
care 178 pe poartă (106

de la 11 m. transformate de Bu- 
I penaltyuri: 6 transformate, 1

(242 acasă — 127 în deplasare), 
acasă — 72 în deplasare).

Dar altă parte importantă a 
jocului, atacul, avea să creeze 
echipei ploieștene (poate mai 
mult decît in tur) mari bătăi 
de cap. Golul devenise o ade
vărată obsesie ineficacitatea 
supăra pe toată lumea si de 
aici teama cu care erau abor
date meciurile pe teren pro
priu. Așa a ajuns Petrolul să 
se simtă în largul ei mai mult 
în meciurile din deplasare de
cît pe propriul teren. A obți
nut 11 puncte pe terenurile

I. Gușe (nr. 4) nu 
are... griji. Mereu 
la post, portarul 
Liliac va rezolva 
din nou situația di
ficilă din careul 

său
Foto : 

Aurel D. NEAGU

neam, cunoscîndu-și condiția, 
valoarea și puterea, doar cu 26 
de goluri marcate, Petrolul a 
terminat campionatul pe locul 
8,. aplicînd o lecție a sa, și a 
lăsat o impresie frumoasă prin 
ABNEGAȚIA JUCĂTORILOR 
SĂI, prin DISCIPLINĂ ȘI JOC 
CURAT. Și. apropo de disci
plină, au surprins cu totul ne
plăcut atitudinile lui Butufei 
șl I. Gușe, care în finalul de 
campionat și-au părăsit echi
pa. gesturi grave față de care 
ar fi trebuit să se ia măsuri 
severe. De ce spunem acest 
lucru? Pentru că îmbunătățiri
le de lot pe care Petrolul tre
buie să Ie facă, mai ales în 
linia din față, pentru ca afir
marea unui nou talent 
pepiniera proprie, Zafiris, 
geter al echipei de juniori 
re a obținut medaliile 
bronz în campionatul național) 
nu se pot realiza decît pe fon
dul unei totale discipline, ele
ment în care Petrolul a exce
lat. Și poate că acest tînăr 
firis va reînnoda tradiția 
ieșteană în creșterea unor 
meni de gol“ cum au fost

din 
gol- 
(ca- 

de

se, la Galați, Buzău, Pitești 
(cu Oțelul și FC. Argeș, am
bele 0—0, Liliac a apărat și 
cîte un penalty); Petrolul mai 
știa că are o linie de fundași 
bine pusă la punct : Pancu,
Butufei, Ștefan (în locul că
ruia. după accidentare, a fost 
retras Pitulice). P. Gușe. Apoi 
linia de 
harnică
(Mocanu, 
Hîncu în

mijlocași, la fel de 
și greu de depășit 
O. Grigore, I. Gușe, 
primul rînd), dar că

partenerelor (locul trei, după 
Steaua și Dinamo!!), dar a 
pierdut... 11 acasă, numărul de 
remize a ajuns, în finalul de 
campionat, la 16. iar numărul 
meciurilor de 0—0, la nouă. 
Se știa de ineficacitate din 
campionatul trecut, dar reme
diul n-a putut fi ' " "
Ene, singurul om de gol. 
marcat puțin (doar 4 goluri) ; 
împingerea lui Grigore ca 
„vîrf“ n-a dus la rezultatele 
așteptate, Mocanu (numai 5

găsit. Cr.
a

flind echlpa-revelațle a campio
natului 1986—87. Desigur, dorim 
calificarea noastră șl o credem 
pe deplin realizabilă: Dinamo are 
o mal bogată experiență interna
țională. chiar dacă străbate o pe
rioadă de reconstruire a „unspre- 
zecelui" de bază. Avem însă la 
rîndurile noastre jucători taien- 
tați, bine pregătiți, care vor ștt 
să-și pună în valoare calitățile șt 
în cele din urmă să obțină ea», 
fioarea".

Radu MATEI (președintele clubului Victoria) : 
.ASTĂZI NU MAI EXISTA ECHIPE MARI SAU MICI"

după rezultate foarte strlnsei 
la București și 1—1 la Nico- 
Așadar, trebuie să acordăm 
deosebită atenție

Za- 
plo- 
„oa- 
Dri- 

dca I (chiar el, antrenorul), FI. 
Voinea, Păiș, pisau sau Nuță. 
Petrolul duce dorul unui ju
cător cu simțul porții, ©are ar 
schimba mult în bine dina
mica, conținutul tactic al jo
cului și rezultatele unei foste 
echipe-fanion, confruntate 
ultimii 
de lot, 
meritul 
timpul

w
.La prima vedere s-ar părea că 

sorții ne-au avantajat. Să nu ui
tăm însă că astăzi, pretutindeni, 
există o egalizare a valorilor. Cu 
alte cuvinte, nu mai există echipe 
mari sau mici. Formația cipriotă 
Larnaca va fi cu siguranță un 
adversar care va aborda ambele 
întâlniri cu o mare ambiție, cu 
o putere de luptă exemplară. Șl 
cînd afirm acest lucru mă gin- 
desc la ediția de anul trecut, cînd 
experimentata noastră echipă 
Sportul studențesc a trecut, in 
turul al II-lea al Cupel U.E.F.A., 
nu fără emoții, de Omonia Nico- 
Eugen BANCIU (vicepreședinte 

„NE DORIM UN
„Sigur, auzind numele viitoarei 

noastre partenere de Întrecere, 
fără rezonanță Internațională, unii 
ar fi tentați să spună că sarcina 
echipei noastre nu este dintre 
cele mal dificile. Ar fl însă o 
mare greșeală dacă am privi lu
crurile în acest mod. Raportăm 
valoarea echipei din Katowice 
(locul 3 ocupat în clasament) și 
La valoarea fotbalului polonez, 
aflat mereu, prin reprezenta
tivele sale, la campionatele mon
diale sau J.O. Mal știm că orice 
dublă confruntare din cupele eu
ropene este dificilă, indiferent de

în 
ani cu atîtea probleme 
dar care, iată, spre 
ei a cochetat mai tot 
cu locurile fruntașe.

Constantin ALEXE

sla, 
1—0 
sla.
o ...... _______
jocuri, să ne pregătim cu toata 
seriozitatea, pe toate planurile *1 
să pornim de la ideea că avem 
ta față un adversar dificil, ambi
țios. dornic de afirmare. Stat con
vins că toți jucătorii, conștlențl 
de acest lucru, se vor pregăti ta 
consecință! mai ales că absolut 
toți sînt dornici să ajungă ta tu
rul al n-lea, la debutul echipei 
noastre într-o cupă europeană", 

al clubului Sportul Studențesc)) 
BILANȚ MAI BUN"

numele adversarei, șl. ca atare, 
pe baza experienței acumulate, 
avem datoria să pregătim cu toa
tă atenția aceste jocuri, mai alea 
că sîntem animați de dorința de 
â realiza un bilanț superior celor 
obținute de echipa noastră ta a. 
ceste prestigioase competiții. Pre
gătirea acestor meciuri trebuie 
s-o începem de-acum, prlntr-o 
bună documentare în privința 
potențialului viitoarei adversary 
a lotului, ei de jucători, a valorii 
lor și a jocului pe care O prac
tică formația din Katowice'

Constantin OȚET (antrenorul Universității Craiova) :
„N-O CUNOSC PE CHAVES, DAR LE CUNOSC PE...

F.C. PORTO Șl BENFICA"
„Cînd am revenit la echipă, nici 

prin gind nu-mi trecea că vom 
mai reuși să ne aliniem din nou 
la startul competițiilor europene. 
Am avut însă un retur bun șl, 
după vlctoria-surprlză din partida 
cu Sportul Studențesc de la Bucu
rești, s-a ivit la orizont Iarăși 
Cupa U.E.F.A. Șd am așteptat cu

ambelor

ii

1

ARBITRII PARTIDELOR-TUR ALE
BARAJULUI PENTRU DIVIZIA C

73 rutrt 108?

tragere excepționala

PRONOEXPRES

BANI. AUTOTURISME,EXCURSII
IN U.RSS

FORMULA 
ATRACTIVA, 
CÎȘTIGURI 

DE EXCEPȚIE l

42 de numere, 
în cadrul a 6 
extrageri, cu
prinse în 2 faze;

13 categorii 
cîștiguri ;

de

Se cîștiigă și
3 numere din

Biletele de 25 
lei participă 
toate 
rile ;

cu
6;

de 
la 

extrege-

ULTIMA ZI de 
participare, SÎM- 

BĂTĂ, 11 iulie I

I

I

*J

Așa cum am mai anunțat, 
duminică se vor desfășura me- 
ciurile-tur ale barajului pentru 
promovarea în Divizia C. Fe
derația de fotbal a delegat 
pentru conducerea acestor par
tide numai arbitri din lotul re
publican A. Dar iată pe cava
lerii fluierului care vor oficia 
la aceste întîlniri. programate 
cu începere de la ora 18 :

Filatura Fălticeni 
Ursu Sovata : 
Neamț) ;

Celuloza P. 
Botoșani : C. 
ceava) ;

Mecon Oraș
Dej — Chimia Oraș Victoria : 
S. Rotărescu (Iași);

Avîntul Liești
Vaslui : Cr. Teodorcscu 
zău) ;

Săgeata Stejarul Tulcea 
Compref Constanta :, V. 
gheloiu (București):

Autobuzul Laminorul 
șani — A.S.A. Buzău: 
nescu (București):

Montana Sinaia — 
Roșu Călărași : D. I
(București);

Cot

Spor- 
(Dro-

mări emoții tragerea la sorți. 
Acum, cînd am aflat adversaruă, 
ce să mai spun 7 Știu puține lu
cruri despre Chaves. Știu Insfi 
altceva despre fotbalul portughez. 
Ștru că a fost la turneul final 
C.M. de anul trecut, știu că F.C. 
Porto este actuala deținătoare a 
Cupei Campionilor Europeni, știu 
că mai are încă două echipe de 
valoare incontestabilă, Benfica și 
Sporting Lisabona. Concluziile 
care se pot trage sint, deci, dare. 
Trebuie să ne luăm toate măsu
rile cu atît mai mult cu olt, se 
știe, avem o echipă alcătuită din 
jucători tineri, care vor trebui 
capacități la maximum. Din pă
cate. în primul joc nu-1 vom a- 
vea pe Lung, care mai are o e- 
tapă de suspendare. Dar, repet, 
totul este să realizăm o stare de 
spirit foarte bună la ora dublei 
manșe cu această necunoscuta 
echipa portugheză".

Lacul
A. Gheorghe (P.

Neamț — A.S.A I
Gheorghe (Sii-

Gh. Gheorghiu-

Moldosin
(Bu-

An-

Foc-
G. Io-

- Oțelul 
Petrescu

Laminorul Zlmnicea 
I.M.G. București : I.
(Ploiești);

Petrolul Tîrgoviște — 
ting Slatina : V. Titorov 
beta Tr. Severin);

Edilul Pitești — A.S.A. Cra
iova : Gh. Constantin (Rm. Vîl- 
cea)‘;

Jiul A.C.H. Tg. Jiu — Auto- 
mecanica Reșița: I. Velea
(Craiova).
. Mineri/1 Uricani — Auto Ti
mișoara : M. Axente (Arad);

Textila Cisnădie — Șurianul 
Sebeș ; N. Dinescu (Rm. Vîl- 
cea) :

Cuprom Baia Mare — So
meșul Odorhei: M. Salomir 
(Cluj-Napoca);

Motor I.M.A. Arad — Voin
ța Oradea: G. Macavei (Deva);

Construcții Montaj Cluj-Na
poca — Hebe Sîngeorz Băi : 
V. Antohi

Mureșul
Covasna : 
reș).

(Iași);
Toplița — Carpați 

L Tărcan (Tg. Mu-

Aceiași
și partidele retur.

arbitri vor conduce

LOTO PRONOSPORT INFDRMLAZi
• Informăm pe cei interesați 

Că TRAGEREA OBIȘNUITA LOTO 
a acestei săptămîni are loc astăzi, 
în București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, începînd de 
la ora 15,50. Aspecte de la efec
tuarea tragerii vor fi transmise 
la radio, pe programul I, la ora 
16,15. Numerele extrase vor fi 
transmise și în reluare, la orele 
deja cunoscute. După efectuarea 
operațiunilor de tragere, va rula 
un film artistic. Intrarea liberă.

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 3 IULIE. Cat. 1: 5 
variante 100% a 28.538 lei și 4 va
riante 25% a 7.134 lei; cat. 2: 3,50 
variante a 19 761 lei: cat. 3: 11,75 
variante a 5.886 lei; cat. 4: 42,25 
variante a 1.637 lei; cat. 5: 126,75 
variante a 546 lei; cat. 6: 313 va
riante a 221 lei; cat. X: 1.697,25 
variante a 100 lei.



VIZITA PRIETENEASCĂ DE LUCRU CELE 65 DE MECIURI DIN PRIMUL

A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU i

TUR AL COMPETIȚIILOR EUROPENE
Reprezentanți ai Uniunii Europene de Fotbal 

Asociație au procedat joi, la prînz, la tragerea 
la sorți a partidelor din primul tur al .competiții
lor continentale intercluburi. lată aceste meciuri 1

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

St. Mirren 
Merthyr (Tara r.c. Haga 
Dinamo Bucuroșii

ÎN REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ §

r Urmare din pag. 1)

in probleme bilaterale și inter
naționale de interes comun.

La această nouă rundă de 
convorbiri au participat: din 
partea română — tovarășii Ion 
Stoian, membru supleant al Co- 
miletului Politic Executiv, 
secretar al C-C. al P-C.R-, ștefan 
Bîrlea* membru supleant al Ca- 
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului de Stat al Planifică
rii, Gheorghe Petrescu, vice
prim-ministru al guvernului, 
Constantin Mitea. consilier al 
secretarului general ai Parti
dului Comunist Român și 
președintelui Republicii Socia
liste România, Nicolae .Mihai, 
adjunct al 
ții externe 
Constantin 
ministrului 
Constantin 
ministrului

na, Nicolae Mihai, 
șefului secției rela- 
a C.C. a| P.C B., 
Oancca, adjunct al 
afacerilor externe. 
Stanca, adjunct al 

___________  comerțului exterior 
și. cooperării economice inter
naționale, Ion Tcșu, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Varșovia.

Din partea polonă — tovara. 
sij Jozef Czyrek, membru al 
Biroului Politic, secretar al C-C- . __
a] P.M.U.P., Manfred Gorywo- iui și păcii, 
da, viceprim-ministru, președin
tele Comisiei de planificare de 
pe lingă Consiliul de Miniștri, 
Zdzislaw Sadowski. viceprim 
ministru, președintele părții po
lone în comisia mixtă guver
namentală de .colaborare eco
nomică și tchnico-științifică.

Boguslaw Kolodziejczak, șeful 
cancelariei secretariatului C.C. 
al P.M.U.P., Ernest Kucza, șeful 
secției relații externe a C.C. 
*1 P.M.U.P., Stanislaw Dlugosz, 
vicepreședinte al C.S.P^ Hel
muth Floeth, adjunct al minis
trului comerțului exterior. Bogu. 
slaw Stachura, ambasadorul 
R.P. Polone in România.

Membri ai celor două dele 
gații au informat despre con
cluziile la care au ajuns cu pri
lejul intîinirilor de. lucru avute 
pe diverse domenii, în timpul 
dimineții, cu privire la moda
litățile concrete de intensifica
re a colaborării și cooperării 
româno-polone. potrivit orientă
rilor ți hotărîrilor stabilite la 
nivel înalt.

L* încheierea convorbirilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Wojciech Jaruzelski 
au subliniat însemnătatea deo
sebită a înțelegerilor pe care 
le-au convenit, cu ocazia noii 
intîlniri. afirmîndu-și convin
gerea că acestea vor asigura 
dezvoltarea și mai puternică a 
conlucrării dintre cele două 
partide și țări, în folosul Și 
spre binele ambelor popoare, al 
progresului și prosperității lor. 
al cauzei generale a socialismu-

I
$
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Rapid Vierta 
F.C. Porto 
Dinamo Kiev 
Bordeaux
Benfica Lisabona 

■Maimti FF
Real Madrid 
Neuchâtea Xamai 
PSV Eindhoven 
l-'rara Reykjavik 
oiympiakos Pireu 
Shamrock Rover* 
Aarhus FF 
LiUestrâm SK 
Steaua București 
Bayern MUnchea

—- Hamrun (Malta)
— Vardar Skopdje
— Glasgow Rangeiw
— Dynamo Berlin
— Partizani Tirana
— Anderlecht Bruxelle»
— Napoli
— Kuusysl Lahti
— Galatasaray Istanbu*
— Sparta Praga
— Gornik Za-brze
— Omonia Nicosia
— Jeunesse d’Esck
— Linfield Belfast
— M.T.K. Budapesta
— Sredeț Sofia

g

g

2

I

i
8

g

CUPA CUPELOR 
meci

Limaasot
Young Boys Bern*
Hamburger S.V. 
Lokomotive Leipzig 
Aalborg
Ajax Amsterdam 
Beal Sociedad 
Sporting Lisabona 
Dinamo Minsk 
Rovaniemi PS 
Vlaznia Skodra 
Akranes (Islanda) 
Vitoșa Sofia

,,CARTILE

„CUPA I.M.G.B.” LA
La ediția inaugurală a ..Cupei 

I.M.G.B." la ciclism-șosea ta a- 
pelui arbitrilor au răspuns „pre
zent** 84 de rutieri de ta asocia
ții și cluburi din întreaga tară 
după care, în aplauzele sutelor 
de spectatori, caravana s-a pus 
în mișpare pentru a parcurge 
prima etapă pe traseul București 
— Oltenița si retur (108 km). Pe 
prima porțiune a traseului am 
notat citeva acțiuni întreprinse 
de cicliștii de 1a I.M.G.B. care 
au vrut să se detașeze încă din 
plecare. Replica colegilor de în
trecere. promptă, a anihilat. în*ta, 
orice tentativă. La întoarcere, 
vlnitul din fată însiruie plutonul 
pe citeva sute de metri, iaeilitlnd 
astfel formarea unor gruouri. 
care — unele — se vor reuni, 
formind la trecerea prin comuna

f-OTBAL 
-meridiAkie

Galilort

CUPA

Cei doi conducători de partid 
și de stat aii stabilit ca re
zultatele vizitei, ale convorbiri
lor — purtate într-o atmosfe
ră de caldă prietenie, înțelegere 
și stimă reciprocă — să fie con
semnate într-un comunicat co
mun, care se dă publicității.

I

CICLISM, ETAPA I
Frumușani un pluton fruntaș de 
23 de alergători, 
acțiunea va reuși, 
gîndu-se. cel din 
prinși în comuna 
denl. Astfel că ta 
s-a prezentat tot plutonul, victo
ria revenindu-i lui Gh. Lăutaru. 
Clasament etapă : 1. Gheorghe
Lăutaru (Dinamo) 2.39:15. medie 
orară 40,500 m. 2. Cr. Neagoe 
(Steaua). 3. Val. Constantinescu 
(Dinamo). 4. P. Mitu (I.M.G.B.). 
5. C. Popa (Steaua). 6. C. Nicolae 
(Dinamo), toti același timp.

Astăzi se desfășoară etapa a 
Il-a : București — Oltenița — 
Chirnogi si retur. 120 km. Startul 
ta ora 15.30 ta km. 8 al șoselei 
spre Oltenița.

Horoțiu SIMA

Se părea că 
dar. neîntele- 
fată au fost 
Popești-Leor- 
sprintul final I

preliminar
— Dunajska Siireda
— ou învingătoarea dta 
meciul preliminar
— Avenir Beggen
— Olympique Marseille
— Hăjduk Split
— F.C. Dundalk (ttrtandnț
— Slask Wroclaw
— FC Tirol
— Genclerbirllgi
— Glentoran (Irlanda N.)
— Sliema Wanderer* (Malta*
— Kalmar FF (Suedia)
— OFI Creta

Aberdeen
FC Bacoeloraa 
Wismut Ane 
FC U trecht
KSK Beverea
Espanol Bareeiooa
Feyesioord 
Vitoria Guimaraea 
Grasshoppers ZUrtck 
Celtic Glasgow 
Pogon Szczecin 
Bonved Budapesta 
Dundee Utd. 
Dynamo Dread»
Vttkovtae
Admira Wacker 
Brondby 
Renii Leningrad 
Mjondalen IF (NoreJ 
Panathinaikos Atena 
Flamurtart Vlora 
Gljon
Juventus Torino 
Trakia Plovdiv 
Panionlos
Beșikbaș Istanbul 
Admira Viena 
Lokomotiv Sofia 
Velez Mostar 
EPA Larnaca 
Sportul Studențesc 
Universitatea Craiova

Partidele primului .
•vea loc în luna septembrie, în zilele de 16 -

FC (UtancUi

— Tatar Reykjavik
— LASK Uns
— Bohemian» Prag»
— Borassta MBnahengL
— Sponi Luxemburg
— TMattanya
— Dloamo Moscova
— BonuBta Dortmund
— Toron»
— Lokerea
■— CoMeraine (Mandat
— Spartak Moscova
— AIK stockholo»
— FaUoseura
— GOteborg
— FC Bruges
— Werder Bremen
— Auxerre
— Partizan Belgrad
— AC Milan
— La Valeți»
— Steaua Roșie Belgrad
— Toulouse
— Intemazionale Milano
— Bayer Leverkusen
— Dinamo Tbilisi
— FC Sion
— Victoria București
— GKS Katowice
— Chaves (Portugalia)

tur în cele trei cupe vor
iu.

DE VIZITĂ'1 ALE ADVERSARELOR NOASTRE
M.T.K. BUDAPESTA

M.T.K., duh Întemeiat In 1888, 
reprezintă una din „căTțlle de vi
zită" cele mal renumite din fot
balul ungar: 1* victorH ta cam
pionat și 10 ta Cupă. Anul aces
ta, echipe alb-albastră, culori sub 
care au jucat cîndva Zakarias, 
Hldegkuti etc., a cîștigat campio
natul fără mari probleme, acu- 
mulînd 43 de puncte din 30 de 
meciuri. cu un golaveraj de 
52—24.

Antrenorul el, reputatul tehni
cian Jozsef Verebes, a schimbat 
radical garnitura față de sezonul 
trecut, „construind" în jurul in
ternaționalilor A 
Bognar șl Boda. 
Gaspar — Huszarik, Hires, 
rinez, Kovacs — Kekesl, Turner, 
Bognar, Turtoczky — Boda, Szel- 
bert, M.T.K. a avut un „mijloc* 
de campionat excelent, jucînd 
mal slab în final (ta ultima eta
pă, 3—S eu Gyor pe teren pro
priu) .

Stadionul echipei are o capaci
tate

Hires, Kekesl, 
In alcătuirea:

L6-

de

an tir onorului Waselye (Ltage), 
grăitoare pentru valoarea viito
rilor adversari al dtnamovlștUor: 
„După co Mannes a deschis sco
rul, ne-a fost clar că nu vom 
reuși să egalăm, atlt de solidă șl 
da netrecut era apărarea celor 
din Malines I".

„Traseul" lui Malineș în cam
pionatul 1986/87 : 34 de meciuri, 34 
da victorii, 7 meciuri egale, (nu
mai) 3 tafrlngeri, golaveraj 57—18. 
Antrenorul Aad de Mos (fost 
la Ajax) a folosit „li“-le : 
Proud’homme — Cluytens, Ruj- 
ves. Koeman, Deferm — Kasse- 
taers BenfeM, Hofkens, Demes- 
maaeker — R. Martens, Den Boer.

E.P.A. LARNACA
Neavînd suficiente date despre 

adversara Victoriei, imediat după 
tragerea ta sorți am telefonat ta 
redacția ziarului „Agon* din Ni
cosia, aflînd că E.P.A. e una din
tre cele mal vechi echipe cipriote, 
cîștigătoarea campionatului 1974 
șl, 2 ani mal târziu, prezentă in 
Cupa UJE.F.A. (0—1, o—a cu Ara
rat Erevan).

In sezonul 1986/87, sub conduce
rea antrenorului cehoslovac Jan 
Loboda (47 de ani), formația din 
Larnaca a ocupat locui * ’ 
plonat, - - --------
Skalas, 
lor (cu 
rile d 
străini, _ ______________________
slovacul Perlz, ambii foarte activi 
pe postul de mijlocași ofensivi.

Scuzîndu-ne pentru eventualele 
erori de transcriere (datorata 
convorbirii telefonice), iată „11"-le 
de bază folosit de Loboda: Harta 
— Falconettl, Yoannou, Ftarakta, 
Ortodoxou — Cta-k, Maittas. 
Perlz —t Neudeus, skaîas, Per- 
dlous.

G.K.S. KATOWICE
Deși de curînd înființată (1964), 

echipa minerilor dih Katowice se 
află, de dțlva ani, In prim-pia- 
nul campionatului Poloniei, ter
minînd ultima ediție pe locul L 
Avînd culori tradiționale alb-roșu.

GKS nu deține rezultate deosebi
ta in palmares (o victorie în Cu
pa Poloniei, i486), dar posed* 
etțiva jucători de reală valoare, 
ta frunte cu Jan Furtok, locul 2 
ta atașamentul golgeterllor sezo
nului 1986/87. Alături de el. Pie- 
karczyk, Nawrocki, Wljas șl Ko- 
niarek au evoluat în reprezenta
tiva A sau în cea olimpică, pri
mii 2 jucînd, recent, ta Cluj-Na- 
poca, în preliminariile J.O.

De regulă, antrenorul Lysko u- 
dlizează garnitura: Dreszer — 
Blegun, Zajac, Piekarczyk, Ka- 
pias — Krzyzos, Nawrocki. Wljas 
— Furtok, Koniarek. Kubisztal. e- 
lementul forte fiind, după păre
rile specialiștilor, linia de atac. 
După opiniile acelorași, „călcîlid 
luî Achile** îl constituie defensiva, 
mal ales fundașii laterali.

CHAVES
Nume mai nou în fotbalul lu

sitan, Grupo Desportivo Chavcs 
(fondat 1949) a promovat în „cam- 
peonato nacional" în 1985, 
c*. spre surpriza generală, 
antrenată de Raul Aguas a 
nat pe un remarcabil loc 
*8 doilea sezon pe prima 
cel recent încheiat, ea

niumal 
echipa 
termt- 
« I In 
scenă, 

a mal 
făcut un pas (locul $). suficient 
însă pentru a primi dreptul la o 
cupă europeană.

Culorile d tradiționale stat 
grena-albastru, far stadionul pe 
care joacă, „Estadlo Municipal*. 

' numără 15 000 de locuri.
O garnitură mai veche, dattnd 

de ta începutul campionatului, a- 
vea alcătuirea: Fonseca — Pio. 
Vivas, carvalhal, Raul — Borges, 
Rocha, Ferreira. Beto — Silva. 
Jorge Placido, eu observați* că 
Jorge Placido e considerat drept 
marca speranță a fotbalului por
tughez. inclus după Saltillo tn 
„națională", ea a marcat ambele 
goluri în meciul (de tristă amin
tire) cu Malta, 3—2.

20 000 de locuri.
F.C. MALINES

campioană a Belgiei 
de război), formația din 

(localitate aflată la 30 
a reprezentat

Triplă 
(Înainte 
Malines 
km de Bruxelles) 
marea revelație a ultimului se
zon, terminînd campionatul pe 
locul 2 (ta numai două puncte 
de Andertecht !) și dștiglnd Cu
pa ! Intîlnind in finală pe F.C. 
Liege, Malines a cîștigat cu 1—4, 
unicul gol fiind realizat, in mSn. 

§2i9. de Den Boer, fotbalist olan- 
dez. Menită semnalată declarați»

PRIMELE VICTORII ROMÂNEȘTI IN MAREA ÎNTRECERE DE LA ZAGREB
(Urmare din pag. 1)

aceste fete talentate. munci
toare si modeste, ci si specia
liștii din lumea natatiei mon
diale. la curent cu recentele lor 
rezultate. •

Azi (n.r. — ieri), la Mladost, 
inotătoarea româncă Noemi 
Lung a fost vedeta primelor 
finale. Ea a fost 
trei dintre ele. la 
m mixt (procedeu 
este considerată, la 
cea mai bună specialistă din 
lume) și 400 m liber (în care 
și-a dovedit marele său poten
tial) urcind pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere. In prima finală la care 
a participat. 200 m mixt, spor
tiva de la Clubul Sportiv Mu
nicipal Școlar Baia Mare (năs
cută la 16 mai 1968). elevă a 
antrenorului emerit Gheorghe 
Oimeca. era pe locul secund 
după 50 de metri. Apoi, pe po
ziția a treia la 100 m (timn în 
care coechipiera sa Anca Pă- 
irășcoiu îsi valorifica nrocedeul 
favorit, soațele, aflînd’i-se în 
acel moment ne prima poziție), 
pentru ca în ullimpio douS 1u--

prezentă în 
două — 200 
la care ea 
ora actuală.

gimi de bazin maramureșeanca 
să se instaleze cu autoritate în 
fruntea celor opt finaliste. în
cheind cursa în stil de mare 
campioană, cu un avans con
fortabil si cu un nou record 
mondial 
doborînd si propriul său record 
national, stabilit cu 
mai înainte. în 
Ce a declarat 
ceastă victorie? 
bine în finală
Nu uit însă că mă mai așteaptă 
șase siariuri individuale si trei 
curse de ștafetă, ceea ce în
seamnă că trebuie să-mi eco
nomisesc forțele1*. Si cum a 
făcut-o? La mai puțin de trei- 
sferturi de oră. băimăreanca 
s-a aliniat din nou la startul 
unei finale, cea de 400 m liber. 
Si. de data aceasta, a condus 
de la un can la altul la jumă
tatea distantei cronometrele în- 
registrînd 2:03.94. iar în final 
4:10.84. mult sub vechiul rețo-d 
mondial universitar 
înotătoarea noastră a 
..dublul" american 
Meyers prima dintre 
eoborînd 
formants 
tî ei

1. NOEMI

universitar 2:15,64.

cîteva ore 
— 2:16,15!serii

Noemi după a- 
„Am înotat mai 
decit în serie.

(4:13.41). 
întrecuf 

Kr-emer- 
acestea 

ct ea sub vechea r>er- 
vîrf a comoeti- 

4:12.18.

REPREZENTANȚII NOSTR', IN INTRE<~EOi'!E n? 47i

Glmnastică, la Palatul Sporturilor Zacreb — Mădălina Tănase 
Lenuta Rus. Laura Cutina Ecaterina Szabo. în cadrul concrsu- 
lui ne echipe.

înot. Bazinul Mladost — Tîm-aea Toth fi00 m fiber'.
Lung. Anca Păt-lscoiu f’on m fluture). Anca Pâ*-ășcoiu HO" m 
spate) Flavins Vfsnn f’OO m mixt).

Caiac-canoe, Complexul Jarun — probe de 500 m masculin 
'calificări).

Dar iată rezultatele tehnice 
ale acestor finale: 200 m mixt: 

LUNG (România) 
2:15,64 — rec. mondial univer
sitar; 2. Mildred Muis 2:18.21; 
3. Marianne Muis (ambele O- 
landa) 2:18,31; 4. Anca Pă-
trășcoiu (România) 2:18,37; 400 
m liber: 1. NOEMI 
4:10,84 — rec, mondial 
sitar: 2. Mitzi Kremer 
3. Lisa Meyers (ambele 
4:18,86... 6. Eniko Palencsar
(România) 4:23,11. La ștafeta 
de 4X100 mixt, cvartetul nos
tru (Pătrășcoiu. Lung, Toth, 
Palencsar) s-a clasat al saselea. 
cu 4:23,77 (a cîștigat S.U.A. — 
4:14.38), iar la 200 m fluture 
masculin Flavius Vișan s-a ca
lificat numai în finala B unde 
a ocupat locul 4. cu 2:04.23

Cum afirmam, caiacul-eanoea 
nu a beneficiat de o vreme 
orielnică decît în primele din 
cele zece curse desfășurate pe 
moderna si excelent dotata 
pistă nautică de la Jarun. Chiar 
Si în aceste condiții atmosferice 
vitrege, echipaiele noastre 
1 000 m (masculin) si 500 
(feminin) s-au comportat 
înălțime, califieîndu-se în 
ze’e sunerioare care vor avea 
loc sîmbătă. Astfel în semifi
nale vor evolua Stoian-Velea 
la caiac 2 Leicae la caiac sim- 
n’u. Tecla Borcănea de aseme
nea la caiac simplu iar direct 
în finale au intrat Macarencu. 
<a canoe simnlu. T “haci-Andriev 
la canoe d”hhi Pona-Constan- 
(în-Lefcae-Feodosei la caiac 4. 
O mențiune, pentru dublul cam- 
nion mondial Aurel Maeareneu. 
rare a renUrnf cel mai bun 
timp — 4:16 30.

LUNG 
univer- 
4:12,18; 
S.U.A.)

la 
m 
la 

fa-

3 in.oam- 
de atac, 
golgetert- 

Sub eulo- 
j urători

ea șl virful ci 
tn Clasamentul
22 de goluri).
evoluează șl 1 _______
nigerianul Otark șl eeho-

Grupaj’ de
Ovidiu IOANIȚOAIA și 

Mircea TUDORAN

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

ATLETISM • In cadrul con
cursului de ta Berlin, atletul 
sovietic Viktor Evsiukov a dșligat 
proba de aruncare a suliței, eu 
84,50 m, americanii Mike Conley 
s-a situat pe primul loc ta să
ritura ta lungime cu 8,32 m, tar 
Heike Drechsler (R.D. Germană) 
a terminat învingătoare ta probe 
similară feminină eu 7,21 m. 
Alte rezultate : feminin : 100 m : 
Silke Giadlsh (R.D. Germană) — 
11,15; KM mg: Cornelia Oschkenart 
(R.D. Germană) — 12,63 ; arun
carea greutății : Helena Flbln-
gerova (Cehoslovacia) — 20,19 m ; 
801* m : Christine Wachtel (R.D. 
Germană) — 1:57,35 ; masculin : 
200 m: Jefferson (S.U.A.) — 20,61; 
aruncarea greutății: Timmermann 
(R.D. Germană) — 21,65 m ; lua 
mg : McKoy' (Canada) — 13,62 ; 
săritura cu prăjina: Vasili Bubka 
(U.R.S.S.) — 5,60 m ; aruncarea 
discului : Bugar (Cehoslovacia)
— 64,92 m • Proba de săritură 
în înălțime din cadrul concursu
lui de ta Lappeenranta (Finlanda) 
a revenit recordmanului mondial 
Patrik Sjoberg (Suedia), cu re
zultatul de 2,28 m. lin proba de 
800 m primul a trecut linia de 
sosire iugoslavul Slobodan Po
povicl. tu timpul de 1:46,71, iar 
în cea de l 500 m pe- primul loc 
s-a clasat spaniolul Jose. Abascal
— 3:37,38.

BASCHET • In penultima zi 
a turneului masculin de ta Kua
la Lumpur (Malayezia). echipa 
iugoslavă Olimpia Ljubljana a 
învins cu scorul de 79—78 (40—32) 
formația vest-germană BC Optik. 
tntr-un alt joc, selecționata de 
tineret a R.P. Chineze a între
cut cu 140—63 (60—29) echipa ora-

șului Bangkok • In continuare* 
turneului pe care-1 întreprinde în 
R.P. ^Chineză, echipa orașului 

.. ta Shan- 
localfi. Oas- 
scoru) do

— . _______ , echipa
San Francisco a jucat ta 
ghai eu selecționata ‘ 
pețll au cîștigat cu 
M—73 (46- 38).

CICLISM • Etapa _______ __
rolul Frdnței. Troyes — Pepinay 
sur Senart (205 km) a fost cîș- 
tigată de rutierul olandez Jean 
Van Poppe în 5.23:53. In clasa
mentul general conduce elvețianul 
Erich Maehler.

FOTBAL • La Cordoba (Ar
gentina), în prima semifinală a 
campionatului Americii de Sud, 
selecționata statului Chile a în
vins cu scorul de 2—1 (după pre
lungiri) echipa Columbiei. La 
sfîrșitul timpului regulamentar 
de joo scorul a 
Golurile au fost 
tengo (min. 106), 
respectiv Redin 
lovitură de la II 
doua semifinală_ ____
formațiile Argentinei și 
y ului.

ȘAH 
neului 
a fost 
dianul _ . _
tul campion mondial Mihail Tal, 
suedezul Ernst l-a învins pa 
marele maestru Alburt, Ribli a 
pierdut in 32 de mutări ta Short, 
Sax. cu albele, n-a obținut decît 
remiză în partida cu Yu Yun.

Popovicl a cîștigat ta Hamad, 
tar Smislov a remizat cu Speel- 
man. In clasament conduce Nigel 
Short cu 9 p, urmat 
man 8.5 p, Ribli 8 p, 
Sax și Rodriguez eîte

a 8-a a Tu-

fost egal : 
marcate de 
Vera (min. 
(min. 103), 
m. In cea
se vor

0—0.
As- 

109). 
din 

de-a
întîlni 

Urugua-

• Bunda a 13-a 
interzonal, de la 
o rundă a suprizelor : in- 
Prassad a cîștigat la fos-

a tur-
Subotita

de Speel- 
Tal 7.5 p, 
6.5 p etc.
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