
Sub președinția tovarășului
t. Proletari din toate țările unlti-vd I
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NICOL AC CEAUSESCU

w COMITETULUI POLITIC1
mm AL C.C. AL P.C.B

președintia tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
vineri, 10 iulie, a avut

Sub 
Nicolae 
general 
Român, 
loc ședința Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat MODUL IN CARE 
S-A ACȚIONAT PENTRU RE
CUPERAREA RESTANTELOR 
DIN LUNA IUNIE IN DOME
NIUL EXPORTULUI. PRECUM 
SI MASURILE PENTRU RE
ALIZAREA INTEGRALA A 
PLANULUI DE EXPORT PE 
LUNA IULIE SI PE ÎNTREGUL 
AN. DE PERFECȚIONARE IN 
CONTINUARE A ACTIVITĂȚII 
DE COMERȚ EXTERIOR.

In cadrul ședinței, pe 
rapoartelor prezentate de 
niștri șl vlceprim-miniștri 
răspund de diferite sectoare e- 
conomice, s-a făcut o analiză 
exigentă a activității desfășu
rate pentru recuperarea, in pri
ma decadă a lunii iulie — asa 
cura s-a stabilit la precedenta 
ședință a Comitetului Politio 
Executiv — a restantelor din 
luna iunie la producția de ex
port. S-a apreciat că. deși au 
fost obținute o serie de rezul
tate bune, în unele ministere 
și sectoare economice s-a făcut 
destul de puțin in această di
recție, progresele înregistrate în 
recuperarea restantelor nefiind 
pe măsura posibilităților, a ca
pacităților de care dispune eco
nomia națională.

baza 
mi- 
care

f —

| ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

I
Criticind această situație, 

secretarul general al partidului, 5* 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
cerut să se acționeze cu toată gj 
liotărîrca pentru recuperarea g 
integrală, in următoarele zile, 
a producției de export nereali
zate, elarifieîndu-se toate pro
blemele privind lichidarea a- 
cestor restante si îndeplinirea 
In bune conditiuni a planului 
de export pe luna iulie, nentru 
onorarea exemplară a contrac
telor încheiate cu partenerii de 
peste hotare.

S-a cerut Comitetului de Stat 
al Planificării si Ministerului 
Aprovizionării Tehnico-Materia- 
le si Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe să asigure cu 
prioritate, în întregime, baza 
de materii prime și materiale 
necesară realizării producției 
de export, să urmărească sis
tematic, săplăminal. cum se re
alizează practic, în întreprin
deri si centrale, această bază 
cum se respectă hotărîrile nri- 
vind obligația unităților econo
mice de a o folosi numai pentru 
producția destinată exportului si 
a nu-i da altă destinație. In

■ toate întreprinderile si centra
lele industriale, pe prim plan 
trebuie să se situeze produc
ția de export ! Ș
Toi in legătură cu îmbunătățirea g:

» J, I... 11Z I în .1.—activității în domeniul exportu
lui, Comitetul Politic Executiv.

(Continuare tn pag. « 4-a)

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A EXAMINAT 0 SERIE DE MAȘINI
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AGREGATE Șl ECHIPAMENTE MODERNE
DESTINATE AGRICULTURII
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Ieri, noi performanțe remarcabile ale reprezentanților noștri

• înotătoarele, din nou
UNIVERSIADEI

ZAOME*

Anca Pătrășcoiu, campioană mondială univer 
sitară la 100 m spate, a doua ia 200 m flutyre
(pe locul 3 Noemi Lung) • Gimnastele, pe
treapta a doua a podiumului în întrecerea
pe echipe • Flotila noastră, cu toate pînzele sus

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a examinat, vineri, împreună 
cu cadre de conducere și spe
cialiști din domeniul mecani
zării agriculturii, o serie de 
mașini agricole, agregate si e- 
chipamente moderne, cu pro
ductivitate sporită, menite să 
asigure aplicarea cu succes a 
celor mai eficiente tehnologii de 
cultură si. pe această bază, ob
ținerea unor recolte tot mai 
bogate, sigure si stabile, înde
plinirea exemplară a obiective
lor noii revoluții agrare.

Analiza a evidențiat din nou 
grija permanentă a secretarului 
general al partidului pentru do
tarea unităților 
mașini si utilaje 
mai perfecționate.
tor programului de dezvoltare 
și modernizare continuă a a- 
griculturij noastre

La acest dialog 
care a avut loc pe 
pe raza comunei

agricole cu 
dintre cele 
corespunză-

socialiste, 
de lucru, 

un teren de 
Snagov din

sectorul agricol Ilfov, au par
ticipat tovarășii Constantin Ol- 
teanu, Vasile Bărbulescu, Cor
nel Pacoste. Silviu Curticeanu. 
Gheorghe David, ministrul a- 
griculturii, Serban Teodorescu. 
ministrul industriei construcții
lor de mașini.

Secretarului general al parti
dului i-au fost prezentate, de 
către Costică Leu, secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii, 
utilaje folosite în agregat cu 
tractoare de diferite puteri la 
efectuarea lucrărilor pe tere- 

, nurile existente in tara noastră. 
Au fost evidențiate îmbunătă
țirile constructive aduse în ul
tima perioadă, ca urmare a in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu cu privire 
la modernizarea utilajelor, re
ducerea greutății acestora si, 
implicit, reducerea consumului 
de metal, la mărirea duratei de 
exploatare si a calității lucră
rilor efectuate.

(Continuare in pag a 4-a)

ZAGREB, 10 (prin 
de la 
Chiar 
plina 
înaltă ___
nlnă aducînd în ultimul dece
niu. cu contribuția esențială a 
școlii românești, un plus de 
spectaculozitate — a deținut 
capul de afiș al zilei de vi
neri, Palatul Sporturilor din 
Zagreb fiind plin, pentru dele
gația universitară română lo
cul de maxim interes și, în ul
timă instanță, de deplină sa
tisfacție a fost, ca și joi, pis
cina Mladost. pentru că tot a- 
colo. pe culoarele azurii de 
apă, fetele noastre s-au dove-‘ 
dit a fi din nou printre cele 
mai bune. Astfel, după ce 
ANCA pATRAȘCOIU s-a cali
ficat în finală cu al doilea 
timp, 1:04,28, în urma ameri
cancei O’Brien — 1:03,65 și 
înaintea campioanei olimpi
ce și universitare, olandeza 
de Rover, sportiva noastră și-a 
luat o Pe deplin convingătoa
re revanșă în finala la 100 m 
spate. întreeînd-o clar pe

telefon, 
trimisul nostru special), 
dacă gimnastica, disci- 
olimpică ajunsă la o 

măiestrie — cea femi-

Anca Pătrășcolu

adversară, 
de .gur și 

totodată. un 
mondial

principala sa 
rind medalia 
gistrînd, 
record mondial universitar. 
1:02,22 (v. r. 1:03.28). Eleva an-

cuce- 
înre- 
nou

tățite 
teanca _ , .
al preliminariilor, băimăreanca 
al optulea). Iată, de altfel, 
rezultatele tehnice ale aces
tor curse ce au • prilejuit 
afirmări ale înotătoarelor 
România : 100 m spate :
ANCA PATRAȘCOIU (Româ
nia) 1 ;02,22 ; 2. Susan O’Brien 
(S.U.A.) 1:03,77 ; 3. Jolanda da 
Rover (Olanda) 1:03,92 ; 4,
Sylvia Hume (Noua Zeelandâ) 
1:04,46 ; " " ’' - - -
(S.U.A.) 
Simard (Canada) 1:05A7 
m fluture :
(Grecia) 2:12,59 ; 2. Anca Pă- 
trășcoiu 2:14,26 ; 3. Noemi
Lung (România) 2:14,74 ; 4.
Kyorfti Takahashi (Japonia) 
2:15.24 ; 5, Ilaria Tocchlni
(Italia) 2:16,00 ; 6. Beata Per- 
kowska (Polonia) 2:16.32. De 
notat acum, doar în fugă, ora 
tîrzie nepei-mițîndu-ne comen
tarii pe larg, că Noemi Lung 
a obținut trei medalii — două 
de aur — din cele patru probe 
la care a participat și este în 
mod sigur performera de pînă

fată de serii (bucureș- 
a avut al treilea timp

noi 
din

1.

5. Jennifer Pokluda 
1:04,73 ; 6. Manon

' ; _----- .200
1. Ellie Roussaki

Mădălina TănaseLenu(a RusEcaterina Szabo Laura Cute:: a

Campionatele internaționale de pentatlon modern:

SPORTIVII ROMÂNI AU DOMINAT PROBA DE CĂLĂRIE
A 29- a ediție a Campionate

lor internaționale de pentatlon 
modern ale României a debu
tat ieri, la baza sportivă Olim
pia. cu proba de călărie, din 
care s-au desfășurat primele 
două serii. Intr-o ambiantă 
deosebită (felicitări organizato
rilor si clubului Olimpia pen
tru cadrul creat), la ora 10 s-a 
dat startul primului concurent, 
acesta fiind Laszlo Horea, care 
a tras la sorti calul Fleming. 
Concurentul român a realizat 
un parcurs bun obtinînd în fi
nal 1056 p. A urmat Luc’an 
Țintea, component al primei 
noastre reprezentative sportiv 
talentat, cu certe calități, cu 
calul Must. Cu multă precauție, 
dar si cu încredere în posibili
tățile sale Țintea si-a condvs 
cu măiestrie calul, a trecut cu

succes toate obstacolele. înche
ind cursa în aplauzele entu
ziaste ale publicului spectator. 
Dacă ar fi obtinut timpul de 
1:43,0, atunci Țintea ar fi re
alizat punctajul maxim. 1100 p. 
Așa însă timpul său a fost de 
1:44,9. si. deci, cu patru punc
te mai puțin decit maximumul 
posibil în această probă. Dar 
oe ansamblul primei zile bi
lanțul lui Lucian Țintea avea 
să fie cel mai bun, nici unul 
dintre ceilalți concurent! ne- 
reusind să întreacă punctajul de 
1096 p. Următorul pe parcurs a 
fost Laurentiu Mosor, din bi- 
pa de juniori a României. Dacă 
Țintea a fost singuru’ din 
concurs care n-a dărîmat nici 
un obstacol Mosor a fost ieri 
singurul concurent nepenăl’ZPt 
la timp. într-adevăr. el a im

primat cursei un ritm alert 
dinamic, a strunit bine calul 
ce i-a revenit prin tragere la 
sorți. Jean, si se părea că ni
mic nu-1 va putea opri să re
alizeze. pe lingă cel mai bun 
timp al zilei si punctajul 
maxim. Dar. din păcate, la ul
timul obstacol cu nr. 15. Mosor 
a comis o mică greșeală, astfel 
că doborîrea obstacolului l-a 
costat... 30 p. Cu 1070 p cit a 
obținut. Mosor se află pe locul 
doi în clasamentul provizoriu 
cu reale posibilități de a-si îm
bogăți bagaiul de puncte în 
probele următoare. O cursă fru
moasă. apreciată de public, a 
făcut în prima serie, si poln-

Constnntin MACOVEI

trenoarei emerite Cristina 
Șopterian, prima medaliată 
olimpică a natației românești, 
a demonstrat vitalitate și pre
gătire exemplare, fiind în- 
tr-o frumoasă revenire, pe un 
drum ascendent în perspec
tiva apropiatelor campionate 
europene. Si în cursa de 200 
m fluture, care nu e cea mai 
..tare" probă a reprezentantelor 
noastre. Anca pătrășcoiu și 
Noemi Lung, am avut satisfac
ția cuceririi altor două meda
lii. Ambele au urcat pe po
dium cu cifre mult îmbună-

acum a concursului de înot. în 
proba de 100 m liber, rezul
tate sub așteptări, chiar dacă 
nu e vorba de două specialis
te ale probei : Timeea Toth — 
locul 19 cu 1:00.63. Eniko Pa- 
lencsar — locul 27 cu 1:03,43.

La gimnastică, o concurență 
deosebit (și neașteptat) de 
aprigă pentru echipa noas
tră în lupta pentru meda-

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag a 4-a)

j Divizionarele A de fotbal la căderea cortinei ț 
j peste ediția 1986/1987 j

j A TOST ODATĂ UN LOC PZ PODHJH... I ț 
| (in pag. 2-3, o retrospectivă asupra comportării echipei ț 

Corvinul Hunedoara) ț

(Continuare in pag. a 4-a)



/JLTJVJWJWi* ■■■■■■*■*****"* » La întrecerile individuale de lupte greco-romane
'ițy-i O SINGURA

FINALA

ȘL. TOTUȘI

FAVORIT», ÎNVINGĂTORI ÎN TURUL INAUGURAL

, Poate fiindcă e luna lui 
■ Cuptor si fiindcă organiza- 
I torii au luat „in calcul** 0- 
> bișnuitele temperaturi canl- 
[ culare ale toiului de vară, 
1 avem — s-ar crede — o pe- 
[ rioadă calmă. Programul 
1 sportiv săptăminal oferă, la 
! prima vedere, puține prile- 
Ijuri de a păși în arenele 

sportului de masă. La con
cret vorbind. Daciada are pe 
agendă, la zi. o singură fi
nală pe tară : sîmbătă si du
minică, la Alba Iulia, se 
desfășoară ultimele întreceri, 
la tenis, handbal si volei. în 
cadrul „Cupei eonstructoru- 

IIui“. în faza în care îsi de
semnează campionii jude
țeni. adică viitorii Analiști, 
se află Festivalul sporturilor 
tehnico-aplicative. la urmă
toarele discipline : karting, 
modelism iudo. tir si orien
tare turistică. Din Cîmpulun-

gul Moldovei ni se anunță 
o competiție cu cîteva edi
ții la activ (șase, plus cea 
de mîine...) si care, oricum, 
poate fi considerată de
marcă. după denumirea ei: 
„Festivalul bicicletelor «Pe
gas»**. Desigur, si alte „ac
țiuni locale” si Întreceri ..de 
casă** ii vor chema la start 
(sau la joc) pe iubitorii di
feritelor sporturi, cel de la 
fata locului convingindu-se. 
astfel, că Daclada nu are 
pauze, ci doar ritmuri si 
intensități variabile.

în rest T ..Cluburile de va
cantă** au intrat in regim 
normal, cu program non
stop. atit in Capitală, cit și 
în multe, foarte multe loca
lități din țară. în taberele de 
tot felul, se știe, nu există 
zi fără mișcare sl sport. Si 
dacă veți merge, azi si 
mîine. la ștranduri. In ori
care dintre centrele de re- 
creere și agrement sau „la 
iarbă verde**, veți constata 
personal că. in aceste zile, 
calmul de care vorbeam la 
începutul rindurilor de fată 
e mai degrabă aparent.

GALAȚI, 10 (prin telefon). 
Vineri dimineață, după o fru
moasă festivitate de deschidere, 
tn Sala Sporturilor din locali
tate, au început întrecerile fi
nalelor Campionatelor Republi
cane ți ale Daciadei |a lupte 
greco-romane pentru seniori. 
Chiar din primul tur, sorții au 
decis cîteva meciuri echilibra
te, intre sportivi valoroși, pre- 
tendenți ia locuri fruntașe. Așa, 
de pildă, la categoria cea mai 
mica, 48 kg, rapidistui bucu- 
reștean Ionel Tase l-a intilnit 
pe Sorin Sopron| (Satu Mare) 
fntr-un meci deosebit de dis
putat. Giuleșteanui a reușit, în 
cele din urmă, să obțină vic
toria la puncte : 11—4.

La categoria 74 kg, Anton 
Arghira (Cîmpulung Muscel) ]-a 
intilnit în primul tur pe Că
tălin Trofin (Steaua), un alt 
tînăr candidat la echipa națio
nală. Cei doi concurent! s-au 
angajat într-o luptă dirză, dar 
nici unui n-a reușit să se des
prindă. în final, după aproape 
5 minute de încercări zadarni
ce, cei doi sportivi au fost 
descalificați. în aceeași serie, 
Mircea Huțuleac (Rădăuți) l-a 
învins prfri tuș pe Marius Ro
man (Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej). în cealaltă serie, 
Iulian Mavlea (Dinamo Bucu-

rești) l-a întrecut la puncte pe 
Constantin Țintea (Turbomeca- 
nica București). Unul dintre 
favorîții categoriei, Ștefan Rusu 
(Dinamo București), a avut tur 
liber.

Vicecampionul mondial șl eu
ropean al categoriei 100 kg, 
Vasile Andrei (Steaua), l-a a- 
vut ca partener de întrecere pe 
colegul său de club. Ion Stig- 
nei. Andrei ți-a dovedit repede 
superioritatea, învingîndu-și ad
versarul prin tuș. Suceveanul 
Uie Matei (90 kg) a tranșat în 
favoarea sa soarta partidei cu 
Aurei Glonț (Dinamo Bucu
rești), mult mai ușor decît se 
așteptau cei prezent!. După 
cîteva procedee reușite, atunci 
cînd conducea la puncte cu 
7—0, Matei a primit decizia 
prin descalificarea dinamovis- 
tului.

Campionul categoriei 82 kg, 
Sorin Herțea (Dinamo Bucu
rești), a avut o misiune ușoară, 
învingîndu-1 prin tuș pe clu
jeanul Valentin Botaru. Mult

mai greu a depășit turul inau
gural, la categoria 130 kg, Ion 
Grigoraș (Dinamo București), 
în partida cu Ion Ivan (Slati
na). eu a trecut prin mari e- 
moții, ca și spectatorii, fiind la 
un pas de o Infringere prin 
tuș. Grigoraș a fost chiar con
dus la puncte cu 4—3. Spre fi
nal Insă, pregătirea fizică su
perioară a campionului „grei
lor” șl-a spus cuvîntul, el ob- 
ținînd victoria prin tuș.

Alte rezultate : cat. 52 kg : M. 
Cișmaș (Steaua) b.p. Gh. Chlvu 
(Metalul Buc.), C. Chlrlță (Dina
mo) b.t. C. Scuturid (Slatina) ; 
57 kg : N. Zamfir (Dinamo) b. 
dese. I. Crlstacbe (Pitești), C. Fi- 
llpov (Rădăuți) b.p. N. Nițolu 
(Steaua) ; 82 kg : Gh. Savu (Di
namo) b.t A. Tudose (Satu Ma
re) ; <8 kg t C. Uță (Dinamo) 
b.p. Gh. Vasile (Metalul Buc.).

întrecerile continuă sîmbătă 
ți se încheie duminică.

Mihai TRANCA

„Ring Voința ’87"

ULTIMUL ACT AȘTEPTAT CU INTERES>

RĂSPLATĂ PENTRU O VIAȚĂ DE MUNCA
ceau mai intens de bucuria acestui 
glnd...

In tile, nenumărate, rlnduri 
ne-am tnttlnit de-atunci I „Ce mai 
taci, nea Tică, în afară de volei 7, 
U întrebam. „Mulțumesc, bine. 
Familia s bine... Fetița e de-a- 
cum llceeană*... Mai apoi : „Fe
tița e la facultate... Mă reîntorc 
la Brașovul meu...* Timpul trecea 
ți nu-l luam tn seamă. Pentru 
mine, „nea Tică" rămtnea mereu

Cu mai bine de un an tn urmi, 
unul dintre tehnicienii eu carieră 
ți carte de vizită tn volei, prof. 
Gheorghe Bodescu, mi întreba — 
deși știa bine că răspunsul tre
buia căutat tn altă parte — de ce, 
oare, Tănase Tănase nu primește 
tulul de antrenor emerit ? „Doar 
are ceva merite, nu 7 Și-apol, 
iaca, se apropie de... pensie", a 
adăugat. Nu atit dreapta judeca
tă a profesoralul timișorean, cit 
scurgerea nemilos de rapidă a 
timpului mă făcuse să tresar ți 
să răspund, la rindul meu, de cir
cumstanță, cu o întrebare tot re
torică ți cu gindul aiurea : 
„Chiar, de ce nu 1 se acordă a- 
cest meritat titlu 7”

Îmi revenea atunci 
dar. de parcă ar fi 
ți niciodată nu mi se 
îndepărtat —, momentul celei din
ții deplasări peste hotare cu re
prezentativa masculini de volei a 
țării, eu li ani tn urmi, la „Cupa 
Mondială", tind generația lui Dră- 
gan, Corbeanu, Tlrlici ți compa
nia predau din mers ștafeta ge
nerației lui Udișteanu, Bartha, 
Stamate, Schreiber, Crețu ți Ro
taru... Antrenorul principal al na
ționalei, T. Tănase, aflat încă la 
virsta tinereții, chiar dacă spre 
limita ei superioară, mă impresio
na prin drastica lui propensiune 
spre disciplină ți muncă Ja sin
ge'. care relevau o concepție de
finitivă, inatacabilă, asupra per
formanței, dar ți prin omenia ce 
o dezvăluia dincolo da frământă
rile arenei. In vreme de răgaz se 
glndea acasă, mai ales la fettța 
hrt. micuță preșcolăriță. ,Am aă-1 
cumpăr de aid un ghiozdan fru
mos. 91 ce-ol mal găsi*, mi te 
confesa ți ochii pared II strălu-

tn memorie 
fost teri — 
păruse prea

lui in care am activai aproape un 
deceniu, Steaua, cu echipa căruia 
am ‘ '
tiv. 
nat 
lui 
cei 
cesele sale..." Intr-adevăr, un 
gest frumos ! Cînd l-am întrebat 
ce a adunat tn fișa voleibalistică, 
eccnomistul de meserie T. Tăna
se a scos din mapă o coală de 
hirtie scrisă pe jumătate. Date 
precise, riguros structurate, din 
c'/re am reținut ctteva : antrenor 
din 1951 la echipele de băieți 
Tractorul Brașov (1951—1965 și din 
1977 încoace), Steaua București 
(1966—1974) și C.F.R. 
(1975—1976) ; singurul

tiștigat 5 campionate consecu- 
Dar mai ales m-a impresio- 
faptul că acest club, oamenii 
nu i-au uitat, după ani, pe 
Care au contribuit la soc

iale...“ Intr-adevăr,

CUPA I.M.G.B."
LA CICLISM

același, neschimbat ți după 10, ți 
după 15 ani. Pină la cuvintele 
ce-mi sună intr-un fel aparte : 
„se apropie de pensie'. In toam
nă, chiar pregătise terenul, tniin- 
zînd altcuiva „ștafeta tehnică' a 
.Tractorului', dar acesta avea să 
dea curînd semne de „înecare" ți 
rămtnea In urma caravanei divi
zionarelor „A“. Atunci, maestrul 
a sărit din nou in șa, tinerește, 
a pus mîna-i fermă pe friie ți, 
infrlngînd mazuri și rateuri, a țiș- 
nit Cu .Tractorul" spre plutonul 
elitei. A fost, mai mult decit ori
ce, o probă a unei anumite men
talități despre muncă ți putere 
de dăruire.

Deunăzi a trecut, ca ți tn alte 
rlnduri, pe la redacție. Dar par
că mai sprinten ți mai luminos la 
față. Intuiam motivația bucuriei 
atit de vizibile ți l-am tnttmpi- 
nat cu : „Felicitări, nea Tică 1 
Cum te simți ea tlnăr antrenor 
emerit 7“ Chipul i s-a inundat de 
nuanțe ale unei emoții redeștep
tate. „Intr-adevăr, acest titlu, pro
mis de acum... 10 ani, ml-a dai o 
nouă tinerețe, multă energie ți 
imbold tn muncă. Mă bucur că 
l-am primit la aniversarea dubu-

București 
i__ ____ , , ___ antrenor
prezent la 30 de ediții ale Divi
ziei A ; 1892 de meciuri oficiale 
conduse de pe margine (255 alo 
echipelor naționale A, B ți de ti
neret, 235 ale formațiilor de club 
In focuri internaționale) ; două 
semifinale ți două finale ale 
C.C.E. ; «9 de jucători lansați In 
„A" (35 in loturile naționale); con
tribuție la 7 medalii de aur, ar
gint ți bronz ale naționalelor la 
C.E., C.M. ți J.O. etc. E ceva 1 

Proiecte de viitor? „Cum să nuî 
Multe I Am renunțat la gindul re
tragerii din activitate. Vreau să 
tin mal departe cîrma Tractoru
lui, să-i dau mai multă «sevă-, 
să fac ca Brașovul să-și reciștige 
renumele de centru voleibalistic și 
sprijinul oamenilor in acest sens, 
să ajut cu tot ce pot, cu expe
riența mea, pregătirea loturilor 
țării", Și, cel care a intrat In ga
leria elitei antrenorilor, ș „eme- 
rițllor', alături de Gh. Petrescu, 
N. Murafa, Gh. Constantine seu, N. 
Satir, s-a retras cu o stringer? 
de mină. N-am avut timp să-i mai 
întreb : „Ce-ți mal face familia, 
nea Tică ?' Probabil că ar fi răs
puns ea 
țumesc.
T.C.M.".

Cea de-a VI-a ediție a com
petiției „Ring Voința *87“ a 
ajuns, iată în faza finalelor, care 
vor avea loc sîmbătă. de la ora 
17. la Arena Timpuri Noi din 
Capitală.

întrecerile semifinale au o- 
ferit numeroasei asistente dis
pute aprige, frumoase. în unele 
meciuri înregistrîndu-se spec
taculoase surprize. Trebuie să 
precizăm că în această ultimă 
parte a disputelor arbitrajele au 
fost corecte, iar deciziile date, 
fără greșeală. Deci, se poate și 
așa...

Semifinala ..penelor** Nicolae 
Iancu (Voința București) — 
Octavian Stoica (Construcții) a 
fost de foarte bună valoare teh
nică si spectaculară. Iancu a 
început bine meciul și părea 
că nu va avea probleme cu... 
calificarea în finală. Dar. în- 
cepînd din repriza secundă. 
Stoica, un pugilist bins clăjlit, 
cu brațe lungi, a trecut la Con
traatac si. cu lovituri directe 
expediate cu ambele bratf 
făcut multe clipe grele lui
cu. în ultimele trei minute de 
luptă Iancu a dat evidente sem
ne de oboseală, in timp ce ad
versarul său a continuat să 
puncteze tot mai mult. în a- 
ceastă situație misiunea jude
cătorilor a fost destul de ușoa
ră : învingător la puncte cu o 
decizie în unanimitate. Octa
vian Stoica, și... surpriza s-a 
produs. Tot la această catego
rie Dumitru Creștin (Steaua) 
l-a învins la puncte pe Vasile

Lazăr (Voința București), ast
fel că finala dintre Stoica și 
Creștin se anunță extrem de 
interesantă, avînd în vedere 
calitățile demonstrate de cei 
doi boxeri.

Partidă foarte frumoasă la 
„mijlocie mică** între Cornel 
Lihăceanu (B.C. Galați) si Mi
hai Niculescu (Timpuri Noi). 
Cei doi „vulpoi ai ringului** au 
etalat o gamă largă de proce
dee tehnice de atac si apărare. 
Meciul, aprig disputat, a 
aplaudat la scenă deschisă 
tru acuratețea si claritatea 
putei. Misiune foarte grea 
tru arbitrii-judecători. Si. fiind
că trebuia dat un cîștigător. a 
fost preferat Mihai 
Oricum, oficialilor 
poate reproșa nimic.

Alte rezultate din 
muscă : A. Fieraru (Steaua) b.p. 
I. Stejoiu (Dinamo). M. Stefan 
(Voința București) b.p. Gh. 
Mirea (Mașini Unelte Bucu
rești); ușoară : M. Gruescu 
(Titțrțiri Noi) b.p. N. Voicu 
(Locomotiva). C. Laurentiu 
(Vagonul Caracal) b.ab. 3 I. 
Brînzoc (Voința București) ; 
mijlocie mică: N. Ciobanu (Me
talul Buc.) b.p. C. Grecu 
(URBIS) : semigrea : N. Domi- 
ioiu (Autobuzul) b.p. G. Con
stantin (Dinamo) : sunergrea : 
St. Bîrlcanu (Metalul Hunedoa
ra) b.ab. 2 I. Dobre (Metalul 
Buc.), T. Pirjol (Voința Buc.) 
b.ab. 1 N. Bojdan (Oțelul Că
lărași).
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La startul etapei a doua a 
eureel cicliste dotate eu „Cupa 

Gh. Uutaru (Dinamo) 
a îmbrăcat tricoul galben rezervat 
liderului, după care caravana s-a 
pus în mișcare pe ruta București 
— Oltenița — Chirnogl țl retur, 
134 km. Prima acțiune a etapei o 
notăm în comuna Frumușanl (du
cere) -• ----  ----  —
peni) 
metri 
care 
nalaf _ _ _________ ___ _
Chirnogl, după care, profitind de 
vîntul din spate, plutonul rulează 
tn viteză. în același timp îți În
cearcă șansele Em. Cațavel 
(I.M.G.B.), oare, după un rulaj 
de circa 10 km, este ți el prins ; 
îșl încearcă apoi șansa Fi. Sandu 
(I-M.G.B.), dar ți el capotează. 
Cu 10 km înainte de sosire, v. Ml- 
trache (Dinamo) se desprinde de 
adversari țl părea că se îndreap
tă spre... victorie, dar cu numai 
un km înainte de sosire este 
prins de pluton, care s-a angajat la 
sprintul final. Clasament: 1. Cris
tian Neagoe 3.08:03, m.o. 30,000 km, 
2. Z. Lorincz (ambii Steaua), 3. P. 
Mi tu (I.M.G.B.), 4. V. Constantl- 
nescu, 5. Gh. Lăutaru (ambii Di
namo), 8. C. Popa (Steaua).

Astăzi, de Ia ora 9.00, se des
fășoară etapa a m-a, contratimp 
Individual, 20 km, iar, după-amia- 
ză, ora 17, pe circuitul din Bd. 
Metalurgiei, ultima etapă, semi- 
fond, 75 km (25 ture cu sprint la 
flecare douAK

unde N. Âldulea (Met. Plo- 
rulează cale de ctțiva kilo- 
In fruntea plutonului, după 
este prins. Nimic de sem- 
pînă la întoarcerea de la

Em,

MIINE — DERBYUL 1987
Ediția din acest an a Derbyu- 

lul, care se va desfășura mîine, 
pe hipodromul din Ploiești, are 
o semnificație deosebită, prin în
cercarea de dobortre a recordu
lui național al derbyulul, deținut 
de Răslin, din anul W77 (lM,3i 
km). Este o încercare ce credem 
că va fi încununată de succes, 
dacă țln/m seama de caii care 
participă la acest Derby. Astfel, 
Rarău, deținător de recorduri na
ționale, element de certă clasă 
internațională, are In Orac un 
adversar redutabil, iar in Simin 
un serios pretendent la un loc 
pe podium, ca și In Ghirlanda, 
recenta cîștlgătoare a „Premiului 
Carpați*. Mai sin* șl alțl parti
cipant! care pot provoca surpri
ze, cum ar/ fi t Briza, Curtiș, 
Samir, poate ’ chiar *i Sonetist, 
care 11 are în sulky pe specia
listul probei, M. Ștefănescu. în
trecerea de mîine, pe distanța de 
2800 m, va încununa pe laureatul 
ei cu titlul suprem de cîștigător 
al Derbyulul, știut fiind că, po
trivit regulamentului alergării, 
orice cal de trap are numai o 
dată în carieră dreptul de a par
ticipa la Derby ți acest drept II 
are doar la virsta de 4 ani.

In ceea ce ne privește, noi cre
dem In victoria lui Rarău, ală
turi de Orac șl Slmin, elemente 
de valoare internațională, dar 
surprizele eînt Întotdeauna posi-

de obicei 1 „Bine, mul- 
Fetița este studentă la 
Trece timpul...

Aurelian BREBEANU

ELEVI, PRACTICAȚI ZILNIC z GIM

Programul nr. 8 pentru claseL

1. Stlnd depărtat, cu mîl- 
nile pe șolduri... 1: Aplecarea 
capului înainte, cu bărbia în 
piept ; 2 : Revenire ; 3 : Aple
carea capului Înapoi pe spa
te ; 4 : Revenire ; 5—6 : Aple
carea capului lateral stingă șl 
revenire ;

bile. Am stat, de asemenea, de 
vorbă eu măi mulți driverl șl 
iată pronosticurile lor : G. Tă- 
nase — Rarău, Briza, Sonetlst ; 
M. ștefănescu — Rarău, Sonetlst; 
T. Marinescu — Rarău, Ghirlan
da, Grozav ; N. Nicolae — Orac, 
Rarău, Dedițel ; D. Toduță — Ra
rău, Samir, Orac; dr. Gh. Teșu, di
rectorul hipodromului — Rarău, 
Briza, Orac ; Ift. Voinea, arbitru 
șef — Rarău, Brlăa, Ghirlanda ; 
G. Solcan — 
Dedițel. După 
marca, Rarău 
aproape 
victoriei.

Reuniunea de mîine dimineață 
mal are In program șl o aler
gare de viteză. In care compo- 
nențil lotului național, în frunte 
cu Crișan, recentul realizator al 
recordului de 1:20,4/km, va avea 
adversari puternici tn Verigariu, 
Trudin, Fidelio șl Bon. tn pau
zele dintre curs?-, vom vedea cî
teva carusele cu cal înaintași și 
alergări de obstacole, date de 
componențil clubului Petrolul 
Ploiești, precum și cai de va
loare ai diverselo-r herghelii din 
țară.

5. D: 
Alerga: 
gare ț 
gambei 
stimuli

Rarău, Ghirlanda, 
cum se poate re- 
întrunește sufragii 

unanime in obținerea

A. MOSCU

spre dreapta (Exercițiul con
tribuie la mobilitatea articula
ției coloanei cervicale, tonifi
că totodată musculatura gîtu- 
lul fi favorizează circulația 
la nivelul centurii scapulo-hu- 
merală). Se execută 2X8 timpi.

3. Stlnd depărtat cu mîlnile 
pe țold... 1—4 : Rotarea trun
chiului spre stingă ; 5—8 : Ro
tarea trunchiului spre dreapta 
(Exercițiul Îmbunătățește mo
bilitatea coloanei vertebrale 
țl tonifică musculatura trun
chiului). Se execută 2X8 timpi.

solicită 
muscul 
membr 
xecu-tă

la spate, de coate a-
1—2 : îndoirea trun- 
lateral stingă și re- 

Idem

1. Stlnd depărtat, cu brațele 
Îndoite 
pucat... 
chiulul 
venire ;

dreapta (Exercițiul tonifică 
musculatura trunchiului și 
mărește suplețea coloanei ver
tebrale). Se execută 2X8 
timpi.

Din poziția stlnd... 1—2 : 
Sărituri ca mingea, pe vîrfurl, 
cu genunchii Întinși ; 3 :
Sprijin ghemuit ; 4 : Reveni
re (Exercițiul stimulează cir
culația sanguină, asigură un 
plus de mobilitate articulații
lor și tonifică musculatura 
membrelor inferioare). Se. e- 
xecută 5X8 timpi.

8. Dl
tat... 
prin 
rație ; 
prin k

tf

I
plecare 
xerciți 
pulmoi 
tatea : 
merală

A



Divizionarele A la căderea cortinei peste ediția 1986/1987
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ediția 1987/1988. Jacques Geor
ges, președintele forului conti
nental. Ne-am convins. încă o 
dată si în redacția noastră, în 
ziua cind s-a desfășurat opera
ția stabilirii programului pri
mului tur. cită nerăbdare si 
curiozitate trezește punerea in 
marș a celor trei mari compe
tiții. Telefoanele au sunat ne
întrerupt. la ora prinzului : din 
toate zonele tării, iubitorii fot
balului doreau să afle, cit mai 
repede, cu cine vor juca cele 
cinci reprezentante ale fotbalu
lui românesc la 16 
tembrie. întrebările 
fereau la o echipă 
fiecare interlocutor 
suporterul total al
lor noastre in noua ediție a 
competițiilor care au atins un 
mare succes de public, consti-

si 30 sep- 
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tuindu-se în veritabile campio
nate continentale ale genului.

Atenție, startul a fost dintot- 
deauna dificil ! Deci sortii au 
fixat adversarele celor cinci e- 
chipe ale noastre. Multi pun 
automat întrebarea : sînt me
ciuri grele, sînt partide ușoare : 
Au fost severi sau indulgenți 
sorții cu formațiile noastre ? 
Credem că — la nivelul la 
au ajuns astăzi formațiile 
obțin dreptul de a juca 
cupele continentale — nu
mai poate vorbi de trageri la 
sorți favorabile sau defavora
bile. De vreme ce echipele Mal
tei sau Ciprului pot obține ega
lități, în deplasare. în fata unor 
reprezentative ca cele ale Por
tugaliei sau Poloniei este clar 
că a dispărut acea barieră din
tre echipele mari si mici. Tn 
consecință, fiecare partidă ră- 
mine grea. Un adevăr pe care, 
ne planul cupelor continentale, 
l-au întărit evoluțiile unor for
mații fără nume mari din 
Norvegia. Finlanda ca sl din a- 
mintitele Cipru si Malta.

In mod deosebit, startul pre
zintă dintotdeauna dificultatea 
realizării acomodării cu compe-

tiția, el vine după perioada de 
intrerupere a activității. Motiv 
pentru care formațiile noastre 
au datoria să anuleze acest 
handicap eare a împiedicat, in 
multe ediții, • fructuoasă por
nire a echipelor românești. 
Cum ? Scurtînd pe cit posibil 
perioada tatonărilor in materie 
de definitivare a nll**-lui cu 
care va fl atacat primul meci 
al cupelor. Cu cit ae va ajun
ge mai devreme la o formulă 
stabilă, privită eu încredere, cu 
atit posibilitățile ca ea să dea 
randamentul așteptat vor cres
te. Celelalte condiții, atit de 
bine cunoscute de cluburile 
noastre, cluburi puternice si eu 
o bună capacitate deci de a 
pregăti cum se cuvine grelele 
examene din cupele europene, 
au si ele importanță. De la o 
temeinică studiere si cunoaștere 
a adversarului pină la alege
rea întregii strategii care, fiind 
prevăzută pentru meciuri pe 180 
de minute sau mai mult, pre
tinde. cum bine știm, planuri 
tactice specifice.

Steaua intră in Cupa Cam
pionilor Europeni cu o forma
ție bine sudată, experimentată 
care a făcut dovada unor cali
tăți incontestabile. Argumentele 
ei in fata lui M.T.K., o echipă 
tînără. ambițioasă, sînt certe si 
puternice. Dinamo va da repli
ca echipei F.C. Malines consi
derată (ca si antrenorul ei. Aad 
de Mos) revelația sezonului 
belgian. Realizarea deplină a 
..simbiozei" celor două genera
ții de jucători din lot trebuie 
să ducă la realizarea calificării. 
Victoria debutează in CuDa 
U.E.F.A. in compania unui ad
versar doar aparent mai puțin 
redutabil. Bucurestenii au da
toria să pornească la „turația 
maximă" in fața lui Larnaca 
spre a evita orice surpriză. 
Sportul Studențesc dorește mult 
să refacă din terenul pierdut 
în cupe în precedentele ediții. 
Katowice li pretinde insă o 
concentrare maximă. Universi
tatea Craiova trebuie si ea să 
împletească experiența „bătrî- 
nilor" cu ambiția tinerilor spre 
a trece de Chaves. Tuturor, le 
dorim o deplină reușită !

Acum, in zilele vacanței, iu
bitorii de fotbal din orașul «i- 
derurgiștilor comentează evo
luția echipei lor favorite. „Op
timiștii" susțin că „ce a fost a 
fost, bine că in final am reușit 
■-o scoatem Ia capăt..." „Gri
juliii" trag, in schimb, semna
lul de alarmă : „Trebuie să ne 
pregătim mai temeinic pentru 
viitorul eampionat. fiindcă, să 
nu uităm, am si... tremurat in 
sezonul de primăvară..." Să 
privim insă liniile de clasament 
ale celor două jumătăți de 
campionat j
Tur loc 11 : 17 6 3 8 30-28 15
Retur loc 6 : 17 7 4 6 34-27 18 

Peste tot. in a doua parte, 
plusuri, ceea ce nu este deloc 
rău. Dar să nu scăpăm un a- 
mănunt. Exact cu sase etape 
înainte de terminarea competi
ției echipa Hunedoarei avea la 
„adevăr" un pasiv de —3 1 Să 
mergem mai departe. Este ac
tualul loc 9 al Corvinului unul 
mulțumitor, pe măsura dispo
nibilităților acestei formații T 
Răspunsul este categoric NU J 
Si asta pentru că ne vine în 
minte acea frumoasă perfor
mantă a „alb-negrilor" din anul 
1982. cînd echipa lui Klein si 
ai lui (constituită si modelată 
cu pricepere de Mircea Lucescu 
și Remus Vlad) urca pe podiu
mul campionatului, după Di
namo — campioana tării de a- 
tuncl. si Universitatea Craiova 
— medaliata cu argint. Dar. 
pentru a ne explica NU-ul nos
tru. n-o să ne întoarcem chiar 
atât de mult înapoi, realizările 
unei ediții mai recente (1985-86) 
ale acestei formații fiind si ele

VWlrWrW.’W

34 13 7 14 64-56 33
• Puncte realizate pe teren propriu : 27 (a pierdut rite două 

puncte cu F.C. Argeș, Dinamo șl Steaua, unul cu Rapid) ; a 
obținut 3 puncte in deplasare (rite unul cu Universitatea Cra
iova, oțelul, F.C. Olt, Petrolul, Dinamo și Chimia).
• Cel mal bun loc ocupat : 4—3 (prima etapă) ; cel mal slab

loc : 13 (etaprie a 7-a, a 3-a, a 18-a, a 20-a șl M—»).
• Golgeteril echipei : Petcu 10 goluri, Cojocaru 14, Văetuș

8, Mateuț și Nicșa — rite 5, Klein șl Gabor — rite 4, Dubinciuc 
șl Suclu — rite 3, Tlrnoveanu, Badea și Meszaroș 
șerbănică (F.CJd. Brașov) șl Neamțu („Ur ~ ~
rite, un autogol.
• Jucători folosiți : 33 — Dubinciuc 33 de meciuri, Ioniță 

șl Klein — rite 32, Petcu șl Cojocaru — rite «, Tlrnoveanu 
șl Văetuș — cite 39, Gabor 37, Nicșa 36, Mărginean 35, Bardae 
34, Badea 30, Bozga 19, Strola 18, Mateuț VI, Suclu 13, Meszaroș 
11, Burlan șl Postoilache — rite 4, Prigorie 4, Alexoi 3, Han
ganu țl Mihailov — rite 1.
• podiumul «vldențiațllor : 1. Klein 34 de 

Gabor și Peitcu — rite 14.
• Cartonașe galbene : 33—18 jucători ; cele 

Joearu 4.
• Cartonașe roșii : nici unul.

_ • A beneficiat de 8 lovituri de la ld m : 7

rite 1.
Cluj-Napoca) —

remarcărl, 3—3.
mal multe : Co

• A beneficiat de 3 lovituri de 1a 11 m : 7 transformate de 
Petcu, una ratată de același Petcu : a fost sancționată eu I 
penalty-uri : 4 transformate, unul ratat.
• A expediat 380 de șuturi 

dintre oare 305 pe poartă (144
fM8 acasă — IM in deplasare), 
acasă - SI tn deplasare).

Eftimie IONESCU

EȘALONUL JUVENIL N-A INTRAT IN VACANTA!> * — — - .......................................... ................;
® Două competiții în actualitate : „Turneul capitalelor 
țârilor socialiste** și finalele Campionatului Republican 

de juniori II
Para^oxa.1, dar acesta este adevărul ! Eșalonul nostru juvenil con- 

tinuă să se afle tn „priză-, el mai avtod Înscrise pe agendă tocă ------- ------------- -- ------ -------------- -------- ... .. sădouă competiții, care se vor desfășura săptămîna viitoare, 
trecem in revistă, ta ordinea importanței.

„TURNEUL CAPITALELOR 
ȚARILOR SOCIALISTE", LA 

BUCUREȘTI
Tradiționala competiție de ju

niori „Turneul capitalelor țărilor 
socialiste" se va desfășura anul 
acesta la București, la actuala e- 
diție particlpînd selecționatele 
Budapesta, Praga, Sofia, Varșo
via, București I șl București II. 
între 14 șl W iulie, tn organiza
rea C.M.B.E.F.S. șl F.R.F., iubi
torii de sport din Capitală vor 
avea posibilitatea să urmărească 
la lucru „schimbul Oe mîine" al 
fotbalului din țările respective, 
in componența căruia vor fl 
mulți titulari ai primelor repre
zentative de juniori. Cele șase 
echipe participante au fost Îm
părțite în două grupe, după cum 
urmează : „A" — Praga, Sofia, 
București I ; „B“ : Budapesta,
Varșovia, București n. In zilele 
de 14, 15 și 16 iulie vor avea loc, 
de la oifl 13, meciurile prelimi
narii, iar în ziua de 17 iulie se 
vor desfășura partidele “ 
pentru locurile 1—2, 3—t șl, 
peetiv. 5—6.

TURNEUL FINAL AL 
JUNIORILOR li

Cel care vor trage definitiv 
cortina peste scena competițio- 
nală oficială internă vor fi ju
niorii ÎI, așa cum au făcut-o de 
fiecare dată în ultimii ani. Sec
vențele acestui final de stagiune 
se vor derula luni, marți și 
miercuri la Cîmpulung Muscel, 
localitate care va gîzdui parti
dele turneului final al Campiona
tului Republican al juniorilor n. 
Pentru respectiva fază a com
petiției — care a reunit la start, 
în cadrul a 12 serii, reprezentan
tele de juniori ale divizionarelor 
C — s-au calificat echipele ME
TALUL BUCUREȘTI (antrenor 
Ion Dobre), INDUSTRIA SlRMEI 
CIMPIA TURZII (antrenor Ion 
Crăciun) și CONSTRUCTORUL

finale, 
res-

Jamal- 
clștigat 

„zo-
IAȘI (antrenor Constantin 
schi). Un trio care țl-a 
acest drept după disputarea __
nelor" de la Urziceni, București 
șl Odorhelul Secuiesc, la între
ceri particlpînd formațiile clasate 
pe primul loc In eele 11 aerii. 
Din observațiile reprezentanților 
federației de specialitate, care au 
urmărit meciurile, toate trei sînt 
pretendente autorizate la primul 
loc pe podium, ele remareîndu-se 
în mod deosebit în etapele pre
cedente, ceea ce conferă ultimu
lui act o notă de echilibru. Pro
gramul meciurilor — rite unul 
în fiecare zi — va fi stabilit 
luni dimineața, prin tragere la 
sorți. Pentru a completa aceste 
reuniuni, resortul juniori din ca
drul federației a avut Inspirata 
idee de a invita în afară de con
curs echipa de juniori Muscelul, 
eare va întâlni, „în deschidere", 
formația care are zi de pauză.

durata celor 99 de minute de 
joc, cu acționări sigure In mo
mentele de >atae-apărare". De
sele nesincronizări in defensi
vă. descoperirea acesteia, dnd 
„furia hunedoreană" găsește pe 
toată lumea în atac, este un 
aspect care trebuie grabnic co
rectat. Parcă si ..blocul func
tional" a mai... obosit. Doar 
Klein realizează „normele du
ble" și oarecum Gabor (cu Ma- 
teut. omul de travaliu era alt
fel...), in timp ce Nicșa. Văetuș 
și chiar I.

gz 1

1 W

||||| /P

Hunedoreanul Mărginean (tricou de cu
loare închisă) pare surprins de intervenția 
golgeterului european, Cămătaru. (Fază din 
meciul Dinamo — Corvinul, 3—3).

Foto : Aurel D.

edificatoare : locul 5 (34 17 3 14 
84—50 37 p), reprezentînd o 
performantă deloc neglijabilă.
• DE CE INSA PAȘI ÎNA

POI FAȚA DE ACEST BI- 
LANȚ7 In primul rînd. regre
sul hunedorenilor vine de la 
o anumită „scădere de turatie" 
pe ansamblul echipei, ca să ne 
exprimăm așa. Corvinul încear
că să joace după vechile tipa
re, care o făcuseră temută ori
unde evolua. Insă, vedeți, an
grenajul ei s-a mai schimbat, 
pe iei, pe colo (pe undeva s-a 
și uzat) si. astfel. Corvinul nu 
a mai apărut ca o formație o- 
mogenă si bine articulată pe

Petcu nu au mai 
fost la unison cu 
efortul căpitanului 
lor de echipă. Să 
mai aducem 
discuție și lipsa de 
concentrare jn fa
zele decisive, auto- 
mulțumirea unora, 
echivalentă 
scăderea 
lui de 
„zona" 
rezervate 
europene.

în

cu 
interesu- 
a ataca 
locurilor 

cupelor 
Toate 

sînt în strfnsă le
gătură ți cu ceea 
ce s-a auzit prin..- 
culisele Corvinului: 
insuficiențele in 
procesu] de pregă
tire (vezi schimba
rea conducerii teh
nice rămasă pe ul
tima lungime a 
competiției doar 
pe umerii.-, jucă- 

torulul-antrenor 
Klein), indiscipli
na în viața perso
nală, a unora din
tre jucători (ca să 
nu spunem altfel), 
ambele in directă 
relație cu scăde
rea randamentului 
echipei. „S-a sim
țit lipsa de exi
gență |a antrena
mente", afirmă li
nii. Conducerea 
clubului, G- Si- 
moe — V. Tătar, 
întărește această 

„Corvinul trebuie să-ți 
cit mai grabnic 

tehnică. Klein 
este tncă un jucător util 
formației. Ej reprezintă a- 
eel lider in teren pe eare si 
l-ar dori orice echipă, in jurul 
căruia jucătorii tineri pot aă se 
afirme deplin".
• APROPO DE TINERELE 

TALENTE. La acest capitol, 
înainte de toate, cuvinte bune 
pentru Corvinul. echipa fiind 
mereu alimentată din... gră
dina proprie. Bardae. de exem
plu. este reprezentantul cel mai 
tipic al „noului val" hunedo- 
rean. cronicarii treeîndu-i mai

mereu numele in caseta tehnică 
cu litere mari. 11 urmează 
Siroia, Meszaros, Badea, Bozga, 
Burlan. Postolache. 
Hanganu. Alexoi si 
(ultimii doi. portari), 
nume mal „vechi" sau 
cărora trebuie să li se 
mai mult credit Lor 
daugă Titileanu. Chezan, 
(ache etc., care așteaptă cu emoție 
promovarea pe prima scenă. 
Apropo de necesitatea unui cre
dit sporit : Bozga are doar sa
se apariții în returul campio
natului (aproape trei reprize ca 
durată de joc!). Burlan nu
mai trei (de 57 minute I), Pos
tolache. o extremă explozivă eu 
mari disponibilități în regim de 
viteză, este notat cu cind jo
curi cu destul de puține minute 
la activ, ca să nu mai vorbim 
de portarii Alexoi (3 prezente 
nesemnificative) si Mihailov 
(una de două minute !). In con
cluzie. vrem să spunem că viata 
fotbalului are nevoie mereu de 
forte proaspete, ambițioase, ta
lentate pe care — cum am vă
zut — Corvinul Ie are si in 
care trebuie să creadă așa cum 
a crezut In „grupul tinerilor- 
de acum șase-șapie ani. grup 
afirmat pe plan intern si in
ternational. Ei. tinerii, pot să 
reia firul frumoasei povești • 
Corvinului. a unui Ioc pe 
podium 1

Stelion TRANDAFIRESCU

Prigorie; 
Mihailov 

dteva 
mai noi 
dea Insă 
li se «- 

Mă

NEAGV
idee : 
rezolve 
conducerea 
este încă

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
Retrogradarea, despărțirea 

de categoria In care activase 
pînă atunci șl trecerea ei Intr-o 
categorie inferioară provoacă un 
moment de amărăciune în viața 
unei echipe. Dar, insuccesul final 
sau perspectiva unul astfel de 
insucces nu trebuie să împingă e- 
chipele în cauză pe drumuri con
damnate de etica sportivă.
• Văzînd că echipa se în

dreaptă spre retrogradare, cel de 
la divizionara C Voința Constan
ța au încercat (cum, nu e greu 
de ghicit !) să cîștige „bunăvo
ința" unor jucători de la Unirea 
Urziceni în meciul direct dintre 
aceste două echipe, astfel îneît 
Unirea Urziceni să piardă me
ciul susținut pe teren propriu, 
punctele „cîștigate" în acest fel 
impiedicînd retrogradarea forma-

ției din Constanța. Lucrurile au 
fost date in vileag de jucătorii 
de la Unirea Urziceni, astfel că, 
în ședința de joi a Comisiei de 
disciplină, Voința Constanța a 
fost penalizată eu 3 puncte, ceea 
ce duce la restabilirea echității 
sportive, la retrogradarea echi
pei constănțene. Secretarul aso
ciației sportive Voința, Tudor Di
mitrov, si antrenorul Victor FIo- 
rea au foșt excluși din activitatea 
fotbalistică. O sancțiune identică 
a fost pronunțată și Împotriva 
jucătorilor constănțenl Corendea 
și Neagoa, care au fost emțsaril 
echipei Voința. Și dosarul nu s-a 
închis, urmînd să fie stabilite și 
răspunderile celorlalți jucători 
de la Voința.

© P'erzînd, „acasă", eu 2—3, 
meciul cu Electromureș, cei de

la Carpați Agnita au Întocmit un 
memoriu plin de neadevăruri. In
sinuări și calomnii, eerind... re- 
jucarea meciului, in urma căruia 
echipa din Agnita retrogradase 
din Divizia C, iar Electromureș 
promovase în Divizia B. „Memo
riul" a fost respins, bineînțeles, 
iar Împotriva conducătorilor a- 
cestei echipe au fost dictate ur
mătoarele sancțiuni : H. Avram, 
președinte ,,de onoare", exclus 
din activitatea fotbalistică ; E. 
Terbea, M? Joancă șl M. Foloba, 
suspendați pe rite un an. Aceas
ta deoarece au încercat, șl arin 
cele spuse In fața comisiei, să 
inducă în eroare F.R.F. Va urma 
un nou „memoriu" 7

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 1# 
IULIE 1987. Extragerea I : M 
42 30 35 3 21 89 19 80 ; Extra- 
Șerea a Il-a : « 2 13 06 65 71

3 14 31.
Fond total de cîstiguri: 

642.924 lei.
ClSTIGURILE TRAGERII 

LOTO 2 DIN 5 IULIE 1987
Categoria 1: 2 variante 25% 

a 33.306 lei ț cat. 2: 4.25 a 
15.673 lei ; cat. 3 : 21,25 a 3.135 
lei 1 cat. 4 : 73,00 a 912 lei 7 
cat. 5 : 193,50 a 200 lei; cat 
6 : 1.586,50 a 100 Iei.

Cîștigul de la categoria 1 — 
varianta 25%. a fost obținut de 
participant!! ; Năită Adriana din 
Sinaia și Nicolae Ion din 
București, revenind fiecăruia 
suma de 33.306 lei.
• ASTAZI este ULTIMA ZI 

pentru a vă încerca șansele, Ju- 
clndu-vă numerele favorite, la 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES, acțiunea „forte- 
a săptămlnll In cuts. TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES, 
constând In 3 trageri, cu un total 
de 43 de numere, va avea loc in 
București, in sala clubului din 
str. Doamnei nr. 3, miine, dumi
nică, 18 iulie, incepind de la ora 
«,30. Aspecte de la efectuarea 
tragerii vor fi dlfuzaie la radio, 
pe programul I, la ora 17,30, tar 
numerele extrase vor fi radiodi
fuzate și în reluare, la orele o- 
bișnuite, inclusiv luni, 13 Iulie, 
la ora 3,55. Tragerea fiind pu
blică, accesul în sală este liber.

Jack BERAR.U

• Jucînd la LOZ IN PLIC, a- 
veți șansa să obțineți unul dintre 
numeroasele cîștigurl constînd în 
importante sume de bani și auto
turisme.



ȘEDIIIJA COMITfllllUI POLITIC | jocurile mondiale universitare
Eram Al C.C. Al P.C.R. (Urmare din pag. 1)

(Urmare din pagi 1)

Ia propunerea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a examinat 
și aprobat, în continuare, unele 
măsuri de natură să crească 
cointeresarea materială a oame
nilor muncii, a întreprinderilor, 
in realizarea producției de ex
port.

Secretarul general al partidu
lui a arătat că. odată cu per
fecționarea sistemului de coin
teresare. trebuie să se stabi
lească, în continuare. măsuri 
ferme pentru întărirea ordinii 
si disciplinei în realizarea pro
ducției de export, pentru îm
bunătățirea radicală a activită
ții din acest sector.

Subliniind că exportul, comer
țul exterior, colaborarea inter
națională constituie o necesita
te pentru buna desfășurare a 
întregii activități de înfăptuire 
a programelor de dezvoltare e- 
conomico-socială a tării, secre
tarul general al partidului a 
cerut tuturor ead’o’o* din <*co- 
nomie, întreprinderilor, centra
lelor industriale, consiliilor oa
menilor muncii, organelor si or
ganizațiilor de partid să acorde 
cea mai mare atenție producției 
de export, realizării cu priori
tate sl în cele mai bune con
diții a acesteia. îndeplinirii în
tocmai a planului pe 
lie si pe întregul an 
important indicator.

În cadrul ședinței. 
Nicolae Ceausescu a 
O INFORMARE CU 
LA VIZITA PRIETENEASCĂ 
DE LUCRU PE CARE A EFEC
TUAT-O, ÎN ZIUA DE 9 IULIE. 
IN REPUBLICA POPULARA 
POLONA. LA INVITAȚIA TO
VAR ASUT .UI WOJCIECH JA
RUZELSKI. PRIM-SECRETAR 
AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITO
RESC UNIT POLONEZ. PRE
ȘEDINTELE CONSILIULUI DE 
STAT AL R.P. POLONE.

Comitetul Politic Executiv a 
anrnbat întru loinl rezultatele 
vizitei, ale convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceausescu sl 
Woțclech Jaruzelski — desfășu
rate într-o atmosferă de pric-

luna Jo
ia acest

tovarășul 
prezentat 
PRIVIRE

l Iii. După un început ezi
tant la bîrnă (Cutina 9,200, 
Rus 9,500), a urmat un aparat 

, g unde se spera mult — solul, 
apreciind ca ele vor g Surprinzător, mai ales Szabo 

i si puternic impuls (9.450) a evoluat sub așteptări, 
g astfel îneît punctajul echipei a 
g fost și cei mai scăzut dintre 
g toate’ cele patru aparate. Cea 
g mal constantă comportare am 

consemnat-o la paralele : Szabo 
— 9,850, Rus și Cutina — 9,800, 
Tănase — 9,600. 'Cu un total de 
116,950 puncte, echipa României 
s-a clasat pe locul secund, ob- 
ținînd medalia de argint, după 
formația U.R.S.S. — 118,550 și 
înaintea R.P. Chineze — 115,650. 
La individual compus, prima 
dintre gimnastele noastre, E- 
caterina Szabo — pe locul 5 
(38,950), urmată de Lenuța Rus
38.900, Mădălina Tănase 38,700, 
Laura Cutina fiind pe poziția 
a 13-a, cu 38,150. Pe podium. 
Elena Șușunova (U.R.S.S)
39.900, cu o excelentă evoluție,
obținînd trei note de 10 —
paralele, bîrnă și sol, urmată 
de coechipierele sale Vera Ko
lesnikova 39,450 și Angelika

tenie, înțelegere și stimă re
ciprocă — i _ 
da un nou si puternic impuls 
întăririi 
laborării 
Partidul 
Partidul 
lonez, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Polonă.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat profunda semnificație a 
schimbului de păreri pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul Wojciech Jaruzelski 
l-au avut în legătură cu unele 
aspecte majore ale vieții in
ternaționale. care a nns în evi
dență concordanța și identitatea 
de păreri in problemele abor
date. A fost apreciat în mod 
deosebit faptul că în cursul con
vorbirilor cei doi conducători de 
partid si de stat au reafirmat 
hotărirea României si Poloniei 
de a 
plan 
tribui 
narea 
popoarelor, a marilor probleme 
complexe ce confruntă ome
nirea, de a acționa. împreună 
cu celelalte țări socialiste, cu 
forțele progresiste si iubitoare 
de pace de pretutindeni, pentru 
realizarea dezarmării. în primul 
rind a celei nucleare, nenlru 
instaurarea in Europa si în lume 
a unui climat de pace, secu
ritate, încredere si largă co
laborare între toate națiunile.

Aprobind rezultatele vizitei. 
Comitetul Politic Executiv a 
cerut guvernului, ministerelor 
organelor economice centrale să 
la toate măsurile pentru reali
zarea în cele mai bune conditi’ 
a înțelegerilor convenite, pen
tru înfăptuirea exemplară a 
acțiunilor de colaborare sl coo
perare prevăzute, care asigură 
întărirea în continuare a conlu
crării dintre România si Polo
nia — pe plan politic, economic, 
tehnico-stiinlific si în alte do-

pe mai departe a co- 
i multilaterale dintre 

Comunist ltomân și 
Muncitoresc Unit Po- 

dintre Republica

dezvolta conlucrarea pe 
international, de a con- 
tot mai activ la soluțio- 
conslruclivă. în interesul

s?

Cesnikova 39,100. Le maj ră- 
mln gimnastelor noastre șan
sele realizării unor noi meda
lii în întrecerile pe aparate.

Ca și în disputele precedente, 
flotila noastră universitară de 
caiac-canoe a evoluat și azi 
(n.r. ieri) cu toate pînzele sus. 
Reprezentanții României s-au 
calificat pentru cursele decisi
ve și în probele pe 500 m. Ast
fel, direct pentru finală §-a ca
lificat echipajul de caiac 4 mas
culin, iar pentru semifinale—

Lețcae la caiac simplu, canois- 
tul Macarencu, cu primul timp, 
ca și caiacul de dublu (Stoian — 
Velea). După forma pe care o 
arată, toți se recomandă drept 
candidați autorizați ia medalii. 

' De fapt, sîmbătă și duminică 
sînt zile pline, în care așteptăm 
cu deplin temei un bilanț bogaț, 
inclusiv cu medalii dintre cele 
mal strălucitoare. în special 
de la caiaciști șl canoiști, dar 
și de la înotătoare.

FIȘIER
BASCHET. Feminin : U.R.S.S. — 

Mexic 100—38, Finlanda — Polo
nia 73—70, Ungaria — Spania 
77—70, R.P.D. Coreeană — Marea 
Britanie 81—40 ; masculin : S.U.A.
— Austria 107—47, Canada — Ja
ponia 111—74, Bulgaria — Sudan 
139—34, Grecia — Kuweit 156— 55, 
Iugoslavia — Libia 100—50.

FOTBAL. Anglia — S.U.A. 3—2 
(1—1), R.P.D. Coreeană — Algeria 
1—0 (0—0), Nigeria — RJ. Chi
neză 3-3 (1—3L U.R.S.S. — Bra
zilia 6—0 (3—0), Iugoslavia — Co
reea de Sud 2—1 (2—1), Uruguay
— Japonia 2—1 (2—9), R.F.G. — 
Franța 2—1 (1—0)_, Olanda — Ar
gentina 1—0 (1—0).

ASTAZI
CAIAC-CANOE, Complexul 

1000 m “
ÎNOT,
(400 m

Toth
MII NE

CAIAC-CANOE, Complexul Jarun : semifinale șl finale 
500 m.

GIMNASTICA, Palatul Sporturilor Zagreb: finalele pe 
aparate.

ÎNOT: Noemi Lung, EnikS Palencsar (200 m liber), Anca 
Pătrășcoiu (200 m spate).

Jirun : semifinale șl finale
masculin, 500 m
Bazinul Mladost : Noemi Lung, Anca Pătrășcoiu 
mixt). Lung. Pătrășcoiu, Eniko Palencsar, Timeea 
(4X100 liber)

„INTERNAȚIONALELE* DE PENTATLON MODERN
(Urmare din pag. I)

g nezul Wlodzimierz Czajka, cu 
g calul Mirat. Totalul său — 
g 1062 p.

menii de interes comun — în g La ora 12,20 s-a dat startul 
folosul si spic binele celor două gin cea de-a doua serie, primul 
ponoare, al cauzei generale a g care si-a făcut apariția in a-

O 1> a O » v ' • PanX mnmnlnl nnwx rt-n r* 1socialismului si păcii.
Comitetul Politic Executiv a 

soluționai, de 
probleme ale 
te de partid

asemenea, si alte 
activității curen- 

si de stal.

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A EXAMINAT 0 SERIE DE MAȘINI /

AGREGATE Șl ECHIPAMENTE MODERNE
MSTINATf AGRICULTURII

(Urmare din pag. I)

Au 'fost urmărite în stare de 
funcționare noile pluguri cu 
geometrie variabilă cu antecor- 
mane, care lucrează în agregat 
cu tractoare de 100 CP și 180 
CP, cu ajutorul cărora se efec
tuează o arătură de calitate su
perioară, asigurindu-se încorpo
rarea totală în sol a resturilor 
vegetale si o mărunțire bună a 
terenului. în urma indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia precedentele în- 
iilniri cu reprezentanții din a- 
gricultură. aceste so,Iutii con
structive au fost adoptate si la 
tinwrile de pluguri existente în 
exploatare, urmînd ca. în cel 
mai scurt timp, această operr- 
tie să fie generalizată.

S-au analizat, in continuare, 
utilaje pentru scarificarea so
lului. Dintre acestea, a reținut 
atentia scarificatorul purtat, cu 
două lame vibratoare, acționat 
de tractorul de 100 CP, eu care se 
execută lucrări de subsolai în 
vederea afînării terenului și 
asigurării unei mai bune reți
neri a apei in sol.

Secretarul general al 
partidului a apreciat efortu
rile depuse de specialiști în 
direcția îmbunătățirii siste
mei de mașini utilizate, rezul
tatele obținute de aceștia în 
modernizarea utilajelor pen
tru pregătirea șl afinarea 
adîncă a terenului, pentru se
mănat.

Subliniind necesitatea ca 
noile mașini șl utilaje agri
cole să corespundă cît mai de
plin cerințelor impuse de a-

plicarea tehnologiilor moder
ne lai fiecare cultură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să 
se adopte soluții constructive 
care să conducă Ia moderniza
rea tuturor utilajelor existen
te, astfel îneîi acestea să poa
tă fi utilizate încă in campa
nia agricolă de toamnă-

Secretarul general al parti
dului s-a interesat, totodată, 
de situația culturilor in secto
rul agricol Ilfov, de mersul lu
crărilor din campania de vară. 
Primul secretar al comitetului 
de partid al sectorului, Viorel 
Vizureanu, a informat că sta
rea de vegetație a culturilor 
este bună, lucrările de sezon 
fiind efectuate la timp. In 
prezent, eforturile oamenilor 
muncii din unitățile agrico
le de stat și cooperatiste din 
sector sînt angajate la recolta
rea griului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că, in acest an, sînt 
condiții ca, in sectorul agricol 
Ilfov, să se obțină o producție 
ridicată de griu și trebuie lua
te toate măsurile pentru strîn- 
gerea și depozitarea in cele 
mal bune condiții a întregii 
recolte.

La inebeierea vizitei de lu
cru. cadrele de conducere, 
specialiștii prezenți au asi
gurai pe secretarul general al 
partidului că 
bătut pentru 
țiilor primite, 
perfecționare 
a sistemei de ...
agricole în vederea înfăptuirii 
obiectivelor stabilite in do
meniul agriculturii pentru ac
tualul cincinal.

vor acționa , nea- 
aplicarea indica- 
pcntru conținu" 
și modernizare 
mașini și utilaje

g renă fiind multiplul campion al 
g țării noastre, Gheorghe Marian, 
g cu calul Fleming. încă din de- 
g but s-a observat nesiguranță si 
g o ușoară nesincronizare cu ca- 
g iul în evoluția concurentului 

nostru si după trei obstacole 
g trecute cu succes, la cel de-al 
g patrulea. Marian Gheorghe a 
g comis prima greșeală. Din pă- 
g cate, nu a fost și ultima, el a- 
g vind în continuare alte erori 
g și o cădere de pe cal, astfel că 
g doar 754 puncte s-au înscris în

dieptul numelui său în proba 
de călărie. Neîndoios, mult prea 
puțin fată de ceea ce așteptau 
iubitorii sportului de la cam- 

■ pionul nostru. Dintre ceilalți 
concurent! care au luat startul 
în prima zi mai menționăm 
.cursele realizate de Otto Wer- 
mescher, din echipa secundă a 
țării noastre, cu calul Windsor, 
Si Andrea Ghibellini. din Ita
lia. pe calul Hermes. Ambii 
au obtinut același punctai — 
1040 p.

Astăzi, sîmbătă. la aceleași 
ore. sînt programate următoare
le două serii ale probei de că
lărie. la finele căreia vom cu
noaște primii lideri ai concur
sului de la București, atît în 
întrecerea individuală, cit și pe 
echipe.

• i

Lucian Țintea, in timpul probei
Foto : Aurel D. NEAGU

de benzină 
distanță de 
a declarat

ții serioase, dar de o 
altă factură. Deocam
dată, el dorește să fie 
primul constructor de 
vehicule economice din 
țara sa și mai apoi — 
speră — chiar din lu
me. Cu proprille-I mîini 
a construit un vehicul 
original, cu roți ușoare 
de bicicletă și cu pro
fil aerodinamic în care 
stă culcat ca-ntr-un 
landou acoperit. „Mași
na mea, pe care doresc 
s-o utilizez, cu chel
tuieli minune, cînd voi 
ieși la pensie, consu-

gur litru 
pentru o 
800 km", 
Charles.

Recordul mondial In 
materie de randament 
economie este deținut, 
însă, din 1984, de un 
vehicul ciudat, construit 
la uzinele americane 
Ford, și care, pe Circui
tul de la Silverstone, 
cu un singur litru de 
benzină a parcurs dis
tanța dc 1340 km, ceea 
ce revine, in fapt, 
0.0734 1 la suta de kilo
metri I

GIMNASTICA. Masculin, indivi
dual compus : 1. I. Korolev
(U.R.S.S.) 58,70 ; 2. Li Ning
(R.P. Chineză) 58,55 ; 3. V. Ar- 
tiomov (U.R.S.S.) 58J5 ; echipe : 
1. U.R.S.S. 175,80 p, 2. R.P. Chi
neză 175 p, 3. Japonia 171.850 D.

ÎNOT. Feminin, 4X100 mixt : b 
S.U.A. 4:14,38 ; 2. Italia 4:14,57 ; 
3. Olanda 4:15,10..-. 6. România
4:23,77 : masculin : 100 m spate : 
1. D. Suzuki (Japonia) 56,57 : 2. 
D. Berkoff (S.U.A.) 57,22 ; 3. J.
Mortenson (S.U.A.) 57,44 ; 200 m 
fluture : 1. A. Moose (Noua Zee- 
landă) 2:00,20 ; 2. D. Cademartoti 
(S.U.A.) 2:01,52 : 3. O. Bures (Ce
hoslovacia) 2:02,27 ; 100 m liber S
1. A. Jamenson (Anglia) 51,42 ;
2. P. Dybiona (Olanda) 51,70 ; 3. 
H. Kroes (Olanda) 51.83.

POLO. R.P. Chineză — Turcia 
13—5, U.R.S.S. — Marea Britanie 
1:8—3, Iugoslavia — Canada 8—3, 
Italia — Ungaria 10—10.

SCRIMA. Masculin, floretă o- 
chipe : 1. Cuba, 2. U.R.S.S. (pri
ma echipă a cîștigat finala cu 
8—7), 3. Italia.

VOLEI, masculin : Iugoslavia — 
R.F.G. 3—0, S.U.A. — Mexic 3—0, 
U.R.S.S. — Turcia 3—1, Italia — 
Kuweit 3—0, Canada — Indonezia 
3—0, Suedia — Egipt 3—0 ; fe
minin : Iugoslavia — Marea Bri
tanie 3—0, Japonia — Finlanda 
3—0, R.P.D. Coreeană — Mexic 
3—0.

PE SCURT
• Record al Ke

rn. Intr-un concurs 
David Kitur a fost 
în 44,80 « La Cork 

,_____ , ' ' I Serghei Lit
vinov a’ aruncat 82,20 m la cio
can, iar irlandezul Frank O’Hara 
a cîștigat cursa de o milă, cu 
3:56.69.

BASCHET • Turneul masculin 
de la Kuala Lumpur a revenit 
formației vest-germane BC Optlk 
care a întrecut în finală pe O- 
lympia Ljubljana, cu 99—89 
(44—43).CICLISM e Etapa a 9-a (Or
leans — Renaze) a Turului Fran
ței a avut ca învingător, la sprin
tul final, pe olandezul Adri van 
den Poel, Înregistrat, pe 260 km, 
în 7.05:54. Situația e3te neschim
bată în fruntea clasamentului ge
neral*: conduce elvețianul Maeh
ler urmat la 36 s de francezul 
Lavalnne

FOTBAL • în semifinala a 
doua a Campionatului Amerieli 
de Sud, Uruguay — Argentina 
1—0. a înscris Ruben Alzamendl, 
în mln. 44. Au asistat 70 000 spec
tatori. In finală se vor intîlni '

atletism
nyei, la 400 
la Nairobi, 
cronometrat 
(Irlanda) sovieticul

DINAMO, PRIMUL MECI 
IN DEPLASARE

Față de tragerea la sorți 
a programului turului I 
al cupelor europene de fot
bal. U.E.F.A. a operat une'.e 
modificări, hotărind inversa
rea unor meciuri, spre a e- 
vita situațiille în care mai 
multe întîlniri ar fi urmat să 
se desfășoare simultan în 
același oraș. Astfel, In Cu
pa Cupelor, Dinamo București 
va susține partida tur cu Ma
lines (Belgia) în deplasare.

Chile șl Uruguay • In finala 
turneului de la Villeneuve d’Ascq 
(Franța) OSL Lille a Întrecut pe 
Hajduk Split, cu 3—1, după pre
lungiri • La Quigdao (R.P. Chi
neză) PEC Zwolle — Hong Kong 
I—0.

• Victoria, chiar la 
numai o secundă, re
purtată (in fața olan
dezului Winnen) de tî- 
nărul rutier american 
Andy Hampsten în re
centul Tur al Elveției, 
n-a fost totuși o sur
priză, deoarece el mai 
ciștlgase acest tur și 
anul trecut, cînd a fost 
component al echipei 
„La Vie Claire" (îm
preună cu Lemond și 
Hinault), el clasindu-se 
pe locul patru în fina
lul Turului Franței. A-

cest tlnăr de 24 ani, 
care acum evoluează în 
„Marea Buclă" sub cu
lorile formației ameri
cane „Seven Eleven", 
este apreciat a fi unul 
dintre out-siderii aces
tei noi ediții, a 74-a. a 
Turului Franței. „Voi 
face insă tot posibilul 
pentru a ajunge la Pa
ris, la 26 iulie, ca pur
tător al tricoului gal
ben. Știu că nu e deloc 
ușor, știu ce mă aș
teaptă, dar am ambiția 
să reușesc pînă la 
urmă".

• Anul acesta, tradiționalul Concurs Hipic 4
Internațional Oficial de la Aachen, pentru care 5
s-au făcut investiții deosebite, deoarece îșl săr- J
bătorea cea de a 50-a aniversare, a fost la un J
pas să fie... anulat. Ploile torențiale care au că- J
zut In zilele premergătoare competiției au de- J
vastat, pur și simplu, faimoasa arenă hipică. J
transformînd-o intr-o autentică băltoacă. Din ,«
fericire, timpul îmbunătățindu-se brusc și în ?
urma unor serioase eforturi ale organizatorilor. <
pînă la urmă concursul a programat, totuși, cite- J
va nrobe chiar pe marele teren al faimoasei J
competiții de echitație. 5
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