
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
In unități agricole din județul

CONSTANȚA

Proletari din toate țările, untft-vi I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, în cursul dimineții 
de miercuri, o vizită de lucru 
in unități agricole de stat și 
cooperatiste din județul Con- 
Stanța.

Noua întîlnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu cei ce 
trăiesc și muncesc în această 
parte a țării, expresie a practi
cii statornicite de consultare 
permanentă cu făuritorii de 
bunuri materiale din toate sec
toarele economiei naționale, a 
avut loc în atmosfera de acti
vitate intensă, plină de dăruire 
în care întregul nostru popor 
acționează în aceste zile pen
tru a întimpina cu noi și tot 
mai importante succese sărbăto
rirea zilei de 23 August și Con
ferința Națională a partidului. 
Ea a prilejuit evidențierea preo
cupărilor existente in unitățile 
agricole din județ pentru obți
nerea de recolte cît mai mari, 
corespunzător condițiilor create 
prin continua dezvoltare și 
modernizare a agriculturii noas
tre socialiste în perioada care 
a trecut de la încheierea co
operativizării, pentru înfăp
tuirea obiectivelor noii revo
luții agrare.

Pretutindeni pe parcursul vi
zitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat cu 
multă căldură, cu cele mai a- 
lese sentimente de dragoste și 
prețuire. La acest dialog al 
secretarului general al parti
dului cu lucrătorii ogoarelor, 
la care au participat tovarășii 
Cornel Pacoste și Gheorghe 
David, ministrul agriculturii, 
au fost analizate probleme pri
vind modul în care a fost 
organizată și se desfășoară 
actuala campanie de strîngere 
și depozitare a cerealelor pă- 
ioase și de întreținere a cul
turilor prăsitoare.

Au fost examinate starea de 
vegetație a culturilor cerealie
re, tehnice și legumicole, mo
dul în care sînt îndeplinite 
programele de irigații, felul în 
care se acționează pentru ri
dicarea permanentă a întregii 
activități din agricultură la 
eote superioare de eficiență și 
calitate, astfel incit să se asi
gure realizarea exemplară a 
sarcinilor stabilite, a hotărâri
lor Congresului al XIIT-lca al 
partidului.

La început, elicopterul pre
zidențial a survolat terenurile 
roditoare din vecinătatea lito
ralului, aterizind în plin cîmp, 
în apropierea unor lanuri cul
tivate cu grîu ș£ floarea-soa- 
relui ale      2
AGRICOLE DE STÂT ÂMZA- 
CEA.

La sosire,

întreprinderii

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat cu 
deosebit respect de primul 
secretar al Comitetului Județean 
Constanța al P.C.R., Mihai Ma
rina, de reprezentanți ai condu-

portul
cerii Ministerului Agriculturii, Js
deT<>?arlf«TNicoIae Ceaușescu f ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT 
a examinat o solă de griu Ia 
I.A.S, Amzaeea, cultivată cu so
iul „Fundulea 29“ în sistem iri
gat, unde se evaluează că va fiO**”» vw U *4 JȘ
obținută o producție de circa sȘ 
7 550 kg Ia hectar. Apreciind 
stadiul de vegetație al culturii, 
densitatea existentă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că sînt condiții în acest an ca 
la nivelul județului să se reali
zeze o producție bună de grîu.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost prezentată o semănătoa
re de păioase modernizată de 
specialiști din județ. S-a preci
zat că, în prezent, cu această 
semănătoare se fac experimen
tări, urmînd ca, pe baza rezul
tatelor obținute, să se treacă la 
definitivarea 
tive.

Următorul 
a fost I.A.S.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost prezentată starea de 
vegetație a unor culturi de grîu 
din soiuri realizate de specialiș
tii Institutului de la Fundulea, 
cultivate aici în vederea selec
ționării pentru solul dobrogean 
a celor mai potrivite soiuri sub 
aspectul calității spicului, coa
cerii timpurii, uniformității ta
liei, proprietăților de panificație.

A fost vizitat, in continuare, 
un lan de porumb cultivat îm
preună cu soia, sarcină încre
dințată și lucrătorilor ogoarelor 
din județul Constanța. La a- 
ceastă dată, atit porumbul cît și 
soia, cultivate într-o asemenea 
tehnologie, sînt viguroase, antî- 
cipînd obținerea unor recolte 
bune.

Aceeași arie de 
fost abordată și în cadrul ana
lizei efectuate la 
TIVA AGRICOLA 
DUCȚIE COSTINEȘTI, din ca
drul Consiliului unic 
dustrial de stat și 
„23 August".

★
în cadrul vizitei, 

prins o arie largă 
me privind modul 
ționcază în vederea realizării o- 
biectivelor noii revoluții agra
re, cadrele de conducere, spe
cialiștii, toți cei prezenți la 
această analiză au exprimat vii 
mulțumiri pentru vizită, pen
tru concluziile ei, pentru a- 
precierilc și îndemnurile adre
sate și l-au asigurat pe 
secretarul general al partidu
lui că oamenii muncii de pe 
ogoarele dobrogene vor depune 
țoale eforturile pentru înche
ierea în timp cît mai scurt și 
cu cele mai bune rezultate a 
campaniei de vară, pentru exe
cutarea Ia termenele optime și 
la un nivel calitativ superior a 
tuturor lucrărilor agricole, pen
tru a-și aduce o contribuție tot 
mai mare la înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XTII-lea 
al partidului.
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soluțiilor construc-

obiectiv al vizitei 
TOPRAISAR.

problcme a

COOPERA- 
DE PRO-

agroin- 
cooperatist

care a ru
de proble- 

eum se ac-

g A 14-a ediție a Jocurilor Mondiale Universitare

|DE ACUM, ATLETISMUL ȘI CANOTAJUL

i

5

I

$

POLARIZEAZĂ ATENȚIA
• Alergătoarele
continua cursa
calificate în

Mitica
spre
finale

ZAGREB, 15 
de la trimisul ____ ____
Marea competiție polisportivă 
a acestui an continuă să-și 
desemneze campionii ia •di
ferite discipline din bogatul 
program. în ce privește dele
gația studeințimii din țara 
noastră, pină la ora mult aș
teptatelor finale la canotaj 
— să spunem din capul locu
lui că primele starturi au 
fost de bun augur pentru 
sportivii români —, sîntem 
conectați din plin la disputele 
atleților. 
s-a stabilit 
mondial 
runcarea 
autor I. 
U.R.S.S.), 
finală ' 
cu prezență românească, 
cum și calificările la 
și 100 metri garduri, în 
am avut, de asemenea, repre
zentanți. Proba de aruncarea 
greutății a reținut în mod deo
sebit atenția 
pentru poziția a treia, pentru 
că „problema" primului loc a 
fost rezolvată de prezența 
start a recordmanei 
le.
a și aruncat 20 15 m. cu care 
și-a asigurat titlul de campi
oană mondială universitară, pe 
locul secund 
Neimke (R.D.G.), 
Penitru medalia 
în aruncarea a cincea. repre
zentanta noastră Livia Me- 
heș a reuișit 19,28 m. între- 
cînd-o pe sovietica Teleșenkn 
care pină atunci deținea rezul
tatul de 18,98 m. Și ne_ gîn- 
deam, firește, la o nouă me
dalie pentru delegația noastră 
Totuși, in ultima aruncare, so
vietica a revenit spectaculos, e 
realizat 19,49 m și a cucerit 
..bronzul", Livia Meheș si- 
tulndu-se ne poziția a patra.

în calificările de miercuri.

(Prin 
nostru

telefon, 
special).

Miercuri, zi 
un nou 

universitar 
ciocanului ; , _ 

Astapkovici, 
am urmărit o 

(aruncarea greutății) 
pre- 

800 
care

în care 
record 

(la a- 
78,46 m. 

din 
altă

asupra luptei

la 
mondia- 

sovietica Lisovskaia. Ea

clasin^’-șe 
cu 20.07 m. 
de bronz.

Campionatele internaționale de pentatlon modern

SPORTIVII ROMANI - VICTORIOȘI PE ECHIPE
A

• Ultima probă, crosul

* • Primul clasat la individual,
Igor Okolev (UR.S.S.)

Ieri, la ora prinzului, 8-a în
cheiat cea de a 29-a ediție a 
Campionatelor internaționale de 
pentatlon modern 
nici, frumoasă si 
întrecere care — 
precedentelor ediții 
sportivi valoroși, de certă clasă 
internațională si a oferit dispu
te interesante, palpitante, eu 
decizii finale, cum se spune 
pe... ultimii metri. Nu exage-' 
ram dacă afirmăm că si aceas
tă ultimă ediție a „internațio
nalelor" de pentatlon modern 
ale țării noastre a avut cite 
ceva din toate trăsăturile care 
au făcut-o întotdeauna intere
santă. atractiva. Chiar și în 
privința desemnării învingăto
rilor. Pentru 
probă, crosul, 
un traseu de 
jat în parcul 
tală a schimbat liderii în am
bele _ clasamente. Pe echipe. 
România I. mai omogenă, mai 
bine pregătită pentru dificul-

ale Româ- 
tradițională 
de-a lungul 
— a reunit

Echipa României : Lucian Țintea, Gheorghe Mai si Dragoș
- - Foto : Aurel D. NEAGU

că. iată, ultima 
disputată ieri pe 
4 000 m. amena- 
I.O.R. din Capi-

Pătrui (de la stingă la dreapta) 

tățile alergării, a obtlnut o fru
moasă victorie în ultima dispu
tă a competiției, realizînd cu a- 
proape 200 puncte mai mult de- 
ctt reprezentativa Franței, care, 
conducea după patru probe. în 
felul acesta, prima echipă a tă
rii noastre (Lucian Țintea. Dra
gos Pătrui, Gheorghe Marian) 

repurtat un frumos si me»

Constantin MACOVEI

a

(Continuare in pag. ■ <-•)

Junghiatu și Liliana
medalii • Echipajele

și semifinale la

Năstase
noastre
canotaj

tot la atletism, Liliana Năstase, 
la 100 mg., a cîștigat seria sa 
(13,34).' asigurindu-și locul în 
semifinală, de unde, sperăm, va 
accede în finala acestei probe. 
La 800 m, singura noastră re
prezentantă, Mitica Junghiatu, 
s-a clasat pe locul 3 (care asi
gură prezența în finală) în cea 
mai dificilă serie, alături de Ga. 
briela Sedlakova (Cehoslovacia), 
campioană europeană de juni
oare, și Anne Purvis (Marea 
Britan ie).

La Jarun, locul caiacului si 
canoei a fost luat de canotai. 
La ora întrecerilor de debut, 
vești bune, fetele noastre pre
zente la primele starturi, cali- 
fieîndu-se in corpore direct 
pentru finalele de sîmbătă. E 
vorba de Maria Sava — schif 
simplu, cat. ușoară. Marioara 
Popescu — schif simplu. Mi- 
haela Armășescu — Adriana 
Chelariu la 2 rame. Anișoara 
Bălan. Veronica Cogeanu. Doi
na Ciucanu si Anișoara Minea 
la 4 yîsle.

în reuniunea de după-amla- 
ză. de la locul de (recente) 
plăcute amintiri pentru noi — 
de la Jarun, canotorii români 
au concurat, de asemenea, cu

II

țJNIVERSIADE’ST

succes. 
Dobre 
locul I, urmînd să 
neri în semifinale, pentru că au 
fost înscrise foarte multe echi
paje în această probă. La 4+1 
rame, Tomoioagă, Popescu, Năs
tase, Robu și Micii au cîștigat 
seria și au intrat direct în fi
nala care 
bătă.

La 2 rame fără cîrmaci, 
și Neagu s-au clasat pe 
, _ă „tragă1* vi-

se va disputa sîm-

★
disciplină olimpică, 
nu-si dezminte ma

niei aici. în

Prima 
atletismul, 
rea popularitate ___
orașul Universiadei ’87, pe sta
dionul Dinamo, 
rile 
îată 
proba do 100 metri, feminin si 
masculin, a necesitat 16 curse 
preliminare. Si venind vorba 
despre această dispută a sprin
terilor. să consemnăm doborîrea 
primului record mondial uni
versitar atletic, de către ame
ricanul Lee McRae, cu 10.07 
(vechiul record 10,08 îi aparți-

Paul StÂVESCU

und-e întrece- 
sînt foarte populate, 
un singur exemplu :

(Continuare In pag a i-a)

NUMAI CONSOLIDAREA UNEI BAZE 
DE MASĂ PROPRII POATE DUCE

LA EVITAREA IMPASULUI!
„O mișcare sportivă ce poa

te deveni mai tirziu organiza
tă se înfiripă totdeauna por
nind de la un joc" — imi spu
nea. într-o discuție purtată la 
Iași, un venerabil profesor de 
educație fizică, ajuns acum la 
frumoasa vîrstă de 80 
Intr-adevăr, la IAȘI, 
mai mult cu cît aici 
și un puternic centru 
sitar — iar studenții 
îndeosebi baschet, rugby, hand
bal, volei — jocurile sportive 
au cunoscut o amploare deose
bită ele avînd condiții, optime 
de manifestare, iar competi
țiile sint frecventate de un nu
meros public.

Dintre toate disciplinele din 
categoria ..jocuri sportive" rug- 
bvul are așezarea cea mai ar
monioasă. cu alte cuvinte o pi
ramidă cu o bază solidă. în 
vîrf, Politehnica (Divizia A); mat 
jos Hidrotehnică Iași și Locomo
tiva Pașcani (Divizia B) iar 
la bază 5 formații care acti
vează In Campionatul republi
can id școlarilor (CSS Unirea 
Iasi I CSS Unirea II. Liceul 
C.F.R. Pașcani, Liceul meta-

de ani. 
cu atit 
se află 
univer- 
practicâ

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

LOCUL 5 A RĂMAS DOAR UN VIS FRUMOS
(in pag, 2-3, o retrospectivă asupra comportării echipei 

F.C.M. Brașov)

I urgie Iași si Liceul I.M.M.R. 
Pașcani). Cu o asemenea râs- 
pîndire. .cu o popularitate dem
nă de invidiat, rugbyul ieșean 
a ajuns anul acesta (prin Po
litehnica) în finala „Daciadei" 
(cîștigată de Rulmentul Bîrlad) 
și se află în situația de a o- 
feri elemente valoroase loturi
lor reprezentative (7 jucători). 
„Comisia 
— aprecia 
președinte 
este una 
five.
Sandu 
sionat 
pentru 
zi în 
plicatia se cere căutată si 
faptul că noi folosim orice pri
lej pentru a faee demonstra
ții, iar în ultima vreme nunem 
accent si ■pe dezvoltarea ruc- 
bvulnî în șapte". Se știe, la 
cîrma divizionarei A Politeh
nica se află unul dintre repu
tații tehnicieni, a cărui valoare 
este cunoscută si pe plan mon
dial : Valeriu Irimescu. Nume
le lui în fruntea tehnicienilor 
ieșeni este o garanție că rug
byul se află în mîinl bune. Se 
impune, însă, ca toate aceste 
realizări care mulțumesc mai 
mult sau mal puțin pc local
nici să-sî găsească ecou! nece
sar si la nivel național, din 
acest punct de vedere lașul 
nutînd să-și aducă o contribu
ție mult mal consistentă.

La nivel de juniori s* Ju
nioare. handbalul ieșean se a-

județeană de rugby 
Valentin Paraschiv, 

al C.J.E.F.S. Iași — 
dintre cele mai ac- 

avînd în președintele ei. 
Vill-Gorun. un marc pa- 
al acestei discipline. Si 
că Tugbyu) crește din 

zi în popularitate, ex- 
în

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pap. 2-J)



♦♦♦

♦

♦ ♦ ♦ ♦

♦
♦

MICII rOTBAI IȘII DE EA C.S.Ș. 1
și sichitiif mușini ior • ••

în suita de bucurii 
pe care cei mai mici 
reprezentanți ai Clu
bului sportiv școlar 
nr. 1 din Capitală le- 
au trăit in aceste zile 
de vacanță se înscriu 
si cele oferite de mi-

Un turneu încheiat 
de ei cu brio ! Patru 
partide, tot atitea vic
torii. Pe toată durata 
turneului, intre baza 
sportivă „Cireșarii" și 
sediul clubului din 
strada Filioara, legă-

9
nier, să știți că Ia 
toate meciurile, inimi
le n-e-au bătut de... 
180 de ori pe minut!..." 
Poate că Eugen tră
iește încă sub impre
sia reușitelor in lanț 
pe care echipa sa le-a 
înregistrat.

„Nu stă la indemîna 
oricui să treci, după 
Metalul, de Steaua, cu 
4—2, apoi de Progre
sul, cu 4—1 și, în fi
ne, de Sportul Studen
țesc, cu 3—0...

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ '♦♦

♦♦♦ ♦♦ ♦

♦

■■ cercetarea. ?e slujba sw.

La festivitatea de premiere, minifotbaliștii Clubului sportiv școlar nr. 1 
Foto : Gabriel MIRON

născut, apoi la Carpați 
Sinaia, 
școală, 
solvent 
George 
cel mai tinăr antrenor 
al C.S.Ș. 1 — s-a de
dicat, trup și suflet, 
muncii de antrenor de 
fotbal („deși 
putut activa 
tor", cum 
directorul 
pentru că îi 
piti, caută să ii. înțe
leagă. „Este o condiție 
esențială pentru orice 
educator" ne spune 
cu toată convingerea. 
Și profesorul, ințele- 
gindu-le intențiile bu
ne, îi încurajează in 
tot ce întreprind ei, 
in școală — mai ales 
in strădaniile de a ob
ține note bune — sau 
acasă, atunci cind se 
oferă să aducă și ei o 
contribuție, cit de cit, 
in gospodărie, sau in 
pregătirea 
cind le iese bine 
pasă, un dribling, 
deposedare corectă

in anii de 
Proaspăt ab

at I.E.F.S., 
Mărculescu —

ar mai fi 
ca jucă- 
apreciază 
clubului), 
plac co-

♦ ♦♦ ♦♦

UN PROIECT DEVENIT REAL 
GHETELE DE BASCHE

îl
♦

♦

I

nifotbaliști... Adică de 
purtătorii cravatei ro
șii cu tricolor, elevii 
profesorului de educa
ție fizică și antrenor 
George Mărculescu. O 
mină de prichindei, 
„unul mai inimos ca 
altul !“, cum ne spu
nea directorul clubu
lui, prof. Marinei 
Oancea, și cum ne-am 
convins la ultimele 
meciuri pe care fotba
liștii pitici de la C.S.Ș. 
1 le-au susținut in 
turneul final al Cam
pionatului Municipal.

tura a fost permanen
tă. Toată lumea din 
club era dornică să ti
fle „isprăvile" micilor 
fotbaliști. Emoțiile 
creșteau cu fiecare 
meci...

Care a fost cel mai 
greu ? Eugen Popis- 
tașu, căpitanul echipei 
(1,32 m) nu se gindește 
prea mult, înainte de 
a da răspunsul : „Poa
te, cel cu Metalul, cu 
care am realizat cel 
mai strîns scor : .3—2 
...Dar, dacă vreți-’ un 
răspuns sincer, de pio-

flecția, după turneu, a 
„filozofului" echipei, 
cum i se spune lui 
Valentin ' Neferoiu, 
conține mult adevăr. 
Sigur că nu stă la in- 
demina oricui să in- 
treci echipe cu copii 
cel puțin la fel de ta
lentați și de ambițioși, 
avind la cirmă profe- 
sori-antrenori mult 
mai experimentați de- 
cit George Mărcules
cu, pină nu de mult 

el însuși jucător, la o 
echipă din Pietroșița 
Dîmboviței, unde este

sportivă, 
o 
o 
a 

adversarului, un arti
ficiu tehnic etc.

Acestea ar fi „secre
tele" prof. George 
Mărculescu și explica
ția reușitei copiilor 
lui, a micilor fotba
liști de la C.S.Ș. 1, a 
lui Eugen Poplștașu, 
Valentin Neferoiu, 
Mihai Stăncuță, Sorin 
Ispir, Daniel Gherase, 
Jenică Gangărea, Ci- 
prian Trașcu, Mircea 
Gruia și Sebastian 
Neacșu... Toată lumea 
din club i-a felicitat, 
in frunte cu o șahistă 
de virsta lor, Andreea 
Maftei, și ea autoarea 
unui succes de luat în 
seamă : locul I la re
centul turneu open 
„Mangalia ’87"...

Tiberiu STAMA

♦ 
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♦ ♦ 
♦ 
♦ ♦ 
♦ 
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♦
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♦ 
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♦ ♦ 
♦ 
♦ ♦
♦ 
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♦ 
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♦

♦♦♦ 
♦ ♦ ♦ 
♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Abordam în coloanele ziarului, 
cu aproape un an în urmă, pro
blema ghetelor de baschet ; nu 
era o alegere întâmplătoare, aceas
tă disciplină ăcuzînd serios, la 
toate eșaloanele valorice, lipsa ghe
telor, cu respectivele inconvenien
te. Demaram atunci luînd legă
tura cu factori de conducere din 
M.I.U., de asemenea cu directorul 
I.P.M. Sport Reghin, Ioan Peter. 
Din ambele părți am fost asigu
rați că se va face tot ceea ce 
este posibil ca această dorință a 
jucătorilor de baschet, a federa
ției de specialitate, să devină cît 
mai curînd o realitate. Notam a- 
tunci : includerea în planul de 
producție pe anul 1587 a 10.000 
de perechi ghete de baschet, in
troducerea grabnică spre studiu 
și testare a modelului. Iar ca 
termen limită de livrare — pri
mul semestru al anului în curs.

Mărturisim, întrucît ne mai afla
sem, și nu o diată, lîn fața unor 
promisiuni neonorate la vreme, 
eram înarmați cu răbdare. Ei 
bine nu, scepticismul nostru avea 
să se dovedească fără temei, o 
vizită la binecunoscuta între
prindere de materiale sportive 
din Reghin, vizită făcută după 
încheierea primelor 6 luni ale 
anului, punîndu-ne în fața unei 
prime și foarte plăcute surprize : 
ghetele se aflau în plin proces 
de fabricare, un prim lot fiind 
deja ambalat și expediat benefi
ciarilor. O a doua surpriză — 
ghetele au un design modern, un 
aspect deosebit de plăcut, iar din 
punct de vedere calitativ se poa
te aprecia că sînt la nivelul ce
lor mai bune produse similare 
realizate pe plan internațional. 
Și aceasta nu este o simplă im
presie, ci o concluzie trasă la ca
pătul comparării — în plan func
țional și estetic — cu citeva din
tre cele mai bune ghete de bas
chet realizate în diferite țări. 
„Este un produs cu fețe execu
tate din box, eu earîmb Înalt, 
pentru o bună protecție a gleznei 
— ne spune Zoița Fărcaș, inginer 
șef al întreprinderii. De aseme
nea, talpa este deosebit de elas
tică, de rezistentă sperăm, și cu 
o bună aderență la podea, asfalt 
sau zgură, deci la toate suprafe

țele pe care se practică basche
tul". Reveniți în București, aveam 
să consemnăm și prime impresii, 
cum ar fi cele formulate de Dinu 
Paraschivescu, antrenor al echi
pei feminine Olimpia București : 
„într-adevăr, ghetele sînt de 
foarte bună calitate, iar din punct 
de vedere estetic satisfac toate 
gusturile. Adresăm mulțumirile 
noastre colectivului de oameni ai 
muncii de la Reghin, care, astfel, 
ne dau un ajutor prețios. Mi-aș 
permite și o mică sugestie — ar 
trebui mărită cantitatea de ghete 
cu nr. 36, care se află sub cota 
solicitărilor în clipa de față.

Fiindcă a venit vorba despre 
numerele ghetelor, vom informa 
că în prezent se produc pînă la 
numerele 47, I.P.M. Sport Reghin 
făcînd eforturi pentru realizarea 
matrițelor nr. 48—55. Nu se uită 
Clici o clipă că baschet înseamnă 
în primul rînd jucători foarte, 
foarte inalți, iar ghetele necesare 
acestora vor fi livrate și ele, ni 
se spune, cu maximă solicitudine. 
Adevăr de care, de acum, sîntem 
convinși.

Cam atît, deocamdată, despre 
ghetele de baschet de producție 
românească, articol trecut pe 
rînd de la faza de dorință, la 
proiect, iar acum, la înfăptuire. 
Este cazul să adresăm felicitări șl 
serviciului de resort al C.N.E.F.S., 
după cum ne bucură și faptul că

ziarul nostr 
baschetului 
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ATLEȚII JUNIORI III IN
Promisiuni frumoase care se <

DOUĂ STILURI DE A ÎNVĂȚA ÎNOTUL,
ACUM, In vacanța de vară...

Nu prind eu o zi de mare 
inspirație să scriu, colea, o 
„notă critică" la adresa unor 
profesori de educație fizică, 
aceia, care, de ani. nu țin 
seama de vacanța de vară a 
elevilor. Bunăoară, prof. Con
stantin Pîrvu de la Școala nr. 
133 din cartierul bucureștean 
Berceni. A lucrat cu gimnaștii. 
în anul școlar care s-a înche
iat. de n-a rămas cupă în Sec
torul 4 care să n-o fi pus 
în vitrina cu trofee. Ei. bine, 
acum în vacantă, tot gimnas
tică lucrează !...

— La ce oră vă obligă să 
fiți prezenți. dimineața, în sala 
de sport ? întreb un grup de 
„treninguri" bronzate, pistruia
te, perfect aliniate.

— La opt. Dar nu ne obligă.
— Vă roagă frumos...
— Noi îl rugăm frumos !
— Bineînțeles. îmi și imagi

nez cum, la sfîrșitul antrena
mentului. insistați să ventti : 
„Tovarășe profesor, vă rugăm 
mult să programați si miine 
un antrenament Ia ora 8. ca să 
ne putem scula si noi la ora 
T dimineața".

— Eu mă scol la șapte fără 
zece.

— Poftim ! Spune. băiețaș, 
eum te numești, ca să dăm si 
cazuri concrete.

— Petrică Barbu, elasa a •-«. 
sînt căpitanul echipei. După 
prima săritură eurge apa de pe 
noi !...

•—Vă cred.
— Dar ne întindem pe nisip

și ne uscam repede la soare.
— Unde ?

— La ștrand, pe nisip. Sîn
tem gimnaști, însă acum, în 
vacanță, invătăm înotul. Sigur, 
cu antrenorul și profesorul nos
tru pe care l-am rugat fru-
mos...

Nu prind eu o zi de mare 
Inspirație să scriu, colea, o 
„notă critică" la adresa... Bună
oară. prof. Mihai Doară de la 
C.N.U. ’ Construcții București. 
Cum tine, acum în vacantă, 
fetele de la caiac ? Vă spun 
eu : ..legate" cu frînghia.

— E adevărat ? întreb 
grup vesel de eleve aflate 
lacul Herăstrău.

— E adevărat. Dar nu 
frînghia, ci cu elasticele i 
se folosesc în sala de forță. 
Știți, noi sîntem începătoare la 
caiac și...

— N-are a face ! Oricum, nu 
e un stil de lucru.

un 
pe

cu
care

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRESF

DIN 15 IULIE 1987

Extragerea I : 23 9 7 43 20 4

Extragerea a Il-a : 16 27 12 33 
1 25

Fond total de cîștiguri: 742.302 
lei, din care 80.527 lei, report la 
categoria 1.
• Reamintim tuturor iubitori

lor sistemului LOTO că ASTAZI 
este ULTIMA ZI pentru a se 
procura bilete cu numerele favo

Cel mai plăcut lucru acum, în 
caiacist junior in „tabăra de vară" 

intre două... padele

învațătrei zile, toată lumea 
să inoate...

Nu prind 
inspirație... 
am fost si 
unde au făcut tabără de vară

eu o zi de
Vreau să spun că 
pe lacul Străulești,

Reportajul nostru

— Noi îl găsim eficient 
plăcut.

— Plăcut în ce sens ?
— In sensul că ne aruncă 

apă.
— Așa. legate ?
— Bineînțeles. Păi. dacă nu 

ne-ar tine eu elasticele acelea 
ne-am duce ea bolovanul la 
fundul lacului. Așa. în două-'

si

in

mare

caiaciștii iuniori din lotul de 
perspectivă. Nimic deosebit. 
Toți elevii profită de vacanța 
de vară. înoată, practică spor
tul preferat, participă la fru
moase acțiuni cultural-educati- 
ve. Intre el : Anișoara Bre- 
zuică. Marcela Ene de Ia C.S.Ș. 
Constanta. Mioara Butigău 
(C.S.M. Pitești). Daniela Va- 
loga (C.S.Ș. Tulcea), Mircea A-

ADHiNisTmTiA or stai low omowooi IWOlPIfUA
rite la tragerea obișnuită de mîi- 
ne, vineri, 17 iulie’.
• Săptămînal, sînt programați 

să se prezinte 1a sediul central al 
Administrației de Stat Loto-Pro- 
nosport zeci și zeci de partici
pa nți care au avut satisfacția să 
obțină cîștiguri în autoturisme la 
diversele sisteme de joc. Iată nu
mai cîteva nume din lunga listă 
a celor care au devenit în ulti
ma perioadă posesori ai cîte unui 
autoturism „Dacia 1300“, Stanciu 
Nai (București), Șerban Daniel 
(Reghin, Mureș), Butnaru Emil

(Piatra Neamț), Mădescu Nicolae 
(com. Fîrling, Caraș-Severin), 
Tako Cisella (M. Ciuc, Harghita), 
Hîj loan IJVolovăț, Suceava), Ha- 
rabor loan (Focșani, Vrancea), 
toți la LOZ în PLIC ; Cojan Du
mitru (corn. Mărgineni, (Bacău), 
la PRO NO EXPRES : Biro Sandor 
(Reghin, Mureș), Hațegan Cornel 
(Vințul de Jos, Alba), Buliga Gh. 
(Dobriceni, Botoșani), la diverse 
trageri’ ale sistemului LOTO ; 
Mura Ion (Caransebeș, Caraș-Se
verin), Mierloiu Gheorghe (Man
galia, Constanța), Dulăcioiu Ion 
(Rm. Vâlcea), Enache Radu

vacanța școlară, este să 
de pe lacul Străulești; 

o repriză de inot

fii 
iar

(C.S.M. Iași). Mihai 
(Olimpia București), 

Zaml’ir (Locomotiva 
i ș.a. Sigur, si aici 

„notă 
antrenorilor

Adriana

catincăi 
Apostol 
Marian 
București) 
n-ar strica o 
adresa 
Mercurian.
Nicolae l’icu

— E adevărat că.
vacantă, profesorii v-au obli
gat să aduceți cu voi cărțile 
de școală ?

— E adevărat, 
cele de limba si 
mână.

— N-are a face, 
cântă, iar în vacantă elevul...

— Mai recită o poezie la cite 
o serbare, mai citește un frag
ment din Sadoveanu. De unde 
„documentare" dacă n-am 
avea cărțile cu noi ?...

Faza de zonă a Concursului Re
publican al juniorilor UI, des
fășurată ka București și la Pi
tești a însemnat o reușită, la ni
velul acestei categorii de virată 
existând destui tineri deosebit de 
talentați. Va trebui ca ed să fie 
urmăriți cu mai multă grijă și, 
in orice caz, să abordeze perfor
manța de pe o poziție mai în
drăzneață, făurită însă prin 
muncă, pasiune, competență.

BUCUREȘTI. BĂIEȚI: 80 m : D. 
lenei (CSȘ 4) 9,2 ; 200 m : lenei 
23,8 ; 800 m : G. Szasz (CSȘ Sf. 
Gheorghe) 1:55.8 ; 3000 m : Szasz 
8:59,4 ; 5 km marș : FI. Datcu 
(CSȘ 2 c-ța) 26:33,9 ; 90 mg : I. 
Grozea (CS Brăila) 12,5 ; 200 mg: 
M. Iosif (CSȘ 4) 28,4 ; 1000 m
obst. : R. Pienescu (CSȘ 1 P. 
Neamț) 2:45.6 ; înălțime : M. Ghii- 
lase (CSȘ M. Emin eseu Iș.) 1,85 
m ; prăjină : I. Constantin (CSȘ 
3 Steaua) 3.60 m ; lungime : A. 
Herța (CSȘ 4) 6,45 m ; greutate : 
L. Grămadă (CSȘ Suceava) lil,26 
m ; disc: A. Kalaman (CSȘ 2 Sf. 
Gheorghe) 44,44 m ; suliță : C. 
Bogdan (Olimpia) 52,30 m ; ciocan: 
I. Moșneagu (CSȘ Vaslui) 33,22 
m ; FETE : 80 m : Georgeta Pe- 
trea (CSȘ Galați) 10,4 ; 200 m : 
Petrea 25,9 ; 800 m : Veronica
Prun dean u (CSȘ 2 C-ța) 2:15,7 ; 
2 km marș : Valerina Măcrescu 
(Unirea CSȘ Focșani) 9:34,4. 2000 
m : Elvira Atomei (CSȘ Dorohoi) 
6:32 8 ; 80 mg : Teodora Luca 
(CSȘ Bacău) 12,3 ; 200 mg : Flo
rentina Ciliincă (CSȘ 5 Rapid) 
30,2 * înălțime : Adriana Șolcan 
(CSȘ Rădăuți) 1,60 m ; lungime î 
Laura A/postolescu (Ceahlăul vo

ința P. Ne; 
Veronte”» I 
11,98 h. ; « 
(CSȘ Cîmp 
Pidiorea (<

PITEȘTI
Zgreabăn ( 
200 m : Zgj 
Răduț (OS 
3000 m : G. 
Sighișoara) 
Cseresznye 
2:52.0 ; 90 : 
Tg. Mureș; 
caru 27,3 ; 
(CSȘA Olu 
gime: Oipir 
C-tin Troc 
m ; disc : 
D. Dragon 
48,74 m ; ci 
Craiova) 4 
FI. Rad 
FETE : 
(CSȘ 1 B. 
mo.na Că 
26,5 ; 800 I 
Cetate Dev 
rina Pană 
— record i 
dia Szabo 
.2,2 ; 200 i 
(CSȘ Poli 
marș : An 
Alba Tulia’ 
ciana Foal 
ghișoara) 
rina Pop 
greutate :
B. Mare) 1 
31,32 m ;
(CSȘ Bisti

critică" la 
Octavian 

Corlan și

acum în

Dar numai 
literatura ro-

Sînteți în va

Vosile TOFAN

(București), la PRONOSPORT și 
mulți alții. Cu “această ocazie, 
cîștigătorii de autoturisme sînt 
rugați să se prezinte, în vederea 
preluării câștigurilor, la datele la 
care sînt programați, potrivit co
municărilor expediate pe adresa 
lor de către organele centrale ale 
A.S. Loto-Pronosport.
• Perseverența la LOZ în PLIC 

poate fi orieînd răsplătită cu 
unul din importantele și nu
meroasele cîștiguri în bani și 
autoturisme, mai ales dacă avem 
în vedere și prezența emisiuni
lor speciale limitate, de tipul 
LOZULUI VACANTEI.

NUMAI CONSOLIDAREA UNEI BAi
(Urmare din pan I)

flă de multi ani pe un drum 
bun. Si. iată, că de astă dată 
reprezentativa de fete a CSS 
,.M. Eminescu" din Iasi a reu
șit frumoasa performanță de a 
se situa pe primul loc în Cam
pionatul national al iuniorilor 
și școlarilor. Este o izbîndă 
prestigioasă a antrenorului Gică 
Soveja si a elevelor sale. Este, 
în același timp o garanție că 
și formația divizionară A. 
TEROM, poate să revină între 
echipele care să candideze la 
titlul național. Există, pentru 
realizarea acestui tel. asigurate 
condiții optime : antrenori va
loroși (Cornel Bâdulescu si 
Mircea Pop), o conducere de 
secție care știe ce înseamnă 
sportul de performantă (pre
ședintele secției de handbal de 
la TEROM, Dan Irimiciuc) si. 
in sfîrsit. o atmosferă pentru 
handbal mai propice ca orieînd. 
Se impune, însă, după opinia 
noastră, o și mai bună conlucrare 
între clubui sportiv școlar fanion 
(CSS „M. Eipinescu") și asocia
ția TEROM. O formație nu se 
poate consolida nu poate de
veni valor.asă si competitivă

atita timi 
forțe pro 
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Nici de data acesta F.C.M. 
Brașov nu a reușit desprinde
rea din ..plutonul trei" al ca
ravanei primei divizii. Si în e- 
ditia recent încheiată, echipa 
pregătită de Costică Ștefănes- 
cu si Dumitru Anescu a înche
iat cursa în porțiunea delimi
tată între ..borna" fără griji și 
aceea al cărei indicator arată... 
Divizia B. Cu alte cuvinte, 
formația brașoveană a conti
nuat cantonarea sa la nivelul 
minimei rezistente. ..cotă" care 
a dezamăgit iarăși, știută fiind 
în ultimă instanță, valoarea de 
ansamblu a echipajului de la 
poalele Tîmpei. Si pozițiile o- 
cupate de la revenirea pe pri
ma scenă vin să întărească a- 
firmatia : locul 12 — ediția
1984'85. locul 11 — ediția 1985/86 
si locul 13 — ediția 1986/87, 
Deci o .medie" de locul 12. 
însă acum brașovenii au înre
gistrat 
32 față 
diții.

După 
rație, aducem în discuție alta : 
F.C.M.-ul. față în fată în cele 
două stagiuni. în tur — locul 
7. în retur — locul 15 ! Pe a-

un „+2" la punctaj : 
de 30, in ambele e-

această primă compa-

ceea ce l-a oferit o poziție — 
a 5-a — care, la un moment 
dat. a generat visuri frumoa 
se. chiar... perspective eure 
pene. Jucătorii, mai ales, n-au 
avut însă curajul să le... „trans 
forme", singurul care a făcut pu 
blic un gînd a fost Naghi. că 
pitanul echipei : „Vrem să n 
menținem locul 7 din tur". O 
biectiv propus în perioada pre 
gătitoare a returului. Obiectiv 
care. însă, nu a fost îndepli 
nit. Motivul 1

Vom încerca un ..diagnostic" 
cit mai aproape de realitate. 
Credem că factorul psihic a 
operat cu cel mai ridicat coefi
cient. Concret : în meciurile 
considerate teoretic pierdute, 
echipa n-a schitat nici un 
care să schimbe ..calculul 
tiei“ : tot în deplasare. 
F.C.M.-ul era, totuși, 
cule", dacă 
imediat întreg angrenatul 
dominat de acea dăunătoare 
stare de resemnare. Dar ne te
ren propriu 7 Forța de joc se 
schimba brusc, „mielușeii" ti
veau parcă alte... tricouri. Por
neau un adevărat asediu lă 
poarta adversă. Dacă gheata

Doi din pivoții echipei brașo
vene, Avâdanei (cu mingea) și 

C. Ștefănescu.
Foto : Aurel D. NEAGU

13. F.C.M. BRAȘOV 34 I4 4 16 33-46 32
• Puncte realizate pe teren propriu : 36 (a pierdut cite două 

puncte cu Dinamo, steaua și Flacăra, cîte unul cu Universitatea 
Craiova și victoria) ; a obținut 6 puncte. în deplasare ‘ 
puncte cu Flacăra și Chimia, cîte unul cu Gloria 
Studențesc).
• Cel mai bun loc ocupat : 3 (etapele a 22-a și a 

mai slab loc : 18 (etapa a 2-a).
• Golgeterii echipei : Avâdanei și S. Răducanu — 

luni. Cadar și Barbu — cite 5, Kramer 4, V. Ștefan 2. Mandoca, i 
Mărgărit, MoMovan și Bălan — câte 1, Stroia (Corvinul) autogol, i
• Jucători folosiți : 27 — Cadar 33 de meciuri, Avăd-anei, Măr- !

gărit, Barbu și Bălan — câte 32, Naghi 31, Mandoca 29, V. Ște- , 
fan și Șulea — cîte 24, ștefănescu 23, Polgar 19, Drăgan 17. Mol- i 
dovan, Șerbănică și Kramer — cîte 16, S. Răducanu și Șanta — '
cite 15, L. petre 18, Flcu și Dumitriu — cite 6, Câmpean 5, Pe- 
truș 2, Bfența, Andnași. Mureșan, Drăgănodu și Toderiedu — cîte i 
1. '
• Podiumul evidențiaților : 1. Barbu 18 remarcări, 2. Ștefă- I 

nosou 16, 3. Avâdanei 13.
• Cartonașe galbene : 30 

Naghi șl Moldovan — cite 3.
• Cartonașe roșii : S. Răducanu (etapa a 32-a).
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, toate transformate 

(Kramer 2, Barbu) ; a fost sancționată cu 7 penaltyuiri : ~3 
transformate, 4 ratate.
• A expediat 420 de șuturi (291 acasă — 

dintre care 177 pe poartă (124 acasă — 53 in
'/-•.VWAW.'A

ceeasi linie, descendentă, este 
și punctajul : 18 în primul act 
al întrecerii. 14 în cel de-al 
doilea. Concluzia este firească : 
brașovenii nu s-au simtit în 
apele lor în sesiunea de pri
măvară. întrînd ;i mai adînc 
în miezul problemei, vom ar
gumenta cu alte date care sus
țin si ele drumul sinuos par
curs de formația brașoveană. 
Dună ce în tur a cochetat cu 
un 0 la ..adevăr". în startul de 
primăvară ă urcat la „+2“,

(cîte două 
și Sportul
23-a) ; cel

cîte 6 go-

11 jucători ; cele mai multe :

129 în deplasare), 
deplasare).

repede, golul de?-se spărgea 
lănțuia echipa, care ataca în 
valuri, cu acțiuni variate, efi
ciente. Dacă nu. totul lua dru
mul... labirintului, cu expri
mări stereotipe. la întîmplare. 
lipsa conducătorului de ioc re- 
simțindu-se cel mai mult în 
acele momente. A încercat ceva 
Avâdanei, dar specialitatea sa 
de bază rămîne tot șutul. Si. 
astfel, superioritatea teritoria
lă. cu toate liniile în fată — 
o remarcă se impune pentru

< F.R. FOTBAL comunică echipelor divizionare A și B să j 
S transmită Colegiului central al antrenorilor, pînă la data $ 
i de 20 iulie 1987, componența conducerilor -tehnice, precum j 
C și contractele antrenorilor pentru confirmare. 5

A PROPRII POATE DUCE LA EVITAREA IMPASULUI!

Privirile, toate, sînt îndreptate spre formațiile care au 
terminat victorioase cursa din „B“ si au urcat pe prima 
scenă. C.S.M. Suceava, A.S.A. Tg. Mureș și Politehnica 
Timișoara sînt, pe bună dreptate, în centrul atenției. Mul
te și (bineînțeles) elogioase s-au arătat cuvintele scrise 
sau spuse despre ele. Dar „cele trei" care au făcut drumul 
invers, de la „A" spre „B“ ? Cum pregătesc trecerea de 
la un campionat la altul după un sezon încheiat fără satis
facții pentru ele ? Iată de ce ne-am gîndit 
tăm — în „telegrafice" secvențe — vești din 
pelor care au părăsit prima scenă...

JIUL IA STARTUL LA 20 IULIE
NIMIC NU ESTE INCA 

PRECIZAT LA JIUL" — 
iată concluzia care se des
prinde din discuția telefo
nică avută ieri dimineață 
cu antrenorul Ladislau 
Vlad, președintele secției 
de fotbal din cadrul clubu
lui petroșenean. Și ~ asta 
pentru că azi va avea loc

GLORIA, CU LUPESCU...
LOCALNICI ‘

Am selecționat cîțiva 
tori talentați, dornici 
firmare, pe care îi

să vă prezen- 
taberele echi-

care se •vor 
activi-

o ședință în 
stabili coordonatele _____
tații pentru sezonul viitor. 
Dintre jucători s-a renun
țat doar la Băluță. Toți cei
lalți se află în vacanță, re
luarea pregătirilor fiind ho- 
tărîtă pentru luni, 20 
ora 10, la stadion.
LA CiRMĂ Șl NUMAI
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ea-CSS Unirea Iași), cu o alta 
feminină care... dorește promo
varea în A (Voința) — nu a 
alins incă acele cote pentru 
care se depun mari eforturi, și 
aceasta datorită mai ales fap
tului că nu există o reală bază 
de masă. Așadar, se ratează 
încă foarte mult sub... panouri!

Despre voleiul feminin ieșean 
nu se pot spune cuvinte mul
te. dar mai ales frumoase. Se 
știe, clubul de volei Penicilina, 
ani de-a rîndul în plutonul 
fruntaș al acestei discipline 
(chiar cu două titluri în pal
mares) si-a pierdut forța, -si-a 
pierdut orientarea, a renunțat 
la ambițiile care propulsau, 
altădată, echipa în topul națio
nal. cu alte cuvinte si-a pier
dut cadența. Cînd un asemenea 
club, cu un antrenor de mare 
valoare, cum este Nicolae Roi- 
bescu. îsi propune într-o edi
ție de campionat drept obiec
tiv locul... 5. ceva nu este în 
regulă ! Este adevărat, lotul a 
fost remaniat. Dar de citiva ani 
scuza neocupării unei poziții 
fruntașe rămîne aceasta : rema
nierea lotului ! Răsfoind un 
document de la C.J.E.F.S. Iași 
aflăm că ..abia peste 2—3 ani 
Penicilina va putea să-și pro-

pună să ocupe locurile 1—3 în 
campionatul intern". Este prea 
puțin. Iar obiectivul prea înde
părtat ! Aurelia Ichim, fostă ju
cătoare la Penicilina in anii de 
glorie ai adestei echipe, acum 
antrenoare la CSȘ Unirea Iași,' 
trebuie să-si propună — măcar 
dintr-o ambiție de bună profe
sionistă. așa cum este de fapt 
— să formeze măcar două-trei 
jucătoare în fiecare an. pe care 
să le transfere la Penicilină. 
Desigur, ele ar putea juca cu 
dublă legitimare, și astfel ar ti
vea de clștigat amîndouă for
mațiile. Ni s-a spus că în pri
vință perfectării unui sistem 
care să permită dubla legitima
re există împotrivire din par
tea Secției sport-turism a 
U.G.S.R. Dar oare ar avea de 
pierdut Penicilină dacă s-ar 
realiza un astfel de contract"?

Credem că toate aceste pro
bleme vor sta în atenția con
ducerii C.J.E.F.S., a celorlalte 
organe cu atribuții. Jocurile 
sportive ieșene au toate con
dițiile. dispun de tot 
buie. pentru a veni 
veni) in față, cum 
pentru a oferi mai
mai valoroase elemente loturi
lor reprezentative !

ce le tre- 
(sau re

ge spune, 
multe si

învăluirile fundașilor laterali, 
tinerii Bălan si Mandoca nefă- 
cînd rabat de la un efort ge
neros — nu se materializa (cel 
mai elocvent caz — meciul cu 
Universitatea Craiova). Pentru 
aceste deficiente în modul de 
exprimare, cei din tabăra bra- 
soveană au adus în discuție 
la un moment dat circumstan
țe izvorite din . plecările lui 
Kramer si Șerbănică. însă prac
tica a dovedit contrariul, cel 
nou veniti — S. Răducanu și. 
mai ales. Drăgan — integrîn- 
du-se rapid în angrenaj, ei 
avînd nu o dată un rol hotă
râtor.

Și în ultima ediție 
Brașov a avut emoții, 
gat cu sufletul la gură 
nai. Cită încărcătură ____
meciul decisiv cu Jiul ! Atunci 
a fost trecut marele hop. El 
putea fi evitat. Acum, brașo
venii au mal adăugat un an 
de experiență. Cu speranța că 
el va folosi la reconsiderarea 
atitudinii fată de competiție, 
încheiem prin a releva încă o 
dată infuzia de tineret, promo
vările făcute în prima echipă 
fiind anunțate de conducerea 
tehnică drept piese certe pentru 
viitoarele stagiuni.

F.C.M. 
a aler- 
spre fi- 
a avut

Adrian VASILESCU

CU TINERI
Căutînd clubul Gloria 

Buzău la telefon, la capă
tul celălalt al firului ne-a 
răspuns președintele aces
tuia, S. Diaconu. „Chiar 
miercuri, ne spunea el, am 
luat startul pregătirilor. Ne 
grăbim, fiindcă vrem să 
revenim repede pe prima 
scenă. Știm că nu va fi de
loc ușor, dar sîntem hotă- 
rîți. să ne reabilităm în 
fața propriului public...". 
Aflăm, în continuare că, 
exceptîndu-i pe Timiș și 
Teodorescu, plecați la exa
mene. la facultate, tot lo
tul buzoian rulat în Divi
zia A s-a prezentat la exa
menul medical obișnuit, cu 
indici fiziologici buni. Aici, 
incluzîndu-i și pe debutan- 
ții I. Viorel, Alexandrescu, 
Stan, Ursa — promovați 
de la echipa de speranțe. 
Și fiindcă veni vorba de 
„promovări", președintele 
clubului buzoian a ținut să 
precizeze : „Am hotărît să 
nu mai apelăm la... nave
tiști, ci să ne axăm pe e- 
lementele locale, din județ.

CARABAGEAC
CHIMIA RM. VlLCEA 

SE GRĂBEȘTE ! Clubul vîl
cean nu s-a lăsat defel cu
prins de descurajare după 
retrogradare. Dimpotrivă. 
Declanșarea pregătirilor pen
tru noul sezon s-a făcut cu 
toată energia și optimis
mul. La 11 iulie, lotul s-a 
reunit pentru vizita medi
cală și a și parcurs prime
le ședințe de pregătire. De 
notat ambiția cu care „de
canul de vîrstă" al lotului, 
Carabageac, s-a angajat în 
pregătirile pentru startul în 
campionatul secund. Pe 
programul antrenamentelor 
este prevăzută și o perioa
dă de pregătiri, în zilele

RM.

juca 
de a- 

. . vom
transfera, acțiunea depistării 
acestora rămînînd ca o per
manență pe agenda noii con
duceri tehnice. Aceasta este 
compusă acum din Nicolae 
Lupescu, ajutat de Ion Ioni- 
ță, fostul secund al lui C. 
Moldoveanu. Am apelat la 
Lupescu deoarece am mai 
lucrat cu el, în perioada ul
timei promovări pe prima 
scenă...". . , _

Cam acestea sînt, în mare, 
noutățile de la fosta divizio
nară A Gloria Buzău, cara
vana „roș-albastră" pornind 
cu mult optimism la greul 
drum pe care îl va parcurge 
din toamnă. Săptămîna vi
itoare este programată o am
plă analiză pentru a se... tra
ge linie peste ceea ce a fost 
și ce ar trebui să realizeze 
Gloria Buzău, pe planul jo
cului mai ales, în ediția de 
campionat 1987/88. După care 
urmează perioada acumulări
lor cantitative de 14 zile la.. 
Ciuta, aproape de casă.

NU RENUNȚA
care urmează, la Voineasa. 

<le 
dc- 
un 

Rm.

„întreaga atmosferă 
optimism în care au 
marat pregătirile este 
prim semn că Chimia ___
Vîlcea va angaja eu eerte 
șanse, cu argumente puter
nice cursa pentru revenirea 
pe prima scenă chiar 
parcursul stagiunii eompe- 
tiționale 
ne declara Gh. Udrea, pre
ședintele clubului vîlcean.

Să sperăm că primele 
(îmbucurătoare) vești vor fi 
confirmate de un start fruc
tuos al ex-divizionarei „A“ 
în întrecerea eșalonului se
cund.

pe

care urmează"
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TURNEUL CAPITALELOR LA JUNIORI
București I — Sofia 1-5 (0-1)

Partida aceasta, disputată pe terenul I.M.G.B., 
fost echilibrată doar un sfert de oră, dupăa . .

care inițiativa a trecut de partea oaspeților, mai 
bine pregătiți, mai robuști și cu cîteva indivi
dualități de marcă (cei subiiniați în formație). 
Ei au reușit să deschidă scorul în min. 23 : 
Kostov a executat un corner și GHEORGHIEV 
a deviat în plasă, surprinzîndu-1 pe Istode. O 
bună situație de a egala scorul a avut Plohi, 
în min. 26, dar a șutat peste poartă. Iar în min. 
38, Dimitrov, scăpat singur, a trimis balonul în 
„transversală". N-a fost 1—2, în schimb, în min. 
48, a fost 1—1. Plohi a fost faultat în careu și 
MUSTĂTEA a transformat lovitura de pe
deapsă. Apoi, juniorii sofioți au realizat, în con
tinuare, o suită de faze spectaculoase, patru 
dintre ele încheiate cu goluri : KOSTOV (min. 
53 și 76), MÎRZEV (min. 62 și 70).

Arbitrul M. Stoenescu a condus bine urmă
toarele formații: BUCUREȘTI I: Istode (min. 71 
Predescu) — Marina, Ivan, MUSTÂȚEA, Roman 
(min. 20 Moldoveanu ; min. 72 Surugiu) — Cio- 
botaru. Nicolae (min. 74 Roșcioagă). Sevastița — 
PLOHI, Simion (min. 60 Preda), Popa. SOFIA : 
Metodiev — Donkov, SPASOV, Ranghelov, Pra- 
giev — Porjazov, Stoianov (min. 61 MÎRZEV), 
Petrov — KOSTOV, IOTOV, GHEORGHIEV 
(min. 25 DIMITROV).

Astăzi, pe stadionul I.C.S.I.M., București I — 
Praga.

Laurențiu DUMITRESCU

Budapesta — Varșovia 2-2 (1-0)
Desfășurată într-o organizare foarte bună pe 

cochetul stadion Mecanică Fină, partida s-a 
terminat cu un rezultat nedecis, 2—2, în ciuda 
faptului că echipa orașului Varșovia a dominat 
cu autoritate jocul, depășindu-și adversara la 
toate capitolele. Numai că această dominare nu 
s-a concretizat și prin goluri pe tabela de mar
caj, Nowicki șl Woleszo ratînd marile ocazii ale 
primei reprize în min. 36 și 39. Și, contrar 
cursului jocului, cei care au deschis scorul au 
fost budapestanii, pe contraatac, în miri. 23, 
prin SZABARI.

In min. 44, juniorii polonezi au egalat prin 
GLINKA. Tot în urma unui contraatac, același 
SZABARI își aduce echipa în avantaj în min. 
54. Juniorii polonezi nu vor renunța la luptă, 
și eforturile lor vor fi încununate de succes, în 
min. 77, cînd KNAP va reuși cgalarea.

Arbitrul V. Alexandru a condus foarte bine 
echipele: BUDAPESTA : NAGHY — Kovacs II, 
Fuzer, Schletmann, SZABARI — Bozser, Herc- 
zeg, SZEBOK — FRICSI Kovacs I, Bacsi (min, 
50 Ubranovics). VARȘOVIA: Szablowski — 
Kazmircki, WOTIKOWSKI, Mroz, Barbachowski 
— Debski, Wyrzykowski (min. 61 Majewski), 
Promecki (min. 36 GLINKA) — KNAP, NO
WICKI, Woleszo (min. 56 Sobczyk).

Astăzi, pe stadionul Voința, București II — 
Budapesta.

Stelian TRANDAFIRESCU

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI
Metalul pe primul loc

C1MPULUNG MUSCEL. 15 (prin 
telefon). Miercuri după-amiază, 
pe- stadionul din localitate, s-au 
încheiat întrecerile turneului fi
nal al Campionatului Republican 
al juniorilor II, podiumul avînd 
următoarea ordine : 1. Metalul
București 2 p (golaveraj 6—6). 2. 
Constructorul Iași 2 p (5—5), 3.
Industria Sîrmei cîmpia Turzii 
2 p (3—3) departajarea făcîndu-se 
pe baza criteriului celor mai 
multe goluri marcate.

In ultima' partidă, cu caracter 
decisiv, față în față s-au aflat 
Metalul și Constructorul. Startul 
este -favorabil bucuroștenilor care 
deschid sco-rul prin LUMITRESCU 
(min. 7). Tot Metalul se află în

II
continuare la cîrma jocului, 
trolînd destul de autoritar 
pută și reușind, în min. 22, 
mărească avantajul prin ENA- 
CHE. Ieșenii joacă mai mult pe 
contraatac fructificând unul din
tre acestea. în min. 2S, prin DO- 
CHIȚANU. Ia pasa lui V. Condu- 
rache. Formația bucureșteană are 
posibilitatea să se detașeze, însă 
ratează în serie Păunescu (min. 
37), Badea (min. 38) și Dumi
trescu (min. 39 — bară). Vor în
scrie în schimb ieșenii, prin 
MUNTEANU (min. 43). DUMI
TRESCU are o frumoasă acțiune 
individuală in min. 48 și Metalul 
ia din nou avantaj. Același 
DUMITRESCU ridică scorul la

eon- 
dis- 

să-și

4—2 (min. 57). Mulțumiți de re
zultat bucureștenii slăbesc ritmul 
permițind jucătorilor ieșeni să 
pornească intr-o spectaculoasă 
cursă de refacere a handicapului. 
După două imense ocazii DOCHF 
ȚANU nu mai greșește ținta in 
min. 66, iar in min. 79 V. CON- 
DURACHE transformă penaltyul 
acordat la un fault comis in ca
reu <le ionescu asupra lui Cojo
carii. Scor final : 4—4 (2—1).

Arbitrul C. Sorescu (Pitești) a 
condus formațiile :

METALUL : Tudora — Costache, 
Ionescu, Oprea, Păunescu (min. 
7o Nenciu) — Șerban (min. 74 
T1CU), Ruse, BADEA, APHODU — 
ENACHE. DUMITRESCU.

constructorul : scorțanu 
— I. Condurache, Zaharia, Suciue, 
Rusu — Sirbu Mogîldea, COJO- 
CARU. V CONDURACHE — 
MUNTEANU, DOCHIȚANU.

V, ADRIAN



SPORTUL IN LUME NOI PUNCTE PE „HARTA“ F.I.R. A

CONCURSURI DE ATLETISM
9 A fost stabilit, la Congresul de la Estoril, și .progra
mul rugbyștilor tricolori în C.E., cu primul meci la 25 
octombrie, in compania reprezentativei Uniunii Sovietice

re
ia 

gar- 
(Ja- 
Llz 

___ (Anglia) — 8:39.85, săritura 
Jn înălțime : Louise Ritter (SUA)

NISA (Agerpres), Ultimele 
zultate
Nisa, 
duri J 
maica) 
Lynch 
L. :.™,---------------------------- ,
— 1,98 m ; 100 m garduri : Ginka 
zagorceva (Bulgaria) — 12.47 ;
masculin : 200 m : Da Silva (Bra
zilia) — 20 29 ; 3 000 m : Padilla 
(SUA) — 7:44.48 ; 400 m : Egburâ- 
ke (Nigeria) — 44,54 ; 800 m : 
Collard (Franța) — 1 :43,95 ; 1 mi
lă : Aouita (Maroc) — 3:49.12 ; să
ritura în lungime : Myrickx 
(SUA) — 8,32 m ; aruncarea dis
cului : Bugar (Cehoslovacia) — 
04.30 m.

ROMA (Agerpres). — în con
cursul internațional desfășurat în

din 
feminin : 
Sandra 
— 54,59 ;

concursul de 
400 m 

Farmer 
3 ooo m :

localitatea italiană Formia. atle
tul sen egalez Moussa Fall a cîș- 
tigat proba de 600 m cu timpul 
de 1:46.33, italianul Alessandro 
Andrei s-a situat pe primul loc 
la aruncarea greutății — cu 21,25 
m, lat americanul Michael Franks 
a trecut primul Unia de sosire in 
cursa de 400 m — cu 45.55.

MUNCHEN, ÎS (Agerpres). — La 
Gelsenkirchen s-au desfășurat 
campionatele vest-germane de a- 
tletism. Iată principalele rezulta
te înregistrate în cele trei zile de 
co ncurs : masculin : 100 m : Ha as 
— 10,24 ; 400 m : Heinrich — 46,30; 
400 m garduri : Schmid — 49,24 ; 
aruncarea suliței : Tafelmaier — 
86,64 m ; feminin : 400 m : Ute 
Ttiimm — 51,57 ; 1 500 m : Brigitte 
Kraus — 9:04.10.

INIERNAIlONAlElt" Df PENTATEON MODERN
(Urmare din pag. 1)

ritat succes în cea de a 29-a 
ediție a Campionatelor interna
ționale de pentatlon modern 
ale României. în schimb. Lu
cian Țintea, lider pînă ieri di
mineață, n-a putut încheia în
vingător la individual, el fiind 
depășiiț — după rezultatul mai 
modesî realizat la cros — de 
doi dintre urmăritorii săi. fiind 
nevoit să se mulțumească cu 
treapta a treia a podiumului.

Cei 34 de concurenți rămași 
în concurs (după retragerea 
sportiv lui bulgar Dimităr Cl- 
nin, pe motiv de boală) au luat 
startul in proba de cros în or
dinea inversă a clasamentului 
individual, 
firește să-i 
tentativa de 
mul loc pe 
nenții 
tative. 
startul 
timpul 
foarte 
evoluat așa 
să-1 vedem în toate cele cinci 
probe : ambițios, hotărît. sigur 
pe valoarea sa. ritmul impus 
cursei a fost impetuos astfel 
că la încheierea probei el pu
tea sconta pe o poziție frun
tașă la alergare. Dragos Pătrui 
și Lucian Țintea, ceilalți doi 
component.! ai echipei prime a 
țării noastre, au resimțit în mai 
mare măsură efectele căldurii 
toride din timpul cursei astfel 
că timpii si punctaiele lor au 
fost bune comparativ cu cele 
realizate de pentatlonistii fran
cezi dar mai slabe decit cele 
obținute de ei în alte compe
tiții. Oricum rezultatele de la 
cros le-au permis să se cl:.- 
seze pe locui T pe echine. ceea 
ce poate constitui un motiv de 
satisfacție pentru sportivii în
șiși si pentru tehnicienii care

Ne interesa, 
vedem la lucru. în 
a se clasa pe pri- 
echipe. pe compo- 

primei noastre reprezen- 
Cu numărul 13 a luat 
Gheorghe Marian iar 

realizat de el a fost 
bun — 12:59.5. Marian a 

cum am fi dorit

i-au pregătit. După cum nu e 
mai puțin adevărat că. în per
spectiva viitoarelor întreceri in
ternaționale cu mare miză si — 
de ce să n-o spunem 7 — în 
raport cu valoarea intrinsecă a 
primei noastre echipe rezulta
tele puteau si trebuiau să fie 
și mai bune.

Rezultate tehnice : cros, indivi
dual : Igor Okolev (U.R.S.S.) 
12:56,5 — 1237 p, Gheorghe Marian 
(România I) 12:59,5 — 1228 p, Ser- 
ghei Blriukov (U.R.S.S.) 13:05,1 — 
1210 p, Tihomir Lavrentiev (Bul
garia) 13:16,4 — 1177 p, Miroslav 
Zazula (Polonia) 13:17,2 — 1174 p, 
Miklos Fok (Ungaria) 13:20,0 —
1165 p ; echine : România I 3483 
p, Polonia 3456 p, U.R.S.S. 3429 p, 
România II 3369 p, Italia 3339 p. 
Franța 3288 p ; clasamente finale, 
echipe : 1. ROMÂNIA I 15 452 p, 
2. Franța 15 378 p, 3. Polonia 15 175 
p, 4. Italia 14 810 p, 5. U.R.S.S. 
14 567 p, 6. România juniori 14 493 
p ; individual : 1. Igor Okolev 
5 501 p, 2. Miroslav Zăzula 5 427 
p, 3. Lucian Țintea (România I) 
5 418 p, 4. Serghei Blriukov 
(U.R.S.S.) 5 407 p, 5. Jean-Pierre 
Guyomarch (Franța) 5 245 p, 6. 
Andrea Gibelllni (Italia) 5 219 p.

In lumea sportului cu balonul 
oval, F.I.R.A. reprezintă inițialele 
unul for — Federația Internațio
nală de Rugby Amator — cu au
toritate șl. recunoaștere în creș
tere. Afirmația are, cum se va 
vedea în continuare, deplină a- 
coperire în noutățile și conclu
ziile Congresului desfășurat re
cent la Estoril, în Portugalia.

Reținem, mal întîi, numărul vi
zibil mărit al federațiilor repre
zentate, 49 în total (între care și 
cea română), la acest al 45-lea 
Congres. Interesant, Inedit e fap
tul că dintre organismele națio
nale respective unele au statut 
de afiliate, altele de asociate la 
F.I.R.A., conform mai noilor pre
vederi ale articolului 2 din regu
lamentul forului internațional. In 
prima categorie se înscriu fede
rațiile angrenate în activitatea 
curentă, precum cele din Franța, 
România, Italia, Uniunea Sovieti
că, Spania, Portugalia etc., iar în 
al doilea grup se înscriu Argen
tina, S.U.A.. Tonga, Zimbabwe.

In oe privește formula de des
fășurare a competiției interțărl — 
dispută cu tot mai largă deschi
dere, cu premiera constituită de 
intrarea în întrecere a echipelor 
din Andorra și Luxemburg : —
ea rămîne la sistemul partidelor 
tur-retur, pe durata a doi ani. 
Astfel că în toamnă iau startul 
reprezentativele Franței, U.R.S.S., 
României, Italiei și Spaniei (nou

promovată) In grupa A, In vre
me ce a doua serie valorică in
clude selecționatele din Tunisia, 
Maroc Polonia, Cehoslovacia 
(subgrupa I), Portugalia Olandă. 
Belgia, R.F.G., Iugoslavia (sub
grupa a n-a), iar în ,,C“ activea
ză echipele Bulgariei, Andorrel și 
Luxemburgului. A fost stabilit 
programul jocurilor-tur ale tri
colorilor noștri : 25 OCTOMBRIE, 
ta lași cu U.R.S.S., 11 NOIEM
BRIE, la Agen, cu Franța, 2 A- 
PRILIE 1988 în Italia, 10 APRILIE 
cu Spania, pe teren propriu.

S-a propus, după cum ne 
formează Cristaclîe Mitrea, 
cretar responsabil al F.R.R.. 
țierea unui campionat pentru
lecționatele de tineret, ideea fiind 
îmbrățișată de 18 federații, care 
'urmează să înainteze propuneri

In
se- 
inl-
se-

conorete de desfășurare pînă 
la 25 septembrie, pentru ca de 
anul viilor noua întrecere să 
poată porni la drum. „în legătură 
cu ultima ediție a Turneului 
F.I.R.A. pentru juniori — preci
zează. în continuare, interlocuto
rul nostru — s-au exprimat multe 
nemulțumiri vizavi de participa
rea echipei argentiniene cu jucă
tori depășiți de vîrstă și de mo
dificările efectuate doar la fața 
locului. în Berlinul Occidental, 
datorită înscrierii formației sud- 
americane".

Dintre problemele tehnice abor
date. subliniem ideea de asigu
rare u.nei mai mari continuități a 
fazelor de către arbitri, amîn-a- 
rea introducerii regulii 
de joc efectiv, precum 
cierile față de maniera 
de abordare a partidelor 
formațiile europene — 
cea română — 1

să

timpului 
și apre- 
deschisă 
de către 

,__ inclusiv
la Cupa Mondială.

Geo RAEȚCHI

TURUL FRANȚEI, ETAPA. A 14-a
PARIS, 15 (Agerpres). — Etapa a 

14-a a Turului clcl/ist al Franței, 
Pau — Ardiiden s-a încheiat cu 
victoria rutierului norvegian Dag 
Lauritzen. cronometrat pe 166 km 
cu timpul de 5h 14:28.

Lider al clasamentului general 
se menține Charles Mottet (Fran
ța).

Irlandezul Stephen Roche, des
pre care la un moment dat se 
credea că a abandonat (în urma 
unei busculade în etapa a 12-a), 
a ajuns, totuși, la timp și con
tinuă cursa.

UN PROIECT COMPETIȚIONAL 
IN ITALIA

• Federația italliană de fotbal 
intenționează să aducă o serie de 
modificări sistemului competițio- 
nal, un proiect prezentat în acest 
sens propunînd mărirea număru
lui echipelor din prima divizie de 
la 16 la 16 ou începere din ediția 
1988—1989. Pentru aceasta, la sfir
șitul actualului sezon (1987—1988) 
ar urma să retrogradeze din liga 
I două echipe și să promoveze 
patru divizionare B.

De asemenea, se prevede ca în 
tururile preliminare ale „Cupei 
Italiei" (fază a competiției în ca
re se joacă pe grupe preliminare, 
sistem campionat) să se dispute 
doar meciuri decisive, în cazul in 
care partidele se încheie la ega
litate urmînd să se execute lovi
turi de departajare de la 11 m 
pentru desemnarea învingătoarei. 
In acest caz, preconizează pro
iectul, o victorie în 96 de minute 
de jo- aduce 3 puncte, iar una 
după executarea penaltyurilor 
— doar 2 puncte, formației învin
se urmînd a-i fi atribuit un punct.

BEZULTATB
• Intr-un meci amical disputat 

la Lyon, echipa locală a întrecut 
cu 4—0 (2—0) formația Iugoslavă 
Dinamo Zagreb.
• La Yaounde, în meci pentru 

preliminariile turneului olimpic 
echipa Camerunului a Învins cu 
3—0 (1—0) formația Malawi.
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SINGURUL
COMBUSTIBIL

A 14-a EDIȚIE•i
(Urmare din pag. I)

A UNIVERSIADEI DE VARA

CUĂ PUGILISTIC* 

INTERMJIONUĂ IA CONSW

Aflată intr-un stagiu de pre
gătire în țara noastră, selecțio
nata Indoneziei a susținut pri
ma partidă de verificare în 
ccmpania boxerilor de la Fa
rul Constanta. In Sala Sportu
rilor din localitate un număr 
mare de spectatori au aplau
dat evoluțiile puglliștilor. Gaz
dele au obtinut victoria cu 
7—4. REZULTATE TEHNICE : 
semimuscă : R. Neculai p.p. 
I. Soiuza; muscă : N. Mitrache 
p.p. N. Oyl : cocoș : V. Saghin 
b.p. I. Lahya; semiușoară: C 
Vcleg p.p. A. Tryonoy ; ușoa
ră : F. Ablalijn b.p. U. Mano- 
tcr : semimi.îlocie : M. Constan
tin b.p. S. Arwam ; mijlocie 
mică : Șt. Drișcu b.p. G. Sy- 
homping ; mijlocie : V. Mihai 
b.p. I. Giay ’ semigrea : V. Da
mian b.p. I. Kondaynu ; grea : 
V. Popa p.p. L. Siregen.

Următoarea înfîlnire a boxe
rilor din Indonezia va avea loc 
la Medgidia.

Cornet POPA, coresp.

nea cubanezului Silvio Leonard 
din 1979).

Marți după-amiază. în fata a 
peste 20 000 de spectatori, atle- 
tii s-au înscris si ei. după cum 
ați fost informați, printre cei 
care contribuie prin medalii si 
bune rezultate la bilanțul de
legației universitare române. 
Performanțele lor merită cîteva 
sublinieri. Astfel, ne așteptam ca 
să avem, la sfirșitul zilei pri
melor finale, trei sportive pe 
podium. Si într-adevăr. în cele 
din urmă am avut o surpriză 
deosebit de plăcută — compor
tarea generală a Lilianei Năs- 
tase. încununată cu titlul mon
dial universitar la hentatlon. o 
confirmare a pronosticurilor — 
argintul Nicoletei Cărutașu, la 
400 metri garduri. Dar si o sur
priză neplăcută — locul 4 al 
Elenei Murgoci la 10 000 me
tri. Cum spuneam 
dența precedentă, 
focantă a impietat 
damențul celor 13

record național 
de Liliana Năs- 
mult mal bun 
avut în cale a-

în corespon- 
căldura su- 
evident rsn- 
heptatloniste
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aflate în concurs si sîntem con
vinși că noul 
6 364 p, stabilit 
tase ar fl fost 
dacă nu ar fi
cest real handicap. Cu atît mai 
mult însă merită de 
combativitatea tinerei gălăten- 
ce, mobilizarea 
Noua campioană 
versitară a avut 
rezultate la trei 
probe : 100 mg.
gime. De asemenea. în ultima 
probă. 800 m. înaintea căreia 
avea un avans de 69 puncte a- 
supra celei de a doua clasate, 
românca nu s-a mulțumit cu 
o cursă tactică, ci si-a impus 
ritmul, sufocîndu-si principale
le adversare. Cele mai bune 
punctaje 1 109 p. de altfel si 
al întregului concurs, si 972 p 
sînt rezultatele de la 100 mg si. 
respectiv, lungime. Cel mai slab 
punctaj. 678 p. l-a avut la a- 
runcarea suliței.

Nicoleta Cărutașu aflată du
pă trecerea ultimului gard în 
cursa de 400 mg pe poziția a

relevat

sa exemplară, 
mondială uni
cele mai bune 
din cele șapte 
200 m si iun-

treia, a găsit resurse nebănuite 
pentru un irezistibil sprint că
ruia i-a căzut victimă ameri
canca Hunter, care se si vedea 
pe treapta a doua a podiumu
lui în timp ce campioana olim
pică, marocanca Moutâwakel. 
își onora titlul, cîștigînd cursa. 
O frumoasă reușită, deci, a 
hurdlerei dinamoviste. Nu a- 
celasi lucru îl putem spune des
pre alergătoarea Elena Murgoci, 
nn atît pentru locul patru din 
finală, cît mai ales pentru ma
niera ei nehotărită. fără con
cepție tactică, care a arătat-o 
cind în plasa fruntașelor cînd 
fugind în fata plutonului, dar 
fără a avea curajul de a lua 
cursa pe cont propriu. Pentru 
ca în ultimele două tururi, su
focată. să piardă contactul cu 
primele trei. Și 
samentul final 
be. o corectură 
seara tirziu a 
primul
Murray (S.U.A.) cu timpul de 
33:11.26. ‘ ‘ ’
Lyons, sosită abia pe locul 5.

apropo de cla- 
al acestei pro- 
adusă acestuia 

precizat că ne 
loc s-a aflat Patty

și nu coechipiera sa

ATLETISM. Feminin : înălțime 1. Svetlana Isaeva 
(Bulgaria) 1.95 m ; 2. N. Golodnova (URSS) 1.91 m ; 
3. M. Sat» (Japonia) și Ping Ge (R. P. Chineză) 1.88 
m ; 10 000 m : I. Patty Murray (SUA) 33:11,59 ; 2. H. 
Zohong (R. P. Chineză) 33:11 59 ; 3. E. Ușkova
(URSS) 33:14 71: 4. Elena Murgoci (România) 33:30.27; 
100 m : Gwendolyn Torrence (SUA) 11,09 ; 2. I. Slu- 
sar (URSS) 11.34 ; 3. T. Theagwan (Nigeria) 11,40 ; 
disc : 1. Țvetanka Hristova (Bulgaria) 67.96 m ; 2. 
G. Relnsch (RDG) 64,12 m ; 3. X. Hou (R. P. Chi
neză) 64,04 m ; masculin : 100 m : 1. Lee McRae 
(SUA) 10,07 — nou rec. mond. unlv : 2. B. Cooper 
(SUA) 10,21 ; 3. B. Marie-Rose (Franța) 10.25.

BASCHET. Grupe semifinale, masculin : Iugosla
via — R. P. Chineză 121—92 (65—46), Cuba — Bulgaria 
81—75 (30—26). Canada — Cehoslovacia 92—85 (55—46). 
Brazilia — Spania 87—78 (44—27), Cuba — R. P. Chi
neză 93—70 (46—25). Iugoslavia — URSS 66—51 (23—24), 
SUA — Braziliei 88—81 (.39—39) : feminin : URSS — 
Canada 75—58 (38—31) Iugoslavia — SUA 93—89 (după 
prelungiri) ; Bulgaria — URSS 79—63 (41—38), SUA 
— R. P. Chineză 84—83 (38—54).

FOTBAL. Turneul pentru locurile 9—16 : Iugosla
via — RFG 4—3 (1—2), Marea Britan ie — Argentina

1—0 (o—0). Algeria — Nigeria 5—0 (3—0). Franța — 
Brazilia 3—2 (1—1).

POLO. Grupe semifinale : Iugoslavia — Cuba ia—9 
- - - - - - SUA __ P> chineză 13—10

Italia — URSS 8—8 (2—0 3—4.
1-3),

6—5)
R. P.(3—2, 3—3. 5—1, 

(2—1, 2—2, 3—2, 
3—2, 0—2).

SĂRITURI IN
(R. P. Chineză)
520,23 ; 3. B. Baldus (RDG) 520.05.

SCRIMA : Spadă : 1. «alia, 2. Canada (9—5 în fi
nală), 3. Cuba, 4. Franța.

TENIS. Dublu feminin, semifinale : Baicikova. Bu- 
darova (Cehoslovacia) — Renata Sasak. Liliana Mar- 
kovicl (Iugoslavia) 5—7. 6—4. 6—1 ; Mildvidsakaia. 
Meski (URSS) — Adams. Hann (SUA) 6—1, 6—2.

VOLEI. Masculin : URSS — Suedia 3—0. Iugoslavia 
— CXjreea de Sud 3—0, R. P. Chineză — R.P.D. Co
reeană 3—0. Italia — Japonia 3—0 : în grupe semi
finale : Iugoslavia — Suedia 3—0. URSS — Coreea 
de Sud 3—0. Italia — R.P.D. Coreaenă 3—1. R. P. 
Chineză — Japonia 3—0 : feminin : URSS — Iugo
slavia 3—0. RDG — Japonia 3—0. Bulgaria — Canada 
3—0. R. P. Chineză — SUA 3—0 : grupe semifinale : 
Bulgaria — Olanda 3—1, R. P. Chineză — Italia 3—0.

APA.
524,97

Trambulină f : 1. Li Qiaoxian 
: 2. Li Xiaoni fR. P. Chineză)

AUTOMOBILISM • cursa des
fășurată pe circuitul de la Nur- 
burgrlng a fost cîștigată de pilo
tul vest-german Klaus Ludwig, 
care la volanul unei mașini „Ford 
Cosworth" a realizat o medie 
orară de 148,205 km. Pe locul se
cund s-a clasat concurentul ita
lian Roberto Ravaglia („BMW").

BASCHET • In cadrul competi
ției masculine de la Singapore, o 
selecționata din R. p. Chineză a 
întrecut cu scorul de 95—87 (44— 
46) formația Iugoslavă Olimpia 
Llublijana.

ȘAH • Turneul Interzo
nal de la Subotița a fost câș
tigat la egaMtate de marii maeș
tri Short, Speelmann (ambii An-

glia). Sax (Ungaria), toți cu 10,5 
p și calificați totodată pentru tur- 
n-eul candidați lor la titlul mon
dial. Pe locurile următoare s-au 
clasat Tal (URSS) și Ribli (Un
garia) — 10 p, Rodriguez (Cuba)
— 9,5 p. Martanovici /Iugoslavia)
— 8 p. Smîslov (URSS) — 7,5 p 
etc.

TENIS • în primul tur al 
turneului de La Livingston (New 
Jersey), americanul Glen Layen- 
decker l-a eliminat cu 5—7, 6—3. 
6—4 pe francezul Eric Winograd
sky. Iar Greg Holmes (SUA) a

dispus cu 6—3, 7—6 de coechipie
rul său Garry Donnely. • In pri
mul tur al turneului de la India
napolis. spaniolul Fernando Luna 
l-a eliminat cu 6—4, 6—3 pe ita
lianul Francesco Cancellotli. ame
ricanul Jimmy Brown l-a între
cut cu 6—4, 6—1 pe mexicanul 
Francesco Maclei, iar vest-germa- 
nul Patrick Kuhnen a 
cu 4—6, 7—5, 6—3 parțidia cii ar
gentinianul Horadio Pena. • Pri
mele partide disputate In turne
ul de la Stuttgart s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Navra-

cîștlgat

til (Cehoslovacia) — Westphal 
(R. F. Germania) 6—3. 4—8, 7—6; 
McNamee (Australia) — Colas 
(Spania) 7—5, 6—3 ; Yunis (Ar
gentina) — Schwaier (R. F. Ger
mania) 6—4, 6—2 ; Tidemann
(Suedia) — Schapers (Olanda) 
7—«. 3—6, 6—3 • In finala turne
ului! feminin de la Knokke (Bel
gia), jucătoarea americană Ka- 
bhy. Horvath a învins-o cu 6—1. 
7—5 pe vest-germana Bettina 
Bunge • Turneul disputat în loca
litatea finlandeză Tampere s-a 
încheiat cu Victoria suedezului 
Magnus Gustafsson, care l-a în
trecut în finală cu 6—2. 6-4 pe 
americanul Conny Falk.
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Howard Kendall a fost de
clarat antrenorul anului în 
Anglia, onoare de care, pentru 
că tot sîntem la ora cupelor 
europene, s-a bucurat in Bel
gia Aad de Mos, de ta Malines 
(în flamandă, numele forma
ției este Mechelen), viitoarea 
adversară a lui Dinamo. Re
venind la Kendall, să spu
nem că alegerea lui n-a sur
prins din moment ce echipa 
pe care a pregătit-o in sezonu-i 
trecut. Everton din Liverpool, 
a cîștigat titlul național.

Nu numai pentru această 
desemnare, ci și pentru un a t 
motiv, plecarea lui in Spania, 
la Athletic Bilbao (ca înlocui
tor al lui Jose Ahgel Iribar. 
fostul celebru portar -al repre
zentativei iberice), Kendall a 
ajuns un personaj „la ordinea 
zilei" în presa sportivă insula
ră, care nu și-a ascuns regre
tul că. după Terry Venables. 
John Toshack și Ron Atkinson 
(în tratative avansate cu Atle- -

*
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*

La zi
tico Madrid), un alt tehnici m 
britanic de frunte lasă Anglia 
în favoarea Spaniei. Președin
tele lui Everton, Phil Carter, 
s-a înscris pe aceeași linie, 
mărturisind că „numai să vrea 
Howard să se întoarcă, 
clubului nostru îi rămîn 
deschise*.

Antrenorul de azi 
dintre foștii jucători 
tonului sub culorile 
evoluat 7 sezoane, 
tricoul de campion 
După scurte stagii la Birmin
gham și Stoke Cit-y, a încheiat 
cariera la Blackburn Rovers 
(liga a ll-a), unde a făcut, vn 
1980'81, și primii pași ca an
trenor. Imediat a trecut la E- 
verton, cu care a dobmdit do
uă titluri de campion (1981/85 
șt 1986/87), o Cupă a Angliei 
(1983/81) și, în 1985, Cupa Cu
pelor, după 3—1 cu Rapid Vle
na, la Rotterdam, Q carieră, 
fără îndoială, frumoasă, asupra 
căreia n-am fi insistat dacă 
Howard Kendall n-ar fi ajuns 
să fie socotit un „tip bizar" 
(„The Sun"). privit cu sim
patie și înțelegere de mulți, 
dar și contestat de alții ! Cer- 
cetîndu-i palmaresul, vă veți 
întreba, cu mirare : contestat 
de ce ?! Pentru că, la Everton, 
el a procedat la o adevărată 
..curățenie", renunțînd la cițiva 
așa-ziși „senatori de drept" 
pentru a promova cu îndrăz
neală („curaj nebun", a fost 
atacat) jucători tineri, majori
tatea (la data debutului) fă
ră nume ! El însuși a încercat 
să explice ; „Cînd mi-am dat 
acordul să plece Lineker (n.n. 
la Barcelona), mulți mi-au ris 
în față, afirmînd că fără el 
nu vom cîștiga niciodată cam
pionatul. Iată însă că fără Li
neker am izbutit ceea ce n-am 
reușit cu el ! în ceea ce mă 
privește, rămîn ferm pe pozi
ție : nu mă interesează aiți 
jucători în afara acelora care 
iubesc clubul și munca. Cred 
că restul se mai poate învăța, 
perfecționa, dar asta nu ! Cine 
e leneș, leneș moare, oricît 
ar țipa Kendall la el ! Am mai 
spus-o și o repet : singurul 
combustibil al performanței 
este sudoarea. Fără ea, talen
tul, cît de convingător, 
duce nicăieri".

Fără alte comentarii.

ușile 
larg

unul
Ever-

a
e 

ai 
căruia 
imbrăolnd

in 1970.
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