
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL 
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, în cursul dimineții de 
vineri, o nouă vizită de lucru 
în unități agricole din județul 
Constanța.

Această întilnire a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu lucră
torii ogoarelor constănțene s-a 
desfășurat in același climat de 
intensă activitate, de puternică 
angajare patriotică, revoluționa
ră a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din agricul
tură pentru înfăptuirea indica
țiilor și orientărilor date de 
secretarul general al partidului 
cu privire la încheierea în timp 
cit mai scurt și cu cele mai 
bune rezultate a secerișului, 
pentru executarea la termenele 
optime și la un nivel calitativ 
superior a celorlalte lucrări a. 
grico’e de sezon.

Vizita, avînd un pronunțat 
caracter de lucru, a avut, de a- 
semenea, ca- obiectiv examina
rea, la fața locului, a modului 
în care se cultivă în prezent 
inul, o plantă tehnică cu mare 
valoare economică. S-a analizat, 
îndeosebi, starea de vegetație 
a acestei plante, soiurile cul
tivate în prezent, măsurile lua 
te pentru valorificarea superioa
ră a seminței, precum și a tul- 
pinei de in, extinderea acestei 
culturi pe noi suprafețe. De a- 
semenea, secretarul general al 
partidului a urmărit modul de 
funcționare a unor mașini a- 
gricole perfecționate de specia
liștii din cadrul Trustului S.M.A. 
Constanța.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat, pe întreg 
parcursul vizitei, cu sentimente 
de profundă dragoste și stimă 
de oamenii muncii constănțeni, 
care au exprimat recunoștința 
lor fierbinte pentru grija per
manentă a secretarului general 
al partidului față de dezvoltarea 
Județului, a întregii țări, pentru 
preocuparea statornică de îm
bunătățire continuă a condiți
ilor de muncă și viață ale tu 
turor cetățenilor patriei.

La noua vizită de lucru au 
luat parte tovarășii Cornel Pa
coste și Silviu Curticeanu-

Primul punct al vizitei l-a 
constituit COOPERATIVA A- 
GRICOLA DE PRODUCȚIE 
TECHIRGHIOL.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost înfățișat aici un lan 
de in pentru fibră și sămînță.

unde tocmai se începuse recolta
rea. împreună cu specialiștii pre- 
«enți, secretarul general al 
partidului a examinat starea de 
Vegetație a inului, densitatea a. 
cestei culturi, calitatea tulpi- 
nelor și a semințelor din acest 
an.

Problematica tehnologiei de 
cultivare a inului a fost abor
dată și în cadrul dialogului pe 
care secretarul general al parti
dului J-a purtat cu specialiști, 
cercetători și cadre din condu
cerea agriculturii acestui județ, 
la STAȚIUNEA DE CERCETA
RE PENTRU CULTURI IRIGA
TE „DOBROGEA" — VALU 
LUI TRAIAN, următorul obiec
tiv al vizitei. Stațiunea consti
tuie un pivot al cercetării în 
domeniul ^culturilor irigate, ofe
rind unităților agricole din ju
dețele Constanța și. Tulcea ma
terial semincer, asistență tehno
logică, date și soluții utile pen
tru cultivarea și întreținerea 
unor soiuri de plante cerealiere, 
precum și de legumă.

In continuarea vizitei de lu
cru, pe unele loturi experimen
tale ale COOPERATIVEI AGRI
COLE DE PRODUCȚIE COS- 
TINEȘTI, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost prezentate 
o serie de mașini de semăna! 
pentru cultura porumbului, so 
iei, fasolei și mazărei. af'ateîn 
dotarea agriculturii județului, 
cărora, la indicația secretarului 
general al partidului, le-au fost 
aduse anumite perfecționări și 
adaptări constructive.

Noul dialog de lucru al 
secretarului general al partidu
lui cu specialiști, mecanizatori 
și alți oameni ai muncii de pe 
ogoarele constănțene a eviden
țiat, șj de această dată, stator
nica preocupare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru conti
nua dezvoltare și modernizare a 
agriculturii noastre, pentru în
făptuirea cu succes a obiecti
velor noii revoluții agrare.

Cadrele de conducere din do
meniul agriculturii, specialiștii, 
toți cei prezenți la această a- 
naliză au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vii mul
țumiri pentru indicațiile si 
orientările primite și l-au asi
gurat că vor depune. în con
tinuare, toate eforturile pentru 
creșterea producțiilor agricole, 
pentru modernizarea și perfec
ționarea permanentă a mașinilor 
și utilajelor aflate în dotarea 
agriculturii noastre socialiste.
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„Toate remarcabilele înfăptuiri pe care le-am obținut în 
această perioadă au fost posibile datorită faptului că hotărîrile 
Congresului al IX-lea au descătușat energiile creatoare ale 
întregului popor și au luminat drumul spre noi culmi de progres 
și civilizație socialistă în patria noastră"

NICOEAE CEAUȘESCU
ani de la congresul al IX-lca al partidului

!
J

ISTORIE NOUĂ, ISTORIE GLORIOASĂ
— u 22 de ani în urmă, la 19 iulie 1965, 

își începea lucrările cel de al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Român', 

care avea să se înscrie definitiv în conști
ința poporului nostru ca unul dintre mo
mentele esențiale ale devenirii României 
socialiste, moment de răscruce, deschizător 
de epocă nouă, fără asemănare, în istoria 
patriei. Care este, de fapt, semnificația ma
joră a _ acestui eveniment memorabil ? Ea 
pornește de la istoricul act prin care foru
mul comuniștilor, dînd expresie opțiunii, 
voinței nestrămutate a întregului popor, a 
ales în înalta funcție de secretar general al 
partidului pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, personalitate remarcabilă a 
vieții politice românești, neînfricat luptător 
pentru triumful ideilor socialismului și co
munismului, pentru transformarea revoluțio
nară a societății, pentru dreptate socială, 
libertate și independență națională, pentru 
progresul și bunăstarea națiunii noastre. Și 
se regăsește, de asemenea, în chipul nou al 
României de azi. „Este suficient să se pri
vească la înfățișarea patriei noastre, care s-a 
transformat și a devenit o țară puternică 
industrial-agrară, cu o știință, un învăță- 
mînt și o cultură înaintate, dar mai cu sea
mă o țară în care s-au transformat oame
nii, au devenit oameni cu un nivel nou de 
conștiință cetățenească, patriotică si revolu
ționară, animați de dorința de a face totul 
pentru înălțarea patriei, pentru independen
ța ei, pentru bunăstarea generală a po
porului", sublinia secretarul general al parti
dului.

Da, este de ajuns să privim acest chip 
înnoit al țării, împodobit de splendide si mă
rețe realizări menite să intre în legendă, de 
împliniri definitorii pentru cea mai fertilă 
epocă din istoria României, pe care ne-am

I*I'l \ .......... .............. —,
g y obișnuit s-o numim, cu îndreptățită mîndrie.

dar și fierbinte recunoștință, „Epoca Nicolae 
Ceaușescu". Un arc de timp glorios, în ■ care 
poporul român •— condus cu clarviziune și 
elan revoluționar, cu cutezanță și profund 
patriotism de partid — a urcat spectaculos 
trepte importante pe drumul său ferm spre 
progres, civilizație și bunăstare, spre comu
nism. în acești ani, harta industrială a pa
triei a fost pur și simplu împînzită cu mari 
și moderne unități ce au dat viată cerințe
lor legice de dezvoltare echilibrată în plan 
teritorial, cu consecințe benefice asupra ni
velului de viață și civilizație al tuturor ce
tățenilor țării. Să ne gîndim doar la marile 
combinate de oțel înălțate în acești ani ; la 
impresionantele desfășurări ale chimiei și. 
petrochimiei ; la giganticele baraje de pe 
Dunăre și de pe rîurile interioare, aducă
toare de mai multă energie pentru economia 
națională ; la atîtea noi și lucrative insta
lații de extracție a cărbunelui, țițeiului, me
talelor feroase și neferoase ; la unitățile în 
premieră ale industriei constructoare de ma
șini sau ia cele la ordinea zilei pe plan 
mondial ale tehnicii de vîrf în domeniile e- 
lectrotehnicii, electronicii, ciberneticii. me
canicii fine etc. Să ne gîndim. totodată, la 
epocala înfăptuire românească a veacului 
acesta, Canalul Dunăre — Marea Neagră ; 
la istorica regularizare a apelor Dîmboviței 
în zona bucureșteană ; la metroul și centrul 
civic ale Bucureștiului, la Transfăgărășan și 
alte importante viaducte, la temeliile prime
lor centrale nucleare, la construcțiile edili
tare care au schimbat fața urbelor și sate
lor noastre, dîndu-le atributele modernității, 
făcîndu-le mai frumoase, mai confortabile. 
Să ne gîndim și la cea mai mare recoltă de 
cereale din istoria țării, consecință a mo-
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(Continuare în pag 2-3)

__ A 14-a ediție a Universiadei de vară

ÎNCĂ 0 MEDALIE DE AUR PENTRU SPORTIVII ROMÂNI
ZAGREB, 17 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Vineri după-amiază. primele 
atlete române intrate în con
curs au fost săritoarele în lun
gime Marida Ucu si Liliana 
Năstase, ele disputîndu-și șan
sele de intrare în finală. Cu 
6,53 m din prima încercare, 
IIcu a înregistrat cel mai bun 
rezultat, fiind urmată de Ni- 
nova (Bulgaria) 6,45 m. Năs
tase, care a sărit 6,27 m din a 
doua încercare, s-a calificat, 
de asemenea, pentru finala de 
duminică. Și, înaintea cursei 
mult așteptate de noi, cea de 
3 000 metri feminin, au fost 
semifinalele la 800 m, unde 
medaliata ou bronz de Ia 1500 
m. Mitica Junghiat u, și-a asi
gurat locul și în finala aces- 
iței probe, clasîndu-se pe locui 
doi în serie, fără să forțeze — 
2:02,33.

Disputa atletelor pe 3000 
de metri s-a încheiat, confofm 
așteptărilor, eu un nou succes 
al reprezentantei noastre PAU
LA IVAN, care a condu? 
cursa cu o superioritate se
niorială. nelăsînd, din start, 
nici o speranță partenerelor de 
întrecere. Distanțată de plu
ton cu aproape 20 de metri, 
ea a fost urmată de un grup 
de trei concurente: american
cele Hand și Schweitzer, ro
mânca Mariana Stănescu. Cu 
două ture înaintea liniei fina
le, Stănescu se afla încă pe 
poziția a treia, dar a apărut 
în acest grup sovietica Arte-

• învingătoare la 1500 m, Paula Ivan a cîștigat 

ieri și proba de 3 000 m, cu un nou record al J.M.U.

• Această medalie este a 15-a de aur cucerită 

de „universitarii** noștri • Duminică, ultimele

întreceri și festivitatea de închidere

PE AGENDA DACIADEI

mova, care a 
măritoarelor. 
Stănescu a 
•i speranța

rupt ritmul ur- 
Consecința — 

pierdut contactul 
într-o medalie.

Schweitzer și-a păstrat locul 
secund. iar sportiva din 
U.R.S.S. a apărut pe poziția a 
treia. Totul însă desfășurîndu- 
se cu mult în urma Paulei, 
atleta de la Olimpia încheind 
cursa sa solitară cu un nou 
record mondial universitar — 
8:53,61 (v.r. 8:53,78). O perfor
manță aplaudată călduros de 
cei peste 40 000 de spectatori,. 
Paula Ivan și americanca 
Gwendolyn Torrence, învin
gătoare la 100 și 200 m. fiind 
singurele atlete care au câș
tigat cite două probe. Anne 
Schweitzer a fost cronometra
tă în 8:59,56, iar Natalia Arte- 
mova in 9:02,92. ele primind 
medaliile de argint, respectiv 
bronz, în timp ce Mariana 
Stănescu, care a scăzut mult 
ta final, a terminat epuizată, 
pe locul 8, cu 9:13,07.

Și avem toate motivele să 
sperăm, înaintea ultimelor 
două zile din programul marii 
competiții, că bilanțul actual — 
34 de medalii, din care 15 de 
aur, 10 de argint. 9 de bronz 
— va fi completat cu noi tro
fee : sîmbătă e „ziua ca

notajului", cu toate cele șase 
echipaje românești in finale, 
iar duminică. Mitica Junghla- 
tu evoluează la 800 m, Sorin 
Matei la înălțime. Marieta Ucu 
și Liliana Năstase la lungi
me, Elena Murgoci la mara
ton.

★
în timp ce atletismul își de

rulează filmul ultimelor sale 
întreceri, atrăgînd in tribu
nele Stadionului Dinamo zeci de 
mii de spectatori, fotbalul por
nit la drum cu surle și trîmbițe, 
a scăzut treptat în interes. Or
ganizatorii au arătat că media 
spectatorilor a ajuns înaintea 
finalei U.R.S.S. — Coreea de 
Sud la sub 2 000...

Fotbalul n-a rezistat acum 
concurenței puternice a bas
chetului, sport în care echipa 
feminină a gazdelor s-a impus 
în cele din urmă, nu însă fără 
a trece prin „purgatoriul" 
prelungirilor tntr-un dramatic

Paul SLĂVESCU

După aparentul calm (ce 
vă spuneam...) de săptămîna 
trecută, reintrăm, cum veți 
vedea. în normal. Agendă 
plină, cu mai multe finale, 
cu etapele județene ale unor 
competiții „demarînd ‘ si ele 
spre finis, cu numeroase și 
felurite acțiuni care se vor 
constitui, se speră, in mici 
evenimente sportive locale

începînd de ieri, municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu
noaște animația marilor în
treceri. Firesc. întrucît . aici 
se desfășoară concomitent 
patru finale pe țară, patru 
momente de virf ale „Cupei 
Pionierul" : peste 750 de pur
tători ai cravatei roșii cu 
tricolor iau parte la această 
ultimă fază a competițiilor 
de handbal (categoria 13—14 
ani), fotbal (aceeași catego
rie), tenis și badminton (am
bele pentru două eșaloane de 
vîrstă : 11—12 ani si 13—14
ani). în altă parte. într-un 
veritabil centru al sportului 
minții, la Timișoara, se joacă 
si mai mult sah decît de o- 
bicei, chiar dacă e... vară și 
..toate drumurile duc la 
strand". Șahiștii sînt șahiști 
în toate anotimpurile și la 
toate vîrstele. așa incit ce)

prezenți La finala Campiona
tului Republican școlar de șah 
nu-și fac alte probleme decît 
dintre acelea ale esichiertiluț 
Si tot dintre finale, o repro- 
gramare : „Cupa U.G.S.R." la 
oină îsi încheie întrecerea la 
Roman.

Făcînd cite un... pas la ju
dețe, citim pe programe că 
în aceste zile, au loc reu
niuni decisive în cadrul „Cu
pei U.N.C.A.P." la oină, a 
„Cupei U.T.C. la fotbal (pen
tru tinerii din mediul rural) 
și al Festivalului sporturilor 
tehnico-aplicative, la karting, 
modelism, judo, tir si orien
tare turistică.

în categoria ..acțiunilor lo
cale", o... bogăție de „cupe". 
Cele, mai multe le propune 
județul Suceava : „Cupa Chi
mia" — la handbal, popice și 
șah — în municipiul-resedin- 
ță ; „Cupa Ariniș" — la 
handbal, volei, minifotbal. te
nis, înot și ciclism — la 
Gura Humorului : „Cupa Șoi
mul" — la patinai pe rotile 
— la Cîmpulung Moldovenesc; 
„Cupa Rapid" — la pooice — 
la Vatra Dornei. Din Cani- 
tală reținem (doar) o „du
minică sportivă" a construc
torilor din sectorul 2.

Divizionarele A de totbal Ia căderea cortinei

peste ediția 1986/198Î ■l

(Continuare in pap. ■ 4-«)

i UN RETUR FRUCTUOS
ij (in pag. 2—3, o retrospectivă asupra comportării echipei 
! [ Flacăra Moreni)



IUÂ, ISTORIE GLORIOASA
{Urmare din gag. 1)

adernizării agriculturii noastre socialiste, 
impulsului ce i-a fost dat prin noua revo
luție agrară. Dar la cîte împliniri în planul 
î'ivățămîntului, științei și culturii — viguros 
canalizate în acești ani spre înaltă compe
titivitate — în opera de transformare a oa
menilor. a modului lor "de viață, de gîndire 
și conștiință nu ar trebui să ne gîndim ? 
Sau la prestigiul remarcabil pe care Româ
nia și l-a cucerit în lume prin politica ei de 
pace, înțelegere și conlucrare cu toate na
țiunile lumii ?

Pe toate aceste mărețe înfăptuiri în toate 
domeniile activității și vieții sociale. — pe ca
re poporul nostru, strîns unit în jurul 
partidului, le continuă azi în atmosfera de 
elan și puternică angajare creată de mărețe
le obiective stabilite de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R., precum și de evenimentele majore 
ale acestui an : Conferința Națională a 
partidului, al III-lea Congres al educației po
litice si culturii socialiste, sărbătorirea zilei 
de 23 August și cea de a 40-a aniversare a 
Republicii — și-a pus puternic .amprenta 
personalitatea remarcabilă a celui ales, cu 
22 de ani în urmă, în fruntea partidului și 

partidului, 
tovarășul 

politic, 
ctitor

a țării, secretarul general al 
președintele României socialiste, 
Nicolae Ceaușescu, eminent om 
neîntrecut strateg, patriot înflăcărat, 
de țară nouă.

în acești ani fertili, mișcarea sportivă, ca 
toate celelalte domenii ale activității sociale, 
a cunoscut o dezvoltare fără precedent. La 
baza acestor uimitoare salturi spre înălțimi

ale activității de educație fizică și sport 
stat importante documente de partid care 
direcționat clar mersul ei înainte. Și 
acest sector, indicațiile, orientările și iniția
tivele secretarului general al partidului, nos
tru s-au dovedit de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică. Pornind de la defini
rea activității sportive ca ,,activitate de 
interes național", de la stabilirea obiectivu
lui ei fundamental — acela de a cuprinde 
întreg tineretul țării, toți cetățenii patriei 
în activități sistematice sportiv-recreațive, 
în scopul sporirii vigorii și stării de să
nătate a națiunii — sau de la definirea ro
lului și conținutului ei educativ și ajungind. 
la crearea, din inițiativa tovarășului. Nicolăe 
Ceaușescu, a competiției sportive naționale 
Daciada, adevărată ■ Olimpiadă a sportului 
românesc, afirmarea acestui domeniu în via
ța societății noastre și, prin performerii săi, 
in lume este nemijlocit legată de valoroa
sele contribuții ale conducătorului partidu
lui și țării, ale. cărui Mesaje adresate con
ferințelor pe țară ale mișcării sportive con
stituie adevărate îndreptare. în consecință, 
ne mîndrim astăzi cu un impresionant pro
cent de practicanți ai sportului, cetățeni de 
toate vîrstele și îndeosebi copii și tineri, cu 
o adevărată școală educativ-formativă prin 
sport, cu strălucite performanțe ale repre
zentanților României în marile întreceri in
ternaționale : Jocuri Olimpice, campionate 
mondiale, europene și balcanice, Universia
de — cum este și cea de acum, de la Za
greb —, dar mai ales ne mîndrim cu tineri 
care fac cinste — și ca sportivi, și ca oa
meni — patriei și poporului

N-AȚI FOST LA „BLASOVA '87", W POVESTIM NOI...

BOGATĂ ' AGENDĂ ESTIVALĂ'

In dimineața aceea de duminică, 
freamăt deosebit în centrul Bră
ilei. Încă din zori, străzile erau 
pline șl parcă... ploua cu biciclete. 
Soseau mereu, avînd în șa copii, 
tineri, adulți. Explicația acestei 
adevărate avalanșe ? Pe ctteva pa
nouri scrise cu litere mari, colo
rate — în preajma Casei de cultu
ră a sindicatelor — se putea citi : 
„BLASOVA ’87“ — acțiune ciclotu
ristică în cadrul Daciadei.

Interesul manifestat pentru a- 
ceastă ,,ieșire" la Blasova, locul 
de agrement din Insula Mare a 
Brăilei, era absolut justificat, ex
cursia uimind a fi făcută cu bici
cleta, mijloc de transport ieftin 
și recomandat pentru sănătate.

Programul nr 
pentru da sale

brațele mcru- 
piept și palmele 

1. întinderea bra- 
__  cu pum- 
Revenire :

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

1. Stînd 
ciș.ate la 
desfăcute... 
tului stîng înainte, _ _ .
nul strîns : 2. Revenire : 3.
întinderea brațului drept îna- 

' irite, cu pumnul strîns : 4.
Revenire (exercițiul ajută Ia 
mobilitatea articulațiilor bra
țelor și ale mîinilor, tonifică 
musculatura și stimulează 
circulația membrelor supe
rioare). Se execută 2X8 timpi.

stînd depar-2. Din poziția
,t... 1. Ducerea brațelor prin 

lateral în sus. cu bătaia pal
melor : 2. îndoirea trunchiu
lui spre piciorul sting, -cu bă
taia palmelor înapoia genun
chiului stîng : 3. Ducerea
brațelor prin lateral în sus, 
cu bătaia palmelor : 4. în
doirea trunchiului sinre picio
rul drept și bătaia palmelor 
înapoia genunchiului drebt 
(exercițiul îmbunătățește cir
culația, contribuie la crește
rea mobilității coloanei ver
tebrale și solicită musculatu- 

trun-

Totodată
și mă- 
execută

3.

ft

poziția 
îndoite 

apucat...
2.

ra abdomenului si a 
chiulul) execută
timpi.

Desene de prof
Alexandrina OVEZEA

stind,
la spate,

1. îndoirea
Revenire (e-

3. Din 
brațele 
coate 
genunchilor : 
xercițiul stimulează circula
ția, solicitând totodată mus
culatura și articulațiile mem
brelor inferioare). Se execu
tă 2X8 timpi.

Pentru, cei ce doresc să afle ce 
a însemnat acțiunea ,,Blasova ’87“, 
iată câteva amănunte. S-a pornit 
de dimineață. Aproape 300 de bi-

cicliști, de toate vîrstele, s-au pre
zentat în fața Casei de cultură a 
sindicatelor de unde au plecat la 
Blasova. Deci, 26 de km — dus și, 
firește, alți 26 km — întors. Erau 
oameni a-i muncii (multi cu fami
liile lor), de la diferite unități in
dustriale din Brăila, printre care: 
Șantierul Naval, Combinatul de 
fibre, carton și hîrtie, întreprin
derea de utilaj greu Progresul,

cu mii- 
Săritură 
dată cu

4. Din poziția stînd, 
nile pe umăr... 1. 
îndepărtat lateral, o 
ducerea brațelor lateral ; 2.
Revenire în stînd cu mîinile 
pe umeri (exercițiul activea
ză circulația sângelui, spo
rește mobilitatea articulațiilor 
și tonifică musculatura mem
brelor inferioare).

§
§
§ 
§
§

stmd...
2. Ridicare 

bra-
Idem
arti-

poziția
Sprijin ghemuit : 
în stînd pe vîrfuri, cu 
tele, oblic în sus : 3—4.
1—2 (exercițiul solicită 
culațiile și musculatura mem
brelor inferioare, 
stimulează circulația 
rește echilibrul) 
2X8 timpi.

§
§
§

Re- 
să

6. Din poziția stînd... 1. Ri
dicarea piciorului stîng la 
ral, o dată cu ducerea bra; 
lor lateral și inspirație : 
Revenire în stînd și expira
ție ; 3. Idem 1. dar cu fi
ciorul drept lateral : 4. 
venire (exercițiul face 
crească amplitudinea mișcă
rilor respiratorii, tonifică în 
același timp musculatura spa
telui și a membrelor. Redre
sează coloana vertebrală) 
execută 3X8 timpi.

Combinatul de prelucrare a lem
nului ș.a. Au mers in acest loc 
de agrem ent și au /petrecut o du
minică de neuitat: plajă, baie, 
fotbal, badminton, volei etc. 
cine a vrut a pescuit, alții 
s-au plimbat cu bărcile. A 
existat și program cultural-artistic, 
au fost organizate diferite jocuri. 
Ba și o premiere, prin tragere la 
sorți, pe baza numărului de parti
cipare, oferindu-se câștigătorilor 
articole de sport, de pescuit, echi
pament. Iată și diplome speciale: 
&eî mai tînăr participant — Cris
tian Finescu,. sub 10 ani ; cel mai 
vîrstnic — Vasile Ivanov, 65 de 
ani ; cea mai numeroasă familie 
— cea a lui Matei Urjumă.

„O acțiune cicloturistică frumoa
să, care ne-a încântat"., au spits 
majoritatea parti cipanțilpr. Motiv 
pentru care C.J.E.F.S. Brăila și 
Consiliul județean al sindicatelor 
merita felicită) i. Exemplul poate 
fi urmat și de alți activiști sportivi 
din țară. Biciclete sînț, nu-i pro
blemă, dar și amatori de ciclotu
rism spre frumoasele -noastre baze 
de agrement, bine dotate în pri
vința posibilităților de recreare.'

Modesto FERRARINI
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CONTINUĂ SERIA

MECIURILOR Bl VERIFICARE
Aflată într-un stagiu de pre

gătire în țara noastră, selec
ționata de box a Indoneziei 
își continuă scria partidelor 
de verificare. Astfel, după ce 
sportivii indonezieni au susți
nut două reuniuni cu pugiliștii 
de la Farul — la Constanța și 
Medgidia — ei vor evolua, în 
zilele următoare, la Ploiești, 
Brașov și Sf. Gheorghe. Pre
gătirile indonezienilor sînt 
conduse de antrenorul emerit. 
Ion Popa, care s-a declarat 
mulțumit de sîrguința elevilor 
săi, precizind că în - perioada 
petrecută în România ei au 
făcut un evident salt calitativ 
în urma meciurilor susținute 
în compania boxerilor din ța
ra noastră.

ADMINISTRAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 17 IULIE 
1987.

EXTRAGEREA I : 85 47 24 
45 79 60 32 3 38 ;

EXTRAGEREA A Il-a : 
27 31 54 19 41 69 64 53 75.

FOND DE CÎȘTIGURI : 
699.473 lei.

® Pentru participant!! care o- 
bișnuiesc sâ mizeze pe anumite 
numere favorite la acțiunile cu 
caracter deosebit, reamintim că 
NUMAI ASTĂZI mai pot să-si 
procure bilete cu numerele res
pective la TRAGEREA LOTO 2 
care are loc MÎINE. DUMINICĂ 
19 Iulie.

TRAGEREA LOTO 2 va avea 
loo in București. în sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, 
încenînd de la ora 17. Aspecte 
de la efectuarea operațiunilor 
de tragere vor fi. transmise la 
radio, pe programul I, la ora 

în modelism, e vremea... - con
cursurilor. Lunile iulie și au
gust sînt, de departe, cele 
mai bogate în astfel de mani
festări.

Pe agenda pionierilor și ele
vilor sînt înscrise două mari 
evenimente : între 9 și 21 iu
lie, la Constanța și Năvodari, 
cu prilejul Forumului Națio
nal al pionierilor, au loc Con
cursurile Republicane de auto, 
nâvo și micromodele, iar în
tre 19 și 30 iulie, la Tg. Mureș, 
secția P.T.A.P. din cadrul C.C.

.al U.T.C. organizează tabăra 
republicană de modelism.

Dintre numeroasele concur
suri inter județene menționăm: 
„Cupa Volanul" la automode- 
le (11—12 iulie la Arad), „Cu
pa Sucevei" la auto și rache- 
tomodele (24—26 iulie. Sucea
va), „Cupa Dacia Pitești" (31 
iulie — 2 august, Pitești). 
„Cupa Saionla" la aeromodele 
zbor liber (8—9 august, Sa- 
lonta), „Cupa Voința" la na- 
vomodele- (29 august — 1 sep
tembrie, stațiunea Neptun).

Și sportul de performanță 
are înscrise în calendar patru 
Campionate Republicane : de 
navomodele, Ia Bacău (21 — 26 
iulie), de aulomodele radioco- 
mandate, la Rm. Vîleca (6—9 
august), de rachetomodele, la 
Buzău (12—16 august) șl de 
automodele zbor liber, la Plo
iești (26—30 august) la care 
vor fi acordate peste 80 de ti
tluri.

ȘTIRI DIN SAH a a
© în aceste zile, fruntași ai 

șahului nostru participă la o 
serie de importante întreceri 
internaționale. La Manilla (Fi- 
lipine) se desfășoară Campio
natul Mondial de junioare, la 
care Românja este reprezenta
tă de maestra internațională 
Cristina Badulescu. Maestru! 
international Mihail Marin își 
încede participarea la turneu! 
interzonal de la Szirak (Un
garia), în cadrul C.M. indivi
dual de seniori. Două dini e 
marile noastre maestre, Mar
gareta Mureșan și Elisabe a 
Folihroniade, vor fi prezente 
la Festivalul șahist de la Biel 
(Elveția), iar maeștrii interna
ționali Ovidiu Foișor șl Con
stantin Ionescu iau startul în 
„open“-ul de la Val Thorens 
(Franța).

0 La Timișoara sînt în pli
nă desfășurare finalele Cam
pionatelor Naționale școlare, 
în continuare,* la 22 iulie în
cep întrecerile din cadrul ce
lei de a IV-a ediții a Festi
valului pentru copii, și juniori, 
în cadrul căruia figurează tur
neele internaționale ale Româ
niei la categoriile juniori și 
cădeți. Organizatorii — Comi
sia județeană de șah a 
C.J.E.F.S. Timiș și Clubul 
sportiv școlar Timișoara — a- 
nunță în paralel alte 5 turnee 
„open" cu invitați din. . țară 
și de peste hotare.

@ Două competiții „open" și 
în Capitală. In curs de des
fășurare este „Cupa Danu
biana" (16—26 iulie), Iar îna
inte de start se află „Cupa 
Cefin", care începe la 21 iulie 
în sala cantinei întreprinderii 
Mecanică Fină București

© A. S. Calculatorul orga
nizează cursuri intensive de 
inițiere și perfecționare în șah 
pentru toate categoriile, la sa
la din str. 13 Decembrie 21.

STAT LOîO-PmOSPCRT INFORMEAZĂ
17.30. Numerele extrase vor fi 
r. diedifuzate si în reluare, pe 
a< >lași program, la ora 22,30 
(d nă emisiunea „Panoramic 
Sp. tiv“). precum si luni. 20 iu
lie. la ora 8,55. Tragerea fiind 
pul că, accesul în sală este li
ber i entru toti cei interesați.

® lyOZ.UL. ÎN PLIC constituie, 
după cum s-e știe, un sistem pe 
cît de popular și simplu, pe 
atit de atractiv si avantajos, sub

■„Așteptăm, pentru că sînt 
create toate condițiile, ca la
competițiile și campionatele ce 
vor urma să înregistrăm o |
participare mâi numeroasă’ de- 
cît în anii trecuți, în special 
la nivelul juniorilor" — ne-a 
precizat secretarul F. R. Mo- 
dells.n, Mibail Zanciu. „Dorim 
și sperăm q prezență mai 
mare a spectatorilor, întrece
rile fiind deschise publicului 
larg, în spații ușor accesibile, 
iar finalele fiind însoțite -țu 
atractive demonstrații tehnico- 
aplicative ale campionilor. De
oarece a crescut preocuparea 
pentru cercetarea științifică și 
introducerea de noi. tehnici - în 
construcția de modele, stații 
și servomeeanisme de coman
dă — sportivii înșiși sînt în 
căutare neîncetată de soluții 
și tehnici noi, competitive — 
este mai mult ea sigur că în
trecerile se vor desfășura la 
un nivel ridicat, ca urmare 
firească a obținerii unor noi 
recorduri naționale, perfor
manță mondială fiind o pro
blemă ce stă mereu în atenția 
campionilor noștri" — a în
cheiat secretarul federal.

loan NOVAC

Imagini di nit

FRUMOSUL SI DEMf
O expoziție de pictură găzdui

tă recent în sala „Thal?â“ a 
Teatrului National din Craiova 
a atras atenția publicului nu 
numai prin valoarea exponate
lor si personalitatea artistului, 
cit. mai cu seamă prin tema
tica sa specială : tematica spor
tivă. Această atentă și insisten
tă aplecare a pictorului, a o- 
chiului și memoriei inimii șale 
pentru ceea ce am putea numi 
.. spiritul sportului'*, pentru aria 
inepuizabilă de manifestare a 
talentului si dăruirii în această 
competiție a omului cu sine în
suși și cu timpul zăvorit în cro- 
nometre nu a surprins lotuși : 
profesorul eraiovean Ion Ionaș- 
cu — aflat la cea de a șasea 
expoziție personală 'și de grup — 
a mai cuprins și altădată în 

. pînzele expuse imagini ale a- 
cestei eterne pasiuni umane 
pentru sport. Dar. niciodată ca 
acum nu a reușit într-atîț să-și 
copleșească vizitatorii cu o • a- 
bundentă de lucrări dedicate 
vieții sportive, atîtor numeroase 
discipline și jocuri sportive.

Pictor amator de dovedită vo
cație si inepuizabilă trudă. Ion 
lonașcu este ‘ profesor de educa
ție fizică la Liceul de matema- 
tieă-fizică „Frații Buzești“ din 
Craiova și un polivalent practi
cant al sporturilor.. S-a., re
marcat în- atletism, parașu

tism, turism, ’alpinism, sa
nie, schi și în alte sporturi 
care l-au solicitat. De mai bine 
de cinci ani și-a statornicit 
munca și aspirațiile în matca 
largă de activitate didactică la 
un liceu care a fost dintotdeau- 
na o pepinieră de talente (ar 
fi de ajuns să amintim numele 
lui Ion Oblemenco, al fostului 
campion de suliță Stelian Giu- 
belan si al atîtor altor sportivi 
de performantă care # au uceni
cit aici) și are- astăzi clase spe
ciale de formare a tinerelor spe
ranțe fotbalistice. O atare dedi
care pregnantă pentru lumea 

aspectul valorificării depline a 
șanselor - participanților. Acest 
lucru este atestat si de numă
rul din ce în ce mai mare de 
câștigători din ultimul timp. în
tre care nu lipsesc beneficiarii 
de autoturisme „Dacia 1300“. De 
precizat că. în mod deosebit. în 
ultimii ani s-au impus emisiu
nile speciale limitate de lozuri, 
cu cîștiguri suplimentare din 
fondul special al sistemului. O 
emisiune de acest fel este LO
ZUL VACANTEI aflat în vân
zare în aceste zile la toate a- 
gențiile și vânzătorii volar.ti din 
rețeaua LOTO-PRONOSPORT 
Pentru participantii care își pe
trec ' concediul de odihnă în sta
țiunile preferate, de la mare sar 
munte, este de precizat că de
plasarea în diferite localități ah 
tării nu poate fi nicidecum ur 
impediment în participare : pest< 
tot au fost luate măsurile co. 
respunzătoare pentru o serviri 
exemplară a tuturor.
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TURNEUL CAPITALELOR A FOST 
CÎȘTIGAT DE ECHIPA BUCUREȘTI II

Ieri, s-au disputai meciurile pentru ordinea finală a Turneului 
capitalelor la fotbal. Victoria în actuala ediție a revenit echipai 
BUCUREȘTI II, care s-a dovedit a fi cea mai bună, în trei 
meciuri mareînd 12 goluri, fără să primească vreunul !

clc Naționale
ei. /lor i

Divizionarele A. la căderea cortinei peste ediția 1986/1937

n Poiana 
la, la acest 
înă, concursului 
publican, pentru 
cu „Cupa Elibe- 
i parte la între- 
tre atleții frun- 
îoastră, competi- 

și o ultimă ve- 
:a Campionate- 
e la Pitești, pro- 
lele de 7—9 au- 
1 de la Poiana 
: astăzi, de la 
ntinuă miine, de

Bra- 
sfîr- I

I
I
I
I
I

UN RETUR -FRUCTUOS'
Flacăra Moreni. ca orice 

debutantă pe prima scenă a 
fotbalului nostru, deși a cîști- 
gat prima partidă susținută pe 
terenul propriu, a cunoscut a- 
poi o serie de insuccese. Emo
țiile s-au mărit o dată cu 
scurgerea etapelor, la sfîrsitul 
turului Flacăra acumulînd 
doar 9 puncte. Cauzele unei 
asemenea comportări ? Un lot 1----  -----X---  V» jnsg

mare.

<

15. FLACĂRA 34 14 4 16 40-55 32

pe Stadionul Ti
zi, de la ora 
i veterani, între 
ti recordmani și 
rnali, 
tele
i. Cei mai tineri 
buie să fie 

S 25 iulie
iulie 1947

participă 
Naționale

năs-
1952

(băr-

'ie

PORTULUI
îs amprenta co- 
upra strădaniilor, 
îlului puțin ofoiș- 
î fata șevaletului, 
.ctorul si sporti- 
i împlinește, prin 
iU cuprindere 
a vieții sportive 
rânzelor sale, un 

uman care me- 
2u precădere. Ex- 
l recent la Gra
de fapt, să poar- 
î de George • Că- 
s punea că ..tot- 
a si arta au fost 
v sportive, spor- 
1 vigoarea vitală 
■on lonașcu își 
său încă mode.t, 
)tățire impus a- 
2, într-o galerie 
au abordat pre- 

.atica sportivă în 
peste treizeci de 
d scene, portre- 
din lumea soor- 
atletism. fotbal, 
alpinism, înot, 

;u taurii, scrimă 
atenției prin va- 

rinsecă. Ele au 
oristică. vitalitate 
ginalitate vădită 
dune. Dar au. în 
aturaletea si tu-' 
al artistului care 
nijlociț lumea și 
tă a stadionului, 
înot. înălțimilor 
cuprinsului aces-

Excelsior !“ pe 
j și și-1 revendică

lon lonașcu a 
publicul craio- 
vizitatori. care 
artistic, dar si 

initatea sportului, 
idelung.
ugăm că organi- 
epozitii sub aus- 
e ale unui tea- 
ire și-a făcut un 
iin reprezentarea 
nnei a mai mul
ate din lumea 
u este deloc în-

Al. FIRESCU 
etar literar al 
rului Național 

din Craiova

NIUNE

I
I
I
I
I
I
I
I

bun pentru Divizia B, 
nu pentru fotbalul de 
performanță, format din jucă
tori supraponderali, 
dintre ei refractari la
Ca urmare a lipsei de angaja
ment în procesul de pregătire 
și meciuri, firesc, jocul echi
pei era haotic, fără orientare 
în ambele faze.

Dar, după etapa a 10-a, con
ducerea asociației și a secției 
de fotbal l-au numit ca antre
nor principal pe fostul inter
național Ion Nunweiller, apoi, 
după o perioadă de timp, ca 
secund pe Tănase Dima. Au 
urmat și alte măsuri. S-a ple
cat de la ideea alcătuirii unui 
lot dornic să evite retrogra
darea și, de aceea, pe parcurs 
s-a renunțat la serviciile lui 
Badea, Ștefănescu, Călin, Ma
teescu, Dumitrescu, 
nedlscipllnați, care se 
geau sistematic de la 
Lotul a fost completat în iar
nă Cu Dragnea, Zlotea, F
Tirchineci, Beldie, Pirvu 
Ene — un nucleu hotărît 
formeze, împreună cu ceilalți

mulți 
efort.

jucători 
sustră- 

efort.

Lai a, 
i Și 

să

© Puncte realizate pe tereh propriu : 26 (a pierdut cite două 
puncte cu Petrolul, F.C.M. Brașov și Dinamo, cite unul cu Oțelul 
și Steaua) ; a obținut 6 puncte în deplasare (cite două cu F.C.M. 
Brașov și Dinamo, cîte unul ciu F.C. Argeș și S.C. Bacău).

© Cel mai bun loc ocupat : 4—8 (prima etapă); cel mai slab : 13 
(etaip ele 14—2 5).

O Golgeterii echipei : C. Pană 7 goluni, Dala 6. Dragnea 5, Că
lin 4, Mancu și Beldie — cîte 3, D. Georges cu., Preda și Tir chi
need — cîte 2, Cojocaru, Mateescu, Paraschiv, D. Sava, Enie și 
M. Pană — cîte 1.
• Jucători folosiți : 32 — Nistor 31 meciuri, D. Sava 28, Preda 

27, C. Pană și Stoiciu — cîte 25, Marcu, Ene, Beldie, Dragnea și 
Tirchineci — cîte 17, Badea., Pirvu și Lalla — cîte 16, Călin șd 
Paras-chitv — câte 15, Năstase 1'4, Gîngiu, Șteiănescu șii Cojocaru 
— cîte 12, Zlotea 11, M. Pană 10, Nedea și Gh. Dumitrescu — 
cîte 9, Mateescu, Mânu și Toma — cîte 8, Oană și Aellenei — 
cîte 7, D. Georgescu 4, Vlăduilescu și Andrei — cîte 2, Glăvan 1.
• Podiumul evidențiaților : 1—fi. C. Pană și D. Sava — cîte 14 

remarcări, 3. Dragnea 13.
• Cartonașe galbene : 13 — 12 jucători ; cele mai multe : 

Pană 2.
• Cartonașe roșii : Mateescu (prima etapă).
• A beneficiat de 7 lovituri de la 11 m : 6 transformate (LaJa 

4, D. Georgescu, Marcu), una ratată (Dalia) ; a fost sancționată 
cu 5 penăltyuri : 2 transformate, 3 ratate.
• -A expediat 412 șuturi (256 acasă — 156 în deplasare), dintre

i care 197 pe poartă (123 acasă — “* * " "

formației, care a constituit un 
adevărat model pentru colegii 
săi) — n-au făcut nici un ra
bat de la viața sportivă, 
depus eforturi susținute 
antrenamente, pe aceea, 
litatea jocului c”: 
s-a situat la polul opus 
din toamnă. Pe fondul 
bune pregătiri fizice, 
s-a exprimat în funcție

au 
la 

ca- 
din primăvară 

celui 
unei 

echipa

■ ■

I
I
I
I
I
I
I
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O
ȘJ---—o-----  x. „„ ue uaiu uulu, in
brațele portarului Cavai (Fază din meciul Flacăra Moreni — 
,,U“ Cluj-Napoca disputat la Moreni).

Foto : Ion SCÎRLEA — Moreni

secvență din ultima partidă a campionatului : Beldie, Mujnai 
Dragnea urmăresc balonul care va poposi, de astă dată, in

jucători, o familie capabilă să 
depună mult efort pentru ca 
la_ sfîrșitul campionatului Fla
căra să se numere printre 
divizionarele A.

Vacanța de iarnă a fost ho- 
tărîtoare pentru evoluția din 
retur. In lot s-a creat o atmo
sferă propice fotbalului de per
formanță, iar toți jucătorii — 
în frunte cu Dragnea (căpita
nul de echipă. catalizatorul

adversar și de locul de desfă
șurare a meciului (acasă sau 
în deplasare). în întîlnirile cu 
Universitatea Craiova, Corvi- 
nul Hunedoara, F.C.M. Brașov, 
„U“ Cluj-Napoca s-a pus 
centul pe ofensivă, 
au alternat de 
cealaltă, iar la 
apărut deseori 
chiar fundașii,
compartimentele au evoluat la

ac- 
atacurile 

pe o parte pe 
finalizare 

mijlocașii 
Dar nu

au 
sau 

toate

CC’.'CLRSUL PIJIERHIA

74 în deplasare).

c.

același bun nivel. ,.La Rm. 
Vîlcea, la Galați, la Ploiești — 
ne-a spus antrenorul Ion 
Nunweiller 
bine, 
se de portari (Zlotea, 
ne-au costat, 
pleca din aceste orașe cu cîte 
un punct".

Bilanțul returului este de 
excepție, Flacăra a acumulat 
23 de puncte, situîndu-se pe 
locul 2 in clasamentul acestei 
părți a campionatului, după 
campioana țării, Steaua. A- 
ceastă primăvară a fost deo
sebit de fierbinte, însă și re
zultatele au fâst pe măsura e- 
forturilor depuse. Convingă
toare sînt cjțfeva cifre : goluri 
înscrise : în tur 13, în retur 
27 ; goluri primite : în tur 38, 
în retur 17 ! Cifrele sînt sem
nificative, ele demonstrînd 
schimbările profunde ale 
cului : o apărare fermă 
excepția portarilor), o 
tare care a găsit soluțiile 
a deschide apărările 
de a finaliza o bună 
din situațiile create.

Emoțiile au trecut, țelul pro
pus a devenit realitate, ~ 
ra a rămas pe prima 
fotbalistică. Primul an 
în Divizia A este însă 
de învățăminte, pe care 
tem siguri că și le-au 
atîț antrenorii și jucătorii, cît 
și membrii conducerii 
ției și secției de fotbal, 
experiența acumulată, “ 
va aborda cu mai multă 
credere 
natului, 
toamnă 
ții...

antrenorul 
echipa a jucat 

însă unele greșeli comi- 
■— • Toma) 

deoarece puteam

jo- 
(cu 

înain- 
de 

adverse, 
parte

Flacă- 
scenă 
trăit 
plin 
sîn- 

însușit

asocia- 
Cu 

Flacăra 
în- 

noua ediție a campio- 
pentru ca in această 
să fie ferită de emo-

Pompiliu VINTILĂ

RETURUL

I Săptămînă viitoare se va da 
startul ediției din acest an a 
tradiționalei întreceri Concur
sul Prietenia, la care vor par
ticipa selecționate din țările 
socialiste. Competiția va .fi 

de federația de 
: din Cehoslovacia.

La această importantă întrece-

I
I organizată 

specialitate
La această

ATRACTIVĂ

re — un excelent prilej de ve
rificare. a echipelor care susțin 
meciuri în preliminariile Cam
pionatului European A — se 
va alinia și selecționata noas
tră primă de juniori, din rîn- 
durile căreia fac parte printre 
alții Constantin, Bucur, Stan, 
Ștefănică, Minea, Moldovan 
Selimcsi, S. Mihai, Pirvu.

Duminică — partidele 
sive ale barajului pentru 
vizia C : cele 17 meciuri 
vor disputa pe terenurile 
pelor care în jocurile-tur 
fost vizitatoare, sub 
rea acelorași arbitri care 
oficiat cu o săptămînă în ur
mă. Iată programul, arbitrii și 
rezultatele de la care se va 
pleca :

Lacul Ursu Sovata — Fila
tura Fălticeni (3—1) : A.
Gheorghe (P. Neamț) ;

A.S.S.A.I. Botoșani — I.T.A. 
Celuloza P. Neamț (0—2) : C. 
Gheorghe (Suceava) ;

deci- 
Dl- 

se 
echi- 

au 
conduce

au

.tul Derby dis— 
trecută șl cîș-, 

, care a entu- 
,a, mîine dimi- 
Iromul din Plo- 
ramată o nouă 
articipare selec- 
u Bon, recentul 
oui nou record 
dături de Co-

Coran, Sorel, ' 
în două hiturl. 

ie de doi ani

are și ea rezervate două aler
gări de viteză, în care vor fi 
doborîte cu siguranță 
recorduri, deoarece 
particip.anți se află numeroase 
speranțe, cum sînt Rune, Rîș- 
nița, Valonia, Burgos, Savoi, 
Rimica. Aiud. Ribița, Riveran 
și alții, handicapurile alcătui
te creînd multe puncte de în
trebare asupra învingătorilor. 
Mai ' este, de asemenea, do 
semnalat „Premiul Lupeni", în 
care Suditu și Recrut acordă 
frumoase avantaje . unor tră
pași de valoare ca Rimeț, Vi
tal, Turba, Simon și alții. Deci, 
o reuniune interesantă.

cîteva 
printre

Locurile 1-2; București
• Juniorii noștri n-au lăsat nici 

o speranță adversarilor, in 
partida disputată pe stadionul 
Mecanică Fină ! Ei au por
nit din minutul 1 cu toate 
motoarele ambalate la maxim și 
jocul s-a desfășurat in sens u- 
nic, spre poarta iui Metodiev, 
care s-a aflat, deseori, în situa
ția de a nu inai putea interveni 
la acțiunile rapide, ingenioase, 
derutante, care l-au avut și de 
astă dată în centrul lor pe Sta
nici. Jucătorul Sportului Stu
dențesc a făcut de toate. A fost 
și creator de faze, și închiză
tor în fața 'fundașilor, și mar
cator. De altfel, STANICI a și 
deschis scorul, in min. 8, în 
urma unei acțiuni personale : 
după ce a pătruns decis in ca
reu, l-a „întors" pe Spasov ca 
pe un începător, după care a 
plasat mingea în dreapta porta
rului, lingă bară. Greu a fost... 
începutul, pentru că, după a- 
cest gol, au mai venit, pînă 
la pauză, încă trei. In min, 16, 
Stanici i-a oferit o pasă idea
lă, jn adîncime, iui S. MIHA1 
și acesta l-a învins din nou pe

Locurile 3-4: Praga —
„Finala mdcă“ (desfășurată p>e 

stadionul I.A.B. Pantelimon) a 
decurs sub semnul ofensivei cvasi- 
permanente și în creștere a învin
gătorilor. încercările repetate de 
a străpunge apărarea adversă au 
fost dejucate, însă, mult timp de 
intervențiile de ultim moment ale 
luii Schlekmann sau de ...propri
ile ratări, chiar și din poziții de 
singur cu portarul (V. Novak în 
min. 1 — bară ! — și min. 25). 
Abia cu două minute înainte de 
pauză, RAJCHL ia o acțiune pe 
cont propriu și, după cîteva dri
blinguri, trimite cu efect în col
țul lung : 1—-0. în repriza secun
dă, Frana — foarte activ și inspi
rat în faza de construcție pe 
toată durata partidei — își va 
pune coechipierii în mai multe 
situații de gol, două dintre ele 
transformate de BARTA (min. 48) 
și PLACHY (min. 60). între timp, 
Bozser a avut posibilitatea de a 
reduce handicapul (min. 51 și 55),

Locurile. 5-6: București I
Frumoasa bază sportivă Teh- 

nometal (iată că ș, cei mici pot 
fi la înălțime !) a găzduit parti
da pentru locurile 5—6. față 
în față âflîndu-se selecționa
tele Bucureștitiluî I și Varșo
viei. Victoria a revenit juniori
lor noștri cu scorul de 2—1 
(1—1). Acesta a fost primul 
lor succes din turneu, ei în- 
cercînd, la ultima lor apari
ție, să șteargă impresia ne
plăcută din zilele precedente. 
Jocul lor a fost acum mult 
mai cursiv și mai direct că
tre buturile adverse. După cele 
citeva minute de tatonare, for
mația noastră apasă pe accele
rator și, în min. 16, deschide 
scorul : in urma unei lovituri 
libere, la 18 m, SIMION șutează 
puternic și : 1—0. Numai că, în 
timp ce juniorii noștri se tot 
felicitau. NOWICKI ia o acți
une pe cont propriu și înscrie 
plasat : 1—1. La reluare, echi-

il - Sofia 5-0 (4 0)
Metodiev. După alte trei minu
te, în vervă deosebită, același 
S. MIHAI — primind o cen 
tiare de la rapidul Selimesj — 
a reluat fulgerător din apropie. 
re. Iar în min. 30, Minea a 
pătruns inspirat, i-a pasat lui 
MOLDOVAN și acesta a ridicat 
scorul la 4—0. în repriza se
cundă, echipa noastră n-a mai 
forțat, a jucat lejer, mulțumin- 
du-se să mai înscrie doar un 
gol, În min. 67, prin RĂCHITĂ

Arbitrul V. Alexandru a con
dus bine formațiile : BUCU
REȘTI II : Constantin (min. T2 
Crețulescu) — Aprodu,. BUCUR 
(min. 70 Riviș), STAN, Pirvu 
(min. 65 Tatu)’— Ștefănică, Ml- 
NEA (min- 65 RĂCHITA), SE. 
LIMESI — S. M1HAI, MOL 
DOVAN (min. 70 Sima), STA
NICI. SOFIA : Metodiev (min 
41 Necenezov) — Dcnkov, Spa
sov, Iankulov (min. 22 Ranghe- 
lov). Draglev — Porjasov (min. 
31 GHEORGHIEV), Stoianov, 
Petrov -- Kostov, lotov, Mi- 
raskliev.

Laurentiu DUMITRESCU

Budapesta 5-0 (1-0)
după care dominarea praghezilor 
devine totală și cu efsot asupra 
rezultatului final. BARTA (dintr-o 
pasă scurtă la o lovitură liberă, 
in min, 73) și JINDRACEK (cu 
un șut sec de la 17 metri, in min. 
80) vor stabili un scor net care 
reflectă fidel și diferența de va
loare. Cum s-a văzut, praghezii au 
avut prima mare ocazie în min. 
i și au înscris ultimul lor gol 
în ...ultimele secunde ale meciu- 
luii/

N. Voinea a arbitrat foarte bine 
formațiile : PRAGA : Hartman — 
REjeHL, SAMMUEL’ Ruzicka 
(min. 72 T. Novac), Bârtak — 
FRANA, JINDRACEK, BARTA — 
V. Novak, JIRAN, PLACHY ; 
BUDAPESTA : Vegh — Sziiebler 
(min. 41 Balogh). SCHLEKMANN 
Kovacs II, Szabari — Bozser, Ko
vacs I (min 41 Urbamovits), 
Herczeg. Sebok — Fricsi, Bacsi.

George ROTARU

— Varșovia 2-1 (1-1)
pa noastră forțează desprin
derea, pe care avea s-o realize
ze abia în min. 70, cînd, în ur
ma unui „un-doi“ cu Mustățca. 
POPA driblează și goal-kccperul 
advers și înscrie în poarta goală. 
Din min. 63 formația oaspete 
a rămas în 10 jucători în ur
ma eliminării lui Nowicki.

Arbitrul V. Angheloiu a con
dus foarte bine formațiile : 
BUCUREȘTI I : Istode — Suru
giu, Qheorghe (min. 13 Preda, 
min. 70 Eremia), Mustățea, Ro's- 
cioagă — SEVASTIȚA, Nicolae, 
IVAN — Plohi, Simian (min. 
22 Ciobotaru, min. 41 Marina), 
POPA. VARȘOVIA : Szablow- 
ski — KRZEMINSKI, Wojtkow- 
ski, Mroz, BARBACHOWSKI — 
Majewski (min. 72 Knap), Stro- 
mecki, Wolejszo (min. 41 So- 
bczyk), Debski — Glinka (min. 
55 Wyrzykowski), Nowicki.

Mihai CIUCĂ

BARAJULUI PENTRU DIVIZIA C
Chimia Victoria — Mecon 

Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
(0—1) : S. Rotărescu (Iași) ;

Moldosin Vaslui — Avîntul 
Lieștl (0—1) : Cr. Teodorescu 
(Buzău) ;

Compref Constanța — Să
geata Stejarul Tulcea (2—2) : 
V. Angheloiu (București) ;

A.S.A. Buzău — Autobuzul 
Laminorul Focșani (2—1) : 
lonescu (București) ;

Oțelul
Montana 
Petrescu

I.M.G.

Roșu Călărași
Sinaia (0—3) :
(București) ;

București

Coț

G.

D.

Lamino-

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
® Sub aspect disciplinar, 

prima manșă a meciurilor de 
baraj pentru Divizia C ne-a 
oferit uri bilanț demn de 
subliniat, pe „ordinea de zi“ a 

a Comisiei de 
nefigurînd nici un 

care să se fi produs 
nici un jucător eli- 
pe teren. Este ade- 

ter-
i na

ședinței de joi 
disciplină 
meci 
incide 
minat 
vărat 
minat 
sfătuiește 
pînă n-am sărit șanțul", 
ne place să credem că 
șa a doua a partidelor,

în
.112,

C’e
că barajul nu s-a...
și că o veche zicală

să nu spunem hop. 
daț 

man
cars

se va disputa mîlne, va 
noaște același climat de 
plină, de. sportivitate.

cu-
disci-

® încă un „președinte 
onoare" 
rile ce-i

de 
care uită de îndatori- 

revin în această ca
litate, el trebuind să fie „omul 
de ordine nr. 1", persoana 

e- 
de stăpînire 

toți cei din 
aceste lucruri 
onoare" al e- 

Cavnîc, Vasile 
i ultimul meci

chemată să constituie un 
xemplu de calm, 
de sine, pentru 
jur. A uitat ;
„președintele de 
chinei Minerul i 
Ciolavu, care în

susținut în cadrul Diviziei B, 
cel cu F. C. Olimpia Satu 
Mare, a intrat în pauză în ca
bina arbitrilor, aducînd inju
rii „centralului" și amenințîn- 
du-1 totodaiă că o va păți la 
plecare, dacă echipa din Cav- 
nic nu va cîștiga. Comisia de 
disciplină șl-â spus și ea pă
rerea : timp de doi ani, Va
sile Ciol’avu nu are voie să 
ocupe nici un fel de funcție 
pe linie fotbalistică și cu atît 
mai puțin una de,,, onoare .!

Jack EERARtU

rul Zimnicea (1—1) : I. 
(Ploiești) ;

Sporting Slatina — Petrolul 
Tîrgoviște (0—5) : V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin) ;

A.S.A. Craiova 
tești (1—0) : 
(Rm. Vîlcea) :

Automecanica 
A.C.H. Tg. Jiu 
lea (Craiova) ;

Auto Timișoara — Minerul 
Uricani (2—0) : M. Axente (A- 
rad) ;

Șurianul Sebeș — 
Cisnădie (0—1) : N. 
(Rm. Vîlcea) ;

Someșul Odoreu — 
Baia Mare (1—2) : M. 
(Cluj-Napoca) ;

Voința Oradea — 
I.M.A. Arad (0—3) : G. Maca- 
vei (Deva) ;

Hebe Sîngeorz Băi — Con- . 
strucții Montaj Cluj-Napoca 
(0—1) : V. Antohi (Iași) :

Carpați Covasna — Mureșul 
Toplița (0—1) : I. Tărcan (Tg. 
Mureș).

în caz de egalitate se aplică 
criteriile de calificare din cu
pele europene intercluburi : 
golurile marcate în deplasare 
valorează dublu ; în cazul în 
care egalitatea se menține, se 
vor juca prelungiri șl, în caz 
extrem, se va recurge la exe
cutarea loviturilor de la 11 m. 
Toate meciurile vor începe la 
ora 17,30.

Edilul Pi- 
Gh. Constantin

Reșița — Jiul 
(2—1) : I. Ve-

Textila 
Dinescu

Cuprom 
Salomir

Motor



Of TENIS DE MASA JUNIORI
Debutând în 1955, la Stuttgart 

(R.F.G.), Campionatele Euro
pene pentru juniori la tenis 
de masă au ajuns, iată, în 
pragul celei de a 30-a ediții, 
lor adăugîndu-li-se, din 1974, 
si cele de cădeți.

Cea mai tînără generație de 
jucători și jucătoare de tenis 
de masă se va afla, începînd de 
astăzi, la startul noii 
continentale, găzduită 
latul sporturilor „Pace 
•tenie“ din Atena.

La cele 26 de mese 
alinia numeroși sportivi talen- 
tați, mulți dintre ei avînd de
ja o frumoasă carte de vizită 
nu numai în disputele vîrstei, 
ci și în cele ale seniorilor, ei 
urcînd chiar pe podiumul 
premiere, așa cum a 
spre exemplu, tînăra 
reprezentantă Otilia 
în 1986, la Praga.

Conform programului și tra
diției, campionatele vor de
buta cu întrecerile pe echipe, 
reprezentativele noastre ali-

întreceri 
de
și Prie-

Pa-

niindu-se la startul întreceri
lor de junioare (Otilia Bădcs- 
cu, Kinga Lohr), juniori (Ti- 
beriu Hettmann, Călin Crean
gă, Daniel Ciofca) și cadete (A- 
driana Năsiase, lulia Rîșcanu), 

• • '• ’—faze avînd
puternice : 

Luxemburg 
' , Ir-

(juni oare), 
Austria,

se vor

de 
făcut-o, 
noastră 

Bădescu,

chiar din primele 
de întîlnit echipe 
U.R.S.S., Grecia, 
(juniori), Austria, Belgia, 
landa, Portugalia !
R.F.G., Olanda, 
landa (cadete).

Se impune, deci, ca în cele 
patru zile ale probei pe echi
pe, sportivii noștri să aibă o 
evoluție pe măsura „cotei" de 
care se bucură, ei numărîndu- 
se anul trecut (și nu numai) 
printre medaliați.

în sfîrșit, după.o zi de pau
ză (miercuri), disputele vor fi 
reluate cu probele individua
le, și aici cei șapte 
(conduși de antrenorii 
Filimon și Gheorghe 
se pot afla, duminica 
re, din nou, pe podiumul de 
premiere.

Ir-

jucători
Viorel

Bozga) 
viitoa-

O
A

NOUA VICTORIE
DOINEI MELINTE

JPARIS, 17 (Agerpres). — Pro
ba feminină de 1 500 m din ca
drul concursului internațional 
desfășurat la Paris a fost cîști
gată de atleta română Doina 
Melinte, cu timpul de 4:01,78, ur
mată de concurentele americane 
Diana Richards — 4:03.99 și Lin
da Sheskey — 4:04.89. O a doua 
victorie pentru culorile sportive 
românești a fost oținută de Vali 
Ionescu, situată pe primul 
la săritura în lungime, cu 
z uitatul de 6.56 m.

în cursa masculină de 2 000 
atletul
stabilit un 
eu timpul 
record era

din

lcc 
re-

Ai învins, continuă! Ai pierdut, continuă!

CEEA CE NU SE UITA

A 14-a EDITIE
«I

(Urmare din pag 1)

meci cu formația Statelor U- 
nite, în timp ce selecționata 
masculină. condusă de Drazen 

drumul 
(unde

S.U.A.
anun- 
finală 

S.U.A.. 
uriașul

Petrovici, a parcurs 
pînă în semifinale 
întîlnesc Cuba
Iugoslavia — Spania), 
țînd o foarte probabilă 
de mare atracție, cu 
pentru care, dat fiind 
interes de aici, acreditările 
ziariștilor nu sînt valabile de- 
cît cu tichet special de loc. 
Și voleiul, și poloul concurea
ză din plin fotbalul. La volei, 
principalele 
arată a fi, 
feminină 
ria), cît 
(3—0 cu 
tivele R. 
neul de 
încurcat oeiiva jvi audia, cmvi 
„azzurrii" i-au învins pe „plavi" 

luîndu-și astfel o re
cii

se
Și

se
întrecerea

marocan 
nou 
de 

de 
nea. din anul 
Steve Cram.

m,
Said Aouita a 
record mondial.
4:50.81. Vechiul 

4:51i.39 și aparți- 
1985. englezului

A UNIVERSIADEI DE VARĂ
alelanț în bazinele de polo 

Universiadei,, la loc de frunte 
situîndu-se victoria 
asupra Ungariei. .

Se pare că tenisul 
velul competitiv cel mai scă
zut dintre cele 12 discipline 
aflate în program : nici un 
nume de rezonanță pe listele 
de concurs. La polul opus s-au 
aflat natația și scrima, care, 
iată, deși au încheiat dispute
le de cîteva zile bune, con- 

comentate.
(n.r.

Japoniei

are ni-

protagonistte
. atît în
(joi, 3—0 cu Bulga- 

si în cea ir.—-'11-’1 
U.R.S.S.), ... .
P. Chineze. în 

polo, socotelile 
serios joi seară.

masculină 
reprezenta- 

tur- 
s-au 
cînd

cu 8—6, ______ .
vanșă pentru înfrîngerea 
11—12 din finala C.M. ’86 de 
la Madrid, iar cubanezii i-au 
întrecut (7—5) pe sovietici. De 
altfel, surprizele s-au ținut

tinuă să fie mult 
Chiar în ediția de azi 
ieri) a cotidianului J.M.U. ’87, 
se face o statistică
6 zile de întreceri, aproape 200 
de starturi, zece recorduri ale 
Universiadei, din care jumăta
te au fost realizate de român
cele Noemi Lung și Anca Pă- 
trășcoiu. Și se reamintește că 
mulți dintre scrimerii 
au evoluat aici se află 
la „mondiale", mai ales cei ita
lieni, care au dominat prin va
loare competiția de la Zagreb.

Și pentru că am început cu 
atletismul, să încheiem tot cu 
el, revenind asupra evoluției 
reprezentanților noștri în pro-

a înotului:

care
acum

• FIȘIER • FIȘIER •
ATLETISM. Masculin : 800 m : 

1. Slobodan Popovici (Iugoslavia) 
1:46,113 ; 2. M. Fall (Senegal)
1:46,71; 3. L. Toledo (Mexic) 1:47,07; 
3000 m obstacole : 1. Valeri Van- 
diak (URSS) 8:33,23 ; 2. J. Conde 
(Cuba) 8:33,86 ; 3. A. Shlgeyuki 
(Japonia) 8:34,23 ; lungime 

Mike Powell (SUA) 8,ÎS m 
P. Emordi (Nigeria) 8,11 m ; 3. 
S. Zaozerski (URSS) 8,06 m ; su
liță : 1. Marek Kaleta (URSS)
81,42 m; 2. S. Krdzalici (Iugoslavia) 
80,26 m ; 3. V. Hadwich (RDG)
78.82 m ; 4. Nicu Roată (România)
77.82 m.

BASCHET. Feminin, finala : 
Iugoslavia — URSS 80—73 (37—
36) ; pentru locul 3 : R.P. Chi
neză — Bulgaria 88—81 (47—42) ;
masculin, grupe semifinale : Iu
goslavia — Cuba 104—66 (58—32), 
URSS — Bulgaria 116—97 (59—48),

m ; 3. V.

Caleidoscop

1.
2.

SUA — Canada 93—83 (5L—48),
Cehoslovacia — Brazilia 94—85 
(33—42).

POLO. Semifinale : Italia — Iu
goslavia 8—6 (3—1, 3—1, 1—2, 1—2), 
Cuba — URSS 7—5 (0—1, 2—1, 3—0,
2— 3) ; turneul pentru locurile
5— 8 : SUA — Ungaria 10—6 (1—1,
3— 1, 4—3, 2—1), R.P. Chineză — 
Japonia 8—5 (2—0, 1—4, 4—0, 1—1).

TENIS. Simplu feminin, finala: 
Leila Meski (URSS) — Iva Bu- 
darova (Cehoslovacia) 6—2, 6—3;
dublu masculin, finala : R. Vo
gel, B. Stankovici (Cehoslovacia) 
— G. Dzelde, A. Ohlovski (URSS)
6— 3. 7—5, 6—3.

VOLEI. Semifinale. masculin : 
R.P. Chineză — URSS 3—0 (8, 6, 

11), Iugoslavia — Italia 3—1, (—5. 
4, 13, 10) ; feminin (R. P. Chi
neză — Bulgaria 3—0 (3. 1.1, 8.). 
URSS — RDG 3—1 (—3, 3, 10, 7).

bele de joi după-amiază. Pau
la Ivan și Mitica Junghiatu 
și-au impus ritmul care le 
convenea la 1 500 metri, cam
pioana ediției precedente de 
la Kobe, sovietica Kitova, 
smulgînd pe linia de sosire 
un argint pe care-1 merita din 
plin Junghiatu. Rezultatele ex
celente înregistrate arată că 
Paula Ivan, eleva antrenorului 
Ion Puică, deținătoarea celei 
mai bune performanțe mon
diale a sezonului (4:01,03), își 
menține cu brio candidatura 
pentru podiumul apropiatelor 

■ Campionate Mondiale de la 
Roma, ca o valoroasă urmașă 
a colegei sale de la Olimpia, 
Mari cică Puică.

îi

Mulți.vor fi făcut legătura între Uwe Ampler, cîștigătorul ulti
mei ediții a Cursei Păcii, și celebrul rutier de acum două decenii, 
Klaus Ampler, or fi rude, n-or fi ? Sint, Uwe (n. 1964) fiind fiul 
campionului de altădată, el însuși învingător într-o ediție a 
Cursei Păcii, cea din 1963.

Pînă aici, firește, nimic deosebit, căci nu puține sînt cazurile, 
destule de notorietate, cînd ștafeta performanței este predată din ge
nerație în generație. Numai că ascensiunea sportivă a lui Uwe 
Ampler ascunde un anume „tîlc“, asupra căruia vom zăbovi în 
cele ce urmează. Născut într-o familie de campioni, mama sa 
(Sybilla Bbhlmann) dobîndind, între altele, o medalie de argint 
la C.E. de canotaj 1961, Uwe a fost, firește, educat intr-un cli
mat propice sportului, avînd să aleagă, la vîrsta adolescenței, 
între pedală și vîslă. Și a ales... înotul, proba de craul (17:15 pe 
1 500 m, 4:20 pe 400 m), obținînd două titluri naționale de ju
niori, părînd o mare speranță a natației din R.D.G. Numai că 
surprinzător, într-o bună zi a refuzat să mai meargă la bazin, 
rugîndu-și tatăl să-l înscrie într-o cursă de ciclism. Fără nici 
o pregătire prealabilă, a ieșit totuși primul, declarindu-se dornic 
să participe, peste cîteva săptămâni, la criteriul republican al ru
tierilor juniori. Klaus însă a fost de altă părere. „Dacă în bazin, 
a zis el, erai tu, Uwe Ampler și atît, pe șosea ești mult mai 
mult, fiul unei foste glorii. Ai, deci, cu totul alte obligații. Așa 
că apucă-te serios de treabă și mai tîrziu, peste cîteva luni, 
vom hotărî împreună dacă vei fi sau nu alergător". Au urmat 
zile și zile de antrenamente exigente. O lună, încă una, o a treia, 
alta, dar decizia lui Klaus întîrzia ! „Cînd vei ajunge, i-a spus 
fiului, la o sută de tricouri îmbibate de transpirație, te vei 
putea considera apt să iei parte la o cursă, în ideea s-o și 
cîștigi. Legea performanței e aspră : timpul .muncii e tot timpul".

Rezultatele acestei „terapii", muncă, muncă și iar muncă, nu 
s-au lăsa\t așteptate și, în 1981 (la 2 ani după întîmplarea de mai 
sus), Uwe Ampler a îmbrăcat tricoul de campion mondial, cu 
echipa, în proba de 100 km fond, juniori. După care, în 1982, a 
repetat isprava, ca să cîștige, în 1983, Turul Tunisiei, îp 198.'. pe 
cel . al Saxoniei inferioare și Turingiei. Campion al lumii în 1986, 
la fond individual (Colorado Springs), el si-a adăugat. în palma
res, pe lingă titlurile naționale, și Cursa Păcii 1937, pe care și-a 
adjudecat-o într-o manieră entuziasmantă. Uwe calcă, nu încape 
nici o îndoială, pe urmele tatălui, dacă nu cumva, dată fiind ' 
vîrsta lui, e pe punctul de a-l depăși în glorie. Așchia n-a sărit 
departe de trunchi, nu? Numai că, deși în fruntea plutonului. 
Uwe nu uită cît datorează bătrînului Klaus : „Tata mi-a Tlat 
mult1'mai mult declt talentul pe care, probabil, l-am moștenit 
de la el. M-a învățat devreme că fără sudoare nu voi ajunge 
nicăieri-, că munca e cea dinții condiție a izbînzii. Asta nu se 
uită“. Firește că nu !

Ovidiu lOANIȚOAiA
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ATLETISM
Jorge Anibal 
învingător în 
Buenos Aires, 
pe distanta de 
pul de 2hl<8:28.
la 1:16.
Gregorio
Vaesteras (Suedia), suedezul Ște
fan Fernholm a cîștlgat proba 
de aruncarea discului cu 68,30 
m. rezultat ce constituie a doua 
performantă mondială a 
nului.

• Argentinianul 
Yeber a terminat 
maratonul de la 
fiind înregistrat 

42.195 km cu tim- 
Pe locul doi, 

s-a clasat brazilianul 
Labandosky. • La

tate : Australia — Olanda 14—7 
(4—3. 3—1. 4—2. 3—1) : Franța — 
Grecia 6—4 (1—1. 0—1. 3—0. 2—2).

sezo-

TENIS • în optimile de fi
nală ale turneului de la Stutt- 

contînd pentru „Marele 
cehoslovac 

l-a eliminat cu 
suedezul Magnus 
americanul Brad 

cu 6—1. 6—4

pentru 
jucătorul 

Mecir
pe
iar

TURUL CICLIST AL FRANȚEI

BASCHET 9 în continuarea 
turneului pe care-1 întreprinde 
în Iugoslavia, echipa masculină 
a Australiei a evoluat la Goraz.de 
în compania selecționatei de ti
neret a țării-gazdă. Baschetba- 
liștii iugoslavi au cîstigat cu 
scorul de 85—63 (43—28).

gart. 
Premiu", 
Miloslav
6— 2, 6—4
Tideman, __ ț
Gilbert l-a învins 
pe australianul Brod Dyke. Alte 
rezultate : Muster (Austria) — 
Mezzadri (Elveția) 7—6, 6—3 ;
Steeb (R. F. Germania) — Krick- 
stein (S.U.A.) 6—0. 6—4 :
mee (Australia) — Srejber 
slovacia) 7—6. 6—4 : Smid 
slovacia) — Stenlung
7— 6. ‘ ‘

POLO PE APA • In cadrul 
turneului de la Stuttgart, repre
zentativa U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 12—8 (4—1. 3—1, 3—2. 
2—4) formația Ungariei, iar se
lecționata R. F. Germania a dis
pus cu 12—7 (3—3. 5—1. 3—2 1—1) 
de echipa Spaniei. Alte rezul-

McNa- 
(Ceho- 
(Ceho- 

(Suedia) 
6—3. • în clasamentul ge

neral al ..Marelui Premiu* 
tinuă să 
suedez Stefan 
p. urmat de 
Mats Wilancler
Lendl (Cehoslovacia) 2 318 n. Mi
loslav Mecir (Cehoslovacia) — 
1 974 p. Boris Becker (R. F. Ger
mania)' — 1 613 d si Jimn y
Connors (S.U.A.) — 1 499 D

•4 :

con- 
conducă tenismanul 

Edberg, cu 
compatriotul 
— 2 378 p

2 421
său 

Ivan

PARIS, 17 (Agerprcs). — Tu
rul ciclist al Franței a continuat 
cu etapa a 16-a : Blagnac — 
Millau (216 km), cîștigată după 
o evadare solitară de francezul 
Regis Clere. înregistrat cu tim
pul de 5.58:21. Primul pluton 
condus de mexicanul Alcala a 
sosit după circa 14 minute, dar 
în clasamentul general nu au 
survenit modificări importante, 
tricoul gailben fiind purtat în 
continuare de francezul Charles 
Mottet.

Etapa a șasea a Turului fe
minin al Franței a revenit spor
tivei sovietice Tamara Poliakova, 
înregistrată pe distanta de 
cu timpul de 45:45.

în clasamentul 
nuă să conducă 
(Franța). urmată 
de Maria Canins

34 km

conti- 
Longo

INTIMPLARI TOTUȘI ADEVARATE

general
Jeannie
la 20 secunde 
(Italia).

a Cea de a patra etapă a Campionatului 
European de autocros a avut loc, nu de 
mult, la Faleyras, pe un traseu special ame
najat. In competiție s-au aflat concurenți 
din Cehoslovacia, Franța și Italia. într-una 
din serii. în urma unui derapaj, mașinile 
cehoslovacului Havel și francezului Dubourg 
s-aiu ciocnit în plină viteză. Rezultatul a 
fost că roata din față-dreapta a mașinii 
lui Dubourg a fost smulsă, astfel că acesta 
a rămas, practic, doar pe trei roți. în mod 

normal, oricare altul ar fi abandonat în
trecerea, dar nu și Dominique Dubourg, 
care a continuat să meargă, ca și cum nu 
s-ar fi întittnplat nimic. Și a parcurs în a- 
cest fel cele cinci tururi care-i mai rămă
seseră. Ed bine, spre stupefacția generală. 
Dubourg și-a cîști'gat dreptul de a evolua 
și în semifinalele competiției, numai că ne- 
avînd, la lo-cul de concurs, piesele și usten
silele care-i erau trebuincioase pentru repa
rarea mașinii, efl nu s-a mai putut prezenta 
la startul semifinalelor. Oricum, perfor
manța sa este cu totul deosebită !
• Anton Mang este un sportiv vestrger- 

man, în vîrstă de 37 ani, care a-re înscrise 
în palmares trei titluri de campion mon
dial la motociiclism, el fiind victorios în 
multe albe competiții prestigioase ale spor
tului cu motor. Se presupune, deci, că pen
tru el nu mal există secrete în arta con
ducerii. Șl totuși... Mai deunăzi, mergînd pe 
autostrada MUnchen-Lindau, a fost oprit de 
poliția rutieră, amendat zdravăn și, în plus, 
i s-a retras și permisul de conducere pe 
timp limitat. Motivul : necunoașterea regu
lilor de circulație (? !) care interzic dubla
rea unui vehlcdl, prin partea dreaptă ! Pâ
re de necrezut ca un sportiv de talia lui, 
pilot încercat, să poată comite o astfel de 
greșeală de începător !

• In lumea boxului profesionist a stârnit 
senzație victoria repurtată, ou cîteva luni 
în urmă, de Ray Sugar Leonard asupra lui 
Marvelous Hagler, în joc fiind titlul mondial 
al categoriei mijlocie, versiunea WB-C. Sur
priza n-a fost victoria în.sine. Leonard fiind 
cunoscut ca un redutabil pugilist, cu un fru
mos palmares, ci faptul că el reintra, după 
ce abandonase boxul în două rânduri, din 
cauza unei dezlipiri de retină. După ce s-a 
tot vorbit de revanșa Leonard-Hagler, iată 
că, brusc, campionul a anunțat, pentru a 
treia oară, că abandonează boxul, lăsînd 
vacant titlul deținut de el. Și ca să nu se 
piardă niște bani, s-au și făcut oferte pen
tru organizarea unui meci între Hagler și 
Hearns (acum un an, primul a cîștigat 
înainte de limită). Această nouă retragere 
a lui Leonard va fi oare definitivă sau peste 
puțină vreme va putea fi văzut din nou în 
ring ? Dar, apropo de această nouă retra
gere, știți ce a determinat-o ? Ei ’bine, iată 
ce spune Ray : „Nu mai am nici un stimu
lent ca să-mi continui cariera de boxer. 
Nimeni nu-mi mai poate oferi acum această 
motivație (? !)“.
• Celebra carte a recordurilor „Guiness 

Book", la care visează atâția, a înregistrat 
pentru ediția pe care o are în pregătire 
un nou record, într-un sport în care, in 
mod obișnuit, nu se înregistrează recorduri, 
în această primăvară, pe o pîrtie înzăpezită 
în stațiunea savoiardă Saisies, un grup 
uriaș de 791 schiori în „șir indian" au exe
cutat o coborâre de o amploare fără pre
cedent în istoria acestui multisecular sport. 
Iată, deci, cum s-a născut un nou. record !
• La Turul ciclist al Itadiei, ediția din 

1985, reputatul rutier italian Francesco Moser 
a fost amendat de juriul competiiției pen
tru faptul că pe urcușu/l de la Val Gardena

fusese, pur și simplu. împins, aflîndu-se, 
in acea etapă, aproape de capătul resurse
lor sale fizice. Pentru această infracțiune, 
de obicei aspru pedepsită, el a fost amen
dat cu suina de... 10 000 lire italiene, adică 
o nimica' toată, în aceeași etapă america
nul Greg Lemond a fost sancționat, de a- 
ceeași comisari, cu suma de 30 000 lire pen
tru vina, se pare cu mult mai gravă, aceea 
de a-.și f.i prins prost în ace... numărul 
concurs, pe tricou. De aceea și amenda 
Lemond a fost de trei orf mai mare !... 
mai discuție • ,.Dura lex, sed lex“...’
• Ceea ce a însemnat, cu ani în urmă, 

lolanda Balaș-Soter pentru săritura în 
înălțime feminină, probă pe care a domi
nat-o mai bine de un deceniu cu autoritate 
suverană, reprezintă la această oră sări- 
fcoarea bulgară Stefka Kostadinova. în afară 
de faptul că ea deține recordul mondial, cu 
2,07 m, din 1986 Stefka mai este campioană 
europeană îin sală și în aer liber,' este cam
pioană mondială de sală în aiceist an și de
ține un impresionant bilanț, ornat de zeci 
de concursuri cîștig'ate cu rezultate de peste 
2 metri. Practic în acest moment, Kosta- 
dd.nova nu are în lume o. adversară pe mă
sura ei. Și totuși, iată că în această pri
măvară, la tradjțion&Iul concurs interna
țional de la Sofia, organizat de ziarul „Na- 
rodna mladej", Kostadinova a suferit o ne
așteptată înfrângere (1,93 m) în fața com
patrioatei sale Svetlana Isaieva (noua cam
pioană mondială universitară, 
și a sovieticei Tamara Bîkova, 
1,96 m. Se mai întâmplă deci și
mari...

de 
lui 
Ce

la Zagreb) 
ambele cu 
cu atletele

Romeo V1LARA

® într-un meci ălnical. echipa 
austriacă S. C. Eisenstadt a pier
dut pe teren propriu, cu 3—5 
(1—1), în fata formației Diosgvdr 
(Ungaria).
• Echipa Galatasaray Istan

bul. aflată în turneu în R. F 
Germania, a jucat la Stuttgart 
cu formația locală Kickers. Gaz
dele au obținut victoria cu 
3—2 (1—1).

9 într-un meci amical disputat 
‘la Viena. echipa locală Austria a 
terminat la egalitate, 1—1 (1—0).
cu formația Ferencvaros Buda
pesta.

® Echipa Grasshoppers Zurich, 
aflată în turneu în Austria, a ju
cat la K uf stein cu formația lega
lă. Fotbaliștii elvețieni au obținut 
victoria cu 2—1 (1—0).
• într-un meci amical disputat 

la Meppen (R. F. Germania), e- 
chipa olandeză Ajax Amsterdam 
a învins cu 1— o (1—0) formația 
locală.

® Echipa Penarol Montevideo, 
campioana Uruguayului, va între
prinde un turneu în Mexic. Fotba
liștii uruguayeni vor evolua în 
orașeUe Monterrey, Guadalajara, 
Irapuato, Leon, Puebla și Que
retaro, în compania unor for
mații locale.
• In ziua a doua a C.M. pen

tru juniori TI (pînă la 16 ani), 
competiție ce se desfășoară în 
Canada : Italia — Qatar 1—1 
(0—0) ! ; Egipt — Canada 3—0 
(1—0) ; Coasta de Fildeș — SUA 
1—0 (0—0) ; URSS — Mexic 7—0 
(3—0) ; Nigeria — BoHvfta 3—2 
(1>—*11) ; Franța — Australia 4—1 ; 
Brazilia — Arabia Saudită 0—0 !
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