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Sub președinfia tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
C.C. Al P.C.R.EXECUTIV AL

Proletari țtta toata (Mta, mtft-vât

portul
ZIAR AL CONSILIULUI WAflONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, luni, 3 au
gust, ședința Comitetului Poli
tie Executiv al C.C. al P.C.R.

Au participat si membri al 
guvernului, primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, 
conducători de ministere si in
stituții centrale, directori de 
centrale industriale, alte cadre 
cu munci de răspundere din 
diferite sectoare economice.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL PRI
VIND REALIZAREA PLANU
LUI PE LUNA IULIE ȘI MA
SURILE PENTRU ÎNDEPLI
NIREA INTEGRALA A PRE
VEDERILOR DE PLAN PE 
LUNA AUGUST ȘI TRIMES
TRUL III 1987.

Pe baza informărilor șl ra- 
poartelor prezentate de meni- 
brl ai guvernului, miniștri, 
conducători de centrale indus
triale, precum și de primi se
cretari ai comitetelor județene 
de partid, s-a făcut o profun
dă și exigentă analiză a mo
dului in care s-a acționat pen
tru îndeplinirea planului pe 
luna iulie și a măsurilor care 
urmează să fie luate pentru 
realizarea prevederilor de plan 
pe luna august și pe întregul 
an. S-a subliniat că, deși în 
luna iulie au fost Înregistrate 
unele rezultate bune, superioa
re celor obținute in aceeași 
perioadă a anului trecut, rea
lizările, pe ansamblu, nu se 
situează la nivelul prevederi
lor de plan, al potențialului 
tehnic și uman de care dispu
ne economia naționali.

Pornind de la situația pre
zentată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a criticat activitatea 
nesatisfăcătoare desfășurată de 
conducerile unor ministere, 
centrale Industriale și Între
prinderi, de unele comitete ju
dețene de partid, care nu au 
acționat eu toată fermitatea 
pentru clarificarea și rezolva
rea operativă a tuturor proble
melor de care au depins buna 
desfășurare a activității pe lu
na iulie și îndeplinirea 
grală a planului.

Secretarul general 
dului a subliniat, și 
prilej, răspunderea 
ce revine centralelor 
ale — ca titulare de 
unități de bază ale

inte-

parii -
acest

al 
cu 
deosebită 
industri- 
plan și 

economiei

CĂLDURĂ S-A MAI POTOLIT, DAR ACTIVITATEA
CENTRELOR DE

Raid în București și în județele Brăila, Mureș, Brașov
in tară, oentrelePretutindeni 

de inițiere la înot continuă să 
fie in atentla cluburilor și aso
ciațiilor sportive, flecare serie 
nouă reunind in pisolne sute și 
sule de viitori Înotători.

Iată cîteva secvențe de la a- 
eeste mereu plăcute „cursuri de 
vacantă" :

„INVAT SA înot cu... car
men BUNACIU !“ La intrarea 
cea mare a stadionului din Sos. 
Stefan cel Mare a clubului Di
namo un alis, în culori, anunță 
că la bazinul propriu se organi
zează (intre 28 mai si 15 septem
brie) cursuri de inițiere la înot. 
Intr-o serie : 12 lecții sub pa-
ta-onaju cunoscutei pepiniere „Ti- 
năru! Dinamovist". Metodlstul- 
surpriză : Zoltan Vamos. Fostul 
atlet, care răspunde de acest 
centru, ne pune imediat in temă: 
• Vin copiii la bazin cum nu 
vă imaginați! tn seria ce se de
rulează acum, de pildă, sint 500. 
De la 5 pină la 14 ani, dar ma
joritatea sint între 5 și 8 ani. 
Din Capitală sau din alte orașe 
ale țării A Cum adică? Întrebăm 
surprinși • Vin in vacanță la 
bunici, aceștia locuiesc prin a- 
propîere si... o fac și 
Din Piatra Neamț, de 
vem 7 1

Zilnic de la ora 12 la 
zin'iil Dinamo stă la 
celor mici. îndrumători, 
15. dintre care 12 sint instruc
tori. „ceilalți*, sportivi de per- 

. formantă. De unii dintre el au
zisem încă de la poarta stadio
nului-. O bunică, de pildă, care se... războia cu un viitor „del
fin*. foarte bronzat, spunea : 
„Gata, știu, mi-ai repetat de zece 
ori : tu înveți să înoți cu Carmen 
Bunaciu !“ La bazin, multipla 
campioană ne mărturisește :

pe asta, 
pildă, a-

16.30. ba- 
dispozltia 

vreo...

i

naționale — in buna gospodă
rire și administrare a mijloa
celor încredințate, în realizarea 
în întregime a prevederilor 
planului. £5

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat importanța care ă 
trebuie acordată, in continuare, îs 
realizării, eu prioritate și la g 
un înalt nivel calitativ, a pro
ducției destinate exportului, a- 
sigurîndu-se livrarea. Ia ter
menele stabilite, a întregului 
fond de marfă prevăzut în con
tractele încheiate cu beneficia
rii externi. S-a subliniat in 
mod deosebii necesitatea ca in 
domeniile de bază ale econo
miei să se treacă la aplicarea 
acelorași norme sl proceduri 
prevăzute de lege in ce pri
vește recepția si controlul cali
tății utilajului energetic-nuclear.

în domeniul investițiilor — 
unde există încă serioase ră- 
mineri tn urmă — s-a indicat 
să se la măsuri energice pen Ș 
tru intensificarea ritmului de <

I

l

tru intensificarea ritmului 
lucru pa șantiere.

Secretarul general al partidu 
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
apreciind ei sint create toate 
condițiile pentru realizarea 
sarcinilor prevăzute, a cerut ca 
in fiecare sector de activitate, 
in flecare județ, să se asigure 
o amplă mobilizare a tuturor 
forțelor, n tuturor oamenilor 
muncii, ta frunte cu comuniș
tii, • temeinică organizare a 
producției, a Întregii activități, 
întărirea ordinii, disciplinei și 
a spiritului de răspundere, ast
fel ea planai să fie îndeplinit 
ritmic ri Integral, la toți indi
catori, la Ui nivel superior 
de cantate șl eficiență.

Comitetul PoBHe Executiv a 
examinat MODUL t. _____ _
DESFâȘURAT CAMPANIA A- 
GRICOLA DB VARA, PRECUM 
ȘI MASURILE PENTRU REA
LIZAREA LUCRĂRILOR A- 
GRICOIE DE TOAMNA.

Din datele arezeniate. rezultă 
că tntr-o corle de județe sl u- 
niiăți agricole, printr-o bună 
organizare a activității, prin Ș 
respectarea normelor agrotehnice $

I

i

HJUL ÎN CARE S-A gI
I

st executarea ta timp si de ca- 
Iiiato a lucrărilor agricole, a 
fost obținuți o producție ridi- 
cată Ia om sl grîu, ea si la alte țj 
culturi. In același timp, s-a a- 
predai eh in unele județe si 
' 5

(Coniinuare in pag <■ 4-a)

ÎNOT RĂMÎNE...

La bazinul Dinamo din Capitală un grup 
apă, ceilalți iși așteaptă (cu emoții, firește) 

Foto :

„Este foarte greu să lucrezi cu 
copiii. Dar este și... foarte fru
mos !“

Modesto FERRARiNI

furnicarul multicolor.

DJS 19 ANI LUCRAM AICI. 
Zăboveam, zilele trecute, pe pa
sarela din apropierea gării Obor, 
admfrînd 
format din copil aflatl pe mar
ginea sau in apa celor patru 
bazine ale secției „de speciali
tate* a Clubului sportiv școlar 
nr. 1 din Capitală. »Sînt copiii 
moi — ne-a precizat o interlo
cutoare ocazională, amatoare de
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Astăzi,, de la ora 16,30, in „Cupa Steaua", la fotbal

DOUA PARTIDE DE MARE ATRACȚIE:
F. C. BRUGES - VORWARTS Șl STEAUA - DEN BOSCH

Cu mai bine de o lună in 
urmă, pe Stadionul din Ghen- 
cea. Steaua și Universitatea 
Craiova tncheiau a 69-a ediție 
de campionat Vacanța, care ni 
sa părea... a veșnicie, s-a ter
minat; a trecut și perioada de 
pregătire montană și, iată, a- 
cum echipele noastre fruntașe 
iau parte la turnee, susțin tot 
mal multe meciuri da verifica
re și omogenizare. Iar iubitorii 
fotbalului le urmăresc cu ma
re interes.

De azi, Insă, In Capitală, fot
balul Intră, cu adevărat, in 
scenă. Stadionul, frumosul 
stadion al echipei campioane, a 
îmbrăcat .haine de gală". Aici, 
astăzi $1 miine. Clubul Sportiv 
al .Armatei Steaua organizează 
în cinstea zilei de 23 August 
și cu prilejul a 40 de ani de 
activitate a clubului, unul din
tre cele mai interesante turnee 
internaționale de fotbal. O 
participare selectă, cu repre
zentante ale fotbalului din

PROGRAMUL DE AZI
16.30 : F.C. BRUGES - VORWARTS
18.30 : STEAUA - DEN BOSCH

Belgia, Olanda și R.D. Germa
nă. Alături de STEAUA 
BUCUREȘTI, fostă deținătoare 
a Cupei Campionilor Europeni

în cea de a doua confruntare la volei (f): România Italia

A AVUT CÎȘTIG DE CAUZĂ JOCUL ÎN VITEZĂ
CONSTANTA, 3 (prin tele

fon). Cea de a doua confrun
tare dintre primele reprezen
tative de volei ale României și 
Italiei a fost prefațată de două 
partide. Deschiderea au făcu
t-o divizionarele A, C.S.U, 
I.M.N. Galați și Universitatea

FIERBINTE (II)

de copii a intrat în 
rindul
Drago? A. NEAGU

16 ani de cînd lucrez 
mă mai satur

vorbă. De 
aici, la bazin, nu__ ____  ____
să-i privesc!" Aveam să aflăm că 
se numește Florica Dineu, îngri
jitoare care, împreună cu soțul, 
Constantin Dincă. mecanic sl res
ponsabil al acestui complex, se 
ingrijesa de ordinea și curățenia 
(exemplarei ale bătrînei. dar 
mereu tinerei, baze sportive de 
înot a Oborului.

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)
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Pe stadionul care găzduiește de azt turneul, tată-i pe jucă
torii de la Steaua la unul din antrenamente. Foto 1 A D. NEAGU

91 actuali ciștigătoare a Super- 
cupel Europei, vor evolua tn 
acest turneu: F.C. BRUGES, 

locul trei tn campionatul bel
gian, multiplă campioană na
țională și finalistă (ediția 
1977—1978) a C.C.E. ; DEN

C.F.R. Craiova (fără jucătoare
le de lot) care au disputat doar 
patru seturi, fiecare adjude- 
cîndu-și cite două: 11—15,15—2, 
10—15, 17—15. Al doilea joc a 
opus formația România II (in 
sextetul: Otilia Szentkovics,
Tatiana Popa, Fidelia Crișan, 
Daniela Dlnică, Ioana Cotora- 
nu, Monica Pătrașcu) și Farul 
Constanța. Firește componen
tele lotului reprezentativ au 
obținut ușor victoria: 3—0 (7, 
1, 0).

Meciul yedetă al reuniunii, 
România — Italia, a dat naș
tere aceluiași pasionant duel 
între forța și robustețea echi
pei noastre și viteza de joc și 
combinațiile „squadrei azzurra". 
De data aceasta cîștig de cau
ză au avut jucătoarele oaspete 
care au și dat culoare specta
colului voleibalistic: Italia — 
România 3—2 (6, 13, —5, —3, 
7). Echipa lui Hu Kuinxia și 
Paolo Reale și-a completat jo
cul bun din partida precedentă

Etapa a Vl-a a Diviziei A de lupte libere

INTILNIRI ECHILIBRATE,
ÎNCHEIATE CU REZULTATE NORMALE

Duminică, în București și 
alte localități au avut loc în
trecerile etapei a Vl-a a Divi
ziei A de lupte libere, în ma
joritatea cazurilor partidele ■ 
fiind echilibrate si încheiate 
cu rezultate normale.

BUCUREȘTI. Reuniunea or. 
ganizată în Sala Rapid, de AS 
Danubiana, s.a caracterizat 
prin meciuri viu disputate, 
eomponenții formațiilor Danu
biana, A.S.A. Oradea șl Jiul 
Petrila depunînd considerabile 
eforturi pentru a-și aproprla 
victoria. Formația organiza
toare a obținut două succese 
prețioase care o pun la adăpost 
de pericolul retrogradării 
ce o amenința la încheierea 
primei părți a eompetiției. Ba, 

BOSCH, populara echipă dto 
fotbalul olandez, in care evo
luează formații de mare re
zonanță internațională, ca A- 
jax, Feyenoord șl Eindhoven. 
Den Bosch a terminat campio
natul la mijlociri clasament»* 
lui, l&stnri ta urmă nume cu
noscute, precum Zwolle, Gro
ningen, Fortuna Slttard, Ha
arlem, A3C W Aflrmaar M«t

Constant» ALEXE

(ConHnuare ta pop 2-3)

cu o mal bună apărare la fi
leu, ceea ce a creat numeroase 
probleme chiar și celor mai 
puternice trăgătoare ale noas
tre. Oaspetele au dominat des
tul de clar primul set prin 
frumoase combinații la fileu, 
in atac și printr-un remarca
bil efort de recuperare a ba- 
loanelor Ia Unia a Il-a. Pro- 
f ițind de slăbiciunile serviciu
lui advers, coordonatoarea Ma
nuela Bonelli a realizat com
binații care au pus In derută 
deseori blocajul nostru masiv 
șl primul set a revenit echipei 
italiene la un scor neașteptat 
de sever. în cel de-al doilea 
echipa României a avut un 
start mai bun (5—0) dar în 
continuare jocul a intrat in a- 
celeași caracteristici anterioare 
și tot italiencele au fost cele 
care s-au impus într-un final

Aurelian BREBEANU

(Continuări In pag- a 4-a)

mai mult. Danubiana a făcut 
un frumos salt In clasament, 
elevii antrenorului Alexandru 
Radu vizînd acum chiar unul 
dintre locurile fruntașe. Rezul
tatele : 6—4 cu A.S.Ă. Oradea 
și 5—4 cu Jiul Petrila. La fel 
a fost și meciul dintre A.S.A. 
Oradea șl Jiul Petrila. în fi
nal, orădenii au cîștigat cu 
6—4. De la gazde s-au remar
cat I. Tudor, P. Vărzaru și D. 
Ilinca, iar de la oaspeți I. Ți- 
gău șl V. Boloha

bartales —
coresp.).

Triunghiularul găzduit do 
sala de lupte de la Electra 
București a reunit formațiile

(Continuare in pag. 2-3)



Noi promovate in Divizia A Finalele C.N. $1 ale Daciadcl la tir — Juniori Campionatele Naționale de cdlâric

ECHIPA MASCULINA DE VOLEI
C.S.U. SĂNĂTATEA ORADEA

După numai un sezon com- 
petițional de evoluție în Divi- 
tia B de tineret, echipa mas
culină de volei C.S.U. Sănă
tatea Oradea a revenit in Di
vizia A, cu intenția vădită — 
după cum ne-a declarat antre
norul Octavian Bâc — de a 
îmbunătăți cea mai bună per
formanță de pînă acum a vre
unei formații bihorene: ocupa
rea unei poziții superioare lo-. 
cului 6 deținut (în 1984) de 
C.S.U. Alumina Oradea. La fel. 
antrenorul Bâc ne-a mărturisit 
intenția ca echipa sa să contri
buie în mal mare măsură la 
componența loturilor naționale, 
din care acum face parte doar 
Dan Teleagă. Ce anume a 
determinat revenirea în prima 
divizie a tării ? întrebare la 
care tînărul antrenor ne-a răs
puns :

„Faptul că după retrograda
re, în primăvara anului trecut, 
s-a păstrat nucleul de bază al 
jucătorilor ne-a ajutat foarte 
mult să alcătuim o echipă cu 
multă coeziune, mai combati
vă și mai disciplinată. Firește, 
ar fi nedrept să omit sprijinul

primit din partea Direcției sa
nitare județene (îndeosebi dr. 
Ionică Popa, doctor in științe 
economice Florin Chereji și dr. 
Traian Mircea), a Comisiei ju
dețene de volei (ing. Constantin 
Ștefănoiu) $i bineințeles, a In
stitutului de subingineri (conf. 
univ. Teodor Maghiar, decanul 
institutului). In aceste condiții, 
jucătorii și-au mobilizat supe
rior forțele pentru a răsplăti 
încrederea ce li s-a acordat, 
s-au comportat ca atare și și-au 
atins țelul. Am încredere că li
nia ascendentă va continua, iar 
voleibaliștii tineri pe care do
rim să-i promovăm se vor in 
cadra în atmosfera de disci
plină și dăruire care a caracte 
rizat echipa noastră în sezonul 
trecut".

Ne alăturăm cuvintelor an
trenorului Bâc, cu nădejdea că 
voleiul orădean va urca trep
tele ierarhiei în Campionatul 
Național și, în același timp, va 
avea o participare mai sub
stanțială la alcătuirea loturilor 
reprezentative de seniori, tine
ret și juniori.

Dumitru STĂNCULESCU

Echipa C.S.U. Sănătatea Oradea. De la stingă la dreapta, rin- 
dul de sus : Cristian Strauff, Nicolae Răduță, Ioan Dragoș, Du
mitru Dragoș, Dan Teleagă (căpitanul echipei), prof. Octavian 
Bâc (antrenorul echipei) ; rîndul de jos : Gelu Iordan și Cornel 
Morăreț. Lipsesc din fotografie : loan Țerbea (maestru al spor
tului) și Sever Cacuci. Foto : T. KINCSES — Oradea

DIVIZIA A DE
(Urmare din pag. 1)

C.S. Onești Gh. Gheorghiu. 
Dej, Progresul Brăila și Electra. 
Angajată în jupta pentru evi
tarea retrogradării, echipa or
ganizatoare a reușit o victorie 
(prima în acest campionat) a- 
supra Progresului din Brăila : 
5—3 (și un meci restanță). în 
partida cu C-S. Onești, bucu- 
reștenii au realizat un scor 
egal (4—4), dar cele două me
ciuri restanță pot fi cîștigate de 
cei doi componenți ai lotului, 
M. Popa și Șt. Vizitiu, ambii 
de la C.S. Onești. Partida din
tre echipele vizitatoare s-a în
cheiat tot cu 4—4, dar în a- 
celeași condiții, cu două me
ciuri restanță. S-au remarcat: 
V. Minescu, M. Ioniță și I. 
Voicu (Electra). I. Matei, G. 
Daniel (C.S. Onești) și S. Un
gureanu (Brăila). (N; ȘTEFAN 
— coresp.).

CONSTANȚA. întâlnirea, 
care a reunit trei dintre frun
tașele clasamentului seriei a 
III-a, Steaua, Nicolina Iași Și 
Hidrotehnica din localitate, a 
fost foarte echilibrată, dar a 
dat cîștig de cauză formației 
campioane, Steaua : 6—4 cu

LUPTE LIBERE
Nicolina Iași și 6—4 cu Hidro
tehnica. Partida dintre cele
lalte două echipe «-a încheiat 
la egalitate (5—5). S-au eviden
țiat R. Ana și C. Mărăscu 
(Steaua), T. Drăgan și S. Dia- 
conu (Constanța) și A. Neagu» 
I. Fron de la Iași. (C. POPA — 
coresp.).

CLUJ-NAPOCA. Dintre cele 
trei întâlniri, părtida dintre 
Voința Cluj-Napoca și Vulcan 
București a fost cea care s-a 
ridicat la un nivel tehnic și 
spectacular deosebit, închein- 
du-se la egalitate : 5—5. De la 
localnici au cîștigat T. Toșa,
D. Rus, A. Șuteu, L Popa și 
A. Cătinaș, iar de la oaspeți, 
C. Ion, I. Costache, C. Duțu, D. 
Chiru și A. Dacica, UM Timi
șoara a pierdut ambele me
ciuri : 0—10 ctT Voința și 1—9 
cu Vulcan (M. RADU — coresp.).

TG. JIU. Echipele Rapid Bucu
rești și C.A. Lupte Tg. Jiu s-au 
dovedit superioare, meciul lor 
terminîndu-se la egalitate : 5—5. 
Rapid — Vagonul Arad 8—2 și 
cu URBIS Buc. 8—2; CA Lupte 
Tg. Jiu — Vagonul 7—3 ; URBIS 
Buc. — Vagonul 5—5. De la 
gazde s-au remarcat C. Dănăilă,
E. Livezeanu, N. Vasile și V.

primii Învingători

ȘI-AU DEVANSAT NET PARTENERII...
Fiecare dintre probele progra

mate in prima zi a finalelor 
Campionatului Național șl ale 
Daciadei la tir pentru juniori a 
avut cite un trăgător care a do
minat autoritar pe toți partene
rii săi de concurs. Aceștia au 
fost, in ordinea disputării între
cerilor, Claudia Cazan (Metalur
gistul Cugir, antrenor Constan
tin Codreanu), Sebastian Mlcu- 
șan (Universitatea Cluj- Napoca, 
antrenor Valentin Micușain) și 
Teodor Constantin, (Olimpia, an
trenor Ion Văcaru). Cu toții s-au 
pregătit serios pentru competiție, 
dar se poate spune că, In mo
mentul de față, au atins și un 
nivel valoric care oferă unele 
certitudini pentru viitorul tirului 
nostru la probele de pușcă șl 
pistol liber. îmbucurător este și 
faptul că în timpul finalelor, Mi- 
cușan și Constantin au demon
strat certe calități de luptători, 
dar nu e mai puțin adevărat că 
avantajele substanțiale luate în 
timpul concursului propriu zis 
le-au oferit oarecari garanții 
pentru ultimul act al întrecerilor, 
așa că ei trebuie să confirme ca
litățile demonstrate acum și în 
competiții mai grele, mai echi

librate, șl deci mal stresante. Și 
un element de culoare: in finala 
de pistol liber, a-a calificat șl 
reprezentantul unei asociații mai 
modeste, neremarcate Încă pînă 
acum In peisajul tirului nostru: 
Cristian Parascan, de la Con
structorul Galați, pregătit de an
trenorul Marian Moldoveanu.

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
standard «0 fe. junioare: 1. Clau
dia Cazan (Metalurgistul Cugir) 
390 p, 1. Monica Ioniță (Dinamo) 
505 p, S. Carmen Mălina (Meta
lul) 584 p: echipe: 1. Dinamo 
1748 p, 2. Metalul 1744 p, 3. O- 
llmpla 1713 p: pușcă liberă, *0 
fc juniori: L S. Mlcușan (Uni
versitatea Cluj-Napoca) (97,4 p,
1. 'L. Moldovan (CFR Arad) 887,1 
p, 3. M. Stoian (Steaua) (88,5 p : 
echipe : 1. Steaua 1760 p, 2. U- 
nlversitatea Cluj-Napoca 1758 p, 
3. CFR Arad 1739 p: pistol liber, 
Juniori: L T. Constantin (Olim
pia) 629 p, 2. M. Berechet (Dina
mo) (15 p, 3. D. Ghețu (Dinamo) 
609' p: echipe : 1. Dinamo 1565 p,
2. Steaua 1534 p, 3. Letea Bacău 
1477 p.

Radu T1M0FTE

„Pe drumuri de Istorie"

0 ATRAGATOARE ÎNTRECERE
Prima etaipă (celolaMe două se 

vor desfășura la Covasna — 28 
au-g’ust și la Suceava — 6 octom
brie) a crosului „Pe drumuri de 
istorie", inițiat de F.R. Atletism 
în cadrul acțiunii „Aleargă pen
tru sănătate", a avut loc dumi
nică, la Călugăreai, pe malurile 
Nead Iovului.

A fost o întrecere frumoasă, cu, 
o probă rezervată veteranilor ve
in iți din toată țara, cu tineri atleți 
de la U.R.B.I.S. București, aduși 
de prof. D. Buiac, cu elevi din 
comuna Căflugăireni. In semn de 
prețuire și respect pentru activi
tatea permanentă a sportivilor 
vîrstnici (aici, la cros, între 35 și 
75 de ani), vom dă mai multe 
nume de participanți : FEMEI (4 
km) — Maria Stern și Natalia 
Mihoc, din Baia Mare, Ioana Stan 
(Băiești), Maria Oros, Maria Fto- 
rescu și Elena Pagu, din Bucu
rești. BARBAȚI (8 km) — I. 
Hecico, V. Ciubotă, F. Moscovici 
șl S. Botoș, din Baia Mare, E. 
Arsene (Brașov), T. Ferenczi (Sf. 
Gheorghe). C. Coroma de la „Vo-

Bojan (M. BÂLQI — coresp).
ODORHEIU SECUIESC. Echi

pa locală și-a valorificat a- 
vantajui terenului propriu, cîș- 
tigînd ambele partide : 8—2 cu 
Viitorul Gheorgheni ți 7—3 cu 
Armătura Zalău, Armătura — 
Viitorul 6—4. (A. PIALOGA — 
corespj.

SATU MARE. Dinamo Brașov 
s-a dovedit din nou superioa
ră. obținînd două succese : ’8—2 
cu Constructorul Hunedoara si
5— 2 cu UNIO Satu Mare. UNIO 
— Constructorul 7—2. (Z. CO
VACI — coresp.).

TG. MUREȘ. Reuniunea din 
localitate a fost caracterizată 
prin echilibrul de forțe exis
tent între formațiile partici
pante. Mureșul Tg. Mureș cu 
înfrățirea Oradea 4—4 și 6—3 
cu Steagul Roșu Brașov.’ Stea
gul Roșu — înfrățirea 6—4. E- 
vidențiați : A. Kiss, A. Balai,
B. Matias, de la gazde și Gh. 
Alali, Gh. Stanciu, de la bra
șoveni. (C. ALBU — coresp.)

TIRGOVIȘTE. Echipa gazdă, 
din care s-au remarcat Gh. 
Iancu, V. Bungete, Gh. Ioana,
C. Tănase și A. Panait, a obți
nut victorii în ambele partide:
6— 3 cu Dunărea Galați și 6—4 
cu Oțelul Călărași. Oțeiu’i — 
Dunărea 6—3. (M. AVANU — 
coresp).

HIPISM G. TANASE REFACE AVANSUL

SPORTIVII DE LA STEAUA Ă
Întrecerile de concur:

După disputarea probelor din 
cadrul „Cupei României", între
cerile de călărie, care se des
fășoară la Miercurea Ciuc — 
subliniem prezența tot mai ac
tivă a acestei zone în circuitul 
compelițional al echitației — 
au continuat cu disputele din 
etapa a Il-a a Campionatului 
Național de concurs complet, 
la care au luat parte sportivi 
din 13 cluburi și asociații.

Prima probă,’ dresajul, a dat 
ciștig de cauză sibianului Au
rel Lăpăduș cu Rond, el exe
cutând figurile progresiei cu o 
mai mare acurateță tehnică de- 
eît principalii săi adversari, 
Mircea Neagu (Steaua) cu Fi- 
delio și Radu Hioi (Steaua) cu 
Marian, în evidență ieșind, to
tuși, încă din această fază a 
concursului, forma bună a că
lăreților de la Steaua. Ei vor 
confirma în partea a doua a 
întrecerii, cea mai dificilă : 
crosul. Pe un traseu amenajat 
In, Băile Jigodin, în prezența 
unui foarte numeros public 
Spectator, călăreții au avut de

trecut pe: 
teren vâri 
probleme. 
Fidclio, ci 
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ranță, tr 2 
mentului 
mat de c 
Radu life 
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322,55 p, 
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V. Pi

Campionul anului 1986. G. Tâ- 
nase. a răspuns „atacului" lan
sat de N. Nicolae. reallzînd si 
el. In reuniunea de duminică, trei 
victorii, cu care sl-a refăcut a- 
vansul luat anterior fată de ri
valul său. Astfel, lu(nd un start 
lansat, Bon a prins repede plu
tonul și, într-un frumos final 
de cursă, a reușit să smulgă 
la potou, la fotografie, victoria 
asupra lui Rlmeț. Trandaf. con
dus de amatorul G. Buznea în 
stilul antrenorului său. a cîș
tigat la luptă cu Corint, cane a 
ratat victoria gratie startului de
fectuos luat, iar Rația, realiza
toarea unul mare salt de valoa
re, si-a înșirat adversarii pe 
drum, arătând mari disponibili
tăți. Ghirlanda, una din prota
gonistele derbyulul din acest an. 
si-a dominat cu autoritate con- 
eurentil, deși s-a handicapat cu

un galop luat imediat după ple
care. Una din cele mai frumoase 
curse a fost aceea realizată de 
Casslan. care, strecurat cu abi
litatea printre adversari la so
sire de R, Costică, a lnvins-o pe 
Bucura, ambii prezentat! în fru
mos progres. Sugativa, tinută în 
poziție de expectativă, a atacat 
pe ultimii metri, cîștlgînd cea 
de a doua cursă consecutivă si 
producînd surpriza zilei. Dove
dind aceleași frumoase valențe 
de driver. N. Sandu a mai ob
ținut o victorie cu Vulturaș, be
neficiarul galopului luat pe li
nia dreaptă de Grecian. Au mal 
învins Finit, condus de C. Du
mitrescu într-o manieră ce a 
impresionat, si Fina, pe care C. 
Iorga a stăpînit-o bine.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Rația (Tănase) 1:39.6. Cota: 
ciot. 24. Cursa a Il-a : L Casslan 
(Costică) 1:30,0 : 3. Bucura: 3.

Felix. Cota : cîst. 29. ev. 30, ord. 
triplă 850. Cursa a III-a : 1. Su
gativa (Sandu) 1:38.3 : 2. Valo- 
nia : 3. Sinoe. Cota : cîșt. —. 
ev. închis, ord. triplă închisă, 
triplu I-H-ni 1812. Cursa a IV-a :
1. Trandaf (Buznea) 1:28.4. Cota: 
cist. 100. ev. închis. Cursa a 
V-a : 1. Vulturaș (Sandu) 1:30.2:
2. Kavala : 3. Vadu. Cota : cîșt.
50 ev. 46. ord. triplă 329. Cursa 
a Vl-a : 1. Fina (Iorga) 1:30,5 ; 
2. Laminor ; 3. Pericol. Cota :
cist. 50. ev. 21. ord. triplă închi
să. triplu IV-V-VI 1190. Cursa a 
Vll-a : 1. Bon (Tănase) 1:25.2 : 
2. Rimeț. Cota : cîst. 35. ev. 12. 
Cursa a VIII-a : 1. Ghirlanda
(Solcan) 1:27,1 : 2. Satim : 3.
Hărman. Cota : cîșt. 30. ev. 12. 
ord. triplă 174. Cursa a IX-a : 
1. Finit (Dumitrescu) 1 :30 0 : 2. 
Anin. Cota : cîșt. 65. ev. 34. ord. 
30, triplu vrr-Vin-TX 384.

A. MOSCU

DE CROS LA CĂLUGĂRENI
ința“ Roman, M. Stanciu, V. Moi
doveanu, I. Ursă, T. Popa, 8. Cră
ciun, A. Moeanu, N. Neaoșu, S. 
Ungureanu, D. TBtamciu, I. Das- 
călu și C. Pagu, din București, T. 
Popescu, N. Năstase și I. Matei, 
<lln Găiești (al doîtea mare centru 
de veteranii sportivi, din țară). 
La TINERET, categoria 15—19 ani 
2 (tan) : P. Mihai și M. Ion, din 
Călugăran-l ; peste 19 ani (același 
traseu de 2 Inm) ț UT. Ion (Găiești) 
șl A. Ungureanu (București). Cei 
mal tineri concurențl au fost 
bucureștenH Șt. Marin șl Nicoleta 
Călin, de 10 și respectiv 11 ani.

poate eă gazdele noastre — 
C.J.E.F.S. Giurgiu —v cane an pri
mit cu căldură pe toți particlpan- 
țîl vor continua această frumoa
să acțiune, făeînd din Valea 
Neajlovulul, un tradițional loc de 
întâlnire pentru cel ee Iubesc 
sportul.

Ion PAiNA — coresp.

Reportaj de vacanță

încercăm un sentiment de sa
tisfacție ori de cîte ori întâlnim 
oameni pentru care fenomenul 
sportiv constituie o pasiune și 
nu, neapărat, o obligație de 
serviciu. în acest context se 
înscrie activitatea notabilă pe 
care o desfășoară profesorii fi 
învățătorii în cadrul taberei 
pionierești de la Buciumeni, 
situată într-o pitorească pădu
re de foioase — în care predo
mină teiul — de pe meleaguri
le gălățene.

Complexul de la Buciumeni 
(denumirea localității își are 
sorgintea de la buciumenii lui 
Ștefan cel Mare) se bucură 
astăzi de un binemeritat renu
me în rîndurile pionierilor, aici, 
în vacanțele de vară fi iarnă, 
cîteva mii de elevi petrecînd 
clipe de neuitat, avînd asigu
rate condiții excelente și pen
tru practicarea sportului, pen
tru recreere și „încărcarea ba
teriilor". îi întrebam pe Gica 
Badiu, comandantul taberei, și 
pe prof. Ionel Diamant, locți
itorul acestuia, care este expli
cația faptului că această tabă
ră este atît de solicitată? „în 
afara amplasamentului — in

Stelistul Mircea Neagu, evoluînd in prob 
cel mai bun in cadnul etapei a Il-a, a < 
curs complet.

O TABĂRĂ CU... Ml
tr-o zonă pitorească, liniștită, 
cu un aer tonifiant — noi le 
oferim școlarilor multiple po
sibilități de a-și petrece in 
mod util și plăcut o vacanță de 
două săptămîni. Organizăm eu 
regularitate șl drumeții la mo
numentul istorie de la Sihastru, 
la Soveja, la muzeul din Bu
ciumeni, în marea cetate a oțe
lului, la Galați etc. Ceea ee ii 
atrage in mod deosebit sint și 
prilejurile de a face si mult 
sport. După cum vedeți, dispu
nem de o bună bază materială 
care permite ca pe toată pe
rioada vacanței, la nivelul ce
lor 21 de detașamente, să pro
gramăm întreceri Ia fotbal, vo
lei, șah, tenis de masă, tenis, 
orientare turistică, atletism, iar 
iarna la schi, patinaj și să- 
niuș."

Cînd am vizitat tabăra, re
prezentanții celor peste 400 
pionieri din județele Alba, Ba
cău, Harghita, Hunedoara și 
Prahova își disputau, cu ar
doarea specifică vîrstei, finale
le la întrecerile organizate cu 
sprijinul celor patru profesori 
de educație fizică aflați aici. 
Nu am scăpat, evident, prilejul
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ACTIVITATEA CENTRELOR DE ÎNOT

(Urmare din pag. I)

în patru grupe. între orele Ifl 
și 19. zeci si zeci de copii. în 
princi ii din cartierele Obor, 
Pante non si lanculul, in serii 
de cîi : 10 zile. învață sau se 
perfecție ează la înot gratie ini
țiativei : l strădaniilor catedrei de 
înot a l S.Ș. 2. De altfel, profe
sorii Va) :ntin Socaclu, Ghec ghe 
Mutu. Liliana Tecllci. Maria Ba
ciu, Mihai Costiniu și Ti eriu 
Munteanu îsi recrutează Vitorii 
component! ai grupelor <le per
formantă dintre cel pe < re... 
l-au avut ca elevi la in ere, 
asa că în această situație c -1 mai 
bine se potrivește pre irbul : 
„Cum fi crești, așa ti ai" si acest 
lucru spune mult In ceea ce pri
vește calitatea instruirii la Obor. 
Despre grija eu care este privi
tă acțiunea vorbește de la sine 
si prezenta permanentă (firește, 
prin rotație), a directorului clu
bului. prof. Nirtolae Petrică si a prof. Jx.cclae Crcțu, director 
adjunct.

PE MALUL DUNĂRII. ÎNOTUL 
E LA EL ACASA. Da. la Brăila 
înotul este la el acasă, datorită 
condițiilor naturale, a celor două 
bazine artificiale existente, dar și 
acțiunii de învățare a acestei dis
cipline care, aici, are un caracter 
continuu. Iată, de pildă. C.S.Ș. 
Brăila a organizat cursuri de inițiere pentru copiii din grădinițe, 
conduse de profesori si instruc
tori dintre cei mal buni : Vio
rica Predescu. Marilena Gogoa- 
șe, L. Teodoru. I. Ionescu s.a. 
Anual învață să înoate circa 1000 
de copii — baza de selecție pen
tru clubul organizator. în peri
oada verii. A.B.S.. la cele două 
bazine, organizează, de aseme
nea. cursuri pentru copil. în se
rii ce cuprind eîte 4 grupe. Aici 
se scontează pe circa 400 de... 
absolvenți înotători. (N. COSTIN. 
coresp.)

ANTRENORI COMPETENȚI, CO
PII TALENTAȚI. La Tg. Mures, 
astfe) de centre funcționează. în 
principal, la cele două ștranduri: 
Voința si „l Mai". La primul din 
ele, de inițierea copiilor se o-
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d-a) | Divizionarele A și pregătirile lor pentru viitorul sezon 

INAT If.C.M. BRAȘOV ASPIRĂ LA... TĂRIA ÎNĂLȚIMILOR CLASAMENTULUI
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IDupă (încă) un campionat în
cheiat cu destule emoții, deși 
la un moment dat, în prima 

treime a returului, s-a aflat pe 
un loc (5) de „europeană", 
F.C.M. Brașov a reînceput (la 
15 iulie) pregătirile în perspec
tiva noii ediții cu gîndul co
lectiv — declarat — de a-și 
îmbunătăți startul, deficitar a- 
nul trecut, ca și finișul de alt
fel (doar 5 p în ultimele 7 eta
pe). Dacă la nivelul conduce
rii tehnice nu s-a produs nici 
o modificare — cuplul Costică 
Ștefănescu — Dumitru Anescu 
constituind un bun cîștigat al 
fotbalului brașovean —, primul 
...transfer anunțat a fost acela 
la nivelul conducerii clubului. 
Noul președinte al F.C.M. este 
Romeo Pașcu, venit de la F.C. 
Bihor. în continuare, lotul (din 
care trei „piese" de bază au 
luat direcții foarte diferite : S. 
Răducanu la Sportul Studen
țesc, Drăgan la Petrolul și Ca- 
dar la „U“ Cluj-Napoca, alți 
trei fotbaliști mergînd si ei la 
alte echipe: Mureșan la F.C. 
Bihor, Henika la Politehnica 
IaȘi și Ficu înapoi la I.C.I.M. 
Brașov) a fost completat nu
meric, astfei îneît variantele 
„ll“-lui din teren să fie și mai 
multe, și mai puțin ... teoretice. 
Lista transferărilor, fără a fi 
prea spectaculoasă, indică, la o 
citire mai atentă, nu numai 0
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I Notații de la Cursul de instruire a. „cavalerilor fluierului"

DIN SEZONUL DE PRIMĂVARA
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I PLUSURI SI MINUSURI ÎN ARBITRAJELE 

I
I’Săptămîna trecută, la Orșova, 

s-a desfășurat cursul de per
fecționare a arbitrilor divizio- 

Inari A, organizat de Colegiul
Central al arbitrilor, la care au 
participat, ca invitați, mai 
multi arbitri din lotul „B“, pre- 

| cum șj oaspeți de peste hotare 
(Mitko Ciukov — Bulgaria, 

. Otto Hevezi — Ungaria, Stec- 
Dobroslav — Polonia și Fran- 

I zel Wolfgang — R. F. Germa
nia). Temele expuse, aplicațiile 
practice, proiecțiile de diapo- 

| zitive și video au avut drept 
scop uniformizarea interpretă- 

I rii Și aplicării regulilor de joc.
Cu acest prilej, colegiul a fă
cut analiza arbitrajelor presta- 

I te în returul campionatului Di
viziei A, ediția 1986—1987, iar 

I arbitrii prezenți au fost testați 
fizic și teoretico-tehnic în ve
derea reluării activității în a- 

| nul competițiorial 1987—1988. • 
Cu deosebită atenție a fost 

| ascultată informarea ^Activita
tea arbitrilor FIFA și divizio
nari A în competițiile interne 

I și internaționale in sezonul de 
primăvară al anului compeli- 

l țional 1986—1987", prezentată de 
Vladimir Grosu, membru al 
Colegiului Central. S-a apreciat 

[ că partidele — în marea lor 
majoritate — au fost conduse 

I corect, ceea ce a permis stabi
lirea justă a configurației fina
le a clasamentelor, iar nivelul 
prestației arbitrilor s-a situat 
deasupra nivelului mediu al 
calității jocurilor. S-a insistat 
mai mult însă asupra aspecte
lor negative manifestate în 
primăvară. Deficiențele princi
pale au constat în lipsă de 
uniformitate în sancționarea 
abaterilor comise de jucători ; 
fracționarea excesivă a jocului 
și neaplicarea „legii avantaju
lui"; schimbarea naturii sanc
țiunii, mai ales pentru abate- 

I rile comise în suprafața de pe
deapsă a echipelor gazdă; a- 

I precierea inegală a atacului și 

O co- de copii „4—-8“ și „8—12“ ani, cei 
î Soos mai dotați urmînd să treacă în 

au secția de performantă a clubului 
talen- steagul Roșu. Amintind și de un 
'• Se- eurs pentru adulti. în care pre- 
a-ni), domină femeile, menționăm că 

la a- bine organizat este șl centrul clu-
m ti- bului amintit, cu 80 de copii,
sugă- între 7—8 ani. pregătiți de pro- 
— ia fesoara Maria Trtibswasser.
jub- Rodnică este și activitatea de- 

icaci pusă la bazinul de sub Tîmpa, 
Mu- al UJCM. Instructori harnici,

au priceput! — Rozi Bartolomeu,
)0 la Ghizela Vajda, N. Buș, I. Efti- 
deja mie — se ocupă de circa 200 de 

andul copii, multi si din afara orașului
tra- Brașov, adică din Săcele. Făgă-
Zol- raș. Rupea. Codlea. Feldioara. Sf.

ntr-o Gheorghe. La sfîrșitul seriilor —
acest lecție deschisă. Sigur. în fata in-
mult structorilor, a părinților. Dar. pe
tiuni. ' meleagurile brașovene. există 

cursuri de învățare a înotului și 
•VLL ța bazine aflate în aer liber.
NTE. cum ar fi cele din Făgăraș. Zăr-
Îîngă ne$*L Codlea. Orașul Victoria
;e țn (aici lucrează bine profesoarele

mai Mioara Timofte si Eugenia
BS* Ttircu). precum și la piscinele

tuiul marilor hoteluri Alpin. Teleferic,
apele Orizont ș.a. (C. GRUIA, coresp.)

creștere de ordin cantitativ, ci 
și cîteva noi posibilități de 
valorificare a fondului calita
tiv al echipei: portarilor Pol- 
<ar și Șanta li s-a adăugat Pa- 
raschiv (de la Victoria Bucu
rești) ; grupul binecunoscut al 
fundașilor — Bălan, C. Ștefă- 
neseu, Naghi, Șulea, Șt. Vasi- 
le, Mandoca. E. Moldovan — a 
fost întărit cu Kiss (de la F.C. 
Bihor); în rîndul „comparti- 
mentului-problemă" al mijlo
cașilor cu numai doi jucători 
de profil, Avădanei și Mărgă
rit) a fost ...avansat Lucian 
Petre; a fost readus (la „aco
perire") un mai vechi produs 
al pepinierei proprii, Pătru (de 
la I.C.I.M.), fiind menținut și 
foarte tînărul Dumitriu, la 
pregătiri luînd parte și Boar 
(de la Inter Sibiu); în linia 
înaintașilor, cea mai substan
țială în noutăți, consemnăm 
revenirea lingă Barbu, a lui 
Kramer și apariția a două nu
me cunoscute, Terheș (de la 
Sportul Studențesc) și Filip (de 
la Politehnica Iași), precum și 
a altor doi foști juniori cres
cuți in „grădina" F.C.M.-ului, 
reîntorși după stagii reușite în 
„B“, Andrași I (de la Trac
torul) și Berteanu (de 
I.C.I.M.).

Loe traditional de pregătire 
pentru F.C.M., Poiana Brașov 
i-a oferit, și de această dată.

la

la meciul 
prestația fi- 
observatorul 
(calificativ :

jocului periculos, ca urmare a 
nediferentierii lor; interpreta
rea eronată a „regulii celor patru 
pași ai portarului"; îngăduință 
nepermisă față de jucătorii care 
nu respectă distanța de 9,15 m 
la executarea loviturilor libe
re; trecerea cu vederea a ob
strucției; nesancționarea jucă
rii intenționate a mingii eu 
mina, împingerilor, ținerilor; 
interpretarea greșită a atacului 
prin alunecare ; confundarea 
autopericlitării cu jocul peri
culos; neluarea de măsuri în 
cazul nerespectării locului exe
cutării loviturilor libere și a 
aruncărilor de la margine. în 
ceea ce privește activitatea in
ternațională, s-a scos în evi
dență faptul pozitiv, ca urma
re a valorii arbitrajului româ
nesc, că 9 arbitri au fost de
legați să conducă partide in
ternaționale. Astfel, brigada 
Radu Petrescu, Jean Grama și 
Ilie Coț a oficiat 
Grecia — Polonia, 
ind notată de 
UEFA cu nota 3 
bine), Ion Crăcîunescu, Adrian 
Porumboiu și Gheorghe Con
stantin (Rm. Vîlcea) — me
ciul Bulgaria — Luxemburg, 
notația fiind 3+ (I. Crăciunes- 
cu a îndeplinit astfel standar
dul pentru ecusonul F.I.F.A.), 
loan Igna, Dan 
du Petrescu — 
Cupei UEFA, 
United și IFK
primită fiind 4. Deci, o confir
mare a bunelor prestații ale 
arbitrilor români peste hotare. 
• Să amintim și despre un 
moment festiv: arbitrul loan 
Igna a fost declarat cel 
mai bun arbitru al anului corn, 
petițional 1986—1987 și a pri
mit o frumoasă cupă.' în con
tinuare, clasamentul primilor 
5 arată astfel: 2. Radu Petres
cu (Brașov), 3. Adrian Moro- 
ianu (Ploiești), 4. Mircea Neșu 
(Oradea), 5. Mircca 
(Cluj-Napoca).

In numerele viitoare 
rului ne vom 
lalte probleme 
acest al 25-lea 
lor divizionari

Petrescu și Ra- 
returul finalei 
între Dundee 
Gbteborg, nota

5. Salomir

ale zia- 
la cele- 

la
referi
dezbătute 

curs al arbitri- 
A.

Pompiliu VINTILA

• CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 29 IULIE 1987. 
Cat. 1 : i variantă 25% — autotu
rism „Dacia 1300“ (79.990 lei) ; 
eat. 2:2 variante 199% a 19.277 
lei și 4 25% a 4.919 lei ; cat. 3 : 
35 a 1.652 lei ; cat. 4 : 76,75 a 754 
lei ; cat. 5 : 149,59 a 412 lei ; cat. 
X : 127,50 a 454 lei ; cat. Z :
2.871.50 a MO lei. Report Ia cat. 1 : 
87.313 lei. Autoturismul „Dacia 
1390“ a revenit participantului 
Fărcaș Liviu din Sibiu.
• Informăm pe particlpanții 

iubitori al sistemului PRONO- 
EXPRES că ASTAZI; MARTI 4 
AUGUST, este ULTIMA ZI pen
tru a vă procura bilete cu nume
rele favorite la tragerea obișnuită 
săptăminală de mîine. miercuri 
5 august. 

un fel de „avantaj al terenului". 
Cei doi antrenori (ajutați de 
medicul Laurian Taus și de 
masorul Klaus Stof) l-au folo
sit la maximum. Deopotrivă, 
pentru a îndeplini un riguros 
program de fortificare fizică si 
pentru a intra treptat în ritmul 
campionatului, printr-o suită 
rațională de jocuri, eu diferi
te formații care și-au stabilit 
„cartierul" pregătirilor în zonă. 
Costică Ștcfăncscu, antrenorul 
și... jucătorul (și încă unul de 
bază!), apreciază că echipa sa 
„poate juca și va juca mai 
spectaculos și mai eficace in 
apropiatul sezon". Care sînt ar
gumentele acestei anticipări? 
In primul rînd, maturizarea șl 
constanta în joc a unora dintre 
mai tinerii component: ai for
mației, a lui Bălan și Mărgă
rit mai ales. înaintarea are 
acum o primă variantă „cu trei 
înaintași": Kramer, Terheș ți 
Barbu, ultimul acționînd ceva 
mai retras, spre linia a Il-a. 
Există apoi ..șutul Iui Avăda
nei", longilinul mijlocaș, care 
în ediția trecută a fost golge- 
terul formației, propunîndu-și 
să-și depășească „recordul per
sonal" de goluri (8), stabilit, 
cîndva, Ia ...Bacău. în fine, a- 
părarea — este de părere D. 
Anescu — are o pereche de 
„centrali" (C. Ștefănescu-Na- 
ghi), plus „varianta Șulea", a 
căror recunoscută siguranță dă 
multă încredere coechipierilor. 
Naghi, căpitanul echipei, in
vocă un alt fapt foarte impor
tant : „unitatea sufletească a 
jucătorilor". Conducerea teh
nică este convinsă că toate a- 
ceste argumente (ca și ...alte
le) trebuie valorificate însă De 
teren și nu doar „acasă". Nu
mai astfel F.C.M. va putea ur
ca din „treimea de jos" a 
ierarhiei primei noastre divi
zii, de pildă, „pe un loc dc 
Cupă Balcanică", după cum as
piră Kramer, obișnuit, într-un 
singur retur, cu „aerul tare al 
înălțimilor ...clasamentului".

George ROTARU

„CUPA STEAUA"
(Urmare din pag. 1)

Excelsior; a treia invitată, 
VORWĂRTS Frankfurt pe Oder, 
din R.D. Germană, este la ora 
actuală în plină afirmare, o e- 
chipă tînără, care a terminat 
campionatul în a doua jumă
tate a clasamentului, dar are 
mari perspective, ea practicînd 
un joc viguros, atletic. WOR- 
WĂRTS a sosit de duminică în 
Capitală, venind direct de la un 
alt turneu susținut în străinătate 
(la Tg. Mureș a jucat dumini
că, cu A.S.A., echipa de tine
ret a aceluiași club din R. D. 
Germană). STEAUA vine du
pă pregătirea de la Predeal, 
după care a susținut și cîteva 
meciuri de verificare. Acest 
turneu va prilejui confruntări

Laureatele „(“-ului - proaspete divizionare B

SERIA A Villa: PROGRESUL TIMIȘOARA, 
20 PUNCTE IN DEPLASARE!

• Asociația sportivă acționează 
pe lingă fcHreprinderea Județeană 
de Transport Local Timiș și a 
fos-t înființată în anul 1929 Ș A 
activat în Divizia B .în edițiile 
L953—1956 sub numele de Electri
ca . • A activat în Divizia C în 
edițiile 1973—1977, 1986—1987 •
Președintele asociației ; Radu Ni- 
cosivici Președintele secției de 
fotbal : Ioan Dob a l • Antrenor j 
Gheorghe Chimiue • Nu arc sta
dion propriu ; joacă pe stadionul 
U.M.T. ; capacitatea tribunelor: 
4000 locuri • Vîrsta medie a e- 
chipei : 24 ani și 4 luni a LOTUL: 
Leu, Sîrb, Tudor — portari ; To
ma, Bodnaciue. Ionescu, Mihai,

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• La sfîrșitul acestei săptă

mâni, așa cum am mai anunțat, 
60 oferă din nou mari șanse de 
cîștig celor per severenți. Este 
vorba și d* această dată; de o 
nouă TRAGERE LOTO 2, cu câș
tiguri numeroase și atractive, din
tre care este de ajuns să amintim 
autoturismele „Dacia 1300“. Pre
cizăm că tragerea se caracteri
zează printr-o formulă simplă (3 
extrageri, a cite 4 numere), însă 
cs>te de reținut că, spre deosebire 
de alte tipuri de tragere, există 
posibilitatea de a se oferi cîști- 
guri și pentru două numere.
• Deși amatorii concursurilor 

PRONOSPORT se află, de cîtva 
timp, într-o perioadă de „relaxa

Teme ce se cer revăzute (IV)

EFICACITATEA, O PROBLEMĂ 
CU MAI MULTE SOLUȚII

Ca urmare a modificărilor 
intervenite, in ultimii ani, la 
capitolul sisteme și dinamica 
lor, în afară de „viața" coor
donatorului de joc (subiect 
tratat intr-unui din numerele 
noastre trecute) s-a schimbat 
ți aceea a centrului înaintaș, 
cum i s-a spus, multă vreme, 
purtătorului tricoului cu numă
rul 9, principalul responsabil 
eu golul. într-adevăr, el fiind 
ceț mai bine înfipt în coasta 
apărării adverse, golul cădea 
mai ales in sarcina lui de pare 
se achita cu succes, tăindu-și. 
aproape la fiecare partidă, de 
pe tabela de scor, partea leului. 
Nu era ei „regele fotbaliștilor", 
adulatul tribunelor ?

Toate acestea au durat pînă 
Intr-o bună zi, cînd, dezavan
tajate net in permanentul duel 
eu atacul, apărările au simțit 
nevoia să se întărească și, în 
consecință, să treacă la fapte : 
stoperului-păzitor al centrului 
înaintaș i s-a dat, ca prim a- 
jutor. un coechipier căruia i 
s-a spus libero, întrucât, ,1a în
ceput „mătura" in-extremis tot 
ceea ce îi scăpa fundașului 
central la marcaj. Apoi, puțin 
mai tîrziu. apărările fiind... la 
cuvînt, în fața „centralilor" a 
apărut un alt libero, căruia i 
s-a zis „închizător" și astfel, 
prevăzute cu tot felul de „lacă
te" “sau „zăvoare", porțile au 
fost din ce în ce mai puțin ac
cesibile fostului centru înain
taș și nu numai iui.

Ceva, ceva, trebuia întreprins 
în sprijinul vîrfului central 
izolat în „cîmpul minat" și (pe 
fondul „dialogului" de care 
vorbeam, atac-apărare, factor 

mult mai dificile, pe care sîn- 
tem încredințați că echipa noas
tră campioană le va trece cu 
succes, chiar într-o perioadă în 
care încearcă să integreze în 
rîndurile sale și cîțiva jucă
tori noi.

Numele celor patru echipe 
participante la turneul dotat cu 
„Cupa Steaua" și prezența in 
rîndurile lor a unor jucători de 
valoare, internaționali, - promit 
partide de mare atracție, de 
reală valoare, iar perspectiva 
cuceririi trofeului care poartă 
numele unei formații de ■ pres
tigiu, cunoscută azi în fotbalul 
internațional, va spori și mai 
mult interesul fată de meciu
rile respective.

în cursul dimineții de azi, la 
hotelul „București" va avea loc

Pavlov, Panea. Miuțel — fundași; 
Bodea, Trițoiu, Cîrban, Rotariu 
TI, Țifan, Mușat, Dumitru, Iunke, 
Carp — mijlocași ; Dudaș, Rozem- 
blum, Steop. Bucșan — înaintași 
• Golgeterii echipei — Rotariu 
H și Dudaș, cu cîte 10 goluri • 
Echipa are o bună pregătire fi
zică, este disciplinată tactic. Ar
ma sa de bază : contraatacul. 
Semnificativ în acest sens este 
faiptul că a cîștigat 20 de puncte 
în partidele disputate în depla
sare (6 victori, și 2 meciuri ega
le). De asemenea, trebuie spus că 
echipa a primit doar 10 cartonașe 
galbene în acest campionat și 
nici un cartonaș roșu.

re" (reamintim că, o dată cu re
începerea sezonului fotbalistic in
tern, vor fi relansate și concur
surile respective) continuă să li 
se ofere posibilitatea de a-și în
cerca în permanență șansele, lu
cind la celelalte sisteme. Cu titlu 
de exemplu, este demn de men
ționat. în acest context, LOZUL 
în PLIC, aflat în vînzare la uni
tățile din rețeaua Loto-Pro.nosport 
sau din rețeaua mandatară. Pe
riodic, Administrația, de Stat Loto- 
Pronosport lansează o serie de 
emisiuni speciale cu caracter li
mitat, în cadrul cărora se oferă 
cîștiguri suplimentare din fondul 
special al sistemului, constînd în 
autoturisme șî cîștiguri în num 
rar : 50.000 lei, 10.000 lei, 5.000 lei 
ș.a.m.d.

dinamizator, de progres, de-a 
lungul istoriei fotbalului) ® 
fost rîndul ofensivei să se în
scrie în replică : prin acțiuni 
variate, complexe, pe o arie 
largă, cu schimbări de registru 
și de direcție (la care participă 
jucători aparținînd tuturor li
niilor) și, pe cit posibil, într-un 
tempo crescut la finalizare. Așa 
cum, de pildă, s-au petrecut 
lucrurile nu mai departe de 
primăvara trecută, cînd la me
ciul România — Spania, din 
preliminariile C.E., cele 3 go
luri ale tricolorilor au fost în
scrise, în ordine de un înaintaș 
(Pițurcă), un mijlocaș (Mateuț) 
și un fundaș (Ungureanu). Și 
asemenea echipei naționale, alte 
formații de club se pot con
stitui în grăitoare exemple pen
tru modul în care, pregătind, 
cu conștiinciozitate, la antrena
mente. noua lecție a ofensivei, 
reușesc s-o repete in cam
pionat.

Exemplele pozitive — în ma
terie de îmbunătățire a EFICA
CITĂȚII — existând, așadar, 
și în fotbalul nostru, se impu
ne ca, în această perioadă des
tinată repetițiilor generale, să 
fie urmate și de echipele si
tuate, de regulă, în jumătatea 
a doua a ierarhiei divizionare
lor A. O apropiere simțitoare 
a acestora de grupul frunta
șelor, sub aspectul productivi
tății pe tabela de scor, ar con
tribui la o oarecare echivalare 
a valorilor în campionatul pri
mului eșalon, în ultimă analiză 
la creșterea competitivității jn 
arena internaționaă.

Gheorghe NICOLAESCU

ședința tehnică, cînd se vor 
alcătui și brigăzile de arbitri. 
Pentru acest turneu, federația 
a delegat pe cei mai buni ar
bitri de la noi, purtători sau 
aspiranți la ecusonul F.I.F.A.. 
adică L Igna, D. Petrescu, R. 
Petrescu, M. Salomir, I. Cră- 
ciunescu și G. Ionescu.

Mîine, de Ia ora 16,30, se va 
disputa finala mică, între for
mațiile învinse în prima zi, iar 
de la ora 18,30, va avea loc fi
nala turneului, între echipele 
învingătoare din prima zi. Cu 
prilejul „Cupei Steaua" va avea 
loc și emoționanta festivitate 
de retragere din activitate a lui 
Ion Alexandrescu, fost jucă
tor al echipei C.C.A., vicepre
ședinte al clubului Steaua, și 
din activitatea competițională a 
doi fotbaliști de excepție, An- 
ghcl Iordănescu și Helmut 
Dueadam.

Azi, In Giulești

RAPID ÎNTÎLNEȘTE
PE ARSENAL CAIRO

Astăzi. în Capitală, pe stadion ui 
Giulești, echipa RAPID susține o 
partidă amicală internațională în 
compania formației egipteste AR
SENAL CAIRO. Meciul va începe 
la ora 18.

ALIE MECIURI AMKAEE
• ASTAZI, de la ora 16,39 sta

dionul Tineretului din Brașov va 
găzdui un interesant cuplaj, care 
va avea în deschidere meciul 
F.C.M. Brașov H — Progresul 
Brăila, urmat de partida F.C.M. 
Brașov I — Sportul „30 Decem
brie", aceasta din urmă recent 
promovată în Divizia B. Mâine, 
miercuri, pe același stadion se va 
disputa meciul amical dintre e- 
chlpele F.C.M. Brașov și F.C. 
Bihor.
• CHIMIA RM. VTLCEA — I.E- 

VADIAKOS (Grecia) 4—1 (9—0>. 
Au marcat c Carabageac (min. 90), 
Treschin (min. 32) Bletas (mln. 
75 — autogol) șl Glurcă (min. 87), 
respectiv Lesmonis (min. 08).

S. Geornoiu — coresp.
a A 6-A EDIȚIE A „CUPEI T1R- 

NAVELOK PENTRU COPII. Com
petiția s-a desfășurat pe două gru
pe de vârstă. La grupa 1976, pe 
primul Ioc s-a clasat Steaua, ur
mată de Gaz Metan Mediaș și 
F.C.M. Brașov. S-au evidențiat : 
Suciu (Gaz Metan), Mureșan și 
Mozaeu (Steaua) și Udrea (F.C.M. 
Brașov). grupa 1974, clasa
mentul arată astfel : 1. F.C.M.
Brașov, 2. Gaz Metan, 3. Steaua. 
S-au remarcat < Odveș (Viitorul 
Bazna), Citea (Gaz Metan) Dale 
și Mitu (Steaua) și Sasu (Gaz 
Metan).



ȘEDINȚA COMITETULUI POIITIC 
fXTCUTIV Al C.C. Al P.C.R

'Urmare din Pdg I)

unități agricole nu S-a acționa* 
cu intreaga răspundere pentru 
începerea Ia timp si desfășura
rea în ritm susținu* a lucrări
lor de recoltare, pentru respec
tarea riguroasă a normelor si 
tehnologiilor stabilite, a densi
tăților prevăzute, fapt ce a de
terminat o diminuare a recoltei, 
nerealizarca producțiilor plani
ficate.

Avînd în vedere concluziile 
oe s-au desprins din desfășura
rea actualei campanii agricole, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 
cerut organelor județene de 
partid, consiliilor populare, or
ganelor agricole județene, tutu
ror oamenilor muncii de la sate 
să acționeze. în continuare, cu 
hotărire. pentru intensificarea 
la maximum a lucrărilor de re
coltare, pentru strîngerea, trans
portul si depozitarea in cel mai 
scurt timp a întregii producții* 
Secretarul general al partidu
lui a cerut să se tragă 
toate învățămintele din felul 
cum s-a lucrat în acest an sl 
s& se ia măsuri ferme pentru 
a se asigura o bună organizare 
a muncii, evaluarea corespun
zătoare. științifică a recoltei si 
realizarea producțiilor agricole 
stabilite prin plan, pentru strîn
gerea la timp sl fără pierderi 
a tuturor culturilor de toamnă, 
precum si pentru pregătirea, in 
condiții optime, a recoltei anu
lui viitor.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat RAPORTUL PRIVIND 
PERFECȚIONAREA SISTEMU
LUI DE ASIGURĂRI DE BU
NURI SI PERSOANE. S-a sub
liniat că activitatea asigurărilor 
de b- miri sl persoane a cunos
cut o dezvoltare continuă, in 
folosul unităților socialiste si ai 
oamenilor muncii.

Avînd in vedere rezultatele 
din acest domeniu, precum si 
modificările ce au intervenit in 
volumul si structura producției 
agricole, iu valoarea bunurilor 
deținute de populație. Comitetul 
Tolitic Executiv a aprobat pro
punerile privind perfectionarea 
sistemului de asigurări de bu
nuri si persoane, in concordantă 
cu transformările care au avut 
loc în tara noastră in dezvolta
rea economico-socială, in pri
mul rind in domeniul agricul
turii, pe baza creșterii substan
țiale a producțiilor si a efec
tivelor de animale. Comitetul 
Politic Executiv a stabilit ca 
toate aceste măsuri de îmbu
nătățire a sistemului de asigu
rări să fie larg discutate cu 
cooperatorii, cu ceilalți oameni 
ai muncii, astfel ca ele să fie 
bine înțelese si aplicate. S-a 
stabilit ca noile reglementări 
sa se aplice de la 1 ianuarie 1988.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, în continuare, RA
PORTUL PRIVIND EVOLUȚIA 
PRINCIPALELOR FENOMENE 
DEMOGRAFICE IN SEMES
TRUL 1/1987, COMPARATIV 
CU SEMESTRUL 1/1988. S-a 
subliniat că, în prima jumătate 
a acestui an. sporul natural al 
populației a fost mai mare fată 
dc aceeași perioadă a anului 
trecut. Pornind de la obiecti
vele stabilite in domeniul de
mografie, Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut Consiliului Sani
tar Superior. Ministerului Sănă
tății. tuturor organelor cu atri
buții în această direcție să ia 
iu continuare toate măsurile 
pentru a se asigura înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului 
și statului nostru.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, de asemenea. RAPOR
TUL PRIVIND ACTIVITATEA 
DESFĂȘURATĂ ÎN SEMES
TRUL 1/1987 PENTRU RE
ZOLVAREA PROPUNERILOR, 
SESIZĂRILOR, RECLAMAGI
ILOR SI CERERILOR OA
MENILOR MUNCII ADRE- 
S, ATE CONDUCERII DE PAR
TID. în raport se subliniază că 
in această perioadă s-a actional 
cu mai multă fermitate pentru 
soluționarea operativă a propu- 
n* i ilor făcute de oamenii mun
cii. pentru perfecționarea acti
vității în diferite sectoare de 
muncă, pentru înlăturarea nea
junsurilor 
întărirea 
creșterea 
pararea 
obștești.

Actualitatea șahistâ

VICTORII ROMÂNEȘTI LA TIMIȘOARA

semnalate, pentru 
legalității socialiste si 
răspunderii fală de a- 

si dezvoltarea avuției

* In cadrul ședinței, a fost pre
zentată o INFORMARE PRI
VIND VIZITA OFICIALA DE 
PRIETENIE IN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA A 
DELEGAȚIEI UNIUNII COMU
NIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA, 
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL 
BOȘKO KRUNICI, PREȘEDIN
TELE PREZIDIULUI COMITE
TULUI CENTRAL AL U.C.I., 
IN ZILELE DE 22—24 IULIE 
1987.

Comitetul Politie Executiv a 
aprobat intru totul rezultatele 
vizitei, ale convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Boșko Krunici, apreciind că ele 
deschid noi perspective întăririi 
colaborării dintre Partidul Co
munist Român si Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, din
tre Republica Socialistă Româ
nia si Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, atit pe 
plan bilateral, eît sl ne arena 
internațională.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că noul dialog la ni
vel Înalt a pus In evidență vo. 
ința României șl Iugoslaviei dc 
a acționa pentru dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate și 
colaborare dintre țările balca
nice, pentru transformarea Bal
canilor intr-o zonă a păcii, 
stabilității și cooperării, fără 
arme nucleare și chimice, pen
tru Instaurarea în Europa și în 
lume a unui climat de 
tate, încredere și largă 
rare.

Aprobind rezultatele 
Comitetul Politic Executiv a ce
rut guvernului, ministerelor, or
ganelor economice centrale să 
ia toate măsurile pentru rea
lizarea in cele măi bune con
diții a Înțelegerilor convenite 
in timpul vizitei.

In continuare, 
lîtic Executiv' a 
tn legătură eu ______
PRIETENIE EFECTUATA 
REPUBLICA SOCIALISTĂ RO- _ 
MANIA DE PRIMUL MINIS- g 
TRU AL REPUBLICII ELENE, g 
ANDREAS PAPANDREU, ------
ZIUA DE 27 IULIE 1987.

- n-i’xr — • vea ae-a iv-a eaiwe a. C°?l»etux Ț°****® Bxe®ut,v “ g Jocurilor sportive panamerica- 
. C.OIJ" S ne se vor desfășura in orașul 

pr^e<,,?te’^ Indianapolis (S.U.A.) în peri- 
Nicoîae Ceaușeacu și primul 0 oada 72_23 august.

I
l

securi, 
coope-

vizite!.

Comitetul Po- 
fost informat 

VIZITA DE 
ÎN

IN

HANDBALISTELE
NOASTRE,

CAMPIOANE
BALCANICE
LA TINERET

ANKARA, 3 (Agerpres). 
La Ankara s-au încheiat 
trecerile Campionatelor balca
nice de handbal pentru tineret.

Competiția feminină a fost 
cîștigată de selecționata Româ
niei — 7 puncte (golaveraj
106—55). urmată în clasamen
tul final de formațiile Iugo-

în-

I

$ —
0 slaviei — 7 p (103—61), Bul- 
g gariei — 4 p, Turciei — 2 p și 
g Greciei — zero p.

3

I

în turneul masculin, pe pri
mul loc s-a situat reprezenta
tiva Iugoslaviei — 6 puncte,
urmată de echipele României 
— 6 p (golaveraj inferior), Bul
gariei 4 p, Turciei și Greciei — 
cu cite 2 p.

Rezultate înregistrate în ulti
ma zl de întreceri: feminin : 
România — Iugoslavia 16—16 
(9—7) ; Bulgaria — Turcia 
23—17 (14—6); masculin: Româ
nia — Iugoslavia 25—24 (11— 
14); Bulgaria — Turcia 35—25 
(16-11).

La Timișoara, timp de zece 
zile, s-au desfășurat îritreceri'e 
celei de-a IV-a ediții a Festi
valului internațional de șah al 
României. La această întrece
re, devenită tradițională, au 
luat parte un număr record de 
participant! (456), dintre care 
54 de invitali de peste hotare. 
In total, au £ost reprezentate 
11 țări.

în majoritatea probelor, dis
putate pe categorii de vîrstă. 
s-au impus concurenții români. 
Titlurile la juniori și junioare 
au fost cucerite de Daniel 
Moldovan (6,5 p din 9) și res
pectiv Cristina Stancu (8 p 
din 11). La aceeași categorie 
(pînă la 20 ani), s-au disputat 
două turnee principale, cîști- 
gate de Dan Văsieșiu și Mirela 
Stoicea.

La cadete (pină la 16 ani), 
victoria a revenit concurentei

la cădeți 
Cozianu,

desfășu-
care au

paioneze Malgorzata Bednarskă, 
cu 8,5 p (11), iar prima ro
mâncă clasată a fost Luiza le- 
nescu — 8 p. Titlul 
a revenit lui Costin 
cu 8.5 p.

în continuare, s-au 
rat turnee ..open"
furnizat următorii cîștigători : 
cat. 20 ani — Vasile Manole și 
Ioana Ghica ; cat. 16 ani — 
Șerban Dumitrache și Maria 
Mateescu ; cat. 14 ani — Ma
rius Ioniță și Elena Clobanu; 
cat. 12 ani — Valeriu Zctociia 
și Andreea Sasu Ducșoara ; 
cat. 10 ani — Sebastian Bogdan 
și Corina Peptan.

Organizarea, asigurată da 
Clubul -sportiv școlar nr. 1 Ti
mișoara și Comisia județeană 
de șah a C.J.E.F.S. Timiș, s-a 
situat la înălțime.

C. CREȚU — coresp*

ÎNCEPE TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ AL ROMÂNIEI
Șahiste din cinci țări — R.D. 

Germană, Polonia. Ungaria, 
U.R.S.S. și România — vor fi 
prezente Ia startul Turneului 
internațional de senioare, care 
începe azi la Băile Hercula- 
ne. Din Iotul țării poastre fac

ZURICH, 3 (Agerpres). — Tur
neul feminin de la Biel (Elve
ția) a revenit marei maestre so
vietice Nana Aleksandria, care a 
totalizat 3 p din 9 posibile. Pe 
locul al doilea, cu 7 p, s-a cla
sat marea maeștri română Eli- 
sabeta Polihroniade. 
masculin Mihal 
a ocupat locul 
din 11 posibile.

BUDAPESTA. 
După 12 runde

In turneul 
Șubă (România) 

3-lea. cu 8,5 pal
3
In

(Agerpres). — 
__ __ __ ________turneul Inter
zonal de la Szirak, In fruntea cla
samentului se află Nunn (Anglia) 
sl HJartarson (Islanda) — cu cîte 
9 puncte, urmați de Beliavski șl 
Salov (URSS) — 8.5p eto. Mihail 
Marin, care In runda a 12-a a 
remizat eu suedezul Andersson, 
ocupă locul 10 — eu 5.5 puncte. 
Alte rezultate : Christiansen —

parte marele maestre Marga
reta Mureșan și Elisabeta Poli
hroniade, maestrele internațio
nale Gabriela Stanciu, Ligia 
Jicman, Gertrude Baumstark, 
Eugenia Ghindă și Smaranda 
Boicu

Adorjan 1—0 : Liubojevlci — 
Hj artarson 0—1 : Allan — Be
liavski 0—1 : Benjamin — Nunn 
0—I ; Todorcevici — Villa

BELGRAD, 3 (Agerpres). 
turneul interzonal feminin 
Smederevska Palanka. după 
runde conduce Elișka Kilomova 
(Cehoslovacia) — cu 10,5 puncte, 
secundată de Nona Gaprindașvlll 
— 10 p. In runda a 14-a Klimova 
a ciștigat la Markovlcl. Yangfen 
la Măriei. Iar Gaprlndasvlli a re
mizat cu Madl.

MANILA, 3 (Agerpres). — Cam
pionatul Mondial pentru juniori 
de la Baguio (Filipine) a fost oîș- 
tlgat de jucătorul Indian V. 
Anand (17 ani) care. totalizSnd 10 
puncte din 13 posibile, a îndepli
nit și norma de mare maestru.

1-0.
— tu 
de la

14

ministru Andreas Papandreu 
reprezintă, prin rezultatele 
lor, un nou moment însemnat 
In dezvoltarea relațiilor tra
diționale dintre România și 
Grecia.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat semnificația deosebită 
a Declarației-Apel . a pre
ședintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu. 
și a primului ministru al Re
publicii Elene, Andreas Papan
dreu, adoptată cu prilejul vi
zitei, care dă expresie hotărîrii 
ferme a celor două țări de a 
acționa, prin eforturi comune, 
in vederea opririi eursel înar
mărilor, în primul rind a înar
mărilor nucleare, pentru eli
minarea completă a armelor 
nucleare șl reducerea substan
țială a armamentelor conven
ționale, pentru promovarea des
tinderii și păcii.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat însemnătatea deose
bită a poziției României și Gre
ciei, prezentată in Deciarația. 
Apel, cu 
Balcani, 
reliefată 
România 
organizării cit mai curind, 
București, a unei 
1a nivel înalt a țărilor 
nice, pentru dezvoltarea 
a colaborării și cooperării 
Balcani, întărirea 
securității și păcii 
parte a Europei.

Comitetul Politic 
aprobat pe deplin 
noii intîlniri dintre 
Nicolae Ceaușescu 
ministru Andreas Papandreu și 
a stabilit măsuri pentru dez
voltarea, în continuare, a co
laborării și prietenioi româno— 
elene.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro-

privire la situația din 
în acest cadru, a fost 
importanța pe care 
și Grecia -O atribuie 

la
conferințe 

balca- 
largă 

in
încrederii, 

în' această

Executiv a 
rezultatele 

președintele 
și primii'

RECORDURI MONDIALEPRINTRE CULOARE, LA ATLETISM
derației de atletism a S.U.A. a 
declarat că această competiție 
va constitui un ultim criteriu 
de selecție pentru alcătuirea e- 
chipei care va lua parte la 
Campionatele Mondiale, progra
mate între 29 august și 6 sep
tembrie, la Roma.

® Atletul marocan Said 
Aiuita, care, recent, a stabilit 
un nou record mondial în pro
ba de 5000 m, cu timpul de 
12:58,39, și-a anunțat participa
rea la concursul internațional 
ce va avea loc în această săp- 
tămînă în orașul spaniol La 
Coruna, urmînd să ia startul in 
cursele de 5000 m șl 10 000 m. 
Aceasta va fi prima participa
re a lui Aouita intr-o probă de 
10 000 m în 1987, in perspectiva 
Campionatelor Mondiale de la 
Roma.

• Cea de-a 10-a ediție a

g Un purtător de cuvtnt al fe-

— 

|C.L Df BASCHET CAOfTE 
g Campionatul european 
g baschet pentru junioare 
0 (cadete) s-a tncheiat Ia Chor- 
0 zow (Polonia) cu victoria se- 
g lecționatei U.R.S.S., care a în- 

\.. ......
de 
II

trecut în finală cu scorul de 
83—58 (50—35) formația Ceho
slovaciei.

Rezultate înregistrate în me
ciurile pentru clasament: locu
rile 3—4: ' 
ria 86—72
România 
(35—31);
— Finlanda 66—53 (35—31).

Iugoslavia — Bulga- 
(52—40), locurile 5—6: 

— Franța 70—53 
locurile 7—8 : Italia

țVolei: ROMÂNIA-ITALIA
(Urmare din pag. 1)

$

•5-bleme curente ale activității de 0 
partid și dc stat. g

mai strlns. In urma schimbări
lor efectuate de antrenorii S. 
Chiriță și P. Stancu — atît de 
așezare cît și de jucătoare — 
in continuare aspectul partidei 
s-a schimbat, voleibalistele 
noastre detașîndu-se net în 
următoarele două seturi. Deși 
se părea că victoria va reveni 
româncelor, de la 7—7 în setul 
decisiv, italiencele au reușit să 
cîștige partida pe merit. Deși 
cu o talie inferioară, dar cu o 
pregătire atletică și mai ales 
tactică superioară, jocul în vi
teză a prevalat asupra 
mai lent, în forță.

Arbitrii C. Mușat și S. 
pescu au condus foarte 
echipele ROMANIA: ~ 
Popescu (Ioana Cotoranu, 
delia Crișan), Doina Dimofte 
Otilia Szentkovics). Speranța 
Gaman, Mirela Bojescu, Dani
ela Dinică, Eugenia Cotescu 
(Tatiana Popa); ITALIA: Ma
nuela Bonelli, Sabrina Conte 
(Barbara Valsesia), Cristina 
Boselli, Liliana Bernardi, Mir- 
na Marabissi (Sabrina Bertini), 
Alessandra Zambelli.

Miercuri, ora 16: C.S.U. — 
I.M.N. — România II, Italia 
— România.

celui

Po- 
bine 

Felicia 
Fi-

LA CICLISM
MOSCOVA. Pe velodromul 

acoperit Krilatskoe a avut loc 
un concurs ciclist în cadrul 
căruia sportivii sovietici au 
Înregistrat noi recorduri. Ast
fel, in proba de 200 m cu star* 
lansat Erika Salomiae a fost 
cronometrată în 11,232 s. Ea 
a îmbunătățit cu 129 miimi de 
secundă vechiul record deținut 
de compatrioata el, Galina Ta- 
reva, de la 8 iulie.

In aceeași, probă, dar Ia 
bărbați, Nikolai Kovș a rea
lizat 10,123 «e, tntrecînd recor
dul lui Michael Hdbner (RFG) 
care era de 10,224 s, obținut 
anul trecut, la Moscova, la 
Jocurile Sportive Internațio
nale.

UNIVERSITATEA CRAIOVA A CIȘTIGAT
TURNEUL DE LA VARNA

SOFIA, 3 (Agerpres). — Tur- _ 
neul internațional de fotbal de 
la Varna a fost cîștigat de 
echipa Universitatea Craiova, 
învingătoare cu scorul de 1—0 
(0—0) în finala disputată în 
compania formației locale Cer- 
no More. Unicul gol al partidei 
a fost înscris de Gh. Popescu.

a berlin — Turneul interna
țional de la Dresda s-a încheiat 
cu victoria clubului organizator, 
Dynamo Dresda, care, în finală. ■ 
a dispus cu 4—3 (după executa
rea loviturilor de la 11 m) de 
formația cehoslovacă TJ Vitko- 
vice. La sfîrșltul timpului re
gulamentar de joc scorul era 
e’al : 1—1. —*

a MONTEVIDEO — Federația 
uruguayană intenționează să-și 
depună candidatura la organiza
rea ediției din anul 2002 a tur
neului ' fina! al Campionatului 
Mondial s-a anunțat la Monte
video.

a FRAGA — La Olomouc 
(Cehoslovacia) au început între
cerile unui turneu Internațional, 
în prima zi au fost înregistrate 
următoarele rezultate: Sigma 
Olomouc — Selecționata olimpl-

în meciul pentru 
3—4, echipa Sredeț 
a întrecut cu 6—3 
executarea loviturilor de 
m) formația portugheză 
nenses.

Jucătorul 
cea a fost 
bun atacant

locuri!» 
Solia 

(după 
la U 
Bele-

Van-român Viorel 
desemnat cel mat 
al competiției.

că a Poloniei 2 -0 (1—0): Slovan 
Bratislava — Videoton (Ungaria) 
1-0 (1-0).

a BUENOS AIRES — In pri
mul tur al competiției sud-ame- 
rieane „Cupa Libertadores", for
mațiile sargentlniene Rosario Cen
tral șl Indep.endiente au termi
nat la egalitate: 0—0.

a VIENA — In etapa a treia 
a campionatului Austriei s-au 
Înregistrat următoarele rezultate-: 
AK Graz — Austria Viena 1—1; 
Rapid Viena — Admira Wacker 
3—2 ; Linz — Wiener Sportclub 
1—1 ; FC Tirol Innsbruck — 
Austria Klagenfurt 1—0; FC Vie
na — Voest Linz 0—3 ; Molding 
— Sturm Graz 2—2.

Clasament: 1. Rapid Viena — 
6 puncte ; 2. AK Graz — 5 puno- 
te ; 3. Sturm Graz — 4 puncte.
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