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JUDEȚEAN CONSTANTA AL P.C.R PENTRU MINERII DIN BAIA DE ARIES

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu. s-a întilnit. vineri 
după-amiază. în stațiunea Nep- 
tun. cu membrii Biroului Comi
tetului județean Constanta al 
P.C.R.

In cadrul ședinței a avut loc 
o analiză cuprinzătoare a mo
dului în care organele șl orga
nizațiile de partid, comuniștii, 
toti oamenii muncii au acțio
nat si acționează pentru înde
plinirea. în cele mai bune con- 
ditiuni. a prevederilor de plan, 
pornindu-se de Ia importantele 
sarcini ce revin județului în a- 
cest an si în actualul cincinal.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost exprimate, de către pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean de partid, Mihai Marina, 
în numele tuturor celor ce 
muncesc si trăiesc in această 
parte a tării, cuvinte de inaltă 
prețuire si profundă recunoș
tință pentru grija statornică ce 
o poartă dezvoltării județului 
Constanta, a întregii țări, ridi
cării necontenite a nivelului de 
trai si a gradului de civilizație 
al tuturor cetățenilor patriei.

Membrii Biroului care au luat 
euvintul în timpul ședinței au 
raportat secretarului general al 
partidului despre munca desfă
șurată de Comitetul județean, 
de organele si organizațiile de 
partid, de colectivele de oameni 
ai muncii pentru realizarea 
planului pe perioada ce a tre
cut din acest an. Au fost pre
zentate rezultatele din indus
trie si agricultură, din dome
niul investițiilor si din alte 
sectoare. In spirit critic si auto
critic. s-au relevat, de ase
menea. o serie de lipsuri, care 
au determinat nerealizarea unor 
indicatori de plan. Au fost în
fățișate măsurile întreprinse 
pentru lichidarea neajunsurilor 
sT îmbunătățirea întregii activi
tăți. pentru înfăptuirea exem
plară a obiectivelor prevăzute 
pe acest an.

Avind in vedere situația pre
zentată. precum si concluziile 
desprinse din recentele vizite 
de lucru întreprinse în județ, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că realizările obținute 
nu se situează Ia nivelul posi
bilităților. că acestea puteau fi 
si mai bune daci Comitetul 
județean, organele si organiza
țiile de partid, conducerile u- 
nitătilor ar fi manifestat mai 
multă fermitate si răspundere 
în solutionarea operativă a tu
turor problemelor privind înde-

plinirea integrală a planului în 
industrie si agricultură, a celor
lalte obiective stabilite.

Au fost examinate, totodată, 
o serie de probleme privind 
organizarea teritoriului și siste
matizarea localităților rurale și 
urbane ale județului, folosirea 
mai bună a suprafețelor de 
teren, subliniindu-se obligativi
tatea aplicării prevederilor 
legale tn acest domeniu, în 
scopul reducerii suprafețelor 
construibile și sporirii terenu
rilor destinate culturilor agri
cole.

In cadrul analizei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea îmbunătățirii stilu- 2? 
lui și metodelor de muncă ale Ș 
Biroului, ale Comitetului jude-^ 
lean, ale organelor și organiza- 
țiilor de partid, astfel ca a- $ 
cestea să-și îndeplinească, în 
condiții cit mai bune, rolul în- 
semnat pe care îl au jn condu- 
cerea întregii activități, în mo- J; 
bilizarea largă a oamenilor J: 
muncii și rezolvarea tuturor 
problemelor privind indepli- J; 
nirea sarcinilor ce revin jude- 
țului din planul pe acest an și 
pe cincinalul 1986—1990, din 
hotărîrile Congresului al XIII- J; 
lea al P.C.R. ă

Subliniind că de felul în care 
acționează organele și organi- 0 
rațiile de partid depind, în mod 
nemijlocit, rezultatele obținu- rj 
te, secretarul general al parti- 
dului a cerut să fie intensifi- Js 
cată munca organizatorică și 
politico-educatîvă. In vederea 
întăririi ordine! și disciplinei. 
a spiritului de răspundere la 
fiecare loc de muncă, în fie- 
care domeniu de activitate.

Secretarul general al parti- jî 
dului șl-a exprimat convin- 
gerea că oamenii muncii din 0 
județ, în frunte cu comuniștii, Ș 
vor face totul pentru îmbu- îj 
nătățirea radicală a întregii ac- 
tivități, pentru îndeplinirea, în 
cele mai bune condițiuni, a 
sarcinilor ce le revin.

Primul secretar al 
tulul județean de partid l-a șj 
asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că, însuflețiți de în- 
demnurile adresate, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județ. 
organele și organizațiile dc g 
partid vor acționa cu hotărîre js 
pentru înfăptuirea neabătută a J: 
indicațiilor și orientărilor date, 
pentru realizarea planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
astfel incit Județul Constanța Șj 
să-și aducă • contribuție spo- ‘i. 
rită la progresul general al 
țării, la înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare mul
tilaterală a patriei, de creștere 
a bunăstării întregului popor.

%

3

Comite- ă
1-ag

I

SPORTUL E UN FILON DE SĂNĂTATE
Așezată pe „rîul de aur" al 

„Țării de Piatră", comuna Bala 
de Arieș este un centru mun
citoresc care, In anii socialis
mului, asigură mineritul din 
Roșia Montană șl din Zlatna, 
ca urmaș firesc ai vechil 
„Băl de Aur", atestată docu
mentar cu multe secole în ur
mă, cînd, împreună cu Gura 
Barza (Criscior) și Roșia (cu
noscută din vremea agatîrșilor) 
alcătuia „triunghiul de aur" 
al Apusenilor.

Am fost la Baia de Arieș în 
preajma „Zilei Minerului", 
care se sărbătorește la începu
tul lunii august șl, la gura 
minei, acolo unde te întîm-

terlocutorul nostru, ne desfășu
răm activitatea sub semnul 
luptei pentru ca, în cinstea „Zi
lei Eliberării", să dăm patriei 
cit mai mult minereu. Pe plan 
sportiv, am declanșat „Cupa 
23 August", cu participarea a 
sute de muncitori care, prin 
Daciadă, își sporesc vigoarea, 
iși întăresc sănătatea.

Era duminică, zi de sărbă
toare, dar băieșii au „foc con
tinuu". Și totuși, pe frumoasa 
bază sportivă multifuncțională 
(cu teren de fotbal, de baschet, 
de tenis, cu bazin de înot de 
dimensiuni Olimpice și cu o 
popicărie cu două piste) or
tacii din schimbul liber își

Simbâtâ 8 august 1987

Minerii de la Baia de Arie} au inaugurat recent un modern 
de înotbazin

pină tradiționala urare „noroc 
bun" a lucrătorilor din a- 
dtncuri, am stat de vorbă cu 
Traian Cotișel, președintele 
comitetului sindical al Între
prinderii șl secretar al Aso
ciației sportive „Minerul".

— în aceste zile, spunea in-

disputau întreceri sportive, tn- 
tre secții.

— Sîntem o asociație spor
tivă viguroasă, mai ales prin 
activitățile de masă, ne spune 
ing. loan Anca, președintele 
A.S. Minerul.

Aflăm, astfel, că pe timpul

verii se practică masiv turis
mul (și Apusenii au „comori" 
nenumărate !), iar iarna schiul, 
pe pantele de la Pleș, Grosa- 
mă șl Măgulice, cîștigătorii 
primind frumoase premii. Că 
la popice „Minerul" a ocupat, 
de două ori, locul secund pe 
județ ; că la 'schi au excelat, 
în faza pe județ a „Cupei 
U.G.S.R., Tiberiu Todea și 
Ltfca Moga. Handbalul feminin 
este pe cale de a se închega, 
prin cooperarea eu întreprin
derea de confecții, unde lu
crează soțiile și fiicele mine
rilor. Faima asociației a 
creat-o. Insă, tenisul de cîmp 
(antrenor loan Marini, profe
sor de... filosofie). Tenismenii 
Băii de Arieș (despre care a 
mai scris ziarul nostru) au cu
cerit în două rtndurl „Cupa 
U.T.C.". Ei au în palmares 
șase din cele șapte titluri ju
dețene Ia tenis feminin, iar 
Ileana Bora (18 ani) a cuce
rit, în 1988, locul I pe țară tn 
„Cupa. U.T.C." și tot tn 1986, 
Dana Ceclan și Claudia Țăran 
au ocupat, ca șt Liviu Pața,

Sever NORAN

(Continuare In pag. 2-3)

Ieri au început la Pitești Astă-seară. In Capitală

FINALELE CAMPIONATELOR
NAȚIONALE DE ATLETISM

PITEȘTI, 7 (prin telefon). 
Prima zi a finalelor Campiona
telor Naționale de atletism ale 
seniorilor si tineretului, desfă
șurate sub genericul „Daciadei11. 
a beneficiat de o vreme admi
rabilă. pe stadionul .1 Mai", 
derulîndu-se cîteva secvențe de 
real

Pe
..cap 
rată

interes.
baza înscrierilor inițiale, 
de afiș" a fost conside- 

proba feminină de 3 000 m.

SELECȚIA SI PREGĂTIREA MAI BUNĂ 
NE DAU SPERANȚE PENTRU BALCANIADĂ

Activitatea eompetițională a 
călăreților se împarte distinct 
în două. în prima oarte (pri
măvara si începutul verii) des- 
fășurindu-se etapele cu nume
rele 1 si 2 ale campionatului, 
în paralel cu participarea la 
citeva concursuri internaționa
le. pentru ca in toamnă să fie 
programate întrecerile decisive 
pentru titluri si. mal ales. 
Campionatele Balcanioe (de ju
niori în alternantă eu cele de 
seniori) ca punct de maxim In
teres. Așadar. în perioada ac
tuală. după ce au avut loc pri
mele etape, componentii lotu
rilor naționale se află în pli
nă pregătire pentru Balcaniadă, 
ceilalți sportivi continuînd an
trenamentele la cluburi, in ve
derea abordării cu succes a 
„obstacolelor" toamnei. Prilej, 
deci, de a avea o discuție cu 
secretarul federației de specia
litate. Dumitru Nedelea.

— Ne aflăm, prin urmare, Ia 
mijlocul sezonului. Care esle 
părerea dv. despre nivelul evo
luțiilor în această parte a anului 7

\ ^daețiaintreabiȘiI reaerațiile laspunl I1
Interlocutor, secretarul
federației de câlâric

DINAMO - STEAUA
IN CAMPIONATUL

— Spre deosebire de alti ani 
cind au mai existat perturbări 
în planificarea unor etape de 
campionat sau a unor cupe, de 
această dată concursurile au 
avut loc la datele planificate, 
bucurlndu-se de o organizare 
foarte bună, la Lugoj. Craiova. 
Iași ai Miercurea Ciuc. concu- 
renții găsind condiții optime 
de întrecere. Dar. cel mai tm- 
bucurător este faptul că la 
startul noii ediții s-a prezen
tat un număr sporit de spor
tivi. ceea ce Înseamnă că s-a 
lucrat mai bine în domeniul se
lecției si. mai ales, că s-au în
registrat in concursuri mult 
mai multi caL Spre exemplu, 
la categoria ușoară au fost 
peste 100, la mijlocie și forță 
progresivă peste 30 un procent 
însemnat, dovedind o reală 
perspectivă. De asemenea, al-

cătuirea parcursurilor a fost 
tăcută cu mai multă exigentă, 
tocmai pentru a pune în evi
dentă pregătirea pentru con
curs, pentru a putea testa mai 
bine pe cel susceptibili să facă 
parte din loturile naționale.

— Si. totuși, rezultatele 
sînt cele dorite—

— Intr-adevăr, eu toate
ceste elemente pozitive men
ționate. trebuie să spun că ni
velul valoric este Încă sub po
sibilități. contribuția cluburilor 
fiind inegală, atît In ceea ce 
privește lansarea unor sportivi 
bine 
dere 
unor

nu

a-

pregătiți din punct de ve- 
tehnie. cit mai ales, a 
cai corespunzători din
Emanuel FÂNTANEANU

Iată însă că această cursă a în
ceput si s-a încheiat cu sur
prize. La start nu s-au pre
zentat două dintre alergătoa
rele de la Olimpia, si încă 
principalele favorite. Maricica 
Puică si Paula Ivan (prima a- 
nunțind că va participa la 
10 000 m. a doua la 1 500 m.„), 
în schimb a concurat Doina Me- 
linte. Si după cum s-au desfă
șurat „ostilitățile" pină la In
trarea în ultimul tur. cînd la 
conducerea plutonului s-au a- 
flat Elena Fidatov. Doina Me- 
linte si Viorica Ghican. se 
părea că băcăuanca nu va 
scăpa victoria. Iată însă că pe 
ultimii 200 m. Fidatov a sprin- 
tat pukrnîc si s-a distanțat 
treptat, singura care i-a prins 
„plasa" fiind Margareta Keszeg, 
venită de undeva din miilocul 
plutonului. în timp ce Doina 
Melinte a abandonat !...

Rezultate tehnice : FEMEI : 100 
m : Carmen Strbu (Dlnamo) 11,73 
camploar» și la tineret. El. Con
stan ttnescu (Rapid) 11.98, Teodora 
Paloșanu (S.C Bacău) 11.98 ; 400 
m : Io landa Oanțâ (Rapid) 51.53, 
lulla State (Viitorul Vaslui) 53.46, 
Mlhaela Ene 'Ș eaua) 53,73 ; Ma- 
rtaela Lazăr (Rapid) 53.93 — cam
pioană la tineret ; 3 000 m : El. 
Fidatov (C.S.M. Delta Tulcea) 
8:55,95, Margareta Keszeg (CSM 
Uni.v. Cratova) 8:57,IS, Ana Barbu 
(Olimpia) 8:58,33 ; Luminița Zal- 
țuc (Minerul Deva) 9:05,16 — cam
pioană de tineret ; BĂRBAȚI : 
100 m î J. Schromm (Rapid) 10,34, 
O. Văidean (Minerul ctmpuluog) 
10,94, V. Chiriac (Dlnamo) 10,93 ; 
400 m : N. Gombocz (C.S.M. Sf. 
Gheorțhe) 47 67 — campion șl la 
tineret, M. Rădos (Dlnamo) 47.68, 
T. Purcari (Univ IMMR Cluj-Na- 
poca) 47,30 ; 3 000 m ob. : M. Mar- 
tînaș (Dtnarno) 8:46,40, G. Coa
mei (Știința C.FJt. Bacău) 8:47,16, 
St Zevedel (Prog. Brăila) 8:52.64: 
L Colonelu (Ș.N Oltenița) 9:02,62 
— campion de tineret.

întrecerile continuă «îmbătă șl 
duminică.

DE BOX PE ECHIPE
Meciurile de box dintre pu- 

giliștli de la Dinamo și Stea
ua au stîrnit, întotdeauna, un 
mare Interes în rîndul iubito
rilor acestui sport. Așa va fi 
cu siguranță și în această sea
ră (ora 18,30), cînd, pe ringul 
instalat pe terenul de handbal 
din Parcul Sportiv Dinamo 
din șoseaua Ștefan cel Mare, 
va avea loc întîlnirea restan
ță din cadrul turneului Cam
pionatului Național pe echipe 
dintre Dinamo și Steaua.

In cele două secții fruntașe, 
pregătirile s-au efectuat cu 
mare atenție și tehnicienii 
respectivi speră ca elevii lor 
să se prezinte In cea mai bu
nă formă sportivă. La Dina
mo, antrenorul emerit Teodor 
Niculescu și secundul său Va
lentin Vrînceanu vor alinia o 
echipă din care nu vor lipsi 
A. Amzâr, I. Stan, R. Obreja, 
V. Neagu și cei trei frați Du
mitrescu. De partea cealaltă, 
steliștli tsi pun mari speranțe 
în M. G>ndac, Cr. Morea, I. 
Guzganu, D. Creștin, D. Măe- 
ran, FI. Vasile. Iată destule 
nume cu frumoase cărți de vi
zită în ambele loturi.

Pentru buna desfășurare a 
reuniunii, forul de specialitate 
a delegat o brigadă de ofi
ciali in care sînt cuprinși doar 
arbitrii purtători al ecusoane- 
lor A.I.B.A. și E.A.B.A. Ca de
legat general va funcționa Pe
tre Epureanu, iar ca 
judecători : Dumitru 
Constantin Chiriac,

(Continuare In pag. 2-3) Paul SLĂVESCU

arbi tri
Banciu. 
Gabriel 

Danciu (București), Ion 
mian (Călărași), Aii 
(Constanța), Cornel Tucă 
lăți), Mihai Voiculescu 
iova).

Deci, astă seară, la Dinamo, 
o gală de box care promite un 
spectacol de bună calitate.

Da- 
Risat 
(Ga- 

tCra-



Turneul final al „Cupei României** la polo
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SPORTUL SĂTESC Șl CEL SINDICAL,
In două finale pe tară
A w

trecut încă vara, 
dintre întrecerile 
— au parte de o 

acest „triptic"

oricum insă, s-a mai răcorit, așa incit 
programate în aceste zile — putem an- 
vreme bună sau chiar foarte bună. De 
de concursuri interj ud ețene de o-rien-

N-a 
multe 
ticlpa 
pildă 
tare turistică, organizate pe meleaguri ieșene: ieri „Cupa Voința" 
(în pădurea Repedea), azi „Cupa Penicilina" (în pădurea Bîr- 
nova) și mîine „Cupa lașului" (d!n nou, în pădurea Repedea). 
Sau această finală pe țară, „Cupa U.N.C.A.P." la atletism, care 
va fi. sîmbătă și duminică evenimentul sportiv al municipiu
lui Vaslui. Ultimele două zile ale săptămînii 
finală de aceeași 
intr-un puternic 
Oradea.

Timp favorabil 
competiție din Teleorman 
de Ieri și care îi va desemna 
ca șt pe al ți premiați. tn același județ, azi și mîine, o invitație 
la un „mic maraton" competitions! șl anume la „Festivalul 
sportului sătesc" dotat cu „Cupa Teleorman". Pe terenul aler
gărilor (ale celor cu start .....pentru sănătatea ta") să
menționăm crosul organizat duminică, la Oltenița.

tn Capitală, în toate sectoarele, au loc numeroase șl felurite 
activități cu caracter de întrecere, de inițiere sau de... dragul 
sportului, din prima categorie mai importante anunțîndu-se 
„Cupa 23 August" la popice (sîmbătâ după-amlază, în sectorul 2, 
pe arena voința), la șah (tot sîmbătă după-masă, în sectorul 3, 
la „centrul" specializat din... plin centrul Bucureștiului) și la 
alte cîteva discipline (duminică dimineață, în sectorul 5, la ba
za „Atobuzul"), precum șl „Cupa de vară" ta orientare turis
tică (organizată pentru paslonațil din sectorul 2, în pădurea Bă
noasa). șl mai este o mare acțiune, o „duminică culturali-spor
tivă", pentru oamenii muncii de la I.M.G.B.. pe terenurile a- 
cestei întreprinderi.

ne mai oferă o 
anvergură, „Cupa U.G.S.R." Ia judo, găzduită 
centru, de la noi. al sportului pe tatami, la

și pentru sportul cu pedale, deci șl pentru o 
„Turul ciclist al județului", început 

duminică pe cel de pe podium,

ESS

DOUĂ EGALURI - SURPRIZA
ORADEA, 7 (prin telefon). Tur

neul final al „Cupei României** 
la polo a continuat astăzi (nj*. 
ieri) dimineață cu partidele:

STEAUA BUCUREȘTI — VA
GONUL ARAD 12—10 (3—2, 3—2, 
2—3, 4—3), după un joc cu mul
te greșeli de ambele părți și cu 
ratări, uneori, din poziții mai 
mult decît favorabile. Au înscris 
Ragea 4, L. Balanov 2, Duculeț, 
Fruth, B. Ștefănescu, Geantă, 
Stemate și Chețan cîte unu) 
(S), respectiv Fr. Szabo 4, Ga
bor 3, Urs 2 și Jegariu 1, Arbi
tri : șt. Karapsonyi — A. Cze- 
genyi.

RAPID BUCUREȘTI — C.S.U. 
CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 6—6

(2—2,

a

MECIURI DE RUGBY
Astăzi și mîine, iubitorii 

rugbyului pot asista la cîteva 
confruntări atractive prile
juite de trialurile organizate 
de federația de specialitate în 
vederea alcătuirii loturilor na
ționale. Astfel, azi, de la ora
17.30, pe terenul Parcul copi
lului va avea loc trialul lotu
lui de tineret, la care vor par
ticipa jucători de la Steaua, 
Dinamo, Știința CEMIN B. 
Mare, C.S.U. Construcții Bucu
rești, Grivița Roșie, Rulmentul 
Bîrlad etc, Mîine, de la ora
8.30, pe terenul Steaua, în 
cuplaj, se vor desfășura parti
dele: Selecționata militară 
Selecționata universitară 
Selecționata Est București 
Selecționata Vest București.

, 2—2, 1—1, 1—1), într-un 
meci frumos, în care victoria 
putea la fel de biin-e să revină 
și unei echipe, șl celeilalte, ega
lul final vrînd, parcă, să le mul
țumească pe amîndouă. Golurile 
au fost marcate de Jianu 4, Flo- 
rincescu și R. Tufan cîte unul 
pentru rapidiștl, Ciobăniuc 2, 
Geambașu 2, Mușat, Ruth cîte 
unul pentru studenți. Arbitri : 
V. Burdea — R. Nichita.

CRIȘUL ORADEA 
CLUJ-NAPOCA 10—10 (3—4, 
3—2, 2—2), cele două 
oferind un spectacol 
chiar palpitant pe alocuri, 
faze transformate în goluri, dar 
și cu destule ratări care au dus 
la încă un surprinzător rezultat 
de egalitate în această a

■ etapă a turneului'. Au 
Kiss 4,
Indig 1 pentru orădeni, 
riu (într-un adevărat recital !) 7, 
Muzsnai 2 și Marc 1 pentru clu
jeni. Arbitri: B. Băjenaru — Gh. 
Chirculete.

De menționat că, la toate parti
dele turneului, echipele evoluea
ză fără jucătorii selecționați în 
lotul reprezentativ, care se pre
gătește intens pentru 
le1..................................... .
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FESTIVALUL ȘAHIST BRAII
Incepînd de duminică și pînă 

la 20 august, la Brăila se va 
desfășura, în sala 
cea de-a 5-a ediție 
open internațional 
ceasta tradițională 
are loc în cadrul 
șahisb Brăila ’87 care va cu
prinde, pe lîngă openul gene-

Danubius, 
a turneului 
de șah. A- 

întrecere 
Festivalului

ral cu pârtie: 
nală, și un t 
maeștrilor int<

Ședința tehr 
duminică 9 au 
la ora 11, In 1 
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gramată la ora

„TURUI ROMÂNIEI ți JOS, IN

TABERELE DE INSTRUIRE
SCOLI ALE ÎNDEMINARII SI CURAJULUI
u d

Peste 2500 de tineri, băieți 
și fete, atrași de mirajul înăl
țimilor, își petrec vacanța, în 
aceste zile, în taberele cu pro
fil aviatic organizate de Secția 
P.T.A.P. și Sport a C.C. al 
U.T.C., în colaborare cu. Aero
clubul Central Român. Iubito
rii zborului cu motor se află... 
concentrați la aerocluburile din 
Brașov (Ghimbav), București 
(Clinceni), Ploiești (Strejnic) și 
Sibiu, planoriștii la cele din 
Arad, Baia Mare, Brașov (Sîn- 
petru). București, Cluj-Napoca, 
Deva, Oradea, Iași, Satu-Mare 
și Tîrgu Mureș, în vreme ce 
parașutiștii (lansări din aero
navă) se pregătesc în taberele 
de la Brașov, Craiova, Deva, 
Oradea, Sibiu, Tecuci și Tîrgu 
Mureș. De asemenea, pentru 
inițierea în parașutism, sînt 
organizate serii de cîte zece 
zile la turnurile din Baia Ma- 

Cluj-Napoca,re, București, 
Iași, Ploiești și Suceava.

Despre această Inițiativă 
ne-a vorbit tovarășul Ion Mă- 
lăele, instructor la secția _de 
specialitate a C.C. 
Astfel, am aflat
Instruirea aviatică sînt 
ționați tineri între 13 
de ani, care dovedesc pasiune 
pentru sporturile aerului, cu 
o sănătate „de fier" și cu ca
lități fizice, psihice și morale

U.T.C. 
pentru 
selec- 
și 20

deosebite. Pe lîngă șansa rea
lă de a-și dovedi pasiunea pen
tru sporturile aero, celor selec
ționați pentru acest tip de in
struire li se deschide calea 
spre sportul, de performanță, 
realizatorii celor mai bune re
zultate fiind în atenția in
structorilor de la aerocluburi- 
le-gazdă Și de la Aeroclubul 
Central Român care formea
ză, de altfel, personalul 
specialitate. L-am rugat 
interlocutorul nostru să 
spună cîteva cuvinte despre 
programul complex de instru
ire pe care îl urmează tinerii 
cuprinși în aceste tabere. „Pe 
parcursul celor 30 de zile, cît 
durează seriile, pregătirea are 
etape și componente care se 
întrepătrund și se completea
ză armonios, într-o primă eta
pă se pune accent pe latura 
teoretică și li se predau 
cursanților noțiuni cu privire 
la tehnica zborului, meteorolo
gie, aeronautică și le sînt pre
zentate pagini din istoria avia
ției .................................
Pe 
Ioc
rea 
cifică. Nu lipsesc nici activi
tățile cultural-educative, întîl- 
nirile cu aviatori veterani, cu 
actuali sau foști sportivi de 
performanță tn domeniul zbo-

de 
Pe 
ne

românești și universale, 
tot parcursul instruirii, la 
central se situează pregăti- 
fizică, dublată de cea spe-

rului sau al parașutismului. In 
clapa a doua se efectuează 
zboruri de inițiere, împreună 
cu instructorii, în dublă co
mandă sau, pentru avansați, 
în simplă comandă, salturi cu 
diverse tipuri de parașute. 
Pînă la sfîrșitul instruirii (20 
august), participanții la pre
gătire au timp să obțină chiar 
performanțe și pot aspira Ia 
un calificativ foarte bun în ca
drul ultimelor zboruri sau sal
turi care au un caracter com- 
petițional. Trebuie menționat 
că din rîndul tinerilor para- 
șuliști vor fi selecționați cei 
mai buni, cîte un băiat și o 
fată din fiecare județ, pentru 
a participa la etapa finală a 
Cupei României, care se va des
fășura intre 31 august și 5 
septembrie, la Sibiu".

Prin seriozitatea și dăruirea 
celor implicați, prin condițiile 
și baza materială foarte bune, 
prin generoasa risipă de efort 
și pasiune, taberele de instrui
re aviatică sînt, așa cum li se 
cere, adevărate școli ale în- 
demînării șl curajului.

Ioan T. MORAR

CITIȚI ÎN
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• Politehnica București calificată în turul II al C.C.E. 
O Maestrul Ion Gudju la împlinirea a 90 de ani • A 
Beliavski, campion al UR.S.S. • Turneele de la Bruxelles 
și Amsterdam în retrospective • Notații la C.M. de cadeți- 
cadete • Noile clasamente mondiale „Elo" • Reportaj cu 
tinerii șahiști din Iași • Note analitice • Probleme și 

studii • Informații • Șah-magazin
SOLICITAȚI „REVISTA ROMÂNA DE ȘAH" 
LA CHIOȘCURILE DE DIFUZARE A 

PRESEI ȘI OFICIILE POȘTALE

CURSURI DE INIȚIERE ȘI SELECȚIE LA ÎNOT
clubul sportiv RAPID organizează cursuri de inițiere șl 

selecție la Înot pentru copii între 5 și 16 ani. Cursurile au loc 
— sub îndrumarea unor reputați profesori de specialitate — la 
bazinul Rapid, zilnic, tncepînd de la orele 13, 15 sau 17, ta ur
mătoarele serii : 10—21 august. 25 august — 4 septembrie, 7—18 
septembrie.

înscrierile se fac la bazin. Informații suplimentare la telefoa
nele 17.02.70 șl 17.03.01.

Zilele trecute, la Direcția de 
Poștă a Capitalei era mare ani
mație: sosea Gheorghe F. Nico- 
lae din „Turul României". O 
cursă-maraton de 53 de zile, în 
care fostul telegrafist, acum la 
anii pensiei, a avut de înfruntat 
și arșița verii, și ploile repezi. 
Pînă la urmă a învins totul. Și 
trebuie să recunoaștem că, la 
cei 68 de ani pe care îi are, n-a 
fost 
jos, 
rind 
prin 
vize
tăți P.T.T.R. din țară.

Iată-1 în fotografie
de colaboratorul nostru M. Ro-

bu, in mijiocu 
tilor colegi d< 
să-i ureze bu:

primind
106 uni

_____  r__ .europene- 
din a doua jumătate a lunii.

doua 
marcat 

Hles 3, Pantea 2, G.
Colce-

(surprins

ELEVI, PRACTICAU ZILNIC GIMNASTICA!

Ilie GHIȘA, coresp.

deloc ușor. A parcurs, pe 
cu rucsacul în spate (cîntă-
14 kg) 1768 de km, trecînd
248 de localități și
de „tranzit" de la

*

Programul nr. 12 pentru clasele MV
1. Din poziția stînd... 1. Bra

țele întinse înainte pe bancă — 
ridicarea unul braț întins în sus, 
cu inspirație (și extensia spate
lui) ; 2. Coborîre cu expirație 
(exercițiul angrenează muscula
tura și articulația scapulo-bume- 
rală). Se execută 2—4X4 timpi.

Jfj r

de primirea 
clurile la ce 
ție a „Turul

loi

i a

2. Din poziția stînd... 1. Ridi
carea brațelor prin lateral In sus 
cu inspirație ; 2. Coborîrea bra
țelor cu ușoară aplecare a trun
chiului și expirație (exercițiul an
grenează musculatura și articu
lația scapulo-humerală). Se exe
cută 4X8 timpi.

3. Din poziția stînd depărtat cu 
mîinile pe șolduri... 1—2. Răsuci
rea trunchiului stînga-dreapta, 
cu ridicarea brațelor lateral și 
inspirație; 3. Revenire cu expi
rație (exercițiul contribuie la în- 
bunătățirea mobilității coloanei 
vertebrale, tonifică musculatura 
trunchiului). Se execută 
timpi

4. Din poziția stînd, la capătul 
băncii, mîinile sprijinite lateral...
1. Ridicare în stînd într-un pi
cior, celălalt îndoit la orizonta-

I

lă — simultan cu îndreptarea 
spatelui și inspirație; 2. Reveni
re în șezînd cu expirație (exer
cițiul menține mobilitatea articu
lațiilor membrelor inferioare, to
nifică musculatura). Se execută 
3X5 timpi.

5. Din poziția de deplasare 
printre bănci, cu mers pe vîrfuri 
cu mîinile pe umeri, pe ceafă, 
pe creștet și spatele în poziție 
corectă. Se execută 6 pași cu

inspirație... 7—8. Oprire cu expi
rație și ghemuire (exercițiul so
licită echilibrul și tonifică mus
culatura picioarelor).

6. Din poziția stînd pe inter
val cu sprijinul mîinilor pe 
marginea băncilor... 1. Trei timpi 
sărituri pe un picior ; 2

timpi pe celălalt ; 3. Trei bătăi 
din palme deasupra capului 
(exercițiul activează circulația 
sîngelui, mobilizează articulațiile 
și tonifică musculatura membre
lor inferioare. Se execută 2X4 
ti di pi.

Desene de prof, 
alexandrina OVEZEA
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PENTRU MINERII DIN BAIA DE ARIEȘ SPORTUL E UN FILON DE SĂNĂTATE
(Urmare din pag. 1)

locul secund în „Cupa Pionie
rului" în finala pe țară.

— Fotbalul nostru, cu A- 
lexandru Fila ca antrenor, ne 
spune Traian Cotișel, activea
ză în grupa valorică I a Cam
pionatului județean. Anul tre
cut, în „Cupa României", am 
eliminat toate adversarele din 
Divizia C. Anul acesta sperăm

să' învingem și echipe din B. 
Rezultate bune avem și la 
judo. loan Șeleja este pe 
punctul de a fi selecționat în 
lotul național, iar ceilalți ju- 
doca de la noi întăresc echipa 
Constructorul din Alba Iulia 
in întilnirile amicale interna
ționale.

...Cînd am părăsit complexul 
sportiv, soarele cădea spre 
asfințit. Fusese o zi de sărbă
toare. dar în subteran mine

rii — urmașii moților lui A- 
vram Iancu — răscoliseră 
măruntaiele muntelui, dorind 

-să cinstească „Ziua Eliberării" 
cu tot mai multă rocă îngemă
nată cu aur. Ortacii din 
schimbul liber luaseră parte 
la întrecerile sportive... „Con
vinși, cum ne spunea directo
rul întreprinderii, ing. loan 
Giura, că pentru mineri spor
tul e un neprețuit filon de să
nătate".

MIINE - „PREMIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI" H I PIS M

Dect. ce 
treacă pei 
ție de țin

SELEC
(Urr

Rezervată alergărilor de viteză 
pentru stabilirea de noi recor
duri, luna august începe cu „Pre
miul Municipiului Ploiești", aler
gare pe 1600 de metri, in care 
vor concura, printre alții, Cri- 
șan, deținătorul recordului tur- 
fului, Trudin, Verigarlu, Fidello. 
alături de Răsad și revelațiile re
cente : Cămlța, Rotunda, Ghir
landa șl Halogen, grupați pe 40 
de metri. Mal remarcăm din 
programul reuniunii de mîine 
prezența lui Robert, campionul 
tinerei generații, alături de Osti- 
na, deținătoarea recordului gene
rației de 3 ani, Ager, Vadu. 
Stăncuța șl alții.

Din reuniunea de joi după-a- 
miază am reținut cele două vic
torii ale formației R.L Nicolae, cu

N. Simion la timonă, care s-a do
vedit același valoros driver. Vic
toriile au fost obținute cu Rena, 
într-un nou record al carierei, și 
cu Jieț, care a greșit mai puțin ca 
adversarii săi. De asemenea, tî- 
nărul I.V. Mihai a reușit, cu Vi- 
ca, să cîștige cele două hlturl 
Au mal cîștlgat : Prisaca, In 
prima cursă a zilei, G. Marciv 
nedînd nici o speranță adversa
rilor, Celebra, in real progres. 
V. Molse reușind să acopere cu 
ea un parcurs fără greșeli, și 
Carpen, beneficiarul galopului 
luat de Stejerel pe linia de so
sire V. Gavrilă susținîndu-i șan
sa pînă la potou.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Prisaca (Marclu) 1:40,7, 
Cota : cișt. — Cursa a Ii-a : 1.

Vlca (V. Mihai) 1:26,7. Cota: cișt 
—, ev. 24. Cursa a IH-a : 1. Ce
lebra (Moise) 1:31,5; 2. Antarcti
ca; 3. Bagdad. Cota: cișt. 28, 
ev. 29, ord. triplă 75. Cursa a 
iV-a : 1. Carpen (Gavrilă) 1:30,7:
2. Vers; 3. Rug. Cota: cișt. 30, ev 
19, ord. triplă închisă. triplu 
II—III—IV 217. Cursa-a V-a : 1. 
Vica (Mihai) 1:28,0 ; 2. Delicat :
3. Cosmetic. Cota : cișt. 19, ev. 20, 
ord. triplă 830 Cursa a Vl-a : 1. 
Jieț (Simion) 1:45,0 ; 2. Benic ; 3. 
Crainica. Cota : cișt. 30, ev. 25, 
ord. triplă 700. Cursa a VII-a : 1. 
Rena (Simion) 1:34,0 ; 2. Jalin. 
Cota : eîșt. 25. ev. 35, ord. 48

A. MOSCU
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La Petroșani, de „Ziua Minerului:*.

UN ATRACTIV TURNEU

Divizionarele A și pregătirile lor pentru noul

A

A.S.A. TG. MUREȘ (REVENITĂ ÎN A) MUNCEȘTE CU HĂRNICIE

națio- 
zervat IN PATRU",

CU UNIVERSITATEA CRAIOVA CAP DE AFIȘ»-

nif
și toș- 
dunați 
îționat

I

resp. >

A.S.A. Tg. Mureș a revenit 
spectaculos pe prima scenă 
fotbalistică a țării, unde evo
luează din anul 1971. „Sincopa" 
din ediția trecută a fost depă
șită rapid, formația mureșeană 
instalîndu-se din start în frun- 

seriei a Il-a a Diviziei B. 
capătul celor 34 de etape, 
a cucerit dreptul de a in- 
din nou în grupul de elită, 
pentru ca de data aceasta 

echipa să aibă o comportare 
cît mai bună, lipsită de... griji, 
A.S.A. a „sunat" adunarea în 
vederea pregătirii noului sezon 
competițional la 15 iulie, în- 
credințîndu-i conducerea' teh
nică lui Cornel Dinu. „Am 
trecut, la început, prin dificul
tăți inerente — spunea fostul 
internațional — întregul Iot de 
jucători adaptîndu-se mai greu 
condițiilor unor antrenamente 
mult mal «tari», față de cele 
de pînă acum. Treptat, 
absolut toți au răspuns 
«comenzile» și rigorile 
proces de instruire de t 
durată Și intensitate.
care intențiile și obiectivele 
noastre de viitor nu pot fi via
bile. Am văzut o corectitudine 
exemplară din partea fiecărui 
jucător pe care sper să grefez

însă. 
Ia 

unui 
marc 

fără de

PENTRU A FI SCUTITA DE SURPRIZE
atributele performanței, oare
cum uitate în anul de restriște 
din «B». Cu alte cuvinte, exis
tă dorința unanimă ca A.S.A. 
de astăzi să nu facă simplă 
«figurație» în Divizia A, ci să 
fie una dintre echipele care 
prin joc și rezultate să pri
mească frumoase aprecieri".

Cu ce lot de jucători a por
nit la drum A.S.A. ? Iată-1 : 
Varo, Vodă șl Biro (ultimul 
promovat de la juniori) — 
PORTARI ; Szabo, Ispir (acest 
exemplar jucător, care la 38 
de ani, se pare, vrea «ă bată 
recordul de longevitate spor
tivă, el fiind de altfel și se
cundul lui C. Dinu), Jenei, 
Naghi, Fodor și Marton — 
FUNDAȘI ; C. Ilie, Eroș (de la 
Avîntul Reghin), Botezan, 
Stoica H (de la „U“ Cluj-Na- 
poca). Ivan (de la Steaua). S. 
Dumitrescu, Szanto șl Kuti 
(ultimii doi promovați de la 
juniori) — MIJLOCAȘI ; Cior- 
ceri, Fanici (revenit de la E- 
lectromureș), Albu, Moldovan 
(promovat de la juniori) și 
Craiu (de la Steaua) — ATA-

Campionatele Naționale ale trăgătorilor juniori
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® o generație de tineri deosebit de dotați

@ Prima verificare importantă: Cupa Prietenia

pe- 
iera- 
nra!

aibă traiectoria celor prece
dente ?

In primul rînd. cei remarcați 
la recentele „naționale" juve
nile (ca si alții care vor mai 
avea această sansă la competi
țiile interne viitoare) trebuie 
testată in competiții internațio
nale dificile, căci numai în con
diții de stres ridicat se poate 
vedea adevărata fată a valo
rii sportive individuale. în tir 
ea si iri alte discipline. Cei co
optați în lotul national vor a- 
vea acest prilei chiar peste 
două săptămîni în cadrul Cupei 
Prietenia. Important este însă 
ca aceste examene dificile să 
continue cu noi competiții, con- 
stituindu-se intr-un mijloc de 
pregătiră si de ridicare a mă
iestriei sportive, prin acumula
rea de experiență de concurs 
atît de importantă, astăzi, pen
tru stabilirea configurației fi
nale a ierarhiilor mai ales la 
vîrf.

In al doilea rînd este nece
sar ca rezultatele învingătorilor 
de la „naționale" să fie privite 
numai în raport cu rezultatele 
internaționale. Cifrele eu care 
s-a cîștigat la „naționale" sînt 
mai ridicate ca altădată, dar nu 
atit de mult incit să fie cu a- 
devărat competitive în reuniu
nile rezervate categoriei de 
vîrstă de peste hotare. La re
centele Campionate Europene

de la Labti. juniorii 
fi ocupat doar rar 
podium cu rezultatele 
nari. E necesar deci 
mul de muncă din mente să fie sporit, 
dar si la cluburi, făcîndu-se e- 
forturile necesare din partea 
tuturor celor responsabili pen
tru ca în sfîrsit. nivelul actual 
al performantelor juniorilor 
trăgători să crească si mai 
mult.

In fine, un al treilea aspect 
privește modul precar în care 
multe secții se angajează în 
acțiunea de descoperire si creș
tere a performerilor Ia tir. 
Trierea responsabilă a unui nu
măr foarte mare de tineri este 
un efort deosebit, dar obligato
riu. pe care însă nu toti an
trenorii cu sarcini în acest do
meniu sînt dispuși să-l facă. în 
plus, în selecție nu se apelează 
deloc sau aproape deloc la e- 
chipe de specialiști în discipli
ne diferite si nu este căutat a- 
cel model fizic si psihic, ela
borat si recomandat de fede
rație. Si-atunci. secțiile se mul
țumesc cu tinerii care, cel mai 
adesea vin întîmplător la po
ligon. nu multi fiind aceia care 
au calități reale de performeri, 
si deci. în mare măsură, mun
ca ulterioară depusă devine 
inutilă.

noștri ar 
locuri pe 
de la Tu- 
ca volu- 
antrena- 

la loturi,

Radu TIMOFTE

REGATIREA MÂI BUNA

ritu- 
face 
gorii

iburi 
i la 

da

ansamblu a performan-

ne puteți spune despre 
hergheliilor, locul unde 
crea veritabile nuclee

’ de 
nar- 
i. a- 

re- 
.. e- 
am o 
at în 
bur 

zvo 
npis 

a- 
oe-
A- 

ă sf. 
Iluj- 
rolul 
mic 
scll- 
nen- 
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diocră. Vrem să credem, insă 
că numărul de cai tineri, va
loroși. va determina si o creș
tere pe 
te lor.
- Ce 

aportul 
se pot
ale echitatiei de performanță 1

— Revenirea în competiții a 
sportivilor de la aceste asocia
ții a fost binevenită pe toate 
Planurile, acestea dispunînd de 
cai foarte buni, de posibilități 
de selecție științifice, de con
diții de pregătire deosebite 
ceea ce se răsfringe pozitiv a- 
supra activității generale a că- 
lăriei.- Doar lipsa unor tehni 
eleni 
unor 
loroși 
tonul 
lor a
cu reale influente, iar acest lu
cru n-a trecut neobservat.

— Acum atenția principală 
se îndreaptă spre apropiatele 
Campionate Balcanice, progra
mate la începutul lunii vii
toare—

si. în unele cazuri si a 
sportivi cu adevărat va
le mai menține în piu- 

secund. Oricum prezenta 
însemnat un bas înainte

— Rezultatele bune obținute 
la cele cîteva concursuri inter
naționale ne fac să credem că 
și la Sofia călăreții noștri vor 
avea o evoluție apreciată, deși 
se anunță întreceri deosebit de 
dificilq. avînd în vedere deose
bitul salt valoric făcut de că
lăreții din Grecia, Iugoslavia, 
Bulgaria si Turcia. Deocamda
tă. cei aflati în loturi (Ioana 
David. Ligia Ilin. Cristina Cio
can, Izabela Nădășan. Albert 
Mocanu. Răzvan Bozan. Nicu- 
șor Paraschiv. Aurel Cojocaru. 
Nicolae Diaconescu. Valentin 
Velea. Alexandru Bozan, Gruia 
Deac Ionel Bucur. Marian Fe- 
raru. Mircea Neagu. Florin 
Georgescu. Gheorghe Nicolae. 
Marius Curteanu. Radu Marcoci 
s.a.) se pregătesc cu conștiin
ciozitate. cunoscut fiind faptul 
că anul 
si noul 
privește 
probele
cîndu-se cel de la 
tele Europene, care impune o 
evolute constant bună in toa
te probele. Așadar o misiune 
dificilă dar sperăm ca si a- 
ceste ultime ..obstacole" să fie 
trecute cu bine.

acesta intră în vigoare 
regulament
acordarea 

individuale
în ceea ce 

titlurilor in 
acum apli- 
Campiona-

CANȚI, Au primit acordul, 
pentru a evolua la alte echipe, 
Muntean, L. Popa și Soare.

După un stadiu de pregătire 
centralizată la Sovata, în pe
rioada 19 iulie — ' 
lotul a revenit în 
unde și-a continuat 
mentele alternate și 
jocuri de verificare, 
cu F.C. Vorwărts (tineret), de 
care a dispus cu 2—1, apoi cu 
Corvinul, la Hunedoara, unde 
a pierdut cu 3—0, și ultimul, 
joi, la Tg. Mureș, revanșa cu 
Corvinul, pe care a cîștigat-o 
cu 2—0, golurile fiind înscrise 
de Albu și Eros. In perspec
tivă, formația din Tg. Mureș 
va susține două jocuri la Sa- 
tu Mare și Baia Mare, iar în 
ziua de 15 august, in derbyul 
orașului, întîlnește din nou pe 
proaspăta promovată în Divi
zia B, Electromureș. Din păca
te, acum, în perioada de vîrf 
a pregătirilor, A.S.A. întîmpi- 
nă dificultăți de lot și, Impli
cit, de cristalizare și omoge
nizare a formației. De exem
plu, C. Ilie are o entorsă la 
gleznă, Marton, S. Dumitrescu 
șl Kuti sînt nerestabiliți în ur
ma unor mai vechi acciden
tări, iar Fodor are o tăietură 
profundă la mină.

Antrenorul 
nel 
s-a acordat această 
de a reveni din nou pe pri
ma scenă a fotbalului nostru. 
Mulțumesc tuturor celor care 
au crezut în mine și vreau să 
le demonstrez că n-au greșit. 
Dovada spuselor mele va fi 
comportarea echipei în cam
pionat". Președintele asocia
ției, Cornel Cacovean, a 
ținut să facă următoarea re
marcă : „După un an de ab
sență din Divizia A, toți jucă
torii au acum un moral ridi
cat și privesc cu optimism în 
viitor. Cu toții sîntem con- 
știenți că ne așteaptă un cam
pionat greu, dar există o mare 
emulație din partea tuturor 
și sîntem siguri că rezultatele 
favorabile vor apare chiar 
după primele etape, mal ales, 
că probabil vom păși cu... 
dreptul, regulamentul acordîn- 
du-ne dreptul de a susține 
primul joc pe teren propriu. 
Numai așa ne vom apropia 
din nou de exigenții noștri 
suporteri care, cu siguranță, 
vor fi alături de noi trup și 
suflet".

După cum se poate observa, 
A.S.A. este hotărîtă să albă o 
cît mai frumoasă comportare 
în campionatul care „bate la 
ușă", să fie cît mai ferită de 
zona „nisipurilor mișcătoare". 
Nu ne rămîne decît să-i urăm 
succes, acum, la noua el re
apariție pe firmamentul fot
balului nostru fruntaș.

Gheorghe NERTEA

1 august, 
localitate, 
antrena- 

cu cîteva 
Primul,

principal Cor- 
Dinu ne-a spus : „Mi 

încredere

Cochetul stadion din Petroșani 
găzduiește sîmbătă șl duminică 
un foarte atractiv turneu de fot
bal „in patru", organizat în 
cinstea „Zilei Minerului". Printre 
participante, în prim-plan se si
tuează Universitatea Craiova, 
care îșl continuă cu multă a- 
tenție pregătirile în vederea a- 
propiatelor duble jocuri din Cu
pa U.E.F.A., cu formația portu
gheză G.D. Chaves._ Ca să nu 
mai amintim că formația din 
Bănie poposește în Valea Jiului 
după cîștigarea recentului tur
neu internațional de la Varna. 
Celelalte invitate sînt noi pro
movate pe prima scenă: r " 
tehnica Timișoara (de fapt 
mai veche divizionară A)

Poli- 
. o 

Și

c.s.M. Suceava, echipă care 
caută, cu un ceas mai devreme, 
să se familiarizeze cu atmosfera 
echipelor cu state îndelungate 
in primul campionat al tării. A 
patra participantă a turneului 

este, firesc, Jiul — formația 
„alb-negrilor" eăutînd și ea. cu 
acest prilej, o formulă ideală cu 
care să abordeze apropiatul start 
de ... revenire în Divizia A.

tată programul anunțat de or
ganizatori :

Sîmbătă, ora 16: Jiul — C.S.M. 
Suceava ; ora 18: Universitatea 
Craiova — „Poli" Timișoara.

Duminică, ora 16: C.S.M. Su
ceava — „Poli" Timișoara; ora 
18: Jiul — Universitatea Craiova.

Săptâmlna viitoare, pe stadionul de lingă Podul Grant

JOCURILE DIN „CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**T7

Ca în fiecare an, deschiderea 
oficială a sezonului de fotbal 
este precedată de jocurile din 
cadrul „Cupei Municipiului 
București". Ajunsă la cea de a 
21-a ediție, competiția organiza
tă de Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație fizică și 
sport se va desfășura in cursul 
săptămînii viitoare, pe stadionul 
Giulești. joi 13 august, de la ora 
18, este programat meciul dintre 
divizionarele B Progresul și Me
talul (ambele din București), e- 
chlpa învingătoare urmlnd a In
timi apoi In finală, duminică 16 
august, de la ora 10,30, pe Rapid.

Atît joi, cit și duminică, în 
deschiderea partidelor din cadrul 
„Cupei Municipiului București" 
vor evolua două echipe alcătuite 
din foști jucători divizionari din 
Capitală. Din prima echipă (în 
fapt o combinată Steaua — Pro
gresul) vor face parte, printre 
alții, Haidu, Negrea, Pantea, 
Troi, Voinea, Ivănescu, Ozon, 
Caricaș, Mafteuță, Cozma, St. Du
mitru, iar din cealaltă (o com
binată Dinamo — Rapid) Luces- 
cu, I. Moldovan, Al. Moldovan, 
L. Nunweiller, Frățilă, Varga, 
Dumitrache, Răducanu, Motroc, 
Ion Ionescu, Codreanu, Pop, Ră- 
mureanu.

MECIURI AMICALE, ȘTIRI
F.C. ARGEȘ — PETROLUL 
(2—0). Au marcat: Ignat

din penalty), Bănuță
3—2 .
(mln. 17 _ __
(min. 42 șl 70), respectiv I. Gu- 
șe (min. 60) și Drăgan (min. 75). 
Formațiile folosite: F.C. Argeș: 
Sperlatu — Volcu, Stancu, Ște
fan, Eduard — Șerban, Badea, 
Bănuță — D. Zamfir, Ignat, Vlă- 
dulescu. (Au mal jucat — Toma, 
Jurcă, Moromete); Petrolul: Ji- 
pa — Hîncu, ștefan, Pancu, Pi
tulice — Drăgan, O. Gușe, Moca
nu — Ursea, Purcăreață, Ene. 
(Au mal fost folosiți: Nicolescu, 
I. Solomon, Stolchiță). In des
chidere (la speranțe), F.C. 
geș — Petrolul 2—0 (1—0). 
FETEANU — coresp.).

lecționată divizionară din Siria, 
echipele Universitatea Craiova, 
Poliiehniea Timișoara șl A.S. 
Drobela Tr. Severin.
• DUMINICĂ, LA PLOIEȘTI :

Petrolul — F.C. Argeș (ora 11, 
pe stadionul Petrolul).

a TORPEDO ZARNEȘTI — 
MUSCELUL ClMPULUNG 0—2 
(0—1). Autorul golurilor: Vădu
va (min. 30 și 70).

Ar- 
(I.

• „POLI* TIMIȘOARA — U- 
NIBEA SINNICOLAU MARE 2—1 
(1—1). Autorii golurilor: Pascu 
(min. 25) China (mln. 64), res
pectiv Woltz (mln. S3). Timișo
renii au folosit formația: Moise 
— Andreaș, Vușcan, Pascu, Var
ga — Roșea, Bobaru, Oancea, 
Foaie — Oloșutean, Ilcu. Au mai 
jucat : Icobescu, Șunda, Crăciun, 
China, Bozeșan n, Parloca, Ti- 
ță, Ceman, Sima șl Ciobanu. (C. 
CREȚU — coresp.).
• INTER SIBIU — ELECTRO- 

PUTERE CRAIOVA 1—1 (0—0).
Au înscris : Istvan (mln. 85), 
respectiv CIrțu (mln. 84). (Gh. 
TOPIIICEANU — coresp.).

• PROGRESUL ODORHEIU SE
CUIESC — CHIMICA TiRNAVENI 
1—0 (0—0), gol marcat de Bodoni 
ta min. 62. (A. PIALOGA — co
resp.).

.CUPA DROBETA 2000* — 
_ ____  2_1 zilele de 12

august, la Drobeta Tr. Se- 
vor avea loo întrecerile e- 
a XH-a a .Cupei Drobeta 
la care vor participa o se-

S.CUPA DROE 
țla a Xll-a. In 

șl ÎS - - -
verln 
dl ți el
2000*,

TUDOREL STOICA SE ANTRENEAZĂ, IINGIJREANU
Unul dintre jucătorii de bază 

al echipei noastre campioane, 
Steaua, Tudorel Stoica, a ab
sentat din formația sa de club 
la recentul turneu internațional 
încheiat miercuri. Explicația am 
aflat-o de la medicul echipei. 
Valentin Stănescu : .Tudorel
Stoica, accidentat în sezonul 
trecut (a suferit o ruptură mus
culară, cu miozită post-traumati-. 
că). După un tratament helio-bal- 
near, el șl-a Început pregătirile 
cu o săptămînă mai tîrziu decît 
coechipierii Iui, la munte, motiv 
pentru care n-a atins încă o for
mă sportivă corespunzătoare pen-

WMINISIRMIA OL
NUMERELE EXTRASE

ACCIDENTAT
tru a fl utilizat In jocurile din 
cadrul turneului Steaua. După 
toate probabilitățile, el îșl va 
face apariția pe teren în jocuri
le amicale pe care Steaua le va 
susține peste hotare, în Belgia 
șl Olanda"

In privința lui Ungureanu, el 
a părăsit terenul, marți. In 
timpul meciului cu Den Bosch, 
întrucît Întinderea la mușchii ge
meni a recidivat. Internaționalul 
urmează un program medical de 
recuperare șl se speră în cît mai 
grabnica lui vindecare.

STA1 1010 PRONOSPORT INLOPMMZA
LA TRAGEREA LOTO DIN 7 AUGUST 1987

66 68 67 33 87 44 52 75 56
36 58 30 90 80 27 35 77 29

EXTRAGEREA I : 
EXTRAGEREA a ll-a :

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 729.317 lei, din care 122.618 lei. 
report la categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII „LOTO 2" DIN 2 AUGUST 1987
2 : 10,75 a 
a 414 lei ;

Categoria 1 : 3 variante 25% a 18.032 lei ; cat 
5.032 lei ; cat. 3 : 23,25 a 2.327 lei ; cat. 4 : 130,75 
cat. 5 : 269,75 a 200 lei ; cat. 6 : 2.050,50 a 100 lei.

• ASTAZl, sîmbătă, 8 august, 
este ULTIMA ZI pentru a vă 
încerca șansele, jucîndu-vă nu
merele favorite la TRAGEREA 
LOTO 2 de mîine, duminică, 9 
august. Informăm pe cel intere-

sați că TRAGEREA“„‘„““A LOT J i de 
mîine va avea loc In București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, Începînd de la ora 17. 
Aspecte de la desfășurarea ope
rațiunilor de tragere vor ti

Laureatele „C-’-ului - 

proaspete divizionare O

SERIA A Xll-a:
METALUL PLOPENI

A DEPĂȘIT NIVELUL
CATEGORIEI _

• Asociația sportivă activea
ză pe lingă întreprinderea me
canică din Plopenl șl a fost în
ființată in anul 1947 a A activat 
In Divizia B in edițiile 1969—1981, 
1982—1986 • A evoluat în Divi
zia C în edițiile 1958—1959, 1981— 
1982, 1986—1987 • Președintele
asociației: Ion Radu • Pre
ședintele secției de fotbal : Ste- 
llan Dumitrescu • Antrenori: 
Todor Manolache — principal, 
Gheorghe Gruber — secund a 
Stadion propriu; capacitatea tri
bunelor; 10 000 locuri a Vîrsta 
medie a echipei: 24 ani și 2 luni 
• LOTUL : State, Bojoagă, Cio- 
boată — portari, Popa, Andrei, 
Gabel, Voicilă, D. Preda, Cepoiu, 
Șasea — fundași, Toma, Savu, 
Argăseală, Luncă, Mihalache. Nl- 
ță — mijlocași, P. Preda, Mol- 
doveanu, Pană, Crîngașu II — 
Înaintași a Golgeterul echipei : 
Toma — 28 goluri a Echipa 
practică un joc combinativ la 
mijlocul terenului, bazat pe teh
nicitate (excelează Toma, Pană, 
Moldoveanu, Luncă), folosindu-se 
de pătrunderi pe părțile latera
le și punînd în valoare jocul cu 
capul al pivotului P. Preda. In 
apărare sînt mulți tineri (de 
exemplu State — 18 ani, Voicilă 
— 18 ani, Cepoiu — 19 ani), ca
re au depus multe eforturi. De 
asemenea a fost valorificată ex
periența jucătorilor Gabel, Argă
seală șl Savu.

transmise la radio, pe programul 
I, la ora 17,30. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate și în relua
re, pe același program, dumi
nică, la 22,30 (după emisiunea 
„Panoramic Sportiv") șl luni, 10 
august, la ora 8,55, ca de obicei.

a LOZUL IN PLIC, acest deo
sebit de îndrăgit șl popular 
sistem, continuă să atribuie cu 
regularitate zeci șl zeci de cîști- 
guri importante, între care se 
disting — în permanență — au
toturismele „Dacia 1300“ șl C ti- 
gurile în numerar, începînd de 
la valoarea de 50.000 lei. Lista 
mărilor cîștigători, deși lungă, 
rămîne în continuare deschisă 
tuturor participanților. atît din 
mediul urban, cît șl din cei ru
ral. Rămîne ca, ori de cîte ori 
se Ivește ocazia, să vă valorifi
cați cu cea mai mare încredere 
șansele și Inspirația.



----- Carnet

BARIERE
extern

La C. E. de atletism juniori „EUROPENELE" DE BASCHET-CADEȚI
MIREU BEIU- MEDALIE

BE ARGINT Lt SĂRITURA

IN LUNGIME
Birmingham. Cea de-a IX-a 

ediție a Campionatelor Euro
pene de juniori la atletism se 
desfășoară pe Alexander Sta
dium și se bucură de o fru
moasă participare a speranțe
lor atletismului continental.

Din prima zi de întreceri 
ne-a parvenit știrea că în pro
ba de săritură în lungime ju
nioare, sportiva româncă Mi- 
rela Belu (de la clubul Stea
ua, antrenată de fosta cam
pioană olimpică Viorica Visco- 
poleanu) s-a clasat pe locul 
secund, realizînd 6,44 m

De astăzi ptnă simbătă 15 
august se desfășoară, în Un
garia, ediția a V-a a Campio
natului European de baschet 
rezervat cadeților (juniori II), 
la care participă — pentru 
prima dată — și reprezenta
tiva țării noastre. Echipa ro
mână face parte din seria pre
liminară A și va juca, la Sze- 
kesfehervar, în ordine, cu se
lecționatele Spaniei, U.R.S.S., 
R.F. Germania, Ungariei și Bul
gariei. Din seria B, ale cărei 
întreceri au loc la Kaposvar. 
fac parte formațiile Franței, 
Greciei, Israelului, Italiei, Iu
goslaviei Și Turciei. în cadrul 
seriilor se joacă sistem tur
neu,' după care vor urma se
mifinalele (In cruciș, pe grupe

valorice 1—4, 5—8 și 9—12) și 
finalele (pentru stabilirea cla
samentului general). La edi
țiile precedente titlurile au 
fost cucerite de echipele Iugoslaviei (de trei ort) și U.R.S.S.

Lotul țării noastre este al
cătuit din : Constantin Popa, 
Silviu Lazăr, Virgil Miulescu 
(CSȘ 4 ICED București), Mi
hai Hălmăgeanu (Dinamo Bucu
rești), Dan lonescu, Zoltan 
Bobroțchi (C.S.S. ELBA Timi
șoara), Benjamin Pelger (CS» 
Mediaș), Mihai Sinevici (CSȘ 
Arad), Gabriel Calancea (CSU 
Brașov), Marian Constantin 
(Politehnica București) ț an
trenori : Dan Berceânu șl Oc
tavian Șerban ; medic : dr. 
loan Ometa.

ACTUALITATEA PE EȘICHIER

COORS Dl MAR[ I0MI
LA ÎNOF

BELGRAD, 7 (Agerpres). 
Concursul de mare fond la 
înot desfășurat pe rîul Sava, 
între localitățile Jarak și Sa- 
bac, a fost cîștigat de înotăto
rul iugoslav Mihalj Jovkovîci, 
înregistrat pe distanța de 18,800 
km cu timpul de 2.55:20. Pe 
locul doi s-a clasat olandezul 
Marcel Strut — 3.00:31.

• în runda a 14-a a turneu
lui interzonal de la Szirak 
(Ungaria), tînărul maestru ro
mân Mihail Marin a remizat 
cu marele maestru american 
Christiansen, egalitatea fiind 
consemnată și în partidele 
Flear — Adorjan, Benjamin — 
Hjartarson, Todorcevici — An- 
dersson Și Liubojevici — Boua- 
ziz. Beliavski a pierdut la 
Portisch, iar Salov a cîștigat 
la Velimirovici.

în clasament conduce islan- 
dezul Hjartarson — 10,5 p, 
urmat de sovieticul Salov — 
10 p șl englezul Nunn — 9,5

PE TERENURILE DE TENIS
Învingătorul Wimbledonului, Pat Cash, întrecut de un tlnăr de 17 ani!

NEW YORK, 7 (Agerpres). 
In turul II al turneului inter
național de tenis de la Strat
ton Mountain (Vermont), con- 
tînd pentru „Marele premiu", 
tînărul jucător american An
dre Agassi (în vîrstă de 17 
ani) a furnizat o surpriză eli- 
minîndu-1 cu 7—6, 7—6 pe
campionul australian Pat Cash.

Alte rezultate : Lendl (Ce
hoslovacia) — Pugh (S.U.A.) 
7—6, 6—3 : McEnroe (S.U.A.) 
— Lundgren (Suedia) 6—3, 
6—4 : Davis (S.U.A.) — Youl 
(Australia) 7—6, 6—1 ; Zivoji-

novici (Iugoslavia) — Vijay 
Amritraj (India) 6—4, 7—6 ;
Seguso (S.U.A.) — Maclei
(Mexic) 6—3, 6—4.

VIENA, 7 (Agerpres). Re
zultatele înregistrate în turul 
doi al concursului internațio
nal de tenis de la Kitzbuhel : 
E. Sanchez — Schweier 6—4, 
6—2 ; Osterthun — Segărceanu 
6—3, 6—1 ; Cahill — Colombo 
6—2, 6—3 ; Arraya — J. San
chez 6—4, 6—2 ; Roldan — De- 
laura 6—2, 6—3 ; Meinecke — 
Tulasne 6—2,6—2.

p (1) etc. Mihail Marin ocupă 
locul 10, cu 6,5 p.

• Partidele din runda a 5-a 
a turneului internațional de la 
Baden-Baden s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Simid 
— Honfi 1—0 ; Roos — Florin 
Gheorghiu remiză ; Muse — 
Sick 0—1 ; Rajkovlci — Mala 
Ciburdanidze remiză; Bogda- 
novici — Reeh 0—1 ; Ftacnik — 
Bischoff remiză. La acest tur
neu masculin participă ca in
vitată campioana mondială, 
marea maestră sovietică Maia 
Ciburdanidze.
• După 16 runde, în turneul 

interzonal feminin de la 
Tuzla (Iugoslavia), conduce 
marea maestră sovietică Nana 
Ioseliani — 12,5 p, secundată 
de poloneza Brusztman — 11,5 
p. In runda a 16-a, Ioseliani a 
remizat cu Ivanka, Brusztman 
cu Veroczi, iar Arahamia ■ 
cîștigat la Petrovici.

• în turneul interzonal de 
Ia Zagreb, după 4 runde și dis
putarea partidelor întrerupte, 
conduc marii maeștri Torre și 
Pinter — cu cite 3 p, urmați 
de Korcinol, Seyrawan, No
gueiras și Nikolici — cu cîte 
2,5 p.

După 64 de ani de la ultima 
apariției oficială pe scena olim
pică, tenisul face parte, iată, 
din nou, din programul Jocu
rilor. Dată fiind răspîndirea 
acestui sport, larga aderență 
la public, spectaculozitatea lui, 
fenomenul era normal, cores, 
punzind pe deplin cerințelor 
de rigoare ale Cartei Olimpice.

în același timp, însă, >-a a- 
nunțat, în mai 1987, că la O- 
limpiade pot participa și jucă
torii profesioniști. Pe marginea 
acestei măsuri s-a comentat 
mult și pe bună dreptate, căci 
era în discuție unul dintre 
principiile olimpismului, cel al 
admiterii la Jocuri doar a spor
tivilor amatori. Partizanii „pro
fesionismului olimpic" susți
neau sus și tare că votul „pen
tru" al C.I.O. ar fi "abolit una 
dintre marile discriminări ale 
sportului contemporan ; se mai 
zicea că, de vreme ce grani
țele actuale dintre amatorism 
și profesionism sînt atît de pu
țin clare, a interzice partici
parea la Olimpiade a unor te- 
nismani, schiori (cum s-a pe
trecut, la Sarajevo, eu Sten- 
mark și Girardelli). baschet- 
baliști sau hocheiști n-ar fi 
altceva decît o clasică ascun
dere după deget... Cert e că. 
în acest context Philippe Cha- 
trier. președintele Federației 
Internaționale de Tenis, se a- 
răta mîndru șl mîndria îi era 
justificată de faptul că tenisul, 
pentru care militează de o via
ță întreagă, și aceste personaje 
de prim-plan ale sportului con
temporan care sînt tenismanii 
vor avea, de acum înainte, sta
tut olimpic.

Dar. în realitate. lucrurile 
nu stau chiar așa, vestea pri
vind tenisul și tenismarii „o- 
limpici" neavînd ecourile scon
tate...

Mai în glumă, mai în serios.

Mats Wilander declara recent 
că nu are „o idee clară asupra 
participării sale la Olimpiada 
din 1988, In orice caz, pers
pectiva de a trăi împreună cu 
alți sportivi, în Satul Olimpic, 
nu-mi surîde". 7 17 Iar McEnroe 
filosofează: „Nn trebuie să ne 
amestecăm cu sportivii care fac 
din Jocurile Olimpice obiecti
vul principal ai carierei lor. 
Pentru mine, Wimbledonul va 
f| oricînd mai important decit 
turneu] olimpic'*. La prima ve
dere. sînt cel puțin curioasa 
aceste idei, față de medalia 
olimpică, de festivitatea intonă
rii imnului țării celui care ur
că pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului, de noblețea idealu
rilor simbolizate de cele cinci 
cercuri olimpice. Dar Martina 
Navratilova începe să descope
re fața mai ascunsă a lucru
rilor, parafînd adevărata esen
ță a divorțului tenisului pro
fesionist de ideile olimpice: 
„De ce ar trebui să abandonez, 
fie și pentru o lună de zile, 
sponsorizarea 7“ într-adevăr. 
aici se află explicația răcelii 
cu care multi dintre profesio
niștii din tenis au primit ves
tea admiterii sportului lor în 
programul olimpic : în faptul 
că, în timpul Jocurilor Olim
pice și cu două săptămîni îna
intea turneului olimpic, cei în
scris! pe tablou (64 de băieți. 
32 de fete) vor trebui să re
nunțe la orice fel de venituri 
provenite din contracte publi
citare. din demonstrații, din 
participarea la turnee dotate 
cu premii în bani. Ceea ce, e 
lesne de înțeles. înseamnă mi
nusuri în buzunarele proprii. 
Minusuri pe care satisfacții’e 
morale ale celor cinci cercuri ■ 
olimpice nu le-ar putea suplini 
— în vederile acestor profe
sioniști — cu nici un preț.

Radu TIMOFTE

71 DE TÂRÎ LA C.M. DE ATLETISM
ROMA, 7 (Agerpres) La 

Campionatele Mondiale de 
atletism ce vor avea loc la 
Roma între 29 august — 6
septembrie și-au anunțat par
ticiparea 71 de țări cu un e- 
fectiv de 1 346 sportivi dintre

care 793 bărbați și 553 femei.
Probele de 100 m și 200 m, 

la masculin și cele de 100 m, 
3 000 m și maraton la feminin 
au înregistrat cel mai mare 
număr de înscrieri.

LA 80 DE ANI, AL
NEW YQKK, 7 (Agerpres). 

Marvis Lingren, o americană 
în vîrstă de 80 de ani, fostă 
asistentă medicală, a încheiat 
cu bine cel de-al 47-lea mara
ton al său (alergat pe distanța 
clasică de 42,195 km). Venera
bila performeră și-a început 
activitatea atletică la vîrstă

47-lea MARATON!
de... 62 de ani pentru a com
bate sechelele unei afecțiuni 
respiratorii. A participat la 
numeroase curse de maraton 
rezervate veteranilor, iar cu.d 
n-a avut concurenți a alergat 
de una singură, contracrono- 
mclru.

NA1BO111, î (Agerpres). — In 
sferturile de finală ale turneului 
din cadrul Jocurilor sportive a- 
frlcane de la Nairobi, echipa 
Kenyei a întrecut cu scorul de 
2—1 pe cea a Madagascarului, tar 
reprezentativa Camerunului a 
învins cu 3—1 formația Tunisiei.

IN ETAPA a 14-a a campionatu
lui Suediei fruntașele clasamen
tului au obținut victorii : MalmS 
a învins, pe teren propriu, cu 
2—0 echipa Hammărby, Iar I.F.K. 
Goteborg a cîștigat cu 3—0 me
ciul disputat, în deplasare, cu 
formația Oester, Alte rezultate : 
A.I.K. Stockholm — Norrkbping

0—0; Brage — Halmstad 1—1 ; 
Sundsvall — Frelunda 2—0 ; 
Oergryte — Elfsborg 3—0. Clasa
ment : 1. Malmo — 21 p; 2. I.F.K. 
Goteborg — 19 p; 3. Norrkoping 
- 18 p.

IN FINALA „Supercupcl* Elve
ției echipa Neuchâtel Xamax, de
ținătoarea titlului de campioană, 
a învins cu 3—0 (0—0) formația 
Young Boys Berna, cîștlgătoarea 
„Cupei*.

SELECȚIONATA feminină a 
Bulgariei, aflată în turneu în 
R.F. Germania, a jucat cu for
mația T*S.V. Siegen. Gazdele au

caleidoscop _ ATLETISMUL ROMANESC, FILE
— Campionatele Naționale de atletism care se desfășoară In aceste zile la Pitești, pe 
i,oai^..i « a de seniori ale României,

incursiune în istoria atletismului nostru.
I Stadionul ,,1 Mai*, reprezintă a 71-a ediție 
* Fi«e-ne permis, de aceea. să facem o scurtă

I
e Primul concurs organizat în țara noas
tră a avut loc în anul 1882, din inițiativa 
unui farmacist, pe nume Louis Schmetau, 
care, în timpul studiilor de la Viena, nu nu
mai că făcuse cunoștință cu atletismul, dar 
îl și practicase la diferite curse, cîștigîntî 
nu doar o singură dată. El este deci pri
mul atlet român învingător într-un con
curs internațional! Schmetau a reunit mai 
mulți elevi bucureștenl, organlzînd prima 
„Societate de alergări pe jos“, unele an
trenamente șl concursuri desfășurîndu-se 
în Cișmigiu, altele la Șosea.

a în 1896 a avut loc o competiție de an
vergură : București — Pitești — București, 
cu 335 concurenți și premii multe și sub
stanțiale. Cîștigătorul acestui concurs, unic 
în România, a fost un militar, Iile Gheor- 
ghe, care a parcurs 222 km în 41.04:00!

a In 1912, anul de constituire a Federa
ției Internaționale de Atletism, a luat fi
ință, la 1 decembrie. Federația Societăților 
Sportive din România (F.S.S.R.) șl în ca
drul acesteia Comisia de atletism care a 
aderat la forul internațional.

a în 1912 a avut loc pe Hipodromul Bă- 
neasa (un stadion, propriu-zis, neexistînd 
la acea dată) primul campionat interșcolar 
de atletism.

a în 1914 s-au desfășurat la București, la 
8 iunie, cele dintîi campionate naționale ale 
României (numai pentru bărbați), cînd a 
fost inaugurat și terenul F.S.S.R. de la Șo
sea, actualul stadion al Tineretului.
• Tn 1916 se consemnează organizarea pri

mului campionat masculin de cros, întoc
mirea unui sistem competițional cvasl-du- 
minical și organizarea ..Concursului mici- 
lor atleți “, pentru copii de 11—14 ani.

• Seria campionatelor naționale este în
treruptă de primul război modial, dar în 
1919 atleții români sînt invitați la Paris, la 
Jocurile militare inter-aliate. Rezultatele lor 
au fost însă modeste (doar o calificare In 
finală, la ștafeta 2004-400+8004-1600 m). De 
la Paris, săritorul Ion Constantinescu adu
ce în țară prima pereche de pantofi cu 
cuie.
• In 1920 se reia șirul campionatelor na

ționale la care participă atleți din toate 
p rovLnciil e Ro ân iei.

• Din 1921 se ține, în mod oficial, evi
dența recordurilor naționale. Este anul în 
care a avut loc. la Cluj, primul concurs 
atletic feminin.
• In 1922 s-a desfășurat prima întîlnire 

lnter-țări, meciul România — Iugoslavia, 
la Belgrad, cîștigat de gazde, cu 46—32.

a După un an, Timișoara a găzduit pri
mul meci internațional organizat în țara 
noastră, care a însemnat și prima victorie 
pe echipe: România 98 p, Cehoslovacia 39 
p, Iugoslavia 19 p. La Arad au fost orga
nizate, în premieră, campionate naționale 
pentru juniori.
• Alte asemenea premiere naționale au 

avut loc ulterior : în 1925, la Brașov — se
nioarele, 1947 — Ia București, cros femi
nin (senioare șl junioare), iar internațio
nale: 1928 — Amsterdam, prima participa
re olimpică, 1929 — Atena (Jocurile Balca
nice, ediția experimentală, alergătorul Du
mitru Paveliuc a obținut primul titlu dc 
campion balcanic, la 5 000 m), 1948, la Bucu
rești (ediția inaugurală a Campionatelor 
Internaționale ale României) etc.

a Primul record mondial al unul spor
tiv român l-a realizat în 1927 alergătoarea

DE ISTORIE

Rcmeo VILARA

17 medalii în ultimii 22 de ani. 
la „europene*, dintr-o evoluție 
prima ediție a C.E., în 1934. la 
ajuns, începînd din 1954, la un 
medalii, dintre care 3 de aur,

(14:44,4 pe 3000 m), dar proba
.......... nu a fost

de
Ia

m.

Ana Cicanci .
neflind pe atunci oficială 
omologat. în schimb, au fost omologate, 
între altele, cele 14 recorduri ale Iolandei 
Balaș — Sdter, la înălțime, ale Argentinei 
Menis, la disc, Nataliel Andrei și Maricicăl 
Puică la o milă și 2000 m. Vioricăi Viscopo- 
leanu, Vali lonescu șl Anișoarei Cușmir — 
Stanciu la lungime etc.

a De la o participare total nesemnifica
tivă la J.O., ulterior au fost obținute 8 
medalii de aur, 7 de argint și 7 de bronz, 
dintre care * .....................

a La fel, 
modestă Ia 
Torino, s-a 
total de 19 
13 de argint și 3 de bronz.

a în concursurile de sală (prima parti
cipare a fost la „naționalele* din 1950, la 
București) au fost obținute recorduri mon
diale și europene, un titlu mondial (Doina 
Mellnte la 1500 m în 1987) șl o medaâie de 
bronz (la 3000 m. tot atunci, prin Maricica 
Puică) șl numeroase medalii la C.E., dintre 
care 10 de aur.

a La C.M. de cros au fost obținute două 
titluri individuale prin Maricica Ptiică șl 
unul pe echipe: două titluri la C.M. de ju
niori în 1986 (Ana Pădurean la 1500 m șl 
Cleopatra Pălăcian la 3000 m). iar la C.E. de 
Juniori au fost cîștigate 5 titluri.

• în sfîrșit, să amintim și de Jocurile 
Mondiale Universitare, competiție la care, 
începîncl din 1959, au fost obținute 23 
titluri, dintre care patru anul acesta, 
Zagreb (Paula Ivan la 1500 m și 3000 
Marieta Ucu la lungime și Liliana Năstase 
la heptatlon) <

Dar cîte alte lucruri nu se mai pot scrie 
despre atletismul românesc!

obținut victoria cu scorul de 
5—0 (3—0).

FEDOR CERENKOV de la Spar
tak Moscova este cel de al 44-lea 
jucător sovietic, care în meciu
rile oficiale a înscris peste 100 
de goluri. Astfel el a intrat în 
„clubul Fedotov" la care devin 
membri acei fotbaliști care în 
jocurile internaționale, de cam
pionat și de cupă marchează cel 
puțin 100 de goluri.

IN SPANIA a fost desemnat cel 
mai bun jucător și antrenor al 
campionatului trecut. Fotbalistul 
nr. 1 este mexlcanui Hugo San
chez de la Real Madrid (golgete- 
rul campionatului, cu 34 de 
puncte înscrise), urmat de Car
rasco (F.C. Barcelona) și Michel 
(Real Madrid). Cel mai bun an
trenor a fost ales Javier cle
mente (Athletic Bilbao) în
vîrstă de 44 de ani. Echipa sa a 
ocupat locul 3 în ultima ediție
a campionatului.

• PE SCURT 9
BASCHET • Campionatul 

Mondial pentru juniori s-a, în
cheiat în orașul italian Bormio 
cu victoria selecționatei Iugo
slaviei, care a întrecut în finală 
cu 86—76 (40—43) echipa S.U.A. 
în partida pentru locurile 3—4, 
reprezentativa Italiei a învins cu 
77—66 (40—26) formația R.F. Ger
mania.

CICLISM • Cu prilejul con
cursului desfășurat pe velodro
mul olimpic din Moscova spor
tiva sovietică Erica Saloumiae a 
stabilit un nou record mondial la 
500 m lansat cu timpul de 29,655 
* Etapa a doua a Turului Da
nemarcei a revenit rutierului 
olandez Frans Maassen, înre
gistrat pe distanța de 202,800 km 
cu timpul de 5.04:48. în clasa
mentul general conduce danezul 
Kim Anderssen, urmat la «apte 
secunde de coechipierul său 
Jesper Skiby.

MOTO • „Marele premiu* al 
Braziliei la motocros — clasa 250 
cmc s-a desfășurat la Campos de 
lordao și a fost cîștigat de spor
tivul finlandez Pekka Vehkonen 
(„Cagiva"). Pe locul secund — 
americanul R. Smith (,,Honda“).

TENIS DE MASA A Proba 
masculină pe echipe din cadrul 
competiției internaționale dc la 
Phenian a fost cîștigatâ de se
lecționata R.P.D. Coreene, învin
gătoare cu 5—3 în finala disputa
tă în compania echipei R.P. Chi
neze. în finala probei feminine, 
echipa Cehoslovaciei a întrecut 
cu 3—2 selecționata secundă a 
R.P.D. Coreene.


