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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut, sîmbătă, 8 
august, o vizită de lucru în ju
dețul Constanța.

Noul dialog de lucru se înscrie 
ia cadrul analizelor efectuate de 
secretarul general al partidului, 
in ultima perioadă, împreună 
cu oameni ai muncii din unităti 
economice, de pe mari șantiere 
de investiții si din alte sectoa
re de activitate, cu reprezen
tanții organelor locale de partid 
si de stat, in vederea stabilirii 
măsurilor ce se impun pentru 
îndeplinirea. în cele mai bune 
condiții, a sarcinilor de plan pe 
acest an si dc întregul cincinal.

La începutul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu, s-a 
întîlnit, in municipiul Constan
ta. eu muncitorii si specialiștii 
ee lucrează in domeniile activi
tății portuare și construcți
ilor de nave — sectoare care 
dețin o pondere însemnată în 
economia județului.

Pe platforma terminalului de 
containere a PORTULUI CON
STANTA — principala poartă 
maritimă a tării — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîm- 
pinați eu puternice urale si ova
ții. cu multă însuflețire de mii 
de oameni ai muncii, docheri 
și mecanizatori, de marinari ai 
flotei noastre maritime, de lo- 
enitori ai municipiului Con
stanța.

Î11 această primire entuziastă 
și-au găsit o vibrantă expresie 
sentimentele de dragoste și 
profundă stimă pe care locui
torii municipiului Constanta, în
tregul nostru popor le poartă 
secretarului general al partidu
lui pentru activitatea neobosită 
ce o consacră, cu neasemuită 
dăruire și înflăcărat patriotism, 
cauzei progresului si înfloririi 
patriei, bunăstării si fericirii 
poporului. în același timp, ei 
au exprimat, direct si cald, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
profunda recunoștință pentru a- 
tenția acordată muncii lor. pen
tru grija manifestată față de 
dezvoltarea portului Constanța, 
care, prin transpunerea în viață 
a orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui, a cunoscut un amplu pro
ces dc extindere si modernizare.

Dialogul de lucru a prilejuit 
examinarea unor probleme e- 
sentiale privind activitatea ce 
se desfășoară în portul Constan
ța. unitate complexă, de mare 
importantă pentru economia 
noastră națională.
_Adresîndu-se oamenilor mun

cii prezenti. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a adresat che
marea de a face totul pentru 
o cit mai bună organizare a 
muncii, pentru obținerea de noi 
realizări. In vederea asigurării 
aprovizionării corespunzătoare a 
industriei cu materii prime si 
materiale si pentru realizarea 
la timp a exportului.

La ÎNTREPRINDEREA DE 
CONSTRUCȚII NAVALE CON
STANȚA — următorul o- 
bicctiv al vizitei — mii de 
constructori au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu o primire en
tuziastă. exprimîndu-și bucuria 
pentru această nouă îniîlnire cu

secretarul general al partidului, 
președintele Republicii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat preocupările si rezulta-pivwupaiiiv și rvzuna- g 
tele obținute in dotarea secțiilor g 
de producție cu echipamente și 
utilaje moderne de mare pro- 
ductivitate si a cerut ca aces- g 
tea să fie folosite cu cea mai g 
mare eficiență, să se asigure g 
scurtarea ciclului de construcție g 
și, respectiv, de reparație a na- g 
velor. pentru realizarea inte- g 
grală a programului de livrări g 
nave prevăzut pentru acest an. g 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună eu tovarășa Elena g 
Ceaușescu, a vizitat. în conți- g 
nuare, UNITATI DE NAVE ALE Ș 
MARINEI MILITARE g

IUnitățile de nave aveau ar
borat marele pavoaz. O gardă 
militară alcătuită din elevi ai 
Institutului de marină a pre
zentat onorul. Fanfara a into
nat Imnul de stat. Comandantul 
suprem a trecut în revistă garda 
tie onoare.

Prin uralc puternice, pre
lungi. cel prezenfi au dat o vi
brantă expresie sentimentelor 
de fierbinte dragoste si profun
dă recunoștință pe care mari
narii, întreaga oștire le nutresc 
din adîncul inimii față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
strălucit fondator al doctrinei 
militare naționale, inițiatorul 
programelor si măsurilor pri
vind instruirea si înzestrarea 
armatei. în anii de după Con
gresul al IX-lea al partidului, 
armata a cunoscut ample trans
formări înnoitoare sub raportul 
dotării și al creșterii forței com
bative. al participării active Ia 
viata economică, socială și ști
ințifică a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat realizările obținute 
în acest domeniu si a indicat 
să fie intensificată cooperarea 
eu institute de cercetare specia
lizate pentru continua perfecțio
nare a echipamentelor destinate ■ 
marinei militare si civile româ
nești.

Comandantul suprem al for- : 
(elor noastre armate a adresat ; 
marinarilor cele mai calde feli- ■ 
citări pentru rezultatele obținu- : 
te în pregătirea politică si de : 
luptă, o dată cu urarea de a : 
obține succese tot mai însem- ■ 
nate in viitor pentru a fi me- : 
reu gata să apere patria, cuce- ; 
ririle revoluționare ale poporu- : 
lui, independenta României.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au îmbarcai 
la bordul crucișătorului „Mun- g 
tenia". Pe timpul marșului efec- g 
tuat în largul mării s-a remar- 
cat nivelul înalt de pregătire a J; 
echipajului, modul prompt cum 
a răspuns la diferitele situații g 
create. g

* îTovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a făcut, duminică dimineața, o g 
vizită de lucru la ÎNTREPRIN
DEREA AGRICOLA DE STAT 
ALBEȘTI.

Au fost vizitate mai multe 
sole ocupate cu diferite cul
turi, unde, șl in această zi de 
duminică, se lucrează intens.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolao Ceaușescu a adresat 
colectivului întreprinderii cu
vinte de apreciere pentru re
zultatele obținute pînă acum și 
i-a urat să realizeze recolte tot 
mai mari.
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ATLEjlf CSI-AU DISPUTAT 

TITLURILE DE CAMPIONI
PITEȘTI, 9 (prin telefon). 

Cele mai aplaudate victorii ale 
reuniunii de sîmbătă din ca
drul Daciadei de atletism pen
tru seniori și a Campionatelor 
Republicane de tineret, desfă
șurată pe stadionul 1 Mai, au 
fost cele ale heptatlonistei gă- 
lățence Liliana Năstase, care 
a încheiat pe primul loc și ul
tima probă, 800 m, și mărșălui
toarei din Tg. Jiu, Victoria O- 
prea care, la 10 km, și-a în
trecut net și spectaculos ad
versarele. Publicul, numeros 
și entuziast, a aplaudat nu nu
mai performanțele atleților, 
ci și eforturile deosebite, dă
ruirea evidentă cu care cele 
două tinere au concurat pentru 
a obține prestigioasele titluri 
de campioane naționale și ale 
Daciadei.

Sîntem siguri că multe a- 
plauze ar fi cucerit și alergă- 
toarea timișoreană Maria 
Simeanu-Costencu, cîștigătoa- 
re la 800 m, în fața marilor 
favorite Mitica Junghiatu și 
Ella Kovacs, dacă acest suc
ces ar fi fost obținut în luptă 
directă și nu prin intermediul 
seriilor contra-timp, sistem 
care, iată, la un scurt Interval 
după „Internaționale*1 oferă din 
nou prilejul unor situații con
testate și nedorite. Alergătoa- 
rea timișoreană, care a concu
rat în prima serie, a luat cursa 
pe cont propriu, de la înce-

putui ei și, imprimîndu-i 
ritm susținut, a încheiat 
2:01,26, cel mai bun timp 
ei din acest an, în care revine 
după un sezon de absență 
competițională. Favoritele gru
pate în seria următoare s-au 
supravegheat reciproc în pri
mul tur, nepreocupindu-se de 
timp, ci de poziția în pluton, 
astfel îneît sprintul spectacu
los de pe ultimii 200 m, care a 
decis ordinea în serie (Jun
ghiatu, Kovacs, Pintea) si 
timpul învingătoarei (2:01,36), 
n-a stabilit însă și ordinea pe 
podium.

Un nou titlu pentru hurdle- 
rul Liviu Giurgian (la orizont 
nu apare de ani și ani un con
tracandidat !) ; primul titlu de 
campioană din carieră al dis
cobolei craiovene Mariana 
lonescu-Lengyel ; sucoesul
surprinzător oferit de piteș- 
teanul Constantin Gavrilă 
concltadinilor săi, la capătul 
unui senzațional sprint final 
la 1500 m, care i-a uluit pe 

. Mereuță șl Ene, care conside
rau deja încheiate conturile, 
s-au înscris ca puncte de inte
res ale reuniunii.

Deși antrenorul Nicolae Mă- 
rășescu era încrezător în posi-

un 
in 
al

Paul SLAVESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

„CUPA PIONIERULUI li

CE. DE ATLETISM (j)
5 medalii de argint și una 
de bronz pentru sportivele 

noastre
LONDRA, 9 (Agerpres). —• 

„Europenele" de atletism pen
tru juniori s-au încheiat la 
Birmingham.

Cătălina Gheorghiu (România) 
a cucerit medalia de argint în 
proba de 800 m, fiind crono
metrată cu timpul de 2:01,33. 
Pe primul loc s-a' situat B. 
Bruhns (R. D. Germană) — 
2:00,56, medalia de bronz re
venind unei alte sportive din 
R. D. Germană, D. Steineke — 
2:02,08.

Medalie de argint a cîștigat 
și Simona Staicu, in proba de 
1 500 m, în care a fost înre
gistrată în 4:16,69, fiind pre
cedată de S. Pajkici (Iugosla
via) — 4:16,09.

în proba feminină de 3 000 
m, cîșigată de Fernanda Ribei
ro (Portugalia) — 8:56,33, spor
tiva română Dorina Calenie 
a cucerit medalia de argint, cu 
timpul de 9:06,14, iar coechi
piera sa Doina Homneac a ob
ținut medalia de bronz 
9:11,30.

La săritura în înălțime, 
na Astafei (România) s-a 
tuat pe locul doi cîștigind
dalia de argint cu 1,88 m, fiind 
precedată de Karen Scholz 
(R. D. Germană), cu același 
rezultat (la număr de încer-

cu

Ali- 
ai- 

me-

(Continuare In pag. 2-31

LA OINĂ,
0 COMPETIȚIE TOT MAI VIU DISPUTATĂ
din cele peste 
start, care au

O 16 echipe, 
800 aliniate la 
mers din victorie în victorie 
în etapele anterioare, s-au 
întîlnit la Mangalia în finala 
pe țară a „Cupei Pionierului" 
la oină, desfășurată sub gene
ricul Daciadei. Fiind de forțe 
sensibil egale, majoritatea fi
nalistelor au furnizat jocuri 
echilibrate, cu realizări tehni
ce deosebite, întrecerile găzdu
ite de stadionul „23 August" 
constituindu-se într-un verita
bil festival pionieresc al spor
tului nostru național. • împărțiți 
în două grupe preliminare, 
micii oiniști și-au disputat în- 
tîietatea 
vîrstei 
turneul

cu ardoarea specifică 
pentru calificarea în 
final. Primele meciuri,

Traian ÎOANIȚESCU

(Continuare tn pag 2-3)
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Echipa Scolii generale nr. 1 din comuna Turnu Roșu (jud. Sibiu) 
Foto : Ilie ȚAPELEA — Mangalia

„Europenele" de tenis de masa in lumina cifrelor

...Șl STATISTICILE CONFIRMĂ BUNA VALOARE
Ecourile ediției cu nr. 30 a 

C.E. de tenis de masă pentru 
juniori și cădeți, care a avut 
ioc la Atena, nu s-au _ stins 
încă, în prim-plan siluîndu-se 
și evidențierea comportării 
sportivilor noștri care, cu 4

STEAUA A CIȘTIGAT „CUPA ROMÂNIEI * LA POLO
ORADEA, 9 (prin telefon). 

„Cupa României". la polo, 
în urma turneului desfășurat in 
bazinul din localitate a reve
nit la ■
Steaua (antrenor Viorel 
care a cîștigat toate cele 
partide

Steaua a întrecut mai 
pe Rapid București, cu 
(1—2, 2—3, 3—0. 4—3), după o 
partidă extrem de disputată, în 
care apa bazinului a fost me
reu în ...fierbere, înregistrin- 
du-se și 28 de eliminări (din 
care 19 împotriva steliștilor) ! 
Rapidiștii. pe lingă alte ocazii.

actuala ediție echipei
Rus), 
cinci

susținute.
întîi 

l(t—8

au avut și trei bare consecu
tive în „sfertul" al treilea. Au 
marcat : Stcmate 3, Fruth 2, 
Nuțu, Ragea, Vamoș, Geantă, 
Chețan cîte unul (S), Jianu 4, 
Lupescu 2, Florincescu și R. 
Tufan cîte unul (R). în penul
tima etapă, echipa militară a 
obținut o victorie destul de di
ficilă, cu 9—6 (3—2. 2—1, 1—2, 
3—1), asupra Voinței Cluj-Na- 
poca, prin golurile înscrise de 
Geantă 2, Chețan 2, Fruth 2, 
Duculeț. Ragea și L. Balanov 
cîte unul, pentru învinși punc- 
tind Marc 2, Pop, Muzsnai, 
Colccriu și Marosi cîte unul.

Meciul de încheiere a turneu
lui a fost cel dintre Steaua și 
Crișul Oradea, scor 6—S (2—2, 
3—1, 0—1, 1—1). Apărarea a- 
gresivă a tinerei garnituri 
bucureștene a frînat acțiunile 
ofensive ale gazdelor, hotărî- 
toare fiind, totodată, insisten
ța și precizia în situațiile de 
„om în plus" de care au bene
ficiat steliștii. Golurile i-au 
avut ca realizatori pe Ragea 2, 
Geantă, Nuțu, L. Balanov, Che-

Ilie GHIȘA, coresp.

(Continuare în pag. 2-3)

medalii de aur și 2 de argint, 
au situat România pe locul 2 
în clasamentul neoficial pe na
țiuni (în care au punctat doar 
11 din cele 27 de țări partici
pante), după U.R.S.S. și îna
intea unor echipe reprezentînd 
„școli" cu recunoscută valoare 
internațională : Ungaria, Iugo
slavia, Cehoslovacia, Franța, 
R. F. Germania, Suedia etc.

Această comportare nu este 
rodul întimplării, ci consecin
ța unui șir de evoluții foarte 
bune la edițiile precedente, 
urmare firească a măsurilor 
luate de către federație vizînd 
intensificarea muncii la nivelul 
copiilor și juniorilor în vede
rea promovării elementelor eu 
adevărat talentate, care să 
preia ștafeta unor performeri 
care au adus faimă tenisului 
de masă românesc. De altfel, 
apelînd tot la „graiul cifrelor", 
vom constata că la cele 30 de 
ediții, recolta tenisului nostru 
de masă la această categorie 
de vîrstă este de 38 de titluri, 
în acest caz clasamentul pe 
națiuni situînd România pe

A JUNIORILOR NOȘTRI
locul 4, după U.R.S.S. (82), Ce
hoslovacia (45), Suedia (40), 
dar înaintea (la mare diferen
ță) Ungariei (23), Iugoslaviei 
(18), R. F. Germania (11), An
gliei (9) ș.a. O poziție foarte 
bună, cîștigată abia în ultimii 
ani, cînd, pe fondul unei creș
teri deosebite a nivelului va
loric pe plan internațional, în 
palmares au fost* înscrise 16 
medalii de aur (1981—1987), 
după ce între 1961—1980, cînd 
generația Măriei Alexandru, 
lui I. Cobîrzan, D. Giurgiucă 
depășise vîrsta junioratului, 
s-a creat un adevărat gol, ici- 
colo ivindu-se cîteva succese 
(1962, 1968, 1969, 1973, 1978).
Aceasta a fost urmarea și a 
înființării Centrului Olimpic, 
măsură salutară și eficientă, 
ce ar trebui luată acum și în 
cazul băieților.

De la planul general, să 
transferăm discuția la cel par-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)



DINAMO — STEAUA 5-7, DE TENIS

DAR UNDE SiNT MECIURILE DE ALTĂDATĂ?! DE LA CIMPINA
LA RAPID, PROGRESE SPRE BASCHETUL Ă

lăudat 
a avut 
pentru

Zicala că „la pomul 
să nu te duci cu sacul" 
o adeverire concretă 
cei care au venit sîmbătă sea
ra. in Parcul sportiv Dinamo 
pentru a urmări întîlnirea de 
box dintre Dinamo și Steaua, 
din cadrul Campionatului Na
țional pe echipe. Desigur, 
iubitori, boxului 
să urmărească 
pe reprezentanții 
secții fruntașe a e

au 
la 

celor
__ ... ____ , pugilismuluț 
nostru, care au avut întotdeau
na în componență aproape tot 
ce are mai valoros acest sport 
din întreaga tară, sportivi cu 
rezultate de prestigiu în arena 
Internațională, cu 
campioni 
sau europeni.
sâmbătă ? O *»»
care ne este destul de greu să 
remarcăm 
Pugiliștii de

dorit 
lucru 
două

titluri de 
mondiali 

am văzut
olimpici,

. Ce 
gală oarecare, în

vreun sportiv. 
,... la Steaua au cîș

tigat cu 7—5. Ei ni s-au părut 
mai hotărîți. mai dornici 
victorie, mai bine pregătiți 
au reușit, prin acest succes să 
facă un important pas spre 
tlul de campioni, urmind

de
Ș>

ti
es 

returul întrecerii să fie organi
zat de Steaua.

Dinamoviștii, deși au prezen
tat boxeri ia toate cele 12 ca
tegorii de greutate nu au rea
lizat mai mult din cauza lipsei 
de valoare autentică a sporti
vilor, a improvizațiilor la care 
au . fost obligați să recurgă an
trenorii T. Niculescu și V. 
Vrînceanu. Spre exemplu, 
Dragomir Ilie și-a anunțat de 
mai multă vreme intenția de a 
abandona activitatea compe- 
tițională (în care a adus multe 
servicii clubului său), dar iată 
că sîmbătă el a urcat în ring 
Ia categoria ..mijlocie mică" I 
Florian Țîrcomnicu. un „semi- 
ușor“ și ..ușor" redutabil cu 
cîțlva ani în urmă, a evoluat 
la categoria „mijlocie", iar 
rezultatele s-au văzut. Antre
norul Valentin Vrînceanu a 
trebuit să-și completeze echipa 
la „supergrea". dovedindu-se 
mai bine pregătit dccît mulți 
dintre... elevii săi.

Cîteva meciuri au avut, to
tuși. o cotă ceva maj ridicată. 
„Semimuștele" Viorel Encean 
Pop și Marian Gîndac au ofe
rit un spectacol agreabil, cu 
multe schimburi de lovituri, 
în care Gîndac a obținut ver
dictul la limită. Așteptată cu 
interes a fost și partida „pe
nelor" Daniel Dumitrescu și 
Marceiică Tudoriu. în ring e- 
chilibrul a persistat multă 
vreme, dar cu un final mai 
bun, mai clar. Dumitrescu a 
primit decizia în unanimitate 
Fratele său. Marian, a boxat 
bine la „semiușoară" în com
pania lui Daniei Măeran. dar

stelistul. cu un bagaj superior 
de cunoștințe tehnice, a cîști
gat la puncte. Meci „cu seîn- 
tei“ între „ușorii" Ion Stan și 
Viorel Mihăilă. Croșeele și di
rectele expediate din ambele 
părți și-au atins deseori ținta. 
Cu o pregătire fizică mai bună, 
Mihăilă a fost declarat cîștigă- 
tor în rest... REZULTATE 
TEHNICE. în ordinea categorii
lor. (primii sînt boxerii dina- 
moviști) : Viorel Encean Pop 
p.p. Marian Gîndac (0—1). A- 
drian Amzăr b-p. Cristian 
Morea (1—1). Radu Petric p.ab 
2 Ion Guzganu (1—2). Daniel 
Dumitrescu b.p Marceiică Tu- 
doriu (2—2). Marian Dumitres
cu p.p. Daniel Măeran (2—3), 
Ion Stan p.p. Viorel Mihăilă 
(2—4), Rudei Obreja b p. Giani 
Gogol (3—4), Dragomir Ilie p.p. 
Nicolae Dănuț (3—5). Florian 
Țîrcomnicu p.p. Florian Vasile 
(3—6). Gabriel Constantir.escu 
p.k.o. 2. Nicolae Crețu (3—7), 
Viorel Neagu c. neprez. (4- ~

_ Valentin Vrînceanu bk.o. 
Vicentiu Anghel (5—7).

Și acum să așteptăm returul 
întrecerii pe echipe, care nu 
este prea departe.

Paul IOVAN

■).
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Al doilea Circuit de tenis or
ganizat de federația de resort 
s-a încheiat pe terenurile aso
ciației sportive Neptun din Cim- 
pina. La masculin a cîștigat 
Marius Comănescu (Dinamo 
București), care a dispus in fi
nală de Adrian Popovici (Stea
ua) cu 6—3, 5—7, 6—4. Rezulta
tele semifinalelor : Popovici — 
loan Florin 6—4, 6—3 Comă
nescu — Chiru 6—3. 6—4. In 
sferturile de finală s-a înregis
trat o surpriză. Chiru întreeîn- 
du-1 cu 6—1, 6—2 pe George 
Cosac. acesta din urmă intr-un 
declin inexplicabil de formă 
ultima vreme.

în competiția feminină 
simplu Florentina Curpene 
învins-o cu 6—3, 6—4 în finală 
pe Teodora Tache (ambele de 
la Dinamo București). în semi
finale : Cumene — Bernadeta 
Martin (Politehnica București)
5— 0. 6—1. Tache — Dianc Sa- 
miingi (ambele Dinamo Bucu
rești) 3—6. 6—0. 6—2. Finalele 
de dublu. Masculin : Comănes
cu, Fne — Toma, Cosac 6—2,
6— 3 : feminin : Buciu. Precun 
— Samungi, Tache 6—4, 6—7, 
6—2. (C. VÎRJOGHIE - coresp.)

în

de
a

Un fapt minor în aparență, 
dar de mare însemnătate : in 
Sala sporturilor Rapid din Ca
pitală numărul panourilor de 
baschet a crescut de la două 
la șase. „Cu sprijinul unor 
unități din cadrul Ministeru
lui Transportului și Telecomu
nicațiilor, secția de baschet a 
clubului nostru a primit patru 
panouri (pliabile) care vor 
permite majorarea substanțială 
a volumului și intensității an
trenamentelor, în special a ce
lor care vizează precizia arun
cărilor Ia coș și recuperările", 
ne-a declarat prof. Grigore 
Tărcoci, responsabilul Cabine
tului metodic al clubului fe
roviar, pe care l-am întîlnlt 
în sală, la un antrenament al 
formației de seniori.

Ne-am cbnvins Ia fața locu
lui că afirmația nu este gra
tuită. Pe grupuri de cîte doi- 
trei jucători, antrenamentul sc 
desfășura intr-un ritm alert, 
fiecărui jucător venindu-i la 
intervale mici rîndul să arun
ce la coș ori să voleibolcze. 
Prof. Dumitru Evulcț-Coliba- 
ba, noul antrenor al forma
ției Rapid (avîndu-1 ca secund 
pe mai tînărul Dan Militarul, 
a ținut să menționeze: „Avînd 
la dispoziție șase panouri, pu- 

lucra mai mult și mai 
individualizarea

tem 
bine pentru

ATLEȚII ȘI-AU DISPUTAT TITLURILE DE CAMPIONI
(Urmare din pag. I)

bilitățile elevului său Sorin 
Matei de a înregistra o perfor
manță superioară celei de la 
recentele J.M.U. (2,30 m), cra- 
ioveanul a obținut, ce e drept, 
tot „bronzul", ca Ia Zagreb, 
dar avînd doar 2,10 m, mult 
prea puțin insă in perspectiva 
C.M.

Și venind vorba 
competiție 
amintit că 
tă. care a 
la Pitești, 
(80,36 m), 
jea după

de marea 
de la Zagreb, ne-am 
sulițașul Nicu Roa- 
ciștigat acum titlul, 
cu o cifră notabilă 

la Universiadă tin- 
,_ ___ ,_ un asemenea rezul

tat, cu care ar fi urcat pe po
dium. În general vorbind, ac
tuala ediție a Daciadei la atle
tism n-a scos nici un rezultat 
în lumina marii performanțe 
nivelul ei fiind mediocru.

Iată rezultatele înregistrate: 
VINERI : bărbați — 10 000 m : 
G. Marko (Krpid) 29:20.72, C 
Ariciu (ASA Sibiu) 29:25.32. M 
Ștefănuț (Metalurgistul Cugir) 
30:18,65 — campion la tineret ; 
lungime: V. Dima (Steaua)
7.67 m. M. Bran (Știința CFR 
Bacău) 7.64 m. D. Simion (Vic
toria) 7,51 m. C. Mărunțelu 
(Știința CFR Bacău) 
campion la tineret ;
R. Stănescu (Steaua)

7.25 m — 
prăjină :
5,10 m.

TURNEUL DE ȘAH DE LA BĂILE HERCULANE
BĂILE HERCULANE, 9 (A- 

gcrpres). — în runda a 4-a a 
turneului internațional femi
nin de șah de la Băile Hercu- 
lane, Margareta Mureșan a in- 
vins-o pe Eugenia Ghindă, 
Nina Sitnikova (U.R.S.S.) pe 
Nadejda Mitcseu, Smaranda 
Boicu pe Gertrude Baumstark, 
Johana Ja-oilzinska (Poloi.i.1 
a cîștigat la Antye Riedel

(n. D. Germană), iar în parti
dele Ligia Jicman — Gabriela 
Slaneiu și Eva Forgo (Unga
ria) — Natalia Titorcnko 
(U.R.S.S.) a fost consemnată 
remiză.

în clasament conduce Nina 
Sitnikova, cu 3,5 p. urmată de 
Margareta Mureșan, Smaranda 
Boicu și Johana Jagodzinska 
3 p.

„CUPA ROMÂNIEI" LA POLO
(Urmare im pag l)

țan (S), Pantea 2. Kiss. Garo- 
fcanu și Fărcuță (C).

Ca o altă surpriză a ediției, 
trebuie consemnată poziția — a 
doua — pe care s-a situat fi
nalmente C.S.U.—Construcții
București. Studenții au reușit 
in ultimele trei etape ale tur
neului tot atitea victorii, ade
vărat tur de forță în fața unor 
partener) mai bine cotați și 
mai experimentați. Ei au în
vins pe rînd formațiile Voința 
Cluj-Napoca cu 11—7 (1—1,
4—3, 3—1, 3—2), Crișul Oradea 
cu 9—3 (4—0, 3—0. 1—2, 1—1)1 
— a fost cea mai bună evo'uție 
a ]or. orădenii reușind primul 
gol abia în min. 16 — și Va

gonul Arad cu 11—6 (4—1, 
2—0, 2—3, 3—2). avînd pe Popa, 
Ciobăniuc, Geambașu și Niță 
ca principali realizatori.

Celelalte rezultate : Rapid — 
Vagonul 15—7 (3—3, 2—2, 1... .2, 
6—0), Rapid — Voința 8—8 
(3—2, 2—2, 1—2, 2—2). Crișul — 
Vagonul 14—8 (5—1, 5 3, 3—1,
1—3). Arbitrajele au fost asi
gurate de fi. Băjenai*u. V. 
Burdea, Gh. Chirculete. A. 
Czegenyi, Șt. Karacsonyi și R. 
Nichita.

Clasamentul final al turneu
lui : 1. Steaua 10. p, 2. C S.U. 
Construcții București 7 p. 3. 
Rapid București 5 p. 4. Crișul 
Oradea 4 p. (39—40). 5. Voința 
Cluj-Napoca 4 p (40—46). 6. Va
gonul Arad 0 p.

SPORTIV RAPID organizează cursuri de inițiere șl
Înot pentru copii între 5 și 16 ani. Cursurile au loc---------- .... _--------- . --------------

Înscrierile se fac la bazin, informații suplimentare la telefoa
nele 17.02.70 șl 17.03.01.

rinsiui de inițiere $i selecție la înot
CLUBUL 

selecție la . __________ . _______ _______ _
— sub Îndrumarea unor reputațl profesori de specialitate 
bazinul Rapid, zilnic, tnceplnd de la orele 13, 15 sau 17, in ur
mătoarele serii : 10—21 august. 25 august — 4 septembrie. 7—1» 
septembrie.

R. Enescu (Steaua) 5,00 m — 
campion la tineret. B. Tudor 
(CSȘ 5 Rapid) 4.40 m ; greutate: 
V. Savu (Metalul) 18,27 m. C. 
Palamariu (CSM Suceava) 18,22 
m, S. Tirichiță (Metalul) 17,92 
m, C. Grasu (Dinamo) 16,83 m 
— campion la tineret ; SÎM- 
BĂTĂ : bărbați — 1500 m : C. 
Gavrilă (CSM Pitești) 3:42,47 — 
campion și la tineret. CI. Me- 
reuță (Oțelul Galați) 3:43,26, C. 
Ene (Poli Timișoara) 3:44,51 ; 
110 mg. : L. Giurgian (Dinamo) 
13,51 G. Boroi (Steaua) 13,92, 
L. Vlad (Farul C-ța.) 14,22 — 
campion la tineret; 20 km marș: 
~ ‘ " (Explorări Deva)

Sofian (PTT) L28:38, 
(Metalul Plopeni)

D. Firică 
128:15, C. 
I. Păun
l. 28:49, M. Mihălescu (CSȘ Su
ceava) 1.32:23 — campion la ti
neret ; echipe : Meta'ul Plo
peni 4 31:51, PTT 4.45:46, Mus
celul C-lung 4.51:26 — campioa
nă la tineret; înălțime : E. Po
pescu 2,24 m. C. Militaru (am
bii Steaua) 2,20 m. S. Matei 
(CSM Universit. Craiova) 2,10
m, M, Bradacs (Voința) 2,05 m 
— căînpion la tineret ; suliță: 
N„ Roată (IEFS) 80,36 m, D. 
Negoiță (Petrolul PI.).. 77.60 m, 
C. Chiriac (CSM Univ. Craiova) 
77,30 m V. Ju a (Prahova PI ) 
69.60 m — campion la tinerel; 
ciocan : N. Bindar (Metalul) 
74,36 m, M. Fazekas (Tricolorul 
TC1 Oradea) 69.10 m — cam
pion la tineret. Ad. Meheș (CSM 
Univ. Craiova) 68,50 m ; 4x100 
m : Constructorul Arad 41,39; 
femei — 800 m : Maria Simea- 
nu-Costencu (Poli Timișoara) 
2:01,26. Mitica Junghiatu (Me
talul) 2:01,36, El a Kovacs (Stea
ua) 2:01,53, Maria Pintea (Știin
ța CFR Bacău) 2:02.29 — cam
pioană la tineret ; 10 km marș: 
Victoria Oprea (Voința Tg. Jiu) 
50:35,86, Lucia Cioancă (Ra
pid) 51:30,26. Agneta Nemeș 
(Tricolorul TCI Oradea) 51:40.08, 
Gabriela Todiresei (S.C. Ba
cău) 51:44,82 — campioană la 
tineret ; 4x100 m : Rapid 44,43; 
disc : Mariana Ionescu-Lcngycl

C. E.
(Urmare din nag. 1)

(CSM Univ. Craiova) 63,40 m. 
Florența Crăciunescu (Steaua) 
61,64 m. Elisab. Neamțu (IEFS) 
61,32. Floarea Vieru (CSM U- 
niversit. Craiova) 59,10 — cam
pioană la tineret; heptatlon : 
Liliana Năstase (CSU Galați) 
6294 p. Corina Tifrea 5922 p. 
Elisab. Anghel (ambele St. Ro
șu Brașov) 5727 p — campioa
nă la tineret.

Duminică, trei probe au po
larizat atenția generală: 10 000 
m. 1500 m și lungimea, toate 
probe feminine.

Disputa multiplei campioane 
Maricica Puică la debutul ei 
într-o asemenea lungă alergare, 
cu campioana „en titre" Elena 
Murgoci, s-a încheiat cu victo
ria categorică și aplaudată a 
alergătoarei de la Olimpia. La 
1500 m coechipiera ei de club 
Si de lot reprezentativ. Paula 
Ivan a cîștigat în forță, după 
ce se desprinsese de urmări
toarele sale cu peste 300 m 
înaintea liniei de sosire, 
lungime, cele mai bune rezul
tate ne ansamblul unei probe.. 
Vali loncscu a sărit 
ori peste 7 metri (7,04 
m). Carmen Sîrbu. în 
venire întreeînd-o pe 
campioană mondială 
tară. Mariela Ucu. ambele reu
șind rezultate de bună valoare.

Rezultate de DUMINICĂ: fe
mei: 10 000 ni: Maricica Puică 
(Olimpia) 33:32,97, Viorica Ghi- 
can (Voința Tg. Jiu) 33:33,83, 
Elena Murgoci (Metalul 
Tg-viște) 33:45.95. Iulia Negură 
(Știința C.F.R. Bacău)
— campioană
m: Paula
4:03,56, Elena Fidatov 
Tulcea) 4:05,88, 
4:06,78, Maria 
campioană la tineret; lungime: 
Vali lonescu ~ 
Carmen Sîrbu
— campioană la tineret. Marie- 
ta Ilcu 
6,84 m. 
numărul

DE ATLETISM

înșiruirii, 
elementele 
le-am promovat in Divizia A. 
Ne interesează, desigur, îmbu
nătățirea preciziei aruncărilor 
la coș, dar pentru noi la fel 
de important este și randa
mentul apărării, prin agresivi
tate și recuperări. Or, faptul 
că avem șase panouri ne 
tă nemijlocit și la acest 
pitol. Doresc să precizez 
îmbunătățirea 
pregătire în sală nu ne 
să neglijăm antrenamentele în 
aer liber, pe care le efectuăm 
zilnic, importanța lor fiind ho- 
tărîtoare în 
pregătiri fizice 
mită aplicarea apărării 
sive la fiecare meci".

între timp și-au făcut 
riția în sală și componentele 
divizionarei A Rapid, însoțite 
de antrenorul Victor Bulancea 
și ajutorul său. Mihai T“rca- 
nu. Revenită în prima grupă 
valorică (1—6) a campionatu
lui, după 
„navetă" 
formația 
pornește 
mari, mai precis, după 
ne-a
„...cu intenția de a se califica 
în turneul final 1—1 al Divi
ziei A. Știu că este un țel În
drăzneț, dar, beneficiind de 
sprijinul clubului și de totala 
adeziune a jucătoarelor, cred 
că ne putem îndeplini obiec
tivul. Nu mai puțin adevărat 
este faptul că dorim ca echipa 
noastră să practice un joc mo
dern, bazat pe apărare agre
sivă și multe recuperări, adi
că pe clementele deficitare din 
baschetul nostru feminin. A- 
preciez că prezența jucătoare
lor tinere (unele chiar junioa
re) va contribui Ia întărirea

mai cu scamă cu 
tinere pe care

condițiilor

obținerea 
care să

La

de două 
m și 7,01 
mare re- 

recenta 
universi-

34:54,44 
la tineret: 1500 

Ivan (Olimpia) 
(Delta 

Ella Kovacs 
Pintca 4 :09,71 —

(Rapid) 7,04 m.
(Dinamo) 6.88 m

aju- 
ca- 
că 
de 

face

unei 
per- 

agre-

apa-

cițiva ani buni de 
între „A" ’

feminină
la drum

și „B“, 
feroviară 

cu gînduri 
cum 

declarat V. Bulancea :

spiritului dc 
de necesar fol 
defensiv bazai 
nacitate, rea 
psihică".

La ieșirea 
din sală (se î 
dion, undi- țtr 
gătire fizi ■„) 
pe cei trei j 
debuta în io 
în prima div 
dintre ei, M 
m) și Florin 
m), provin c 
niori ă clubi 
trenor : Dan 
Sandor Csata 
transferat de 
(unde a fost 
struit de p 
Liviu Barbu) 
adăuga lotuli 
tul trecut, di 
Dan Sipo.ș, Vi 
ghe Dumitru 
che, Marian 
Popovici, Nit 
briei Mihai, 
Gheorghc G1 
dric.

Elemente 
fete, prin pi 
relor Ioana 
Florentina 
Adina Criste: 
duse ale ani 
na Grigoresc 
nisie. Celelal 
la Rapid : F 
nuța Trieă, 
milia Alixan 
duianu, Ta 
Ana Bartoloi 
gan, Dorina 
Cîrstoiu, Gs 
Melania Lefț

Ouir’

TS

La finele acestei săptămîni, !a

0 ATRACTIVA SI INTERESAM Ă

cări). Pe locurile 3—4, la ega
litate, s-au clasat Heike Black 
(R. D. Germană) și Elena Je- 
lesina (U.R.S.S.) — 1,84 m.

După cum s-a anunțat, in 
prima zi a competiției sporti
va româncă Mirela Belu a ob
ținut medalia de argint la 
săritura în lungime, cu rezul
tatul de 6,44 m.

ADMINISTRAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO 2 DIN 9 
AUGUST. EXTRAGEREA I : 
41 44 23 6 ; EXTRAGEREA a 
II-a : 5 12 20 26 ; EXTRAGE
REA a IlI-a : 9 14 3 4. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
440.394 lei.
• în așteptarea (desigur, 

nerăbdare) a concursurilor PRO
NOSPORT. care, după cum s-a 
mai anunțat, vor fi relansate c 
dată cu Începerea noului sezon 
fotbalistic intern, iubitorii aces
tui sistem îsi pot Încerca din

(Metalul Hun odoare) 
Celelalte rezultate 
nostru următor.

(juniori)
rezultate : feminin :

garduri : Birgit Wolf 
Germania) — 13,34 ; 

m : Birgit Jerschabek

in

Alte
100 m 
(R. F.
10 000
(R.D.G.) — 33:44,37 ; aruncarea 
greutății : I. Wyludda (R.D.G.)
— 19,45 m ; masculin : săritura 
În înălțime: Partyka (Polonia)
— 2,19 m ; săritura în lungi
me : Oșcikan (U.R.S.S.) —
8,17 m ; 10 km marș : Di Be
nedicts (Italia) — 39:4j,71

DE GIMNASTICA, .CUPĂ I
O interesantă și atractivă 

competiție de gimnastică de
ține în această săptămînă 
„capul de afiș", ea fiind aș-, 
teptată în egală măsură de 
competitori, cit și de specia
liștii acestei discipline sporti
ve : cea de-a 23-a ediție a 
„CUPEI PRIETENIA", între
cere rezervată celor mai tineri 
performeri din țări socialiste.

Concursul este programat în 
Sala Sporturilor din Baia Mare 
în zilele de 14—16 august, 
bucurîndu-se de participarea 
echipelor de fete și de băieți 
din Bulgaria, R. P. D. Coreea
nă, Cehoslovacia, Cuba, R. D. 
Germană, Polonia, România, 
Ungaria și Uniunea Sovietică. 
Ca țară organizatoare, Româ
nia beneficiază dc dreptul de a 
alinia in competiție, atît la 
feminin cit și Ia masculin, cîte 
două, formații, una în afară de 
concurs.

După Cluj-Napoca — în 1968, 
și Baia Mare 
pentru 
noastră 
trecere a celor mai tineri gim- 
naști din țări socialiste, con
curs în care, de-a lungul edi
țiilor precedente, 
numeroși 
mondială.

Vineri

in 1975, este 
a treia oară că țara 
găzduiește această in

sportivi
s-au

i de
lansat 

talie

după-amiază. vor

evolua băieț 
amiază, fete 
(dimineața 
miaza fetele 
rate.

(Urmai

ticular, adie 
fiecărui spo 
nou, la «•’ ' 
reprezeni 
(Otilia Bă„o 
Adriana Nă 
nu — cîte 2 
mii 20 de si 
numărul de 
în acest gr 
8 sovietici, 
goslavi, ceh 
vest-german 
gul pluton 
jucători, ce 
componenți 
medaliate, i 
din cîte 4

La junioa 
(33 de me: 
mare 
nute 
tive)

numă 
dintre 
a ave

„CUPA PIONIE
(Continuare in vag 2-3)

primele surprize... Principalele 
favorite, echipele școlilor din 
Turnu Roșu (jud. Sibiu), Suraia 
(jud. Vrancca), Modclu (jud. 
Călărași) și Lipnița (jud. Con
stanța) au fost învinse. Doar

STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
plin sansele la Loto Pronocxpres 
si Loz în Plic. Urmărind diver
sificarea posibilităților de 1oe.

se organizează acțiuni cu 
deosebit, menite să ex-

LOZ PLIC

Mvttai cw wm poate otâiga./

periodic 
caracter _____ _________ ___ —
tindă gama opțiunilor și, implicit, 
a cîstigurilor. O asemenea acți
une se anunță a li și TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO de dumi
nică. 16 august, cu suita sa ca
racteristică de cîstiguri. între care 
autoturisme șl excursii peste ho
tare. Procurîndu-vă nrosnectul a- 
cestel trageri (distribuit gratuit 
la toate agenții!.’ Loto-Pronosport), 
veți putea afla amănunte deose
bit de interesante, inclusiv tn ceea 
ce privește elementele formulei 
de joci.

echipa din 
șit, in extr 
cursa penti 
rîvnitului t: 
menținut 
pentru un 
vii antrenc
E. Simea i 
neul final 
armoniza) 
montele _M 
plar, ei au 
acest turne 
pentru pt 
pentru a II 
m joe și, 
îmbrăcat ti 
oni ai Dac 
torii dubli 
LASLEA, 
Leucă, I.
F. Iloandi 
Costei, M.
G. POPA, 
dră, Gh. I 
rea, P. Cr 
F. R. Oină 
ne-a spus : 
pârul mai 
de a 29-a 
țoale form:



Divizionarele A și pregătirile lor pentru noul sezon
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PETROȘANI, 9 (prin tele
fon). Iubitorii fotbalului din 
localitate au avut privilegiul 
să urmărească, sîmbătă și du
minică, un atractiv turneu des
fășurat în cinstea „Zilei mine
rului" (într-o organizare ex
celentă), la care au luat parte 
Universitatea Craiova, nou pro
movatele Politehnica Timișoara 
și C.S.M. Suceava, precum și 
formația locală Jiul.
• SIMBĂTĂ, IN DESCHI

DEREA CUPLAJULUI, forma
ția petroșeneană, cu un joc 
dezinvolt, în continuă mișcare 
și superior tactic mai puțin 
experimentatei sale partenere. 
C.S.M. Suceava, a cîștigat le
jer, cu 3—0 (2—0), prin punc
tele ‘ “
(•min. 22) și V. Popa (min. 45 
și 73 — ambele din penalty-uri 
clare). Portarul sucevean Ale
xa a mai salvat cîteva goluri. 
Iar Henzel a trimis de două 
ori balonul în bară (min. 35 și 
80). Arbitrul local N. Lixandru 
a condus bine formațiile: Jinl: 
Racolțea — Dianu, Neagu. V. 
Popa, Stana — Szekely (min. 
48 Dosan), Cristea, Timofte — 
Henzel, B. Popescu (min. 76 
Rus), Lasconi (min. 67 Musca- 
lu) ; C.S.M. : Alexa — T. Popa 
(min. 40 Ungurean). Cristescu. 
Gălușcă (min. 46 Butnaru), P 
Grigore — Mucilcanu 
Goian), Buliga, State

IGafencu), Păiuș (min. 
— Sfrijan, Cașuba.
• MECIUL-VEDETĂ, Univer

sitatea Craiova — „Poli" Ti
mișoara, a fost deosebit de 
antrenant, ,,alb-violeții“ con- 
ducînd din min. 17 — gol 
spectaculos realizat de Ilcu, cu 
capul, Ia centrarea lui Șunda 
— - pînă în min. 67, cînd Gh. 
Popescu, tot cu capul, a expe
diat, la vinclu, mingea trimisă 
din lovitură liberă de Negrilă. 
In ' prima jumătate de oră, 
..Poli" a jucat cursiv, aproape 
fără greșeală, a construit faze 
frumoase, a fost chiar aproa
pe de 2—0 în min. 26. A venit 
însă replica tăioasă a craio- 
veriilor, care au dominat apoi 
minute bune, dar s-au preci
pitat la finalizare. Pentru de
partajare. după cele 90 de mi-
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înscrise de B. Popescu

(min. 46 
(min. 80
72 Ene)

nule de joc regulamentare, au 
fost executate penalty-uri și, 
astfel. Universitatea a cîștigat 
întîlnirea cu 6—5. Arbitrul lo
cal I. Danciu a condus foarte 
bine formațiile : Universitatea: 
Lung — Negrilă, E. Săndoi, 
Gh. Popescu. Weissenbacher — 
Rada. Irimescu, Ad. Popescu 
— Geolgău. Vancea, Ciurea (de 
remarcat că, din min. 70, ex
cept îndu-1 pe Săndoi, antre
norii craioveni au introdus în 
teren o întreagă altă 
Crișan — Șt. Stoica, 
Cioroianu, Dumitra 
M. Anton, Mănăilă — 
P. Badea. Ghîță) ;
Icobeseu (min. 70 Almăjan) — 
Șunda (min. 70 Andreaș), Oan- 
cea. Crăciun, Varga 
(min 70 Lehmann), 
Roșea — China, Hcu 
A. Foaie). Bozeșan 
58 Bobaru).
• DUMINICA, în

învinselor din ziua precedentă, 
cu mici modificări în formații 
(Muîțescu la C.S.M. Suceava, 
Manea și Sima la „Poli" Timi
șoara), C.S.M. Suceava a între
cut meritat pe „Poli" cu sco
rul de 2—1 (1—0). Au marcat: 
Cașuba (min. 45) și Sfrijan (min. 
75), respectiv Varga (min. 37, 
din penalty). Echipa lui V.
Simionaș a fost acum mai com
bativă, mai clară în acțiuni, în 
timp ce adversara sa a prestat 
un joc cu un tonus ceva mai 
scăzut. A arbitrat bine N. Teau 
(Deva).
• ÎN URMĂTORUL MECI, 

cel mai frumos al turneului, 
Universitatea Craiova (cu for
mația standard de simbătă) a 
cîștigat cu scorul de 3—0 (2—0) 
partida finală și, totodată, tur
neul de la Petroșani. Fazele de 
poartă au abundat, cei doi por
tari, Racolțea (mai ales) și Lung 
(în cîteva rînduri), au entuzias
mat publicul spectator 
intervențiile lor. Autorii 
rilor : Ghîță (min. 25). E.
doi
52). 
<I->

echipă : 
Săndoi, 

— Bica. 
Neagoe. 
„Poli- :

— Pascu 
Neagu, 

(min. 85 
TI (min.

întîlnirea

prin 
golu- 
Săn- 
(min.(min. 38) și Geolgău 

A arbitrat bine N. Lixan- 
(Petroșani).

St trandafirescu

TENIS DE MASĂ IN LUMINA CIFRELOR
34,34%, cu cele 28 de victorii 
(cu precădere la echipe — 15, 
dublu — 5, mixt — 5) situ- 
indu-se pe locul I, în timp ce 
Kinga Lohr se află pe locul 
3, cu 24 de victorii din 27 de 
partide (procentaj 88,88% — 
cel mai bun), la ambele fiind, 
însă, vizibilă scăderea în pro
ba de simplu (cîte 3 v și, 
respectiv 2 v), ca urmare a 
efortului depus la echipe, unde, 
de altfel, au și ciștigat, în 
două, medalia de aur, valoarea 
reafirmînd-o și la dublu. Ca- 
detele_ Adriana Năstase și Iu- 
lia Rîșcanu au confirmat și la 
Atena. Ce spun cifrele ? A. 
Năstase : 29 24 5 82.76% ; I. 
Rîșcanu : 24 17 7 70,83%, cla
samentul victoriilor situîndu-le 
pe locurile 2 și, respectiv, 8 
din 65 de jucătoare. Au ..mers" 
foarte bine la echipe (17 v — 
Năstase ; 13 v — Rîșcanu) și 
Ia dublu. în schimb si ele au

LA OINĂ

cedat pasul la simplu, mai ales 
I. Rîșcanu, care s-a aflat în 
plutonul 17—32, dar revanșîn- 
du-se, parțial, prin cîștigarea 
turneului de consolare. Cu toa
te că D. Cioc* a cucerit „au
rul" la simplu, iar C. Creangă 
la mixt (și consolarea), pe an
samblu, totuși, juniorii au ră
mas datori. Dacă D. Cioca ar 
fi avut și la echipe (8 victorii 
— 5 înfrîngeri) randamentul 
de la simplu (7 — 0), dacă 
C. Creangă ar fi procedat... in
vers (12 — 4 la echipe ; zero 
la simplu), iar T. Hettmann 
s-ar fi ridicat, în ansamblu, 
cît de cît la nivelul celorlalți 
doi, cu siguranță contribuția 
băieților ar fi fost mult mai 
substanțială. Dacă D. Cioca 
(21 15 6 71,43% — locul 15 din 
101 concurenți) a resimțit din 
plin prima Iui participare la 
C.E.. iar C. Creangă (25 18 7 
72,00% — locul 6) trecerea de 
la cădeți la juniori, avînd to
tuși frumoase reușite, T. Hett
mann (23 10 13 43,48% — lo
cul 43) n-a confirmat nici în

mult ca orieind elevi din cla
sele a V-a și a Vl-a. Echipele 
s-au prezentat în evident pro
gres, lurnizînd jocuri de fac
tură tehnică superioară, ceea 
ce denotă că sportul nostru 
național are în această com
petiție un bogat rezervor de 
cadre". • Partidele au fost 
conduse de A. Cazacu, A. Bo- 
beică (ambii din București), 
V. Chiriță (Galați). P. Istrate 
(Sibiu), V. Comșa (Călărași). 
I. Muntcanu, I. Chiș (ambii 
din Suceava) și alți arbitri cu 
vechi ștate de serviciu.

J’ CLASAMENTUL FINAL :
I. 1. Șc. gl. nr. 1 Turnu Roșu
D. 21 P, 2. Șe. gl. Vorona Mare
s.- 19 P. 3. Șc. gl. Crîngul 16 p,
0-. 4. Șc. g;1. Gherăiesti 14 p.
r, < 5. Casa Pionierilor Dăbuleni
i 12 p, 6. Șc. gl. Frasin 12 p,
>
r.
II.. 
•a 
a 
n 
ii

7. Șc. gl. Chiuiești 11 p.
8. Șc. gl Riciti 7 p. Premii 
speciale : D. Coteț (Casa Pio
nierilor Dăbuleni) — cel mai 
tehnic jucător și V. Petre (Șc 
gl. Sîmbăta — jud. Bihor) — 
cel mai tînăr jucător (11 ani).

Așa cum s-a prevăzut, „alb- 
Violeții" au revenit, după un 
an, în primul eșalon al fotba
lului nostru, deși „acest drum 
n-a fost deloc ușor — cum 
ne spunea fostul echipier al 
lui „Poli", Stelian Anghcl, azi 
președintele secției de fotbal 
a clubului timișorean. „Să stai 
30 de etape pe primul Ioc, avînd 
în spate răsuflarea lui F. C. 
Maramureș și F. C. Bihor, asta 
ie strescază. Să Știți că băieții 
au depus mari eforturi pentru 
a menține cursa de regulari
tate, știind că orice clacaj ar 
fi permis uneia dintre urmă
ritoare să realizeze, ca în în
trecerile de velodrom, sprintul 
decisiv". Cum era și firesc, 
iubitorii de fotbal din orașul 
de pe Bega au aplaudat mun
ca și reușita echipei lor de su
flet. Elevii antrenorilor Ion V. 
Ionescu și Dan Păltinișan au 
trăit, la rîndul lor, evenimen
tul reîntoarcerii în Divizia A. 
„Dar «festinul- n-a durat 
mult, motivează Șunda. Tre
buia să privim eu atenție nu
mai înainte, deoarece prima 
scenă — eei din garda veche 
o știm bine — ridică cu totul 
alte pretenții".

Și „Poli", grăbindu-se, a 
trat repede în „priză", cu 
tregul său „stat-major",
planul de bătaie fiind înscrise 
trei obiective esențiale : A. 
îmbunătățirea lotului, B. rea- 
eomodarea eu prima divizie, 
C. restructurarea ideii de joc. 
Acest din urmă obiectiv ne-a 
fost explicat astfel de antre
norul principal : „în «B» a 
fost vorba de o luptă continuă 
pentru cit mai multe victorii, 
eeca ce pe planul jocului a în
semnat o ofensivă permanentă, 
cu neglijarea, dacă se poate 
spune așa, fazei defensive. 
Golaverajul echipei exprimă 
acest fapt : am marcat 80 de 
goluri, cele mai multe din în
tregul eșalon secund, primind 
40 ! Acum se impune un echi
libru în tratarea celor două 
momente ale jocului, dar — 
subliniez — fără scăderea spi
ritului ofensiv. Conchizînd, do
rim să prezentăm pe prima 
seenă o echipă bine așezată în 
teren, competitivă pe toate pla
nurile". Deci, timișorenii nu
tresc ambiții sporite. Și pen
tru aceasta, de mai bine de 25

in- 
în- 
în

acest an, rămînînd doar... spe
ranță. De ce ?

Avînd, așadar, în vedere ni
velul ridicat al jocurilor, va
loarea competitorilor — mulți 
dintre ei componenți ai lotu
rilor de seniori —, sistemul 
eliminatoriu al probelor indi
viduale și stresul întregii com
petiții (au avut loc in total 
904 meciuri, 2054 jocuri, 4 805 
seturi, 173 499 puncte), se poate 
aprecia, deci, că cei 7 spor
tivi și-au făcut datoria, cifrele 
amintite puțind eonstitui re
pere pentru continua îmbună
tățire a activității generale și 
la cluburi. Să nu uităm că. 
alături de cei 7, se mai află 
și alți jucători (Emilia Ciosu, 
Maria Bogoslov, Z. Zoltan, R. 
Revisz, Eug. Simion, M. Piciu, 
M. Bărăgan etc. 
medaliați la C.E. 
cuți) capabili de 
loroase. Rămîne 
să fie îndrumați 
performanțele lor 
prească doar Ia ____ ___ .__
râtului ci să cunoască aceeași 
cotă și mai tirziu, Ia seniori. 
Este de datoria tuturor celor 
care lucrează în tenisul de 
masă românesc.

— unii chiar 
în anii tre- 

rezultate va- 
doar ca toți 

astfel incit 
să nu se o- 

vîrsta junio-

EXCURSII DE 2, 3 Șl 5 ZILE PE LITORAL
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RES

TAURANTE BUCUREȘTI organizează în luna septem
brie excursii de 2, 3 și 5 " " * “ "
NORD. NEI’TUN, JUPITER

zile in stațiunile EFORIE 
și VENUS, cu tren special.

Excursii de 5 zile în pe
rioada 10—15 septembrie, 
în stațiunile JUPITER și 
VENUS.

Excursii de 3 zile în pe
rioada 12—15 septembrie, 
în stațiunea NEPTUN.

EFORIE NORD. VENUS, 
JUPITER și NEPTUN.

SERVICII : transport cu 
tren accelerat, cu locuri 
rezervate și cazare în hote
luri de categ. I ; masa la 
restaurant.

de zile țin sui ștacheta pre
gătirilor. Etapa montană de 
pe Semenic a însemnat cite 4 
ore pe zi de... transpirație, în 
condițiile unei solicitări fizice 
complexe, de forță, de viteză 
și de rezistență. Concomitent, 
s-a lucrat și pe plan teoretic, 
pentru depășirea problemelor 
tehnico-tactice ale diviziei se
cunde, insuflîndu-le în perma
nență ideea că echipa, deși n-a 
încheiat procesul ei de recon
strucție, este capabilă să abor
deze cu un ridicat randament 
jocurile Diviziei A. în etapa 
acumulărilor cantitative se e- 
xersează intens (șl se verifică 
în meciuri amicale) deposeda
rea, rezolvarea situațiilor de 
„unu la unu- în faza ofensivă 
(fapt ce obsedează conducerea 
tehnică, fiindcă de prea multe 
ori s-a ratat în astfel de si
tuații), iuțirea Jocului printr-o 
mai rapidă circulație a balo
nului (ceea ce necesită și ri
dicarea gradului de tehnicitate 
al jucătorilor), 
simple de atac și finalizarea 
lor. Iată gama largă a preo
cupărilor actuale ale Iui „Poli“. 
Trebuie însă arătat că pregă
tirile nu se desfășoară fără... 
obstacole. Mai sînt unele difi
cultăți de ordin administra- 
tiv-gospodăresc nominalizate 
de conducerea tehnică (mingi, 
echipament), cea mai de neîn
țeles fiind inexistența, în ulti
ma vreme, pe schema echipei 
a unui medic, care. împreună 
cu preparatorul fizic Romeo 
Radoslav și masorul Walter 
Manda. să se implice în între
gul proces de instruire si re-

combinațiile

cuperare a fotbaliștilor.
In privința lotului cu care 

„Poli- a luat startul pregătiri
lor, situația nu e „nici prea 
rea, dar nici prea bună-, cum 
este de părere antrenorul Ion 
V. Ionescu. în sesiunea de ad
mitere au fost cîțiva candidați 
„cu nume", dar... n-a fost să 
fie, astfel că lotul lărgit are 
următoarea componență : Moi
se, Icobeseu, Almăjan (revenit 
după doi ani de la Unirea 
Sînnicolau Mare) — portari ; 
Andreaș, Funda, Ionuț, Vuș- 
can, Crăciun, Manea (revenit 
de Ia C. S. U.T.A. și repro
filat), Stoicov (junior împru
mutat pentru rodaj la Sîn- 
martinu Sîrbesc), Varga, Leh
mann — fundași ; Pascu, Vlă- 
tănescu, Neagu, Roșea (reve
nit, după... 5 ani, de ia Me
talul Bocșa), Oloșuiean —mij
locași ; Bobaru, China (de la 
Minerul Cavnic), Oaneea, Bo- 
zeșan II, Ucu (de la Aurul 
Brad), Paleoca (de la Metalul 
Aiud), Sima (promovat de la 
juniori, selecționat în echipa 
U.E.F.A. ’88), Ciobanu și A. 
Foaie — atacanți. O garnitură 
cu nume vechi și noi, cu ju
cători mai mult sau mai puțin 
experimentați, dintre care unii 
numără, cu emoție, zilele pînă 
la debutul pe prima scenă. De 
la toți aceștia, suporterii „alb- 
violeților- așteaptă acea maxi
mă mobilizare și dăruire pen
tru culorile clubului, astfel ca 
Timișoara fotbalistică să nu 
mai aibă emoții la ora „nu
mărătoarei... bobocilor".

T. STELIAN

MECIURI AMICALE
PETROLUL PLOIEȘTI — F. C. 

ARGEȘ 1—0 (1—C). A marcat : 
Pancu (min. 2). Au jucat forma
țiile : PETROLUL: Jipa — Catinca, 
Panou, Panait P. Gușe —- Mo- 
canu O. Gri gore, S. Drăgan, I. 
Solomon — Purcâreață, Cr. Ene 
(au mai fost folosiți : Preda, Stan, 
Cristescu. ștefănescu, Călin, Stoi- 
chiță și I. Nicolae) ; F.C. ARGEȘ: 
Speriatu — Voicu. Stancu, Pîrvu, 
Eduard — Ștefan Ignat, Băluță, 
Vlădoiu — D. Zamfir, Pană (au 
mai intrai : Hristea, Șerban, Jur- 
că, Tăinase și Nedeleu).

METALUL PLOPEisI — PETRO
LUL PLOIEȘTI 1—1 (0—0). Au în
scris : Toma (min. 48), respectiv 
Hîncu (min. 89). Meciul s-a dis
putat sîmbătă (O. BALTEANU, 
coresp.).

F. C. INTEa. flBIU — CORVI- 
NUL HUNEDOARA 3—0 <2—0).
GolurLp au fost marcate de Bîr- 
san (m:n. 25 și 35) și Istvan (mim. 
60). La hunedorend au evoluat : 
Ioniță — Bejenaru. Stroia, Du
bind uc, Tîrnoveanu — Nicșa. I. 
Petcu, Burlan — Suciu, I. Cojo- 
earu, Văetuș (au mai jucat : Mi
hailov și Postolache). (I. IO-
NESCU, coresp ).

PE STADIONUL MUNICIPAL 
DIN BRAȘOV s-a desfășurat sîm
bătă un cuplaj fotbalistic. în des
chidere au jucat divizionarele B 
I.C.IJU. din localitate și F. C. 
CONSTANȚA (avindu-l acum la 
„t imonă" pe E. Hașotd), meciul 
încheindu-se la egalitate : I—1 
(0—0), prin golurile înscrise de 
Popa (min. 69) pentru oaspeți și 
Moșoman (mir. 89) pentru gazde.

‘ '1 s-au
F.C.M. 

BUCU- 
pentru 

marcate 
(min. 6) și Mandoea 

jucat formațiile : 
— Bălan, Patru

In cea de-a doua partidă 
întîlnit divizionarele A 
BRAȘOV și VICTORIA 
REȘTI. Scor : 2—0 (1—0) 
b~așoveni, punctele fiind 
de Terheș 
(min. 69). Au 
F.C.M. : Pol"'

Naghi, Kiss — Șulea. Avădanei, 
Mărgărit — Barbu, Terheș. Kra
mer (Sn a doua repriză au mal 
Intrat : Boar, Mandooa și Filip) ; 
VICTORIA : Nițu — Comănescu, 
Zare, Mirea. Topolinschi — Co- 
jooaru, C. Solomon, Dioan — 
Vaișcovici. Caciureac, Țălnar (âu 
mai fost introdu. 1 în teren Ursii, 
Timiș și Vlad,. Astăzi, formația 
bucureșteană v- întîlnl, tot la 
Brașov, pe Tractorul din locali
tate (stadion Tractorul, ora 18).

I.C.I.M. BRAȘOV — MECANICA 
FINA STEAUA BUCUREȘTI 1—3 
(t—1). (Meciul s-a jucat ieri). Au 
marcat : Bra-țoveanu (min. 2). 
respectiv Dragnc min. 8 și 58) șl 
Căruntei (mm. 59). (C. GRUIA,
coresp.)

NITRAMON1A FAGARAS — 
F.C. BIHOR 2—3 (1—3). Goluri : 
Chirie (min. 4). Gherghe n (min. 
80). respecți’ Kulcsar (min. 8 și 
39) și Cigan (min. 2«). (V. LA
ZAR. coresp .

PRECIZIA SACELE — F.C.M. 
DELTA TULCEA 2—3 (0—0). Au 
înscris : Enescu (min. 75) și Pel- 
muș (min. M), respeeiiv Nedelcu 
(min. 56). Iamani i (min. 60) șl 
Glăvan (mii . 68) (V. SECAREA-
NU, coresp.'.

POIANA CIMP1NA — POLITEH
NICA iași 0—3 (0—1). Au ma-ca.t: 
M. Radu (min 20). Croitorii (min. 
55) și Stăneioiu (min. 78). (C. VTR- 
JOGHIE, cores-. .

ELECTROMURES TG. MURES — 
INDUSTRIA S1RMEI CTMPIA 
TURZII 1—1 (1—0). Punctele au 
fost înscrise de Rîtea (min. 30), 
respectiv Uleșan min. 51).

LACUL URSU SOVATA — CHI
MICA TIRNAVENI 2—1 (2—0). Go
luri : Balint (min. 37) și Muntean 
(min. 41), respectiv Marton (min. 
57). Ambele partide s-au disputat 
ir Sovata (A FEKETE, coresp.)

SELECȚIE LA VICTORIA BUCUREȘTI

I.D.M.S. AN UN

Asociația sportivă Victoria București organizează o acțiune de 
selecție la fotbal la care pot participa copii născuti între anii 
1971—1976. Cei interesați se pot prezenta la terenul ,,Pionierul" dl«n 
cadrul Complexului sportiv ..Cutezătorii" — str. Barbu Văcărescu 
(tramvai 5) in zilele de 11—15 august, îneepînd cu o-ra 9.00. avînd 
asupra lor Icniși și șorturi.

In ziua de 20 august 1937. orele 10 dimineața, se vor vinde prin 
licitație publică autoturisme pe benzină diferite mărci, dlsponl- 
bilizate prin Decretul 277/1979.

Licitația se ține in sala I.D.M.S. din București. B-dul Magheru 
nr. 6—8, etaj V, camera 17, sector 1.

La licitație poate participa orice persoană oare consemnează la 
C.E.C. o garanție de 10% din prețul de începere a licitației auto
turismului.

Autoturismele se vind cu plata integrală.
Dosarele de stare tehnică a autoturismelor pot fi consultate la 

Întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristici'e. prețurile de începere a l'citației pre

cum și adresele unde pot fi văzute autoturismele sin*, afișate la 
următoarele magazine auto-moto-velo-sport ale I.D.M.S. din : 

Șos. Mihai Bravu 47—49, Bl. P16. sector 2 ;
Șos. Pantelimon nr. 312, sector 2 ;
Șos. Colentina. Bl. 64. sector 2 ;
Bd. Magheru nr. 22, sector 1 ;
Mag. Sport-Turism, str. Socului nr. 53, sector 2 ;
Bd. Nicolae Bălceseu nr. 36. sector 1 :
Magazinul auto din str. Valea Cascadelor nr. 24, sector. 6.

Informații suplimentare la telefon 11.39 50 — tot. 190.

București, 
la ora 7.

Plecarea din 
Gara de Nord.zile în pe- 

și 25—26 
stațiunile

SI ÎNSCRIERI LA TOATE AGENȚIILE
DE TURISM ALE I.T.H.R BUCUREȘTI.

Excursii de 2 
rioada 18—19 
septembrie, în

înapoierea în 
la ora 21.

București

INFORMAȚII



EVOLUȚII BUNE ALE HANDBALIȘTILOR

ROMÂNI IN TURNEELE INTERNAȚIONALE 9 r

• LA CAMPIONATELE 
BALCANICE DE HANDBAL 
(tineret), care au avut loc la 
Ankara, reprezentativa femi
nină a țării noastre s-a situat 
— după cum se știe — pe pri
mul loc (39—9 cu’Grecia, 31—13 
cu Turcia. 20—17 cu Bulgaria si 
16—16 cu Iugoslavia), la capă
tul unei ăvolutii foarte bune, 
mai ales in meciurile cu Bul
garia și Iugoslavia. Antreno
rul federal Bogdan Macovei ne 
spunea : „Jocul eficient în apă
rare, rezolvarea variată a ac
țiunilor 
liniei de 
cercului» 
măsură, 
permis
României să se achite cu suc
ces de grelele meciuri pe care 
le-au susținut". Pompiliu Si- 
mion, antrenor federal, a adă
ugat : „Meciurile de la’ Ankara 
ne-au convins că unelo hand
baliste, în afară de Lidia But- 
năraști, Liliana Bloju, Nicoleta 
Boriceanu și Marinela Doiciu, 
incluse deja în lotul reprezen
tativ de senioare, trebuie să in
tre în atenția antrenorilor «Io
tului mare» și le avem în ve
dere pe Carmen Moldovan, (la 
scorul de 16—16, în finalul cu 
Iugoslavia, a apărat un 7 m), 
Estera Carapetru, Maria Pe
trus, și Beatrice Duca". La Bal
caniada de la Ankara s-au re
marcat. datorită jocului bun, 
toate handbalistele amintite 
mai sus. Maria Petruț pri
mind, în plus, trofeul pentru 
cea maj bună atacantă. • 
DEȘI A OBȚINUT LOCUL SE
CUND. la aceeași competiție, 
echipa masculină a țării noas
tre a învins puternica forma
ție a Iugoslaviei, cu 25—24, 
realizînd 33—23 eu Grecia 
și 23—26 cu Bulgaria. Despre 
înfrîngerea din meciul cu 
formația Bu'gariei ni s-a spus 
că ea este urmarea faptului 
că băieții noștri au intrat prea 
încrezători pe teren. „Spre 
sfîrșltul meciului — preciza 
Bogdan Macovei — cînd și-au 
dat seama că meciul este greu, 
componențij echipei noastre 
:-l intrat în panică, și de aici 
au rezultat slăbiciuni în apă
rare, lipsă de decizie in atac,

dc atac, eficacitatea 
9 m, ca și a «semi- 
o pregătire fizică pe 
toate acestea au

fetelor din echipa

multe pase trimise la adversar 
sau in aut, precum și ratări 
ale loviturilor de la 7 m“. 
Pot fi evidențiați Remus Chiri- 
lă — golgeterui Balcaniadei, cu 
29 de goluri înscrise, Nicolae 
Popescu, Adrian Ștoț, precum 
si portarul Liviu Ianos. • 
INTR-UN TURNEU INTER
NAȚIONAL care a avut loc în 
Polonia, reprezentativa femi
nină de tineret a țării noastre 
a ocupat primul loc. învingînd 
Polonia cu 25—19, realizînd un 
„egal“ cu Polonia junioare, 
24—24, 33—21 cu Bulgaria și 
23—20 cu Franța. în poartă. 
Carmen Moldovan a avut o 
comportare de excepție, ca și 
Beatrice Duca si Alexandrina 
Oprea. • REPREZENTATIVA 
de junioare a efectuat un tur
neu în Bulgaria (în localitatea 
Loveci). Deși a învins cu 27— 
20 puternica reprezentativă a 
R. D. Germane, echipa noastră 
a cedat în fața" celei a Bulga
riei (20—22) și a R. F. Germa
nia (16—18). O explicație ar fi 
aceea — după cum ne spunea 
Gheorghe Sbora, antrenorul 
formației — că nu au putut fi 
utilizate titularele Sorina 
Lefter. Emilia Luca și Da
niela Paștiu, prezente în a- 
ceeași perioadă, la Balcaniada 
de la Ankara. în turneul de la 
Loveci echipa României s-a si
tuat pe locul secund.

JOCURILE SPORTIVE AFRICANE
NAIROBI, 9 (Agerpres). — 

In concursul atletic al Jocuri
lor sportive africane, competi
ție ce se dispută la Nairobi, 
proba de 5 km marș a fost cîș- 
tigată de tînăra atletă kenyană, 
Agneta Cheiimo. în vîrstă de 
13 ani, cu timpul de 25:38,91. 
La 10 000 m masculin, primul 
a trecut linia de sosire Paul 
Kipkoech (Kenya), cronome
trat în 28:34,71, iar proba fe
minină de aruncarea discului a 
revenit sportivei Jeanne Mi- 
nyeck, din Camerun, cu rezul
tatul de 46,28 m. în concursul

de haltere, sportivul egiptean 
Ravadan Mahoud a terminat 
învingător la categoria 52 kg, 
totalizînd la cele două stiluri 
207,500 kg. La categoria 56 kg 
medalia de aur a fost cucerita 
de tunisianul Tawfik Maaoia, 
cu 229 kg. In competiția de 
înot tunisianul Nabil Benaissa 
a cîștigat proba de 200 m cu 
timpul de 2:31,33, nou record al 
Africii, iar compatrioata sa 
Faten Ghattas și-a adjudecat 
victoria în proba feminină de 
100 m fluture cu 1:09,17.

RECORD MONDIAL
LA 100 m

GARDURI
ATENA, 9 (Agerpres). 

prilejul concursului de 
tism desfășurat în 
Drama, sportiva bulgară 
ka Zagorceva a stabilit un nou
record mondial în proba de 100 
m garduri, cu timpul de 12,25. 
Vechiul record era de 12,26.

- Cu 
atle- 

orașul 
Gin-

ACTUALITATEA LA TENIS

PROGRAMUL „CUPEI
MARII NEGRE"

LA BASCHET FEMININ
F.R. Baschet a stabilit urmă

torul program de desfășurare a 
ediției a XXV-a a competiției 
feminine internaționale dotată 
cu „Cupa Mării Negre", care 
va fi găzduită de Sala Sportu
rilor din Constanța. între 12—16 
august — miercuri : Franța — 
Polonia, România — R.D. Ger
mană ; joi : Selecționata Minsk 
— Franța. România — Polonia: 
vineri : Franța — R.D. Germa
nă. Polonia — Selecționata 
Minsk ; simbătă : R.D. Germa
nă — Polonia. România — Se
lecționata Minsk ; duminică : 
R.D. Germană — Selecționata 
Minsk; România — Franța.

în fiecare zi primul meci va 
începe la ora 17. iar al doilea 
la ora 18,30.

• SALA SPORTURILOR din 
Baia Mare a găzduit, timp de 
trei zile, întrecerile turneului 
internațional de handbal mas
culin dotat cu „Cupa Minaur" 
(a XlV-a ediție), la care au 
paticipat echipele R. K. Ju- 
govle K.A.C. Novi Sad (Iugo
slavia), Zab Dessau (R. D. 
Germană), Lokomotiv Trnava 
(Cehoslovacia), Politehnica Ti
mișoara și II. C. Minaur din 
localitate. Formația băimărea- 
nă, organizatoare a turneului, 
a cîștigat trofeul pus în joc, 
învingînd cu 25—20 (12—9) pe 
Lokomotiv Trnava, cu 33—15 
(19—7) pe Zab Dessau, și cu 
24—20 (14—14) pe R. K. Jugo- 
vic K.A.C. Novi Sad, terminînd 
la egalitate 25—25 (8—12), cu 
cealaltă fruntașă a handbalu
lui nostru, „Poli" Timișoara. 
(Andrei CRIȘAN — coresp.).

Rubrică realizată de
Ion -t»—<-(j

• în semifinalele probei ele 
simplu masculin din cadrul tur
neului pentru juniori de la Bra
tislava. jucătorul român Răzvan 
Itu l-a eliminat cu 4—6. 6—3. 6—3 
pe vest-germanul Naewi șl îl va 
întîlni în finală pe cehoslovacul 
Vasek. care a dispus cu 6—3. 4—6, 
6—2 de compatriotul său Dosedel.

lin probi de dublu, cuplul ro
mân Răzvan Itu. Marian Onilă a 
obtinut. de asemenea, calificarea 
în finală. întrecind cu scorul de 
6—1, 6—3 perechea Belev. Keski
nov (Bulgaria).
• Turneul feminin de la San 

Diego (S.U.A.) a continuat cu 
optimile de finală, in care 
jucătoarea australiană Anne 
Minter a învins-o eu 7—5, 
6—3 pe americana Terry Phelps, 
iar Isabelle Demongeot (Franța) 
a dispus cu 7—5. 6—0 de Patricia Tarabini (Argentina.).
• In optimile de finală ale tur

neului de la Stratton Mountain 
(Vermont). Ivan Lendl l-a eli
minat cu 6—3. 6—7. 6—2 pe Robert 
Seguso. iar John McEnroe l-a în
vins cu 7—6. 0—6. 6—1 pe Ben 
Testerman. în sferturi : Ivan 
Lendl — Kelly Jones 6—3. 6—1; 
John McEnroe — Brad Gilbert 
6—3. 6—2 : Andre Agassi — Joey 
Rive 6—4, 6—2; Christo Van Rens- 
burg — Danie Visser 6—2. 6—3.
• La Sofia au continuat între

cerile campionatului european pe 
eehipe-cadete (jucătoare pînă la 
16 ani), in cadrul căruia U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 2—1 for
mația Italiei, iar Spania a dispus 
cu 2—1 de Elveția. în turneul pen
tru locurile 5—8. Belgia a învins 
cu 3^—0 reprezentativa Ungariei.

LA BRUGES, STEAUA
în cadrul turneului interna

țional de la Bruges (Belgia), 
echipa noastră campioană. 
Steaua, a cîștigat meciul cu 
formația braziliană Gremio, 
cu 5—4. după executarea lovi
turilor de la 11 m. (La capă
tul celor 90 de minute de joc, 
scorul a fost 0—0 ; nu s-au ju
cat prelungiri).

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET o în cadrul turneu

lui masculin de la Manila, o se
lecționată din S.U.A. a învins cu 
scorul de 115—106 (51—48) forma
ția Fllipinelor, iar reprezentativa 
Egiptului a înitreout cu 79—72 (36— 
30) echipa orașului Shanghai.

hochei pe gheața • Tur
neul. d< la Kiev s-a încheiat cu 
victoria echipei locale Sokol, care 
a întrecut în finală, cu scorul 
de 7—2 (2—0 3—1, 2—1), formația 
finlandeză Ilves Tampere. Pe lo
cul trei s-a clasat echipa Slovan 
Bratislava.

PENTATLON MODERN * După 
trei probe, în Campionatul Mon
dial feminin, ce se desfășoară in 
localitatea vest-germană Ben
sheim, conduce sportiva sovietică 
Irina Kiseleva — cu 3 266 p, ur
mată de Paula Salmtaen (Finlan
da) — 3 134 p. și Wendy Norman 
(Anglia) — 3 132 p. Proba de înot 
a fost câștigată de Paula Salmi- 
nen, cu 1 188 o.

POLO • Intr-un meci amical 
disputat la Budapesta, selecționa
ta Ungariei a învins cu scorul de 
13—10 (5—3, 4—1. 1—4, 3—2) for
mația Olandei.

ȘAH • Cu două runde înainte 
de încheierea turneului interzonal 
de la Szirak (Ungaria) în clasa
ment conduc Hjartarson (Islanda) 
și Nunn (Anglia) cu eîte 11 p..
urmați de Salov (U.R.S.S.) 10,5 p. 
Mihail Marin (România), care în 
runda a 15-a a cîștigat la Fleair, 
ocupă locul 9, cu 7,5 p. • Tur
neul de la Baden-Baden a fost 
cîștigat de cehoslovacul Liubomir 
Ftacnik cu 8 p. din 9 posibile, 
urmat de iugoslavul Dușatn Rai- 
kovicl șl românul Florin Gheor
ghiu, cu câte 7 p.

VOLEI • Rezultate înregistrate 
în competiția masculină de volei 
ce se desfășoară ta Cehoslovacia: 
U.R.S.S. — Suedia 3—1 (15—9, 15— 
5, 13—15. 15—4) : Italia — Ceho
slovacia B 3—1 (10—15, 15—13. 15— 
8, 15—113).

I
§§

MALTA. Cu un an în urmă 
a fost inaugurat un Centru 
tehnlo integrat Stadionului 
Național la Ta’Qall, al cărui 
beneficiar este Federația de 
fotbal malteză dar, în fapt, 
fotbalul din insulă. Printr-o 
bună utilizare a acestui cen
tru tehnic, dotat cu mai mul
te terenuri pentru antrena
ment (cu gazon artificial) și 
înzestrate cu toate cele tre
buincioase. inclusiv un loc de 
cantonament, sală de gimnas
tică, saună etc., se constată 
că nivelul valoric al repre 
zentativei naționale, pregătită 
de bulgarul Ghecio Dobrev. se 
află în creștere. A fost orga
nizată si o scoală de pregătire 
a unei noi promoții de antre
nori care să se ocupe cu pre
cădere de dezvoltarea fotbalu
lui juvenil maltez, singurul în 
măsură să promoveze noi ca
dre pentru echipele de seni
ori și în special pentru repre
zentativa națională.

GHANA. în capitala tării a 
fost inaugurat, nu de mult 
un Muzeu National Olimpie 
pentru a cinsti eforturile si 
performantele realizate de 
unii dintre sportivii fruntași ai țării, pentru a.i stimula și 
pe alți tineri ghanezi să se 
pregătească astfel incit să poa-

tă concura cu succes în are
na olimpică. în incinta mu
zeului se află o bibliotecă o- 
limplcă si un centru de studii 
olimpice.

FRANȚA. „Marele Premiu 
Olimpic" este o înaltă dis
tincție națională ce va fi o.

ferită celor merituoși
sportivi francezi, evidentiați 
in perioada 1 octombrie 1986 
— 30 septembrie 1987 și care, 
în final, vor figura în lotu
rile olimpice pentru J.O de 
iarnă si de vară de anul vi
itor. „Marele Premiu Olim
pic" are la bază un punctaj, 
stabilit de federațiile naționale 
interesate, care se acordă fie
cărui sportiv în funcție de 
prestațiile sale la cinci com
petiții internaționale de an-

vergură (Campionate Mondiale 
si Europene. Jocurile Medite
raneene etc.). Un stimulent 
important pentru o pregătire 
de calitate sl. implicit, pentru 
evoluții cit mai bune în ma
rile competiții Internaționale.

ȚARA GALILOR. Mare sur
priză în Cupă, la fotbal, prin 
victoria, acum neprevăzută, a 
echipei Merthyr Tydfil asupra 
lui Newport County, partici
pantă în liga engleză, o echi
pă profesionistă destul de bi
ne cotată. Merthyr Tydfil este 
echipa unui mic oraș de mi
neri. situat la. 50 km nord de 
Cardiff. Formația are o vechi
me de jumătate de secol. în
tre 1947 și 1951 ea callficîn- 
du-se de trei ori în finala 
„Cupei Tării Galilor", cîști- 
eînd de două ori. după care 
însă „ll“-le respectiv s-a aflat 
pe o curbă descendentă. Vic
toria din finala ’87 care aduce 
participarea echipei Merthyr 
Tydfil în „Cupa Cupelor" a 
pus probleme noi în fata mu
nicipalității locale, de a aduce 
stadionul Penvdarren Park la 
normele prevăzute de UEFA . 
pentru comnetitiile oficiale. In 
urma tragerii la sorti, s-a sta
bilit că Merthyr va întîlni. în 
primul tur. ne Atalanta Ber
gamo (Italia).

GREMIO 5-4
în al doilea meci ai turneu-

Marocului a
F. C. Bruges cu 2—1

lui, selecționata 
învins pe " ~ 
(0—1).

Pînă la 
nu ne-au 
meciurilor de 
jucat în nocturnă. Vom reveni 
în ziarul nostru de mîine.

ora închiderii ediției 
parvenit rezultatele 

ieri, care s-au

ÎNCĂ O PROBĂ
Pentru a vă relata, foarte pe scurt, pățania uruguayanului 

Enzo Francescoli, se cuvine să începem de la recent în
cheiata „Copa America". Evidențiind impasul reprezenta
tivelor Braziliei și Argentinei, aceasta și in calitate de 
organizatoare, campionatul America de Sud, ediția 1987, 
s-a încheiat cu victoria Uruguayului (1—0 in finală, cu 
Chile), care și-a păstrat astfel titlul. Deși nu și-a găsit 
loc in așa-zisa echipă a competiției, ziariștii optind pentru 
Royas (Chile) — Josimar (Brazilia), Gutierrez (Uruguay), 
Tarasante (Uruguay), Hoyos (Columbia), Redin (Columbia). 
Valderrama (Columbia), Bengoechea (Uruguay), Caniggia 
(Argentina), Maradona (Argentina), Basay (Chile), Fran
cescoli a fost socotit unul dintre „eroii* turneului, ex
celenta sa prestație din finală dindu-le gazetarilor dreptul 
să-l numească „cheia succesului" („Marca"). Ba mai mult: 
in desemnarea celui mai bun vîrf de atac al „Amsud“-ului 
1987, uruguayanului nu i-a lipsit declt un vot (16 contra 
17) pentru a cîștiga locul lui Maradona !

Imediat după întrecere, Francescoli a anunțat că nu va 
mai reveni in Europa, la Matra Racing Paris (fostul Ra
cing Club), unde joacă de cițiva ani : „Niciodată nu m-am 
simțit în apele mele la Paris, iar schimbarea antrenorului 
Zvunka (n.n. cu Artur Jorge de la Porto, pe care jucă
torii l-atu primit printr-un... protest !) a umplut paharul. 
Voi căuta o soluție acasă sau, în cel mai rău caz, prin 
apropiere". O atitudine care n-a mirat prea multă lume, 
atît din pricina „temperamentului* uruguayanului. cit și 
faptului, de notorietate, că relațiile dintre el și M.R.P. nu 
erau din cele mai cordiale. Abținindu-se, împotriva obice
iului, de la orice intervenție publică, Matra n-a stat însă 
cu brațele încrucișate, ci a trimis la Montevideo doi emi
sari, care i-au comunicat lut Francescoli, fără menaja
mente, că „fiind proprietatea 
„Dacă dumneata ții neapărat 
oriunde, ci numai la un club 
i s-a mai spus.

Cum nici un argument 
daune) n-a rămas in picioare, 
si comenteze, nu fără amărăciune 
să-mi fac iarăși bagajele ! Nu mi-e încă foarte clar, poate 
că mai există vreo portiță, dar mi-e clar, în schimb, că 
n-am fost altfel tratat deeît ca o marfă".

Deși cu întârziere, uruguayanul s-a prezentat la Matra, 
supunîndu-se „somației". Povestea, fără îndoială tristă, 
pare descifrată tot de cuvintele lui: „Relațiile interumane 
din fotbalul profesionist sînt, mi s-a mai dat o probă, 
organic viciate". O singură nelămurire: să-i fi trebuit 
atita timp lui Enzo Francescoli ca să se convingă ?

clubului, este netransfcrabil!“ 
să pleci, o poți face, dar nu 
pe care îl vom contacta noi".

(inclusiv plata eventualelor 
, Francescoli s-a văzut silit 

„Probabil că va trebui

Ovldiu IOANIJOAIA

ȘTIRI, REZULTATE
• în prima zi a turneului de 

la Amsterdam, formația sovietică 
Dinamo Kiev a întrecut cu sco
rul de 1—0 (0—0) echipa portu
gheză F.C. Porto, unicul gol fiind 
înscris de Blohln. în minutul 52. 
In cealaltă partidă. Ajax Amster
dam a dispus cu 2—1 (2—1) de 
AC Torino, prin golurile înscrise 
de Rijkaard (min. 37 și 45). pen
tru formația Italiană înscriind 
Polster (min. 6).

• Rezultatele inregistnate în 
turneul pentru echipe de tineret 
din Ungaria : Cehoslovacia — 
Scoția 0—0 : URSS — Ungaria B 
1—0 : Iugoslavia — RD Germană 
3—2 : Ungaria A — Selecționata 
Bavariei 3—0.

■ Intr-un meci amical desfă
șurat în orașul vest-german Frei
burg. selecționata olimpică a Ce
hoslovaciei a învins cu scorul de 
2—1 (1—0) echipa locală.

• în cadrul turneului de la 
Rotterdam, formația AS Roma a 
învins cu scorul de 1—0 pe 
Feyenoord Rotterdam. în timp ce 
echipele Standard Liege si Atle
tico Mlneiro (Brazilia) au termi
nat la egalitate: 2—2,

a Pe stadionul „Wembley" din 
Londra. în prezenta a 70 000 spec
tatori. cu prilejul sărbătoririi 
centenarului ligii engleze de fot
bal. s-a disputat meciul dintre 
echipa alcătuită din jucători care 
evoluează în campionatul Angliei 
Si o selecționată mondială. Parti
da s-a încheiat cu scorul de 3—0 
(1—0) în favoarea fotbaliștilor din 
Anglia, golurile fiind marcate de 
Brian Robson (2) și Whiteside.

• Rezultate înregistrate în eta
pa a 5-a a campionatului austriao: 
GAK — Wiener Sportklub 2—2 ; 
Rapid Viena — Sturm Graz 2—0: 
LASK — VfB Modliing 1—1 ; Aus
tria Klagenfurt — Austria Viena 
0—0. în clasament continuă să 
conducă Rapid Viena. cu 10 p. 
urmată de GAK — 7 p și Austria 
Viena — 6 p.
• La Budapesta au început în

trecerile unul turneu feminin. în 
prima zi înregistrîndu-se urmă
toarele rezultate : Femina Buda
pesta — Strasbourg 7—9 (3—0): 
Karlovy Vary — Wroclaw 2—0 
(1-0).
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