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„Munca teoretică, ideologică, politico-educativă s-a transformat — am 
putea spune — intr-o puternică forță in unirea eforturilor oamenilor muncii, 
ale întregului popor in opera de făurire a societății socialiste, a exercitat 
0 puternică influență în dezvoltarea forțelor de producție, in perfecționarea 
relațiilor sociale, a formelor de conducere a societății noastre**.

NICOLAE CEAUȘESCU

La inlreprinderea „23 Augusl“ din Capitală

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ÎN SPRIJINUL

CREȘTERII PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

ATLETISMUL Sl TENISUL 
SPORTURI ÎNDRĂGITE LA PANCIU

La „23 August", marea în
treprindere bucuresteană. în 
preajma evenimentelor acestei 
luni, ale acestui an. Sîntem 
aici chiar a doua zi după ce 
a avut loc adunarea generală 
a oamenilor muncii, cadru de
mocratic în care s-a făcut un 
raport muncitoresc asupra rea
lizărilor la zi si o responsabilă 
analiză în consens cu sarcinile 
primite din partea conducerii 
partidului, cu cerința, expres 
formulată la fata locului de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
ca întreprinderea să devină 
din mers, deci producînd con
tinuu. una dintre cele mai moderne și mai competitive pe 
plan mondial.
• Secretarul adjunct al Co

mitetului de partid al între
prinderii, Valeriu Micii, un co
munist tînăr. crescut si for
mat profesional si politic la 
exigențele „școlii de la «23 
August»", insistă asupra unui 
„indicator de între
gii munci care a racul ca „bi
lanțul să fie pozitiv in nu
meroasele sectoare ale produc
ției. toate avînd ca prioritate 
a priorităților — exportul : 
PRODUCTIVITATEA. Intre 
hotăririle luate ieri de marea 
noastră familie muncitorească 
una are termen foarte apro

începe a 71-a ediție a campionatului de rugby

0 COMPETIȚIE OE LA CARE SE AȘTEAPTĂ
UN VERITABIL SALT DE CALITATE

In programul etapei inaugurale a seriei I, trei partide
In Capitala (două in cuplaj la Parcul Copilului)

Un nou campionat de rugby, 
al 71-lea în istoria sportului 
nostru cu balonul oval. începe 
mîine. Startul pe care 
îl iau componentele primei 
serii valorice a noii formule 
de Divizie A (in cealaltă se
rie. de 16 formații. în două 
grupe, etapa inaugurală are 
loc la 30 august) se află sub 
semnul dezideratului major al 
revitalizării acestui frumos joc 
sportiv. Campionatul care în
cepe mîine este chemat să o- 
fere o cu totul altă bază de 
selecție pentru loturile repre
zentative decît la ediția prece
dentă. Toti iubitorii acestui 
sport așteaptă, așadar, un ve
ritabil salt de calitate de la 
noua ediție, imperativ care tre
buie să stea permanent în a- 
tentia tuturor tehnicienilor si 
rugbyștilor noștri, cu convin
gerea că o creștere valorică a 
principalei comDetitii interne 
poate — trebuie ! — să aibă 

--------------------- PROGRAMUL PRIMEI ETAPE------------------------

BUCUREȘTI : Stadionul Parcul Copilului, ora 9 : R. C. 
GRIVIȚA ROȘIE — CSM SIBIU (arbitru E. Stoica — 
Buc.), ora 10.30 : DINAMO — SPORTUL STUDENȚESC 
TMUCB (arbitru I. Vasilică — Buc.) ; Stadionul Steaua, 
ora 10 : STEAUA — ,.U“ TIMIȘOARA (arbitru M. Voina
— Brașov) : BAIA MARE, teren Complex, ora 10 : ȘTI
INȚA CEMIN - POLITEHNICA IAȘI (arbitru C. Stanca
— Constanța) ; CONSTANȚA, Stadionul Farul, ora 9,30 : 
FARUL — CSM SUCEAVA (arbitru P. Barbu — Buc.) ; 
PETROȘANI, Stadionul Știința, ora 11 : ȘTIINȚA — 
CONTACTOARE BUZĂU (arbitru P. Soare — Buc.).

piat sl vizează in mod special 
tot productivitatea : săptămina 
viitoare a fost propusă si e- 
fectiv planificată ca «săptămi- 
nă-record» în producție" • 
„La noi toate sectoarele sini 
productive — ne spune ingi
nera Cristiana Gociu. vicepre
ședinte al Comitetului slndica-

. — .
ÎN ÎNTIMPINAREA

CONGRESULUI EDUCAȚIEI 
POLITICE

Șl CULTURII SOCIALISTE 
S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r

ttilui pe întreprindere. Si toa
te au sarcini de productivitate 
specifică, au obiective precise, 
de performantă si "de masă». 
Cel mai mare sector al «uzi
nei», care ii cuprinde, practic, 
pe toti cel peste zece mii de 
membri ai colectivității noas
tre, este cel educativ. In ca
drul lui. fiecăruia i se cere 
un efort spre multilateralitate, 
o participare activă si perma
nentă la... propria pregătire — 
politică, profesională, economi
că. in primul rind, dar si la 

efecte benefice asupra repre
zentării internaționale.

Ne place să credem că me
daliatele ultimei ediții (Steaua. 
Dinamo, R. C. Grivița Roșie) 
— ele. în primul rînd — vor 
aborda de la bun început în
trecerea preocupate de un loc 
modern. Așteptăm, confirmarea 
sezonului bun precedent al Științei CEMIN Baia Mare, re
venirea în prim-plan a fostei 
campioane Farul Constanta 
mai substanțiale „înscrieri la 
cuvînt" în privința rugby-ului 
de calitate din partea echipe
lor CSM Sibiu, Știința Petro
șani, Politehnica Iași. Univer
sitatea Timișoara Sportul Stu
dențesc TMUCB. Conlactoare 
Buzău. CSM Suceava. Aceasta, 
cu credința că în fiecare for
mație există elemente talentate 
care, pregătite la parametri 
superiori, pot contribui la o 
demnă reprezentare internațio
nală. 

ceea ce ii poate extinde cul
tura generală sau ii poate pu
ne în valoare talentele. Încli
națiile, pasiunile de timp li
ber". Exemplele date sint mul
te si semnificative. Unul ar fi 
— este ! — așa-numitul „Te
lex informational", care îl 
reunește, o dată pe săptămînă, 
la clubul întreprinderii, pe 
„purtătorii noului" din stiintă 
si tehnică, preocupați să in
troducă „în uzină" idei si so
luții de pretutindeni, să le 
adapteze „problemelor produc
ției noastre", să le compar» cu 
propunerile si inovațiile ..pa
tent «23 August»", dovedite, 
nu o dată, mai bune, mai e- 
ficiente. mai de... viitor. Altul 
demonstrează că „productivita
tea este urmărită si in dome
niul cultural-artistic", între
prinderea avind cîteva forma
ții (corul, teatrul muncitoresc, 
colectivul de dans tematic...) 
multilaureate la Festivalul na
tional „Cintarea României", 
numărate printre „finaliști" și 
la actuala ediție a amplei ma
nifestări a muncii si creației. 
• Cît se poate de firesc, apar 
și argumentele productivității 
„sectorului sportiv". Primul îl 
constituie creșterea numerică a 
celor care „fac si producție, 
și sport". Toate secțiile au 
„campionii lor", în întreceri 
mai mari sau mai mici, de la 
cele „de casă" la cele națio
nale sau ale Daciadei si chiar 
la cele... olimpice. De două ori 
ne an. ne „Metalul" este orga
nizat un mare festival cultu- 
ral-sportiv. cînd se... produc 
mai ales „artiștii si sportivii 
uzinei", atunci fiind si „ziua 
finalelor" la Campionatele in
terne. sl „ziua demonstrațiilor"

George ROTARU

(Continuare In pag. 2-3)

vaslui : PIRAMIDA RUGBY-ULUI ESTE SOLIDĂ, 
HANDBALUL A ÎNCEPUT SĂ SE AFIRME...

Vasluiul a pornit la treabă 
tinind seama de baza mate
rială. de forța umană (tineri 
apti pentru performantă) de 
numărul si capacitatea profe
sională a tehnicienilor de care 
dispunea si. în sfîrșit. de tra
diție. Cum aprecia si Alexan
dru Tăbăcaru, președintele 
C.J.E.F.S. Vaslui : „Discutăm 
despre jocuri, dar mai înainte 
vreau să precizez că, tinind 
seama de condiții am dezvol
tat atletismul, profilindu-ne pe 
alergările dc fond si semifond. 
Inir-o a doua etapă am pus 
aceent pe jocurile sportive".

Este de notorietate națională 
si internațională faotul că rue- 
by-ul bîrlădean (în acest mo
ment s-ar putea cu ușurință 
alcătui două echipe naționale 
cu rugbyștii existenți sau for
mați la Rulmentul Bîrlad. și 
care activează în alte formații 
din țară) — cu peste 30 de ani 
de activitate, ocupă primul si 
cel mai onorant loc în sportu

La Panciu, una din așeză
rile de frunte ale județului 
Vrancea. care a cunoscut. în
deosebi în ultimele două de
cenii. o spectaculoasă înnoire 
și modernizare, sportul a a- 
juns un prieten al maselor de 
copii si tineri, mai ales atle
tismul și tenisul de cîmp. 
Atletism, pentru că se dorește 
ca aici să ființeze un puter
nic centru de formare a unor 
alergători pe distante medii si 
lungi, „poate chiar primul pe 
județ", cum ne sugerează prof. 
Ovidiu Gavrilă, unul dintre 
pionierii atletismului vrîncean. 
aflat deseori în mijlocul pasio
nalilor alergători din localitate.

Dorința (si ambiția) celor din 
Panciu : copii, elevi sau mun
citori la întreprinderea „Tri- 
cotex" — creație a acestor ani 
luminoși, ai Epocii Nicolae 
Ceaușescu. unitate economică 
avînd o importantă pondere 
la export, prinde contur cu 
fiecare acțiune inițiată, cu fie
care concurs la care localnicii 
au adesea ca adversari si iu
bitori ai atletismului din așe
zările învecinate, din Adjud si 
Mărășești. din Fitionești și 
Străoane. Prinde contur si 
pentru că pasionalii atletis
mului se bucură de sprijinul 
organelor locale de partid si 
de stat, al cadrelor didactice 
de specialitate (prof. Anca A- 
nicăi, care coordonează activi
tatea metodică a profesorilor 
de educație fizică din Panciu, 
fiind una dintre acestea) si al

De mi ine fi pinâ la 23 august, in Franța

CAMPIONATELE EUROPENE, 0 MARE
ÎNTRECERE ÎN NATAȚIA... MONDIALĂ
# înotătoarele românce in prim-plan # Poloițtii noștri 

debutează in compania Italiei # Primele intreceri la 

sărituri in apă • Două premiere in program

în lumea natației — această 
lume care reunește practicanti 
ai unor discipline, totuși, atît 
de diferite precum înotul, po
toul. săriturile în apă. înotul 
sincron — un campionat euro
pean înseamnă un eveniment 
major, reprezentanții bătrînului 
continent iucînd un rol de 
prim-plan la orice ediție a 
J.O. sau C.M. Bilanțul înotă
torilor europeni la „mondialele" 
din vara trecută este edifica
tor : 14 titluri (din 18 !) la
feminin, inclusiv unul pentru 
România. 10 la masculin. în 
vreme ce la polo „podiumul" 
a fost Iugoslavia. Italia. 
U.R.S.S. — referindu-ne. desi
gur. la turneul de băieți...

Sînt multe premisele care 
generează un deosebit interes 
fată de a 18-a ediție a Cam
pionatelor Europene de nata- 
tie, găzduite de orașul francez 
Strasbourg, unde primele în- 
trecerL au loc mîine. la polo si 
sărituri în apă. Statisticienii 
așteaptă numeroase modificări 
ale tabelelor de recorduri, a- 

rile de echipă ale iudetului. 
Doi ani consecutiv (1986. și 
1987) Rulmentul a cîștigat „Cu
pa României", avînd o contri
buție substanțială, an de an. 
la formarea loturilor reprezen
tative de juniori si seniori. 
Chiar in timp ce discutam des
pre rugby, de la federația de 
resort a sosit o convocare la 
lotul de tineret pentru Ionut 
Floricică, Iulian Cheptea și 
Cezar Arhip. Fostul internațio
nal Petre Florescu. antrenorul 
Rulmentului, are o adevărată 
strategie (urmărind zi de zi 
realizarea ei) în privința consolidării formației de seniori 
cu elemente depistate si in
struite pe plan local. O com
petiție de mare răsunet, jus
tificarea ei constînd in faptul 
că contribuie la extinderea a- 
riei acestei discipline este 
Campionatul școlilor generale 
si al liceelor din municipiul 
Bîrlad (tur-retur). Pentru sti
mularea practicării de către

conducerii „Tricotex“-ului, al 
asociației sportive, pe lingă 
care s-a creat acest nucleu 
atletic. Si. desigur, pentru a 
respecta realitatea, pentru că 
între animatorii atletismului se 
află un foarte tînăr învățător 
— Gheorghiță Popa, cîndva a- 
lergător de demifond, acum in
structor voluntar, „sufletul"' tv- 
turor concursurilor si compe
tițiilor organizate în ultimii 
ani ; de fapt, de cînd a și 
luat ființă acest centru atle
tic vrîncean, prilej de eviden
țiere a unor posibile nume în 
sportul de performanță din ju
deț: Violeta Isac. Mihaela An- 
tohi, Lenuța Dinu, Viorel Dumi-

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. i-3) 

nuntate de o seamă de evo
luții din acest an al.e unor 
sportive cum sînt chiar Înotă
toarele noastre. Sportivii si an
trenorii pun la punct acum ul
timele amănunte ce pot con
tribui la victorie, iar specta
torii care vor lua loc în tri
bunele celor patru bazine au 
toate motivele să spere în spec
tacole de înaltă valoare.

La Strasbourg vor avea loc 
și două premiere. Una e ofe
rită de înot, prin debutul pe. 
afișul C.E. al probei de 50 m 
liber (mai e nevoie, oare, să 
reamintim că titlul si recor
dul mondial la feminin sînt 
deținute de Tamara Costa
che ?). alta de prezenta echi
pelor fetelor la polo. Dovezi 
clare in ce privește dezvolta
rea continuă a natației. Si cînd 
te gîndesti că. oină a ajunge 
la programul atît de dens de

Geo RAETCHI

(Continuare în oag a 4-a) 

copii a celui mai bărbătesc 
sport, fiecare component al e- 
chipei Rulmenul a devenit in
structor al cite unei echipe 
școlare. Liceul industrial nr. 1. 
școlile generale nr. 3, 9, 10 și 
altele și-au înscris numele 
printre cîștigătoarele acestei 
inedite intreceri care, deși a- 
flată doar la a doua ediție, 
a devenit competiția nr I a 
locurilor sportive bîrlădene la 
nivelul juniorilor. Conducerea 
întreprinderii de rulmenți din 
Bîrlad (director, ing. Diomid 
Năstase) are un merit în dez
voltarea rugby-ului. prin aju
torul pe care ii acordă pe toa
te planurile. în sfîrșit. să re
ținem că un activist voluntar 
cum este Mircea Paiu. pre
ședintele comisiei municipale 
de rugby, se află cu toate cu-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)



{ „CLIPA 23 AUGUST**  LA HOCHEI

Duminică și luni, în sala spor
turilor din Lugoj, echipele mas
culine de volei ale ROMÂNIEI și 
IUGOSLAVIEI se vor întUai în 
două partide amicale din seria 
celor de pregătire pentru parti

tru copii si juniori, o verita
bilă „școală" avînd astăzi pes
te 200 de sportivi, aproape totl 
fii a! oamenilor muncii de la 
„23 August", cu toții elevi la 
Liceul industrial al întreprin
derii. unde vor si lucra după 
absolvire. Centrul „a adus" în 
acest an titlul la juniori re
publicani II, a dat mereu 
component loturilor U.E.F.A.. 
iar „echipei mari" a Metalului 
cîteva talente care au susți
nut. cu succes, campania de 
revenire în „B“. adică acolo 
unde i-a fost, decenii la rind, 
locul, intre fruntașele diviziei.
• Se poate mai mult ? Desi
gur. în toate sectoarele după 
cum crede „toată uzina", care 
știe. învață generație de generație, una de la cealaltă, în
vață din ce în ce mai bine, 
că productivitatea este un „in
dicator de bază” al muncii, un 
indicator al performantelor : în 
producție. în creație, in sport.

Neamț, Vaslui, Botoșani și din 
București. O competiție reuși
tă. o . excelentă acțiune de 
popularizare a tenisului prin
tre muncitorii din agricultură, 
cu merite pentru sportivii pre- 
zenti pe podium. Anton Alaci. 
Petri că Jelea si Cristinel Cor- 
bea (categoria pînă la 30 de 
ant). Ioan Pavel, Vasile Pa
vel și Theodor Gheorghiță 
(peste 30 de ani), precum și 
pentru „dublurile” C. Ianeu + 
Th. Ghcorghiță. V. Pavel + V. 
Dimulescu, D. Popa + I. 
Mafiei.

„Ne bucură felul cum oamenii 
muncii din localitate înțeleg 
să isl petreacă o parte din 
timpul lor liber — ne spunea 
primarul Panciului, Neculai 
Socaei, adăugind : Sînlem în 
măsură să extindem acțiunea 
de dezvoltare a tenisului, prin 
amenajarea unor terenuri in 
întregul oraș si perfectarea cît 
mai multor concursuri". în a- 
cest context, ing. Dimulescu 
ne-a amintit că în cinstea zi
lei de 23 August organizează 
o întâlnire inedită a iubitorilor 
de tenis din localitate cu foști 
și actuali iucători din princi
palele cluburi ale tării pen
tru a releva (dacă mai este 
nevoie...) frumusețile acestui 
sport si virtuțile sale...

DE ZIUA PRESEI
Pentru toți cei care ne desfășurăm activitatea în perime

trul mijloacelor de informare tn masă, reflectînd eveni
mentele epocii noastre prin intermediul 
scrise sau audio-vizuale, ziua de 15 august are o semni
ficație aparte. Aducînd In această zi cuvenitul 
apariției, în condițiile grele ale ilegalității, a primului nu
măr al „Scînteii". sărbătorim — printr-o firească tradiție 
a marcării simbolicului act, petrecut cu 56 de ani în urmă 

1 — „Ziua presei române”. O facem mereu cu gîndul la pu
ternicul ecou în mase pe care l-a avut organul de presă 
al Partidului Comunist Român, la rolul său remarcabil în 
mobilizarea tuturor energiilor poporului nostru, a forțelor 
progresiste, pentru îndeplinirea idealurilor de dreptate so- 

1 cială șl libertate națională, de transformare revoluționară 
i a societății și de înscriere a României pe drumul socialis

mului și comunismului. O facem cu conștiința Importantei 
i contribuții pe care presa noastră a avut-o, după actul is

toric de Ia 23 August, și o are la informarea opiniei pu
blice, la propagarea și însușirea concepției revoluționare 

i despre lume și societate, la oglindirea și dinamizarea pro
ceselor de transformare a societății, la formarea omului 

1 nou. Dar și cu conștiința marilor îndatoriri și răspunderi
I care ne revin nouă, celor care activăm în acest domeniu,

în explicitarea fenomenelor sociale, în stimularea efortu
rilor întregului popor, strîns unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
menite să dea noi și ample dimensiuni operei de făurire 
a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei noas
tre.

I Sărbătorim ziua presei Intr-un moment de puternic 
avînt revoluționar, de angajare plenară a tuturor oameni
lor muncii pentru îndeplinirea mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al XHI-lea al partidului, condiție majoră a 
propășirii patriei socialiste, a creșterii necontenite a bu
năstării materiale și spirituale a întregii noastre națiuni, 
in atmosfera stimulatoare creată de importantele eveni
mente care marchează viața politico-socială a țării : Con
ferința Națională a partidului, Congresul educației politice 
șî culturii socialiste si cea de a 40-a aniversare a Repu-

Firește, în acest context, toți lucrătorii din domeniul 
presei sînt pătrunși de Înalta datorie politică și patriotică 
de a-și spori contribuția — așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — la „activitatea de. formare a omului 
nou, de dezvoltare a conștiinței socialiste a. maselor, de 
popularizare a Programului partidului, de unire a efortu
rilor întregului popor în realizarea politicii interne si ex
terne a partidului și statului nostru. Totodată, consideram 
necesar ca în viitor aceste mijloace de informare șt edu
care a maselor să acorde mai multă atenție ridicării ca
lității activității lor, creșterii nivelului politic al materia
lelor publicate, precum și abordării mai aprofundate a 
problemelor muncii politice, culturale și artistice".

Mobilizați de aceste înalte comandamente, de prețioasele 
orientări și indicații ale secretarului general al partidului 
nostru hotărîți să transpună în fapt documentele ce vor 
fi adoptate de către apropiatul Congres al educației politice 
și culturii socialiste, redactorii publicațiilor sportive se anga
jează, în acest moment sărbătoresc, să-și îndeplinească cu devo
tament și profesionalitate, cu maximă răspundere, sarcinile 
încredințate de partid, militînd neobosit pentru afirmarea 
tot mai puternică a mișcării sportive în viața societății 
noastre, pentru creșterea aportului ei la întărirea stării de 
sănătate st vigorii națiunii, pentru continua ridicare a ni
velului performanțelor sportivilor români și realizarea unor 
succese de prestigiu la marile competiții internaționale.
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PESTE TOT, COMPETIȚII OMAGIALE
U.G.S.R.” la popice șl „Cupa 
Voința*  ta modeHsm. Pe toți 
cel mai buni A vom (re) vedea 
mal târziu. la un... alt „sfîrșit 
de sâptâminâ”. cînd vor fi și 
el, poate din nou, poate pen
tru prima oară. Intre Analiștii 
întrecerilor amintite.

Sîmbătă șl duminică, la Bala 
Mare, se desfășoară o mani
festare de mare interes : 
„Festiva ui sportului feminin” 
la handbal, tenia de masă și 
șah. Mîine. la Slobozia, se va 
da startul lntr-un alt „tur el
eatei” local : „Circuitul Jude
țului Ialomița”. Iar azi, cei din 
șimleu SHvanlel au organizată, 
pentru practicanțll kartingulul, 
«... „Cupă de toamnă” (semn 
că se grăbesc să nu le-o la 
attțll înainte 1).

Sigur, în aceste ultime doua 
(Ce ale săptămînli nu avem 
nici o Anală ne țară. Avem, 
Insă, ta toate județele. Iar P» 
Capitală, ta toate sectoarele, 
multe și felurite competiții 
sportive omagiale, dotate cu 
„Cupa îs August” sau „Cupa 
EMberârii”.

Daciada Ișl urmează. în fapt, 
calendarul etapelor Județene, 
care, știm bine, sînt un fel de 
afluenți al acestui mare ?1 
continuu „curs" sportiv al ță
rii, Îndreptat dinspre Izvoarele 
„de masă” spre... finale. „Ju. 
dețenele” au programate, as
tăzi șl mllne. Întreceri ta ca
drul a trei dintre ..cupele” de 
tradiție ale sportului, rezer
vate unor Importante eșaloane 
■le muncii. ale vtrstelor: 
„Cupa U.T.C.» la tenis, „Cupa

SUB REFLECTOR, JOCURILE SPORTIVE
(Urmare dw pag t)

noștlnțele acumulate pe par
cursul cîtorva decenii si cu tot 
sufletul său alături de rugby.

Pasul următor către dezvol
tarea jocurilor s-a făcut prin 
înființarea handbalului. Deo
camdată de valoarea eșalonului 
secund. Moldosin Vaslui (an
trenor Paul Popescul — la 
masculin, si Precizia Vaslui 
(antrenor Virgil Bedicov) — 
la feminin, fiind echipe îndră
gite de vasluieni. Concomitent, 
la CSȘ Vaslui (director Con
stantin Ciulei) activează o e- 
chipă de băieți (antrenor LI- 
viu Gugleș) si una de fete 
(Constantin Crăciun) — cu 
bune rezultate în Campionatul Național al juniorilor și școla
rilor. Deși existența handbalu
lui vasluian este relativ de 
dată recentă, antrenorii de aici 
au deja jucători în cîteva pres
tigioase echipe divizionare A : 
Viorel Cocuz — portar, de de
parte cel mai bun produs al 
handbalului vasluian, acum la 
Dinamo București, component 
al lotului reprezentativ de ti
neret, Marian Mitrache si Ga
briel Cozma — la H. C. Mina- 
ur Baia Mare, Viorel Mardare 

1

1

— ia Politehnica Timișoara. 
Dan Mucenica — la Relonul 
Săvinești. Secretarul C.J.E.F.Ș., 
Emil lanul, ne spunea că exis
tă acum toate condițiile (cea 
mai importantă fiind mutarea 
locului de disputare a meciu
rilor de Divizia B din aer li
ber tn sală) pentru ca la sfîr- 
situl sezonului 1987—1988 echipa 
ieminină de handbal Precizia să 
promoveze în prima divizie.

încep de asemenea să se 
contureze condiții pentru ca si 
o echipă feminină de volei să 
promoveze în Divizia B (acum 
CSS Bîrlad. antrenată de Lu
cretia Pîpirigă. este în Divizia 
școlară), ca si tenisul de masă, 
eu secție afiliată la F.R.T. 
(Moldosin). această asociație 
amenajîndu-și o sală specială 
pentru acest sport.

Aceasta ar fi oglinda actua
lă a jocurilor sportive vasluîe- 
ne. Cu încă unele eforturi, 
handbalul s-ar putea extinde 
si în alte localități ale jude
țului, voleiului i s-ar putea 
accelera înscrierea la nivelul 
performantei naționale. Si sîn- 
tem siguri că — așa cum îi 
știm pe activiștii sportului 
vasluian — nu va trece prea 
mult pînă atunci.

MIERCUREA C1UC, 14 (prin te
lefon). Pe patinoarul din locali
tate au continuat întrecerile tur
neului de hochei pe gheață dotat 
cu „Cupa 23 August”. Uin rezul
tat surpriză a obținut echipa 
C.S.M. Viitorul Gheorgheni care 
a învins ne S. C. Miercurea Cluc.

Iată amănunte de la partidele 
disputate :

PROGRESUL M. CIUC — DU
NĂREA GALATI 6—2 (1—0, 2—0, 
3—2). Cu un evident plus de ma
turitate, hoehelștii de la Progre
sul au controlat partida, evoduînd 
foarte bine, mal ales In reiprlza a 
doua.

Au marcat : Ferencz 2, Boczonl, 
Laszlo, Lămpi șl Cocsls — cîte 1, 
respectiv Dima șl St. Zaharia. 
Arbitri : M. Dinu — N. Enache și 
T. Szabo. Minute de penalizare : 
Progresul — 16. Dunărea — 28.

C.S.M. VUITORUL GHEORGHENI 
— S.C. MIERCUREA CIUC 2—1 
(1—0, 1”-1, 0—0). Acest rezultat 
surprinzător s-a produs pe fon
dul evoluției foarte slabe a echi
pei din Miercurea Clue. Din ..out
sider”, formația din Gheorgheni

(IEȘIIINII PE PRIMUL IOC ÎN „CUPA PARTICIPARE BOGATĂ, ÎNTRECERI

CLUBURILOR SPORTIVE
Pe terenurile clubului Metalul 

din Tirgovlșle a avut loc in or
ganizare c.S.ș. ..Dîmbovița” 
„Cupa cluburilor sportive școlare” 
la tenis. Au fost prezente 17 e- 
chlpe cu 1S6 de concurențl (băieți 
și fete) la toate categoriile de 
virată.

Prezentând o formație foarte 
bună (B. Peia, Simona Petru, 
Anumela Voinea șa.) C.S.ș. Re. 
șlța (antrenor Tiberiu Miklo) a 
ocupa» primul loc in clasamen
tul final pe echipe. Cu un număr 
mal redus de puncte (nu a pre
zentat concurențl la categoria de 
vlrstă 8—18 ani), C.S.Ș. Dîmbo
vița s-a clasat pe locu-l secund, 
cea mal bună reprezentantă a 
formației gazdă fiind Claudia 
Neacșu, care, cu puțin timp in 
urmă, ocupase locul I la selecția 
ce a avut loc în Caoitală, Ia Cen
trul republican de pregătire.

Rezultate din finalele pe catego
rii de vlrstă : Vlctorița Ncacșu 
(Dîmbovița) — Gabriella Liliac 
(Iași) 6—3. 7—6 șl D. Grigoraș (Si
biu) — I. Focșăneanu (Constanța)
6—1, 6—0 — categ. 17—18 ani ; 
Claudia Neacșu (Dîmbovița) — 
Andreea Georgescu (Alexandria)

ÎN SPRIJINUL CREȘTERII PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
(Urmare din pag 1)

(de la dirt-track la... aeromo- 
delism), si prilejul unor în
treceri ad-hoc. • Productivita
tea „de vîrf“ în plan sportiv 
este legată, desigur, de activi
tatea. Dolivalentă. a clubului 
Metalul, clubul reprezentînd 
marea întreprindere bucurestea- 
nă. Președintele acestuia. Ion 
Savu, ne reamintește „tradiția 
Metalului de a produce, me
reu. noi si noi valori pentru 
lumea sportului românesc". Si 
Intre cei de azi întîlnim cîte
va «produse tipice" ale clubu
lui : aruncătorii Nicolae Bîn- 
dar (matrițer la secția Utilaj 
tehnologic) si Viorel Savu (lă
cătuș ia Forje), ambii cam
pioni naționali, canotoarea Ma
riana Țrașcă (de curînd tre
cută la Steaua) campioană o- 
limDică., O mîndrie a Metalu
lui este centrul de fotbal pen

SPORTURI ÎNDRĂGITE LA PANCIU
(Urmare din pag I)

trescu. Dănut Frangopol. Ro
meo Ouofrci ș.a.

«Este o inițiativă lăudabilă, 
cu șanse de reușită — aprecia 
prof. Nicolae Curta, secretar 
responsabil-adjunct al Federa
ției Române de Atletism, pre
zent la un recent concurs or
ganizat în cinstea zilei de 23 
August. Jn ce ne privește, 
intenționăm să încurajăm pe 
toți iubitorii atletismului din 
această așezare vrinecană. să-i 
stimulăm în efortul lor de a 
crea o tradiție atletică pe a- 
eeste frumoase meleaguri". O 
tradiție susținută de întreceri 
care au Ioc si acum, în întâm
pinarea Marii Sărbători.

în ce privește tenisul, si aici 
S3 poate aminti numele unui 
„sufletist", se cheamă ing. Va
lerin Dimulescu si lucrează în 
cadrul I.A.S. Din inițiativa sa 
au fost puse bazele unui co
lectiv de jucători — muncitori 
Si tehnicieni din I.A.S. si din 
celelalte unități economice ale 
așezării. Un colectiv care, 
după o suită de concursuri de 
casă, pe asociație, a mers mai 
departe, invitând într-o com
petiție de proporții, intitulată 
sugestiv „Cupa Moldovei", de
dicată zilei de 23 August, a- 
matori de tenis din județele 

a devenit învingătoare, datorită 
îndeosebi portarului Kiraly, aflat 
intr-o zi de excepție. Marcatori : 
Benedek și Cs. Cslki, pentru În
vingători, respectiv Z. Nagy. Au 
arbitrat : D. Trandafir — Em. 
Both și E. Săndulescu. Minute de 
penalizare: Viitorul — 10, S. C. 
12.

STEAUA — DINAMO 9—2 (0—0. 
4—0, 5—2). După o primă repriză 
echilibrată. Steaua îșl valorifică 
omogenitatea și superioritatea 
tehnică, a lotului înscriind gol 
după gol. tn ultima parte a me
ciului Steaua co tinuă să domi
ne. dinamovlștll reușind să în
scrie după înlocuirea ... portaru
lui Netedu eu Stanciti. Punctele 
au fost marcate de K. Antal 2, 
Șofron, Dragomtr, Ionlță, po- 
povlcl, Huțanu, Sersea șl Hălău. 
că — cîte 1. respectiv Z. Cslki și 
Solyom. Arbitrii : I. Becze, M. 
Presneanu. FL Gubernii. Minute 
de penalizare : Steaua — 12, Di
namo — 16 (G. Huțanu — pe
deapsă pentru rea conduită).

I, POP — coresp.

ȘCOLARE-* * IA ILMIS
6— 3, 6—4 șl B. Hnatiuc (Iași) — 
C. Naideci (Constanța) 6—1, 3—6,
7— 6 — categ. ÎS—1« ani ; Simona 
Petru (Reșița) — Sorana Cornea- 
nu (Dîmbovița) 6—1, 6—1 șl B. 
Peia (Reșița) — L Butaru (Curtea 
de Argeș) 6—2. 6—1 — categ. 13— 
14 ani ; Autonela Volnea (Reșița) 
— Mihaela Ionescu (Dîmbovița) 
6—8, 6—1 și M. Balea (Sighetu 
Marmațlei) — A. Văcârescu (Re
șița) 6—1, 6—0 —categ. 11—12 ani; 
Nlcoleta Mărgăritescu (Pitești) — 
Carmen Vîrjoaghe (Reșița) 6—2. 
6—3 șl E. Lenart (Reșița) — A. 
Mîlea (Curtea de Argeș) 5—6. 6—2, 
6—3 — categ. 8—10 ani.

S. IONESCU — coresp.

La Lugo/
ROMÂNIA - IUGOSLAVIA. LA VOLEI (ffl)

START IN EDIȚIA A
A „CUPEI VOINȚA * U
Pe șoselele din Împrejurimile 

municipiului Ploiești se va des
fășura. timp de natru zile tra
diționala competiție internațio
nală de ciclism pe' șosea „Cupa 
Voința”, ajunsă anul acesta la 
ediția a XXXl-a. La startul în
trecerii, care se constituie în- 
tr-un ultim prilei de verificare 
a potențialului rutierilor noștri 
Înaintea celei mal Importante 
competiții a calendarului intern 
— „Turul României”, și-au a- 
nunțat participarea peste 100 de 
rutieri din tară si străinătate. 
Programul competiției se va 
desfășura astfel :

— 17 august, ora 9. start în 
etapa I : Ploiești — Vălenii de 
Munte — Cheia și retur. 130 km,

(sprinturi 
cătărare 1;

— 18 au) 
a H-a : J 
lău — Vă 
Iești, 155 
zău st Vi 
rare la Gli

— 13i»‘U 
a in-a. < 
în pantă, 
după-amla 
a TV-a. i 
nicipiulul
1 600 m).

— 20 au 
tapa a V 
viște — 
Comarnic 
(sprinturi 
Si Sinaia.

Cupa U. G. S. R. la

Tradiționala Întrecere sportivă 
înscrisă In finalele Daciadei, 
„Cupa U.G.S.R. la Judo”, a reunit, 
timp de trei zile, în Sala sportu
rilor dim Oradea, peste 150 de 
sportivi, reprezentând 14 formații 
sindicale. In prezența unui pu
blic numeros și entuziast, Intr-o 
adevărată atmosferă de „națio
nale”. localnicii au reușit să 
urce, la cinci categorii (din opt) 
pe prima treaptă a podiumului 
de premiere, să ooupe de același 
număr de ori looifl secund și să 
obțină incă alte 10 locuri trei. 
Este adevărat orădenil au avut 
cinci echipe Înscrise tn competi
ție. din care două au punctat de
cisiv, adjudeclndu-și, flecare, cîte 
șapte locuri în clasamentul primi
lor trei : Rapid — trei locuri I, 
un loc TI și trei locuri TH, iar 

Tricolorul 
H și de 
asemănătt 
au avut-o 
Alba, cu 
care au 1 
trei categ 
a doua a 
s-au dasi

Dincolo 
cel puțin 
menționai 
lor. Cei 1 
demonstr: 
re-1 recon 
ță, Indeo 
țan (Răpi 
colorul) 
monla F' 
două ori 
re, atât li 
taie, cît i 
lată ci/

ciparea la C.E., care vor avea loc 
in Belgia, in toamna acestui an. 
Ambele partide vor începe Ia ora 
18.
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RUGBY: LOTURILE DiVP
STEAUA BUCUREȘTI. Președintele secției : 

col. Mircea Zice. Antrenori : Theodor Radu
lescu șl Adrian Mateescu. Lotul de jucători:
L. Codol. S. Fuicu. L. Hodorcă, V. David, 
D. Boldor. D. Popescu. Gh. Vărzaru. G. Ig
nat, D. Alexandru. T. Coman. C. Coman. 
B. Dinulescu. Fl. Murariu. C. Florea. Al. 
Rădulescu, A. Gurănescu, C. Iosef. B. Șer- 
ban, L. Constantin. T. Orcianu. M. Moțoc, 
Gh. Leonte, G. Dumitrescu. E. Șimonca, 
D. Mehedințeanu. D. Căinaru. M. Muntea- 
nu. M. Moț. V. Avram. G. Cojan. B. Țuică.

DINAMO BUCUREȘTI. Președintele secției: 
col. Glieorghe Rădulescu. Antrenor : Gheor- 
ghe Niea. Lotul : M. Toader. A. Lungii
M. Aldea. C. Popescu. Șt. Tofan. N. ' 
pil, G. Mutu. V. Micu. M. Marinescu. 
Ion, G. Tutunea, M. Paraschiv. R. Semtn*  
I. Doja. C. Coîocariu. M. Sandu. N. Las- 
căr, Gh. Caragea. Fl. Voicu, I. Băcan 
V. Pașcu. C. Gheorghe. Gh. Ion. A. Să- 
lăgeanu, V. Tufă, Gh. Berbec.

R. C. GRIVITA ROȘIE BUCUREȘTI. Pre 
ședințe î mg. Vasile Mladin. Antrenori 
Viorel Moraru si- Radu Demian. Lotul : Al 
Marin. P. Carp. C. Tudor. C. CalafeteanU 
Gh. Chirigiu. N. Domnișan. C. Petre. I 
Nicolae, T. Tudors. T. Radu. V. Anton 
D. Neaga. V. Udroin. M. Gurămare O. Mo 
raru, D. Nlță. O. C>rcei. A Pongracz. Fl 
Măcăneață, I. Stroe. D. Din eseu. I. Maca 
don. Gh. Dinu. E. Parache Fl. Bălan. J 
Benguș, A. Ion, D. Bălan.

ȘTIINTA CEMIN BAIA MARE. Președin 
tele secției î Nicolae Urdar. Antrenori : Fio 
rin Popovici și Rada Tmyancsev. Lotul 
A. Ciolpan. R. Osiac M. Pascale. I. Bucșe 
P. Rădoi. N. Fulîna D. Istrate. V. lor 
V. Cantea. S. Seceleanu. C. Florescu. S 
Duma. Gh. Demian. O. Sugar. A. Ailene 
Fl. Nistor. C. Stefiuc. A. Predescu. Gh. Pv 
jină. C. Fbu. I. Viland. N. Gheorghe. F 
Ioniță. I. logăceas. E. Melniciuc. Al. Csom?

HI P I S M o m
Reuniunea care va avea loc du

minică dimineața, pe hipodromul 
din Ploiești, are un program bine 
întocmit, cu prezențe de marcă, 
în frunte cu campionul Rarău 
(Cîștigătorul Dcrbyuluâ 1987), Orac, 
Fklelio, Curtiș, Vadu (una din ve
detele generației de 3 *ni),  Me- 
linie și alți trăpași de certă va
loare. în program vor figura 101 
cal, ceea ce dă o notă de suspens 
asupra câștigătorilor. Tn reuniu
nea de joi după .amiază formațiile 
G. Sudltu și C. Dumitrescu au 
obținut cîte două victorii. 
Prima s-a impus cu Riveran, 
după o cursă spectaculoasă, șî 
cu Osman, la mare luptă cu Ron- 
des. A doua cu țînărul, dar valo
rosul V. Mihai în sulky, care a 
cîștlgat cu Porumoița, stăpînită 
excelent, și cu Vica, a cărei for
mă merită remarcată. Revelația 
anului 1987, formația antrenată de
M. Dumitru, a reușit o frumoasă 
victorie cu Stejerell. care nu a 
mai greșit la sosire, Iar tînărul
N. T. Nicolae a obțimit primul 
succes din carieră cu Hemeiușa, 
șl ea în mare formă. Lista cîști-

gătorllo 
Sinoe, i 
de curs 
rea la 
milsă, 1 
că a ir

RFTU 
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ilatn (Tri- 
ri fNitra- 
;1 de cîte 
e premie- 
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In peisajul tirului româ
nesc. Aradul ocupă un loc 
aparte. Numărul mare de 
performeri (la pușcă si la 
pistoale) candidați la selec
ție in echipele naționale, o 
intensă activitate compeli- 
tională locală, secții func- 
tionind cu rezultate bune 
pe lingă principalele între
prinderi industriale, o serie 
de antrenori al căror suflet 
a bătut sau bate intens pen
tru sportul tragerii la tintă 
(cit de respectat a fost, la 
vremea lui, Ion Quintus !) 
au făcut din acest oraș, fără 
exagerare, cel mai produc
tiv centru din întregul te
ritoriu. De aici au plecat 
spre marile poligoane ale 
lumii Sorin Babii, 
Mircea Ilca, Silvia 
Kaposztay. loan 
Joldea Florin Mi- 
nișan, cu totii mul
tipli campioni na
ționali. unii europeni, chiar 
Si recordmani mondiali. 
Normal ar fi ca. si în con
tinuare. tirul nostru să aș
tepte de la Arad, de la mai 
vechii sau mai noii săi an
trenori (printre aceștia. Car
men Drăguceanu-Calalb Si 
Mircea Ilca), noi contribuții 
la sporirea zestrei de tro
fee internaționale a mișcă
rii sportive românești. Nu
mai că. în ultima vreme, 
lucrurile nu stau chiar asa.

Vin din ce în ce mai des 
știri despre o anume lipsă 
de colaborare care se face 
manifestă între cei care ar 
trebui să-si dea mina pen
tru ca lucrurile să meargă 
bine la Arad pe drumul 
performantei. Divergente e- 
xistă. de pildă. între antre
norii Alexandru Csik și 
Ion Popovicl de la secția 
U.T.A., relații neprincipia
le. la feL între președinte
le Walter Ziegler și antre
norul Ion Vasilescu. ambii 
de Ia Clubul Sportiv Arad : 
ultimul, bunăoară, -are in
terdicție" (?!) din partea 

3R A-SERIA I
INSTANȚA. Președintele secției : 
orgescu. Antrenor : Mlbai Naca.

Florea. M. Cumpătescu. Gh. 
mfir, D. Buric. A. Argblr. N. 
Pllotschi. Gh. Varga. C. A!e- 

?. Popescu. A. Tinea. N. Trl- 
n. A. Blcă. N. Dinu. V. Pădu- 
'oca, E. Necula, R. Mareu. G. 
iuglea. L. Bosoc. Gh. Dumitru.

N. Marin. St. Constantin, s. 
-Igore. N. Lupu. I. Giuglea. Cr. 
L. Costea, D. Prisăcaru. F.

CA IAȘI. Președintele secției : 
ie Drobotă. Antrenori : Vale- 

sl Clement Nemesnlciuo. Lo- 
ache. St. Chirilă. S. Balcan.

. Vasiliu. A. Signean. R. Mu- 
•anlcl. M. Cretu. I. Iftode. M. 

Doroftei. E. Lavric. D. Ga- 
euciuc. D. Hapău. C. Tănase. 
n. C. Ciorăscu. C. Popa. N. 
tpdrei. D. Colibă, Z. Vasluia- 
. C. Ghenea. P. Petru. D. Tu-

PORTIV MUNCITORESC SIBIU, 
secției : Gheorghe Mandea. An- 
iltru Rășcanu. Lotul : I. Ivan- 
aru. M. Dragomir. Gh. Henteș.

Beches. I- Amarle, A. Gala- 
•ănescu. G. Dobre. M. Sărac. 

Suciu. Fl. Zeicu. R. Zuzu. I. 
i. Cocîrcă. Gh. Banciu. I. Du- 
Oragomir. L Jianu. V. Ungu- 
cău, Gh. Voieu.
ETROȘANI. Președintele sec- 
niv. Ion Rotunianu. Antrenor : 
Lotul : V. Dobre. D. Drăwhlci. 

Piu. I. Cfitană. D. Larie. Al.
Hăhăianu. P. Chiriac. E. Me- 

Sava. V. Bczărău. FI. Biev, 
Palamarlu. I. Ratiu. C. Gheor- 
san. I. Trancă. A. Constantin.

A. Sușinschl. E. Drumea. A. Costache. Cr. 
Gheorghe. M. Ortelecan. I. Lacziko D. 
Scare. D. petre-Dorobantu. A. Sandu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA. Președin
tele secției : ini». Ion Stalcu. Antrenor : Du
mitru Mihail Ionescu. Lotul : N. Grlgoraș. 
F. Flat. T. Jianu. R. Voinov. V. Ciobotaru.
F. Buruiană. Al. Domocos Gh. Roxln. A. 
Achimov. I. Căprăroiu. A. Bocșan. I. Mir- 
cloagă. D. Nistor, S. Mihailov. F. Beraru, 
O. Tepurică. O. Ardelean. V. Lazăr. C. 
Ghelțu. V. Rarinca. Gh. Nită. A. Maftei. 
Z. Lany. I. Bosanciuc. FI. Tită. I. Duduca.

CONTACTOARE BUZĂU. Președintele sec
ției : lng. Șerban Ghica. Antrenor : Petre 
Cosmănescu. Lotul : A. Dinu. N. Zăbavă. 
m. Pașcu. V Cojocaru, O. Burlol. N. Tu
dor. E. Dută. N. Dima. T. Clobică. C. 
Capmare. V. Gomoescu. V. Poplsteanu. H. 
Dumitra?. V. Iancu. Gh. Lungu. A. Anghd. 
M. Arsene, V. Oprea. N. Neacsu. C. Gheor- 
ghlosu, S. Fillpoiu. A. Constantin. N. Cioa- 
reo, F. Andronle. I. Alexandru. C. Stan.

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SUCEAVA. 
Președintele secției : lng. Dragos Burac. 
Antrenor : Ștefan Ionescu : Lotul : C. Strola. 
V. Negru. M. Vizitiu. Gh. Conache. C. Fran- 
clue. C. Grigoraș. D. Ungureanu. C. Clc- 
banu. D. Livadaru. V. Vasiliu. L Dănăllă. 
C. Murariu. P. Tătărusanu. O. Dumltriu. V. 
Popovich V. Palaghianu G. Ilișescu. S. 
Crăciunescu. N. TuchleL C. Popescu. C. 
Vlad, V. Oană. I. Turcan. A. Musca R. 
Fodor, S. Tofan, P. Cllmencu.

SPORTUL STUDENȚESC T.M.U.C.B. Pre
ședintele secției : lng. Vasile Stoichltă. An
trenori ț Nieolae Ureche si Marin Ionescu. 
Lotul : St. Jipa. D. Piti. D. Badea. D. Co
jocaru. M. Puia. D. Gheorghe. M. Andreescu. 
C. Merca. D. Bucur. C. Bltuleanu. D. Dinu. 
Cr. Matei. V. Năstase. I. Valădilă. I. Per
ne?. N. Covaci. M. Radu. C. Porolan. FI. 
Ion. M. Dumitrescu. G. Stoica. L. Strbu. 
M. Ionescu. N. Neată. C. Radu. R. Gagiu,
G. Brătulescu. V. Broscaru. A. Standu.
• Există o serie de cazuri de transferări 

de jucători Încă nerezolvate.
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clubului să se deplaseze la 
diferite competiții de ju
niori din București sau din 
alte localități, deși lucrează 
cu această categorie de 
sportivi. Nu e de mirare, 
deci. că. pe de o parte, nu
mărul locurilor de pe po
diumul întrecerilor interne 
ocupate de trăgătorii ară
deni este mai mic ca altă
dată. iar pe de alta că, de 
la Sorin Babii încoace, nici 
un tintas cu adevărat va
loros n-a mai crescut în o- 
rașul care altădată excela 
tocmai la acest capitol—

Si o altă barieră grevea
ză. în ultima vreme. în e- 
pinia noastră, producția de 
Performeri arădeni în tir : 

șapte antrenori cu

I
I
I

I

In Giulești

\ RAPID-PROGRESUL VULCAN, IN FINALA

ff CUPEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"I
I
I
I
I 
I
I

Mîine, iubitorii fotbalului din 
Capitală vor avea prilejul, cu 
o săptămină Înaintea deschi
derii oficiale a sezonului de 
toamnă, să asiste la un inte
resant cuplai, găzduit de stadionul Giulești, prilejuit de 
cea de a XXI-a ediție a „Cu
pei Municipiului București", 
în deschidere, de la ora 9, va 
avea loc revanșa Întâlnirii din
tre foștii jucători internațio
nali si divizionari A de la e- 
chipele bucureștene. care vor 
alcătui combinatele Dinamo-

I Urmărind evoluția viitorilor parteneri de întrecere

SUEDIA-DANEMARCA [echipe olimpice],
UN MECI DE VERIFICARE,

CU UN MARE ANGAJAMENT FIZIC

I

trecută, in orașul 
Katrineholm, 60 de ki- 
distanță de Norrkoping, 
loc meciul internatio- 
verificare dintre echi- 

ale Suediei si 
A fost un bun

I
I
I reprezentativei noastr 

pice. Florin Halagian,

I
I
I echipa daneză, marcate de Cîaus 

— cel care a în- 
ori tn meciul cu 

la Aalborg !). du-I
I
I
I
I

Marțea 
suedez 
lometri 
îl avut 
nai de 
pele olimpice 
Danemarcei, 
prilei pentru noul antrenor al 

noastre olim- 
----- -------  .—_—’. de a I vedea la lucru formația dane
ză. pe care fotbaliștii noștri o 
vor întâlni, in meci oficial, in 
preliminariile J.O.. grupa A. la 
3 septembrie, la Bacău.

La înapoiere, antrenorul FI. 
Halagian ne-a oferit citeva 
date despre partida urmărită 
și despre echipa Danemarcei, 
în mod deosebit. • Mai întîî. 
care a fost rezultatul ? • 2—0 
(1—0) pentru prin golurile 
Nielsen (n.n. 
scris de trei 
România, de 
pă un meci deosebit de dispu
tat. • Chiar dacă era amical. 
• Chiar, dar cele două for
malii nu au tinut seama de 
acest... amănunt. Angajamentul 
fizic a fost foarte bun pe toa
tă durata partidei. • Ce for
mație a aliniat Sepp Piontek? 
• Kjaer — B. Kristensen, Bar
tram, L. Olsen, K. Nielsen — 
Heit. Jensen, Steffensen. Mo- 
seliy — Claus Nielsen. Manni
che. • tn general, este echina 
care a jucat la Aalborg. • Da, I confruntând si eu cele două 
formații, mi-am dat seama că așa au stat lucrurile. Au lipsit F. I Larsen. Lauridsen. ambii mij
locași (n.n. — ultimul, condu
cător de Loc) si atacantul Povl-

Isen. care, probabil, an fost re
ținuți de echipele de club, din 
străinătate, la care joacă. Cei 
noi s-au numit 
făcea parte din 
jucător masiv, 
mare travaliu.
Manniche. • Ce impresie a 
lăsat echipa ?*  *O formație 
bine clădită fizic, omogenă, cu

• ASTAZI este ULTIMA ZI tn 
care mai puteți să jucațl la avan
tajoasa TRAGERE EXCEPȚIO
NALA LOTO de mîtne, duminică, 
16 august, mizînd pe numerele dv. 
favorite.
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO programată In această săp- 
tăniînă va ave:, loc in București, 
tn sala duhului din str. Doamnei 
nr. 2, mline duminică, 16 august, 
tnceplnd de la ora 16,30. Radiodi
fuziunea va transmite, pe progra
mul I. aspecte de la efectuarea 
operațiunilor de tragere, la ora 
17,30. Cele 66 de numere extrase 
vor fi transmise la radio și tn re
luare, pe același program, dumi
nică la ora 22,30 (după emisiunea 
„Panoramic Sportiv") și luni, 17 
august, la ora 8.55. La puțin timp 
după tragere, numerele extrase 
vor putea li obținute șl la ser
viciul telefonic 051. în capitală, 
precum șl la numerele corespun
zătoare. din orașele reședință de 
județ.
• Desigur că numeroșii Iubitori 

ai concursuriloi PRONOSPORT 
așteaptă cu nerăbaare începerea 
noului sezon fotbalistic șl, impli
cit, relansarea concursurilor res
pective. Facem cunoscut tuturor

normă întreagă 
sau cu plata cu 

gggyjgț ara lucrează în 
cadrul a nu mai 
puțin de patru sec

ții diferite (U.T.A.. C.F.R.. 
C.S. si Pionierul), fapt care 
duce la o nedorită risipire 
de forte umane si materia
le. Pornind de la această 
realitate, ar fi de dorit ca. 
în primul rînd. factorii lo
cali cu atribuții la nivelul 
municipiului si al județului
Arad, să procedeze la o a- 
naliză amănunțită a situa
ției relațiilor existente în
tre specialiștii puși să ac
ționeze în vederea împlini
rii aceluiași scop, găsind tn
același timp soluții prin
care, toate resursele exis
tente (bază materială, arme,
muniții, specialiști, poligon 
si mai ales talentatul' tine
ret arădean) să rodească 
din nou la nivelul tirului 
de performantă. Pentru că. 
ar fi păcat ca. DIN MOTI
VE SUBIECTIVE. Aradul, 
unul dintre pilonii sportu
lui tragerii la tintă din tara 
noastră să intre într-un 
nedorit anonimat.

Radu TI MORE

celor Interesați că vor fi ținuți la 
curent cu datele și programul 
primelor etape ale concursurilor, 
în funcție de deft.Itlvarea pro
gramului campionatului Intern de 
către forurile fotbalistice de re
sort. Rămtne ca, urmărind ta
continuare rubrica noastră, pre
cum șl Programul Loto-prono- 
sport, particlpanții să-și încerce 
Intre timp șansele la celelalte sis
teme de joc.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 14 
AUGUST 1987. Extragerea I : 
6 28 56 30 21 34 79 44 3 : ex
tragerea a Il-a : 58 52 18 67 
r>0 35 60 17 24. Fond total de 
cîștiguri : 689.637 lei, din care 
42.368 lei report la cat 1.
• CÂȘTIGURILE TRAGERII

LOTO 2 DIN 9 AUGUST 1987. 
Cat. 1 : 1 variantă 100% a
15.109 lei și 7 variante 25% 
a 3.777 lei : cat. 2 : 2 variante 
100% a 7.914 lei și 13 25% a 
1.979 Iei : cat. 3 : 17.50 a 2.374 
Iei ; cat. 4 : 91 a 457 lei : cat. 
5 t 343.25 a 200 lei ; cai. 6 : 
2.955.75 a 100 lei.

Bartram. care 
lot. Belt, nn 
înalt, eu un 
și atacantulI 

I
I
j CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ SPERA LA UN LOC PE PODIUM

I
I

In ziua *.  20 Iulie echipa din 
Piatra Neamț a Început pregă
tirile pentru nou’ campionat. An
trenamentele s au desfășurat In 
localitate sub conducerea Iul Mi
hai Radu. „Acasă avem toate con
dițiile pentru o pregătire la un 
bun nivel, ne-a spus antrenorul 
Ceahlăului. Dispunem de • bună 
bază materială, organele locale ne 
sprijină tot timnul, așa că ne-am 

in noul campionat s*  
loe pe podiumul se-I sprijini .

propus ca 
atacăm un 
riel I".

I Ceahlău: a susținut mal multe 
partide de verificare și omogeni
zare, avtad ca partenere pe C.S.M.
Suceava (2—0). Minerul Comă- 

Ineștl (3—0) șl a participat la 
„Cupa Textila" disputată ta Bu- 
huși (a_ jucat eu S.C. Bacău 6—2

I
I

șl cu Gaz Metan Mediaș 1—3). 
Mal are in program disputarea 
unor meciuri amicale cu S. C. 
Bacău, Petrolul Molneștl. Relonul 
Săvlnești. Celuloza P. Neamț 
C.S.M. suceava și I.M. Roman.

tn această perioadă au primit 
dezlegări : Giroveanu (pentru I. 
M. p. Neamț) și Valdana (pen
tru Relonul Săvinești). tn schimb, 
au venit jucătorii : Marc. Ungu
reanu — ambii Înaintași șl Bîrcă

(înRapid și Steaua-Progresu] 
primul meci, scor : 4—1).

In finala „Cupei Municipiu
lui București" se vor întâlni 
divizionara B Progresul Vul
can (care în partida de joi a 
învins pe Metalul cu 5—3. du
pă lovituri de la 11 m) și Ra
pid. Se anunță un meci atrac
tiv. Progresul dovedind joi o 
bună dispoziție de joc. 
Rapid, care urmează să se 
toarcă astăzi din turneul 
Turcia, avind prilejul unei 
verificări a formației sale, 
nala va ineepe Ia ora 1040.

1—5 valori in rindurile ei. 
Portarul titular. Sehmieichel. 
nu a fost folosit pentru că are 
un deget fracturat, dar și Kjaer 
a apărat foarte bine. Echipa 
Danemarcei a arătat o a- 
părare foarte solidă, știe să 
joace Ia rezultat, simplifică 
totul ea să înscrie gol si să 
nu primească. • Da. e al trei
lea meci consecutiv în care nu 
primește gol. • Din ce am 
văzut, mi-am întărit convinge
rea că va trebui să ne pregă
tim foarte bine pentru revanșa 
de la 3 septembrie, că trebuie 
să aliniem cea mai bună for
mație a noastră, cu jucători in 
bună condiție si dispoziție de 
joc. Sintem hotăriti să facem 
totul pentru a obține un re
zultat bun. o victorie care ar 
stopa-o pe parteneră din acest 
strrt, eare. cum mi-am dat 
seama, i-a creat un moral bun. 
Jucătorii noștri trebuie să fie 
convinși că putem depăși ad
versara pe gazonul stadionului 
din Bacău. Fotbalul românesc 
a reușit o seamă de rezultate 
de prestigiu, iar „olimpicii" au 
un recent exemplu în splendi
da victorie obținută de echina 
reprezentativă în fața Spaniei, 
la București. Si Spania luase 
un start foarte bun în grupa 
preliminară a Campionatului 
European, dar. Ia București, a 
fost nevoită să se recunoască 
învinsă fără drept de apel în 
fata echipei României care 
conducea Ia pauză eu 3—0, ur
mare a tocului excelent, a dă
ruirii totale, a dorinței de vic
torie. • De vineri, lotul nos
tru olimpic s-a reunit • Pen
tru citeva zile de pregătiri si 
pentru partida de verificare cu 
echipa olimpică a Bulgariei, de 
miercuri 19 august, de la Ba
cău. eare trebuie să constituie 
o importantă etapă tn pregă
tirea meciului cu Danemarca.

Constantin ALEXE

Pregătirile divizionarelor B

— mijlocaș, toți de la Relonul Să. 
vlnești. Borșein, înaintaș, de la 
Avintul LI ești Galați, Molse. por
tar, de la Transformatorul Roman 
șl Chertlc n Înaintaș, de ta C.S.Ș.

DACIA MECANICA ORĂȘTIE VREA $A FIE SCUTITA DE GRUI
„Ca niciodată jucătorii s-au 

pregătit exemplar și continuă •-» 
fac*  șl ta aceste zile premergă
toare startului campionatului, 
ne spunea Teodor Vulpe, 
secretarul asociației. Ceea ce ne 
face «*  credem că echipa noas
tră va avea • comportare bun*  
care s*  ne scutească de grijile.„ 
retrogradării1 * * * * * * *.

Dacia Mecanica Orăștie a luat 
startul pregătirilor ta 30 iulie. 
După o săptămină de antrena
mente tn localitate întreg lotul 
s-a deplasat la Orlea. lingă Hațeg, 
unde, pînă la 8 lugust, a urmat 
un stagiu de pregătire centrali
zată, Instruirea „a.aeînd", în mod 
echilibrat toți factorii antrena
mentului Au urmat jocurile de 
verificare, Încheiate cu rezulta
tele : 2—0 cu Minerul Paroșenl, 
2—0 cu Metalurgistul Cugir șl tot

MECIURI AMICALE

tnvingft- 
CRIȘAN

- JIUL 
a fost

• F.C. OLT A CtșriGAT „CUPA
DROBETA 2000". Miercuri și joi, 
pe stadionul Drobeta Tr. Severin, 
s-au desfășurat jocurile din ca
drul „Cupei Drobeta 2000", ediția 
a XlI-a, la care au luat parte di
vizionarele A F C. Olt și Univer
sitatea Craiova. C.S.M. Caransebeș 
(diviziorara C) 4 divizionara B 
locală A. S. Drobeta. Rezultatele 
primei zile : F.C. Olt — C.SJM. 
Caransebeș 5—■ (3—0). Golurile
au fost realizate de : Laurențiu 
(mln. 1 și 35) Le ea (min. 44) și 
Turcu (min. 50 șl 70). In ceaiai- 
tă partidă, Universitatea a dispus 
de A. S. Drobeta cu 4—0 (4—0). 
Au inscrir : ciu'-ea (min. 2 șl 27), 
Geolgău (min. 25) șl Gliiță (min. 
44). In partida pentru locurile 
3—4, A. S. Drobeta — C.S.M. ca
ransebeș 3—i (1—1). Au marcat : 
Păuna (min. 34 și 48 — ultimul 
din penalty). Tlță (min. 55), res
pectiv Ene (mln. 17). tn finala 
turneului, F. C. Olt a Întrecut pe 
Universitate^ cu scorul de 3—1 
(1—1). Autorii go urilor : Eftimie 
(mln. 23), Pena (min. 46 șl 74), 
respectiv Vancea (min. 44). For
mații folosite : F. c. OLT : du
rea I — Dumitrescu Mihail, Ra
dulescu, Preda — c. Gheorghe, 
Lețea, Eftimie, M. Popescu — 
Pena, Laurențiu. Au mai jucat: 
Turcu șl Anghe. : UNIVERSITA
TEA : Lung — Negrllă. Cloroianu.
E. Săndol, Welse.ibacher — Ad. 
Popescu. Gh Popescu, Irlmescu
— Geolgău, Vancea, Clurea H. Au 
mal fost folosiți : crișan (por
tar), Badea Ghlță. MănăUă, Stoi
ca, Neagoe. Dumitra, Bica. Anton. 
(M. FOCȘAN — coresp.).
• AZI, LA B-&IA MARE, pe sta

dionul „23 August", începe tur
neul dotat cu „Cupa Minerul", in 
organizarea divizionarei B F. C. 
Maramureș. Participă diviziona
rele A Victoria București, F.C.M. 
Brașov, Flacăra Morenl și. evi
dent, echipa locală. Jocurile pri
mei zile : ora 16,30 : f. C. Mara
mureș — Flacăra Moreni ; ora 
18.30 1 victoria — F.CJW. Brașov. 
Duminică, la ora 9 : Învinsele in
tre ele î ora 11 : meciul ’ 
toarelor din prima zi. (A.
— coresp.).
• .J’OLI" TIMIȘOARA

1—0 (1—0), unicul gol _ ___
marcat de Roșea, din lovitură de 
ta 11 m (mrr. 38) (T. CREȚU — 
coresp.).
• OLIMPIA I.M.U. SATU MA

RE — A.S.A. TG. MUREȘ 3—2 
(3—Z), Au înscris : Bencze (mln. 
5). Borhidan (min. 37), Erdei 
(min, 40), respectiv Stoica (min. 
24) și Cralu (mln. 30). (Z. KO
VACS — coresp.).
• TIMP DE TREI ZILE, LA

BISTRIȚA s.au disputat meciu
rile din cadrul „Cupei Gloria", 
urmărite cu viu interes de ama
torii de fotbal din localitate. Iată 
rezultatele înregistrate : Gloria 
Bistrița — Autobuzul București 
1—1 (1—0). Flacăra Morenl —
F. CJW. Brașov 3—1 (1—0) F.C.M.
Brașov — Autobuzul 3—1 (0—0). 
Flacăra Moreni — Gloria 2—3 
(0—2), Autobuzi'i — Ftacăra Mo
renl 1—2 (1—1), Gloria — F.CJW. 
Brașov 0—0, 5—3 după lovituri de 
la 11 m. După aceste rezultate, 
locul 1 a revenit echipei Flacăra 
Moreni, urmată de Gloria Bis
trița, F.CJW. Brașov și AutobuzuL 
(I. TOMA — <»’"■' .).
• 1N TURNEUL DE LA FOC

ȘANI, dotat cu ..Cupa Vrancea", 
fosta divizionară A Gloria Buzău 
a dispus, in prima zi, de Oțelul 
Galați eu scorul de 4—3 (la lovi
turi de ta 11 m). tar tn final*  a 
Întrecut pe Unirea Focșani cu
8—0 (0—0), prin golurile marcate 
de Profir (min. 54) și Stan (min. 
72). Celelalte rezultate : Unirea — 
Olimpia Rm. Sarat 3—1 (3—0). 
Oțelul — Olimpia 4—3 0a penal- 
tyuri). (F JECHE.ANU — coresp.).
• CHIMIA KM. Vn.CEA —

PANDURII TG. JIU 6—4 (3—1).
Au marcat : Teieșpan (mta. 30), 
Lazăr (mln. 37), M. NIcotae (mln. 
60), Aneuța (min. 79), Tresehln 
(mta. S3). Carabageac (mln. 88). 
respectiv Catană (min. 15), Croi- 
tom (mln. 47 șl 58) și Paraschiv 
(min. 651 (P GEORNOIU — co
resp.).
• PROGRESUL ODORHEI — 

MECANICA FINA STEAUA BUC. 
1—0 (0—0). Golul a fost marcat de 
Jere In mln 62. (A. PIALOGA — 
coresp.).
• l.C.I.M. BRAȘOV — DUNĂ

RE.! C.S.U. GALATI 1—1 (0—1).

P. Neamț. Lotul mal cuprinde pe 
următorii jucători: Tache, Bree- 
eanu — portari, Morariu, Vas!, 
tache, Mironaș, Farcaș, Clvsrtlc I 
— fundași, o. Oprea. C. Oprea, 
M. Oprea, Iancu, Dumitrescu, 
Gheorghe — mijlocași, Susanu, 
Amarghioalei, Cădere — taalntațL

3—0 cu industria Sîrmel C. Tur- 
zH. Programul cuprinde în conti
nuare jocurile : astăzi, eu Spor
ting C’ib Damasc (Siria), apoi 
cu Metalul Al ud. Carpațl Mtrșa 
șl Gaz Metar Mediaș Pregătirea 
tehnică 1-? fost încredințată cu
plului de antrenori Vasile Dohrftu 
(principal) șl Mircea Marian (se
cund). care au la dispoziție ur
mătorii jucători : Alexoi (de la 
Șoimii I.P.A Sib’u) Lasou (Mi
nerul Oravita) șl Horvath — por
tari : Bădă șl Vidican (ambii Mu. 
reștil Deva' Asaftri OnlgS. Du- 
mitreaeca (Aurul Brad) Hațegan, 
cocină. Vesa, vătafu. iovăneseu. 
Mitu, Szldorok Căpușan, Furduî, 
Raitz. Păuna (Progresul Brăila) șl 
Pădureanu. Stredle -1 Baroș. ab
sentează nejustlf'-at de ta pregă
tire.



Frumoasă comportare a gimnaștilor români la „Cupa Prietenia"

„MlGINT“-tCIIIP[, „BRONZ"-INDIVIDUAL COMPUS
BAIA MARiî n (prin telefon), 

tr Sala Sporturilor „Dacia" din 
localitate a început azi după- 
amtază o deosebit de interesantă 
și atractivă manifestare sportivă 
Internațională de gimnastică, „Cu
pa Prietenia", la juniori.

Prima din cele patru, reuniuni 
ale concursului de aici a fost re
zervată dispute, pe echipe și la 
individual compus la masculin, 
concurențil din cele nouă țări 
participante Bulgaria, cehoslo
vacia. R.P.D. Coreeană, Cuba, 
It. D. Germană, Polonia, România 
(cu două echipe), ungaria și 
U.R.S.S. — fiind Împărate ta 
două serii. In prima au evoluat 
formațiile R.D Germane, Bulga
riei. r.p.d. Coreene Cehoslova
ciei și, in afară de concurs, se
lecționata secundă a țării noastre. 
O impresie deosebită au lăsat la 
cele șase aparate mal ales tinerii 
gimnaștl din R.D.G., concurențl 
omogeni, cu o pregătire tehnică 
superioară, cu deosebire la înde 
și paralele, probe tn care Stefan 
Hammier a fost notat, de pildă, 
cu 9,80. La bară flKă, a fost rîn- 
dul gimnaștilor din R.PD. Core
eană să-și dovedească forța. Deși 
nu contau ta clasamentul oficial, 
tinerii gimnaștl din echipa secun
dă a României au făcut un con
curs bun, Cosinin Licaclu, Ctaudru 
Tempe, Nlcu stroia având evolu
ții remarcabile la toate aparatele. 
Olt cefl mai mare interes au fost 
așteptate a lit de specialiști, rft șt

de publicul spectator, disputele 
formațiilor din seria secundă, în 
care echipele Urrunil Sovietice, 
României I șl Cubei porneau favo
rite la locurile podiumului.

Derularea programului care avea 
să confirme Intru totul previziuni
le , echipele U R.S.S. șl României 
angajîndu-se de la primele schim
buri intr-o dispută foarte dîrză, 
desfășurată, spre satisfacția noas. 
tră. sub semnul echilibrului. So
vieticii au obținut 47,85 la să. 
rituri, iar România 47,35 la ine. 
le, în debutul întrecerii. In ro
tația următoare, sportivii români 
au evoluat la sărituri, obținînd un 
punctaj total de 95,10, Iar So. 
vietlcll (la paralele) 96,05. Ace. 
lași echilibru șl ta schimburile 
următoare, pentru ca la oenulti. 
mul aparat gimnaștil români, 
după prestațiile excelente de la 
so>l, să se apropie la 1,10 p de 
formația sovietică.

CLASAMENTE FINALE : echipe 
— 1. U.R.S.S 289 00 p, 2. România 
287,60 p, 3. Cuba 280,60 p, 4. 
R.D.G. 280,05 p, 5. Ungaria 277,05 
P, 6. Bulgaria 273,70 p ; indivi
dual compus — 1—2. Serghel
Harkov șl Vladimir Șcepoșkln 
(ambii U.R.S.S.) 58,15 p, 3. NL 
cușor Pascu (România) șl Alek. 
sandr Kolivamov (U.R.S.S.) 57,75 p, 
5. Valerl Belenikl (U.R.S.S.) 57,60 
p, I. Florin Purje (România) 
51,30 p.

Concursul continuă.
Constantin MACOVEI

C.E. DE
(Urmară iin t>ag. D

acum, a trebuit să curgă mul
tă apă prin bazinele europene, 
de vreme ce la ediția inau
gurală. din 1926. au figurat la 
înot doar sase curse. toate 
masculine... (La acest capitol 
să precizăm că 1970 a fost un 
an cu un larg evantai de nou
tăți. rămase .apoi pe afișul 
permanent).

în condițiile date, este lesne 
de anticipat și un record 
de participare. Iar pe bogatele 
liste de înscrieri apar sl nu
mele unor înotătoare din 
România, alături de cel al re
prezentativei de polo. Sînt, 
mai intii. trei sportive bine
cunoscute în marea arenă in
ternațională. medaliate la C.M. 
sau J.O. : Tamara Costache, 
Noemi Lung. Anca Pătr&școiu. 
Apoi, patru tinere afirmate la 
ultimele două campionate eu
ropene de iuniori — Stela 
Pura. Luminița Dobrescu, An
dreea Sighiarlo. Livia Copariu. 
prima cîstigînd anul trecut 
două medalii de aur. Toate 
șapte apar. în numeroase rîn- 
durî. în topurile lui ’87, gîndul 
comun al oamenilor natației 
noastre fiind, desigur, confir
marea. poate chiar — în unele 
cazuri — depășirea pozițiilor 
din ierarhiile cronometrelor. 
Concurenta va fi acerbă (..Ta-

NATATIE
mara trebuie să-si atace pro
priul record mondial pentru a 
fi sigură de izbindăafir
mă antrenorul emerit Mihail 
Gothe). dar resursele, sansele 
româncelor sînt incontestabile, 
asa cum dovedesc limpede ci
frele. în felul lor specific. 
Cum _despre înot, care progra
mează primele curse marți, vom 
mai avea ocazia să vorbim, 
rezervăm rîndurile următoare 
echipei de polo, nu înainte de 
a-i însoți pe toți componentii 
lotului, care pleacă azi spre 
Strasbourg, cu calda urare de 
succes.

Naționala noastră revine in 
plutonul de elită al continen-

0 Pololștlî noștri vor juca, ta

„Cupa Mării Negre" la baschet feminin

AZI Șl MIINE MECIURI DECISIVE
CONSTANTA. 11 (prin tele

fon). In ziua a.treia a turneu
lui internațional de baschet fe
minin. dotat cu „Cupa Mării 
Negre", două dintre favorite — 
reprezentativa Franței si Selec
ționata orașului Minsk — au 
repurtat victorii categorice, iar 
echipa tării noastre a avut zi 
de odihnă. Formația franceză a 
întîlnit pe cea a R. D. Ger
mane, care a țucat mult mai 
bine decît în partidele prece
dente. ceea ce a determinat ca 
tn prima repriză scorul să fie 
echilibrat. Apoi, plusul de talie, 
tehnică, tactică si experiență 
competițională si-a spus cuvîn- 
tul în favoarea reprezentativei 
Franței, care a cîștigat cu 
85—56 (39—32). Coșgetere :
Soussi 14, Saintylus 11. Jolly 
11 de la învingătoare, respectiv 
Jeske 14 si Blauert 11.

Arbitri: Z. Wojcik (Polonia) 
și T. Kemal (Turcia).

Cit privește Selecționata Minsk 
ea s-a impus de la început da
torită unui ioc în care perma
nenta apărare agresivă (nu de
parte de presing) a facilitat 
intercepțiile, contraatacurile si... 
scorul final de 103—59 (57—26) 
tn fața tinerei echipe a Poloniei.

Arbitri: P. Manasero (Fran
ța) și V. Butuc (România).

După reuniunea calmă de vi
neri urmează ultimele două e- 
tape ale competiției, care pro
gramează meciurile decisive 
pentru desemnarea cîștlgătoa- 
rei turneului: România — Se
lecționata Minsk (simbătă) și 
România — Franța (duminică). 
Sînt. de fapt. întîlnirile în care 
baschetbalistele noastre susțin 
adevăratele teste din cadrul 
„Cupei Mării Negre" în fata 
unor partenere de ioc de certă 
valoare.

Cîteva cuvinte despre cursul 
de perfecționare a antrenorilor 
din Divizia A si din Divizia 
școlară si de iuniori. Toți par- 
ticipanții manifestă mult in
teres pentru prelegerile si exer
cițiile prezentate de antrenorul 
Ron Nickevic (S.U.A.) al cărui 
leit-motiv este „seriozitatea, 
disciplina si deplina dăruire la 
antrenamente".

Ca „piese de ioc" în concre
tizarea exercițiilor evoluează 
talentatii iuniori ai antrenoru
lui Mărțișor Hondrilă de la 
C.S.3. 1 Constanta.

Dumitru STANCULESCU

tului (care continent deține, 
cum arătam la începutul aces
tor rinduri, supremația mon
dială). Revine cu o garnitură 
matură, omogenă, a cărei mi
siune nu este, se înțelege, de
cît una realmente dificilă — alături de cele trei „mari", o 
formă excelentă pare a de
ține. prin prisma rezultatelor 
recente, și echipa R.F.G. —, 
dar jucătorii sînt deciși să-si 
apere șansele „pină la capăt", 
cum ne spunea căpitanul for
mației. Livlu Răducanu. Miine 
are loc primul meci, primul 
examen greu. în compania re
prezentativei Italiei, vicecam- 
pioană a lumii. Dar care partidă este ușoară?!...

Iată si alte amănunte vizavi 
de turneul de polo :

ordine, cu : Italia — 16 august, 
R.F.G, — 17 august. Bulgaria — 18 august, U.R.S.S. — 19 august, Un
garia — 21 august, Iugoslavia — 22 august, Spania — 23 august.

0 „Podiumul*  ediție! precedente — Sofia 1985 : 1. U.R.S.S., 2. Iu
goslavia. 3. R.F.G. (România a cîștigat grupa B).

0 Vor mal avea loc Întreceri ta cadrul grupelor B (7 echipe) șl C 
(«), precum și la polo feminin (8).

0 Majoritatea partidelor masculine se dispută ta piscina Wacken — 
în aer liber, câteva partide (între care România — U.R.S.S. șl Româ
nia — Iugoslavia) au loc Ia Schlltighelm —- bazin acoperit, gazdă a 
concursului de înot, iar meciurile feminine stat programate la Bis- 
chwi'ller.
0 Intre reputații arbitri internaționali care vor oficia la Strasbourg 

se află șl clujeanul Radu Tlmoc.

RECORD MONDIAL
la Înot

BRISBANE, tn cadrul unul con
curs de înot, desfășurat ta Aus
tralia. au fost înregistrate cîteva 
rezultate remarcabile între care 
șl un nou record mondial. Astfel, 
la 50 m liber, americanul Tom 
Jager a realizat 22,32 s, tatrectad 
cu o sutime recordul deținut de 
compatriotul său Matt Biondi, de 
la 30 falie crt. Biondi s-a clasat 
al doilea, ou 22,61. Alte rezultate: 
100 m spate : Mark Tewkesbury 
(Canada) 55,89. 200 m liber : Craig 
Oppel (S.U.A.) 1:49,12, 209 m flu
ture : Melvin Stewart (S.U.A.) 
1153.05 : FEMEI : 50 m liber : Pet
tis Scott (S.U.A.) 26,16, 200 m li
ber : Mitzi Kramer (S.U.A.) 
2:01,34, 100 m spate : Nicole Li
vingstone (Australia) 1:02.64 . 200 
m fluture: Kelley Davies (S.U.A.) 
2:12,31.

l’UIIK ȘTEFANOV, ÎNVINGĂTOR 
ÎN OPîN-UL DE EA LlLCE
La Liege (Belgia) s-a desfă

șurat tradiționalul „open" in
ternațional de șah, care la ac
tuala ediție a reunit 207 par
ticipant! din 20 de țări în rîn- 
dul acestora figurînd numeroși 
mari maeștri si maeștri inter
naționali. Primul loc în com
petiție a fost ocupat de re
prezentantul tării noastre, maes
trul internațional Parik Stefa
nov, eu 7,5 puncte (din 9 po
sibile). Același punctai a fost 
obținut de polonezul Franciszek 
Borkowski, cu un coeficient 
Bucholz inferior. Pe locurile 
a—9, cu cîle 7 puncte s-au cla
sat A. Kuligowski (Polonia), 
A. Pekarek (Cehoslovacia). D. 
Werner (R.F.G.). J. Toinpa, P. 
Szekely (ambii Ungaria), M, 
Jadoul, M. Andruet (ambii 
Franța). în rîndul celor credi
tați cu 6,5 p s-au numărat M. 
Filip și J. Ambroz (Ceho
slovacia). II. W'irlhcnsohn (El
veția), Em. Reicher (România).

★
După opt runde, ta turneul In

ternațional feminin de șah de ta 
Băile Herculane conduce marea 
maestră româncă Margareta Mu- 
reșan, cu 7 p, urmată de Smaran- 
da Bolcu — 6,5 p și Nina Sitni
kova — 5,3 p. In runda a 8-a, 
Margareta Mureșan a învins-o pe 
Eva Forgo (Ungaria). Natalia Ti- 
toirenko (U.R.S.S.) pe Antye Rie
del (R. D. Germană,, Gabriela 
Stanciu a pierdut Ia Gertrude 
Baumstark. Ligla Jicman a cîștigat 
la Nadejda Mitescu Iar In parti
dele Nina Sitnikova (U.R.S.S.) —■ 
Johana, Jagodziinska (Polonia) și 
Eugenia Ghindă — Smaranda 
Boicu a fost consemnată remiză-

Jocurile Sportive Panamericane

RECORD MONDIAL EGALAT LA LUNGIME FEMEI

• PE SCURT •
CICLISM * s-a încheiat Turul 

Slovacie! cil victoria rutierului »o- 
vletlc Ivan Ivanov care a totali
zat 27.29:49. A fost urmat de Plotr 
Ugrumov (U.R.S.S.) la 1:23 șl Ml- 
loslav Vasicek (Cehoslovacia) la 
3:32 etc. 0 La Squaw Valley, în ca
drul lui ,.Coors Classic-, etapa de 
li93 km, a opta, a fost cîșUgată 
de americanul Mark Engelman In 
4.45:00. El este liderul competiției.

HANDBAL • Selecționata mas
culină a Kuweitului, aflată ta 
turneu în R. F. Germania, a evo
luat la Wallau ta compania for
mației s.G. Wallau-Masșenlieâm. 
Handbalist!! vest-germanl au ob
ținut victoria cu scorul de 28—10 
(8-7).

HOCHEI PE GHEAȚA 0 în pri
mul meci al turneului pe care-1 
Întreprinde in R.F. Germania se
lecționata Poloniei a întâlnit for
mația Ere Mannheim, pe care a 
învins-o cu 4—3 (2—1, 1—2, 1—0).

TENIS © Alte rezultate din tu
rul n al turneului de la Montreal: 
Everden (N. Zeelandă) — Mayotte 
(S.U.A.) 6—2, 5—7 3—3, Zivojlno- 
vic! (Iugoslavia) — Krishnan (In
dia). 6—4, 7—5 0 In optimile de 
finală ale turneului de la Praga, 
contând pentru „Marele Premiu-, 
Vilas l-a întrecut cu 6—2. 6—0 pe 
Martin Strelba. far Peter Korda 
a dispus cu 4—6, 6—2, 6—4 de co
echipierul său Milan Srejber. 0 
Alte rezultate înregistrate ta tur
neul feminin de la Los Angeles : 
Ane Minier (Australia) — zlna 
Garrison (S.U.A.) 6—3. 6—2 ; Eva 
Pfaff (R.F. Germania) — Lisa 
Bonder (S.U.A.) 7—6, 6—S ; Jana 
Novotna (Cehoslovacia) — Kate 
Gomoert (S.U.A.) 7—G. 6—4.

VOLEI 0 fa cadrul turneului 
internațional feminin de la Tolbu- 
hin. selecționata României a În
trecut cu scorul de 3—0 (9. 4, 4) 
formația Ungariei.

Alte rezultate : U.R.S.S. — Ce
hoslovacia 3—0 (8 10 12) ; R. D. 
Germană — Olanda 3—0 (9, 12. 9); 
Bulgaria — Polonia 3—2 (15—7. 
11—15, 8—13 15—10 15—1®).

NEW YORK, U (Agerpres). La 
Jocurile Panamericane ce se des
fășoară la Indianapolis, con
cursul individual feminin de 
floretă a fost cîștlgat de scrlmera 
americană Caitlin Billodeaux, care 
a învins-o în finală cu 8—6 pe 
canadlanca Madeline Phlllon.

In competiția de haltere, la ca
tegoria 108 kg pe primul loc s-a

situat Denis Garon (Canada) cu 
un total de 372,3 kg.

In turneu, masculin de volei, 
selecționata Braziliei a Întrecut 
eu 3—2 (12—15, 1,7—15 15—9, 3—13. 
15—8) echipa S.U.A-

In cadru1 concursului de atle
tism. Jakle Joyner-Kersee a sărit 
îrt lungime 7,45 m, cu care a ega
lat recordul mondial al Iul Heike 
Drechsl :r.

FOTBAL
0 Marți seara, la St. Gallen va 

avea loc un meci de verificare în
tre reprezentativele Elveției șl 
Austriei. Cele două formații îșl 
vor începe, cu acest prilej, pregă
tirile ta vederea ultimelor partide 
dfa preliminariile C.E., care se 
vor încheia ta acest an 0 Spe
cialiștii afirmă, după partida ami
cală dintre R. F. Germania șl 
Franța (2—1). că reprezentativa 
franceza nu amintește nici pe de
parte pe cea de acum cîțlva ani. 
când Platini. Glresse și Țigana au 
fost adevărate stele... Din echipa 
vest-germană cel mal buni jucă
tori au fost cel care activează 
ta... străinătate (Italia), atacanții 
Klaus Allots și Rudi Voller. Pri
mul joacă la Marseille, al doilea 
la Roma, V&ller a marcat, de alt
fel. cele două puncte ale învingă
torilor 0 Brazilianul Mlradinha 
este singurul (și primul jucător) 
brazilian prezent tn vreo forma
ție din ligile engleze 1 El evoluea-

MERIDIANE
ză ta Newcastle și a jucat pină 
acum ta Palmeiras. Iată și alte 
transferări, importante din Anglia; 
Peter Beardsley de la Newcastle 
la Liverpool ; Peter Shilton de la 
Southampton la Derby County ; 
John Barnes de la Watford ta Li
verpool ; Brian McClair de la Cel
tic Glasgow ta Manchester Uni
ted ; Alan Smith de la Leicester 
la Arsenal ; David Speedie de la 
Chelsea la Coventry city. 0 In
ternaționalul austriac Schachner 
(Avellino) se află tn mare reve
nire de form." pe care a dove- 
dit-o ta meciurile de pregătire cu 
echipele din ligile Interioare (12—1 
cu Amiata, 4—1 cu Poggibonsi șl 
1—0 cu Rondlnella) 0 Milan s 
învins ou 2—1 pe Real Sociedad 
prin golurile olandezului Gullit, 
care a lăsat o excelentă Impre
sie, si Virdls, iar Juventus a dis
pus cu 4—0 de Ancona (Rusii. 
Cabrinl și Laudrup — 2)

gș 0 ANUL ACESTA, la 4 mal, ora locală este ...tlnăra de numai 18 ani, Lisa Howart, cl ta albiile unor riuri secate de secetă.

I
$
5

16,44. două avioane ușoare, de turism, după 
un raid de 2 330 km au aterizat cu bine pe 
calota de gheață a Polului Nord, tempera
tura fiind atunci de minus 38 grade. Cele 
două avioane au fost pilotate de Hubert de 
Chevigny și Nicolas Hulot. Este prima oară 
că avioane din această clasă ajung pină la 
Polul Nord 0 ÎN ITALIA este ta modă, 
de cîțlva ani alergarea. Dar nu așa oricum 
pe plat, ca pretutindeni ta lume, el pe... 
munți. Concurențl, foarte bine pregătiți 
participă la aceste curse în care au de a- 
lergat pe pante serios înclinate. Există, de 
altfel, șl o comisie, ta cadrul Federației ita
liene de atletism, care se ocupă special de 
organizarea acestei activități. Anul trecut. 
spre exemplu, au fost organizate peste 300 
de concursuri ; cu sute și sute de partici
pant reprezentând 750 de secții specializate. 
Există probe speciale, pentru bărbați, fe
mei șl juniori, cu distanțe diferite. Există 
chiar un „Mare Premiu*  dar șl mal mult 
tacă, la 22 și 23 august, la Lenzerheide, 
ta Elveția, va avea loc cea de a treia edi
ție a Campionatelor Mondiale de alergare 
pe munți ! 0 ȘI PENTRU CA VENI VORBA 
de alergări în munți, trebuie să știți, că 
vara ele nu stat apanajul exclusiv al atle- 
ților. în Franța, la Villard de Lons, cunos
cută stațiune montană, lingă Grenoble, stat 
organizate nenumărate drumeții, dar și 
competiții, de ascensiuni pe... biciclete. în 
această disciplină sportivă — deocamdată 

. — nu există un Campionat Mondial, dar nu 
este exclus ca el să fie eît de curtad orga
nizat ! 0 BOXUL THAILANDEZ este o d’S- 
clplină foarte dură Ir. care stat Îngăduite 
nu doar lovituri cu pumnii înmănușați, ci 
șl cu picioarele. El bine unul dintre cei 
mal renumiți practicant! al acestui „sport*

care pină acum a cîștigat toate meciurile 
susținute (cu bărbați, desigur t) fiind consi
derată ca o veritabilă campioană a lumii 
(s-ar fi putut altfel T) 0 VELODROMUL O- 
LIMPIC KRÎLASKOE. de la Moscova este 
denumit „uzina de recorduri*,  Intr-adevăr 
de La Inaugurare, cu prilejul J.O. din 1980, 
șl ptaă astăzi pe pista sa, de Lemn siberian.

au fost înregistrate zeci de racorduri mon
diale pe diferite distanțe. El se află acum și 
ta vizorul cicliștilor profesioniști care do
resc să vină la Moscova pentru a Încerca, 
la Krîlaskoe. doborirea unora dintre actua
lele recorduri ale lumii 0 ȘAPTE BAS- 
CHETBALIȘTI sovietici. însoțiți de Aleksandr 
Gomelski, antrenorul reprezentativei unio
nale, au făcut deplasarea ta Statele Unite 
pentru a participa, ca invitați, la pregăti
rile și unele Întâlniri ale formației profe
sioniste din Atlanta 0 OAMENII DE ȘTI
INȚA au mal găsit o nouă aplicație micro- 
ordlnatoarelor : ta pescuitul sportiv. O un
diță este înzestrată cu un astfel de aparat 
care indică printr-un semnal sonor dacă 
un pește a „mușcat*  care îl este greuta
tea șl tensiunea firului... Așa să tot pes- 
cuieștl !... 0 IN STATUL QUEENSLAND, 
din Australia, stat organizata vara con
cursuri de ..canoiaj*  unice tn lume, deoa
rece nu se desfășoară pe luciul unor ape

Ultima competiție a avut loe pe rlul, sau 
mai bine zis, fostul rîu Diamantina. Com
petitori! folosesc schituri... fără fund, el 
nu au însă rame sau vâsle. Concursul con
stă, practic, într-o cursă de viteză, pe pi
cioare. dar ta schit printre pietrele șl ni
sipul fundului de rtu. E și acesta un sport! 
Nu ? 0 CU MAI MULTI ANI în urmă, un 
danez. Mikael Pedersen a inventat o bici
cletă de plimbare, care spre deosebire de 
suratele sale are ghidonul foarte înalt, ceea 
ce impune o poziție verticală a călătorului 
respectiv, avtad deci o bună influență asu
pra coloanei vertebrale a acestuia. Bicicleta 
n-a avut însă succesul seontat, decît partial 
In țările scandinave. In ultimul timp însă 
ea a apărut, tot mai mult, pe străzi din An
glia și din Franța. Se spune că folosirea ei. 
pur și simplu, întărește sănătatea ! 0 IN
TRE Al’ITEA RALYURI automobilistice e- 
xistă unul, absolut inedit. El este deschis 
mașinilor care folosesc baterii solare. Timp 
de șase zile, 43 de astfel de automobile au 
participat la o cursă cu etape de 60—70 km 
și chiar cu urcușuri de pină la 1 000 m 
învingătorul Paul Balmer a realizat o vi
teză maximă de 110 km/h, dar numai atunci 
ctad era soare puternic. Orice nor care aco
perea astrul ceresc. încetinea viteza vehi- 
CUlui 0 FEDERAȚIA DE FOTBAL DIN GA
BON și-a manifestat, mal de mult, inten
ția de a organiza un mare turneu, cu par 
t'clparea câștigătoarelor Cupei Africii, Ame- 
rlcll de Sud Asiei și Europei. Este tasă 
greu să reunești asemenea valori. Deocam
dată 1 Gabonezli tacă n-au renunțat la aces’ 
protect.

Romeo VI LAR A
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