
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
PE ȘANTIERUL DE AMENAJARE

A RIULUI ARGEȘ PENTRU NAVIGAȚIE,
IRIGAȚII $1 ALTE FOLOSINȚE

A

potențialului e- 
Argeșului, prin 
în cele 5 noduri 
care se realizează 
a unor microcen-

pe șan- 
tovarășii 

Vasile

Și

' Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
efectuat, miercuri, 19 august, o 
nouă vizită de lucru pe șantie
rul de amenajare a riului Ar
geș pentru navigație, irigații și 
alte folosințe.

Inițiată, după cum este cu
noscut, de secretarul general al 
partidului, această lucrare de 
anvergură, de deosebită com
plexitate, are scopul de a crea 
o mare acumulare de apă in 
apropierea Capitalei, de a asi
gura regularizarea riului, dez
voltarea sistemelor de irigații, 
prevenirea inundațiilor și com
baterea eroziunii solului pe 
mari suprafețe de teren. Pro
iectul prevede în același timp 
valorificarea 
nergetic al 
construirea, 
hidrotehnice 
în prezent, 
trale. Totodată, se va realiza o 
cale navigabilă ce va legaBucu- 
rcștiul de Dunăre, asigurindu-se 
astfel sporirea volumului și 
îmbunătățirea. în continuare, a 
transporturilor, dezvoltarea și 
modernizarea localităților si
tuate în această zonă.

La analiza efectuată 
tier au participat 
Constantin Olteanu, 
Milea, Silviu Curticeanu. loan 
Petre, membri ai conducerii 
unor ministere, specialiști din 
unități de construcții-montaj_. 
din institute de cercetare și 
proiectare.

Vizita a început la nodul hi
drotehnic nr. 5 situat în apro
pierea comunei Cornetu.

Ministrul transporturilor 
telecomunicațiilor, Pavel Aron, 
a prezentat stadiul la zi al lu
crărilor, modul în care au fost 
aduse la îndeplinire indicațiile 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la precedenta vizită 
pe șantier privind realizarea Ia 
termen și în cele mai bune con
diții a iacului de acumulare, a 
șoselei de circulație pc deasupra 
barajului, pe drumul ce leagă 
Capitala de Alexandria, pentru 
finalizarea digului frontal și a 
celor laterale, care se află în 
stadii avansate de execuție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că, deși s-a efectuat 
un volum mare de lucrări, 
există rămîneri în urmă în rea
lizarea sarcinilor prevăzute 
pentru această etapă.

In discuția cu conducerile 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, a Consiliu
lui Național al Apelor, cu spe
cialiștii, tovarășul _ Nicolae 
Ceaușescu a cerut ca în urmă
toarele zile să se aducă perfec
ționări soluțiilor constructive 
adoptate pentru a se fructifica 
experiența acumulată la înălța
rea barajelor pe rîurile inte
rioare.

în continuare, s-a vizitat un 
sector încredințat Antreprizei 
naționale a tineretului. Ca de 
fiecare dată, sosirea secretaru
lui general al partidului a fost 
salutată cu puternice aplauze 
și ovații de tinerii brigadieri 
aliniați în careu. Comandantul 
șantierului național al tineretu
lui a raportat despre modul în 
care a fost organizată activita
tea formațiilor de lucru, des
pre îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere ce revin ute- 
ciștilor pe șantier.

A fost relevat faptul că 
sînt realizate integral lucră
rile prevăzute în grafice, în
tre care porțiunile de diguri

APROPIATELE CAMPIONATE MONDIALE

Șl VALOAREA
Au mai rămas mai puțin de 

trei săptămîni pînă la Campio
natele Mondiale de haltere ale 
seniorilor (Ostrava, 6—13 sep
tembrie); Nicu Vlad și compa
nia și-au mutat pentru o pe
rioadă scurtă cartierul general 
al pregătirilor la munte, acolo 
de unde halterofilii au pornit 
de fiecare dată asaltul spre 
medaliile marilor competiții 
internaționale. La modul ge
neral știm, este perioada cea 
mai dificilă, cea a ridicărilor 
maximale, a stabilizării unui

Județean de 
Ion Popes- 

factorilor de 
se la măsu- 

în ve- 
eît

pentru 
activității 

îndeosebi pentru 
malului drept al

lucru a tovarășu- 
Ceaușescu a con- 

portului 
30 Decembrie", 

dialogului 
general 

de 
s-a 

fizic 
mă- 

pentru fi- 
termenul

și taluzarea lacului in secto
rul șantierului național. Se află 
în curs de finalizare, de ase
menea, sarcina suplimentară de 
realizare a două diguri record 
la nodul hidrotehnic de la 
Cornetu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat rezultatele obținute 
de brigadieri, modul in care 
au fost executate lucrările 
și calitatea acestora, adre- 
sindu-le felicitări și urarea 
de a acționa, în continuare, 
pentru a-și aduce contribuția 
la finalizarea acestui impor
tant obiectiv de investiții.

Secretarul general al parti
dului a examinat, în conti
nuare, o serie de aspecte le
gate de realizarea lacului de 
acumulare, precum și unele 
probleme ale dezvoltării și 
modernizării comunei Mihăi- 
Ieștl. La această analiză a 
luat parte și primul secretar 
al Comitetului 
partid Giurgiu, 
cu. S-a cerut 
răspundere să 
rile ce se Impun 
derea creării în termen 
mai scurt a frontului de lu
cru corespunzător, 
grăbirea ritmurilor 
pe șantier, 
amenajarea 
Iacului.

Vizita de 
lui Nicolae 
tinuat pe șantierul 
„București — 
Și aici, în centrul 
purtat de secretarul 
al partidului cu factori 
răspundere și specialiști 
situat analiza stadiului 
al lucrărilor, stabilirea 
surilor ce se impun 
nalizarea lor în 
prevăzut.

Tovarășul Nicolae 
a fost informat de 
Antreprizei că, in spiritul indi
cațiilor primite, s-a trecut Ia 
realizarea lucrărilor de supra
structuri ale cheiurilor.

Atît în amonte, cît și în 
aval de port au fost deschise 
noi puncte de lucru pentru rea
lizarea de îndiguiri și protecții 
de maluri, prin folosirea de ma
teriale locale, extrase chiar 
din albia Argeșului, precum și 
pentru amenajarea cursului 
navigabil al canalului.

Amploarea și complexitatea 
lucrărilor ce se execută aici 
au dus la adoptarea unor solu
ții constructive eficiente, aces
tea fiind impuse de diferența 
de nivel, care există între no
dul hidrotehnic nr. 5 Cornetu 
Si punctul de confluență al ca
nalului cu Dunărea.

Apreciind rezultatele înre
gistrate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că se im
pune să se acționeze, in con
tinuare, cu hotărire pentru rea
lizarea, în cele mai bune con
diții, a sarcinilor stabilite.

Oprindu-se la nodul 
tehnic nr. 
trul 61 al 
general al 
format că 
pie de cota finală, fapt ce va 
permite ca, intr-un timp foar
te scurt, să se treacă la beto- 
narea corpului barajului. S-a 
relevat faptul că, în perioada 
următoare, pe șantier vor fi a- 
duse noi utilaje de mare capa
citate, asigurindu-se astfel ac
celerarea lucrărilor atît la a-

&
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Ccaușescu 
directorul

hidro- 
4, situat la kilome- 
canalului, secretarul 
partidului a fost in- 
excavațiile se apro-

(Continuare in pag a 4-a)

ȘCOLII ROMÂNEȘTI
vîrf de formă. Este etapa în 
care încordarea nervoasă atin
ge pragul de sus. în care fie
care reușită sau ratare poate 
urca sau coborî platforma psi
hologică a unui concurent sau 
a altuia. Pentru a părăsi însă 
tărîmul generalului Și a intra 
pe cel al amănuntelor, al da
telor exacte și de ultimă oră, 
ne-am adresat secretarului 
responsabil al Federației de 
Haltere-Culturism. Lazăr Ba- 
roga.
• V-am ruga să ne spuneți

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Obiectivul constructorilor constănfeni

CALITATE SUPERIOARA
IN MUNCA Șl IN SPORT !

g voluționar.

3

Muncă, dăruire, spirit re
lată — exprimate 

sintetic — trăsăturile caracteris
tice colectivului Trustului. 
Antrepriză Generală de Con- 
strucții-Montaj din Constanța 
(T.A.G.C.M.), ale celor peste 
20 de brigăzi de producție, de 
eforturile și ambițiile cărora 
sînt legate toate reușitele din 
ultimele două decenii — a- 
proape 100 000 de apartamente 
ridicate de-a lungul litoralu
lui, de la Năvodari la Manga
lia, ca și pe firul Dunării, Ia 
Cernavodă și Hîrșova, moder
nele hoteluri șl instituții de 
învățămînt, spații social-cultu- 
rale și comerciale, toate mar- 
cînd convingător — prin numă
rul mare, dar și prin calitatea 
lucrărilor acest timp glorios al 
marilor înfăptuiri revoluționare 
care îl reprezintă Epoca Nicolae 
Ceaușescu, epoca strălucitelor 
izbînzi ale poporului nostru, 
condus de partid, pe calea

,,Europenele- de natoție [RȚR[ MflR(LE REC0R[)UR|

Șl RĂSUNĂTOARELE PREMIERE ROMÂNEȘTI
A patra medalie a delegației noastre: bronz, Luminița Dobrcscu, la 200 metri liber 
Conscciiția tară egal a rezultatelor unei mari campioane • ștafeta $1 alteP

g performanțe de valoare pentru Ictclc noastre • „Albatrosul" Flichacl Oros, Învins l
STRASBOURG, 19 (prin te- 

lefon de Ia trimisul nostru 
g special). Așteptările au fost 
Ș împlinite: primele întreceri ale 

așilor înotului european pe ce- 
c 8 culoare din piscina olim- 

S; pică acoperită Schiltingheim au 
prilejuit și primele rezultate de 

Și înaltă valoare. A căzut marți 
i un record mondial, aproape 4 
0 secunde a smuls cvartetul de 

4X200 metri liber 
g mane celei mai 

manțe anterioare.
g: componente sub 
sg Heike Friederich, 

1 • a frt-ef H.nKci

al R.D. Ger- 
bune perfor- 
avînd 
1:59, 

r chiar
§ 1:58; a fost doborît un ^5* ,. . .

trei 
una, 
sub 

,___ ... _ ----- ---------  --- altul
^continental, de către britanicul 
J: Moorhouse, cîștigător la 100 me- 
g: tri bras în 1:02,13 (v.r. 1:02,28).

S-a înregistrat apoi și surpriza 
0 de proporții a înfrîngerii ma- 

rii vedete a natației masculine 
actuale, vest-germanul Michael 
Gros de către un suedez ce nu 
figurează în topul anului, îl 

(5 cheamă Anders Holmhertz —
1:48,44 pe 200 metri liber. Mai 
mult, recordmanul mondial al 
probei s-a văzut întrecut și de 

jî italianul Lamberti, fiind nevoit 
să se mulțumească cu bronzul. 

0 Iar printre faptele socotite 
unanim printre cele de mare 
ezonanță, se numără și startul 

J: lansat al reprezentantelor
României. într-o singură zi, 

țs ?le au realizat mai mult decît 
îs în peste 20 de ani, cîți au tre- 

cut de la cel dinții „bronz" eu- 
-opean, al Cristinei Șopterian- 
Balaban! Specialiști sau co- 

e? mentatori renumiți. deopotrivă.

DE HALTERE
a pregătirilor 

.mondiale". 
Achim gi 
ii au la 
rînd pe 
ultimelor

care este Iotul intrat în aceas
tă ultimă fază 
pentru apropiatele „i 
— Antrenorii Ștefan 
Constantin Dumitru 
dispoziție în primul 
multiplii medaliați ai 
mari întreceri. Nicu Vlad (ca
tegoria 100 kg.), A. Czanka (60), 
A. Socaci (75), C. Urdaș și P. 
Becheru (82,5). De asemenea,

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. 2—3) 

I

construirii socialismului și 
comunismului.

Evocăm aceste reușite impor
tante (notînd totodată că în 
actualul cincinal constructorii 
constănțeni și-au propus să ri
dice alte 26 000 de apartamen
te și amenajări aferente) în 
compania maistrului Ștefan 
Cristea, care răspunde — îm
preună cu un colectiv de teh
nicieni și muncitori — de ri
dicarea unor noi blocuri, chiar 
în aceste zile marcate de im
portantele evenimente din viața 
poporului nostru — recent în
cheiatul Congres al educației 
politice și culturii socialiste și 
apropiata sărbătoare de la 
23 August. Edificiile la care 
constructorii lucrează acum 
sînt situate în imediata vecină
tate a hotelului „Sport" din 
Constanța și au o linie atră
gătoare, sveltă, aidoma tuturor 
lucrărilor executate anterior.

Maistrul Ștefan Cristea este 

preiau această idee și o discu
tă în fel și chip. începînd, de 
bună seamă, cu splendida vic
torie obținută de Noemi Lung. 
Dintre multele citate posibile 
din gazete 
„Dernieres 
sau „Midi 
transmisiile 
Anglia, 
Marea 
ș.a.m.d., 
levanta 
mărencei în contextul general 
al C.E. din cotidianul de mare 
tiraj L’Equipe : „In această 
cursă (n.n. cea de 400 m mixt), 
am asistat la două evenimente: 
primul titlu european din toate 
timpurile pentru România Și 
cea dinții întrecere europeană 
fără sportive din R.D. Germa-

franceze precum 
Nouvelles d’Alsace" 
Libre", dar și din 

gazetarilor din 
Polonia, Italia, R.F.G., 

Britanie, Ungaria 
reproducem pentru re- 
medalie de aur a băi-

A 30-a ediție a Diviziei feminine A de handbal

COMPETIȚIA SUBORDONATA PE TOATE
PLANURILE INTERESELOR

Cele 12 formații din Divizia 
feminină A de handbal încep 
astăzi a 30-a ediție de campio
nat. întrecerea precede cu mai 
bine de trei luni startul C.M. 
(grupa B) din Bulgaria, din 16 
reprezentative naționale DOAR 
UNA SINGURĂ urmînd să se 
califice la J.O. 1988. Pentru e- 
chipa României aceasta este 
ultima șansă de calificare la 
Jocurile Olimpice, tentativă cu 
un înalt grad de dificultate, dar 
nu imposibil de înfăptuit.

De aici necesitatea ca noul 
Campionat Național să fie a- 
bordat cu mult simț de respon
sabilitate. Cu cît valoarea a- 
cestei competiții oficiale inter
ne va fi mai ridicată, cu atît 
fiecare jucătoare selecționată în 
lotul reprezentativ va fi mai 
aptă să facă față rigorilor in
ternaționale ale handbalului.

Toți factorii de răspundere 
au obligația să creeze un cli
mat de muncă intensă, în care 
calitatea jocului, în ansamblu 
și individual, să nu aibă nici o 
fisură. Federația de handbal, 
prin orientarea si modul res-
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președintele asociației sportive 
„Constructorul" Constanța. Ale
gere inspirată, după aprecieri
le tuturor, „pentru că este nu 
numai un tehnician priceput și 
harnic, ci și un om de sport. 
A jucat rugby la Farul, cu care 
a cîștlgat de mai multe ori ti
tlul de campioană a țării, iar 
acum este sufletul echipei 
„Constructorul" Constanța, 
proaspăt divizionară A..." Cel 
care ține să facă această re
marcă, tîmplarul Vasile Cră-

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag 2-3) 

nă pe primele două trepte ale 
podiumului". Și nimănui nu-i 
scapă amănuntul că timpul de 
4:40,21, vine într-o consecuție 
unică în 
sovietica 
acum să 
premieră 
men tată, 
feminină 
ber a fost dublată de un nou 
record național (8:09,15) supe
rior cu mai bine de 7 secunde 
celui anterior. Fără precedent 
este și dubla prezență într-o 
finală de probă de sprint, cu 
Tamara Costache a treia si cu

acest an, în care doar 
Dendeberova a reușit 

coboare sub 4:45. Altă 
românească mult co- 
argintul de la ștafeta 
de 4X200 metri li-

Geo RAETCHI

(Continuare în pag a 4-a)

ECHIPEI NAȚIONALE!
care a pregătit a- 
ediție a campiona- 

lansînd drept cuvînt 
s SUBORDONAREA

ponsabil în 
ceasta nouă 
tului — I 
de ordine 
INTERESELOR DE CLUB CE
LOR ALE ECHIPEI NAȚIO
NALE ! — va trebui ca în turul 
campionatului să efectueze a- 
nalize periodice asupra com
portării sportivelor, astfel ca în 
reprezentativa țării să pătrun
dă numai VÎRFURILE ! Antre
norii echipelor care nu vor do
vedi interes pentru ridicarea 
handbalului nostru la exigen
țele performanței mondiale vor 
trebui înlăturați din eșalonul 
divizionar. A sosit momentul 
redresării unei discipline care 
a oferit atîtea și atîtea satis
facții iubitorilor sportului. Așa 
cum nici arbitrilor — oricît de 
valoroși s-ar considera ei — 
nu trebuie 
deterioreze 
rezultatele

se permită să 
să influențeze 
campionat. Su-

să li 
sau 
din

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)



Concursul Prietenia la baschet-junioare „Cupa României" la tir cu arcul „Cupa Voinfa" la cicl

ECHIPA ROMÂNIEI PE
Reprezentativa de baschet-ju

nioare a României a avut o 
comportare bună, clasîndu-se pe 
un onorabil loc 3 Ia Concursul 
Prietenia desfășurat în Unga
ria. Iată de altfel clasamentul 
final : 1. U.R.S.S.. 2. Ungaria, 
3. România, 4. Bulgaria, 5. 
R.P.D. Coreeană, 6. Ceho
slovacia, 7. Polonia, 8. Cuba. 
Rezultatele selecționatei țării 
noastre : 99—82 cu Polonia.
100—78 cu Cuba, 62—79 cu Un 
garia (în serja preliminară), 

66—80 cu U.R.S.S. (semifinală) 
și 81—65 cu Bulgaria (finala 
mică). Despre evoluția sporti
velor românce la acest turneu, 
antrenorul Horia Pop, care a 
pregătit si condus lotul împre
ună cu Adriana Niculcscu. nc-a 
relatat următoarele :

„Din nou punctul forte al 
echipei a fost apărarea agresi
vă. ambițioasă, prin care a in
terceptat multe mingi și a mic
șorai din handicapul de talie 
in lupta sub panouri. Cele mai 
bune jucătoare au fost Magda
lena Manea (coșgetera compe
tiției, eu 123 puncte înscrise). 
Simona Morar. Gabriela Ba
logh. T.anra Nițulescu si Ange-

UN MERITUOS LOC 3
f

la Szenes ; utile; Ioana Coclr- 
lan. Doina Tocală, Maria Io- 
nescu, Florentina Nichitov și 
Dana Moroșan Remarcabile au 
fost procentajele la aruncările 
Ia coș din acțiune și libere, în
deosebi cele obținute de Mo
rar, Manea și Szenes. După 
cum spuneam, selecționata 
noastră a avut de făcut față 
handicapului de talie în dispu
ta pivoțiior sub panouri. în 
echipa noastră, cele mai înalte 
— Nițulescu și Moroșan — mă
soară 1,87 m. in vreme ce in 
celelalte reprezentative prezen
ța jucătoarelor de peste 1,90 m 
era obișnuită. Astfel, U.R.S.S. 
a avut șapte baschetbaliste pes
te această înălțime, Ceho
slovacia patru, Ungaria și Bul
garia cite două".

Sînt concluzii trase și cu pri
lejul Campionatului European 
de cadete, desfășurat recent în 
Polonia, unde selecționata ro
mână a ocupat locul 5. De fapt, 
este aceeași veche problemă a 
baschetului nostru feminin, a 
cărei rezolvare se lasă aștepta
tă de prea multă vreme.

DUPĂ DOUA ZILE, FAVORIȚII - 
ÎN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR

RĂDAUȚI, 19 (prin telefon).
Cei aproape 80 de arcași și 
arcașe din 11 cluburi și asocia
ții sportive, prezenți la poligo
nul amenajat pe stadionul ..23 
August" din localitate pentru 
desfășurarea „Cupei României" 
la tir cu arcul, au încheiat pri
ma parte a competiției, după 
două zile de trageri în sistemul 
simplu FITA.

Rezultatele au fost vizibil in
fluențate de starea vremii din 
prima zi a concursului. cind 
temperatura (ajunsă doar la 6 
grade) și vîntul extrem de pu
ternic (a si răsturnat două pa
nouri) au făcut ca toți partl- 
cipanții să puncteze pe distan
tele lungi (90 și 70 m seniorii, 
70 și 60 m senioarele) cu mult 
sub posibilități și sub cifrele 
cu care se obișnuiseră. De pil
dă, ocupanții primelor locuri la 
„naționalele" de la Satu Mare 
au realizat acum minusuri de: 
70 p Iosif Szatmari (Sănătatea 
Tg. Mureș), 62 p Ion Călin și 
121 p Mircea Fîrdoa (ambii Vo
ința Satu Mare); la feminin, a-

DOUA ETAPE SPECTAC

Dumitru STANCUtESCU

CANOTOAREA LILIANA GENES
Este o fată înaltă șl suplă, 

ca majoritatea canotoarelor. Și 
tot ca majoritatea canotoarelor 
(de la noi) s-a născut la Nord 
do Milcov. Liliana Genes este 
băcăuancă. Pînă la 18 ani nici 
nu i-a trecut prin cap să tacă 
vreun sport. Depășise pragul 
junioratului, cînd la Liceul in
dustrial Holboca, din apropie
rea lașului, a poposit antreno
rul de canotaj Constantin Că- 
tescu, plecat să cutreere jude
țul, într-o acțiune de selecție 
pentru C.S.M. Iași. într-o re
creație mare, a scos toate fete
le din bănci, aliniindu-!e pe in
tervale. A rămas cu privirea 
pe fata înaltă și suplă, care a 
mărturisit că ar vrea să facă 
canotaj, dar că nu știe nici 
măcar să înoate...

A urmat o testare complexă, 
peste care Liliana a trecut cu 
bine. A urmat... învățarea îno
tului, apoi, învățarea vîslitulul. 
în mai puțin de două luni, cea

care tocmai parcursese alfabe
tul canotajului, a început să 
bată tot ce intilnea în cale, In 
curtea propriului club. A ur
mat convocarea la lotul națio
nal, unde a rezistat, fără crîc- 
nire, la ridicarea firească a șta
chetei exigenței. Viața la lot 
n-a fost decît o permanentă 
cursă do urmărire, pe urmele 
marilor campioane întîlnite 
aici, dintre care Veronica Co- 
geanu i-a devenit o prietenă 
caldă, atentă, grijulie, gata ori- 
cînd să-i împărtășească din 
bogata experiență personală, 
iar Rodica Arba („canotoarea 
perfectă", după cum exclamă), 
un adevărat model. Conform 
repetatelor norme de control, 
absolvite cu brio, Liliana a de
venit egala rutinatelor el co
echipiere de lot, conform pal
maresului, însă, decalajul (o- 
biectiv) se menține, căci debu
tanta n-a despicat încă o pistă 
de apă a unui campionat mon-

dial. O va face, credem, in 
curînd, la Copenhaga, în barca 
de „două vîsle", alături de Eli- 
sabeta Lipâ, și cum amîndouă 
rîvnesc o medalie cit mai pre
țioasă, se pare că lansarea Li- 
lianei Genes în marea perfor
manță a devenit o chestiune de 
actualitate.

După numai doi ani de cano
taj, cînd șlefuirea încă nu s-a 
terminat, dacă o întrebi ce ca
lități au impus-o, n-o să-ți în
șire decît neîmpliniri; că tre
buie să-și mai îmbunătățească 
forța, că n-a ajuns la o tehni
citate fără cusur, că și Ia vite
ză e loc de mai bine. că... La 
aceeași întrebare, antrenorul 
Ion Boicu răspunde altfel: „Li-, 
liana are tot ce-i trebuie pen
tru a deveni o mare canotoa
re!" Bineînțeles că și modestia 
intră în suma completă a În
sușirilor vizate de antrenorul 
ei.

Ion CUPEN

ceeași situație: mai puțin cu 88 
p Aurora Chin-Matei (Steaua 
București), cu 72 p Diana Ni- 
colaescu (Olimpia București) și 
cu 100 p Gabriela Cosovah (Vo
ința Rădăuți). în cea de-a doua 
zi, la tragerile pe distanțe 
scurte (50 și 30 m și la masculin, 
și la feminin), desfășurate pe o 
vreme favorabilă, punctajele tu
turor au fost superioare celor 
realizate pe poligonul sătmă- 
rean, cele mai spectaculoase 
salturi înregistrînd: Puiu Ciu- 
botaru (C.S.M. Iași) +45 p, Vic
tor Stănescu (Petrolul Ploiești) 
+40 p, Victor Weszelovschi (Vo
ința Satu Mare) +30 p, Ale
xandru Kiss (Voința Tg. Mu
reș) +29 p și Gabriela Coșovan 
+22 p. Este evident că, fără 
minusurile înregistrate în pri
ma zi, am fi putut consemna, 
Ia simplu FITA, egalarea sau 
chiar doborîrea unor recorduri 
republicane, favoriții întrecerii 
arătindu-se în maximă formă. 
Dar timpul nu-i trecut. Joi, în 
sistem grand FITA, au loc op
timile și sferturile.de finală, 
pentru care s-au calificat 24 de 
arcași și 19 arcașe. Antrenorii 
și arbitrii acordă - mari șanse, 
pentru faza semifinalelor, ce
lor aflați acum in primii 10, in
tre care, la masculin, Voința 
Satu.Mare are trei reprezen
tanți, Voința Tg. Mureș și 
C.S.M. Iași cite doi, Petrolul 
Ploiești, Sănătatea Tg. Mureș 
și Minerul Aninoasa cite unul; 
la feminin Voința Rădăuți mi
zează pe cinci sportive, Mine
rul Aninoasa pe două, cluburi
le bucureștene Steaua și Olim
pia și Voința Satu Mare pe 
cite una.

Clasament la simplu FITA — 
seniori : 1. VICTOR STAKES' 
CU 1178 p, 2. Sandor Laszlo 
(Voința Tg. Mureș) 1168 p, 3. 
Puiu Ciubotaru 1145 p, 4. Iosif 
Szatmari 1113 p, 5. Ion Călin 
1112 p, 6. Victor Weszelovschi 
1101 p; senioare : 1. AURORA 
CHIN-MATEI 1149 p, 2. Diana 
Nicolaescu 112(5 p, 3. Mariana 
Axane 1084 p, 4. Gabriela Co- 
sovan 1083 p, 5. Marina Prelip- 
ceanu (toate Voința Rădăuți) 
1045 p, 6. Angela Ștefan (Mi
nerul Aninoasa) 1037 p.

loan NOVAC

PLOIEȘTI, 19 (prin telefon). 
După o nouă transbordare, la 
Boldești-Scăeni, cicliștii parti- 
cipanți la ediția a 31-a a „Cu
pei Voința" au avut de parcurs, 
în cadrul etapei a treia, un tra
seu sinuos, în pantă pronunța
tă, în lungime de 3 km. Primul 
plecat în această cursă contra- 
cronometru individual a fost 
P. Tolca (Voința Ploiești), iar 
după primii 10 sosiți, cel mai 
bun timp îl realizase C. Ivan- 
cea (I.M.G.B.). După 40 de con- 
curenți, în clasament condu
ceau C. Dabi și Gh. Butaru 
(ambii de la Metalul Plopeni), 
urmați de C. Căruțașu (Dina
mo), C. Ivancca și N. Pătrașcu 
(Dinamo). O dată cu apropierea 
de finalul concursului, cînd au 
intrat în întrecere ocupanții 
primelor locuri, timpii de par
curgere a distanței au început 
să scadă. Plecat al 49-lea, V. 
Mitrache (Dinamo) a rpușit să 
obțină un timp excelent — 
7:03,6 — cu care a cîștigat eta
pa. L-au urmat în clasament : 
2. J. Skoweonek (Start Varșo
via) 7:06,7; 3, L. Kovacs (Di

namo) 7:16,0; 
(A.S.K Bcrlii 
Etgens (Start) 
staniineseu (1
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de 160 km

D/WZM FEMININĂ
(Urmare din pag 1)

porterii, la rîndul lor, dacă sînt 
cu adevărat alături de echipa 
îndrăgită, au datoria să-și de
monstreze atașamentul intr-un 
mod sportiv și în nici un caz 
de maniera celor ai formației 
bucureștene Rapid, Iată, din 
cauza manifestărilor de huli
ganism, ale unor așa ziși su
porteri, care au culminat în 
ediția trecută de campionat Ia 
meciul dintre giuleștence și 
formația Mureșul Tg. Mureș, 
echipa bucureșteană (fără ca ea 
să aibă vreo vină, deși condu
cerea clubului nu putea rămi- 
ne neimplicată) nu va juca nici 
un meci al turului campionatului 
pe terenul propriu.- Rapidul va 
evolua în Sala sporturilor din... 
Buzău. Desigur, este o sancțiu
ne drastică dictată de F. R. 
Handbal, dar poate că măcar 
dintr-o astfel de lecție cei cer
tați cu etica sportivă vor În
văța si se vor cuminți

VALOAREA ȘCOLII ROMANEȘTI DE HALTERE
(Urmare din pag. 1)

este foarte posibil ca și tînă- 
rul Traian Cihărean (52 kg.), 
care marchează un progres sen
sibil în ultima vreme, să se 
numere printre cei ce vor ur
ma să evolueze la Ostrava. în 
funcție de rezultatele ultimelor 
zile urmează să se hotărască 
dacă va face deplasarea si I*, 
Tufă (cat. 100 kg). • Cîtcva 
cuvinte despre forma selecțio 
nubililor, despre starea lor de 
sănătate. — Aproape fără ex
cepție cei citați se situează in 
zona posibilităților maxime, 
ceea ce pentru noi s-ar tradu
ce prin tot atitea șanse la me
dalii. Sigur, că sînt și. unele 
mici semne de îngrijorare, le
gate de cîteva microtraumatis- 
me inerente încărcăturii do 
efort din această perioadă. Sînt 
convins însă că medicul lotu
lui va ști, ca in atitea alte 
rînduri, să-și facă datoria șl 
că momentul startului va coin
cide cu o bună stare de sănă
tate a sportivilor noștri. • 
Dincolo de ceea ce înseamnă 
orice Campionat Mondial, care 
apreciațî a fi „greutatea speci
fică" exactă a celui ce se va

derula la Ostrava? — E jn 
concurs care, cu foarte mici 
excepții, ne va arăta cam ca
re va fi ordinea pe podiumul 
J.O. din 1988. Și cu asta cred 
că am spus totul. • Chiar nu 
sînt posibile mutații valorice 
importante in lunile rămase 
pînă la Olimpiadă? — Extrem 
de greu. Doar în cazuri de ex
cepție. cum au fost cele aproa
pe 30 de kilograme cu care a 
crescut Czanka in intervalul 
dintre „mondialele" de la Sofia 
și „europenele" de la Reims, 
dar, repet, acestea sînt excepții. 
De pildă, în duelul dintre Nicu 
VI ad și ungurul Szany eu nu 
văd cine ar mai putea inter
veni, între ei rămîne doar de 
decis care va fi primul și care 
al doilea. • Ați mai concurat 
Ia Ostrava, cunoașteți condiți
ile de întrecere ? — Nu, n-am 
mai fost prezenți la vreun con
curs disputat acolo. Ceho
slovacii au însă reputația unor 
excelenți organizatori, așa că 
nu pot fi probleme speciale. Pe 
altă parte, sîntem perfect fa
miliarizați cu materialul de 
concurs care va fi pe podiu
mul de la Ostrava. • Sînteți, 
știm, și președintele Comisiei 
tehnice a Federației Interna

ționale. Sînt de consemnat 
noutăți in materie de regu
lament, de calendar competi- 
țional ? — Deocamdată nu. Te
leviziunea „forțează mina", în- 
cercînd să reducă la 1 minut 
și jumătate timpul dintre che
marea sportivului pe podiumul 
de concurs și ridicarea halterei. 
Vom mai vedea, Congresul Fe
derației Internaționale urmea
ză să decidă. Tehnic vorbind, 
nu ar deranja, coincide cu 
timpul de revenire practicat la 
antrenamente. • Federația 
noastră se intitulează de halte- 
re-culturism. Cea internațională 
— numai de haltere. De cc? — 
Tot mai multe federații națio
nale își adaugă, încet-încet, și 
cuvîntul culturism. Pe de o 
parte reprezintă un excelent 
mijloc de realizare a unor ve
nituri proprii, iar sportul ac
tual devine o noțiune greu de 
acceptat fără asemenea surse 
financiare. în altă ordine de 
idei, culturismul constituie un 
ideal rezervor al bazei de ma
să a halterelor; mulți copii vin, 
prin intermediul culturismului, 
la sală, cu intenția să se facă 
„solizi". E de neglijat acest iz
vor ?...

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 19 AUGUST 1987

EXTRAGEREA I 23 42 44 40 14 8

EXTRAGEREA a ll-a : 7 24 18 30 19 16

de opțiuni Unul dintre cele mai 
îndrăgite rărrine LOZUL IN PLIC, 
cu suita sa de emisiuni speciale, 
care oferă eîștiguri suplimentare, 
din fondul sistemului. In prezent, 
-•unoaște un adevărat „vîrf“ de 
căutare „LOZUL VACANȚEI"
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CALITATE SUPERIOARĂ ÎN MUNCĂ Șl
(Urmare din pag 1)

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
report la categoria 1.

• MÎLne vineri. 21 august 1987. 
are loc Tragerea obișnuită săptă- 
mînală LOTO, astfel că NUMAI 
ASTAzi mal puteți să vă procu
rați bilete eu numerele favo
rite.
• Acțiunea „forte" a acestei 

săptămlni va fi, fără îndoială, 
TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
.programată pentru, duminică, 23 
august. Se vor extrage 72 de nu
mere in cadru) a 8 extrageri, cu-

625.322 lei, din care 26.592 lei,

prinse in două faze. în ceea c-v 
privește cîștiguriie, acestea nu 
sînt nici ele mal prejos, fiind vor
ba de autoturisme „Dacia 1300". 
excursii peste hotare șl impor
tante sume de bani.
• Deși concursurile PRONO

SPORT vor fi reluate în curînd, 
continuă să se desfășoare cu 
succes întreaga paletă a siste
melor. astfel Incit participanții să 
aibă posibilitatea unui cîmp vast

«BANI RSSfl
lAUTOTURISMEj

care, pe lingă cîștiguriie in auto
turisme, oferă și mari eîștiguri în 
bani, de 50.0M lei, 10.000 lei. 5 000 
lei ș.a.m.d. Oricare dintre partici
pant! se poate număra printre 
beneficiarii acestor atracții.

eiun, este prea tînăr ca să știe 
că pe maistrul Ștefan Cristea 
il cunoaștem de aproape un 
sfert de veac, din perioada în 
care începuse să joace rugby 
iar că acum în atenția repor
terului se află — de vreo trei 
ani, fiul său Bogdan, junior la 
Clubul sportiv școlar nr. 2 din 
Constanța, „un jucător care 
promite să calce, cu aceeași 
dîrzenie, pe urmele tatălui său" 
cum ne asigura deunăzi prof 
Petre Ianusievici, actualul an
trenor al lotului național al 
speranțelor.

Altfel spus, la „Constructo
rul" Constanța sportul se află 
pe mîini bune, îndrumat de un 
om care, prin structură, înțe
lege rostul exercițiului fizic 
pentru sănătate și vigoare, două 
calități indispensabile celor ce 
lucrează pe șantiere, in arșița 
verii, în „bătaia" ploilor sau a 
gerurilor fără sfîrșit... Era, pe 
undeva, firesc ca la Construc
torul Constanța rugbyul să se 
situeze în prim-plan. muncito
rii și tehnicienii de aici — prin
tre! ei, maistrul Ion Tomescu 
antrenorul echipei — să do
rească să concureze pe Farul 
și pe T.C. Ind„ municipiul Con
stanța avînd astfel nu mai pu
țin de trei formații în primu’ 
eșalon valoric al sportului cu
balonul oval. Era firesc tot
odată ca oamenii muncii de
aici să facă totul pentru ca
echipa lor să se bucure de tot 
sprijinul (un teren propriu este 
pe cale de inaugurare). Tot așa 
de firesc este, însă, ca munci
torii de aici să dorească să 
practice și alte discipline spor
tive, la nivel de masă, cum este 
caSul' atletismului, al crosurilor 
cu precădere, al popicelor (aici 
a luat ființă prima echipă sin
dicală de bowling), a fotbalului 
(cu o exponentă în campionatu’ 
județean) și al handbalului (cu 
ambiții pentru o bună expri
mare in Divizia B și chiar 
mai sus...).

Sport de masă la „Construc
torul" Constanța înseamnă can- 
20 de echipe sau cîteva suțe 
de participants Ia, atletism și 
popice. Adică reprezentanții tu
turor brigăzilor de producție

avînd în frunte — ca număr de 
practicanți ai sportului pentru 
toți — pe cele conduse de in
ginerii I. Ilașcă (nr. 4 hidro). 
Anghel Biu (nr. 1 construcții), 
Ștefan Lacatoș (S.P.I.) și I. 
Bălăiță (Direcția de utilaj 
transport). „Este o mare bucu
rie pentru toată lumea din 
trust, atunci cînd se organi
zează acțiuni sportive de ma
să" remarca ing Ilie Georges
cu, directorul general al 
T.A.G.C.M., vechi om de sport, 
de rugby îndeosebi, de numele 
căruia sînt legate multe din 
reușitele acestei discipline pe 
întregul Litoral. Și continuînd 
ideea: „O zi de sport înseamnă 
pentru oamenii noștri acumula

rea de noi 
munci cu și 
cum constat 
șantierele iv

O realitat 
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contenit, m 
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VARA, SUS
Anotimp, prin excelență, al 

turismulu’ vara își cheamă, 
ca de fiecare dată, pasionații 
la concursuri montane de se
zon, care de care mal atrac
tive, în majoritatea lor avînd 
drept miză Și un trofeu, fie 
tradițional, fie în premieră.

„CUPA MUNȚII APUSENI* 
concurs inter județean de o 
rientâre turistică sportivă, s-s 
bucurat și in acest an de ur. 
mare interes fapt confirmai 
prin riumărul ridicat al parti- 
cipanților : 480. reprezentînc
♦9 de asociații sportive din 2t 
de județe ale țării. Competiția 
— organizată de Consiliul ju
dețean Bihor ai sindicatelor și 
le Comisia Județeană de spe
cialitate — s-a desfășurat îr 
pădurile de Lingă satul Betfia 
și Băik „1 Mai“, pe parcursu 
a trei zile, în trei etape : 
„Cupr Poligrafiei*, „Cupa Vo
ința* și „Cupa Bihorului*. Tr 
urma adiționării punctelor ob
ținute, a fost întocmit clasa 
mentul pe categorii de vîrstă 
tată și câștigătorii : la femi 
nin — Eniko Fey (Voința Cluj 
Napoca) Tunde Papp (Răpit 
Oradea) Erica Reisz (Strun 
gul Arad) ' Cătălina Gyfirfi 
(Voința Orad.a). Elisabete 
Revesz (Som .sul Satu Mare; 
și Cristina Simon (Voința Cluj- 
Napoca'» ; la masculin — Ist
van Nagy (Rapid-Vulturîi Ora
dea), Carci Meszaros (Rapid 
Oradea). Ovidiu Muțiu (Voin
ța Baia Sprie) Attila Gali (Ra
pid Oradea) Attila Nagy
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I Ieri, in intîlnirea „olimpicilor", de la Bacâu
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I BACĂU, 19 (prin telefon). 
■ Teren bun, timp ideal pentru 

fotbal, circa 12 000 de specta
tori în tribune, organizare ex
celentă, iată cadrul în care s-a 
desfășurat intîlnirea de ve
rificare dintre echipele olim
pice ale României și Bulgariei. 
Partida s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 2—2 (1—1).

t Durerea noas
tră, deși fotbaliștii români au 
dominat mai mult, dar. ea de 
atîtea ori, finalizarea a lăsai 
de dorit. Fatîndu-s? chiar i'-. 
penalty. Schimbată radical față

I
I
Izultat de egalit 

echitabil, după 
t.ră. dAsî fotbali

I
I

I de jocul amical de la 4 mar
tie, disputat la Ruse, formația 
oaspete, tinără, a etalat aici, la
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BULGARIA 2-2 (1-1)
la un atac de „trei contra unu", 
Șoiman a centrat și Cojocaru a 
reluat, de la 6 m, pe lingă 
poartă. într-o repriză (le joc, 
totugi echilibrat, oaspeții au 
reușit să deschidă scoful în 
min. 40, cind acțiunea Balîcov 
— Markov — MITEV a fost 
finalizată de ultimul printr-un 
șut de lă 14 m, în unghiul lung. 
Apoi, în .min. 41. Cojocaru a 
fost impins în fază de gol, pe
nalty clar, însă Avădanei a șu
tat puternic, pe centru, și por
tarul a respins cu pumnul. în 
min. 45, echipa noastră avea să 
egaleze dintr-o altă lovitură 
de la 11 m (Meszaroș a fost 
faultat în careu), LUPU trans
forming precis.

După pauză, un joc mult mai 
bun. cu mai 
poartă, cu o 
ritorială a 
care reușesc 
în‘min. 72 :
nie al Iui Ivan scos printr-un 
reflex de portar și, apoi, după 
cornerul executat de Eftimie, 
ȘOIMAN a reluat, eu capul, 
din apropiere. Echipa noastră

joacă mai 
partenera în 
greșeală de ...____ _____ _
aducă în min. 85 egalitate pe 
tabela de scor : Metkov, lansat 
pe extrema stingă, nemarcat 
de Voicu, a centrat fără pro
bleme, PENEV a făcut o pre
luare scurtă și a șutat în gol, 
de Ia 6 m. A mai fost o încer
care a echipei noastre de a lua, 
din nou, conducerea, dar Ște
fan a trimis cu capul peste bară 
la o lovitură liberă. în min. 90.

Arbitrul I. Crăciunescu a 
condus bine formațiile :

ROMANIA : Nițu — Mesza- 
roș (min. 67 Voicu), Gh. Po
pescu. Ștefan. Eduard — Lupu, 
Avădanei (min. 46 Eftimie), 
Mujnai (min. 46 C. Solomon), 
Ivan — Șoiman, Cojocaru (min. 
67 Cadar) ;

BULGARIA : Nikolov — T. 
Ivanov, Hupcev, Z. Ivanov, 
Karușev — Markov (min. 86 
Bacalov), Metkov. Iancev (min. 
90 Ghizdov) — Mitev (min. 70 
Mironov). Penev, Balikov 
(min. 61 Gheorghiev).

Constantin ALEXE

bine, punindu-și 
derută, dar o mare 
apărare avea să MIRAJUL VESTIARULUI MARE

La stadionul Central al 
Universității Craiova, cele 
două vestiare rezervate lo
calnicilor, unul al echipei 
de seniori, celălalt al for
mației de speranțe, sint si
tuate unul lingă altul. Le 
desparte doar un pas. U- 
nul mic, mult prea mic pen
tru ca „puștii" să nu tragă 
cu ochiul din timp în timp 
ca să vadă ce se mai în- 
tîmplă la echipa mare. în
suși Bălăci, se spune, 
talentat cum era, 
siune certă pentru 
întîi, mal căta, prin 
ușa întredeschisă, 
spre Oblemenco 
numele aflat, cind 
va, pe buzele tu
turor craiovenilor...

Apoi a fost rîndul altora 
dintre tineri, Ungureanu, 
Negrilă, Cîrțu, Țicleanu, 
Geolgău, să privească spre 
„modele" și — nu după 
multă vreme — să le... în
locuiască cu mare succes. 
Era generația de excepție a 
Universității Craiova, care, 
în premieră pentru fotbalul 
nostru, in primăvara lui ’83 
îsi propulsase echipa pînă 
intr-o semifinală de cupă 
europeană. Dar timpul a 
trecut și vestiarul cel ma
re tot golindu-se de nume 
sonore, antrenorii din ulti
mii ani. Mircea Rădulescu. 
Silviu Stănescu, Constantin 
Oțet și Nicolae Zamfir au 
adus la echipa întîi din ca
bina vecină noi tinere ele
mente ; vreo 4—5 jucători 
cu reale talente, intre 
re doi dintre ei, Badea 
Stoica, parcă și mai 
„Cui îi este cit de cît 
de Bălăci, să vină să-i vadă 
la lucru pe Badea și Stoica,

inlr-atît de mult aduc a- 
ceștia doi, la -impresia ar
tistică», cu Iliuță al nostru", 
ar fi zis cineva din antura
jul echipei, îneîntat de ce
ea ce știau cu balonul 
proaspetele achiziții din... 
pepinieră proprie.

Promovat mai demult Ia 
echipa mare, fiind ceva 
mai în virstă, Badea a fost 

, și în 
de 
în

inclus, ' relativ repede. : 
echipa reprezentativă 

. tineret, unde, rămînind 
formație, este o dovadă in 

a dat satisfacție. în 
ceea ce-I privește 
pe Stoica, l-am vă
zut, în primăvara 
trecută, atît la de
but, cît și după 
inclusiv, pe Re- 

„Sportul" cind, ju- 
o dezinvoltură pro-

așa 
o promi- 

eșalonu!Bacău, un frumos joc. căruia 
fotbaliștii noștri i-au răspuns 
mai bine după pauză, cind ca
litatea partidei s-a ridicat la 

Dar, în 
cu Dane- 

de 
aportul 
necesită 

îmbunătățiri substanțiale.
Jucătorii noștri au avut ini

țiativa din start și în min. 16.

Iun nivel acceptabil, 
perspectiva meciului 
marca, această formulă

Ichipă olimpică, fără 
multor selecționabili, 
îmbunătățiri substanți

e-

multe faze de 
superioritate te- 
olimpicilor noștri, 
să ia conducerea 
după Șutul puter-

I d’us .că

I
I
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PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B

„De cind s-a dat startul pre
gătirilor, Ia 15 iulie, echipa 
noastră, reîntinerită masiv (are 
o medie de virstă de 20 de ani 
și 5 luni), și-a pus in gind un 
obiectiv îndrăzneț : de a-șî de
pune candidatura la promova
re pe prima scenă, alături de 
F.C. Maramureș Baia Mare și 
F.C. Bihor. Să știți că ne vom

juca cu ardoare 
campionatul care 
curînd“.
președintelui 
bal, Die Pătruică, care 
zitat zilele trecute la .
și avea să ne furnizeze și alte 
informații. în primul rînd, lată 
lista jucătorilor la care s-a Te- 
nunțat sau care au fost trans-

șansele in 
va inccpe în 

Declarația 
secției

aparține 
de fot- 
ne-a vi- 
redacție

SIIAIIA MIEII llllltRili Si SE AIITODEPĂSEASCi
Cu aproape o lună in urmă 
demarat pregătirile Steauaa

Mizil, ocupanta locului 5 In 
seria I din campionatul trecut 
al diviziei secunde. „Vrem să 
urcăm ceva mai sus in clasa
ment în ediția următoare a 
competiției, ne declară antre
norul Dumitru Dumitriu III. 

dar pentru aceasta trebuie să 
nc sporim eforturile, să punem 
ia punct unele probleme lega
te mai cu seamă de momentul 
de apărare. Prea multe goluri 
am primit în campionatul tre
cut, ca să nu spun că am... 
pierdut și niște puncte in de
plasare din cauza unor greșeli 
elementare 'în defensivă...". An
trenamentele zilnice efectuate, 
participarea intensă a jucăto
rilor la întregul proces de in
struire lasă să se 
Steaua Mizil este 
se autodepășească 
sezon de toamnă.

Noutăți în lot: 
stin (de la F.C. Olt) și Farcaș 
(Carpațî Sinaia), portarul Popa 
(Inter Sibiu) și atacanțij Radu 
(Metalul Buzău) și I. Grigore 
(revenit de la Petrolul Ploiești). 
Au plecat: Ruse și I. Nicolae — 
la Petrolul Ploiești Bejenaru 
— la Corvinul Hunedoara. 
Drîndea — la Unirea Slobozia, 
Duma — la Prahova C.S.U. (în 
schimbul luj N. Lazăr) șj Cra-

X s

întrevadă că 
hotărîtă să 
în apropiatul

fundașii Co-

[UNTE...
I-

e 
a 
li.

Jutor, o probă culturală și 
alta de aprecieri privind ame
najarea taberei cu corturi. La 
start au fost prezente 57 de 
echipaje (fete și băieți) din o 
județe ale țării. In clasamen
tul genera., pe locul 1 s-a si
tuat echipajul „Liliecii” din 
Brașov, cu un total de 933 de 
puncte, locurile următoare re- 
zenind echipajelor „Veniți cu 
toi» din Mîrșa, 930 p, și ,,Sar- 
nls» din Sibiu 926 p.
• „Cupa Crestei Făgăraș u 

il“ (ediția a V-a). La acest 
radiționai concurs tehnico-a- 
iticativ, organizat de cercul 
le turism montan „Veniți ev 
noi" de pe lingă asoclațis 
■portivă Carpați Mîrșa, au luat 
-tarte 32 de echipaje reprezen- 
iînd 2» d cercuri cu același 
orofil din Bistrița, Brașov 
răcnești Făgăraș. Voineasa 
Pitești Mediaș, Cisnădie șl 
Sibiu. Cc n-ursul eșalonai 
le-a lungul a t.rei zile, a avui 
:a traseu cabana Bărcaciu - 
zirful Scara — Șaua de est t 
Ttrbovei — Buna — vîrful Șer 
bota — cabana Negolu, lnclu 
tind probe de teren (parcur- 
»erea acestui traseu) de alpl 
nism. sanitară de orientare 
■u busola, di amenajarea ta
berei cu corturi șl cultural- 
Artistică. Locul 1 m clasamen
tul general a fost oeupat d< 
echipajul „Adonis" din Me
diaș, urmat de echipajele 
C.T.M. Lotru ș' .steaua mun
ților" din Pite (I. IONESCU, 

esp.).
■ Jrx wxwxxr zxrx^xjrx
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mer — la C.S. Botoșani. Iată și 
pe ceilalți componenți ai«lo
tului: Mîrzea, Haralambie — 
portari; Mironaș, L. Stanciu, 
M. Stanciu, Mihalache, Drăgan. 
Trache, Andrei, Farcaș — fun
dași; Goia, Gales, Cozarek, Co
jocaru, Cosma — mijlocași ; 
Greaca, A. Ene. Ciolponea, C. 
Lazăr și Nicuiiță — atacanți.

ferați : Uțiu, scos din lot pe 
timp nelimitat. Jacotă, Portik, 
Roșea. Ștefănescu, Trifan, Nea- 
gu, Cojocaru (ultimul transfe
rat la Victoria București). Au 
venit: portarul Maser (de la 
F.C.M. Brașov — speranțe), 
mijlocașii Munleanti (Metalul 
Bocșa), Drogcanu (F.C.M. Pro
gresul Brăila), Adolf (Victoria 
București), Dogan (U.M.T.), a- 
tacanții Fctrachc (Steaua — 
speranțe) și Jijic (revenit de la 
Minerul Anina). Iată și pe 
ceilalți componenți ai lui C.S.M.: 
Predulcscu, Boșca — portari : 
Videscu. Zah, Dcspa, Telescu. 
Asandei, Ciprian Alexandru 
(de Ia C.S.Ș. Reșița) 

dași ; Râduță, Ian'u, 
Cristian Alexandru — 
cași ; Mărgineanțtt, C. 
N. Stroia — atacanți.
dăugăm. aici, și pe juniorul Sji 
(din pepinieră proprie), consi
derat o mare speranță de an
trenorul Dan Firițeanu. o ari
pă de tip Ivansuc.

— fun- 
Hotlină 

mijlo- 
Scinteie.
Să-1 a-

ca-
$1 

și. 
dor

aceea ; 
gie, cu 
cind cu 
prie titularilor cu vechi sta
te de serviciu, a contribuit 
efectiv la victorie. După ca
re, stupoare, căutîndu-1 lu
nea, prin casetele tehnice. 
nu-1 mai prea găseam in 
formație decît, așa. uneori, 
între paranteze. Ce se în- 
tîmplă cu Stoica?, l-am în
trebat, zilele trecute, pe an
trenorul Nicolae Zamfir, cu 
prilejul unui scurt dialog. 
„Nimic deosebit, a venit 
prompt răspunsul, însoțit de 
explicația de rigoare: după 
■►startul lansat.- l-a cam 
părăsit modestia și Tică O- 
țet l-a trimis, temporar, în 
vestiarul cel mic. De unde 
venise..." Nu-i va strica, am 
gindit. Dimpotrivă. Va sta 
ce va sta, sperăm ca pe... 
ghimpi, și-apoi, tot zărin- 
du-1 pe Badea în vestiarul 
vecin, va dori să revină.

Gheorghe NICOLAESCU

ARBITRII PRIMEI ETAPE A DIVIZIEI A
Po- 
din

Steaua — Corvinul : FI. 
pescu ; A. Moroianu (ambii 
Ploiești). M. Axente (Arad);

C.S.M. Suceava — F.C.M. 
Brașov : M. Ne.ști ; O. Ștreng 
(ambii din Oradea). J. Gram? 
(București) ;

A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Ar
geș ; A. Porumboiu (Vaslui) ;V 
Antohi (Iași). N Voinea (Bucu
rești) ;

Politehnica Timișoara — Vic
toria București: I. Crăciunescu; 
Gh. Constantin (ambii din 
Vîlcea), 
Neamț);

S.C. Bacău — Flacăra 
reni : N. Dinescu (Rm. Vîlcea): 
V. Angheloiu și V. Alexandru 
(ambii din București);

Rapid — Oțelul Galați: 1. 
Coț (Ploiești); G. Macavei

PROGRAMU1 TURULUI
ETAPA I (30 august)

Prog. Vulcan Buc. — Jiul Petroșanl- 
Electromureș Tg. M. — Inter Sibiu 
Metalul București 
Electroputere Cv.
Sp. Muncit. Slatina
A.S. Dr. Tr. Severin — Gloria Pandurii Tg.’ J. 
Sp. 30 Decembrie _
Sp. Muncit. Caracal — Mecanică Fină Buc. 
I.C.I.M Brașov

— Gaz Metan Media'
— Tractorul Brașov
— Chimia Rm. Vîlcea
— C.S. Tîrgoviște
— Autobuzu' București 

ETAPA a ll-a (6 septembrie) 
Mecanică Fir. A Buc. — Sportul 30 Decembrie 
Autobuzul București — Sp. Muncit. Caracal 
Inter Sibiu — T.C.T.M. Brașov '
Gloria Pandurii Tg.J. 
Jiul Petroșani 
Gaz Metan Mediaș 
Chimia Rm. Vîlcea 
Tractorul Brașov 
C.S. Tîrgovi.șt-

ETAPA o lll-i
Electroputere Cv. 
Sp. Muncit. Slatina 
Chimia Rm. Vîlcea 
Metalul Bucureșt. 
Prog. Vulcan Buc 
Sp. 30 Decembrie 
Sp. Muncit. Caracal 
I.C.I.M. Brașov 
A.S. Dr. Tr. Severin

— I.C.I.M. Brașov
.— Electromureș Tg. M.

— Electroputere Craiova 
- Progresul Vulcan Buc 

— A.S. Drobeta Tr. S.
— Sp. Muncit. Slatina
— Metalul București 
a (13 septembrie) 
— Gaz Metan Media?
— Jiul Petroșani
— Tractorul Brașov 
— Mecanică Fină Buc 
— C.S. Tîrgoviște
— Autobuzul Bucureșt
— Inter Sibiu
— Gloria pandurii Te. J 

___ _ . . •— Electromureș Tg. M
ETAPA a IV-a (20 septembrie)

Gloria Pandurii Tg.J. — Sp Munci' Caraca 
Electromureș Tg M. ~ 
In te ? Sib:u
Tractorul Brașov 
Jiul Petroșani 
Gaz Metan Med’a»
C.S. Tîrgoviște 
Mecanică F’.nă Buc. __
Autobuzul Buc-u ’ești — Metalul Bucureșt

ETAPA a V-o (27 septembrie)
A.S. U . Tr Severir - T.C.T.M. Brașov 
Sp. 30 Decembrie — Gloria Pandurii Tg. J 
Sp. Muncii Cr.ra~a - Electromureș Tg. M. 
Metalul Bucureșt- — Inter Sibiu
Prog. Vulcan Buc — Autobuzul Bucureșt
Electroputere Cv — Mecanică Fină Buc
Tractorul Brașov — Jiul Petroșani
Sp. Muncit. Si .’tint — C.S Tîrgoviște
Chimia Rm V’lcea — Gaz Metan Med: <

ETAPA a Vl-a (4 octombrie) 
Tîrgoviște 
Metan Medias 
Petroșani

— I.C.I.M. Brașov
— Sportul 30 Decembri
— A.S. Drobeta Tr. S
— Chimia Rm vi! cea
— Sp. Muncit. Slatina
— Electroputere Craiovt
— Progresul Vulcan Buc

— Chimia Rm. Vilee:
— Tractorul Brașov
— A.S. Drobeta Tr. S
— Sp. Muncit. Caraca,
— Sportul 30 Decembrie

C.S.
Gaz
Jiul
I.C.I.M. Brașov
Electromureș Tg. M
Gloria Pandurii Tg.J.— Metalul București 
Inter Sibiu — Progresul Vulcan Buc.

A. Gheorghe
Rm 

(P

Mo-

• Minte. un amical între echi
pele bucureștene Abatorul șl Me
talul. Meciul va avea loc pe te
renul Abatorul de Ia ora 17,3O.

(Deva), C. Corocan (Reșița);
„U“ Cluj-Napoca — F.C. Olt: 

G. Ionescu; D. Petrescu și M. 
Constantinescu (toți din Bucu
rești) ; 1

Dinamo — Petrolul
V. Curt (Constanța); 
can (Tg. Mureș), M. 
(Galați);

Universitatea Craiova — 
Sportul Studențesc: I. Igna 
(Timișoara); V. Titorov (Dro
beta Tr. Severin), C. Gheorghe 
(Suceava).

Ploiești:
I. Tăr- 

Dragu

AC. MILAN — STEAUA 0-0
După ce a susținut în 

Belgia partida amicală cu 
La Gantoise (2—2. gaz
dele egalînd in minutul... 
93), campioana României, 
Steaua, a întîlnit marți 
seara, la Milano. în ul
timul joc al turneului în
treprins peste hotare, cu
noscuta formație italiană 
A.C. Milan. Scorul a fost 
0—0. Formația folosită de 
Steaua : Stîngaciu — lo- 
van, Bumbescu, Belode- 
dici, Kotariu — Bălan 
(V. Stoica), Ilagi, Boloni, 
Ba lint — Lăcătuș. Pîțitrcă.

CAMPIONATULUI DIVIZIEI
SERIA A Il-a

Autobuzul București — Electroputere Craiova 
Mecanică Fină Buc. — Sp. Muncit. Slatina

ETAPA a VII-a (11 octombrie)
— Electromureș Tg. M.
— Gloria Pandurii Tg. J 
— Inter Sibiu
— Autobuzul București 
— Mecanică Fină Buc.
— C.S. Tîrgoviște
— Gaz Metan Mediaș
— Sp. Muncit. Caracal-
— I.C.I.M. Brașov

ETAPA a Vlll-a (18 octombrie)
Inter Sibiu — Sp. Mu iCit. Slatina
Autobuzul București — Chimia Rm. Vîlcea 
Mecanică Fină Buc. ~ ------ ’ ---------
C.S. Tîrgoviște 
Gaz Metan Mediaș 
Sp. Muncit. Caracal 
I.C.I.M. Brașov
Electromureș Tg. M. _ . ... ___ .. _
Gloria Pandurii Tg.J. — Electroputere Craiova

ETAPA a IX-a (25 octombrie)
Metalul Bucureșt! “ ” “ -
Prog. Vulcan Buc 
Electroputere Cv.
Sp. Muncit Slatina 
CMmia Rm. Vilcef 
Tractorul Brașov 
Jiul Petroșani

, Gaz Metan Mediaș
’ A.S. Dr T. Severin

ETAPA a
A.S. Dr. Tr Severin
Sp. 30 Decembrie
sp. Muncit Caraca 
I.C.I.M. Brașov 
Electromureș Tg. M.
Gloria Pandurii Tg.J. — Chimic Rin. Vîlcea 
Inter Sibiu — Tractorul Brașov
Autobuzul București — Jiul Petroșani 
Mecanică Fină Buc. — Gaz Metan Median

ETAPA a Xl-a (8 noiembrie)
Petroșani
Metan Mediaș 
Tîrgoviște

Metalul București 
Prog. Vulcan Buc 
Electroputere Cv. 
Sp. Muncit. S.atina 
Chimia Rm. Vil cep 
Tractorul Brașov 
Jiul Petroșani 
A.S. Dr. Tr Severin 
Sp. 30 Decembrie

riui
Gaz
2.S
Metalul București 
Prog. Vulcan Buc 
Slectroputej-e Cv. 
Sp. Muncit. Slatina 
Chimia Rm. Vilces 
Tractorul Brașov

— Tractorul Brașov
— Jiul Petroșani
— A.S Drobeta Tr. S.
— Sportul 30 Decembru
— Metalul București
— Progresul Vulcan Buc.

— Sp. Muncit. Caraca
— I.C i.M. Brașov
— Electromureș Tg. M.
— Gloria Pandurii Tg. J
— Inter Sibiu
— Autobusul Bucureșt' 
— Mecanică Fină Buc.
— C.S Tîrgoviște
— Sportu’. 30 Decembre

X-o (1 noiembrie)
— C.S. Tîrgoviște
— Metalul București
— Progresul Vulcan Buc
— Electroputere Craiova 
— Sp. Muncit Slatina

— Inter Sibiu
— Autobuzul Bucureșt;
— Mecanică Fină Buc
— A.S. Drobeta Tr. S.
— Sportul 30 Decembre 
— Sp. Muncit - Caraca)
— I.C.I.M. Brașov
— Electromureș Tg. M.
- Gloria Pandurii Tg. J.

ETAPA a Xll-o (15 noiembrie)
Metalul București — Progres i< Vulcan Buc. 
Sp. 30 Decembrie — Elect,r<_. putere Craiova

B, EDIȚIA 1987-1988
Sp. Muncii. Caracal 
I.C.I.M. Brașov 
Electromureș Tg. M. 
Gloria Pandurii Tg.J. 
Inter Sibiu
Autobuzul București — C.S. Tîrgoviște 
A.S. Dr. Tr. Severin — Mecanică Fină Buc.

ETAPA a Xlll-a (22 noiembrie)
Mecanică Fină Buc. 
Prog. vulcan Buc. 
Electroputere Cv. 
Sp. Muncit. Slatina 
Chimia Rm. Vîlcea 
Tractorul Brașov 
Jiul Petroșani 
Gaz Metan Mediaș
C. S. Tîrgoviște

— Sp. Muncit Slatină
— Chimlo Rm. Vilcea
— Tractorul Brașov
— Jiul Petroșani
— Gaz Metan Mediaș

— Autobuzul București
— A.S. Drob; ta Tr. S.
— MetaluQ București
— Sportu. 30 Decembrie 
— Sp. Muncit, caracal 
— I.C.I.M. Bra-ov
— Electromureș r$i M. 
— Gloria Pandurii Tg. J. 
— Inter Sibiu

ETAPA a XlV-a (25 noiembrie)
Sp. 30 Decembrie — Chimia Rm. vîlcea 
Gloria Pandurii Tg.J. — C.S. Tîrgoviște 
Sp. Muncit. Caracal — Tractorul Brașov 
Inter Sibiu — Mecanică Fină Buc.
I.C.I.M. Brașov — Jiul Petroșani
Metalul București — Sp. Muncit Slatina 
Prog. Vulcan Buc. — Electroputere Craiova 
A.S. Dr. Tr. Severin — Autobuzul București 
Electromureș Tg M. — Gaz Metan Mediaș

ETAPA a XV-a (29 noiembrie) 
Electroputere Cv.
Sp. Muncit. Slatina 
Chimia Rm. Vîlcea 
Tractorul Brașov 
Autobuzul București 
Jiul Petroșani 
Gaz Metan Mediaș 
C.S. Tîrgoviște 
Mecanică Fină Buc.

ETAPA a XVI-a (« decembrie) 
Meta.ui București — Tractorul Br>șov 
Electromureș Tg. M. — Mecanică F'nă Buc. 
Gloria Pandurii Tg.J. — Autobuzu, București 
Prog. Vulcan Buc. 
Electroputere Cv.
A.S. Dr. Tr- Severin 
Sp. 30 Decembrie 
Sp. Muncit. Caracal 
r.C.I.M Brașov

ETAPA a XVII
Sp. Muncit Slatină 
Chimia Rm. Vîlcea 
Tractorul Brașov 
Tiu' Petroșani 
Mecanică Fină Buc. 
Gaz Metan Mediaș
C.S. Tîrgoviște
Autobuzul București ■ 
Inter Sibiu

— A.S. Drobeta Tr. S.
— Progresul Vulcan Buc.
— Metalul București
— Sportul 30 Decembrie
— Inter Slbîu
— Sp. Muncii Caracal
— I.C.I.M. B-așov
— Electromureș Tg. M.
— Gloria Faldurii Tg. J.

— Chimia Rm vîlcea
— Sp. Muncit. Slatina
— Inter S b!u
— Jiu!
— Gaz
— C.S

1-0 (13
— A.S.

petroșani 
Metan Mediaș 
Tîrgoviște 
decembrie) 
Drobeta Tr. S.

— Electroputere Craiova
— Progresul Vulcan Buc. 

Metalul București
— I.C.I.M. Brașov
— Sportul 10 Decembrie
— Sp. Muncit, Caracal
— Electromureș Tg. M.
— Gloria Pandurii Tg. J.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU B

PE ȘANTIERUL DE AMENAJARE I DEBUT DE BUN AUGUR Al SPORTIVILOR NOȘTRI
A RÎULUI ARGEȘ PENTRU NAVIGAȚIE, IN CAMPIONATUL MONDIAL DE

IRIGAȚII Șl ALTE FOLOSINȚE
(Urmare din pag. 1)

ceasta zonă cit și în alte punc
te de pe traseul canalului.

Secretarul general al partidu
lui a subliniat că trebuie asi
gurată o corelare deplină a di
feritelor categorii de 
prevăzute, astfel incit să 
respectate întocmai 
de dare in folosință 
lui obiectiv.

Vizita a continuat 
încredințat spre 
matei.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i s-a raportat despre ac
tivitatea pe care militarii o 
desfășoară in vederea îndepli
nirii întocmai a sarcinilor pri
mite.

Aici, au fost prezentate dife
rite tipuri de diguri tn 
vederea stabilirii variantei op
time pentru executarea amena
jărilor necesare in această zo
nă a canalului.

Pe baza analizei care a avut 
loc la fața locului, s-a stabilit 
să fie adoptată varianta cu du
blă funcționalitate care să asi
gure atît drenarea apelor cit 
și folosirea lor pentru irigații. 
Totodată s-a indicat să se 
treacă la definitivarea tra
seului digurilor pe întreaga 
lungime prevăzută in proiect, 
creindu-se astfel condiții pen
tru desfășurarea pe front larg 
a acestei lucrări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut, de asemenea, să fie 
respectată cu strictețe preve
derea ca, pe întregul traseu al 
canalului, să se evite scoateri 
nejustificate de teren din cir
cuitul agricol și să se păstre
ze, într-o măsură cit mai mare, 
profilul actual al malurilor, e- 
fectuindu-sc doar lucrări de 
regularizare și consolidare.

A fost vizitat apoi șantierul 
nodului hidrotehnic nr. 1 — Ol
tenița, obiectiv la care lucră-

lucrări 
_ Me 

termenele 
a intregu-

în sectorul 
execuție ar-

rile au început in primăvara 
acestui an.

Secretarul general al parti
dului a analizat, impreună cu 
proiectanții și constructorii, 
stadiul lucrărilor față de gra
fic, modul de organizare a ac
tivității pe șantier.

In timpul analizei, la care 
au mai luat parte primul 
secretar al comitetului ju

dețean Călărași al P.C.R., Ioan 
Foriș, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, membri al conducerii 
Antreprizei constructoare, s-a 
evidențiat necesitatea soluțio
nării cu maximă operativitate a 
tuturor problemelor de care 
depinde desfășurarea normală 
a activității pe șantier. In a- 
cest sens, s-a cerut să se ur
genteze lucrările de alimentare 
cu energie electrică, în vederea 
creării condițiilor pentru in
trarea în funcțiune a utila
jelor de mare productivitate, 
ceea ce va asigura intensifi
carea ritmului de lucru în a- 
ceastă zonă a canalului.

Noul dialog de lucru eu fac
torii de răspundere, cu pro
iectanții și constructorii e- 
vidențiază preocuparea condu
cătorului partidului și statului 
nostru pentru realizarea, în 
cele mai bune condiții, a a- 
cestui obiectiv de marc impor
tanță economică și socială.

Cei care au luat parte la 
analiza efectuată pe șantierul 
de amenajare a Argeșului au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vii mulțumiri pen
tru vizită, pentru orientările și 
îndrumările date cu acest pri
lej și s-au angajat, în numele 
colectivelor care participă la 
realizarea acestei investiții, să 
aplice neintîrziai indicațiile 
primite, să acționeze în conti
nuare, cu energie și dăruire, 
pentru finalizarea la un înalt 
nivel de calitate și eficientă a 
întregii lucrări, impresionan
tă ctitorie a actualului cinci
nal.

I
g DUISBURG, 19 (prin lele- 

fon de la trimisul nostru spe- 
g cial). Miercuri, pe pista de apă 

IVedau, din Duisburg (R.F.G.) 
Jî au început Campionatele Mon- 
ă diale de caiac-canoe (ediția a 
g 21-a), la care participă concu- 
g renți și concurente din 39 de 
Ș țări, dintre care reprezentanții 
tg Greciei și Senegalului în pre- 

mieră. Vîntul, vremea închisă 
și ploaia din dimineața zilei 
n-au tăiat elanul competitori- 
lor, disputele fiind dîrze, echi- 

g librate, de un bun nivel tehnic, 
g Printre protagoniștii zilei 

‘ inaugurale, care a programat 
curse de caiac pe distanțele de 
500 m — fete și 1000 m — bă
ieți, s-au aflat și reprezentanții 
noștri, care au absolvit cu bine 
seriile, calificîndu-se, in cor- 
pore, pentru semifinalele de 
vineri. Ei au făcut curse tacti
ce reușite, vizînd unui din pri
mele trei locuri (care au asi
gurat accesul în faza următoa
re).

Astfel, la caiac simplu, Ionel 
Lețcaie a dominat cursa, so-

I
l

sind pe locul întîi. La caiac 4 
fete, echipajul Tecla Borcănea, 

Ss Marina Ciucur, Luminița Mun- 
Ș teanu, Mihaela Nedejde au ve- 
Ș nit, comod, pe poziția a II-a 

(timp 1:40,0), în urma Ungariei 
J: (1:38,91), dar înaintea Suediei 
g: (1:40,98). La caiac 2 băieți, 
gs campionii mondiali de anul tre- 
;J cut Daniel Stoian, Angelin 
§ Velea au mers tot timpul în

I—|î!K0!'D

I

B

I

Li

III

DL PARTICIPARE
„MONDIALELE"

GIMNASTICA
AMSTERDAM (Agerpres). — 

Organizatorii Campionatelor 
Mondiale de gimnastică, ce se 
vor desfășura între 18 și 25 oc
tombrie la Rotterdam, au anun
țat că pînă în prezent și-au 
anunțat participarea un număr 
record de țări: 33 în compe
tiția feminină și 28 în cea 
masculină.

Turncul Prietenia la handbal pentru juniori

JOCURI SPECTACULOASE IN ZIUA A DOUA DE ÎNTRECERI
TIMIȘOARA, 19 (prin telefon). 

In ziua a doua a Turneului Prie
tenia. cu două meciuri juoate la 
Timișoara și două la Sînnicolau 
Mare, capul de afiș l-a deținut 
disputa dintre prima reprezenta
tivă a țării noastre și puternica 
selecționată a Cehoslovaciei. O 
partidă deosebit de spectaculoa
să a fost șl cea dintre echipele 
R.D. Germane și R.P.D. Coreene, 
mai ales prin numărul mare de 
goluri înscrise. In sfîrșit, notăm 
surpriza etapei — Cuba învinge 
Bulgaria 1

ROMANIA — CEHOSLOVACIA 
18—18 (9—11). Prima repriză a 
fost dominată net de foarte bunii 
handbaliștl cehoslovaci. Ei s-au 
detașat și pe fondul unor grave 
erori săvîrșite de echipa noastră 
care numa.i în prima repriză a 
ratat 13 ocazii clare de gol, între 
care și două aruncări de la 7 m. 
O revenire în partea a doua a 
meciului, echipa României a
fost mult ajutată și de porta
rul Sorin Toacsen, care a făcut 
o repriză a doua, excepțională, 
apărînd patru aruncări de la 7 
m. și alte șase aruncări conside
rate ca și goluri gata făcute. E- 
chipa României a preluat prima 
oară conducerea în min. 36 — 
12—11 — apoi în min. 41 — 14— 
13, în min. 43. — 15—14, în min. 
51 — 16—15 și în min. 56 — 17—18. 
Un meci care putea fi cîștigat da
că în repriza a doua (în care, 
totuși a jucat mai bine) nu ar fi 
ratat alte 12 atacuri. Au înscris : 
Licu 4. Săftescu 3. Gali 3, Bur
suc 3. Popovici 2. Cicu 1. Stot 1, 
Urs 1, respectiv “ 
Vanek 3 Hudak 
arbitrat bine : 
Saev (Bulgaria),

R.D. GERMANA — R.P.D. CO- 
RFEANA 41—34 (22—17). Marca
tori : Lause 10 Wagner 8, Găns- 
chow 6, Markus 5 “ " - —
.1, Beneke 2 Traub 
pectiv Pak Chang 
a Chou Young 4 
r'ho Chang 2 Nam Gyong 2 
Tim Sung 2 și Li Dong 1. Au ar
bitrat foarte bine : M. Stâncilă șl 
1. Nicolae (România).

O reuniune foarte interesantă a

fost găzduita de Sala Sporturilor 
din Sînnicolau Mare un,de s-au 
intîlnlt formații din seria A. tn 
primul meci, selecționata Uniu
nii Sovietice a întrecut cu 42—21 
(119—8) echipa secundă a țării 
noastre. Handbaliștil sovietici au 
dominat tot timpul partidei. Cei 
mai eficienți dintre jucători s-au 
dovedit KarpuK 7 și Nikolaev 6, 
din formația învingătoare, Filip 
7 și Găbrean 6 din echipa noas
tră. Au condus : G. Gyulai (Un
garia) — Gh. Sandor (România), 
tn celălalt meci CUBA — BUL-

GARIA 27—22 (12—14). Cele mai
multe goluri au fost înscrise de 
Fernandez 7 și Cruz 5 (Cuba), 
respectiv Viktorov 7 și Bașarov 7 
(Bulgaria). Au arbitrat : Al. Vir- 
topeanu și Șt. Georgescu (Româ
nia).

Programul de astăzi : Cuba — 
România B și U.R.S.S. — Unga
ria, In Sala .Olimpia" din Timi
șoara ; Cehoslovacia — R.P.D. 
Coreeană șl R.D. Germană — Po
lonia, în Sala „Viitorul" din Lu
goj.

Ion GAVRILESCU

Para 7, Stelik 3, 
3, Prokop 2. AU 
R. Petkov — S.

Bock 3, Bolk 
1. Ahl 1, res- 

11 Choi Won
Li Chan 3.

Gyong 2

CAIAC-CANOE
Franței (loc 
terminînd pe 

3:24,78), în 
reprezentanții 

Băieții din

plasa echipajului 
I, timp, 3:22,02), 
locul secund (cu 
devans față de 
Suediei (3:25,72).
caiacul de 4 (Alexandru Popa, 
Alexandru Dulău, Ionel Con
stantin, Nicolae Feodosei), fără 
să forțeze, și-au asigurat cali
ficarea în semifinale (timp, 
3:06,23), ocupînd locul al trei
lea, într-o 
gată de 
(3:04,86) 
(3:05,32).

Joi sînt .
probele de caiac 500 m., băieți 
și fete. Vor Intra în concurs

cursă rapidă, cîști- 
Germană 
Poloniei

R. D. 
în fața

prevăzute seriile tn 9

simplista Tecla Borcănea (în
tr-o serie „tare", alături de 
campioana mondială din ’86, 
bulgăroaica Vania Gheșeva), 
Daniel Stoian, Angelin Velea, 
care vor încerca să repete com
portarea bună din ziua pre
cedentă, în proba de 1000 m, 
Marina Ciucur, Luminița Mun- 
teanu (caiac dublu) Și caiacul 
masculin de 4, format din Da
niel Stoian, Angelin Velea, Io
nel Lețcaie și Viorcl Polocoșer, 

experimentați și în- 
trofee, ultimul, de- 
o asemenea compe-

primii 
cărcați 
butant 
tiție.

trei 
de 
la

Vasile TOFAN

SPORTIVI ROMANI
BUDAPESTA (Agerpres). — 

Campionatul european de bas
chet pentru echipe de juniori 
II (cădeți) s-a încheiat 
Szekesfehervar (Ungaria) 
victoria selecționatei Iugosla
viei, urmată de formațiile Ita
liei, U.R.S.S., Spaniei, Fran
ței, R.F. Germania, Greciei, 
României, Israelului, Turciei, 
Belgiei și Ungariei.

în finala competiției echipa 
Iugoslaviei a 
rul de 83—77 
Italiei.

VARȘOVIA 
La competiția 
tru juniori ..Concursul Priete-

la 
cu

întrecut cu sco- 
(41—39) formația

(Agerpres). — 
de haltere pen-

PESTE HOTARE
Tarnov 
român

Filip a obținut meda- 
argint la categoria 90 kg 
kg la totalul celor două 
La categoria 75 kg 
Constantinescu a cîști- 

cu

nia" desfășurat la 
(Polonia), sportivul 
Daniel 
lia de 
cu 325 
stiluri.
Daniel
gat medalia de bronz 
297,500 kg.

SOFIA (Agerpres). — Com
petiția internațională feminină 
de volei disputată la Tolbuhin 
a fost cîștigată de reprezenta
tiva U.R.S.S., urmată de echi
pele R.D. Germane, Bulgariei, 
Cehoslovaciei, României, Olan
dei, Ungariei și Poloniei.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
CICLISM • tn cadrul concursu

lui ce se desfășoară pe velodro
mul olimpic din Moscova sporti
vul sovietic Evgheni Turovski a 
stabilit u» nou record mondial 
pentru juniori In proba de 200 m 
lansat, cu timpul de 10,443. Ve
chiul record îi aparținea și era 
de 10,496 • Etapa „prolog" a Tu
rului Olandei, desfășurată contra- 
cronometru Individual pe distan
ța de 3,5 km, a revenit olandezu
lui Jelle Nijdam cu timpul de
4:16. Pe locurile următoare. la
șase secunde de învingător, s-au 
situat francezul Laurent Fignon și 
australianul Phil Anderson • 
După 13 etape, în cursa interna
țională ce se desfășoară în S.U.A. 
conduce rutierul american Jc" 
Pierce, urmat 
neral, la 4:38 
Alcala.

ȘAH * In turneul interzonal de 
la Zagreb după 13 runde condu
ce Korcinoi — cu 8.5 puncte, ur
mat de Selrawan, Nikolici și El- 
vest — 8 p, Granda — 7,5 p. 
Torre — 6 p (1) etc. în runda a 
13-a Einhorn a cîștigat la seira- 
w.an. Miles a pierdut la Hickl, 
Polugaevski. l-a învins pe Barager, 
in timp ce partidele Pinter — 
Granda. Hulak — mkiov, Grun- 
feld — Nikolici s-au încheiat re
miză.

Jeff 
în clasamentul ge- 
de mexicanul Râul

1 x JE?! i

GHEAȚA • La 
aml-

HOCHEI PE
Helsinki s-a disputat meciul 
cal dintre selecționatele Finlandei 
și Cehoslovaciei. Hocheiștii fin
landezi au obținut victoria cu 
scorul de 7—3 (2—1. 3—1, 2—1) • 
Intr-un meci amical echipa H.C. 
Berna a învins cu scorul de 6—2 
(3—0, 0—1, 3—1) formația austria
că Veu Feldkirch • Formația A- 
ripile Sovietelor Moscova a între
cut, în cadrul competiției Interna
tionale „Cupa Wurmberg". din 
R.F. Germania, reprezentativa Po
loniei, cu scorul de 7—3. Intr-un 
alt joc, echipa vest-germană Dus
seldorf a terminat la egalitate: 
2—2 cu soedertalje (Suedia),

• Echipele engleze readmise 
in Cupa U.E.F.A. I 

• Elveția — Austria 2-2

„EUROPENELE44 DE NATAȚIE
în a doua zi a concursului de 
înot, desfășurat în fața unor 
tribune pline. în proba de 200 
metri liber, Luminița Dobres
cu s-a calificat în finala A, cu 
al 6-lea timp, pentru ca în 
cursa decisivă pentru podium 
reșițeanca (elevă a antrenorului 
Mi’rea Hohoiu) să depășească 
toate așteptările, să se instaleze 
chiar la conducere după primul 
bazin, rămînînd în frunte și la 
100 de metri-, acest start cos- 
tînd-o, însă, în partea a doua, 
cînd experiența celebrelor sale 
adversare și-a spus cuvîntul: 
1. Heike Friederich (R.D.G.) 
1:58,24, 2. Manuela Spellmach
(R.D.G.) 1:58,95, 3. Luminița Do
brescu (România) 2:00,87. O me
dalie prețioasă la debutul aces
tei fete de 16 ani în „europe
nele" de seniori, după poziția a 
4-a, de ieri, de la 100 metri li
ber. în schimb, în aceeași pro
bă, Stela Pura a concurat sub 
posibilități, calificîndu-se doar 
pentru finala B. pe care a cîș- 
țigat-o în 2:02,56. La ora în
chiderii ediției se dispută parti
da de polo U.R.S.S. — Româ
nia.

(Urmare din pag. I)
Luminița Dobrescu a patra, 
(în paranteză fie spus, ploieș- 
teanca s-a declarat nemulțu 
mită de timpul înregistrat, 
56,11, posibilitățile sale fiind 
intr-adevăr superioare, cum 
sîntem convinși că va demon
stra duminică, în cursa favo
rită. 50 metri liber, unde de
ține titlul și recordul lumii), 
în fine, lăsînd alte comentarii 
pentru viitoare ocazii, mai 
menționăm că Andreea Sighi- 
arto, înotătoarea de 15 anir s-a 
clasat a patra 
400 metri mixt, 
cord personal, 
via Copariu a 
neața, în serii, 
finala ștafetei, 
în „cursa de argint" cu Noemi 
Lung, creditată,' se înțelege, cu 
rezultate mai bune (și) la 200 
metri liber, iar victoria polo- 
iștilor, 8—3 cu Bulgaria, a com
pletat bilanțul unei zile cum 
nu a mai fost alta în natația 
noastră. Dar mai pot fi. Avem 
temeiul pentru a mai aștepta 
noi performanțe de răsunet.

O mare și plăcută surpriză

Luminița Dobrescu

două
be, indivi
duale, 400 
metri liber 
și 100 me
tri spate și 
ștafeta de 
4x100 metri 
liber.

în finala B la 
cu 4:57,23 — re- 
mai tînăra Li- 
contribuit dimi- 
la calificarea în 

fiind înlocuită

REZULTATE TEHNICE, loo m 
BRAS (M) : 1. Moorhouse (Marea 
Britanie) 1:62,13 (n.r. european), 2. 
Volkov (U.R.S.S.) 1:02,43, 3. Mi-
nervinl (Italia) 1:02,66; 200 m LI
BER (M): 1. Holmherz (Suedia) 
1:48,44, 2. Lamberti (Italia) 1 :48,68, 
3. Gros (R.F.G.) 1:49,02; POLO, 
MASCULIN: GRUPA A: Ungaria 
— Italia 9—11, Iugoslavia — Spa
nia 8—6; U.R.S.S. — R.F.G. 11—10; 
GRUPA B: Grecia — Marea Bri
tanie 14—4. Franța — Polonia 
13—11; GRUPA C: Austria — El
veția 11—11; FEMININ: R.F.G. — 
Marea Br'tanie 11—5. Ungaria — 
Belgia 20—7 Olanda — Franța 
18—4; SĂRITURI, TRAMBULINA, 
MASCULIN; 1. Killat (R.F.G.) 
663,18 p, 2 stajkoviei (Austria) 
647.25 p, 3. Gladcenko (U.R.S.S.) 
621,60 p

Berna, tn capitala Elveției s-a 
desfășurat o reuniune a Comite
tului Executiv al U.E.F.A. care a 
decis asupra desfășurării compe
tițiilor europene intercluburl. In 
ceea ce privește Cupa U.E.F.A., 
cea mai importantă hotărire este 
cea a readmiterii echipelor engle
ze la ediția 1988/89 a îrstreceril ! 
Potrivit coeficientului pe 
dinei ani participarea va 
mătoarea: cite 4 echipe: 
U.R.S.S., R.F.G.; cite 3 
Spania, Scoția, portugalia. 
Austria; cite 2 echipe: 
Iugoslavia, Suedia, Cehoslovacia', 
România, Franța. Olanda. R.D.G.. 
Grecia, Ungaria Polonia, Elveția, 
Bulgaria: cite o echipă: Finlanda, 
Turoia, Danemarca, Albania, Ci
pru, Norvegia, Irlanda de Nord, 
Irlanda, islanda Malta, Luxem
burg.

St. Gallen. Meciul amical din
tre reprezentativele Elveției și 
Austriei, urmărit de 9 090 spec
tatori, s-a încheiat nedecis: 2—2 
(2—1). Golurile au fost realizate 
de: Bonvin (mira. 28), Sutter (min. 
35), respectiv Ogris (min. 17) și 
Zsak (min 54). Au jucat echipele: 
Elveția: Brunner — Marini, Gei
ger. weber, Ryf — Koller, Her
mann, Bregy — Beat, Sutter (Egli), 
Bonvin; Austria: Lindenberger — 
Pieslnger, Pezzey, Frind, Braune- 
der — Zsak, Hrstic, Baumeis- 
ter, Wlllfurth — Ogris, Polster. 
In meciul reprezentativelor de 
tineret: ’Elveția — Austria 0—4 
(0—0). Unicul gol l-a înscris Ro- 
dax (min. 78).

Katowice. Meci amical al echi
pelor olimpice: polonia — R.D.G. 
2—3 (2—1)

Stockholm. Rezultate din cam
pionat, etapa a 16-a: Orgryte — 
Sundsvall 1—2. Hammarby — 
Halmstad 6—0 Malmo — IFK Go- 
teborg 2—1>, Elfsborg — Brage 1—2, 
Oster — AIK Stockholm 3—0, Fro. 
lunda — Norrkoping 0—0. Conduce 
Malmo cu 25 p, urmată de Nor- 
rkdping 21 p și Goteborg 17 p. 
. • Restanță din etapa a 3-a a 
campionatului R.F. G.: Hamburger 
— Hannover 3—3 (2—i).

uitimii 
fi ur- 
Italia, 

echipe: 
Belgia, 
Anglia,
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