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Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, vineri, 21 august, a a- 
vut loc ședința Comitetului Po
litie Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat RAPORTUL PRI
VIND STADIUL REALIZĂRII 
PRINCIPALILOR INDICATORI 
TEHNICO-ECONOMICI A- 
PROBATI LA CAPACITĂȚILE 
DE producție INDUSTRIA
LE PUSE ÎN FUNCȚIUNE.

Analizînd datele prezentate 
Comitetul Politicin raport.

Executiv a criticat activitatea 
conducerilor 
centrale si întreprinderi, care 
nu au acționat cu destulă fer
mitate în vederea asigurării 
condițiilor necesare pentru ea 
toate capacitățile de producție 
să atingă nivelurile aprobate 
la principalii indicatori tehni- 
co-economici. In acest sens s-a 
cerut să fie luate măsuri 
ho țări te pentru eliminarea ne
întârziată a neajunsurilor ma
nifestate, pentru buna organi
zare a proceselor de producție, 
utilizarea cu maximum de ran
dament a tuturor capacităților. 
Fiecare minister va trebui să 
prezinte, pină la 10 septembrie, 
programe concrete de măsuri 
pentru realizarea, Intr-un ter
men cit mai scurt, a indicato
rilor tehnico-economici stabi
liți pe fiecare obiectiv in parte.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut RA
PORTUL PRIVIND ÎNCADRA
REA IN CONSUMURILE NOR
MATE DE MATERII PRIME, 
materiale, COMBUSTIBILI 
ȘI ENERGIE ELECTRICA 1N 
SEMESTRUL I 1987, COMPA
RATIV CU SEMESTRUL I 
1986 ; STADIUL ÎNDEPLINI
RII PROGRAMELOR DE RE
DUCERE A CONSUMURILOR 
ȘI MĂSURILOR PENTRU ÎN
CADRAREA ÎN NORMELE 
PLANIFICATE.

Din datele raportate de între
prinderi, centrale și ministere, 
precum șl din analizele șl con
troalele efectuate în unitățile 
economice, rezultă că și în pri
ma jumătate a acestui an s-au 
înregistrat o serie de depășiri 
față de normele de consum a- 
probate prin plan.

Pornind de la această situa
ție, Comitetul Politic Executiv 
a cerut ministerelor, centrale
lor industriale și Întreprinde
rilor să ia măsuri hotărîte 
pentru respectarea cu strictețe 
* consumurilor stabilite, a nor
melor legale tn acest domeniu.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL PRI
VIND ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII ȘI CORELAREA 
PRINCIPALILOR INDICA
TORI DE MUNCA ȘI RETRI
BUIRE IN INDUSTRIA REPU
BLICANĂ, CONSTRUCTU- 
MONTAJ ȘI TRANSPORTURI, 
IN SEMESTRUL I 1987, COM
PARATIV CU SEMESTRUL I 
1986.

A fost subliniat faptul că, 
deși unele centrale au realizat 
5i depășit acest indicator, pla
nul de creștere a productivi
tății muncii In industria re
publicană pe semestrul I 1987 
nu a fost realizat în întregi
me. Avînd in vedere această 
stare de lucruri. Comitetul Po
litic Executiv a cerut să fie

unor ministere.

întreprinse acțiuni energice 
pentru mai buna erganizare a 
producției, perfecționarea pro
ceselor de fabricație, folosirea 
judicioasă a timpului de lueru 
și a forței de muncă, aplicarea 
fermă a acordului global, in 
vederea înfăptuirii integrale a 
prevederilor de plan, a pro
gramului de creștere mai ac
centuată a productivității în 
toate ramurile și sectoarele de 
activitate.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, RA
PORTUL PRIVIND MODUL 
DE ÎNDEPLINIRE A PLANU
LUI COSTURILOR DE PRO
DUCȚIE IN INDUSTRIA RE
PUBLICANA, IN SEMESTRUL 
I 1987, COMPARATIV CU SE
MESTRUL I 1986.

S-a apreciat că rezultatele 
obținute, în prima jumătate a 
acestui an, nu sint pe măsura 
potențialului tehnic și mate
rial de eare dispune economia 
națională. Comitetul Politie 
Executiv a subliniat eă se im
pune să se acționeze cu mai 
multă răspundere pentru re
ducerea cheltuielilor materiale 
și de producție, rentabilizarea 
tuturor produselor, eliminarea 
pierderilor și creșterea efi
cienței economice.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, apoi, RAPORTUL 
PRIVIND ASIGURAREA ȘI 
CONTROLUL CALITĂȚII PRO
DUSELOR ȘI ACTIVITATEA 
DE METROLOGIE ÎN TRI
MESTRUL II 1987.

In raport se subliniază
activitatea din acest domeniu 
a fost mai ferm orientată în 
direcția ridicării continue a 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor. Astfel, în primul 
semestru al acestui an, a eres- 
cut ponderea valorică a pro
duselor cu parametri tehnico- 
calitativi superiori, la nivel 
mondial. Totodată, sint releva
te o serie de neajunsuri care 
s-au manifestat în ceea ce pri
vește urmărirea și realizarea 
măsurilor de îmbunătățire per
manentă a calității

Tinind seama de 
tot mal mari ce se 
cest domeniu, s-a 
nisterelor, centralelor șl Între
prinderilor să acționeze, în con
tinuare, cu toată răspunderea, 
pentru respectarea normelor 
stabilite, a prevederilor legale 
privind calitatea produselor.

Comitetul Politie Executiv a 
cerut consiliilor de coordonare 
pe ramură din cadrul guvernu
lui, precum și Inspectoratului 
General de Stat pentru Contro
lul Calității, comisiilor de re
cepție care funcționează 
unele sectoare să efectueze un 
control exigent, tn vederea li
vrării unor produse de cea 
mai bună calitate, care să răs
pundă pe deplin tuturor condi-

că

produselor, 
exigențele 
pun în a- 
cerut mi
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„Revoluția de eliberare sociala și naționala, antifascista fi 
antiimperialistă a deschis calea înfăptuirii revoluției democratice, 
a revoluției socialiste și trecerii la construcția socialismului, a asigu
rat condițiile necesare marilor transformări revoluționare. Poporul 
român a obținut, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
realizări epocale în dezvoltarea generala a țârii. Intr-o perioada 
istorica scurtă, România a parcurs mai multe etape istorice și a 

trecut la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate".

NICOLAE CEAUȘESCU

23 August 1944 —1987

Eveniment crucial, act fundamental In 
devenirea țării noastre, revoluția de eli- Londra cr»r«îr»1« eî v. oi-î rvr» ni îî u n lî f onoicl'» c<* berare socială și națională, antifascistă și 

antiimperialistă de la 23 August 1944, de la 
care se împlinesc 43 de ani, se înscrie în inima 
și conștiința poporului român, prin dimensiunile 
și sensurile pe care le-a dezvoltat, în fruntea 
momentelor de referință din istoria patriei. 
Pentru că atunci, „în augustul de foc", fiii 
României și-au plămădit un nou destin, tre- 
cînd la împlinirea idealurilor de dreptate so
cială, de libertate și independență națională — 
după cum năzuiseră și pentru care luptaseră 
veacuri de-a rîndul înaintașii noștri — și ale- 
gînd calea spre socialism și comunism. Subli
niind faptul că „actul de la 23 August nu a 
venit din cer, ci a fost rezultatul luptelor în
delungate ale poporului român", secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul
NIOOLAE CEAUȘESCU, arăta că acest act „a 
marcat începutul revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă, 
care a dus la cucerirea adevăratei independențe 
a patriei, la transformarea revoluționară, so
cialistă a României. Masele populare și-au do- 
bîndit, cu arma în mînă, dreptul la libertate 
și neatîrnare, dreptul de a fi pe deplin stăpîne 
pe bogățiile naționale, de a-și făuri destinele 
potrivit intereselor și aspirațiilor proprii, pre- 
cum și posibilitatea de a construi pe pămintul 
patriei cea mai dreaptă și mai înaintată orîn- 

'' duire socială — orînduirea socialistă și co
munistă".

Expresie vie, emoționantă, a voinței poporu
lui român și, deopotrivă, dovadă peremptorie 
a capacității remarcabile a partidului comu
niștilor de a mobiliza masele, de a uni, în cea 
mai amplă alianță de forțe politice și sociale
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din istoria țării, toate grupările progresiste șl 
antifasciste, „actul demnității naționale" a mar
cat începutul unei ere noi în istoria patriei, 
declanștnd profunde mutații în structurile po
litice, economice și sociale, deschizînd calea 
spre trecerea puterii tn mîna forțelor democra
tice, conduse de P.C.R., și punînd bazele noii 
orînduirl.

în cei 43 de ani care au trecut de la isto
ricul eveniment, poporul nostru — care și-a 
văzut împlinit visul de veacuri al libertății și 
demnității — a parcurs cu elan și fermitate, 
încrezător in călăuza sa clarvăzătoare și sigură, 
partidul comunist, mai multe etape pe drumul 
său neabătut spre edificarea societății socialis
te și comuniste. Etape care au schimbat ra
dical chipul României și au propulsat-o pe 
înalte culmi, nevisate cîndva, de progres și 
civilizație, transformînd-o dintr-o țară rudi- 
mentar-agrară și cu o industrie slab dezvoltată 
într-o țară cu o economie tot mal viguroasă, 
echilibrată și înfloritoare.

Dacă însă privim retrospectiv evoluția Româ
niei socialiste, distingem în acest arc de timp 
și spațiu o etapă, cea începută cu 22 de ani 
în urmă, a cărei strălucire o detașează net 
de cele anterioare. Este epoca pe care cu mîn- 
drie o numim „cea mai fertilă din întreaga 
istorie a țării" sau „epoca de aur" sau „a 
marilor împliniri". Este, însă, perioada căreia 
îi dăm, cu mîndrie, potrivitul nume de 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU". Un apelativ 

■ întărit de dinamismul fără precedent al dezvol
tării societății românești, de falnicele ctitorii 
ale acestor ani, purtînd amprenta puternicei

(Continuare in pag. a t-a)

ÎMBINAU! fERICITĂ ÎNTIil: MUNCĂ Șl SPOBI
|IN VIAȚA OAMfNILOi!
g: Pe șoseaua ce duce la Tirgo-
ș viște (venind de la Ploiești) în- 
sȘ tilnim la un moment dat un 

,___________ „__ _______ ______ 0 indicator care arată că, în dreap-
țiilor prevăzute în contractele J: ta, la 13 km, se află orașul 
încheiate cu beneficiarii, in- Ș: Moreni. Ii străbatem și, curînd, 
terni și externi.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut RAPORTUL PRIVIND 
EVOLUȚIA PRETURILOR ȘI 
TARIFELOR ÎN SEMESTRUL 
I 1987. S-a apreciat că atît in
dicele prețurilor cu amănuntul 
șl al tarifelor, dt și al prețu
rilor produselor agricole livra

in MUNCII BIN MOIilNI

(Continuare în pag. a 2-a)

g ne aflăm într-un puternic cen- 
g tru muncitoresc Predomină, fi-

g

resc, petroliștii, Morenii fiind 
una din primele localități din 
România în care, acum peste 
100 de ani, a început să fie 
scos la suprafață „aurul 
gru“.

Oricine este gata să-șî 
vestească : „Pe aici se

ne-

L.............
Jș pau puțurile cu ajutorul cailor 

ce se învîrtcau in cerc, țițeiul

po- 
să-

Amplele manifestări din cadrul „DACIADEI" constituie o puternică expresie a sănătății și vigorii 
tineretului nostru, a înaltei sale conștiințe revoluționare

se aduna in hîrdaie și pleca 
prin jghiaburi...". Multe poți 
afla însă despre tradițiile de 
luptă ale acestui puternic de
tașament muncitoresc prezent 
în marile acțiuni organizate de 
Partidul Comunist Român îna
intea celui de-al doilea război 
mondial.

Stăm de vorbă cu tovarășul 
Gheorghe Tudor, secretar cu . 
problemele organizatorice în 
cadrul Comitetului orășenesc 
al P.C.R. Ne vorbește cu mo
destie, dar în glasul său se 
simte șl satisfacția, mîndria : 
„In ultimii 22 de ani aspectul 
orașului nostru, nu prea mare, 
s-a schimbat fundamental. A- 
vem unități economice mari — 
întreprinderea Automccanica, 
întreprinderea de Confecții, 
Schela de foraj — precum și 
construcții moderne: 3500 de 
apartamente noi, săli de clasă, 
creșe, grădinițe, spital. Reți
neți : 16 000 de oameni ai mun
cii dau o producție-marfă de 
peste 3,8 miliarde lei, realizind 
mașini, utilaj chimic și petro
lier, confecții, țiței, gaze-gazo- 
lină, scule

Surpriză 
rul nostru 
Consiliului 
ducație fizică Și sport Moreni. 
Motiv pentru care, firesc, dis
cutăm in continuare despre 
viața sportivă a orașului. Exis
tă aici, aflăm, 7 asociații spor
tive mari pe lingă unități eco
nomice și instituții, practicîn- 
du-se, 9 discipline: fotbal (Fla
căra Moreni este divizionară 
A), volei, popice, tenis de cimp.

pentru foraj", 
plăcută. Interlocuto- 
este si președintele 
orășenesc pentru e-

ciclism, motociclism, box, hand
bal și atletism — ultimele patru 
cu rezultate în campionatele re
publicane. De fapt ar fi normal 
să se spună că sportul face 
parte efectivă din viața more- 
narilor. Ni se vorbește despre 
campionate orășenești, de ma
să, la fotbal, popice, tenis, șah, 
tenis de masă, la care sportivii 
respectivi pot participa după 
oe și-au trecut normele Com
plexului polisportiv „Sport și 
sănătate". Apoi, despre cam
pionatele asociației la Autome- 
canica, I.M.U.T., Schela de pro
ducție petrolieră, întreprinde
rea de confecții. Schela de fo
raj, de participări la cupele pe 
profesii („În «Cupa constructo
rilor de mașini» șl «Cupa Pe
trolistului» reprezentanții noș
tri au ajuns, la diferite disci
pline, în fazele republicane"). 
Cum se explică această intensă 
activitate sportivă? Mal întîi, 
firesc, prin dragostea pentru

(Continuare in pag. a 2-a)



RECEPȚIE OFERITĂ DE C.C. AL P.C.R. 
Șl CONSILIUL DE STAT

CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE
A ROMÂNIEI

ACT AL DEMNITĂȚII NOASTRE NAȚIONALE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat, vineri seara, la re
cepția oferită de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România 
la Palatul din Piața Victoriei, 
cu prilejul zilei de 23 August 
— sărbătoarea națională a 
poporului român.

Au luat parte membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R.. membri ai Comitetului 
Central al partidului, ai Consi
liului dc Stat și ai guvernului, 
membri de partid eu stagiu in 
ilegalitate, participant la re
voluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și anti- 
impcrialistă din august 1944, ve
terani ai războiului antihitlerist, 
conducători ai unor organizații 
de masă și obștești, generali, 
Eroi ai Muncii Socialiste, Eroi 
ai Noii Revoluții Agrare, oa
meni de știință și cultură, șefi 
ai cultelor, ziariști.

Au fost prezenți, de aseme
nea, șefii misiunilor diploma
tice acreditați Ia București, a- 
tașații militari, oaspeți de peste 
hotare.

ST DINȚA comitetului politic
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. 1)

te la fondul de stat s-au situat 
in limitele prevăzute și, in 
unele cazuri, chiar sub aceste 
limite. Rezultatele înregistrate 
in acest domeniu ilustrează 
justețea măsurilor stabilite de 
conducerea partidului și statu
lui nostru pentru asigurarea 
stabilității tuturor categoriilor 
de prețuri, relevă, cu putere, 
caracterul sănătos al economi
ei noastre naționale.

Comitetul Politic executiv a 
analizat RAPORTUL CU PRI
VIRE LA CONTRACTAREA 
PRODUCȚIEI ȘI A OBIECTI
VELOR PREVĂZUTE ÎN PLA
NUL PE ANUL 1987 IN IN
DUSTRIE ȘI INVESTIȚII-CON- 
STRUCȚII.

Datele prezentate relevă că 
gradul de acoperire eu con-, 
tracte a planului pe anul 1987 
la producția-marfă din între
prinderile industriale de stat 
era, la 1 august 1987, superior 
celui inregistrat la aceeași da
tă din anul precedent. S-a in
dicat să se ia măsuri neîntîr- 
ziate pentru acoperirea in to
talitate cu contracte a produc- 
ției-marfă și a lucrărilor de 
construcții-montaj, acord) n
du-se o atenție deosebită pro
ducției pentru export.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL PRI
VIND EFECTIVELE DE BOVI
NE, PORCINE ȘI OVINE LA 
SFlRȘITUL SEMESTRULUI I 
1987, COMPARATIV CU ACE
EAȘI PERIOADA A ANULUI 
1986.

Pornind de la obiectivele 
noii revoluții agrare, Comite
tul Politic Executiv a cerut 
Ministerului Agriculturii, or
ganelor agricole județene, uni
tăților agricole, consiliilor 
populare să ia măsuri ferme și 
să prezinte, pină Ia 20 septem
brie, programe concrete pentru 
sporirea efectivelor Ia toate 
speciile, corespunzător preve
derilor de plan pe 1987 și pe 
întregul cincinal.

în cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a fost infor
mat în legătură cu VIZITA 
OFICIALA EFECTUATA ÎN 
REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA DE PRIMUL MI
NISTRU AL STATULUI ISRA
EL, YITZHAK SHAMIR, in 
zilele de 17—20 august 1987.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat eă întîlnirea ii con

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost adresate calde feli
citări cu prilejul sărbătorii na
ționale a poporului nostru, de 
tovarășii din conducerea parti 
dului și statului, membri de 
partid cu stagiu in ilegalitate, 
reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, ai unor 
mari colective muncitorești, oa
meni de știință, cultură si artă 
Au fost transmise, cu acest pri
lej, secretarului general al 
partidului, președintele Repu 
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, ani 
mulți de viață și putere de 
muncă, noi și tot mai mari 

* succese în activitatea de mare 
răspundere ce o desfășoară in 
fruntea partidului și statului 
cu dăruire și abnegație revolu 
ționară, pentru creșterea con
tinuă a bunăstării materiale șl 
spirituale a întregului popor 
pentru ridicarea României so
cialiste pe noi culmi de civi
lizație și progres.

Cordiale urări și felicitări au 
fost adresate, de asemenea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu de 
șefii misiunilor diplomatice șl 
oaspeții de peste hotare.

Recepția s-a desfășurat fntr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

vorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu si premierul 
Yitzhak Shamir au fost deose
bit de utile și constructive, 
că ele vor duce la întărirea re
lațiilor pe diverse planuri din
tre România si Israel inscri- 
indu-se, totodată, ca o contri
buție pozitivă la eforturile de 
realizare a păcii in Orientul 
Mijlociu și in lume. A fost 
subliniată semnificația deosebi
tă a faptului că. in cadrul con
vorbirilor, președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Yitzhak 
Shamir au ajuns Ia concluzia 
comună că o soluție militară 
în reglementarea problemelor 
din Orientul Mijlociu nu este 
posibilă si trebuie să se re
nunțe la o asemenea cale, că 
rezolvarea situației din regiune 
poate si trebuie să fie reali
zată numai si numai ne cale 
pașnică, prin tratative.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere modului 
în care președintele Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat poziția 
consecventă a României pri
vind reglementarea globală, pe 
cale pașnică, prin negocieri, a 
situației din Orientul Mijlociu, 
pentru organizarea, in acest 
sens, a unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U., ta 
care să participe toate părțile 
interesate. Inclusiv O.E.P. — 
ca reprezentant unic si legi
tim al poporului palestinian — 
și Israelul, precum si membrii 
permanent! ai Consiliului de 
Securitate.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat importanta aprecierii 
făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in timpul convorbi
rilor cu premierul israelian. că 
in prezent există premise favo
rabile pentru a se aiunge. prin 
negocieri, la o pace trainică si 
justă în Orientul Mijlociu, că 
trebuie să se facă totul pentru 
a nu se pierde această sansS 
istorică, pentru a se folosi la 
maximum condițiile existente.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat pe deplin rezultatele 
intilnirii dintre președintele 
Românie! si premierul israelian 
și a stabilit măsuri pentru 
realizarea în viată a înțelege
rilor convenite, pentru dezvol 
tarea în continuare a relațiilor 
bilaterale, a conlucrării dintre 
cele două țări.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid si de stat.

(Urmare din pag. 1)

personalități a secretarului general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al cărui 
rol în elaborarea politicii economico-sociale, în 
organizarea și conducerea științifică a întregii 
activități a fost și este esențial, determinant.

Această epocă distinctă în istoria României 
își are piloni Indestructibili în grandioasele 
înfăptuiri din toate domeniile. în acești ani pe 
harta țării au apărut sute de noi și modeme 
„cetăți" ale industriei — ce dau acces deplin 
tuturor zonelor țării, tuturor cetățenilor patriei 
spre progres și civilizație —, au apărut „ma
gistrala albastră" — frumoasa denumire pe care 
o dăm cu mîndrie canalului Dunăre-Marea 
Neagră —, Transfăgărășanul, Metroul bucu- 
reștean, cartierele moderne bucureștene și 
splendida albie dăruită Dîmboviței în trecerea 
ei prin Capitală; fiecare așezare a căpătat con
tururi și edificii noi, moderne și funcționale ; 
agricultura și-a sporit considerabil rezultatele 
prin accentuarea laturii intensive, prin moder
nizarea lucrărilor; învățămîntul, cultura și arta 
au înregistrat spectaculoase creșteri de conți
nut și calitate, procesul de făurire a omului 
nou, cu o conștiință înaintată, cu un larg ori
zont cultural, educat în spiritul eticii comu
niste, căpătînd noi valențe. De altfel, lucră
rile celui de al III-lea Congres al educației 
politice și culturii socialiste, desfășurate chiar în 
această săptămînă, au constituit dovada grijii 
deosebite cu care partidul tratează acest aspect 
de măre importanță în opera de transformare 
revoluționară a societății.

în consens cu marile înfăptuiri din toate do
meniile activității sociale, în acești 43 de ani 
de viață nouă — și iarăși trebuie să subliniem 
perioada ultimilor 22 de ani — mișcarea spor
tivă românească a cunoscut un avînt extraordi
nar, o dezvoltare fără egal în întreaga istorie 
a sa. Permanent îndrumate de partid, de secreta
rul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sprijinite sub toate aspectele, educația fizică 
și sportul — decretate cu două decenii în urmă 
activități de interes național — au realizat per

INIȚIATIVE

Întrecerile daciadei 
TOT MAI ATRACTIVE

I Mulți sînt cei ce iubesc exercițiul fizic, mișcarea în aer 
liber, aportul, turismul. Este de dorit însă ca numărul 
acestora să crească neîncetat, cunoscută fiind importanța 
lor pentru păstrarea sănătății, creșterea capacității de

1 muncă, petrecerea plăcută Și utilă a timpului liber. Și, 
pentru atingerea acestui obiectiv, pretutindeni în țară 
activiștii sportivi dau dovadă de multă inventivitate. Ca 
o dovadă, prezentăm cîteva acțiuni apreciate :

• In județul Alba a luat 
I ființă cercul „Albamont".

Iubitori ai turismului si 
| drumeției își iau corturile

la sfirșit de săptămînă și 
pleacă în mijlocul naturii, 
în grupuri. Din ce in ce mai 

I mari, dovadă a 'interesului 
cu care a fost primită initia- 

j tiva...
• Una dintre cele mai in

teresante acțiuni sportive de
| masă organizată pe timpul 

iernii este „Maratonul să- 
> nătății" pe schiuri ce se 

desfășoară în județul Har- 
I ghita. Mii de participant...

» La Lacul Blasova din 
Insula Mare a Brăilei merg, 
de obicei, foarte multi bră- 
ileni. In acest an, C.J.E.F.S. 
Si Consiliul județean al sin- 

Idicatelor Brăila au organizat 
o acțiune turistică — 
„Plimbare cu bicicleta la 
Blasova", i s-a spus — care 

Is-a bucurat de un deosebit 
succces. Au participat la ea 
circa 300 de persoane — 
copii, tineri și adulți.
• Oarecum, o noutate : în 

județele Arad și Bihor se

jN ORELE LUI AUGUST ANIVERSAR
Din nou, în prag de sărbătoare, întreaga 

țară a arborat drapelele tricolore și stindar
dele eroismului, în semn de cinstire, ca în 
fiecare an, a Istoricului act de la 23 August. 
Cinstire prin nenumăratele și vrednicele fap
te de muncă adunate ca într-o columnă a 
libertății patriei, prin înnoitoarele expresii 
de conștiință ce dau strălucire durabilelor 
ctitorii ale socialismului, ca și prin vibrante 
manifestări omagiale făurite sub semnul fru
mosului, al grației și vigorii tinerești. Intre 
asemenea manifestări se înscriu și marile 
spectacole cultural-sportive din preajma lui 
23 August aniversar, care au ca loc de des
fășurare amfiteatrele atîtor și atîtor între
ceri de peste an — stadioanele — și care se 
vor constitui, fn toate reședințele de județ, 
ea adevărate sărbători în sărbătoarea țării, 
ca expresive sinteze. în fața a mii și mii 
de oameni, a celor două ample mișcări de 
masă — „Daciada" și Festivalul național 
„Cintarea României".

Sportul de masă are programată, azi și ■ 
mîine, și o finală. La Piatra Neamț, iubi- a 
torii sportului nostru național au prilejul Z 
de a-1 aplauda pe cei mai buni practicanți ; 
ai oinei, din categoria 14—19 ani, deci din ■ 
rîndurile tinerilor din mediul rural, care se a 
vor întrece pentru a duce în comuna lor a 
„Cupa U.T.C.". _ Z

Invitații sportive din toată tara sînt trimise ; 
— în zilele de 23 și 24 august, la acest sfirșit ; 
de săptămînă cu o zi în plus pentru odihnă ■ 
și recreere — în foarte multe alte locuri Z 
unde putem fi nu numai spectatori, ci și Z 
competitori. Avem prilejul de a lua parte, ; 
pe bazele sportive și în zonele de agrement, j 
la întreceri și demonstrații în cele mai di- > 
ferite discipline, după preferință, la aceste Z 
reuniuni fiind de urmărit și numeroși spor- Z 
tivi de performanță de la cluburile și aso- ; 
ciațiile sportive fruntașe. Sîntem siguri că • 
ne vom Intîlni ți acolo, cu bucuria de a trăi ■ 
cu Întreaga ființă orele Înalte ale acestui Z 
August. Z

'«■■ia ■■■■■ ii in ■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■)>■■■ ■■■■■■■

semnalează preocuparea, in
tensă, de a se organiza com- I 
petiții de masă (ce constau 
din alergări), numai pentru | 
adulfii amenințați de... se
dentarism. i

• Se extinde acțiunea 
sportivă de masă „Aleargă | 
pentru sănătate", adoptată 
de către Biroul Comitetului i 
Executiv al C.N.E.F.S. Se 
prevăd între altele: organi- | 
zarea „Zilei alergării pen
tru sănătate" în toate loca
litățile țării, lunar ; formele 
pot fi diferite : cros, mara
ton, exerciții combinate de 
mers și gimnastică ș.a.; în
tre marile crosuri de masă 
ale anului amintim trei din
tre ele: „Pe drumuri de 
istorie" (a avut loc, în luna 
iulie, la Călugăreni), „Pri
etenii alergării", pentru ve
terani, la 27 septembrie în 
Covasna și „Punte peste 
veacuri", în 6 octombrie, la i 
Suceava.
• Iubitori oi eicloturis- I 

mului ? Din belșug la Lu
goj. Din 60 000 de locuitori, | 
circa 10.000 sînt posesori de 
biciclete. CM. FR.)

formanțe remarcabile atît în privința cuprin
derii maselor în practicarea exercițiului fizic 
sub multiple forme, cit și pe tărîmul marii per
formanțe. Impulsuri deosebite au primit, în 
acești ani, educația fizică și sportul prin statu- 
tarea rolului lor social în importante documen
te de partid și mai ales în Mesajele adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu conferințelor 
pe țară ale mișcării sportive, prin cuvîntări de 
inestimabilă valoare ale secretarului general 
al partidului, sau prin aportul considerabil al 
științei — domeniu care a căpătat noi valențe 
prin directionarea lui de către tovarășa acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent 
om politic, savant de largă recunoaștere inter
națională.

Un moment de referință în dezvoltarea impe
tuoasă a acestei activități l-a reprezentat înfiin
țarea — din inițiativa secretarului general al 
partidului — a marii competiții naționale 
„DACIADA" care a dat dimensiuni fără pre
cedent sportului de masă. Astfel, anual, peste 
8 milioane de oameni de toate vîrstele, în 
special copii șl tineri, își întăresc sănătatea 
și capacitatea fizică, se recreează și deprind 
alese însușiri morale, cetățenești, patriotice... 
Din arenele Daciadei, mii și mii de talente 
fac saltul spre marea performanță... Creșterea 
bazei materiale a sportului cunoaște parame
tri tot mai ridicați... Reprezentanții României 
socialiste la marile competiții internaționale 
au cules succese prestigioase, cele mai recen
te fiind obținute la Jocurile Mondiale Univer
sitare de vară.

Sînt împliniri Și izbînzi care au devenit 
obișnuite șl care constituie, la ceasul marii 
sărbători, motive de mîndrie pentru sportivii 
patriei, pentru toți activiștii și tehnicienii miș
cării sportive românești exprîmînd gratitudine 
și recunoștință față de partidul și statul nostru, 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
minunatele condiții de pregătire și de viață, 
de afirmare plenară. Condiții pentru onora
rea cărora se angajează cu toții să-șl sporească 
eforturile în vederea ridicării necontenite a 
performanțelor sportului românesc.

ÎMBINARE FERICITĂ 

ÎNTRE MUNCĂ 

Șl SPORT
(Urmare din pag. 1) 

sport a locuitorilor din oraș, 
apoi prin munca plină de pa
siune a unor activiști eu recu
noscute calități organizatorice s 
Gh. Botescu (fostul fotbalist al 
Petrolului), I. Băcanu (pre
ședintele colegiului orășenesc 
de arbitri și inimos, activist al 
fotbalului), Gh. Ilinca, I. Du
mitrii), Al. Alexandrescu, L 
Stănescu (profesor Ia Liceul de 
petrol).

Am lăsat, intenționat, să vor
bim în final despre preocupa
rea Consiliului sportiv orășe
nesc și a asociațiilor sportiva 
respective de a organiza me
reu, indiferent de anotimp, ac
țiuni menite să ducă la recree- 
rea oamenilor muncii, la pe
trecerea în mod cît mal plăcut 
și util a timpului lor liber. Es
te vorba despre concursurile 
de orientare turistică, de dumi
nicile cultural-sportive (desfă
șurate de obicei în zona Dealu
lui Sîngeriș, parcul Salcîml, 
Valea Pîscov), dar mai ales de 
excursii, „Anual —, ni s-a spus 
—, numărul celor ee pleacă in 
diferiie excursii este de eirca 
6500".

Mărturii ale pasiunii pentru 
sport a locuitorilor orașului 
Morenl...

Modesto FERRARI!*
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SPORTUL-CONTRIBUȚIE REMARCABILĂ 
LA SĂNĂTATEA Șl VIGOAREA NAȚIUNII

Ampla operă de construcție socialistă In care este angajată România reclamă 
imperios ca cetățenii patriei noastre, oamenii muncii — care constituie, de fapt, 
principala forță de producție a societății — să aibă un nivel ridicat de pregătire 
profesională și politică, o înaltă conștiință revoluționară, calități morale superioare 
și, totodată, o bună dezvoltare și pregătire fizică, ca o condiție esențială 
a împlinirii multilaterale a personalității și bunei integrări in viața socială.

NICOLAE CEAUȘESCU

PE COORDONATELE CIVILIZAȚIEI
Jntr-o tară ln care oamenii știu să alerge, ideile vin 

repede și tot astfel devin fapte. Cam așa ar suna, 
trecută în -frază afirmativă, meditația unuia din scri

itorii francezi de notorietate. Paul Vialar, care, ca și 
mulți alții, așază sportul intre factorii dinamici ai so
cietății, recunoscîndu-i într-o frumoasă metaforă marile 
potente și contribuții în sfera civilizației.

Noi, românii, știm să alergăm, șl încă destul de bine, de 
frumos și de sigur. Am învățat și învățăm — cu deosebire 
în ultimii ani și incomparabil mai mult ca oricînd — că 
imobilismul de orice natură este piedica cea mai periculoasă 

in calea realizării trăinicie! individuale și colective. Am 
învățat, mai ales, corelația strinsă și conditionarea dintre 
dinamismul fizic și cel spiritual. Și, în plus, căi tot mai 
directe de a le asigura armonia.

Sesizînd necesitatea socială, rolul activ al eduoatiei fizice, 
sportului și turismului în formarea multilaterală a per
sonalității umane, partidul nostru a acordat acestui dome
niu — îndeosebi după Congresul al IX-lea, prin valoroasa 
contribuție de idei, prin spiritul dinamic și novator al 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU — o atenție fără prece
dent, ridicîndu-1 la rangul unei activități de interes national, 
sprijinindu-i dezvoltarea pe toate coordonatele. în concep
ția partidului nostru, a secretarului său general, exprimată 
în atîtea documente cu ample rezonanțe în mase, omul 
societății socialiste moderne trebuie să fie un om dinamic, 
viguros, sănătos, apt astfel și de eforturi fizice și inte
lectuale deosebite. Așa se face că astăzi activitatea sportivă 
a început să fie înțeleasă ca semn și resort al civilizației, 
ca o necesitate intimă de către mase tot mai largi, cu 
deosebire de generația tînără. să se afirme puternic în 
viata societății.

Și, dacă e adevărat că oamenilor care știu să alerge le 
vin mai repede ideile, nu este greu să explicăm mărețele 
și spectaculoasele înfăptuiri, ne multiple planuri ale crea
ției materiale și spirituale, relevate și de recentul Congres 
al educației politice și culturii socialiste — realizate de 
poporul nostru în ultimii ani, în perioada pe care cu 
mindrie o numim „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU", ritmul 
trepidant al progresului patriei.

Jntr-o tară 
repede și jronitin în

Ansamblurile de gimnastică sînt prezente constant in cadrul marilor festivaluri sportiva 
din cadrul competiției naționale...

MILIOANELE „DACIADEI“ • ••
„Sportul pentru toti“ nu a 

cunoscut niciodată o atit de 
impresionantă si spectaculoasă 
detentă în mase ca după tre
cerea la traducerea în fapt, de 
acum 11 ani încoace, a uneia 
dintre cele mai generoase si 
stimulatoare idei — rod al gîn- 
dirii creatoare, dinamice si no
vatoare a secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU — com
petiția polisportivă națională

CONSTRUCȚII PENTRU PREZENT Șl VIITOR>•••
Generațiile celor trecuți 

de 40 de ani știu bine că. îna
inte de 23 August 1944, numai 
cîteva orașe dispuneau de te
renuri și săli de sport, cu o 
capacitate redusă. Astăzi, cînd

agrement și sport Dîmbovița. 
Tot în acest răstimp au fost i- 
naugurate stadioanele din Pe
troșani, Brașov, Craiova, Alba 
lulia, pistele de atletism acope

rite din Roman. Cîmpulung

fn noul peisaj al orașului Alexandria, 
o modernă sală a sporturilor

educația fizică si sportul sînt 
considerate de partidul si sta
tul nostru ca activități de 
Interes national, baza materir- 
lă a tuturor județelor se dez
voltă continuu, domeniul spor
tului și agrementului ocupînd 
un loc important în preocupă
rile edililor din întreaga țară. 
Ceea ce se prevedea, acum 20 
de ani, în articolul 25 din „Le
gea sportului", și anume că : 
„Statul alocă fonduri de in
vestiții pentru construirea și 
amenajarea de baze sportive, 
acordă dotații de la buget și te
renuri necesare activității spor
tive", tsi află o permanentă 
concretizare.

Ultimii 22 de ani, cei mai 
mănoși și sub aspectul dezvol
tării bazei materiale a sportu
lui, oferă numeroase șl grăi
toare dovezi tn acest sens. 
Astfel, în această perioadă 
au apărut in peisajul Ca
pitalei Palatul Sporturilor și 
Culturii, sala de atletism, 
bazinele de înot și sări
turi din complexul „23 August", 
iar recent marele complex de

Muscel si Bacău, sălile poliva
lente din Brașov, Ploiești, Tîr- 
gu Jiu, Craiova, Iași, Arad, Tîr- 
gu Mureș. Tulcea Focșani, Ba
cău, Brăila, Oradea, Timișoara, 
Tirgoviște. Buzău. Rimnicu Vîl-

cea. Bistrița. Alexandria Ga
lați etc., patinoarele acoperite 
din București. Miercurea Ciuc. 
Galati, Gheorgheni, toate aces
te edificii cu un grad înalt de 
confort si funcționalitate. în 
prezent, zestrea edilitar-sportt- 
vă a orașelor și satelor noas
tre se compune din : 945 săli 
pentru diverse activități spor
tive. 34 săli polivalente cu tri
bune între 1000 si 2000 locuri. 
20 bazine acoperite si 184 des
coperite. 23 patinoare artifi
ciale. între care 4 acoperite. 
62 baze nautice și de agre
ment. peste 400 arene de no- 
nice. cu mai multe piste auto
matizată. precum si nenumă
rate amenaiări de interes lo
cal, apărute din inițiativa ce
tățenilor. realizate prin identi
ficarea si valorificarea resur
selor proprii.

Evident, se împlinește har
ta construcțiilor sportive, la 
ora de față peste 15 00C de baze 
si terenuri dotate cu aparatu
ra si instalațiile necesare stau 
la dispoziția milioanelor de oa
meni. de diverse vîrste si pro
fesii. care-și petrec orele de 
răgaz în mod plăcut si util 
particioînd la popularele con
cursuri ale „Dacladei". adevă
rate izvoare de sănătate si vi
goare fizică și intelectuală.

„Daciada". Menită să învioreze 
activitatea de masă s! de per
formantă. să-i dea noi impul
suri, să-i sporească aportul la 
creșterea stării de sănătate si 
vigorii națiunii. îmbogăt-ndu-i. 
totodată, conținutul educativ- 
formativ. adevărata olimpiadă 
românească a avut, cum era si 
firesc, un remarcabil ecou în 
mase. Milioane de copii, tineri 
și maturi au descins cu entu
ziasm în arenele sportive, au 
devenit oracticanti consecvenți 
ai exercițiului fizic, călindu-și 

trupurile, formîndu-și alese însu
șiri morale. Faptul că. prin 
„Daciada" s-a reușit ca mai 
bine de o treime din populația 
tării să fie cuprinsă în activi
tatea sportiv-recreativă este 
cea mai bună dovadă în ace^t 
sens.

Evident marea competiție na
țională deschide largi perspec
tive de realizare a obiectivului 
fundamental al mișcării noas
tre sportive — acela de a cu
prinde în activitățile ei mase tot 
mai largi de oameni ai mun
cii. practic întregul tineret — 
adueîndu-si. astfel, o contribu
ție plenară la sporirea vitali
tății poporului, la educația ti
nerei generații în spiritul ce
lor mai înalte idealuri si prin
cipii. „Fie ca -Daciada- să de
vină tot mai mult cadrul de 
manifestare a energiei, elanu
lui si optimismului revoluționar 
al tinerelului patriei, al cetățe
nilor tării, ca ea să contribuie 
tot mai mult la afirmarea ca
pacității creatoare a poporului 
nostru, la educarea conștiinței 
socialiste a maselor. Ia nlămă- 
dirca omului nou. hotărît să se 
consacre in întregime nobilei 
cauze a socialismului si comu
nismului. prosperității si feri
cirii națiunii noastre socialiste", 
arăta secretarul general ' al 
partidului in Mesajul de felici
tare adresat participantilor la 
spectacolul organizat cu prile-

apariția în scenă a 
Se cuvine reliefată 

sa la statorni- 
caracter sistematic 

exercițiului 
centrului 
activității 
de bază
— cele care

fi
de 
la 

ale

jul finalei primei ediții a com
petiției.

Nu putem să nu subliniem 
și acum, la marea sărbătoare 
a poporului nostru, amplele di
mensiuni cantitative, dar mai 
ales calitative pe care le-a 
atins mișcarea sportivă româ
nească prin 
„Daciadei". 
contribuția 
cirea unui
al practicării 
zic. la trecerea 
greutate asupra 
nivelul nucleelor 
mișcării sportive
asigură ritmicitate si continui
tate —. la pătrunderea vigu
roasă a sportului în mediul ru
ral. Și. firește, sîntem datori să 
consemnăm puternica stimulare 
a tradițiilor locale, care si-au 
găsit o mai vie expresie în 
festivalurile polisportive, mari 
crosuri populare. în entuziaste 
manifestații cultural-sportive, 
în felurite competiții si acțiuni 
turistice 
tot mai 
ciatiilor 
institute 
rior. din 
tutii. de

Tn organizarea la nivel 
rior a acestora si-au adus și-si 
aduc o contribuție constantă 
alături de organele mișcării 
sportive, importanți factori cu 
atribuții sî răspunderi — orga
nizațiile de tineret si pionie
rești. cele sindicale si coopera
tiste etc. Prin conlucrarea a- 
cestora. sub emblema marii 
competiții naționale, cei peste 
8.000.000 de practicanți ai 
exercițiului fizic vor spori 
cu siguranță în viitor, 
apropiind „Daciada" de telul fi
nal atribuit de inițiatorul ei : 
cuprinderea întregii populații 
în activitatea sportivă do masă 
precum si crearea unei baze 
tot mai trainice pentru înalta 
performantă, care va beneficia 
astfel, de o arie mai laică de 
selecție a elementelor talentate.

de masă care au făcut 
bogat calendarul aso- 
snortive din scoli 
de invătămînt 
întreprinderi si 
la sate.

si 
supe- 
insti-

sune-

I SPOR IN MUNCĂ,
Plecind de la cunoașterea profundă a rea

lității economice, social-politice fi culturale 
specifice, partidul și statul nostru acordă e- 
ducațiel fizice și sportului un rol tot mal 
Important In formarea multilaterală a omu
lui societății socialiste. Remarcind creșterea 
continuă a rolului social al educației fizice 
fi sportului in rindul oamenilor muncii, 
vrem să arătăm cd una din direcțiile de ac
ționare prevăzute In programele de dezvol
tare ale acestei activități este angrenarea tn- 
tregii mase de tineri și oameni ai muncii in 
practicarea sistematică a exercițiilor fizice. 
In vederea întăririi stăm de sănătate, creș
terii capacității motrice generale și Implicit 
a capacității de muncă folosirii utile și 
plăcute a timpului liber.

Ca rezultat conoludent al acestei politici 
este apariția dezvoltarea și extinderea unor

GRAȚIE Șl ARMONIE
forme de practicare a gimnasticii, a exer
cițiului fizic in rindul tinerilor și adu’.ților. 
Prima dintre ele este, fără îndoială, GIM
NASTICA LA LOCUL DE MUNCA. Avtnd in 
vedere rolul deosebit al acesteia pentru păs
trarea stării de sănătate, menținerea cres
cută a capacității de muncă, cu influențe 
pozitive asupra creșterii productivității mun
cii ea este practicată în peste 1000 de între
prinderi șl Instituții de către mal mult de 
2 400 000 de oameni ai muncii. O dovadă con
vingătoare a aprederii de oare se bucură, a 
înțelegerii importanței pe care o are. Există 
tn prezent unități economice exemplu — 
am putea spune — pentru preocuparea pe 
care o au tn această direcție. Ne gtndim 
la întreprinderea de confecții și tricotaje 
București, la alte întreprinderi și instituții 
din județele Constanța, lași. Mureș ș.a.

Pe aceeași linie, a păstrării sănătății, vigo
rii și frumuseții, se înscrie activitatea CEN
TRELOR DE GIMNASTICA PENTRU SANA- 
TATE, care sînt frecventate in ge
neral, de tinere șl adulte, tn aceste centre, 
ce funcționează sub directa coordonare Și 
supraveghere a unor cadre specializate, sint 
create condiții pentru practicarea diverse
lor exerciții (inclusiv gimnastică aerobică) in 
scopul stimulării tonusului muscular, creș
terii gradului de sănătate și menținerea li
nei linii armonioase a corpului. Numărul u- 
nor asemenea centre — înființate tn între
prinderi și instituții, la cluburi, in Case de 
cultură ș.a. — a trecut de TIO, ele fiind frec
ventate de peste « 000 de practicante. Intre 
cele mai bune, conduse de profesori 
cepuți, bine dotate. putem afirma că 
cele din București, precum și județele: Con
stanța. Dîmbovița. Brașov. Ciul. Suceava 
Olt.

Gimnastica, hotărtt lucru, cucerește noi ti 
noi adepți

prf- 
srnt



SUCCESELE SPORTIVILOR ROMÂNI-E,

A DRAGOSTEI LOR FIERBINȚI PENTRi
1

„Fie ca anul 1987 să reprezinte pentru po
porul nostru un an de noi și tot mai bogate 
realizări, de mari victorii în înfăptuirea ho- 
tăririlor Congresului al XHI-lea, a mărețelor 
obiective ale edificării socialismului și comu
nismului pe pămintul României" — spunea 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în Mesa
jul de Anul Nou adresat întregului nostru 
popor.

Sîntem In august, pînă la încheierea anu
lui 1997 au mai rămas 4 luni, dar de pe acum 
se vede clar că, Însuflețiți de mobilizatoarele 
chemări ale secretarului general al parti
dului, președintele României, oamenii muncii 
din toate domeniile de activitate acționează 
exemplar pentru a da viață mărețelor obiec
tive din actualul cincinal, parte integrantă din 
hotăririle Congresului al XIII-lea al P.C.R.

Cu frumoase realizări, cu succese de pres
tigiu în marile competiții ale lumii se pre
zintă și tineretul sportiv al patriei la tradi
ționalul bilanț făcut cu prilejul Zilei de 23

August, sărbătoare scumpă întregului popor, 
cînd se aniversează actul istoric al revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă. Bucurîndu-se de condiții
le create de partid, pe care le folosesc cu e- 
ficiență, dînd dovada talentului lor, a capa
cității corpului de antrenori și tehnicieni ți’ 
animați de un fierbinte patriotism, tinerii 
sportivi au Înscris cu litere de aur numele 
patriei libere șl Independente In palmaresul 
a numeroase competiții mondiale ți conti
nentale, în alte întreceri importante, răspun- 
zînd cu adîncă recunoștință ți dragoste fier
binte grijii pe care le-o poartă partidul nos
tru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ca In fiecare an, prezentăm In paginile 
de față cîteva secvențe din marile bătălii 
purtate de sportivii români In pașnica arenă 
sportivă internațională, in tot mai dificilele 
întreceri în care performanțele urcă verti
ginos, nu o dată, la cote greu de prevăzut.

„CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ
punctele de vedere în ultimele 
două decenii.

★

MONDIALĂ LA ÎNOT

performanță a unei patlnatoa- tru ceea ce reprezintă valoarea 
re românce. lor intrinsecă și, mai ales, pen-

Reținem aceste rezultate pen- tru ceea ce promit.

CEL MAI FRUMOS MĂRȚIȘOR
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Anul 1987 reprezintă, din plin, 
un an de referință pentru îno
tul românesc. După îndelungi 
strădanii ți încercări, după mul
tiple tentative ale unor spor
tivi talentați, iată că numele 
României apare pe primul loc 
într-o probă de natație, prin 
acel 25,08 „fără precedent" — 
cum îl numesc specialiștii — 
înregistrat de Tamara Costache 
pe 50 de metri liber, In bazin 
de 25 de metri. Incredibila per
formanță este realizată în 
Franța, la Cannes. Cronicarul 
nostru e entuziasmat, colegii îi 
recomandă circumspecție, adică

Natația românească se afirmă, 
îndeosebi in municipiul Baia 
Mare, prin talente de excepție, 
gîndită și condusă de un expe
rimentat și tenace antrenor, 
Gheorghe Dimeca. Șl, să nu ui
tăm, fetele ți maestrul lor sînt 
din Bala Mare, unde trăiesc și 
muncesc, în acest centru mi
nier care a înflorit, din toate

Reținem din cronica lunilor 
ianuarie și februarie că gim
nasta Daniela Silivaș și halte
rofilul Nicu Vlad (100 kg) s-au 
situat pe locul I în lume în 
clasamentele pe anul 1986 ale 
federațiilor internaționale res
pective. Doi români, In două 
sporturi în care există o aprigă 
concurență, la care participă 
multe țări cu „școli" recunos
cute In toată lumea. Să adău
găm că Doina Mellnte realizea
ză In februarie cel mai bun 
rezultat mondial al sezonului la 
800 m (1:59,00) 1

STEAUA - ÎN GALERIA MARILOR ECHIPE
Așteptată cu sufletul la gură 

— cum se spune — de mili
oanele de iubitori ai fotbalului, 
ai sportului în general, din ța
ra noastră, „partida anului" pen
tru Supercupa Europei la 
fotbal, dintre campioana Româ
niei (și a Europei) Steaua și 
puternica formație sovietică Di
namo Kiev, avea să ne aducă o 
mare satisfacție. După între
cerea finalistelor campioanelor 
europene, de la Sevilla, Steaua 
avea să reușească marele event, 
aducînd la București ți acest

PREMIERA

mult rlvnit trofeu. După o par
tidă grea, cîștigată cu 1—0, 
în care și-a demonstrat pre
țioasele calități, între care lu
ciditatea ocupă un loc de sea
mă. Cum pe bună dreptate era 
titrat comentariul din prima 
pagină a ziarului nostru din 26 
februarie, „Steaua a intrat de
finitiv în galeria marilor echi
pe" 1

Un moment așteptat de ge
nerații, putem spune, care îm
plinește un vis. Bravo, Steaua!

SCHIULUI

Doina Melinte, intr- 
in martie, de „Ziua Femeii", 

bărbații dăruiesc femeilor măr- 
țișoare. între 1 și 8 martie, 
Doina Melinte e departe de 
casă, la mii de kilometri, toc
mai la Indianapolis, capitala 
statului Indiana, din S.U.A., la 
primul Campionat Mondial 
I.A.A.F. de sală. în ziua de 
8 martie, ea concurează în ce
lebra Hoosier Dome, sala cu 
peste 50 000 de locuri, în pro
ba de 1500 de metri. Pe linia 
de start se află alergătoare re
cunoscute, și In primul rînd 
sovieticele Kitova (campioană 
europeană de sală în 1986) și 
Samolenko (campioană mon
dială la 3 000 m, în acest an). 
Start! Dispuse Inițial în or
dinea valorică, atletele se gru
pează după un timp, fiecare 
străduindu-șe să ocupe un loc 
cît mai în față, pentru a ataca 
la timpul finișului. Cursă tac
tică, așa cum se face de obicei 
în asemenea probe. Doina noas
tră e undeva pe la mijlocul 
plutonului, în timp ce în frun
te apar cînd una, cînd alta din-

0 DEOSEBITĂ

nn finiș irezistibil
tre concurente. Doina Melinte 
aleargă cu ochii la ce se pe
trece în față. Și cînd mai sînt 
200 de metri pînă la sosire, 
țîșnește irezistibil într-un sprint 
susținut, care nu se mai opreș
te pînă dincolo de „sosire". Pe 
pieptul ei flutură o bucățică din 
firul alb care marchează „la 
vedere" pe învingătoare. La... 
vedere, pentru că celula foto- 
electrică a fost, de astă dată, 
de prisos.

Pe treapta podiumului mar
cată cu „I" urcă Doina Me
linte — România, care primește 
medalia de aur cuvenită camei 
pioanei mondiale ! Cel mâl! 
frumos mărțișor de „Ziua Fe» 
meii".

In proba de 3 000 metri, pe 
podium, o altă româncă, Mari- 
cica Puică, medalie de bronz.

Este doar o secvență din se
rialul de succese ale acestor 
vrednice atlete, aflate și în a- 
cest an în prim-planul întrece
rilor din cadrul „Marelui J2»g- 
miu I.A.A.F.-Mobil".

SATISFACȚIE

Ne-am obișj 
bucată de vre: 
rile de tenis < 
deților (cum 
piilor la unei 
tive) și junioi 
reușite romi 
Iată că și ii 
mai tineri ju< 
mică dintre r 
înălțime. Otil 
confirmat da 
celor mai bur 
Europa, cîștig 
tabilă cursă < 
mul loc la „I 
disputată în 
slovacia. Cu 
nergic, s-a ir 
partenere cu 
multă expert 
Iugoslavia, 
U.R.S.S. ș.a., 
tră.
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afirmă vigui 
este cel al i 
este car'Jlei 
nici cu mu: 
bili să ridic 
lui greutăți 
mari decît f 
te, este cor 
despre haiti 
cu cea mal 
că sînt între 
toate elemer 
compun per:

Tamara Costache

„să mai vedem și apoi să ne 
bucurăm..Sîntem în mijloc 
de ianuarie, Tamara Costache a 
cîștigat, deci, proba de 50 și 
de 200 metri la Cannes, Noemi 
Lung pe cea de 200 mixt, Stela 
Pura a fost și ea în față. A 
urmat concursul de la Stras
bourg, apoi cel de la Boulog- 
ne-Bilancourt, unde Tamara 
și Noemi au fost din nou pri
mele.

„Turneul" continuă în fe
bruarie, la Berlin, Tamara Cos
tache șl Noemi Lung continuă 
și ele să cîștige, adică să con
firme, prima la 50 și 100 m li
ber, a doua la 400 m mixt, a- 
nunțînd marile lor succese din 
acest an. Și vine concursul de 
la Bonn, în care Tamara Cos
tache parcurge cele două lun
gimi de bazin, cu întoarcerea 
cu tot, în 24,94 secunde, „cea 
niai bună performanță mondia
lă a anului". Așadar, 50 de me
tri în mai puțin de 25 de se
cunde, deci doi metri într-o 
secundă ! Proba de 50 de me
tri, prin excelență probă de vi
teză, nu e încă recunoscută ca 
oficială în bazin de 25 de me
tri, de aceea performanțele nu 
se omologhează ca recorduri 
mondiale. Dar cîte asemenea si
tuații nu au existat în sportul 
mondial, pentru a sfîrși prin a 
fi recunoscute?! De vreme ce 
există, nu e greu de presupus 
că se va impune ca atare. Dar 
la urma-urmei, ce mi-e „record 
mondial" sau „cea mai bună 
performanță mondială a anu
lui"?! Noemi Lung cîstigă si 
ea proba de 200 m mixt,’ Stela 
Pura pe cea de 200 m fluture.

Intr-un clasament întocmit pe 
baza rezultatelor obținute de-a 
lungul anilor, între sporturile 
considerate ca rămase în urmă 
se află patinajul și schiul. Dar 
iată că în luna martie au a- 
părut mugurii speranței împli
nirii și în aceste două disci
pline. La Spartachiada de iar
nă a Armatelor Prietene, găz
duită în acest an de țara noas
tră, sportivul militar Mihai Ră- 
dulescu a cîștigat primul loc în 
proba de schi 10 km, In valo
roasa companie a schiorilor din 
Uniunea Sovietică, Cehoslova-

cia, Bulgaria, R.D. Germană 
ș.a., în timp ce alt sportiv al 
nostru, Karoly Kope, a urcat 
pe treapta a IlI-a a podiumu
lui, la schi fond 30 km.

La Campionatele Mondiale de 
patinaj viteză — juniori, din 
Suedia (39 de concurenți din 18 
țări, între care U.R.S.S., S.U.A., 
Canada), Mihaela Dascălu ocu
pă Incuri onorabile In cîteva 
probe (6 la 500 m, 7 la 1500 
m, 9 la 3000 m și 17 la 1000 
m), ajungînd pe locul 7 în cla
samentul general, cea mai bună

Afirmăm, fără teama de a 
greși, că handbalul ocupă, du
pă fotbal, primul loc în pre
ferințele iubitorilor sportului 
din țara noastră. O dovedește 
interesul manifestat față de 
campionatele interne, majorita
tea partidelor desfâșurîndu-se 
cu sălile pline, dar mai cu sea
mă de marile competiții inter
naționale în care evoluează e- 
chipele noastre fruntașe sau 
reprezentativele țării.

Așa a fost și în luna mai. 
cînd în cîteva orașe ale tării și 
apoi la București a avut lor 
Campionatul Mondial Universi
tar masculin de handbal. în 
„seria" de la Timișoara, oraș 
in care s-au jucat și semifina-

lele, dar îndeosebi la marea fi
nală din Palatul Sporturilor și 
Culturii din Capitală, specta
torii, ca de obicei in număr 
mare, au urmărit cu deosebit 
interes, dornici de o mare vic
torie, evoluția reprezentativei 
studențești a României, car® 
le-a adus marea satisfacție a 
cuceririi — pentru a 6-a oară 
— a titlului mondial. Depășind, 
rînd pe rînd, formațiile întîl- 
nite — dornice ele însele să 
ajungă pe podium, echipa 
noastră a jucat finala cu repre
zentativa Uniunii Sovietice, pe 
care a învins-o cu 23—19. Un 
splendid și reconfortant succes, 
aplaudat călduros de toți iu
bitorii sportului.

Medalii st 
stingă la < 
Constantin

Reprezentativa de handbal a României, câștigătoarea titlului mondial universitar in acest an

Ach: 
țle. Ceea c 
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antrenamen 
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„fiare" pe 
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pe lingă ac 
litatea. Cal 
calitatea tl
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,,Mișcarea noastră sportivă și slujitorii ei trebuie să-și facă un 

titlu de onoare din a contribui, prin succesele pe care le obțin în
I

confruntările internaționale, la păstrarea și sporirea înaltului

prestigiu de care România socialistă se bucură pe plan mondial

bună Călin Creangă, abia trecut 
rece- la vîrsta junioratului, a urcat 

ea- pe treapta a treia a podiumului, 
co- înaintea unor juniori cu poziții 

spor- superioare în lista celor mai
udăm buni jucători din Europa,
ebite. Asta, la sfîrșitul lunii mar- 
f cei tie.
i mai în iulie, la Atena, copiii 
: 13 României cucereau 4 titluri de

ți-a campioni europeni: la simplu
cerea juniori (Daniel Cioca — reve-
e din lația competiției continentale),
veri- la echipe și dublu junioare (O-
Pri- tilia Bădescu și Kinga Lohr),

• 12“, Ig echipe cadete (Adriana Năs-
leho- tase și Iulia Rîșcanu). Și au

mai fost și două medalii de ar- 
unor gint, la dublu cadete (Năstase, 
mai Rîșcanu) ți dublu mixt (Călin 

uania’ Creangă, Otilia Bădescu) și
aoas- aici foarte aproape de titluri

le continentului.

MUȘCHI DE OȚEL
ia se litatea antrenorilor și celor-

ani lalți specialiști, deci calitatea
i ce . lecțiilor de pregătire ți, mai 

presus de orice, calitatea mora- 
capă- lului tuturor acestor oameni, 
:apu- "care muncesc pe rupte într-o 

mai disciplină grea, în care rezul- 
euta- țațele mari se ating foarte a- 
e ce nevoie, după ani și ani de an- 
pune trenamente pe care numai ei
ranță le socotesc atractive.
:tate) Așadar, la Campionatele Eu-
care ropone și Mondiale de juniori
:cep- din Iugoslavia : 8 medalii de

I 
l 
I
I

ca rezultat al realizărilor pe care le obține în dezvoltarea internă,
ai politicii

vează. Noi

un mijloc

consecvente de pacd și colaborare pe

vedem în participarea la

important de dezvoltare

tineretului nostru cu tineretul din

a cunoașterii |i

Paula Ivan, o tinără revela
ție a atletismului nostru, 
dublă campioană mondială 

universitară la Zagreb

43 DE MEDALII (21 DE AUR)

ÎN MAREA COMPETIȚIE A ANULUI
La cea 

Jocurilor 
tare de 
cea mai

de a 14-a ediție a 
Mondiale Universi- 
vară, de la Zagreb, 
mare competiție poli- •

dată. După mai fiecare convor
bire cu trimisul nostru era 
chemată la tele'fon echipa de 
servici din tipografie : „Mai

O „ștafetă de aur": Stela Pura, Eniko Palencsar, Noemi Lung 
și Ramona Terșanschi (de la stingă la dreapta), din bogata 

pepinieră creată in ultimii ani la Baia Mare

>ort al halterelor, tn fotografie (de la 
i Socaci, Nicu Vlad, Attila Czanka, 
itl de sus, antrenorul emerit Ștefan 
ecunzii săi, Gheorghe Dumitru

la aur, 2 de argint și 8 de bronz, 
de iar la Campionatele Europene 

ițea de seniori — Franța : 3 meda- 
de Iii de aur, 6 de argint și 4 de 
un bronz. Intre laureați, Andrei 
de Socaci, Attila Czanka, Nicu 

>tu- Vlad, Constantin Urdaș, Petre 
asă, Beeheru, Traian Cihărean, Au- 
ca- rel Sîrbu, Victor Roșu, Au- 
leci gustin Culici. Sportivi cu care 
ca- ne mîndrlm.

VALURILE OCEANULUI

sportivă a anului, delegația ti
neretului studios din România 
a obținut un bilanț cu un am
plu ecou internațional: 43 de 
medalii, dintre care 21 de aur. 
Dat fiind faptul că marea 
competiție s-a disputat recent, 
fiind prezentată și comentată 
pe larg în ziarul nostru, ne 
vom mărgini să notăm că cele 
mai multe succese au fost cu
cerite la caiac-canoe și cano
taj (19, dintre care 10 de aur) 
ți la înot (11, dintre care 7 de 
aur), că Noemi Lung, ea sin
gură, a prins în salba bogată 
a delegației sportive a Româ
niei 5 medalii de aur, una de 
argint și una de bronz, că 
înotul a fost un mobilizator 
deschizător de pîrtie al succe
selor românești la „Olimpiada 
studențească" — așa cum co
menta trimisul nostru special — 
și că această frumoasă zestre a 
fost realizată la numai 5 (din 
cele 12 discipline ale J.M.U.) la 
care au concurat sportivii ro
mâni.

avem un aur !“. Aceasta în
semna că macheta paginii în- 
tîi trebuia modificată din mers, 
implicînd repaginări care să 
facă loc fotografiei medaliatu
lui, iar atelierul de resort al 
tipografiei să facă zincul res
pectiv. „Nu vă supărați, to
varăși, dar o să trebuiască încă 
o fotografie de... aur !“ ră- 
mînea o simplă formulă cole
gială, fiindcă nu se supăra ni
meni. Nici secretarul de redac-

competițiile

â prieteniei

care o promo

internaționale

și colaborării

celelalte .țări, de adîncire

înțelegerii reciproce între popoare44.

NKOLAE CEAlfȘESCU

ție, nici zincograful. Și de fie
care dată răspunsul era : „Su
părări de-astea să avem în fie
care zi din partea sportivilor 
noștri!"... Și toată lumea im-

plicată în apariția ediției 
țiilor) lua totul de la 
bucuroasă să comunice 
lor noi și noi succese 
românești.

SERIALUL GIMNASTELOR
De la Montreal 

.— 1976 încoace,
cînd spui gimnas
tică spui România, 
cu al său izvor ne
secat de talente, 
care se impun au
toritar la fiecare 
competiție, de la 
„europene" la Jocu
rile Olimpice. Bi
lanțul anului în 
curs nu face ex
cepție, Campiona
tele Europene de 
la Moscova consti- 
tuindu-se într-un 
adevărat triumf al, 
gimnastelor noas
tre : Daniela Sili- 
vaș — campioană 
absolută, plus alte 
trei titluri (și me
dalii de aur) la pa
ralele, bîrnă și sol| 
și o medalie de ar-- 
gint la sărituri; Eu
genia Golea — me
dalii de argint la 
sărituri și bîrnă; 
Camelia Voinea —
argint la sol. Să 
tragem linie și să 
adunăm : 4 meda-

-a- ■ iectanți, constructori, naviga- 
irță . tori.
ara Mărturie a amploarei mode-

13 Iismului nostru stau, în acest
b?- ' an, succesul la ..mondialele “ 
d® de navomodele-machetă, de ia

sn- Rouen (Franța). între cei 300
dar de constructori prezenți, Romeo
iul, Andrei (Constanța), Marius
ate Cheșcu (Sibiu) și Helmuth Or-
to- ' bar) (Timișoara) au obținut cu
oi- navomodelele lor 3 medalii . de
ta- argint și 8 de bronz. Deci, nu
sau numai Constanța, marele nos-
ța- tru port la mare, ci și Sibiul și
ini Timișoara au asemenea meș-
a" teri, dovadă a ariei de răs-m,eie pmdire a acestui sport pe în-

ro- tinsul patriei.

Vă vom reda un moment din 
activitatea noastră în zilele 
Jocurilor Mondiale Universita
re de vară de la Zagreb. Un 
moment care s-a repetat nu o

I 
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

(edi- 
capăt, 

cititori- 
sportive

argint,
Iii de aur, 4 me
dalii de
România — pe lo
cul I în clasamen
tul feminin pe națiuni! Să a- 
dăugăm cele două „bronzuri" 
ale lui Marian Rizan la cal cu 
minere și paralele și să su-

Laureații Campionatelor Europene de gim
nastică de la Moscova (de la stingă la 
dreapta): Daniela Silivaș, Camelia Voinea,

Marian Rizan și Eugenia Golea

bliniem perenitatea „școlii" ro
mânești de gimnastică, în care 
generațiile își transmit... locu
rile fruntașe pe podium.

PALMARES LA ZI-1987 I
SENIORI TINERET - JUNIORI

aur argint bronz aur argint bronz |
C.M. 2 5 10 C.M. 6 5 8
C.E. 9 15 15 C.E. 9 13 11
J.M.U. 22 12 10 J.B. 61 43 32
J.B. 13 7 9 „Prietenia" 17 16 22 |

Medalii strălucind ca soarele Havanei, 
, unde boxerii noștri Francisc Vaștag (ca
tegoria semimijlocie)— in stingă — și.1 
Mihai Leu (ușoară) au cucerit titlurile 
de campioni mondiali, de box la juniori. 
Performanta tinerilor boxeri, într-o 
companie deosebit de puternică, in care 
au contat in primul rlnd boxerii tării 
gazdă, Cuba, vine să continue o fru
moasă realizare a altor doi pugilist 
români, Marcelică Tudoriu și Danie' 
Măeran, la ediția precedentă a competi
ției, care a avut loc la București

încheiem paginile de față, deși mai erau 
multe de scris, cum ar fi, de exemplu, me
dalia de aur a floretistei Elisabeta Tufan, 
care reînnoadă succesul scrimei românești 
la Campionatele Mondiale, titlul european 
al lui Mihai Cioc la „europenele" de judo, 
medaliile de aur obținute la C.M. de po- 
pice-juniori de Adriana Antbnesei și Maria

Șopterean, multe și multe alte performan
țe răsplătite cu medalii de argint ți de 
bronz in competițiile europene ți mondiale.

La data cînd scriem aceste rinduri pe 
agenda 1987 a sportului internațional figu
rează numeroase alte competiții, de la care 
așteptăm noi succese românești, noi măr
turii ale patriotismului fierbinte, ale pro

fundei recunoștințe și dragostei sportivi
lor noștri pentru partidul iubit, a cărui pă
rintească grijă o simt zi de zi.

Pagini redactate de
Mircea COSTEA

Fotografii : Aurel D. NEAGU
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PARTIDELE PRIMEI ETAPE

I N C E P E I Petrolul

(Pentru a 70-a oară...)

Mîine, din nou la fotbal! începe ediția a 70-a a Di
viziei A. Să recunoaștem, e o cifră europeană, care 
obligă.

Campionatul nostru, care de prea multe ori realizează 
mai ales curse tactice, cînd partenerii se „pîndesc", pre
cum cicliștii, are tot mai mult obligația de a încerca o 
ursă „contracronometru”, sub impulsul nevoii de auto- 
lepășire. Este un moment important, pentru că nu e pu- 
in lucru să contribui la forțarea unui tempo care să asi- 
:ure — pe cit se poate — un parcurs european pentru cele 
inci echipe care ne reprezintă în competițiile continen- 

■ iile.

Etapa inaugurală este una care poate lansa acest tempo.
Steaua are în față o echipă (Corvinul) care a jucat în- 

'tdeauna frumos la București, chiar dacă scorurile no 
iu fost mereu sugestive din acest punct de vedere.

Dinamo joacă în compania unei echipe (Petrolul) care 
e bate „pe metereze", ceea ce poate însemna mult ea 
in prim test pentru (de pe acum) dificilul retur cu Mali
nes.

Victoria joacă o repetiție directă cu Politehnica, Ia Ti
mișoara, în perspectiva meciului de la Larnaka.

Sportul Studențesc și Universitatea Craiova susțin der- 
■v-ui etapei, cu gîndul la Katowice și Chaves.
Bineînțeles că meciurile celelalte nu sînt lipsite de in- 

eres. Ne gindim la jocurile de la Suceava, unde un oraș 
•ntreg așteaptă primul joc în Divizia A în compania echi
pei lui Ștefânescu. Ne gindim și la meciul de la Tg. Mu- 
eș. în care A.S.A. regăsește ritmul primei divizii.
Două partide importante pentru gazde sînt cele de la 

"uj-Napoca și Giulești, în care „U“ și Rapid sînt... obli- 
nte să pornească cu dreptul „la adevăr", adică fără un 
-inus care ar marca un start fals.
începe, deci, campionatul ! Drum bun și succes !

• A PARTICIPAT ia 26 edi
ții ale Diviziei A și a cîștigat 
3 titluri de campioană.

• ANTRENORI : Constantin 
Moldoveanu și Atanase Lin- 
demberg.
• LOTUL : Jipa, Niculescu 

— portari ; Pancu, C. Ștefan. 
Pitulice, P. Gușe, Catinca, Hîn- 
cu, I. Manea, Ruse — fundași ; 
Bărbulescu, Mocanu, O. Grigo
re, S. Drăgan, I. Solomon, Ur
sea, Călin — mijlocași ; Cr. 
Ene, I. Ștefânescu, I. Gușe, I. 
Nicolae. Purcăreată — înain
tași.

Corvinul
PARTICIPAT ta 12 edi- 
Diviziei A.

• A 
ții ale
• ANTRENORI : Constantin 

Ardeleanu și Michael Klein.
• LOTUL : M. Ioniță, Mi

hailov — portari ; Bejenaru. 
Bardac, Mărginean, Dubincîuc. 
Tîrnoveanu, Stroia, Bulgaru — 
fundași ; Nicșa, I. Petcu, Klein, 
Prigorie, Burlan, Postolache — 
mijlocași ; Gabor^ Suciu, I. Co- 
jocaru, 
intași.

Văetuș, Bozga îna-

PARTICIPAT la 39 edi-
Diviziei A.

Steaua
• A PARTICIPAT la 39 de 

ediții ale Diviziei A și a cîști
gat 12 titluri de campioană.
• ANTRENORI: Anghel Ior- 

dănescu și Radu Troi.
• LOTUL : Liliac, Stîngaciu

— portari ; Iovan, Bumbescu, 
Belodedici, Ungureanu, Cirea
șă. Rotariu, D. Petrescu, Lucaci
— fundași ; T. Stoica, Boloni, 
Bălan, Majaru, Hagi, 
mijlocași ; Lăcătuș, 
Muntean, Buțerchi —

I, Burchel, Stanici, Achim - 
mijlocași ; S. Râducanu, Coran. 
Țirlea — înaintași.

• A 
ții ale
• ANTRENORI: Remus Vlad 

și Alexa Uifăleanu.
• LOTUL : Caval, Iașko. 

Ciucur, Cîmpeanu IV — por
tari ; A. Meszaroș, Dobrotă, 
Neamțu, Ciocan, I. Mureșan, 
Pojar, Blaga — fundași ; L. 
Moldovan, Feșnic, Mujnal, N.

CELE 18 DIVIZIONARE „A"
Universitatea

Balint — 
Pițurcă, 

înaintași.

Dinamo
• A PARTICIPAT la 38 de e- 

diții ale Diviziei' A și a cîști
gat 12 titluri de campioană.
• ANTRENORI : Mircea Lu

cescu și Florin Cheran.
• LOTUL : Moraru, Prunea, 

Stelea — portari; Jercălău, Al. 
Nicolae, Movilă, Andone, I. Var
ga, Lupescu, A. Teodorescu, 
Sabou — fundași ; Rodnic, Ma- 
teuț, Lupu, Bălăci, Cr. Sava, 
Dumitrașcu, M. Stoica — mij
locași ; Mihăescu, Cămătaru, 
M. Damaschin I. Orac. Timiș 
— înaintași.

Victoria

• A PARTICIPAT ta 23 edi
ții ale Diviziei A și a cîștigat 
3 titluri de campioană.
• ANTRENORI : Constantin 

Oțet, Nicolae Zamfir si Sil
viu Lung.
• LOTUL : Lung, Crișan II. 

Mateescu — portari ; Negrilă. 
E. Săndoi, Gh. Popescu, Cioro- 
ianu, Weissenbacher, N. Stă
nescu II, N. Zamfir — fundași; 
Rada, Ad. Popescu, 
P. Badea, Mănăilă, Bica, 
Ciurea — mijlocași;
Vancea, Bîcu, O. Popescu, Șt. 
Stoica, Neagoe, Ghiță — înain
tași.

Irimescu, 
N. 

Geolgău,

F. C. Argeș

• A PARTICIPAT la 2 e- 
dițli ale Diviziei A.
• ANTRENORI : Dumitru 

Nicolae Nicușor și Ștefan Feo- 
dot.
• LOTUL : Nițu, Toma, Ro- 

tărescu — portari ; Vlad, Za
re, Mirea, Comănescu. Ursu. 
Topolinschi, Pali — fundași j 
Balaur I, Dican, C. Solomon. 
Caciureac, V. Cojocaru, Stere, 
V. Ene — mijlocași ; Vaișcovici 
Tălnar, Iordache, Augustin, Nu- 
ță. Henzel — înaintași.

Sportul Stud.
• A PARTICIPAT ta 19 

diții ale Diviziei A.
• ANTRENORI: Mircea Ră- 

dulescu șl Vlad Marica.
• LOTUL : Cristian. Voicilă, 

Lucescu — portari ; M. Mihail. 
Cazan, Iorgulescu, M. Popa, L 
Munteanu. Pologea. A. Mesza
roș, Ciucă — fundași : C. Pa
nă I. Ticleanu. Cristea. Bozeșan

• A PARTICIPAT la 25 de 
ediții ale Diviziei A și a cîș
tigat 2 titluri de campioană.
• ANTRENORI: Florin Ha- 

lagian și Ion Voica.
• LOTUL : Speriatu, Hristea 

— portari ; Voicu, D. Ștefan, 
Stancu, Eduard, Pîrvu, P. Tă
nase, Simion, Nedelcu — fun
dași ; S. Badea, Ignat, Bănuță, 
Șerban, Obreașcu, Moromete, 
Ghloacă — mijlocași ; D. Zam
fir, Radu II, Jurcă, C. Pană II, 
Grigoriu, Vlădoiu — înaintași.

F. C. Olt

e-

• A PARTICIPAT ta 8 edi
ții ale Diviziei A.
• ANTRENORI : Paul Mihai 

Popescu și Silviu Stănescu.
• LOTUL : Anghel, S. Ciu- 

rea, Gherasim — portari ; M. 
Zamfir, Mihali, Minea, Rădu- 
iescu, Dumitrescu, Bungrădean, 
Huiban, O. Ioniță — fundași ; 
M. Popescu, Eftimle, C. Gheor- 
ghe, Leța, Dudan, Măzăceanu 
— mijlocași ; Laurențiu, Tur
co, Pena, Ad. Georgescu. Ar-

geșeanu — înaintași.

AIHINIMRHIA Of S1AI 1010 PRONOSPORT INfORFIEAZ A
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 21 AUGUST 1987

29
1

590.212

43
40

LEI.

22
88

63
38

56
59

62
24

7
48

74
23

EXTRAGEREA I : 50
EXTRAGEREA a ll-a: 13

FOND DE CIȘTIGURI :

• ASTĂZI, SIMBĂTĂ, este 
ULTIMA ZI în care ma pu
teți juca la atractiva TRAGE
RE MULTIPLA LOTO de 
miine, duminică 23 august, care 
atribuie importante ciștiguri în 
autoturisme DACIA 1300. ex
cursii în R.P. Bulgaria, precum 
și numeroase sume de bani de 
valori fixe și variabile. Re
amintim celor care, din diferi

te motive, nu au studiat pros-

pectul 
tehnică

tragerii, 
prevede

formula 
a 

72 de numere în 8 extrageri, 
cuprinse în două faze, iar cu 
suma de 25 lei varianta se poa
te participa la toate extrageri
le. puțind fl obținute ciștiguri 
cumulate la ambele faze. Vă 
dorim succes !
• TOT ASTĂZI este ultima 

zi șl pentru depunerea buleti
nelor la concursul PRONO-

că 
extragerea

[duminică 23
București :

- SPORTUL STUD.UNIV.Craiova :

Toate partidei vor incepe la ora 18.

- CORi/iNUL
Steaua)

- F.C. OLT
- PETROLUL

Dinamo)

Cluj-Napoca 
București :

Suceava : 
Tg. Mureș : 
Timișoara : 
Bacău : 
București :

STEAUA
(stadionul

„U"
DINAMO

(stadionul

august)

C.S.M.
A.S.A.
„POLI- 
SPORT CLUB 
RAPID

(stadionul

- F.C.M. BRAȘOV
- F.C. ARGEȘ
- VICTORIA
- FLACĂRA
- OȚELUL

Gluleștt)

• LOTUL: Arvinte, Barba, 
Florea, I. Cîmpeanu — portari; 
Andrieș, Elisei, Borcea, Arieni, 
I. Marin, Manase, Ciudin — 
fundași; Burleanu, Tismănaru, 
Viscreanu, Penoff, Ivanov, A- 

gachi, I. Munteanu — 
cași ; Șoiman, Scîntele, 
Verigeanu. Andronic — 
tași.

F. C. M
A PARTICIPAT la 
ale Diviziei A.

ANTRENORI : (

mijlo- 
Fulga, 
inain-

23 e-
diții
•

Ștefânescu și Dumitru 
• LOTUL : Polgar, 

Paraschiv — portari ; 
Naghi, C. Ștefânescu, 

Mandoca, E. Moldovan. 
— fundași ; Șulea, Avă- 

danei. Mărgărit, L. Petre. Fi
lip, Dumitriu, Pătru — mijlo
cași : Kramer, Cadar, Barbu, 
Terheș, Berteanu, A. Andrași — 

înaintași.

Costicâ
Anescu. 

Santa, 
Bălan, I. 
V. Ște-

GATA DE START
Bucur, Sabău, Popicu — mij
locași ; Boeru, E. Biro, Cim- 
peanu II, I. Moldovan, D. Ma-

, uvciu, xu. unu, 
peanu II, I. Moldovan, D. 
tei — înaintași.

Oțelul
• A PARTICIPAT la o 

ție a Diviziei A.
• ANTRENORI : Costicâ 

dulescu și Ion Sdrobiș.
• LOTUL : v Călugăru. 

Popa, Bontea — portari ; Bo- 
rall, C. Stan, Agiu, Anghelinei. 
G. Popescu, I. Gigi, Gh. Radu, 
Betreagă — fundași ; M. Stan, 
Burcea, Măstăcan, Minciu, 
Comșa, Hanghiuc, Oprea — 
mijlocași ; Ralea, Antohi, Chi
vu, A. State. Drăgoi — înain
tași.

Rapid
A PARTICIPAT la 40 e- 
ale Diviziei A și a ciș- 
1 titlu de campioană.
ANTRENORI : Viorel

edi-

Ră-

I.

• 
diții 
tigat
•

Kraus și Necula Râducanu.
• LOTUL : I. Mânu I, Toa- 

der — portari ; Marinescu, M. 
Grigore, C. Matei, Bacoș, I. 
Mânu II, Bolea, Cîrstea —fun
dași ; Drăghici, Goanță, I. Tă
nase, Pușcaș, E. Teodorescu, 
Curelea, St. Popa — mijlocași; 
Țîră, I. Damaschin II, V. Radu, 
Coman, 
intași.

_.. r
Vameșu, Ghinea — îna-

Flacăra

diții

tafu

Sport Club
A PARTICIPAT la 25 e- 
ale Diviziei A.
ANTRENORI: Nicolae Vă- 
și Ion Munteanu.

PARTICIPAT la o edl-• A 
ție a Diviziei A.
• ANTRENORI : Ion Nun- 

weiller și Tănase Dima.
• LOTUL : Zlotea, Dohot, 

Vlădulescu — portari; S. Pre-

MECIURI AMICALE

da, L Ene, Butufei, N. Stănes
cu L Purdea, Nistor. G. Radu 

— fundași ; Dragnea, C. Pană 
III, D. Sava, Beldie, M. Pană, 
L. Săndoi, Glăvan — mijlocași: 
Văidean, Lala, Nica, Tirchinecl. 
Marcu. Despa — înaintași.

C. S. M
• ESTE debutantă în Divizia 

A.
• ANTRENORI: Vasile Si- 

mionaș și Ion Buzoianu.
• LOTUL : Alexa, Bucu II, 

Trică — portari : P. Grigore, I. 
Popa, Ciobanu, Ungurean, Bre- 
niuc, Butnaru, Gălușcă, Cristes- 
cu — fundași; Mulțescu, Buliga 
Gafencu, I. State, Goian, Mu- 
cileanu, Fl. Stoica, Nae — mijlo
cași; Cașuba, Sfrîjan, Păiuș, Ca- 
șovschi, loja — înaintași.

A. S. A.
A PARTICIPAT la 18 e- 
ale Diviziei A.
ANTRENORI : Cornel Di-

diții

nu și Florea Ispir.
• LOTUL : Varo, Vodă — 

portari ; Szabo, Ispir, Jenei, 
Fodor, Marton, Dorobanțu, C. 
Naghi — fundași ; C. Ilie, Bo- 
tezan, A. Stoica, T. Ivan, S. 
Dumitrescu, Eros, SZanto — 
mijlocași ; Ciorceri, Fanici, Al- 
bu, Craiu, M. Moldovan. Kutl 
— înaintași.

„Poli“
• A PARTICIPAT ta 27 e- 

diții ale- Diviziei A
• ANTRENORI : Ion V. Io- 

nescu și Dan Păltinișan.
• LOTUL : Moise, Aknăjan, 

Icobescu — portari ; Andreașl, 
Sunda, Ionuț, A. Manea, Vuș- 
can, Crăciun, Lehman, Stolcov 
— fundași ; C. Varga, Pascu, 
Neagu, Vlătănescu, O. Roșea, 
Oloșutean, Bobaru — mijlocași; 
Oancea, Bozeșan II, A. Foaie, 
China, Ucu — înaintași.

• FEPA T4 BIRLAD — F.C.M. 
DELTA DINAMO TULCEA 1—9 
(0—0). Unicul gol al partidei a 
fost marcat de Clucă (min. 48). 
(I. Burgelea — ooresp.)
• NITRAMONIA FAGARAȘ — 

CHIMIA RM. VILCEA 0—1 (0—1). 
Autorul golului : Treschin (min. 
39).
• NITRAMONIA FAGARAȘ — 

ETIHAD DAMASC (SIRIA) 3—1 
(2—1). Au marcat : Chirie (min. 
25 șl 70) și Sfrijan (mta. 30). 
de la învingători, respectiv Zu
ber (min. 18). (V. Lazâr — co
resp.)
• GLORIA REȘIȚA — C.S.M.

REȘIȚA 8—2 (1—D. Au înscris :
Croitorii (min. 31). Radu (min. 
81) pentru Gloria. Alexandru 
(min. 12) șl Zsizskk (min. 82) de 
ta C.S.M. (P. Fueha — coresp.)
• STICLA ARIEȘUL TURDA — 

UNIREA ALBA IULIA 3—4 (!—•)-
Au marcat Tehei (min. 43) șl

Rus (min. 80). (Gh. Muntean — 
ooresp.)
• OTELUL GALATI — PRO

GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
5—1 (1—0). Autorii golurilor : Bo- 
rall (min. 44). Antohi (min. 66 
din n m). Betreagă (min. 74). 
State (min. 85) sl Mlnciu (min. 
88). respectiv Dună (min. 60). 
Oțelul : Popa — BoraU. Anaheli- 
nei, Agiu. Popescu — M. Stan. 
Buroea. Măstăean. I. Glgl — 
Drăgoi. Antohi. Au mal jucat :

Călugăru. Onrea. Chivu. C. Stan 
Nicoară. Minciu. Ralea. Betrea*  
gă si State. <T. Siriopol — co- 
resp.)
• I.M.U. MEDGIDIA a susți

nut săptămîna aceasta mai mul
te meciuri. In dubla confruntare 
ou Cimentul Medgidia : 4—1 sl 
3—5. Cu Dunărea Călărași : 4—3 
si cu Metalul Medgidia 4—2. 
(N. Caraboș — coresp.)
• MECON GR. GHEORGHIU- 

DEJ — STEAUA BUCUREȘTI 
(speranțe) 1—« (»—0). Unicul gd 
a fost marcat de Morărescu (min. 
54). (Gh. Grunzu — coresp.)

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B
REORGANIZĂRI ȘI UN NOU ANTRENOR LA C.I.L SltiHET

SPORT cu meciuri din nrima 
etapă inaugurală a noului cam
pionat de fotbal al diviziei A 
ediția 1987/1988.
• Tragerea MULTIPLA Loto 

de mîine va avea loc in Bucu
rești, la sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începînd de la 
ora 16. Aspecte de la această 
tragere vor fi transmise la ra
dio în pauza transmisiilor me
ciurilor de fotbal, respectiv la 
ora 18,45.
• Informăm participan’ii că 

rezultatele TRAGERII MULTI
PLE LOTO și 'cele ale con
cursului PRONOSPORT de du

minică 23 august vor fi Inserate 
In rubrica noastră din darul 
Sportul de marți 25 august.

tn perspectiva apropiatului 
sezon competițional, la 
C.I.L. Sighet a avut loc mai 
intîi o reorganizare a consiliu
lui asociației sportive și a bi
roului secției de fotbal. Pre
ședintele asociației continuă să 
fie inginerul Valentin Petrache, 
iar ca secretar a fost ales Ni
colae Bocșa. Din noul birou al 
secției fac acum parte Vasile 
Gogea (președinte), Petre Ar
delean (vicepreședinte) si fos
tul jucător Ionel Szekeli (se
cretar). A fost totodată rema
niată conducerea tehnică a e- 
chipei, antrenor principal fiind 
acum Radu Jercan, ajutat de 
Iosif Roman.

Pregătirile echipei au înce
put la 20 iulie, cu următorul 
lot de jucători: Petruș, Pițura 
(venit de la Maramureșana Si
ghet). Arezanov, Grindeanu. 
Negrea. Melega. Tipie», Sidău,

Keresieși (de 1a Minerul Cav- 
nic). Bonte, Szoke, Sigheartău, 
Ciohan II, Scripcaru, Andrei- 
eovici, Morăreț (ultimii doi 
promovați din echipe de cate
gorie inferioară din județ), Șu
ie», P. Adrian. Podeanu, Moiș. 
M. Pop, Doloși.

Pînă acum echipa din Sighet 
— Întinerită și în curs de omo
genizare — a cîștigat turneul 
de ta Cîmpulung Moldovenesc, 
dotat cu „Cupa Rarău" (Ia care 
au mai participat C.F.R. Paș
cani, FEPA ’74 Birlad și Explo
rări din localitate) și a termi
nat ta egalitate (1—1) meciul 
amical susținut pe propriul te
ren cu F.C.M. Brașov.

Avînd condiții foarte bune de 
pregătire și joc, asigurate de 
organele locale, C.I.L. și-a pro
pus pentru noul campionat să 
se claseze printre primele 10 
echipe ale seriei a IlI-a.



C. M. de caiac-ctffioe

If! ECHIPAJE ROMÂNEȘTI ÎN UNUI
DUISBURG. 21 (prin tele

fon, de Ia trimisul nostru spe
cial). După zile răcoroase, cu 
ploaie, vint și ceată, un soare 
generos a încălzit (și la pro
priu) atmosfera semifinalelor 
disputate cu ardoare, pe pista 
de apă de la Wedau. La sfirși- 
tul unei zile pline, cea de vi
neri, delegația noastră a avut 
satisfacția calificării a nu 
mai puțin de 7 echipaje în fi
nalele programate sîmbătă și 
duminică, care se vor adăuga 
celorlalte trei, in probele de 
fond (înscrise direct în finală) 
Vom derula, pe rînd, întrece
rile în care sportivii noștri, 
clasîndu-se pe unul din pri
mele trei locuri, și-au asigurat 
dreptul de a-și disputa unul 
din primele 9 locuri din lume.

500. m. K1 (fete) ; Tecla Bor- 
cănea a ocupat locul 3 (timp, 
2:00,15). Loc 1, Isabella Dy- 
lewska (Polonia) 1:57,50, loc 2 
Iosefa Idem (R.F.G.) 1:57,65 ;
K2 (f) : 1. Suedia 1:47,52, 2.
Ungaria 1:48,91, 3. Marina 
Ciucur, Luminița Munteanu 
1:49,72 ; K4 (f) : Tecla Borcă- 
nea, Marina Ciucur, Luminița 
Munteanu, Mihaeia Nedejde au 
cîștigat lejer semifinala a 4-a, 
cu 1 -.37,79, înaintea U.R.S.S. 
(1:38,68) și Canadei (1:40,19) ; 
K2 (băieți) : Daniel Stoian și 
Angelin Velea s-au clasat pe 
locul doi (1:34,37), în urma 
Suediei (1:33,52) și înaintea 
S.U.A. (1:34,69) ; K4 (b) : 
siguri de locul trei, A. Popa, 
I. Constantin, A. Dulău, I. Leț-

în Divizia A de rufiby

9 ETAPĂ (a 2-a)
SUL5 SEMNUL ECHILIBRULUI

e 0 excepție - partida 
de la București

Azi, în etapa a 2-a a Divizi
ei A de rugby (prima serie va
lorică), rezultate greu de anti
cipat, dat fiind raportul de for
țe. Cu o singură excepție : 
partida dintre Sportul Studen
țesc și Steaua, în care cam
pioana, în mod normal, ar ur
ma să cîștige.

Iată și programul complet al 
etapei :

București: Sportul Studențesc 
TMUCB — Steaua, complexul 
U.A.S.C.R. Tei, ora 10 ; arbi
tru, Victor Marinescu — Bucu
rești ; Sibiu: C.S.M. — Dinamo 
București, teren Dumbravă, 
ora 10, Gh. Caloianu — Buzău; 
Suceava : C.S.M. — Știința 
C.E.M.I.N. Baia Mare, teren 
Unirea, ora 10, Gh. Voinea — 
Buzău; Iași: Politehnica —Grl- 
vița Roșie, stadionul Tineretu
lui, ora 10, Mircea Vătui — 
București ; Buzău: Contactoa- 
re — Farul Constanța, stadio
nul din Rm. Sărat, ora 10, Sa
bin Marin — București; Petro
șani : Știința — Universitatea 
Timișoara, teren Inst, de Mine, 
ora 11, Marcel Galanda — 
București.

Etapa se anunță interesantă 
nu numai prin prisma rezulta
telor și a prestației echipelor, 
ci și a modului în care se vor 
aplica noile prevederi regu
lamentare.

„Cupa României" la tir cu arcul

ÎNCĂ UN RECORD REPUBLICAN
RĂDĂUȚI, 21 (prin telefon). Ul

tima mare competiție națională a 
•nulul la tir eu arcul, pentru se
niori și senioare, „Cupa Româ
niei" (la care au fost prezențl a- 
proape 80 de concurențl din 12 
duburi și asociații sportive) B-a 
încheiat pe stadionul „23 August" 
din localitate cu succesul antici
pat de mulțl specialiști încă de 
la debutul întrecerilor: multiplul 
nostru campion șl recordman re
publican Victor Stânescu (Petro
lul Ploiești) cu 299 p și foarte tânăra 
sportivă de la Olimpia București, 
Diana Nicolaescu (născută la 
1.01.1908) cu 313 p au reușit să 
se impună în finalele de 8, în fa
ța principalilor adversari. care 
au ooținut 292 p — Ion Călin (Vo
ința Satu Mare) și 288 p — Puiu 
Ciubotaru (C.S.M. Iași), respectiv 
283 p — Aurora Chin-Matei (Stea
ua București) șl 280 p — Gabriela 
Coșovan (Voința Rădăuți), clasați, 
In această ordine, pe treptele 2 
și 3 ale podiumului de premiere 
la masculin șl feminin.

Trebuie spus de la început că 
aut semifinala cît șl finala s-au 
desfășurat pe o vreme nefavora
bilă (• plouat tot timpul), care 
a Împiedicat pe majoritatea con- 

caie (1128,81) au stat tot timpul 
în plasa echipajelor din Un
garia (1:27.22) și Polonia 
(1:27,81).

1000 m. (numai probe mascu
line). K2 : campionii mon
diali Daniel Stoian și Angelin 
Velea au venit pe locul doi 
(3:19,57), menajîndu-și for
țele, într-o serie cîștigată de 
R.D.G. (3:17,56). Pe locul 3, 
Norvegia (3:19,08) ; K4 : în se
mifinala a Ii-a, extrem de 
„tare”, A. Popa, A. Dulău. I. 
Constantin, N. Feodosei au ter
minat în poziția a treia, cu 
3:01,69. Pe primele două 
locuri, U.R.S.S. (2:59,73) și 
Noua Zeelandă (3:00,84). Din 
această cursă au „căzut" echi
pajele Italiei și R. F. Germa
nia, ceea ce echivalează cu o 
veritabilă surpriză. Singura 
ambarcație românească neca
lificată în finale este caiacul 
de simplu, pe distanța de 
1000 m. Ionel Lețcaie ratînd 
promovarea, după un loc 5 o- 
cupat în semifinale.

Sîmbătă, prima zi a finale
lor, în care „tricolorii" vor 
participa în probele de K4 500 
m fete și K2 și K4 1000 m. bă
ieți .

Vasile TOFAN

Diipâ campionatele republicane de canotaj-juniori

„VÎRFURILE44 

„SPERANȚELE44
Un campionat republican de 

juniori reprezintă un cintax 
(cantitativ și calitativ) al for
țelor juvenile, la un moment 
dat. La nivelul juniorilor, „cîn- 
tărirea" este cu atît mai im
portantă, cu cît rezultatele ei 
pot prefigura și cota valorică 
a seniorilor de mîine, chemați 
să apere prestigiul consolidat 
al școlii românești de canotaj. 
Să vedem, deci, unde se oprește 
acul balanței, după întrecerile 
disputate recent, pe apele La
cului Dorobanț, din vecinătatea 
lașului.

Cantitativ, „noul val" nu este 
impresionant. Afluența înscrie
rilor fiind neîndestulătoare, au 
existat probe (4+1 și 8+1, bă
ieți, 8+1. fete) anulate, datori
tă imposibilității de a so aco
peri prevederea regulamentară 
a participării a cel puțin 4 
echipaje. „Participare săracă" 
intră în ecuație cu „bază de 
selecție săracă", obiectiv stînje- 
nit, deci, acum, în pragul îm
prospătării loturilor naționale 
de juniori.

Din fericire, pe plan calita
tiv, există o altă situație. Pe 
fondul unei tehnicități genera
le bune, care a făcut impresie, 
s-au distins cîteva „vîrfuri" ale 
generației lor, protagoniști ai 
campionatelor, elemente vi
zate, încă de pe acum, pentru 
ciclul olimpic 1988—92 : Aure
lia Burlibașa, Melania Mure- 
șan (ambele, Dinamo), Dorina 
Cucos (Steaua), Cristian Maliș 
(Marina Orșova), Gheorghe He- 
men (Steaua), Iulian Vizitiu 
(CSS Constanța). Cornel Băni
că (Triumf). Pe lista lor ar 
putea să apară, în curînd. și 
sportivii ale căror date antropo- 
metrice se detașează în eviden-

curențllor să înregistreze rezultate 
de valoare ridicată. Excepție a 
făcut tot V. Stăm eseu (vă rea
mintim că ei realizase in optimile 
de finală un nou record republi
can pe o Grand FIT A cu 313 p), 
care acum a totalizat în seria de 
4 Grand FTTA 1221 p, eu 31 mai 
mult decît recordul național de
ținut de Andrei Berki (Voința Tg. 
Mureș).

Clasament final, Grand FITA — 
seniori: 1. VICTOR STANESCU 
299 p, 2. lom Călin 292 p. 3. P.iiu 
Ciubotaru 288 p, 4. Sandor Laszlo 
(Voința Tg. Mureș) 284 p. 5. Iosif 
Szatmari (Sănătatea Tg. Mureș) 
281 p, 6. Victor Weszelovwhi (Vo
ința Satu Mare) 280 p, 7. Alexan
dru Kiss (Voința Tg. Mureș) 2M p. 
8. Mircea rindea (Voința Satu 
Mare) 264 p; senioare: 1. DIANA NI
COLAESCU 313 p, 2. Aurora Chin- 
Matei 283 o, 3. Gabriela COsovan 
280 p, 4. Marina Prellpceanâ 277 p 
5. Mariana Axane (ambele Voin
ța Rădăuți) "58 p. 6 Angela Ște
fan (Minerul Anknoasa) 243 p, 7. 
Gabriela Crișan (Voința Satii 
Mare) 2129 p, 8 Mihaeia Galan 
(Voința Rădăuți) 178 p.

loan NOVAC

POZIȚIA FRUNTAȘĂ A ÎNOTĂTOARELOR
NOASTRE POATE FI CONSOLIDATĂ LA C.E.
STRASBOURG, 21 (win te

lefon, de la trimisul nostru 
special). Campionatele europene 
de natație au ajuns înaintea ul
timelor două zile de întreceri. 
La polo se conturează ierarhii
le, săritoarele in apă și-au de
semnat a doua campioană, pe 
sovietica Miroșina, urmată 
de compatrioata sa, Stajule- 
vici, specialistele baletului 
acvatic vor face sîmbătă de
monstrația finală de grație și 
fantezie, în concursul pe echi
pe. Dar „afișul" este ținut mai 
cu seamă de înot. Aceasta și 
pentru că înotul este una din
tre cele mai importante disci
pline olimpice, și pentru că 
specialiștii sau spectatorii au 
avut deopotrivă șansa de a 
urmări, reuniune de reuniune, 
dispute pasionante încheiate 
cu performanțe de cel mai 
înalt nivel. Cum ar putea fi 
altfel, cînd de pildă, sovieticii 
Zabolotnov și Polianski înoa
tă umăr la umăr, pe 200 metri 
spate, cel dinții cîștigînd cu 
două sutimi de secundă ! Și e 
un singur exemplu. In ce pri
vește recordurile, ele se stabi
lesc, firește, de regulă, în fi
nale, dar pot fi doborîte și în 
serii, cum a făcut-o francezul

CONFIRMA, 
SE ÎNTREVĂD 

ța riguroasă a antrenorilor de 
lot, Adrian David (băieți) și 
Virgil Ștefănescu (fete), care au 
transformat aceste campionate 
într-o amplă acțiune de „măsu
rare”, primul criteriu intr-un 
sport al oamenilor de gabarit 
Numele citorva „speranțe” : 
Cristina Ungar (Mureșul Tg. 
Mureș, care la 14 ani are 1,85 
m. înălțime, 2,40 m. înălțime 
cu brațele întinse, 1,90 m. an
vergură, ca să dăm un singur 
exemplu „cifric”), Ana Mitcu 
(C.S.M. Iași), Luminița Minga 
(U.T.A.), Angelica Moldovan 
(Politehnica Timișoara), Steli- 
că Vasilean (C.F.R. Timișoara), 
Iulică Ruican (Marina Orșova).

Dar, un campionat republi
can reprezintă un test și pen
tru organizatori (C.J.E.F.S 
Iași, clubul local C.S.M.). Ne- 
mai subliniind reușitele (des
tule și firești, după un rodaj 
de trei ani), este cazul să sem
nalăm lacunele, a căror înlă
turare este reclamată și de vi
itoarea găzduire a unor regate 
internaționale (Regata Iași, 
„Concursul Prietenia"): absen
ta starturilor fixe și a căilor de 
acces la pontoane, calitatea ne
corespunzătoare a pontonului 
de acostare pentru premiere.

Ion CUPEN

Notafii după „Cupa Mării Negre" la baschet feminin

ECHIPA ROMÂNIEI (mult întinerită) lN EVIDENT PROGRES, 
MAI PUTIN JOCUL PIVOȚILOR

Un turneu atractiv pentru pu
blic șl instructiv pentru jucătoare 
și antrenori, astfel poate fl ca
racterizată ediția a 25-a a com
petiției feminine de baschet „Cu
pa Mării Negre", desfășurată In 
Sala sporturBor din Constanța. 
Numerosul public, aflat In tribu
ne, a urmărit unele meciuri de 
mare interes, cele mai specta
culoase și echilibrate fiind Româ
nia — Franța, selecționata orașu
lui Minsk — Franța șl R.D. Ger
mană — Polonia. Turneul a fost 
cîștigat de baschetbalistele din 
Minsk, demne reprezentante ale 
valorosului baschet practicat în 
U.R.S.S., sportive cu o excelentă 
pregătire fizică, tehnică și tactică, 
prin care au dominat întrecerile. 
O impresie bună a lăsat și selec
ționata Franței. In care jucătoa
rele provenite din S.U.A. șl din 
Africa își aduc o contr buție im
portantă.

Desigur, insă cel mai mult ne 
interesează echipa țării noastre, 
clasată pe locul secund, după vic
torii asupra formațiilor Franței. 
R.D. Germane și Poloniei și avînd 
o singură înfrtngere (în fata se
lecționatei Minsk). De fapt, tre
buie spus că partidele care și-au 
atins integral scopul (verificarea 
pregătirilor în vederea Campiona
tului European din acest an — 
Spania, 4—11 septembrie) au fost 
cele susținute In fața selecționa
telor Franței ș) orașului Min.sk 
celeilalte două echipe avînd va
loare modestâ.

Caron, în primul schimb la 
4 x 100 metri liber, cînd a îno
tat „suta" în 49,51 (v.r. 49,58). 
alungind într-o anumită mă
sură amărăciunea înfocaților 
săi suporteri, pentru înfrînge- 
rea lui în proba propriu zisă : 
Lodziewski (R.D.G.) a avut 
49,79, Caron 49,88...

Intr-un asemenea context, la 
un asemenea nivel, comporta
rea de ansamblu a înotătoa
relor noastre este cu atît mai 
remarcabilă. înaintea ultime
lor două zile ale competi
ției, România se află pe locul 
doi în clasamentul pe medalii 
la feminin, după R. D. Ger
mană, dar înaintea unor for
țe ale națației mondiale, pre
cum R. F. Germania, U.R.S.S., 
Italia, Belgia, Olanda ș.a.m.d. 
Dar bilanțul de pînă acum 
poate fi realmente mai bun. 
Pentru că, vineri dimineață, 
inepuizabila Noemi Lung și-a 
mai asigurat prezența într-o 
finală, înotînd 800 metri liber 
în 8:40,15, prima noastră cam
pioană europeană avînd însă 
un program extrem de difi
cil, pe lîngă acest „maraton" 
al fetelor ea concurînd și la 
200 metri mixt. Iar duminică, 
alte probe, 50 metri liber, 200 
metri fluture, 200 metri spate, 
alte speranțe cu acoperire în 
rezultatele din topurile anului 
pentru Tamara Costache sau 
Luminița Dobrescu, pentru Ste
la Pura — dubla campioană 
europeană de junioare a evo
luat la adevăratul potențial în

„Turneul Prietenia* 1 la handbal pentru juniori

ROMÂNIA A -
TIMIȘOARA, 21 (prin telefon). 

Etape a patra a. Turneului Pri
etenia a programat vineri după- 
amlază. în Sala „Olimpia", două 
partide de mare atracție : BJD. 
Germană — Cehoslovacia și Ro
mânia A — Polonia. în prima din
tre acestea, hamdbaîlștii ce
hoslovaci au oferit o mare sur
priză, terminind învingători cu 
36—21, după ce in prima repriză 
fuseseră conduși fără drept de 
apel : 13—9 (min. 28), iar la pauză 
cu ÎS—11. Printre marca
tori : Pana 8, Prokop 6 (Cehos
lovacia), Lause șl Traub, eu cîte 
5 goluri. din echipa R.D. Germa
ne. Au arbitrat bine : AI. Vtrto- 
peanu — Șt. Georgescu (Româ
nia).

ROMANIA A — POLONIA 25— 
17 (16—8). Jucînd cu multă sigu
ranță (greșelile de astă dată au 
fost destul de puține), imprimînd 
mingii o circulație rapidă, apă- 
rindu-se destul de bine și avînd 
in Sorin Toacsen un portar <Hn 
nou cu mare siguranță in inter
venții, handbaliștii noștri au cîș
tigat pe merit (au condus din 
primul șl pînă la Ultimul minut 
de joc — 8—4, min 17, 13—6, In 
min. 36 18—11, In miin. «8). Ro
bert Lieu și Horațiu Gali au fost 
cei mal buni jucători de pe te
ren primul luând pe cont propriu 
multe acțiuni pe eare le-a fina
lizat cu siguranță. Totuși, le ro

ta generau, se poate spune că- 
lotul român a dat satisfacție, deși 
au lipsit câteva jucătoare de ba
ză, care vor fi indisponibile pinâ 
după „europene" (Elena Filip. 
Romda Cristea, Metania Lefter, 
Carmen Moldoveanu, Mihaeia Ne- 
♦oJițcM — din motive medicale și 
Mariana Băidlnici — suspendată). 
In aceste condiții, în reprezentati
va țării au fost promovate bas
chetbaliste tinere, unele dintre 
ele avînd tacă virata junioratului 
(Aurora Dragoș, Tîinde Enyedi, 
Iulia Alioman, Ildiko Manasses, 
Cecilia Laszlo și Gabriela Petre). 
Șl trebuie spus că aceste reale 
talente s-au încadrat în atmosfe
ra și jocul selecționatei de se
nioare, ele contribuind in mare 
măsură la celle trei victorii și 
colaborînd fructuos cu compo
nentele mai vechi ale lotului, din
tre care Mălina Marinache, Ca
melia Hinda, Magdalena Jerebîe, 
Cornelia Stoichiță, Gabriela Kiss 
și Roxana Ștefan au fost jucă- 
to re de bază.

Cu prilejul! „Cupei Mării Negre*  
s-a constatat o sporire a ritmu
lui de joc tar meciul cu forma
ția Franței a dovedit ettă pon
dere pot avea în realizarea suc
cesului aruncările de 3 p, din care 
baschetbalistele românce au obți
nut nu mai puțin de șapte reușite 
față de numai una a oaspetelor. 
Un plus, deci, de 8 puncte, adică 
exact diferența eu oare a învins 
reprezentativa României («3—57). 

proba de 400 metri liber, cuce
rind după cum se știe bronzul 
pentru Anca Pătrășcoiu — 
rămasă datoare la 100 metri, 
avînd însă posibilități de re
vanșă pe distanța sa prefe
rată.

La polo, în schimb, echipa 
noastră a cedat astăzi (n.r. 
ieri) în fața reprezentativei 
Ungariei : 10—12 (2—3, 3—3,
3—3, 2—3).

Au marcat : Ionescu 2, Rădu- 
canu 2, Gordan 2, Costrăș 2, 
Munteanu, Fejer, respectiv 
Toth 4, Keszthelyi 3, Meszaros 
3, Kohî, Schmidt.

Geo RAEJCHI

Fișier
REZULTATE TEHNICE. 208 n 

fluture (M) : 1. S. ZABOLOTNOV 
(U.R.S.S.) 1:59,35 2. I. Polianski
(U.R.S.S.) 1:59,37, 3. Baltrusch
(R.D.G.) 2:00,22 ; 4X100 m liber 
(F) : 1. R. D. GERMANA (Otta. 
Stellman, Weissner, Friederich) 
3:42,58, 2 Olanda 3:45.93, 3. R.F. 
Germania 3:50.28... 5. România
3:49.33 : 100 metri liber (M) : 1. 
S. LODZIEWSKI (R. D. Ger
mană) 49.79. 2. S. Caron (Franța) 
49,88. 3. Richter (R. D. Germană) 
50,35; platformă (F): 1. ELENA 
MIROȘINA (U.R.S.S.) 475,50 P.
2. Anlela Stajulevicl (U.R.S.S.) 
433,68 n. 3. Silke Abicht (R. D. 
Germană) 408.09 p : înot artistic, 
dublu î l. MURIEL HERMINE. 
ANNE CAPRON (Franța) 183.400 
p, 2. Edith Boss, Karin Singer 
(Elveția) 178.342 n. 3. Tatiana Ti
tova. Irina Jukova (U.R.S.S.) 
176.642 p.

POLONIA 25-17
proșăm bandbalișUlor noștri fap
tul că în repriza secundă au în
scris primul gol abia In min. 39. 
Marcatori : Gali 8, Llcu 5, Cteu 3, 
Urs 3, Stot 2, Bursuc 2, Săftescu 
și Fielck, respectiv Morski 4. 
Maolon 4, Klucsnik 4, Parafiano- 
wiez 2, Nlewczas, Dudzlc și Mă
rie. Au arbitrat foarte bine : R. 
Petkov șl S. Saev (Bulgaria).

Și la SînnieoJau Mare au avut 
loc două partide atractive. Echi
pa Uniunii Sovietice a întrecut, 
fără să se întrebuințeze prea 
mult, selecționata Cubei cu 35—25 
(19—10). Cel mai productivi «hi 
fost Bebesko 12, Filopov 8. de la 
învingători, Fonseca și Oruna, 
cîte 5 goluri. Au arbitrat foarte 
bine : Gh. Șandor șl N. Iancu 
(România). în celălalt meci, 
UNGARIA — BULGARIA 90—17 
(14—7). Printre marcatori T. 
Kovacs și L. Kovacs, cîte 9, de la 
învingători, respectiv Bașvarov « 
șl Noumov 3. Arbitraj toarte 
bun : M. Stăncilă șl i. Nieolae 
(România).

Ion GAVRILESCU

Programul de sîmbătă : Unga
ria — România B și U.R.S.S. — 
Bulgaria, în Sala „Viitorul" din 
Lugoj ; Polonia — R.P.D. Coreea
nă șl România A — R.D. Germa
nă*  în Sala „Olimpia" din Timi-
șoara.

Cei mal mult a bucurat maniera 
în care s-a abordat apărarea, in
diferent de sistemul folosit. Cu 
multă agresivitate, în același Hmg> 
cu colaborare permanentă, siste
mele defensive aplicate au con
tribuit la interceptarea a nume
roase mingi și M realizarea de 
contraatacuri ori atacuri rapide. 
muUe dintre ele fructificate, ta 
același timp, apărarea a compen
sat, într-o oarecare măsură, In
suficientul aport al plvoțMor, 
doar Gabriela Kiss corespunzînd 
initegral singura care a înscris ta 
partida finală cu selecționata 
Franței De unde reiese că pro
blema pirvoților continuă să fie 
nerezolvată, motiv pentru care 
antrenorii Nioolae Martin și A- 
iexandru Moise vor trebui să se 
preocupe intens pentru ca acest 
handicap să fie redus la maxi
mum în timpul Campionatului Eu
ropean. Mal bine ar fi însă dacă 
baschetbalistele creditate eu ca
litatea de jucătoare pivot (Lumi
nița Măringuț, Aurora Dragoș, 
Cecilia Laszlo, Gabriela Petre) 
s-air angaja total în timpul antre
namentelor șl — mai ades — al 
întrecerilor, pentru a-și aduce, în 
felul acesta, contribuția care se 
așteaptă de la ele pentru reali
zarea unor performanțe bune.

Oumîlru STANCUIESCU

Sportul PogoT-a



VICTORII SPORTIVE ROMÂNEȘTI
In comentariile

PRESEI INTERNATIONALE

1987un Cu Un calenaar ‘ncârcat cu tot felul de competiții 
* sportive internaționale, de anverguri diferite, de la 

Jocuri Balcanice pentru juniori, pînâ la Campionate Mondiale 
pentru seniori și Universiade de iarnă ți de vară, a căpătat 
în plus semnificații speciale datorită faptului că este un an 
preolimpic ți ca toate sezoanele care preced un an olimpic, 
firește, este plin de răspunderi deosebite.

Sportivii României socialiste au fost prezenți la multe com
petiții balcanice, europene ți mondiale, de juniori ți seniori, 
și nu de puține ori, avind comportări remarcabile, ei au obți
nut victorii prestigioase sau clasări onorabile, care au făcut 
obiectul a numeroase comentarii elogioase ale presei inter
naționale. In cele ce urmează vom prezenta doar cîteva dintre 
performanțele de virf ale sportului românesc in acest an, 
ordinea prezentării lor fiind cea calendaristică.

Echipa de fotbal Steaua București cîștigătoarea 
„Supercupei Europei" Foto : Dumitru TANASE

„SUPERCUPA EUROPEI A REVENIT,
PE DREPT, ECHIPEI MAI BUNE"

La sfîrșit de februarie, la Monte Carlo, Steaua 
București a întîlnit pe Dinamo Kiev în „Supercupa 
Europei". După cum se știe, formația noastră 
campioană și-a adjudecat victoria, cu scorul de 1—0, 
prin golul înscris de Hagi, dintr-o lovitură liberă.

Succesul echipei române a fost amplu comentat în 
întreaga lume fotbalistică. Din mulțimea de comen
tarii reținem doar cîteva rîițflpri din ziarul pari
zian „l’Equipe" : „Supercupa europeană revine româ
nilor, mai bine pregătiți si mai eu seamă mai bine 
organizați. Steaua Biwurfjli. a av ut nu numai forța 
picioarelor, a mușchilor și a nervilor, ci și pe aceea 
cerebrală. Aceasta a fost în realitate diferența esen
țială între cele două super-echipe, care au gratificat, 
prin fotbalul lor de ridicată clasă, stadionul din 
Monte Carlo cu o frumoasă finală a „Supercupei 
Europei". Am admirat la echipa română vigilența, 
măiestria colectivă, calmul unei formații care a ținut 
să reamintească că ea nu este din întimplare marea 
laureată a anului 1986. Steaua și-a jucat rolul cu 
mare autoritate și siguranță, beneficiind de doi in
ternaționali tineri despre care vom vorbi mai tîrziu 
cu multe elogii: Hagi și Belodedici. Meciul a fost 
palpitant și animat. El a revenit, pe drept, echipei 
mai bune".

AUR Șl BRONZ LA PRIMELE 
„MONDIALE" DE ATLETISM ÎN SALĂ

Prima ediție a Campionatelor Mondiale de atle
tism pe teren acoperit s-a desfășurat în martie în 
marea sală „Hoosier Dome" din Indianapolis. La în
treceri au luat parte atleți și atlete din toate col
țurile lumii, valoarea competiției fiind la înalt ni
vel. La reușita disputelor șl-au adus contribuția și 
atleții români, între care Doina Melinte, alergătoare 
la Știința C-'.R. Bacău, și Maricica Puică, de la 
Olimpia Bucure )ti, au obținut medalia de aur, la 
1500 m, respectiv medalia de bronz, la 3 000 m.

Rev'ita italiană de specialitate „Atletica", din 
Roma, în comentariul pe marginea „I campionati 
mondiali index", amintește, printre altele, că : 
„Românca Melinte, în mar» condiție pentru sezonul 
de vârî, esta o adversară teribilă pentru Dorio a 
noastră..." (n.n. campioana olimpică la 1 500 m).

într-adevăr, cu un finiș impresionant, fără replică, 
Doina Melinte inaugurează lista campioanelor lu
mii, pe teren acoperit, In proba de 1500 tn (4:05,68). 
Cu 4:02,54 din 1985, de la Atena, ea este record- 
mana europeană a acestei probe.

„TEHNICĂ DEOSEBITĂ,
FORȚĂ REMARCABILĂ"

în Palatul sporturilor de la Paris-Bercy, in luna 
mai, și-au dat „rcndez-vous" cei mai buni judoka 
de pe continent, care urmau să-și dispute titlurile 
de campioni ai Europei. La categoria grea repre
zentantul țării noastre, tinărul Mihai Cioc, legitimat 
la Dinamo Brașov, a obținut un splendid succes, 
cîștigînd medalia de aur. 1

Ziarul cehoslovac „Sport" din Bratislava relatea
ză că: „Cioc a demonstrat o tehnică deosebită, 
multă vivacitate și o forță fizică remarcabilă, ceea 
ce l-a ajutat să cîșiige toate intilnirile de o ma
nieră eategorică**.  t (n.n. ci* * extepția întîlnirii cu 
ungurul Laszlo Tolnay, pe care a ciștigat-o la punc
te, In celelalte el a învins prin ippon, pe francezul 
Laurent Delcolombo în min. 1, pe sovieticul Akaki 
Kibordalidze, în min. 1,35, și pe elvețianul Clemens 
Jehle, în finală, în min. 1).

nei Argentinei. Rosario Central. 
Cu trei minute Înainte de final, 
Maradona a ratat un penalty I
• Etapa a 6-a in campionatul 

Franței : Niort — St. Etienne 
2—1, Toulouse — Cannes 0—L 
Paris S. G. — Monaco 0—1. 
Nice — Nantes 3—1. Metz — Ma
tra Racing 0—0. Auxerre — La
val 1—1. Marseille — Brest It—0. 
Lens — Lille 1—1. Le Hâvre — 
Toulon 1—U Montpellier — Bor
deaux o—0. In clasament : Mo
naco 10 p. Bordeaux 8 p.
• Rezultate Înregistrate tn e- 

tapa a doua a campionatului An
gliei : Luton Town — Coventry
0—1 : Portsmouth — Chelsea O—3: 
Sheffield — Oxford 1—1 : Wim
bledon — Everton 1—1 : Man
chester United — Arsenal 0—0 : 
Norwich — Southampton 0—1 ; 
Nottingham Forest — Watford 
l—0, Queens Park Rangers — 
Derby County 1—1 ; Tottenham 
— Newcastle 8—1.

FOARTE APROAPE
DE PUNCTAJUL ABSOLUT

în sala complexului „Olimpiiski" din capitala 
Uniunii Sovietice, la sfîrșitul - „lunii florilor", gim
nastica sportivă românească s-a aflat la mare înăl
țime, grație mai ales tinerei el reprezentante Da
niela Silivaș, campioană absolută a Europei și cîști- 
gătoare a încă trei medalii de aur pe aparate (pa
ralele, bîrnă și 
sărituri) și a une
ia de argint (să
rituri).

în legătură cu 
acest mare con
curs, pe care Pier
re Chabloz, pre
ședintele Uniunii 
Europene de Gim
nastică, datorită 
nivelului măiestri
ei participanților, 
consideră că nu a 
fost cu nimic mai 
prejos decît cel de 
la Jocurile Olim
pice și Campiona
tele Mondiale, a- 
genția T.A.S.S. a 
transmis : „Tînăra 
sportivă româncă 
Daniela Silivaș, in 
vîrstă de 17 ani,

rind medalia de 
aur și titlul de 
campioană conti
nentală absolută, 
succes de prestigiu 
ce confirmă înalta 
reputație de care 
se bucură școala 
feminină româ
nească de gimnas
tică. Noua cam
pioană europeană 
preia astfel ștafe
ta de la renumita 
Nadia Comăneci, 

învingătoare de trei 
ori consecutiv, în 
perioada 1975-1979. Totalul cu care a cîștigat Daniela 
Silivaș, 39,775 puncte, reprezintă un rezultat cu to
tul remarcabil, fiind foarte aproape de punctajul 

Daniela Silivaș pe podium la 
„europene"
Foto: V. KARATEV, Moscova

.absolut de 40 p... Daniela Silivaș a fost bine secon
dată de talentatele sale coechipiere Eugenia Golea 
și Camelia Voinea, și ele medaliate ale acestei între
ceri". (n.n. Golea, argint la bîrnă și bronz la să
rituri. Voinea, argint la sol. în acest context vom 
nota și faptul că tinărul nostru campion Marian 
Rizan a obținut două medalii de bronz, la cal cu 
minere și la paralele).

0 SURPRIZĂ PLĂCUTĂ...
în Palatul spor

turilor „Beaulieu" 
din localitatea el
vețiană Lausanne 
au avut loc Cam
pionatele Mondiale 
de scrimă, com
petiție care a pri
lejuit un splendid 
succes tinerei spor
tive românce Eli- 
sabeta Tufan, com
ponentă a clubului 
Steaua. Ea și-a 
adjudecat victoria 
în întrecerea in
dividuală de flore
tă. în finală a dis
pus cu 8—4 de 
vest-germana Fun- 
kenhauser, după ce 
eliminase în se
mifinale pe spor

tiva chineză Luan
(8—6), iar în „sfer
turi" pe italianca Gandolfi (8—5).
între altele, agenția -austriacă de știri' A.P.A. 

subliniază: „Floretista'româncă Tufan, căreia, inițial, 
nu i se abordaseră Pțea multe șanse, alte scrimere 
fiind considerate, (paSfâvbrite ale întrecerii, a avut 
o evoluție Vehiarcabilă. Promptă în decizii, foarte 
sigură pe sine, mînuind cu măiestrie floreta ea nu 
a lăsat nici o speranță adversarelor sale, cîștigind 
categoric și absolut meritat..."

Campioana lumii 
Elisabeta Tufan

ÎNOTĂTOAREA ROMÂNCĂ
S-A IDENTIFICAT CU VICTORIA !

Ca de fiecare dată. Universiada a fost o adevă
rată revărsare de tinerețe, de talent și măiestrie 
sportivă, de caldă prietenie și înțelegere, de frumoa
se ambiții. întrecerile de la Zagreb, care au reunit 
peste 5000 de sportivi din 121 țări, au însemnat o 
autentică demonstrație a unora dintre reprezentanții 
tineretului studios din țara noastră. La încheierea 
competiției, în clasamentul pe națiuni, întocmit de 
organizatori, România a ocupat un onorant loc 
trei, cu un total de 41 medalii, dintre care 21 de 
aur, 12 de argint și 8 de bronz.

Una dintre „eroinele" acestei Universiade a fost 
tînăra Înotătoare .româncă Noemi Lung, legitimată 
la C.S.M.S. din Baia Mare, autoare a cinci victorii 
(200 m, 400 m și 800 m liber, 200 m și 400 m mixt), 
dintre care patru tu noi recorduri mondiale univer
sitare. Ziarul „Zagreb ’87", apărut special cu ocazia 
Universiadei, o denumește „Noemi Lung-Superstar.- 
pentru un mare număr de ziariști ea este steaua 
Universiadei" iar ziarul „Sportske Novosti" îi dedică 
un întreg articol, cu fotografie, pe care-1 titrează s 
„tnotătoarea româncă Noemi Lung cu apariția ei a 
potențat întrecerile de natație șl s-a identificat cu 
victoria, devenind Noemi a noastră".

Dar cronica anului oompetițlonal 1987 este încă 
departe de final...

Grupaj realizat de
Romeo VILARA

S PE SCURT > PE SCURT $ PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• F. C. Porto a confirmat. 
Cîștigătoarea C.C.E. a susținut 
finala turneului de la Barcelo
na, cu Bayern Miinchen, pe care 
a învlns-o. din nou (ca șl la 
Vlena). de data aceasta cu *—0 
(0—0>. Drln golurile marcate de 
Sanedo (min. 48) si Sousa (min. 
89). - Pentru locul 3 : F. C. Bar
celona — Ajax Amsterdam 3—3 
(1—1). Au înscris : Victor. Line
ker.- Roberto, respectiv Bosman 
șl Wouters.
• Campionatul Olandei a con

tinuat cu etapa a doua : Feye- 
noord — ZwoUe 0—4. Venlo — 
Haarlem 1—3. Volendam — Gro
ningen 1—1. Slttard — Alkmaar 
3—8. Den Haag — Sparta 1—1, 
Utrecht — Dordrecht 8—6. 
Twente — Eindhoven 2—3. Den 
Bosch — Tilburg 8—1. tn clasa
ment conduc Haarlem. Sittard si 
Eindhoven, toate cu cite 4 p.
• Napoil a pierdut pe teren 

Propriu (0—n in tata campioa

ATLETISM • Rezultate din 
cursa de 800 m femei In con
cursul de la Zurich: 1. Ana Qul- 
rot (Cuba) 1:58,82, 2. Siobodanka 
Colovld (Iugoslavia) 1:58,84, 3.
Doina Melinte (România) 1:58,89, 
4. Mitica Junghlatu (România) 
1:59,30.

HOCHEI PE IARBA o C.E. mas
culin. la Moscova: Spania — Bel
gia 2—1, Olanda — Scoția 4—0.

ȘAH • tn turneul interzonali 
de la Zagreb, după 15 runde con
duce V. Korcinol cu 9J puncte 
(.1), urmat, la o jumătate de 
punct de Granda, Elrvest șl Selra- 
wan. tn runda a lS-a Korcinoi a 
cdștlgat la Seirawan, Torre la 
Barlov, Nogueiras la NtkoUcl, Hti- 
lak la Hlckl, in timp ce Pinter a 
remizat cu Elvast, egalitatea fi
ind consemnată șl in partida 
Grunfeld — Granda. • Cea de-a 
25-a ediție a „Memorialului Aklba 
Rubinștein" desfășurat la Polianlța 
Zdrej a revenit maestrului Uwe 
Boensch (RJ3.G.) cu 8 puncte din 
13 posibile, urmat de Dolmatov

(UJI.S.S.) cu 7,5 p. In Ultima run
dă Boeriseh a cîștigat la Stesm- 
pln, iar Dolmatov l-a Învins pe 
Havelko. • Campionul mondial, 
marele maestru Gări Kasparov, 
s-a declarat satisfăcut de pregă
tirile ce se fac la Sevilla In ve
derea medului cu șalangerul său, 
AmatoSl Karpov. In declarația a- 
contată agenției EJK, Kasparov

La Închiderea ediției:

LUPTĂTORUL I. ANDREI-MEDALIE DE BRONZ LA C.M.
PARIS, 21 (Agerpres). La Campionatele Mondiale de lupte 

greco-romane, ce se desfășoară în orașul Clermont Ferrand, In 
limitele categoriei 100 kg, sportivul român Vasile Andrei s-a 
clasat pe locul al 3-lea, obținînd medalia de bronz. Titlul de 
campion al lumii a revenit hii G. Gudalauri (U.R.S.S.), in timp 
ce pe locul al 2-lea s-a situat J. Kolowski (S.U.A.)

La categoria 57 kg medalia de aur a fost dștigată de 
luptătorul francez R. Maurier, tar ta eateg. 08 kg. pe locul 
1 s-a clasat M. Alaverdlev (U.R.S.S.).

a arătat că medul de la SevliUa 
va putea contribui M populariza
rea șahului in Spania, ca șl In 
ante țâri ale lumii. Festivitatea de 
deschidere a acestei noi întreceri 
pentru titlul mondial va avea loc 
11 10 octombrie, prima partidă 
urmând ta se joace la 13 octom
brie.


