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NICOLAE CEAUțESCU

SIIM (TINSII IUI III DE STAI
Miercuri, 2 septembrie a.c. a 

avut loc ședința Consiliului de 
Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

In cadrul problemelor înscri
se pe ordinea de zi, Consiliul 
de Stat a examinat și adoptat 
propunerile privind reorgani. 
zarea unor ministere.

Pentru coordonarea unitară 
și perfecționarea activității în 
domeniile chimiei și petrochi
miei s-a hotărît înființarea Mi
nisterului Industriei Chimice și 
Petrochimice. prin fuziunea 
Ministerului Industriei Chimice 
și Ministerului Industriei Petro
chimice, care îsi încetează ac
tivitatea.

In scopul perfecționării acti
vității și îmbunătățirii organi
zării in domeniile minelor, pe. 
trolului și geologiei s-a hotărît 
înființarea Ministerului Mine
lor, Ministerului Petrolului și 
Ccntralei-departamcnt a Geolo
gici, prin reorganizarea Minis, 
ferului Minelor. Petrolului și 
Geologiei, care îsi încetează 
activitatea.

In continuare. Consiliul de 
Stat a examinat și ratificat:

Convenția între guvernul Re
publicii Socialiste România și gu
vernul Republicii India pentru 
evitarea dublei impuneri și pre

venirea evaziunii fiscale cu 
privire la impozitele pe venit, 
semnată la New Delhi la 10 
martie 1987 ; Convenția între 
guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
Populare Bangladesh pentru e- 
vitarea dublei impuneri și pre
venirea evaziunii fiscale cu pri
vire la impozitele pe venit, 
semnată la Dhaka la 13 martie 
1987 și Acordul între guvernul 
Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Popu 
lare Bangladesh privind promo
varea și garantarea reciprocă a g 
investițiilor de capital, semnat g 
la Dhaka la 13 martie 1987. 
precum și a schimbului de scri
sori efectuat la aceeași dată.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și aprobat Raportul Comisiei 
pentru analiza activității de so
luționare a propunerilor, sesi
zărilor, reclamațiilor și cereri
lor oamenilor muncii adresate 
Consiliului de Stat in semes
trul I 1987 și Raportul Consi
liului de Miniștri privind acti
vitatea de rezolvare a propune
rilor, sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor adresate organelor 
centrale ale administrației de 
stat în semestrul I 1987.

In continuare, Consiliul de 
Stat a soluționat unele proble
me ale activității curente.

Campionatele Plondialc de atletism

ARGINT CU STRĂLUCIRI

ROMA, 2 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). Există 
situații cînd o medalie de ar
gint capătă strălucirea uneia 
de aur. Nu este o exagerare. 
Așa a fost, de pildă, marți 
seara, în timpul festivității de 
premiere, cînd medalia pusă la 
gîtul vrednicei noastre alergă
toare Maricica Puică, în bătaia 
ultimelor raze de soare ro- 
man, avea pe de-a-ntregul stră
lucirea cea mai de preț. Nu, la 
3000 metri n-a cîștigat Mari
cica Puică, dar poate mai mult 
ca oricînd în bogata-i carieră 
ar fi meritat 
pentru care 
minuțiozitate 
crezut. Chiar ___ ____
a vrut parcă să fie altfel. A. 
dînc tăiată la degetul mare al 
mîinii stingi (intervenție chi
rurgicală !), apoi înțepată cu 
cuiele în piciorul drept în 
timpul seriilor la 3000 m, cînd 
i-a fost scos pantoful după

această victorie, 
s-a pregătit cu 
si în care a 
si cînd neșansa
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Astăzi, la Bacău în preliminariile J. O., la fotbal

ROMÂNIA ÎNTÎLNEȘTE DANEMARCA
J BACAU, 2 (prin telefon), 
g Organele locale C.J.E.F.S., 
g Sport Club, gospodarii băcă- 
g uani au asigurat toate condi- 
gțiile acestui meci în premieră 
g pentru orașul de pe Bistrița 
g intre selecționatele olimpice 
g ale României și Danemarcei, 
g Stadionul „23 August" a îm- 
ă brăcat „haine noi“, o mare ta- 
g belă electronică va fi pentru 

prima oară folosită, iar gazo- 
g nul este excelent.
g In cadrul pregătirilor de 
g aici, olimpicii noștri au par- 
g ticipat la un program intens 
g cu antrenamente si jocuri 

în 
la

gj cu antrenamente și ' 
g școală, de omogenizare, 
g compania fotbaliștilor de 
g S.C. Bacău.
g Așadar, astăzi, în grupa 
g a preliminariilor J.O., are

greu". Este părerea unanimă a 
tuturor' și de aici necesita
tea unei mobilizări exempla
re, fără de care succesul au 
poate deveni realitate. Un spi
rit imprimat de însuși antre
norul Florin Halagian, mereu 
exigent cu elevii lui. Șl pen
tru că am vorbit de Belode- 
dici, să spunem că este prin
tre puținii de la Ăalborg care 
va intra în teren ca titular. 
Lîngă el va fi Bumbescu, în 
poartă Stîngaciu, la mijloc 
Balint și Rotariu (ultimul, ele
mentul nou și stimulator prin 
siguranța pe care o manifestă 
în joc). Păcat că la el acasă, 
accidentat, Șoiman, omul de 
viteză, nu poate să joace. De 
asemenea. Vaișcovici acuză ur
mările unei accidentări, deve
nind indisponibil. Pregătirile 
jucătorilor noștri sînt practic 
încheiate.

Lotul danez, condus de cu
noscutul tehnician Sepp Pion- 
tek, a sosit la Bacău marți 
seara, iar miercuri, la orele 
10 și 17, oaspeții au efectuat 
două antrenamente de intensi
tate. I-am revăzut după Aal
borg. Aceeași prospețime fizi
că, masivitate și combativita
te. Din cei 16 jucători care au 
făcut deplasarea, 9 au evoluat

atunci împotriva echipei noas
tre. Lipsesc doar Lauridsen, de 
la Espanol Barcelona și tină, 
rul Povlsen, transferat acum 
la F.C. Koln. Dar din cei 16 
jucători care au făcut depla
sarea, 11 sînt internaționali A, 
în frunte cu P. Larsen, de la 
Grasshoppers Ziirich, iar 8 din
tre ei sînt de la Brondby, sin
gura echipă profesionistă din. 
campionatul Danemarcei.

întîlnirea se va desfășura pe 
stadionul „23 August", de la 
ora 17, și va fi condusă de 
o brigadă de arbitri din Nor
vegia, avîndu-1 la centru pe 
Einar Halle. Observator 
F.I.F.A este Heinz Gero, din 
Austria, președintele comisiei 
de arbitri U.E.F.A.

Iată formațiile probabile a- 
nunțate de cei doi antrenori :

ROMÂNIA : Stîngacju (Liliac)
— M. Marian, Bumbescu, Belo
dedici, Eduard — Balint. Lupu, 
C. Solomon (Ștefan). Rotariu
— Cadar, Cojocaru.

DANEMARCA: Schmeichel —
— Kristensen, L. Olsen, 
Nielsen. 
Moseby, 
Nielsen.

A 
„------------------ -----,___loc

g partida retur dintre reprezen- 
g tativele olimpice ale României 
g și Danemarcei. Și cînd gîndu- 
g rile se întorc spre acel 0—8 de 
g Ia Aalborg, din 10 iunie, parcă 
g dorința de revanșă e și mai 
g mare. Este și dominanta psi- 
g hologică din cadrul lotului 
g nostru. „Conturile" în grupă 
g nu sînt încheiate, iar optimis- 
g mul lui Belodedici, de pildă, 
g este un prim factor mobiliza- 
g tor.
g „Meciul e greu, chiar foarte

AUR...
prima tură (a 
chirurgicală !), 
sit tăria să nu 
namentele, în pofida durerilor 
Tribunele, la curent cu toate 
aceste Intîmplâri, au aplau
dat-o călduros la start, mai a- 
ies cînd crainicul i-a a- 
sociat numele cu titlul olimpie 
cucerit la Los Angeles. De Ia 
plecare, pe primele două ture 
a condus atleta franceză Marie. 
Pierre Duros (1000 m — 3:35,69). 
după care în față a trecut ter- 
țetul britanic Murray — Sly — 
Benning, care și-a anunțat ast
fel intențiile (2000 m — 
5:53,18). în tot acest timp, Ma. 
riclca a alergat prudent, pe po
zițiile 5—6, dar în exterior, 
pentru a nu se lăsa blocată la g de public) din cîteva mo-

doua intervenție 
Maricica a gă- 
întrerupă antre.

K.
Steffensen — Jensen, 
Vilfort, Ilelt — C. 

Manniche.

Constantin ALEXE

Turneul international feminin de volei al României

luLTIMUL TEST AL ECHIPEI NOASTRE ÎNAINTEA C.E
g De astăzi, timp de trei zile, 
g Brașovul este gazda tradițio- 
g naiului Turneu internațional 
g feminin de volei al României, 
g La start se aliniază 4 echipe, 
g România A, Polonia, Cuba și 
g România B, dar competiția re- 
g une atenția (și credem că se 
g va bucura de o mare afluen-

g t‘ve- Primul rînd, pentru 
Romeo vILARA g cj ea constituie un ultim pri

gs lej de verificare a reprezen- 
g tativei țării noastre, care (ca 

și cea a- Poloniei, de altfel) va(Continuare tn pag 2-3)

ROMÂNIEI LA JUMĂTATEA DRUMULUI
0 O evadare de 80 km a 

decis învingătorul etapei 
Piatra Neamț — Suceava : 
Z. Lorincz (Steaua) ® Nici 
o schimbare în partea su
perioară a clasamentelor 
generale. ® Azi, etapa a 
V-a, Suceava — Bistrița 

(175 km)
SUCEAVA, 2 (prin telefon). 

Cea mai scurtă etapă a actua
lei ediții, cea care a adus ca
ravana în Suceava (după 
ani) la capătul a numai 
km, n-a fost însă Șl cea 
liniștită. După ce sprintul 
lanț de la Oșlobeni (km. 
a dat cîștig de cauză lui 
Kleinpeter (Sel. Voința), „fo
cul" s-a aprins ca din senin, 
trei alergători “. ~
(Sel. Voința), P. Santa (Elec- 

tromureș) șl Z. Lorincz (Steaua) 
— desprinzîndu-se pe nesimți
te din pluton. Controlat de 
„tricoul galben". Valentin 
Constantinescu, acesta n-a re
acționat în primul moment, 
făcîndu-și probabil socoteala 
că, pe de o parte, cei trei nu 
pot primejdui locurile fruntașe, 
aflîndu-se la mai bine de 9 
minute depărtare de lider și, 
pe d° altă parte, că, pînă la 
fosta Cetate de scaun a Mol
dovei, fugarii (din formații 
diferite !) vor avea suficient 
timp să renunțe. Numai că, 
plonjînd cu peste 90 km la

Unul din momentele in care plutonul a rulat compact
Foto : Aurel D. NEAGU

lua parte la faza finală a Cam
pionatului European, progra
mată spre sfîrșitul acestei 
luni, în Belgia.

Pe de altă parte, va fi in
teresant și important de ob
servat în ce măsură lotul pre
gătit de S. Chiriță și P. Stan- 
cu și-a definitivat structura de 
bază (sextetul titular și prin
cipal de rezerve), dacă și-a' 
îmbunătățit viteza și sincro
nizarea combinațiilor de atac 
(problema coordonatoarei de 
joc fiind, tn acest context, de
terminantă), mobilitatea și efi
ciența în apărare, precum și 
unele execuții tehnice (în spe
cial serviciul și preluarea). A- 
cestea erau, în esență, obiec
tivele majore ale pregătirii, 
rezultate din evoluția echipei 
noastre la Constanța, în „bi-

lateralele" cu formația Italiei 
și la Toibuhin, în turneul or
ganizat de federația bulgară. 
Totodată, întrecerea oferă vo
leibalistelor noastre posibili
tatea de a demonstra o capa
citate crescută de angajare și 
dăruire în joc, astfel Incit 
să-și poată valorifica integral 
potențialul real.

In vederea competiției, echi
pele oaspete au sosit la Bra
șov și au efectuat antrena
mente de acomodare cu Sala 
sporturilor, unde se vor des
fășura partidele. Iată progra
mul (zilnic de la ora 15.30), 
azi: România A — România 
B și Polonia — Cuba ; vineri: 
Cuba — România B și Româ
nia A — Polonia : sîmbătă : 
Polonia — România B și 
România A — Cuba.

A ÎNCEPUT TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE TENIS (j) DE LA MAMAIA

V. Gocan oră pe pantele stațiunii 
țătești și înțelegîndu-3e 
minune la „morișcă", fugarii 
și-au mărit avansul văzînd cu 
ochii, înregistrînd la trecerea 
peste Ozana „cea limpede și 
frumos curgătoare" un bene
ficiu de 1:30. Apoi Z. Lorincz 
și-a adjudecat sprintul de la 
Tg. Neamț (km. 42) și, îm- 
bărbătîndu-și colegii de acțiu
ne, a mărit diferența față de 
grupul masiv pînă la 136 sec., 
la Fălticeni (km 78)! In clipe
le acelea însă plutonul a in
trat în alertă, intuind perico- 

. iul. Componenții echipelor
România I și II și-au asumat

Băl- 
de

o trenă frenetică, angajîndu-se 
într-o tensionantă cursă de 
urmărire. După ultimul sprint 
al zilei, cel de la Fălticeni 
(învingător V. Gocan), proli- 
tînd și de faptul că P. Santa 
spărsese (primind, tulburător 
gest, o bicicletă din „rastelul" 
Stelei), grupul urmăritor s-a 
aplecat cu și mai multă înver
șunare peste ghidoane și s-a 
pornit .să refacă din handicap 
cu fiecare kilometru. Dar isto
ria etapei se scrisese! Cei trei

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. a i-a)

MAMAIA, 2 (prin telefon). 
Pe terenurile Complexului Pe
lican, pe o vreme foarte bună, 
au început azi (n.n. ieri) în
trecerile ediției 1987 a Tur
neului internațional de tenis al 
României pentru juniori, com
petiție înscrisă în calendarul 
Federației Internaționale de 
Tenis și care acordă puncte în 
clasamentul mondial al aces
tei vîrste. La startul actualei 
ediții sînt prezențl tenismani și 
tenismane din 9 țări: Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană. 
R.F. Germania, Polonia, Suedia. 
Ungaria, U.R.S.S. și România.

Pe cele 5 terenuri, foarte bine 
amenajate, miercuri s-au dispu
tat In cursul dimineții meciuri 
din primul tur al întrecerii 
masculine de simplu (tablou do 
32 de concurenți). Dar mai îna. 
inte de a consemna cîteva re
zultate, sa notăm numele fa- 
voriților. Masculin: 1. Răzvan 
Ttu. 2. Daniel Dobre, 3. Stepan 
Serballo (U.R.S.S.), 4. Daniel 
Dragu, 5. Ciprian Porumb: 6. 
Per Syoden (Suedia), 7. Le
vente Baratosi (Ungaria). 8. 
Daniel Vacek (Cehoslovacia). 
Feminin: 1. Magdalena Mroz 
(Polonia), 2. Silvia Czopek (Po
lonia), 3. Diane Samungi, 4. 
Milena Kolteva (Bulgaria), 5.

Angela Kerek, 6. Beata Zalka 
(Ungaria), 7. Karin Balnova 
(Cehoslovacia). 8. Elena Kis- 
lukina (U.R.S.S.)

Foarte tînărul jucător con- 
stănțean S. Gima a oferit o 
primă surpriză, eliminîndu-l pe 
mult mai experimentatul Hari 
Niculae. cu 6—2, 4—6, 7—8.

Alte rezultate din primul 
tur al băieților: Itu — Kovacs 
(Ungaria) 6—1, 6—1. Moise — 
Pușcaș 6—2. 6—0 Skokun
(U.R.S.S.) — B. Popovici 6—3, 
6—0. Vacek (Cehoslovacia) — 
Grigoraș 6—3. 6—3. Hansk
(R.D. Germană) — Pave! 6—4. 
8—3. Dobrowski (Polonia) — 
Malek (R.F. Germania) 6—0,
6—0. Dragu — Stanoicev (Bul
garia) 6—4. 6—1, Serballo
(U.R.S.S.) — Naiden 6—0. 6—1, 
Gălan — Kirchner (R.D. " 
mană) 6—3. 6—3. Syoden 
edia) — Dicu 6—2, 6—1, 
bre — Lacea-6—0. 6—1: Porumb 
- Fărcaș 7—5, 6—7. 6—2.

Joi dimineață continuă în
trecerea de simplu a băieților, 
cu partide din turul doi.. apoi 
meciuri 
amiază 
tabloul 
dublu).

Ger- 
(Su- 
Do-

de dublu, iar după- 
au loc întreceri de pe 

fetelor (simplu șl

Doina STANESCU



V^i'^c^iiine Voinici
STRĂDANII Șl ViSE DE VACANȚA

Sectorul 6 al Capitalei cu
prinde — între unitățile sale 
de învățămînt — multe nuclee 
ale performanței în devenire. 
Școala nr. 59 este unul dintre 
acestea. O pepinieră pentru 
handbal și atletism. Aproape 
3 000 de „șoimi" și purtători ai 
cravatei roșii cu tricolor fac — 
prin Dacladă — trecerea de la 
„sportul pentru toți" la consa
crarea într-o anumită discipli
nă.. Fac acest lucru nu numai 
în cele 3 trimestre de școală, 
ci, mai abitir, în trimestrul al 
—IV-lea, al odihnei active, al 
mișcării în aer liber, al destin
derii prin sport, așa cum ne-au 
convins profesorii de speciali
tate de aici, Lucian Orovicca- 
nu. Eugenia Voiculescu și Dan 
Stănescu.
' Realmente, vacanța de vară a 

fost (și rămîne pînă la 15 sep
tembrie) dedicată activității 
sportive. Sala pentru jocuri 
<32X16 m) și terenurile ame-

lor partenere, pionierele școli
lor nr. 77 și nr. 112. „Din a- 
ceste dispute sportive trebuie 
să iasă ceva valori pentru 
handbalul feminin românesc. 
Iată ce urmărim !... Copiii pe 
care îi descoperim și-i mode
lăm, într-o primă etapă, îi 
îndrumăm către cluburile de 
performanță. Este un traseu 
pe care I am parcurs pe toată 
durata vacanței..."

Un traseu cu roade bogate, 
cu mici handbaliste care pro
mit să se afirme nu numai la 
nivelul purtătoarelor cravatei 
roșii cu tricolor, ci și în ca
drul cluburilor sportive șco
lare. Este cazul a cel puțin 5 
handbaliste de la Școala nr. 
59 : Gabriela Badea, Carmen 
Dogaru, Anișoara Badi, Anca 
Moigcanu (pivot) și Marincla 
Cristca, care fac parte din gru
pa de perspectivă a C.S.Ș. E- 
nergia Rapid, la „clasa" prof. 
Theo Paraschlvescu.

Una din numeroasele întreceri la care au luat parte micile hand
baliste de la Școala nr. 59 în vacanța de vară

Foto: Gabriel MIRON
najate în curtea școlii sînt per. 
manente locuri de întrecere, 
atît pentru pionierii de la „59", 
cît șl pentru cei din unitățile 
de învățămînt învecinate. Corn, 
petiții de vacanță s-au organi
zat în multe din săptămînile 
lunilor iulie și august; un fel 
de continuare binevenită a în. 
trecerilor din precedentul an 
școlar. Firesc, de vreme ce pio
nierii și pionierele de aici do
resc să rămînă fruntași în 
handbal pe municipiul Bucu
rești. „Au demonstrat că sînt 
capabili să intre în primăvară 
în elita handbalului școlar, au 
ambiția de a confirma încă din 
primele competiții ce vor fi or
ganizate în toamnă, o dată cu 
noul an de învățămînt..."

Cînd face această afirmație, 
prof. Oroviceanu o însoțește și 
de rezultatele micilor sportive 
ale școlii în întrecerile din ca
drul „Zilei handbalului" și 
„Cupei Pionierul", precum și 
la cele care au angajat unită
țile de învățămînt din zona 
cartierului Alexandriei. Victorii 
aproape pe toată linia, con
fruntări sportive aprige, mai 
ales în compania tradiționale-

Astfel de împliniri sînt aștep
tate și în atletism, acolo unde 
Kaluca Oroviceanu constituie 
un fel de model de muncă per
severentă. N-a existat zi în 
care, pe durata vacanței de va
ră, să nu fi fost întîlnită la 
antrenamente, fie sub îndruma, 
rea colectivului profesorilor de 
educație fizică din școală, fie 
— mai ales — sub supraveghe
rea antrenoarei Viorica Visco- 
poleanu, în cadrul clubului 
Steaua. Raluca, deși a împlinit 
doar 13 ani, țintește sărituri 
în lungime de peste 5 metri, 
„chiar și de peste 6 metri, în 
sezonul de toamnă", cum ne dă 
de înțeles campioana olimpică 
de la Ciudad de Mexico, din 
1968. Intre handbal și atletism, 
Raluca a optat pentru discipli
na care a consacrat-o pe antre- 
noarea ei, pe care o copiază în 
ambiție, visînd, la rîndu-i, o 
mare performanță. Dar Raluca 
visează cu ochii deschiși, cu 
luciditate șl muncă stăruitoare, 
cum am văzut, așa cum stă 
bine unei purtătoare a crava- 
tei roșii cu tricolor...

Tiberiu STAMA

Criteriul Republican

Finalele Dac Iad ci șt ale €.N. <lc rachctomodclc

SUCCES DETAȘAT AL TÎRGOVIȘTENILOR
în vecinătatea Buzăului, la 

finalele Daciadei și ale Cam
pionatelor Republicane de ra- 
chetomodele, timp de cinci 
zile, sportivi din nouă cluburi 
și asociații s-au aliniat la star, 
tul a patru clase de concurs, 
totalizînd 180 Se prezențe (92 
seniori și 88 juniori). Competi
ția s-a încheiat cu succesul net 
al reprezentanților echipei Me
talul Tîrgoviște, care au obți 
nut 11 (9 la seniori) din
cele 18 locuri pe podiumul de 
premiere la individual. Princi
palii artizani ai acestor reușite 
au fost Nicolae Radu, Gheor- 
ghe Țuțulca, Petre Nicolae și 
Marian Stanciu — la seniori și 
Marian Mitru, Mihai Iordache 
și Iuliu Cristea — la juniori, 
plasați la toate clasele pe unul 
din cele trei locuri fruntașe 
ale clasamentelor, cu excepția 
clasei S 3 A (juniori).

Concursul, organizat conform 
prevederilor regulamentului 
Federației Aeronautice Inter
naționale, a prilejuit dispute 
extrem de atractive, avînd ca 
protagoniști componențli lotului 
național masculin.

La S 3 A (rachetomodel de 
durată cu parașută), după cele 
trei starturi luate de 32 se
niori, de 4,5 și 6 minute — au 
intrat în baraj doar trei, toți 
realizatori ai maximului de 
timp. Este vorba de doi tîrgo- 
vișteni: Nicolae Radu, cam
pionul de anul trecut al probei, 
Petre Nicolae, dublu cîștigător 
al campionatului din 1986 la 
clasele S 4 B și S 6 A, și de 
bucureșteanul Ion Guzu (A.S. 
Armata) care la Suceava, Cu 
un an în urmă, obținuse locul 
întîi atît în campionat, cit și 
în Concursul țărilor socialiste, 
la S 5 B. Ordinea finală a ră
mas, după baraj, cea de mai 
sus. De reținut că Petru Malei 
(Explorări Deva), ocupantul lo
cului doi în 1986 la această 
clasă, a venit abia pe locurile 
9—10. La juniori, o mare sur- 
priză a furnizat Sorin Marin 
(Chimia Buzău) care, la un an 
de la debutul său In racheto- 
modelism, a Teușit, cu maxi
mum de puncte (ceea ce în
seamnă că dacă ar fi concurat 
la seniori ar fi participat și el 
la barajul menționat), să-și ad
judece tricoul de campion, în 
urma lui situîndu-se sucevenii 
Marcel Apetrechioaici și Florin 
Giugulea, de la CSTA. El a de
monstrat o foarte bună pregă
tire pe parcursul întrecerii, a- 
mintind în acest fel faptul că 
fondatorul modelismului în Bu. 
zău, antrenorul Valerian Con- 
stantinescu, își continuă cu a- 
ceeași pasiune și sporită pri
cepere o activitate începută cu 
mulți ani în urmă.

La clasa S 4 B (rachetoplan 
cu aripă Rogallo, cu motor de 
5 Newton/secundă), suceveanul 
Dorin Torodoc (CSTA) și el 
component al lotului național, 
a izbutit, într-o dispută strînsă 
cu doi tirgovișteni — Petre Ni
colae și Marian Stanciu — să 
se claseze pe primul loc, de. 
vansîndu-și adversarii (din ma
ximum 900 de secunde, cît du
rează cele trei zboruri) cu șap
te, respectiv, 93 secunde. După 
două ratări, favoritul probei, 
Gheorghe Țuțulca, campionul

anului 1985 șl ocupantul locu. 
lui doi în Concursul țărilor so
cialiste la această clasă, s-a si. 
tuat abia al 17-lea. El se re
vanșează, totuși, la S 6 A (ra
chetomodel cu strimer, cu mo
tor de 2,5 N/s), obținînd punc
taj maxim, la diferență le 10 
secunde față de Marian Stan, 
ciu și de 39 secunde față de 
Petru Malei, astfel că ocupă 
prima treaptă a podiumului de 
premiere, în timp ce adversarii 
săi se plasează, în ordinea de 
mai sus, pe următoarele două.

„întrecerea a constituit cea 
mai bună verificare a mem
brilor lotului național care în 
perioada 7—13 septembrie vor 
participa la Campionatul Mon
dial de rachctomodelc de la 
Belgrad. Am constatat cu satis, 
facție că mulți dintre sportivi 
au rachetomodele construite eu 
mare acuratețe și precizie, că 
s-au folosit noutăți ale teh
nicii, precum fuselaje din fibre 
de sticlă și sisteme mai bune 
pentru înapoierea cît mai ra
pidă la sol a aparatelor. în 
plus, am remarcat că cei mai 
mulți dintre sportivi dețin o 
bună tehnică și tactică de con
curs pentru obținerea de timpi 
valoroși" — ne-a declarat Mi- 
hail Zanciu, președintele co
misiei de organizare a compe. 
tiției.

Clasamentul celorlalte probe, 
S 4 A, juniori, individual : 1. 
Costel Afilipoaie (CSTA Sucea
va), 2. Mihai Iordache, 3. Iu. 
lian Cristea (ambii Metalul Tîr
goviște) ; echipe: 1. Metalul
Tîrgoviște, 2. CSTA Suceava 
3. CSTÂ Bacău ; S 3 A echipe, 
juniori : 1. Chimia Buzău, 2 
CSTA Bacău, 3. CSTA Sucea 
va ; seniori : 1. Metalul Tîrgc - 
viște, 2. A.S. Armata București, 
3. CSTA Suceava.; S 4 B, echi
pe, seniori : 1. CSTA Suceava, 
2. Metalul Tîrgoviște, 3. Ex
plorări Deva ; S 6 A echipe, ju. 
niori : 1. Metalul Tîrgoviște.
2. CSTA Suceava, 3. Politehnica 
București; seniori : 1. Metalul 
Tîrgoviște, 2. A.S. Armata 
București, 3. Explorări Deva.

loan NOVAC

al baschetbaliștilor cădeți

PE PRIMA TREAPTĂ - C.S.Ș. TÎRGOVIȘTE (b) Șl C.S.Ș. IIM. VÎECEA (f)
Pe terenurile C.S.Ș. din mu

nicipiul Sf. Gheorghe s-au des
fășurat, timp de cinci zile, tur
neele finale ale Concursului 
Republican al baschetbaliștilor 
juniori II (cădeți). Calitatea ri
dicată a unor meciuri și buna 
organizare a competiției au 
contribuit la succesul întrece
rilor. în legătură cu aceste tur
nee, secretarul responsabil al 
federației, Mihai Anghel, ne-a 
spus : „La competiția speranțe, 
lor baschetului din țara noas
tră am avut prilejul să urmă
rim multe elemente cu reale 
perspective de a ajunge la ma
rca performanță. Am remarcat 
în mod deosebit preocuparea 
pentru o selecție judicioasă la 
echipele de băieți ale C.S.Ș. 
din Tîrgoviște, CIuj-Napocâ, 
Tg. Mureș, Ploiești, precum și 
excelenta prestație a formației

C.S.Ș. Tîrgoviște, pregătită în 
mod exemplar pentru a practi
ca un joc cu adevărat modern. 
La fete, constatările sînt mai 
puțin pozitive, doar C.S.Ș. 2 
Voința București puțind fi e- 
vidențiată pentru selecție și 
pregătire".

Clasamente. BĂIEȚI: 1
C.S.Ș. Tîrgoviște (H. Păun. O. 
Ghigheci, I. Petre, M. Heroiu, 
S. Hanasiac, V. Nițu, M. Că- 
loian, A. Coroliu, D. Gherasim, 
L. Zaharia, V. Lăzărescu; an
trenor : I. Valerian), 2. C.S.Ș. 
Tg. Mureș, 3. C.S.Ș. Cluj-Na. 
poca, 4. C.S.Ș. Arad, 5. C.S.Ș. 
Ploiești, 6. C.S.Ș. 1 Constanța, 
7. C.S.Ș. Mediaș, 8. C.S.Ș. 3 
Steaua București-; cel mai bun 
jucător al turneului: Horia
Păun (C.S.Ș. Tîrgoviște). FETE: 
1. C.S.Ș. Rm. Vîlcea (M. Sto- 
checi, L. Nițulescu, D. Nițules-

cu, D. Sacerdoțeanu, N. Dumt. 
traseu, A. Mateescu, G. Bar
bu, D. Ilie, D. Geru, C. Miri- 
că, I. Radu ; antrenori: Al. 
Moise și D. Zamfir), 2. C.S.Ș. 
4 București, 3. C.S.Ș. 2 Voința 
București, 4. C.S.Ș. Sibiu, 5. 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe, 6. C.S.Ș. 
Cluj-Napoca, 7. C.S.Ș. Arad, 8. 
C.S.Ș. Focșani; cea mai bună 
jucătoare : Ioana Cocîrlan
(C.S.Ș. 2 Voința București).

Partidele au fost conduse de 
brigada de arbitri formată din : 
Z. Raduiy, M. Oprea, V. Co- 
jocaru, A. Naumescu, Șt. Toth, 
M. Babrin și D. Brașoveanu. 
(D. STANCULESCU).

Incepînd de azi în sala Floreasca din Capitală 

UN INTERESANT TURNEU INTERNAȚIONAL MASCULIN
Incepînd de azi, sala Floreasca 

din Capitală va găzdui un Inte
resant turneu internațional de 
baschet masculin, cu participa
rea unor formații valoroase : 
S.K.A. Riga (U.R.S.S.), DukU O- 
lomouc (Cehoslovacia), Steaua $1

Academia Militară București. 
Programul de desfășurare este 
următorul : joi și vineri de la 
ora 18, cite două meciuri, iar 
sîmbătă de la ora 17.30 ultimele 
partide.

• S-a încheiat ediția a Vin-a a 
tradiționalului turneu „Vara șa
hiști bucureșteană", în organiza
rea clubului Calculatorul (direc
tor de concurs : lng. Sorin Gra- 
țianu). Dintre cel 120 de compe
titori, reuniți într-un ,,open“ ge
neral (și cu participare femini
nă) s-au desprins Lucian Vasl- 
leseu (Univ Buc.) — ou un co
eficient Bucholz superior — și 
Cristian Ionescu (Mec. Fină. 
Buc.), ambii cite 9 puncte din 11 
runde. Pe locul al in-lea s-a cla
sat tot un reprezentant al Meca
nicii Fine. Valeria Nicolaide, cu

Campionatul Republican de

0 REGATĂ FRUI
CU PESTE 300 DE (
Pe Lacul Bascov de lingă Pi

tești s-a încheiat Campionatul 
Republican de caiac-canoe pentru 
juniori și tineret. Concursul a 
reunit peste 3'00 de sportivi, tineri 
și tinere din aproape 40 de sec
ții din întreaga țară. A lost o în
trecere frumoasă, bine organiza
tă de F.R.K.C. și C.J.E.F.S. Ar
geș cu dispute pe distanțe de 
500 și 1 Ooo m, cu 178 de curse, 
în care cei mal buni s-au do
vedit a fi tinerii selecționați și 
pregătiți în cadrul centrelor de 
pregătire olimpică. La juniori II 
s-au remarcat câiaciștii' și canoiș- 
tii de la C.S.M. Iași (antrenor 
Gavrilă Macamol) care au ocu
pat primul loc eu 51 p în clasa
mentul general. Ei au fos<t urmați 
de sportivii de la C.S.Ș. Călărași 
(antrenor Ilie Munteanul) 38 p, 
Ancora Galați și Marina Orșova 
(antrenori — isac Totolici, res
pectiv Beniamin Zabet) 33,50 p. 
In cursele rezervate juniorilor I 
o evoluție bună au avut tinerii 
de la Marina Orșova 46 p, C.S.Ș. 
nr. 2 Constanța 39 p (antrenor 
Ionel Rață) și Danubiu Tulcca 
38 p (antrenor Gheorghe Lungu). 
Iată și clasamentul general la ti
neret : 1. Steaua 122 p, 2. Dinamo 
80,50 d, 3. Danubiu Tulcea 15 p.

Primii clasați. JUNIORI H (500 
m) : K 1 — Mihai Apostol (Olim
pia Buc.) 1 :59.50 ; C 1 — Radu 
Ungureanu (C.S.M. Iași) 2:10,70 : 
K 1 (f) — Anișoara Brezuică 
(C.S.Ș. 2 C-ța) 2:09,30 ; K 2 — 
M. Apostol, M. Zamfir (Olimpia 
Buc.. Locomotiva Buc.) 1:47,00 ; 
C 2 — F. Grigore, S. Albu (C.S. 
Brăila) 2:00,40 ; K 2 (f) — Ani
șoara Brezuică, Mirela Acatincăi 
(C.S.Ș. 2 C-ța, C.S.M. Iași) 1:57.70; 
K 4 — F. Alexandru, Gh. Dumi
tru, G. Delea, D. Galan (C.S.Ș. 
Călărași, Locomtiva și Triumf

Buc.) 1: 
căi, Ene 
Iași, C.5 
C.S.Ș. T 
1 — Mc 
4:06,50 . 
(C,S< 
Sfichi, 1
Brăila.
V. Teod 
goraș, 1 
ila, Del 
Brăila)

JUNIC 
leriu Si 
K i — 
șova) 1 
Nicolae 
S. Nag] 
1 :40,50 ; 
Lupu 
1 :49,70 ; 
Elena 
Triumf) 
S. Miro 
K 1 - ] 
4:06.90 : 
vath (l 
Simion, 
Danubi- 
Jercan, 
Rădoi 
Mare, 
3:2:5,40 ; 
Nicolae 
peanu 
Buc.. C

tine: 
sile Co 
C 2 - 
Obreja 
K 1 — 
4:05 40 ; 
Nedej-di 
(500 m) 
1:51,10 ; 
Ciucur, 
namo)

După „Concursul

ECHIPA ROMÂNIEI (locu
Cea de a 19-a ediție a corn- „Conci 

petiției Internaționale masculi- j' <3oj 
ne de volei pentru juniori, delega 
_____________________ reveni

„Naționalele" de pentatlon modern

AZI VOR FI DESEMNAȚI CiȘTIGĂIORII
Campionatul Național de pen

tatlon modern din acest an a 
ajuns, iată, la ora deciziilor fi
nale. Pe un traseu amenajat în 
Parcul I.O.R. din cartierul Balta 
Albă urmează să se desfășoare 
astăzi, de la ora 10, ultima pro
bă, crosul, la finele căreia vom 
cunoaște campionul individual 
și prima clasată pe echipe. Deo
camdată, în frunte se află Ma
rian Gheorghe și Steaua I, eu 
cele mai mari șanse de a-și 
păstra locurile fruntașe și la 
sfîrșitul întrecerii.

Ieri, la Poligonul Tunari 
participanții au susținut cel de 
al 4-lea „examen" al Campio
natului, proba de tir. S-a im
pus, cu un rezultat bun, timi
șoreanul Lucian Țintea (196 — 
1044 p), cîștigător la individual 
în fața lui Marian Stoide, de la 
clubul Olimpia (195 — 1022 p). 
Pe poziția a 3-a un alt timișo
rean, Eugen Virag (194 — 1000 
p) același punctaj fiind reali

zat și de Marian Gheorghe, ul
timul avînd seria finală mai 
slabă decît Virag. între fruntași 
s-au mai situat Bogdan Vladu, 
de la Steaua șl Dragoș Pătrui, 
de la Olimpia, ambii cu 193 — 
978 p. Nu au lipsit nici surpri
zele, cea mai mare afectîndu-1, 
fără îndoială, pe Cornel Isac, 
care tocmai se anunța, după 
înot, ca posibil candidat la unul 
din locurile de pe podium. în- 
tr-un moment de neatenție, el 
a scăpat un foc în pămînt, picr- 
zînd astfel circa 200 de puncte! 
Este de neînțeles și ultima se
rie mai slabă a liderului, Ma
rian Gheorghe, după ce in ce
lelalte țintise foarte bine.

Clasamente, după 4 probe: 
individual — Marian Gheorghe 
(Steaua I) 4228 p, Laurențiu 
Mosor (Steaua I) 4096 p, Lu
cian Țintea (Polit. I.L. Tim. I) 
4042 p; echipe — Steaua I 
12320 p, Polit. I.L. Tim. I 
11657 p, Polit. I.L. Tim. II) 
11148. (Ct. M.).
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UN ARGINT CU STRĂLUCIRI DE
(Urmare din pag 1)

coardă și pentru a nu mai fi... 
călcată. Dar la intrarea în ul
timul tur (7:36,65) s-a produs o 
veritabilă vînzoleală în pluto
nul care s-a răsfirat. Maricica 
a căutat o poziție favorabilă 
atacului. L-a declanșat rapid 
și, pe ultima turnantă, tricoul 
ei galben se afla primul, la fel 
pe linia dreaptă. Șchiopătînd 
ușor în alergare, a fost însă 
ajunsă și întrecută de alergă, 
toarea sovietică Tatiana Samo.

lcnko, campioana mondială de 
sală de anul acesta, la India, 
napolis, care a arătat surprin
zătoare rezerve. Deci, locul 2 
pentru Maricica noastră, într-o 
cursă excelent gîndită și în 
care, cu siguranță în condir 
normale... La sfîrșitul cursei 
camerele televiziunii italiene 
au plonjat literalmente pe pi. 
ciorul accidentat și pansat, 
cînd atleta noastră s-a așezat, 
sfîrșită, pe gazon ; „Grazzie 
Maricica, e tanti auguri !“ Ea 
va fi prezentă, joi, la startul 
seriilor cursei de 1500 de me-

ȘTIRI DIN ȘAH
8,5 p. In clasamentele separate la 
senioare, juniori și copii s-au re
marcat Geta Ruță (Danubiana) 
Ligia Gheorghiu (Centrocoop). 
Iuliana Modo! (lElectromureș) — 
la senio-are, Vasile Manole (Poli 
Iași). Cristian Cserveny, Daniel 
Popescu (ambii Calculatorul) — 
la juniori, Mihai Stanciu (Mec. 
Fină). Zeno Ferteleac (I.T.B.). 
Camelia Șerban (C.S.S. 1 Buo.) 
— la copil.

In ziua liberă a concursului s-a 
desfășurat „Cupa 23 August" la 
șah-fulger cu 40 de participanți. 
Cel mal rapid șl inspirat șahlst 
s-a dovedit Tudorică Rizea (Fri
gul Buc.), care a totalizat 8 punc
te din 9 partide.

O La a 5-a ediție, „Festivalul de 
șah — Brăila 1987“ a fost cîștigat 
de maestrul bueureștean Dan 
Bondoc (Metalul București), cu 8 
p (din 10). urmat la o jumătate 
de punct de Ștefan Baciu și E- 
manue: Dobro năuțeanu (ambii
studenți la Universitatea Bucu
rești) ■
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MASCULIN, scria I : C.S.M. 
Borzești — I.M.U. Bacău 28—24, 
Hidrotehnica Constanța — A.S.A. 
Buzău 19—23, C.S.U. Galați — 
I.M.P, SI. Gheorghe 33—21, Calcu
latorul I.I.R.U.C. București — 
Tractorul Brașov 22—22, Indepen
dența Carpațl Mîrșa — Moldosin 
Vaslui 31—22, Prahova Teleajen — 
Arctic Găești 36—24 ; seria a II-a: 
Strungul Arad — Constructorul 
Arad 26—20, Metalul Hunedoara
— Utilaj știința Petroșani se joa
că azi. Tehnoutilaj Odorhei — Mi- 
naur II Baia Mare 23—24, Con
structorul Oradea — Mecanica C 
radea 29—25, unio Sațu Mare — 
Autoturisme Timișoara 
Metalul Lugoj — Comerțul 
colau Mare 24—26.

FEMININ, seria I 
rești — Mecanică Fi-nă București 
22—24, Sportul Muncitoresc Cara
cal — Metalul Olimpia Ploiești 
27—27, Precizia Vaslui — Textila 
Buhuși 26—18, Cetatea Tg. Neamț
— Betonul Săvinești 14—13, C.S.M. 
Sf. Gheorghe — Argetex Pitești 
29—14, Chimia Brăila — Filatura 
Focșani 19—18 ; seria a II-a : E- 
lectro Timișoara — A.E.M. Timi
șoara 26—24, Textila Sebeș — 
C.SJVt. Bistrița 23—20, C.F.R. Cra- 
iova — Voința sighișoara 35—23, 
Universitatea Farmec CluU
ca — Industria Ușoară Oradea 
32—22, Constructorul Bala Mare — 
Voința Odorhei 29—28, Textila Za
lău — Constructorul Hunedoara 
48—20. (Corespondenți : A. Crisan, 
Gh. Grunzu, șt. Gurgui, AI. Jilău. 
M Verzescu, c. Crețu, Gh. Arse
nic. D. Nușa, I. Covaci, R. iones- 
cu, Gh. Rizu, N. Străjan, M. Fio- rea).

© în meci devans din etapa a 
IIT-a a Diviziei A (masculin), PO
LITEHNICA TIMIȘOARA — ME
TALUL BISTRIȚA 34—26 (18—13). 
Au înscris : Matei 9, Vasilache 6 
Fdlker 5, P. Dan 3, Săftescu 3, 
Gal 2, lonescu 2. Dobrescu 2, Isto- 
de 1 șl Glurgea 1 pentru învin
gători, respectiv, M. Dan 7. CO- 
Jocstu 5, Lochner 4, Irimieș 3 
Aldica 3, Furdui 2, Bejan 1 șl 
Giurgiucă 1. Au condus : AI. Mă- 
rieș — Gh. istrănan (Satu More) 

C. crețu — coresp.

34—22. 
Sînni-

la volei juniori

I.T. Bucu-

EA OBȚINE MAI MULT!

nu-

găzduită 
- la Ga. 
îre și de 
ispete, a 

Uniunii 
(29 de 

suscitat 
id urmă- 
blic
itre cele 
iri

opus e- 
aiei, Cu. 
tâniei ți 
i). Selec- 
ajuns în 
i de for. 
I. și R.P 
iție fiuc. 
din gru. 
pecial la 
formație 
i un joc 
luptă, a 

itâ lipsei 
de con- 

i această 
lastră a- 
cupe pil. 
cîștigării 
e Polo- 
tivul din 
; doar pe 
ră drept 
rilor po
nd șters, 
ngere în 
lupă un 
î, echili.

13—8 în 
i a doua

s-au

i Melinte 
ași zi se 
ificărilor 

femei, 
2n Sîrbu

a înre. 
gălățea- 

n foarte 
îeptatlon 
u Crișan 
! o per. 
în vede, 
evoluat 
atenție, 

ia cu un
Cu cel 

mă par- 
ericanca 
i l.ar ti 
dacă în 
i 800 de 
. posibi 
2:10 (re. 
iar obo- 
, punîn. 
. Jackie

Mascu- 
CHELAH 

Eirott 
3. J.-L 

3 : 4. R 
>9 : 5. F5.

I ALE DIVIZIEI B
După startul Diviziei B, în com

pletarea documentării privind 
cele 54 de concurenite din cele 
trei serii. vă prezentăm antre
norii. răspunzînd dorinței multor 
cititori care ne-au solicitat aceas
tă listă a „băncilor telinioe" din 
al doilea eșalon al performanței. 
Iată acum numele acestor tehni
cieni :

SERIA I : Ceahlăul P. Neamț 
— R. Mihai; C.F.R. Pașcani — L. 

I Antohi; C.S. Botoșani — P. Ma
rinescu ; — •

Ciupercă ; 
Hașoti ; 1
Ștefan ; Gloria 
pescu ; Inter Vaslui 
Metalul Ptopeni — T. Manolache; 
Olimpia Rm. Sărat — C. Popescu; 
Petrolul Brăila — 1. Buterez ;
Politehnica Iași — P. Gavrilă ; 
Prahova C.S.U. Ploiești — V. 
Dridea ; F.C.M. Progresul Brăila 
— R. Cosmoc ; Șiretul Pașcani — 
A. Savancea ; Steaua Mizil — D. 
Dumitriu ; Unirea Focșani — C. 
Costea ; Unirea Slobozia — V. 
Gache.

SERIA A II-a : Drobeta Tr. Se
verin — V. Mateianu ; Autobuzul 
București — Al. Moldovan ; Chi
mia Rm. Vîlcea — V. Groșii ; 
C.S. Tîrgoviște — D. Gheorghe 
Electromureș Tg. Mureș 
Pigulca ; Electrop utere 
— S Cîrțu ; Gaz Metan 
— E. Staudt ; I.C.I.M. 
P. Enache ; Inter Sibiu : nu 
comunicat numele antrenorului ; 
Jiul Petroșani — L. Vlad ; Meta

lul București — E. Floruț ; Me
canică Fină București — D. Mar- 
Icu ; C.S.M.M. Pandurii Tg. Jiu

— G. Tonca ; Progresul Vulcan 
București — M. Moraru ; Sportul 

I Muncitoresc Slatina — C. Deliu ;
Sportul 30 Decembrie — N. Tă

năsescu ; Tractorul Brașov — 
M. Goran ; Sportul Muncitoresc 
Caracal — șt. Cherânoiu.

SERIA A m-a : A.S. Paroșeni 
— T. Benea ; Armătura Zalău — 
D. Nicolae ; Chimica Tîrnăveni 
— I. Czako ; C.I.L. Slghet — R. 
Jercan ; F.C.M. U.T.A. — G. Blro; 
C.S.M. Reșița — V. Firițeanu ;

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

Delta 
i F.C. 
FEPA

Tulcea — Paul 
Constanța — Em.

’74 Bîrlad — C. 
Buzău — N. Lu- 

C. Dinu ;

_ »
— M.
Craiova 
Mediaș 

Brașov : 
a

PROGRAMUL

aceleași carențe au ieșit în evi. 
dență : pregătire fizică insufi
cientă, lipsa de mobilizare în 
momentele decisive, 
țe de organizare în 
faze (atac-apărare).

deficien- 
ambele 

. Valoarea 
individuală a majorității jucă
torilor noștri a fost de apre- 

corespunzător, 
dar pregătirea

ciat (gabarit 
forță în atac), __ _____
echipei și a jocurilor a fost 
necorespunzătoare. Dintre jucă
torii folosiți, au dat satisfacție 
pe întreaga durată a competi. 
ției T. Rotar și I. Stoian. Locul 

finalmente de repre- 
României nu este 

avem în vedere fap- 
a fost obținut în 

_ unor garnituri pu-

III ocupat 
zentativa 
rău, dacă 
tul că el 
compania 
ternice, robuste, cu o excelen
tă pregătire fizică și un bagaj 
bogat de cunoștințe tehnico, 
tactice (atacuri din linia a 
doua, varietate în acțiunile la 
fileu), cum au fost selecționa
tele U.R.S.S., R.D.G., Poloniei 
și chiar Cubei. Dar, repetăm, 
în concfițiile în care turneul a 
fost găzduit de țara noastră, 
pregătirea echipei trebuia fă
cută mai atent, astfel îneît 
să-și poată valorifica șansele. 
La sfîrșitul competiției au fost 
premiați ; Tudor Rotar (Romă- 
nia) — cel mai complet jucă
tor ; Mariusz Szyszko (Polonia) 
— coordonator-ridicător, Ro
bert Dellnitz (R.D.G.) — tră- 
gător.

Gheorghe DEDIU

Lahbi (Maroc) 1:44,83 ; 6. A. Olc 
Marai (Kenia) 1:44,84
1. E. I-------
D. Harris (S.U.A.) (.__
Schmidt (R.F.G.) 47,48 (!) 
Nylander (Suedia) 
Dia Ba (Senegal)
H. Amike (Nigeria) 48,63 ; arun
carea ciocanului î 1. “
NOV (U.R.S.S.) 83,06 ;
(U.R.S.S.) 80.84 ; 3.
(R.D.G.) 80,76 ; 4.
(R.F.G.) 80.58 ; 5.
(U.R.S.S.) 80,18 ; 6. ____
(R.F.G.) 80.18. Feminin, 3000 me
tri : 1. TATIANA SAMOLENKO
(U.R.S.S.’ 8:38,73 ; 2. Marlcica
Puică (Români. 3:39,45 ; 3. Ulrike 
Bruns (R.D G.) 8.40.30 ; 4. Kor- 
nelia Burki (Elveția) 8:40,31 ; 5. 
Elena Romanova (U.R.S.S.) 8:41,33; 
6. Elly vai Hulst (Olanda) 8:42,57: 
10 km marș 
HOVA (U.R.S.S.) 
Saxby (Australia) 44:23 ; 
Hong ; “ ' ", : .
Maria Cruz Diaz (Spania) 44:48 ;
5. Elena Nikolaeva (U.R.S.S.)
44:54 ; 6. Monica Gunarsson (Sue
dia’ ----- ---------- ‘ -----
KIE 
7128 p (200 m.g. 
me — 1,90 m 
m : 200 m — 
7,14 m ; suliță 
2:16.29), 2.
(U.R.S.S.) 6564 
rike (S.U.A.)
Brehmer (R.D.G.) 6460 p, 5. Li- 
tiana Năstase (România) 6325 p
6. Marion Reichalt (R.D.G.) 6206 p.

(ixcLua/ _i o» ,
MOSES (S.U.A.) 47,46 ;

----  * 47,48 ; 3.
4.

48,37 ; 5.
48,37 (!) ;

400 m.g, : 
---- 2

H
5.
A
6.

S. LITVI-.
2. I. Tamm

Haber 
Sahnet 

Nikulin 
Weiss

R. 
c. 
I.

H.

1. IRINA STEA.
44:12, 2. Kerry 
Ii “ ; 3. Yan

(ÎR.P. Chineză) 44:42 ; 4.

45:09 ; hepta (Ion : 
JOVNER-KERSEE

12,91 ; înăițl- 
; greutate — 16,00 
22.95 ; lungime — 
— 45,68 ; 800 m — 
Larisa Nikitina 
p, 3. Jane Frede- 

6502 p. 4, Anka
5.

1. JAC- 
(S.U.A.)

I
I

SERIA A Xl-a

Dacia Orăștie — V. Dobrău ; 
F.C. Bihor — Șt. coldum ; F.C. 
Maramureș — N. Szabo ; Gloria

• C. Cern Alanu ; Gloria 
C. Otil ; Metalul Bocșa 

TUihoi ; Olimpia I.M.U. S. 
— I. Vigu ; Minerul Baia 
— I. Tordoi ; A.S.A. Pro- 
Tlmlșoara — V. Gaboraș ; 

Arîeșul Turda — Gh.

Bistrița 
Reșița
— N.
Mare 
Sprie 
greșul 
Sticla
Mîtna ; Victoria Cărei — I. Szabo; 
Strungul Arad — I. Cotruț.

Parcurgînd această listă, așa 
cum apare ea în evidențele Co
legiului central al antrenorilor, 
putem face cîteva observații pri
vind alcătuirea corpului antreno
rilor divizionari B. Să facem, mai 
întîi, remarca privindu-i pe cei 
mai experimentați conducători 
tehnici. Ne gîndim la antrenorii 
care au condus echipe de prima 
divizie. reușind performanțe 
car« au fost subliniate la vremea 
lor Să-i amintim pe acești teh-

nicieni cu experiența care au 
funcționat la cluburi sau asocia
ții din Divizia A: K. Cosmoc 
(a antrenat pe F. C. Bi
hor, „U“ Cluj-Napooa, Univ. 
Craiova, F.C. Constanța, Politeh
nica Timișoara), E. Hașotl (tot la 
F.C. Constanța).' N. Lupescu (Ra
pid), L. Antohi (Politehnica Iași) 
P. Gavrilă (Chimia Rm. Vîlcaa), 
V. Mateianu (Progresul Vulcan.
F. C Baia Mare, Jiul). M. Pigulea 
(Chimia Rm. Vîlcea, Politehnica 
Timișoara, Gloria Buzău), L. 
Vlad (F. C. Bihor. Corvinul, Jiul).
G. Tonca (Jiul). 
Tg. Mureș), C. 
ta tea Craiova). 
(Petrolul, Univ. 
Sp. Studențesc,
Șt. Coldum (Univ. Craiova. Jiul 
C.S. Tîrgoviște, F.C.M. Brașov). 
Să-i amintim șl pe foștii jucători 
de prima divizie care conduc a- 
cum formații de „B“. venind cu

I. Czako (A.S.A. 
Deliu (Universi-

C. Cernăianu 
Craiova. Steaua. 
Dinamo, Rapid)

experiența celei mai inaiie cate
gorii competiționale : D. Nicolae,
R. Jercan, G. Biro, V. Dobrău, 
N. Szabo, N. Tllihoi. I. Vigu, V. 
Gaboraș, c. Dinu, D. Dumitriu 
HI, Al. Moldovan, D. Gheorghe,
S. Cîrțu, E. Floruț, D. Marcu, 
M. Moraru, N. Tănăsescu M. 
Goran.

Dar grupul cel mai numeros îl 
alcătuiesc antrenorii care provin 
de la echipe mai mici, unii tre- 
cînd din teren pe banca tehnică 
a echipei, ale cărei culori le-au 
apărat Și de la aceștia așteptăm 
o confirmare a vocației și mun
cii lor prin comportarea și rezul
tatele echipelor de care se ocupă. 
Cele 33 de etape care rămîn de 
parcurs sint tot atîtea ocazii de 
a demonstra profesionalitatea 
lor, dorința de a contribui la ri
dicarea valorii generale a ,,B"-u- 
lui, campionat plasat încă la o 
cotă prea scăzută. (Ef. I.).

TINERELE TALENTE ALE LITORALULUI
(Scurt popas la Centrul de copii și juniori F.C. Constanta)

străvechiuluiClubul-fanlon al
Tomis este recunoscut a fi, de 
ani de zile, un nesecat izvor de 
talente al fotbalului românesc. 
Doar în ultimii ani, dacă ne 
gîndim bine, și-au luat zborul de 
pe malul mării Borali, Dorel 
Zamfir, Ignat, Mănăilă, Stere și, 
în special, Hagi, devenit idolul 
„copiilor litoralului*4 (șl nu nu
mai al lor). Fiindcă, dacă îi veți 
întreba pe micuții fotbaliști con- 
stănțeni cărui jucător vor să-i 
semene, ei vă vor răspunde au
tomat ; ,lul Hagi44. Și, Intr-a
devăr nu sînt vorbe fără acope
rire. In timpul vizitei noastre la 
F.C. Constanța am văzut la lu
cru zeci de copii talentați, îndră
gostiți de minge, pe care n-ar 
lăsa-o în pace nid o clipă. Sînt 
copii ce dau dovadă de o rară

abilitate tehnică și ambiție, a- 
tît de caracteristice „copiilor li
toralului". crescuți pe „Copaca
bana" noastră, de pe malul bă- 
trînulul Pontus Euxinus. tnde- 
mînare cultivată cu tact, compe
tență și dragoste de cei 4 re- 
cunoscuți descoperitori și șlefui
tori de talente (Constantin Ma
re? — coordonatorul centrului. 
Iosif Biikosy, Constantin Tîlves. 
cu și Eugen Șovăilă). El au in 
grijă 9 grupe de vîrstă, parti
cipante la Campionatul Republi
can (o grupă), la Campionatul 
județean și la Campionatul mu
nicipal de copil ~
restul de patru 
instruire.

Este, efectiv, o 
să observi înzestrarea

(cîte 
fiind

mare

2 grupe), 
grupe de

bucurie 
nativă a

acestor copii, precum și menta
litatea lor, preocuparea de a 
juca într-un ritm neobișnuit de 
rapid, un fotbal tehnic prin ex
celență, cu o rapidă circulație a 
balonului, simplu, direct pe poar
tă șl, .
multe șuturi la (și pe) poartă. 
Adică ’ ----- -;-
cum, de multe ori. seniorii uită 
s-o facă.

Viorel 
Dumitru 
Marius 
Vasile Dărăscuj 
(grupa 1975) ; Mangri Gerson Du
mitru (component al Centrului 
Olimpic de la Timișoara), Marian 
Dula, Mihai Costache, Mihai Sa
rivan (grupa 1970 — toți cooptați 
în lotul de seniori al clubului). 
Iată doar cîteva veritabile ta
lente ale fotbalului constănțean. 
Ii așteptăm să confirme și la 
vîrsta senioratului.

îmbueurător, cu foarte
un fotbal modern, așa

Enuș, 
Palade 

Pînzaru,
Lucian 
(grupa 
Robert 
George

Badea, 
1971) ; 
Rusu, 
Hagi

Paul ZAHARIA

TURULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1987-1988
A XH-aSERIA Minerul Baraolt — Electro, 

IMASA — Poiana, Metalul — Vic
toria A.S-A. — Carpațl Sinaia, 
Precizia — Mobila, Petrolul — 
Carpați Covasna. Unirea — Mine
rul Fillpeștl. Montana — Cimen
tul.

Etapa a IX-a (1 noiembrie) : 
Mobila — Petrolul, Carpațl Si
naia — Precizia, Electro — Mon
tana. Minerul Fillpeștl —' Mine
rul Baraolt, --------- - - -
Poiana 
IMASA 
rea

Etapa 
Metalul 
Poiana 
troliu — carpațl
— Mobila. ------
Carpați 
nerul 
IMASA.

Etapa 
Minerul 
Carpațl 
bila - ___ ..
— A.S.A. Poiana — Precizia, 
Carpați Sinaia — Unirea, Victoria
— Petrolul, IMASA — Metalul.

Etapa a XH-a (22 noiembrie) : 
A.S.A. — IMASA, Precizia — Ci
mentul Petrolul — Poiana, Uni
rea — Victoria. Minerul Baraolt
— Carpați Sinaia, Electro — Mo
bila, Montana — Metalul Minerul 
Fillpeștl — Carpați Covasna.

Etapa a XHI-a (26 noiembrie) S 
Poiana — Unirea, Mobila — Mi
nerul Fillpeștl. Cimentul — Pe
trolul, IMASA — Precizia. Meta
lul — A.S.A., Carpați Covasna — 
Montana Carpați Sinaia — Elec
tro Victoria — Minerul Baraolt. '

Etapa a XlV-a (29 noiembrie) : 
Precizia — Metalul. Montana — 
A.S.A.. Carpațl Covasna — Mobi
la. Minerul Fillpeștl — Carpați 
Sinaia Electro — Victoria. Mine
rul Baraolt — Poiana. Unirea — 
Cimentul Petrolul — IMASA.

Etapa a XV-a (6 decembrie) : 
Mobila — Montana. Carpați Si
naia — Carpați Covasna. Victoria
— Minerul Fillpeștl, Poiana — 
Electro Cimentul — Minerul Ba
raolt. IMASA — Unirea. Metalul
— Petrolul. A.S.A. — Precizia.

Etapa a VIII-a (25 octombrie) : 
Metalotehnica — Oțelul, Metalul 
Reghin — Unirea, Minerul Bălan
— Chimforest Mecanica — Meta
lul Sighișoara, Laminorul — Mu
reșul, Progresul — Lacul Ursu, 
Minerul Rodna — A. S. Viitorul, 
Hebe — Avîntul

Etapa a IX-a (1 noiembrie) : 
A. S. Viitorul — Mecanica, Mure
șul — Minerul Rodna. Lacul Ursu
— Hebe Chimforest — Lamino
rul, Unirea — Minerul Bălan, O- 
țelul — Metalul Reghin, Avîntul
— Metalotehnica, Metalul Sighi
șoara — Progresul.

Etapa a X-a (8 noiembrie) : 
Hebe — Metalul Sighișoara, A- 
vlntu'l — Lacul Ursu, Metaloteh
nica — Metalul Reghin, Minerul 
Bălan — Oțelul, Progresul — 
A.S. viitorul. Laminorul — U- 
nlrea. Minerul Rodna — Chlmfo- 
rest. Mecanica — Mureșul.

Etapa a Xl-a (15 noiembrie) : 
Metalul Reghin — Minerul Bă
lan Chlmforest — Mecanica, La
cul Urau — Metalotehnica, Meta
lul Sighișoara — Avîntul, Unirea
— Minerul Rodna. A.S. Viitorul
— Hebe, Mureșul — Progresul, 
Oțelul — Laminorul.

Etapa a XH-a (22 noiembrie) : 
Avîntul — A.S. Viitorul. Lamino
rul — Metalul Reghin, Minerul 
Rodna — Oțelul, Mecanica — U- 
nlrea. Progresul — Chlmforest 
Lacul Urau — Metalul Sighișoara, 
Metalotehnica — Minerul Bălan. 
Hebe — Mureșul.

Etapa a XHI-a (26 noiembrie) î 
Metalul Reghin — Minerul Rod
na, Metalul Sighișoara — Metalo
tehnica. Minerul Bălan — Lami
norul, A.S. Viitorul — Lacul Ursu. 
Mureșul — Avîntul, Chlmforest — 
Hebe Unirea — Progresul, Oțe
lul — Mecanica.

Etapa a XlV-a (29 noiembrie) : 
Progresul — Oțelul, Mecanica — 
Metalul Reghin Metalotehnica — 
Laminorul. Minerul Rodna — Mi
nerul Bălan, Metalul Sighișoara
— A.S. Viitorul, Lacul Ursu — 
Mureșul Avîntul — Chimforest. 
Hebe — Unirea

Etapa a XV-a (6 decembrie) : 
Unirea — Avîntul, Oțelul — Hebe, 
Metalu’ Reghin — Progresul. La
minorul — Minerul Rodna. Mine
rul Bălan — Mecanica, A. S. Vii
torii — Metalotehnica, Mureșul
— Metalul Sighișoara. Chlmforest
— Lacul Ursu.

septembrie) : Car*
— Victoria Ftorești,

Etapa I (6 
păți Cdvasna 
Minerul FlllpeștU de Pădure 
Poiana Cimpina, Electro 
Gheorghe — Cimentul Hoghiz. 
Minerul Baraolt — IMASA 
Gheorghe, Unirea Cimpina 
Metalul Tg. Secuiesc, Petrolul 
F.S.H. Bălcoi — A.S.A. Chimia 
Ploiești. Montana Sinaia — Pre
cizia Săcele, Mobila Măgura Cod- 
lea — Carpațl Sinaia.

Etapa a II-a (13 septembrie) : 
Carpațl Sinaia — Montana, Vic
toria — Mobila, Poiana — Carpațl 
Covasna, Cimentul — Minerul Fi- 
Iipești IMASA — Electro. Metalul
— Minerul Baraolt. A.S.A. — U- 
nlrea, Precizia — Petrolul.

Etapa a IlI-a (20 septembrie) : 
Carpațl Covasna — Cimentul. Mi
nerul Fillpeștl — IMASA, Electro
— Metalul. Minerul Baraolt — 
A.S.A.. Unirea — Precizia, Pe
trolul — Montana. Mobila — Po
iana. Carpați sinaia — Victoria.

Etapa a IV-a (27 septembrie) : 
Poiana — Carpațl Sinaia, Cimen
tul — Mobila. IMASA — Carpațl 
Covasna. Metalul — Minerul Fi
llpeștl A.S.A. — Electro. Preci
zia — Minerul Baraolt. Petrolul
— Unirea. Montana — Victoria.

Etapa a V-a (4 octombrie) : 
Carpați Covasna — Metalul. Mi
nerul Fillpeștl — A.S.A., Electro
— Precizia. Minerul Baraolt — 
Petrolul. Unirea — Montana. Vic
toria — Poiana. Mobila — IMASA, 
Carpați Sinaia — Cimentul.

Etapa a Vl-a (IX octombrie) : 
Cimentul — Victoria, IMASA — 
Carpați Sinaia. Metalul — Mobila, 
A.S.A. — Carpațl Covasna. Preci
zia — Minerul Fillpeștl. Petrolul
— Electro. Unirea — Minerul Ba
raolt. Montana — Poiana.

Etapa a VlI-a (18 octombrie) : 
Poiana — Cimentul. Carpați Co
vasna — Precizia, Minerul Fili- 
peștl — Petrolul, Electro — Uni
rea Minerul Baraolt — Montana. 
Mobila — A.S.A., Carpațl Sinaia
— Metalul. Victoria — IMASA.

Etapa a VIII-a (25 octombrie):

1 Etapa I (6 septembrie) : Meta-
■ lui Sighișoara — Chlmforest Nă- 

săud, Lacul Urau So-vata — Uni
rea Cri&turu Secuiesc, Avîntul 
Reghin — Oțelul Reghin, Hebe

■ Singeorz Băl — Metalul Reghin, 
.1 Odorhelu Secuiesc — 
Bălan, Mecanica Bistrița

— Laminorul Beclean, Metaloteh- 
I nlca Tg Mureș — Minerul Rodna,

A. S. Viitorul Gheorgheni — Mu- 
I reșul Luduș.

Etapa a n-a (13 septembrie) : 
I Mureșul — Metalotehnica. Chlm
forest — A.S. Viitorul, Unirea — 

I Metalul Sighișoara, Oțelul — La- 
cui Ursu, Metalul Reghin — A-

■ vîntul Reghin, Minerul Bălan — 
Hebe, Laminorul — Progresul

i Minerul Rodna — Mecanica.
Etapa a IlI-a (20 septembrie) : 

Progresul — Minerul Rodna, Me
talul Sighișoara — Oțelul, Lacul 
Ursu — Metalul Reghin, Avîntul
— Minerul Bălan, Mecanica — 
Metalotehnica. A. S. Viitorul — 
Unirea. Mureșul — Chimforest, 
Hebe — Laminorul.

Etapa a IV-a (27 septembrie) : 
Unirea — Mureșul, Metalotehnica
— Chimforest, oțelul — A.S. Vii
torul, Metalul Reghin — Metaiul 
Sighișoara, Minerul Bălan — La
cul Ursu. Laminorul — Avintul, 
Minerul Rodna — Hebe, Meca
nica — Progresul.

Etapa a V-a (4 octombrie) : La
cul Ursu — Laminorul. Avîntul — 
Minerul Rodna, Hebe — Mecani
ca Progresul — Metalotehnica, 
A. S. Viitorul — Metalul Reghin. 
Mureșul — Oțelul, Chlmforest — 
Unirea. Metalul Sighișoara — Mi
nerul Bălan.

Etapa a Vl-a (11 octombrie) : 
Minerul Bălan — A.S. Viitorul, 
Laminorul — Metalul Sighișoara, 
Minerul Rodna — Lacul Ursu, 
Mecanica — Avîntul. Progresul — 
Hebe. Metalotehnica — Unirea. 
Metalul Reghin — Mureșul. Oțe
lul — Chimforest.

Etapa a VH-a (18 octombrie) : 
Avîntuj — Progresul, Hebe — 
Metalotehnica, A. S. Viitorul — 
Laminorul Mureșul — Minerul 
Bălan. Chimforest — Metalul Re
ghin, Metalul Sighișoara — Mi
nerul Rodna, Unirea — Oțelul. 
Lacul Ursu — Mecanica.

Isingeorz 
Progresul 
Minerul I

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I

St
Sf.

Victoria — A.S.A., 
— Metalul, Cimentul — 
Carpațl Covasna — Uni-
a X-a (8 noiembrie) : 

— Cimentul, A.S.A. — 
Precizia —' Victoria, Pe- 

. Sinaia. Unirea 
Minerul Baraolt — 

Covasna. Electro — Mi- 
Filipeșa. Montana

noiembrie) : 
— Montana, 
Electro. Mo-

i a Xl-a (15
Fiii pești 

Covasna —
Minerul Bara olt. Cimentul

A APĂRUT NR. 8/1987
—1

AL REVISTEI „EDUCAȚIE

WMINISTDUriA »f STAI LOTO PRONOSPORT IWOUNtAZA
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 2 SEPTEMBRIE 1987. Ex
tragerea I; 4 24 6 7 12 11; ex
tragerea a II-a: 2 36 35 45 
39 16. Fond de cîștiguri: 538.002 
lei.

de 2 locuri în R.P. Bulgaria și 
diferența în numerar) și 12 va
riante 25% a 4.654 lei; cat. C: 
26,75 a 4.872 lei; cat. D: 46.75 
a 2.788 lei; cat. E: 152,50 a 855 
Iei; cat. F: 282,25 a 462 lei; 
cat. G: 1.608,25 a 100 lei.

FIZICA Șl SPORT"

• CÎȘTIGUR1LE TRAGERII 
MULTIPLE LOTO DIN 23 
AUGUST 1987. FAZA I : cate
goria 1: 3 variante 25% a 18.313 
lei; cat. 2: 9 a 25% a 3.663 lei; 
cat. 3: 7,50 a 4.395 lei; cat. 4: 
17 a 1.939 lei; cat. 5: 71,50 a 461 
lei; cat. 6: 108,50 a 304 lei; cat. 
X: 711,25 a 100 lei. FAZA a 
II-a: categoria A: 3 variante 
25% a 43.438 lei; cat. B: 4 va
riante 100% a 18.617 lei (în 
cadrul cărora cîte o excursie

• Pentru participant!! care 
încă nu și-au procurat bilete la 
tragerea obișnuită LOTO de mîl- 
ne. vineri. 4 septembrie, infor
măm că ASTĂZI este ULTIMA ZI 
cînd își mal pot juca numerele 
preferate !

-3 Reamintim, de asemenea că. 
duminică. 6 septembrie, va 
loc O nouă TRAGERE LOTO 
nrima din această lună dafă 
nu trebuie să lipsească de 
agenda dv.

avea
2 —
ca-- 

pe

A apărut nr. 8/1987 al revistei „Educație fizică și sport". In 
sumarul acestui număr : Editorialul — La marea sărbătoare de 
la 23 August întregul nostru popor — strîns unit in jurul par
tidului al secretarului său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU ; Unele caracteristici și cerințe ale sportului de 
înaltă performanță, de N. Vieru ; la rubrica TEORIE — STUDII 
— CERCETĂRI : Ponderea factorilor antrenamentului șl rapor
tul dintre volum. Intensitate și densitate in pregătirea boxeri
lor de Ov. Munteanu ; Unele recomandări șl reguli pentru ac
tivitatea sportivă nautică de N. G. Oprișan ; Valori de refe
rință ale reflexului cardiac cllno-ortostatic de Georgeta Bli șl 
Ad. Gagea ; la rubrica TEHNICA — METODICA — ANTRENA
MENT : Orientări și concepte majore in pregătirea jucătorilor 
de fotbal, de Gh. Neta ; Jucătorul șl rolul acțiunilor individuale 
în rugby, de D. T. lonescu : Aptitudini indispensabile baschet- 
baliștllor de performanță de H. Giurgiu ; Pregătirea tactică tn 
judo (I) de A. Muraru : Implicațiile structurii jocului In in
struirea grupelor de începător! la volei (D. de V. Ghenadl șl 
eolab : ia rubrica MEDICINA SPORTIVA • Fenomenul de la- 
teralitate în fotbal de Gh Dumitru.

Reamintim că ABONAMENTUL este calea cea mal sigură pen
tru primirea cu regularitate a revistei -EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT".



Campionatele Balcanice

REPREZENTANȚII NOȘTRI

PĂSTREAZĂ
SOFIA, 2 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Du
pă disputele 
deschidere șl 
cele oficiale, 
Campionatele 
lărie 
de... 
zînd

din probele de 
cea dinții dintre 
participanții la 

Balcanice de că. 
marți un moment

CADENȚA SPORTIVI ROiANI PESTE HOTARE
’a

GIMNASTII PE LOCURI 
FRUNTAȘE ÎN JAPONIA

an Gall s.a clasat pe locul trei 
sol cu 9.40 puncte

TURNEUL DE LA

au avut
liniște, programul cuprin- 
doar o probă de dresaj 
ștafetă la obstacole, am. 
în afară de concurs. A- 

ceasta pentru a permite odihna 
cailor, în vederea reluării în
trecerilor dificile, pe de o 
parte, iar pe de alta pentru a 
oferi șl specialiștilor în dresaj 
posibilitatea unei verificări îna
intea abordării competiției de
cisive pentru titluri. Ce au ofe
rit pînă acum evoluțiile celor 
aproape 70 de concurenți, spe
cialiști în săriturile peste ob
stacole? Tehnicienii și specta
torii au urmărit o serie dc 
sportivi deosebit de pregătiți, 
precum și cai de reală valoare, 
ceea ce a făcut ca, în ansam. 
blu, întrecerea să se afle Ia o 
cotă ridicată, echilibrul dintre 
concurenți fiind pregnant. Iată 
de ce. în acest cohtext, este 
îmbucurător faptul că repre- 
zentantii noștri au păstrat ca
dența, ei aflîndu-se printre 
protagoniștii concursului. Fără 
îndoială, proba de marți, în 
care greșelile s-au transformat 
în secunde, pentru ca timpul 
obținut 
cîștigă torului probei să 
transforme la rîndu-i, 
puncte de penalizare (luîndu-se 
în calcul diferiți coeficienți) a 
supus pe participanți la un du- 
blu examen, ei încercînd nu 
numai să evite greșelile, dar 
în același timp să... oprească 
cronometrul cit mai repede. 
Atît fetele, cit și seniorii (cu 
o evoluție superioară celei de 
la deschidere) au absolvit cu 
bine acest examen, plasîndu-se

pentru ca timpul 
în funcție de cel al 

se 
în

pc poziții dintre cele mai 
vorabile. Florin Georgescu 
fost iarăși „numărul 1“ la 
niori. el adjudeeîndu-și proba, 
dar Va trebui să aibă. în con
tinuare, aceeași comportare, 
avînd în vedere valoarea bul
garilor Minko Jelev și Dimităr 
Vasiliev, ca și a grecului Con
stantin Meimarides, în acest 
„joc al calculelor" intrînd însă 
și ceilalți trei component! ai 
lotului nostru — Ionel Bucur, 
Gruia Deac și Mircca Neagu — 
aflați la distanță minimă de 
colegul lor, liderul clasamen. 
tulul.

La fete, deși Marina Mari, 
nopoulou (Grecia) pare a fi 
imbatabilă, Cristina Ciocan și 
Ligia Ilin, mai ales, dar și 
Ioana David au toate șansele 
să răstoarne calculele, mizînd 
pe experiență și chiar pe un 
psihic mai rezistent, avînd în 
vedere experiența edițiilor 
trecute.

Din păcate, debutanta Izabela 
Nădășan nu a ținut pasul, dar 
aceasta privind numai prin 
prisma clasamentului, în care 
a plătit tribut unei căzături. Ea 
are însă posibilitatea să urce 
încă trepte ale ierarhiei.

în sfîrșit, juniorii se află în 
prima jumătate a clasamentu
lui, iar diferențele față de pri. 
mii clasați — evident aici ex
periența și emoțiile vor con
tribui mult în probele urmă, 
toare — pot și ei 
chiar la una din

Să reamintim 
an, Campionatele 
devenit o „cursă 
tate",

să aspire 
medalii.

că, din acest 
Balcanice au 
de regulari- 

pentru a urca pe podium 
fiind nevoie de o mare con- 
stanță pe parcursul a 5 probe 
din ce în ce mai dificile.

Emanuet FÂNTANEANU

2 1.. 
ca

TOKIO, 2 (Agerpres). 
concursul pe aparate din 
drul competiției internaționale 
de gimnastică de la Kofu (Ja
ponia), Cristina Bontaș (Româ
nia) s-a situat pe locul întîi 
la bîrnă cu 9,65 puncte, urmată 
de Tatiana Cernova (U.R.S.S? 
și o altă gimnastă 
Luminița Zâvod, cu 
respectiv 9,40 puncte. Cristina 
Bontaș s-a clasat, de aseme
nea. pe locul trei la sărituri, 
paralele și sol. iar Luminița 
Zâvod a ocupat locul al doi
lea la sărituri cu 9,650 puncte.

în concursul masculin Adri-

TURNEUL DE TENIS 
DE LA BYTOM

româncă
9.55 si

VARȘOVIA, 2 (Agerpres). 
în partidele de calificare pen
tru turneul internațional de 
tenis de la Bytom (Polonia), 
jucătorul român Adrian I’o- 
povici l-a întrecut cu 7—5, 6—1 
pe italianul Andrea Finchi. 
Alte rezultate: Toth — Le
wandowski 6—3, 6—1; Iamroz 
— Kempers 6—4, 6—3; Capel- 
lont — Benberg 6—3. 6—3; Ku- 
czinski — Hoek 6—0, 6—2; 
Restelli — Sidor 6—3, 6—0; 
Ghem a fi — Eriksson 6—4 6—3.

A început marele turneu in
ternational al S.U.A. de Ia 
Flushing Meadows. Ia care par
ticipă cei mai buni jucători ai 
lumii La simplu masculin, 
Ivan Lendl a debutat strălucit 
învingîndu-1 pe Barry Moir în 
mod categoric : 6—0. 6—0, 6—0! 
Nici John McEnroe n-a avut 
probleme cu compatriotul său 
Matt Anger, de care a dispus 
cu 6—3. 6—2, 6—2. Jocuri mai 
importante s-au desfășurat la 
simplu feminin, în care favo
ritele au obținut victorii scon
tate. Martina Navratilova a 
eliminat-o pe Kate Gompert 
cu 6—1, 6—1. Hana Mandlikova 
a dispus de Nathalia Herre- 
man cu 6—1. 6—3. Claudia
Kohde.Kilsch a învins-o pe 
Alicia Moulton cu 6—2. 7—5. 
Alte rezultate : Ann Henrick
son — Judith Wiesner 7—6, 
6—2 ; Catarina Lindqvist — 
Amy Frazier 6—2. 6—2.

în meciul amical de fotbal, disputat ieri

POLONIA ROMANIA 3-1 (3-0)
BYDGOSZCZ. 2 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial). Echipa României a pier
dut meciul amical cu Polonia 
care a avut o desfășurare pa
radoxală — asa cum se poate 
vedea si din caseta tehnică — 
la capătul a 90 de minute în 
care eforturile ofensive ale e- 
chipei au fost anulate de jocul 
mult prea descoperit. în care 
sextetul de atac — pentru că 
de un sextet poate fi vorba — 
a lăsat liber miilocul terenu
lui, ceea ce a făcut ca apărarea 
imediată, si ea în zi slabă, să 
fie la discreția rapizilor înain
tași polonezi, animați de Les
niak. pe care îl cunoșteam din 
locul olimpicilor.

Meciul a început cu superi-

TUIUL CICLIST Al ROMÂNIEI
(Urmare im oag. I)

«u pătruns în Suceava — punct 
care marchează jumătatea ac
tualei ediții a „Micii Bucle” — 
cu un avans de 52 de se
cunde. de care s-a folosit mai 
ales alergătorul stelist Z. L<5- 
rinez a depășit primul linia de 
sosire, treeîndu-și în cont o a

»\\\\\\\\\\\\^^

doua victorie de etapă în Tu
rul României, după cea de la 
Brașov, orașul său natal, con
semnată în 1983. Au sosit ime
diat, cu o roată în urmă, P. 
Santa și V. Gocan. Restul plu
tonului (41 de rutieri) s-a angajat 
pe străzile orașului într-o bătă
lie foarte aprigă, mult gustată 
și aplaudată de un public nu
meros.

DIN NOU ÎN CARAVANA

I Paradoxal, dar cel mai „titrat" rutier al acestei ediții a 
Turului nu se află în pluton. El ocupă, cu o modestie 
nejucată, un loc într-una din mașinile juriului, aslstind 
la întâmplările „Micii Bucle" 1987, în calitate de invitat al 
federației. Prezența fostului grimpeur de elită nu este 
consecința unui bilet de favoare, ci ea trebuie interpretată 
ca un act de curtoazie și, încă mai mult, de restaurare a 
unei frumoase tradiții. Merita intru totul ca prodigioasa 
carieră a invitatului să fie, șl pe această cale, adusă la cu-

I
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îj noștința alergătorilor actualei generații șl dată lor drept 
f? : exemplu : 17 ani de performanță, 49 de izbinzi majore, un 
£ succes in Turul României 1973, o etapă cîștigată în Cursa 
g Păcii, desemnat de 7 ori cel mai bun ciclist român.
%

%

CLASAMENTELE ETAPEI A 
IV-a : Individual : 1. Zsolt Lo-
rinez (Steaua) 2:31,30, 2. P. Șanta 
(Electromureș) la 5 s. 3. V. Gocan 
(Sel. Voința) la 9 s. 4. A. Pe
dersen (Norvegia), 5. L. Kovacs 
(România I). 6. E. Brouwer (Nor
vegia) toți la 1:02. Echipe : 1. 
Steaua 7:06,34, 2. Electromureș 
Tg. Mureș la 5 sec., 3. Sel. Vo. 
lnța la 9 sec. CLASAMENTE GE
NERALE. Individual : 1. Valen
tin Constantinescu (România I) 
13h 29:10, 2. Ol. Celea (România 
I) la 13 sec 3. L. Kovacs (Româ
nia I) la 13 sec., 4. Al. Ion (Stea
ua) la 36 s, 3. Cr. Neagoe (Româ
nia I) la 40 s, 6. I. Schneider 
(Sel. Voința) la 4t s. Echipe : 1. 
România I 40h 28:14, 2. România 
II la 1:19, 3. Metalul Plopeni la 
4:58. Sprinteri î 1. L. Kovacs 34 
p, 2. V. Mitrache (România H> 
33 p, 3. I. Schneider 30 p.

Joi are loc etapa a cincia. 
Suceava — Bistrița, 175 km, 
cu plecare din Suceava (ora 
11,30) și cu trecere prin Cîmpu- 
lung Moldovenesc (ora 13,15) și 
Vatra Dornei (ora 14.30). Sosi
rea este prevăzută, în centrul 
orașului Bistrița, în jurul orei 
17.

oritatea evidentă a echipei Ro
mâniei. care a condus iocul 
mai mult de 15 minute. La 
capătul acestei perioade (cu 
șuturi puternice ale lui Mateuț, 
la un pas de gol) a existat un 
moment psihologic. în min. 17, 
cînd arbitrul a scos în afara 
careului un penalty clar asu
pra lui Hagi. Această mențio
nare nu poate scuza, desigur 
iocul superficial si dezordonat 
care a urmat. în min. 19. ace
lași Hagi prelungește la infinit 
un dribling — de care va abuza 
in continuare —. polonezii re
cuperează în preajma careului, 
îl lansează pe Prusik, complet 
liber la mijloc, acesta avan
sează, sutează puternic. Lung 
respinge, dar LESNIAK, ve
nit în viteză, înscrie impa- 
rabil. în min. 28 va fi 2—0 : 
RUDY se înalță nestingherit în 
mijlocul careului si reia in 
plasă mingea trimisă din cor
ner.

Fotbaliștii noștri se reped din 
nou in atac, au încă o mare 
ocazie, cînd Mateut sutează în 
bară, mingea îi revine, un nou 
șut si portarul apără cu un re
flex extraordinar. După această 
ocazie pierdută, atacurile con
tinuă. suturile se adună în ca
seta tehnică, dar iată că o nouă 
minge respinsă de apărătorii 
polonezi din marginea careului 
ajunge iar la LESNIAK, care, 
doar cu Nicolae în față, sprin- 
tează cu ușurință pe lingă apă
rătorul nostru și... 3—0.

După pauză, asistăm la înlo. 
cuirea Iui Hagi cu... Negrilă, 
antrenorul Jenei reproșîndu-i, 
evident, jocul prea individual, 
în linia de mijloc este avansat 
Rednic si urmează un joc mai 
echilibrat. în care sarcinile de 
fensive nu mai sînt omise. Jo. 
cui se desfășoară mal mult la 
poarta polonezilor, în min. 60 
Lăcătuș, lansat frumos de Bo-

Stadion Zawiza ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
22 000. Șuturi : 11—19 (ine poartă: 
6—12). Cornere : 3—11. Au mar
cat : LESNIAK (min. 19 și 35), 
RUDY (min. 28), respectiv BO- 
LONI (min. 80 — din penalty).

POLONIA : Wandzik (min. 67 
Szezech) — Lubowski (min. 46 
Pogușewski), Krol, Cisek (m!n. 
73 Czeiczyk), Dankowskl — Ur
ban. Tarasiewiez, Prusik. Rudy 
(min. 46 Warycha) — Le niak, 
Marciniak.

ROMANIA: Lung — Rodnic,
Andone, Nicolae, Ungureanu — 
Mateuț. Boioni, Klein (min. 73 
Crlstea) Hagi (imin. 46 Negrită) 
— Lăcătuș Pițurcă.

Ivan Gregr (Cehoslovacia) a ar
bitrat satisfăcător.

Ioni, rămîne în situația de gol 
a lui Lesniak, dar trage ală
turi. .. Meciul continuă cu a- 
ceeași superioritate a fotbaliș
tilor români, poate și datorită 
schimbărilor numeroase inter
venite în echipa gazdelor șl, 
astfel, la unul din numeroasele 
atacuri conduse mal ales de 
Mateuț, acesta este faultat clar 
în careu și BOLONI transfor. 
mă impecabil, rămînînd cu sin. 
gura satisfacție a meciului cu 
nr. 100.

A fost un „meci al erorilor", 
în fața unei echipe viguroase, 
cu o medie de vîrstă de 23,5 
ani care, dincolo de greșelile 
menționate și multe altele, s-a 
impus în duelurile individuale, 
printr-o prospețime reală.

Peste toate acestea rămîn, 
însă, unele probleme de fond 
care se cer rezolvate și asu. . 
pra cărora vom reveni. Dintre 
ele, cea mai importantă ni se 
pare stabilirea unui rol adec
vat lui Hagi, pentru valorifi. 
carea calităților pe care 1 le 
cunoaștem.

loan CHIRILĂ

FOTBAL MERIDIANE

5

Profitind de reintilnirea cu marele campion de altădată, 
ajuns la 40 de ani, dar rămas în posesia unei amabilități 
seducătoare (doar sprintul său clndva incendiar s-a stins !), 
i-am solicitat părerea despre ziua de azi si de inline a 
ciclismului nostru. „în lipsa lui Mircea Romașcanu, în 
convalescență, plutonul caută cu înfrigurare un 
căpitan de echipă. Valentin Constantinescu poate aspira, cel 
dinții, la această onoare, avînd calitățile unui rutier com
plet. Ar mai intra în discuție redutabilul contratimpist 
Vasile Mitrache. Olimpiu Celea, recomandat de o voință 
de fier și chiar Gheorghe Lăutarii (n.n. neparticipant la 
Tur, după o fractură de claviculă), pentru care pledează 
o experiență mal bogată. Nu mă îndoiesc că timpul cel 
mai scurt va confirma aceste valori și va hotărî între ele. 
Oricum, judecind după datele Turului actual, ciclismul 
românesc are mari resurse și, în temeiul lor, dreptul să 
spere la mai mult".

Am stat de vorbă, sîntem convinși că ați ghicit, cu Vasile 
Teodor, a cărui reîntoarcere în caravană, după opt ahi de 
expectativă, se cuvine salutată ca un eveniment încurajator. 
(Ov. L).

MAI MARE DECIT

I
I
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WEMBLEY
în 

In-
LONDRA, 2 (Agerpres). 

orașul englez Luton s-au 
cheiat lucrările la construcția 
noului stadion, cu o capacitate 
de 120 000 locuri. în afara te
renului central, acest complex 
sportiv mai cuprinde, printre 
altele, săli de expoziție și con
ferințe, un hotel si un centru 
comercial.

Suprafața totală a Comple
xului este de cinci ori mai 
mare decît cea a cunoscutului 
stadion .,Wembley" din Lon
dra.

PE SCURT © PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT © PE SCURT
ciclism 0 Proba feminină 

contracronometru pe echipe din 
cadrul Campionatelor Mondiale de 
la Villach (Austria) a revenit for
mației U.R.S.S.. Înregistrată pe 
distanța de 50 km cu timpul de 
lh 05:53. Pe locurile următoare 
s-au elasaț S.U.A. — Mi 05:58 
Italia — lh 06:42. Olanda — lh 
08:06. Suedia — lh 08:34. Canada 
— lh 09:09.

ȘAH 0 La clubul, de șah din 
orașul Baku, rezervat tinerelor 
talente din U.R.S.S.. sînt organl-

zate periodic întîlnlrl cu mari 
maeștri ce își împărtășesc din 
experiența tor viitorilor campioni. 
La multe dintre aceste întîlnlrl 
este prezent și campionul mon
dial Garrl Kasparov, ale cărui 
conferințe sînt urmărite cu mare 
Interes.

tenis • Finala zonei asiatice 
a „Cupei Davlș" se va disputa, 
in perioada 2—4 octombrie, la 
Shanghai, între echipele R. p. 
Chineze, șl Noi! Zeelande. După 
cum s-a anunțat, in semifinale '

jucătorii chinezi au învins cu 3—2 
formația Japoniei.

VOLEI 0 tn semifinalele tur
neului masculin de la Tallin, e- 
chlpa U.R.S.S. a Întrecut cu 3—1 
(15—9, 15—12, 7—13, 13—12) forma
ția Japoniei iar echipa Franței a 
învins cu 3—2 (15—10. 9—1,5,. 3—1'3, 
1'6—14, 15—13) reprezentativa 
S.U.A tn turneul pentru locurile 
5—S au fost consemnate următoa
rele rezultate : Polonia — Bulga
ria 3—0 ; Cuba — Cehoslovacia 
3—0

0 CAMPIONATUL Austriei 
continuă intr-un ritm susținut. 
Marți s-a desfășurat o nouă eta
pă, a 9-a. In general, rezultatele 
au fost normale. Rapid Viena. 
lidera clasamentului, a pierdut 
primu’ punct în actuala ediție : 
3—3, la Innsbruck, cu F.C. Ti
rol. Singura-victorie în deplasare 
a obținut-o Sturm Graz : 1—0 cu 
Vienna, tn rest, numai succese 
ale gazdelor : Grazer A.S.K. — 
L.A.S.K. 2—1. Austria Klagenfurt
— Modling 2—1, Austria Viena — 
Admira Wacker 3—2. Vocst Llnz
— Wiener Sportclub 4—1. tn cla
sament : Rapid 17 p. Austria Vie
na 13 p, Sturm Graz și Grazer 
A. K. ou cite 14 p. In clasamen
tul golgeterilor continuă să con
ducă Knaller (Rapid) cu 11 g.

0 PRIMELE meciuri din etapa 
a 8-a din campionatul vest-ger- 
man s-au soldat cu rezultate nor
male: Eintracht Frankfurt(M. — 
Borussia Dortmund 0—0, Karls
ruhe — Kaiserslautern 1—o, Hom
burg — Hamburger S. V. o—2, 
Hannover — Bochum 1—0, Schalke
— Uerdingen 2—1

0 UN MECI 
mare Interes, 
la DUsseldorf, 
inttlni Anglia, 
nunțat lotul. __ ___
Matthaus (accidentat) dar în 
chipă vor fl prezenți, desigur, 
portarul Immel fundașii B::ch- 
wald, Frontzeck. Herget și Îna
intașii K. Allofs (Marseille). Lit- 
tbarski (F. C. Koln), VSHer (Ro
ma), Rahn.

0 IN CADRUL pregătirilor 
pentru viitorul campionat mon
dial, reprezentativa Argentinei, 
deținătoarea titlului suprem, va 
susține In luna decembrie a a-

amical așteptat cu 
Miercurea viitoare 
R. F. Germania va 
Beckenbauer a a- 
din care lipsește • .... . r_

cestui an. la Buenos Aires, un 
meci amical în compania selecțio
natei R.F. Germania, vicecampi- 
oanâ mondială. Anul viitor, fot
baliștii argentinieni vor evolua 
în luna aprilie în R. F. Germa
nia. iar în continuare vor parti
cipa la un turneu internațional 
in Australia, alături de formațiile 
Braziliei. Arabici Saudite și echi
pei țării-gazdă.

0 ÎN PRELIMINARIILE C.E. 
se vor desfășura miercurea vii
toare meciuri importante. La 
Cardiff : Țara Galilor — Dane
marca. Desigur. Sepp Piontek, 
selecționerul danez, nu va renun
ța la jucătorii din străinătate. în 
timp ce omologul său galez Mike 
England are probleme în alcătui
rea echipei. Doi dintre cei mal 
buni jucători ai săi vor fi ab
senți: omul de gol. Ian Rush 
(Juevntus), care, după accidenta
rea sa își va relua abia săptămî- 
na viitoare pregătirile, iar porta
rul titular Southall (Everton) este 
încă Indisponibil în urma unul 
vechi traumatism la genunchi. 
Alte partide : Islanda — Norve
gia. U.R.S.S. — Franța, Finlanda 
— Cehoslovacia, Irlanda — Lu
xemburg. După cum se vede, un 
program foarte bogat.

0 ECHIPA Iugoslaviei a între
cut cu 2—0 selecționata Ungariei, 
în turneul internațional pent-u 
juniori ce se desfășoară în ora
șul iugoslav Pola. Intr-o altă 
partidă, eehlpele R. F. Germania 
si Austriei au terminat la egala
ta'? : ’—1.

0 IN TURNEUL internațional 
de fotbal rezervat echipelor de 
junior! II (cadeții oe se desfă- 
șoa-ă la Caii, echipa Columbians 
Deportivo a întrecut cu scorul de 
1—6 formația Bayern Mn™-’’"'”.

Rel«-U« ji administrsn*
Tiparul I.p .tnformatU* Cont» to or P T T H tei centrală >l R.70 ii.50.59 eoresp I0.3I.60 interurban 437: telex IO 350 romsp Teietîx: I90) Nr. t1.60.23

pentru «trai na tate abonamente prin Rompresfilateita «eetorul «xoort-imoor: presă p.O.B 12-201 teiex 10375. prafir București Cale» 5rtv'.!e! nr 5t-ss 10 36s


