
Sub președinția tovarășului
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, Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, joi, 3 septembrie, a a- 
vut loe ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.B.

Au participat, de asemenea, 
membri ai guvernului, cadre de 
conducere din economie, pri
mii secretari și secretarii pen- 
tru probleme economice ai co
mitetelor județene de partid, 
directori generali de centrale 
și de institute centrale de cer
cetare.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut RAPORTUL PRIVIND 
REALIZAREA PLANULUI PE 
LUNA AUGUST ȘI MASURILE 
PENÎRU ÎNDEPLINIREA IN
TEGRALA A PREVEDERILOR 
DE PLAN PE LUNA SEP
TEMBRIE ȘI TRIMESTRUL III 
1987, RAPORTUL CU PRIVI- 
re la Sarcinile de plan 
PE TRIMESTRUL IV ȘI PE A. 
NUL 1987, RAPORTUL PRI
VIND ACȚIUNILE DESFĂȘU
RATE PENTRU ELABORAREA 
PROGRAMELOR DE MĂSURI 
SUPLIMENTARE DE RECU
PERARE A RESTANȚELOR 
ȘI DE REALIZARE A PRO
DUCTIVITĂȚII MUNCII PLA
NIFICATE PE ANUL 1987, 
RAPORTUL PRIVIND PRO- 
GRAMUL DE RECUPERAREA 
DEPĂȘIRII CHELTUIELILOR 
PE SEMESTRUL I 1987 ȘI ÎN- 
CADRAREA ÎN COSTURILE 
DE PRODUCȚIE PLANIFICA- 
TE PE ANUL 1987.

In legătură cu aceste rapoar
te au luat cuvintui membri ai 
Comitetului Politic Executiv, 
prim viccprim-miniștri și vice* 
prim-miniștri ai guvernului, 
miniștri, directori de centrale 
și primi secretari ai unor co. 
mitete județene de partid. S-au 
analizat pe larg rezultatele ob- 
ținuto în îndeplinirea planului 
pe luna august și pe primele 
8 luni ale acestui an, subli. 
niindu-se atît progresele rea
lizate fată de perioada cores
punzătoare a anului trecut, cît 
și stările negative care. s-au 
manifestat în activitatea unor 
ministere, centrale și unități e- 
conomlce.

In încheierea dezbaterilor 
asupra acestor rapoarte a luat 
cuvîntul
Ceaușescu, secretarul general a! 
partidului.
ansamblu, nu putem fi mulțu
miți de felul cum s-a realizat 
planul pe luna august și pe 
primele 8 luni ale acestui an, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că este necesar sâ se 
ia de îndată > măsuri ferme în 
vederea îmbunătățirii radicale 
a întregii munci și recuperării 
neîntîrziate a tuturor restan
țelor, astfel îneît, începînd din 
luna septembrie, activitatea e- 
conomică să se desfășoare la 
un nivel superior, asî»urîndu-se 
realizarea exemplară a indica, 
lorilor, cantitativi și calitativi, 
ai planului. În centrul preo- 
cupărilor trebuie să se situeze 
îndeplinirea ritmică, integra
lă, la toate sortimentele, a pla- 
nului Ia producția fizică — con. 
diție hotărîtoare pentru apro
vizionarea corespunzătoare a u- 
nițăților productive, pentru re. 
alizarea, la termenele stabili
te, a contractelor economice.

tovarășul Nicolae
Subliniind că, pe

Turul ciclist al României

ASPRUL EXAMEN AL MUNTELUI
BISTRIȚA, 3 (prin telefon), 

încă înaintea competiției, s-a 
afirmat că etapa Suceava — 
— Bistrița (175 km) va fi 
„piatra de încercare" a actu
alei ediții a Turului ciclist al 
României. Se avea în vedere 
nu doar lungimea deosebită a 
traseului, cît capricioasa lui 
geografie, cu mult munte și 
trei cățărări de categoria A, în
tre care „pereții" de la Mes- 
tecăniș șl Tihuța, de peste 1 030 
metri, par mal accesibili alpi- 
niștilor decît cicliștilor! Șl 
etapa n-a dezmințit anticipă
rile, fiind scena unei lupte 
acerbe, bărbătești, cu numeroa
se răsturnări de situație. Bătă
lia s-a declanșat imediat după 
Start, cînd Ov. Mîtran (Metalul 
Plopeni) s-a aventurat intr-o 
timpurie evadare. rezolvată

In mod deosebit, secretarul 
general al partidului a cerut 
consiliilor de coordonare pe 
ramuri din cadrul guvernului, 
ministerelor, centralelor, între, 
prinderilor să pună în perma- 
nență pe primul plan reali
zarea producției de export și 
a exportului, lichidarea grab
nică a oricăror rămîneri în ur
mă care mai există în a- 
cest domeniu. în lunile urmă
toare va trebui să se realize
ze un volum mult sporit de 
producție pentru export — și a- g 
ceasta impune ca în toate cen- 
tratele și întreprinderile care g 
au sarcini de export să se ac
ționeze în modul cel mai ho- 
tărît pentru îndeplinirea ri
guroasă și în cele mai bune 
condiții de calitate a preve
derilor contractelor încheiate 
cu beneficiarii externi, asigu. 
rîndu-se lansarea la timp în 
fabricație a producției și rea
lizarea ei cu prioritate. Pe 
fiecare centrală. întreprindere 
vor trebui clarificate și solu
ționate neîntîrziat toate proble
mele de care depinde realizarea 
în bune condițiuni a producției 
de export și a exportului. In 
acest cadru, secretarul general 
al partidului a arătat că se im
pune să se ia de îndată măsuri 
ca toate comisiile județene 
special constituite pentru pro
blemele de export să-și îmbu- 
nătățească activitatea, să urmă
rească zilnic, cu exigență și 
răspundere, cum se realizează 
exportul In fiecare întreprin
dere și să intervină in mod 
operativ pentru înlăturarea ori
căror neajunsuri care ar putea 
influența negativ asupra înde
plinirii integrale a planului dc 
export. Realizarea exportului 
— a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este problema nu
mărul unu și trebuie să se afle 
zi de zi în atenția ministere
lor, centralelor, organelor și 
organizațiilor de partid, a tu
turor colectivelor de oameni ai 
muncii. Există asigurată baza 
materială necesară — și, acțio- 
nîndu-se cu răspundere, în- 
tr-un înalt spirit de ordine și 
disciplină, se va putea ca, în 
următoarele luni, începînd din 
septembrie, să se realizeze 
producția de export la nivelul 
sporit prevăzut în plan, astfel 
îneît, pe ansamblul întregului 
an, și sarcinile în acest do
meniu să fie integral îndepli
nite.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras, de 
asemenea, atenția asupra situa
ției nesatisfăcătoare existente 
în domeniul investițiilor și a 
cerut pa în următoarele 4 luni, 
începînd cu luna septembrie, 
să se asigure intensificarea 
ritmului lucrărilor de construc
ții și montaj, o mai bună or
ganizare a muncii pe șantiere 
și folosirea eficientă a timpului 
de lucru, în vederea recupe
rării grabnice a rămînerilor în 
urmă și a punerii în funcțiune, 
la termenele stabilite, a obiecti
velor prevăzute în plan, atin
gerii indicatorilor tehnico-eco 
nonsîci aprobați Ia toate capa- 
citățile de producție. S-a ce-

(Continuare în pag. a 4-a)

însă, cu promptitudine, după 
Gura Humorului (km 18). După 
ce sprintul (de pluton) de ia 
Cknpulung Moldovenesc (km 
44) a revenit lui V. Mitrache 
(România II), caravana s-a 
angajat, sub un soare ca 
mierea, pe îneîntătoarea zale 
a Putnei, pregătind, parcă fără 
grabă, strategiile pentru asal
tul muntelui. La Mestecăn.ș 
(km 72), a trecut primul A 
Pedersen, oaspeții din Norvegia 
făcînd, o dată în plus, dovada 
calităților lor de grimpeuri. în 
clipele imediat următoare, a- 
celașl V. Mitrache a țîșnu 
irezistibil și, cîștigînd metru 
după metru, s-a distanțat, a- 
vînd la Vatra Darnel (’ 
un minut avans. Plutonul încă 
nu s-a neliniștit, cînd fugară' 
nu visează decît la tricoul roșu
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8 Un frumos succes la „europenele" de lupte libere

ȘAPTE MEDALII CUCERITE DE JUNIORII ROMÂNI!
Autorii acestei remarcabile performanțe: R. Rașovan,

__________________________________________________ __ _________________
| R. Ana, D. Prefit - aur; E. Elekes șî P. Cruceanu

argint; A. Koteles și G Bejenaru — bronz

iii i xvxai pxcuxd. un tui 
șS medalii, realizare care 

ză România la această 
title pe primul loc în 

ÎȘ mentul neoficial pe 
g înaintea U.R.S.S..

S-a încheiat, la Katowice, in 
Polonia, ediția din 1937 a Cam
pionatelor Europene de lupte 
libere rezervate juniorilor. La 
întreceri au fost prezenți șapte 
tineri performeri români care, 
spre cinstea lor si a mișcării 
sportive din tara noastră, au 
avut comportări excelente, reu
șind să cucerească, toti. meda
lii ! Mai precis, un total de 7 

situea- 
compe- 

clasa- 
națiuni. 

Bulgariei, 
Poloniei, Ungariei și a altor 
țări cu o puternică tradiție In 
această disciplină. Intre aceste 
trofee, figurează 3 medalii 
de aur, cîștigătorii lor fiind 

Sj Romică Rașovan (cat. 50 kg). 
2: Radu Ana (cat. 54 kg) și Dă- 
|? nuț Prefit (cat. 58 kg). Deci, 
Jî o superioritate netă la catego- 

riile mici de greutate, pe 
care o dorim continuată și la 
nivelul seniorilor. Alți doi 

g 'uptători au intrat in posesia 
I—----------------------------

Campionatele Mondiale de atletism

S-A INTRAT IN ULTIMA LINIE DREAPTA A ÎNTRECERII
• Doina Melinte și Mitica Junghiata s-au calificat in 
finala probei de 1500 metri @ Pînă acum, doar Litvinov 
și Moses și-au păstrat titlurile I © Premieră „la foto

grafie" la 400 metri garduri
(prin telefon,_ de 
nostru special), 

a doua ediție a
ROMA, 3 

Ia trimisul 
La această
C.M. de atletism sînț prezenți 
31 de cîștigătorl olimpici de la 
Los Angeles, tot atîția campioni 
ai lumii de la Helsinki și 28 
de recordmani mondiali. Din
tre cele 18 probe desfășurate 
în prima jumătate a competi
ției, doar la două campionii 
de la Helsinki și-au păstrat 
titlurile: Edwin Moses la 400 
m.g. si Serghei Litvinov la 
aruncarea ciocanului (ambii au 
obținut rezultate superioare ce- 
'or din capitala Finlandei). In 
-est, campioni noi. Trebuie să 
arătăm, însă. că. dintre toate 
probele, doar la 6 au fost pre- 
zenți vechii campioni ai lu
mii...

Proba vedetă a reuniunii de 
marți a fost cursa masculină de

f © Valentin Constan- 
tinescu păstrează tri
coul galben ® Pri
mul la Bistrița : F 
Nordhaugen (Norve 
gia) @ O evadare 
solitară de peste 75 
km I a Azi, etapa a 
Vl-a, Bistrița — Me

diaș (160 km)

de sprinter, pe care îl cedase 
în ajun lui L. Kovacs. Pe ne
simțite, Mitrache a mărit mereu 
diferența, fiind înregistrat după 
„neutralizarea" de la Podu 
Coșnei (la una dintre cele 18 
treceri de cale ferată ale eta-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare în pag. 2-3)
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medaliilor de argint: Endre 
Elekes (cat. 68 kg) și Petri- 
șor Cruceanu (cat. 115 kg).

Astăzi, in turneul internațional feminin de rolei

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl POLONIEI

SE INTILNESC IN DERBYUL COMPETIȚIEI
BRAȘOV, 3 (prin telefon). — 

Reprezentativa feminină de 
volei a țârii noastre, care, 
peste trei săptămîni, va par
ticipa în Belgia la faza finală 
a Campionatului European, se 
află la ora ultimelor verificări 
în public, în cadrul Turneului 
internațional al României, 
găzduit de Sala Sporturilor 
din localitate.

în debutul turneului de aici 
s-au întîlnit chiar cele două 
sextete ale ___ 1_ _____ _
România A — România B 3—1 
(3, -11, 6, 12). 
multe faze și perioade

lotului nostru :
Un joc cu 

bune.

400 metri garduri. Faimosul 
campion american Edwin Mo
ses s-a aflat la conducere încă 
de la început și a fost primul 
care a trecut fiecare dintre 
cele 10 garduri. Pe ultima por
țiune de linie dreaptă a nce-

Romeo VILARA
(Continuare în pag. a 4-a)

PENTATLONIȘTII DE LA STEAUA
AU CIȘTIGAT AMBELE TITLURI NAȚIONALE

La capătul a șase zile de în
treceri disputate, pentatloniștii 
fruntași ai țării și-au desem
nat ieri campionii pe acest an, 
atît lă individual, cit și pe e- 
chtpe. Așa cum se putea anti
cipa, ultima probă, crosul, n-a 
putut schimba ierarhiile înre
gistrate după primele patru 
„examene", titlurile revenind 
pe merit echipei Steaua și 
unuia din componenții săi, evi
dent cel mai valoros — Marian

Constantin MACOVEI

'Wfttpâ Steaua ȚanTrenorul Gheorghe Tomiuc — în stingă, alături 
de elevii săi) Foto : Vasile BAGEAC

(Continuare în nao 2-3)

KSteles (cat. 
Claudiu Beje- 

Felicitări

Medaliile de bronz au revenit 
lui Alexandra 
88 kg) și lui 
nara (cat. 63 kg), 
cluburilor de unde provin cei 
7 tineri luptători, precum șl 
antrenorilor de lot '
Pavel, Gheorghe Urian 
ire Coman, împreună 
trenorul federal Ion

Nicolae 
Si Pe- 

cu an- 
Crîsnic.

sistemului defensiv.
Francisco Medln

corect echipele : 
A — Gabriela 
Eugenia Cotescu, 

Niculina Bu- 
Speranța Gaman, Felicia

în care «secundele*, evident 
sub nivelul primului sextet în 
ceea ce privește forța de atac, 
au dat totuși o replică adesea 
remarcabilă, grație vitezei 
mai mari de distribuire a min- 
giilor de către ridicătoarea 
Mirela Zanfir, eficacității și 
mobilității lor în ambele faze. 
Desigur, victoria primei echi
pe era previzibilă, dar ne aș
teptam la mai multă constan
ță din partea celor șase com
ponente la execuția serviciu
lui, la preluare și în organi
zarea
Arbitrii ----------- -------
(Cuba) și Horia Anca (Brașov) 
au condus 
ROMANIA 
Dumitrescu, 
Mirela Bojescu, 
jor, ----- — --------
Popescu ; ROMANIA B — Mi
rela Zanfir, Tatiana Popa. Da
niela Dinică, Monica Șușman, 
Ioana Cotoranu, Monica Pe- 
trașcu.

în cea de a doua partidă 
s-au întîlnit echipele Poloniei 
și Cubei-tineret (din păcate, 
prima reprezentativă a acestei 
țări, aflată și ea în Europa, 
nu a putut face deplasarea la 
turneu). A fost un joc la dis
creția formației poloneze — 
care se pregătește, de aseme
nea, pentru faza finală a C.E. 
— ea dovedind o firească su-

■'urelian 8RE3EANU

(Continuare în pag 2-3)

Gheorghe. De altfel, atît Stea
ua I, cit și noul campion al 
țării s-au aflat pe primul loc 
in clasamentele respective du
pă proba a doua șl au rezistat 
cu brio tuturor atacurilor de
clanșate de sportivii timișoreni. 
Proba de cros — desfășurată 
pe un traseu „scurt", de 2 000



MECIURI SPECTACULOASE
MAMAIA, 3 (prin telefon). 

Turneul internațional de tenis 
rezervat juniorilor a continuat 
cu disputarea probelor de sim

plu fete. Două dintre favori
te, Milena Koltzeva (Bulgaria) 
și Beata Zalka (Ungaria), au 
părăsit concursul, ele fiind eli
minate de reprezentantele noas
tre, Mădăiina Voinea cîștigînd 
cu 6—0, 6—1, în timp ce Moni- 
ca Pecheanu a întrecut-o cu 
6—0, 6—4 pe jucătoarea din 
Ungaria. Alte victorii lejere : 
Diane Samungi — Felicia Mu- 
reșan 6—1, 6—0, Angela Kerek 

— Romelia Mitroi 6—2. 6—2,
Loredana Bujor — Beatrice 
Baer (R.D. Germană) 6—0, 6—1. 
Claudia Neacșu — Irina Spîr
lea 6—1, 6—2.

Două meciuri au reținut în 
mod deosebit atenția prin fru
musețea lor. In primiri rînd, 
cel dintre foarte tînăra Roxana 
Rădulescu (14 ani) șl sovietica 
Natalia Biletskaia, aceasta din 
urmă o sportivă bine clădită, 
cu un arsenal de lovituri foar
te bine pus la punct, Care a 
cîștigat cu 7—5, 6—:2. Avem a- 
poi în vedere întîlnirea dintre 
Cătălina Cristea șl Andreea 
Vane, victoria revenind celei 
de a doua cu 7—5, 6—3, primul 
set fiind foarte disputat. Și 
turul al doilea în proba de

simplu băieți a fost marcat de 
cîteva dispute atractive: după 
o luptă 
Serbailo
S. Gima 
sovietic, 
întrecut _
Vacek cu 6—1, 6—2. Daniel Do
bre a avut ceva emoții în de
butul meciului Cu tenismanul 
cehoslovac Lucas- Novorca, pe 
care însă l-a depășit repede cu 
6—2, 6—1. La rîndul său, Cătă
lin Chițeș a obținut o victo
rie prețioasă în fața favoritu
lui nr. 7 al turneului, ungurul 
Levente Baratosi, cu 3—6, 6—1, 
6—2. Alte rezultate (feminin, 
turul I): Ana Stranadova 
(Cehoslovacia) — Victorița 
Neacșu 6—2, 6—3, Elena Kis- 
lukha (U.R.S.S.) — Laura Stan- 
ciu 6—2, 6—2, Edina Kalteneker 
(Ungaria) — Anca Șelărescu 
6—2, 6—1, Rita Luche (R. D. 
Germană) — Eva Kristeva 
(Bulgaria) 6—2, 6—0, Silvia 
Czopek (Polonia) — Bernade- 
ta Martin 6—0, 6—1; masculin 
(turul II): Itu — Moise 6—1, 
6—0, Porumb — Hansch 
(R.D.G.) 6—1, 6—2, Draga — 
Dobrowski (Polonia) 6—1, 6—1,
Syoden (Suedia) — Gălan 6—2, 
6-1.

foarte strînsă, Stepan 
(U.R.S.S.) a dispus de 
cu 7—5, 6—4, șl tot un 
Serghei Skakun, l-a 

pe cehoslovacul Daniel

Doina STĂNESCU

TENISMANII NOȘTRI AU DOMINAT

ÎNTRECERILE BALCANIADEI

Turneul internațional de 
baschet dotat cu „Cupa Steaua" 
a Început în sala Floreasa cu 
participarea echipelor S.K.A. 
Riga (U.R.S.S.), Dukla Olomouc 
(Cehoslovacia), Steaua și Aca
demia Militară.

In primul meci al competi
ției s-au întîlnit echipele S.K.A. 
Riga și Academia Militară. 
Partida a debutat sub semnul

echilibrului, după care baschet- 
baliștii sovietici au pus stapî- 
nire pe joc și au dominat cu 
autoritate, cîștigînd Ia un scor 
categoric : 109—66 (61—40). Ju
cătorii noștri au evoluat șters, 
fără vlagă, cu multe greșeli in 
transmiterea mingii. Eforturile 
lui Braboveanu — revenit după 
o lungă absență în activitate 
— și ale lui Scarlat nu au fost 
susținute de coechipieri. Au

DIN FUGA PLUTONULUI

La Belgrad s-a încheiat edi
ția din 1987 a Campionatelor 
Balcanice de tenis pentru se
niori, competiție care — 
cepînd de anul trecut — 
desfășoară după o nouă for
mulă, cea de turneu individual. 
Campion balcanic este declarat 
tenismanul cîștigător al finalei, 
iar țara clasată pe primul loc 
este aceea ai căror cei mal 
mulți reprezentanți ajung in 
sferturile de finală și, se înțe
lege, evoluează bine în conti
nuare.

Reprezentantul României, Flo
rin Segărceanu, a obținut titlul 
de campion balcanic, iar îm
preună cu formația antrenată 
de Ștefan Georgescu a cîștigat 
și locul I pe națiuni (cu trei 
sportivi în „sferturi": Segăr
ceanu, Adrian Marcu și Marius 
Comănescu). Pînă a ajunge în 
finală (6—2, 6—3 cu Adrian 
Marcu), Segărceanu a dispus 
cu 7—5, 6—3 de Rigas (Grecia), 
cu 6—4, 6—3 de Rainov (Bul
garia) și cu 7—6, 3—6, 6—2 de

In
se

Sarici (Iugoslavia). „Și ceilalți 
tenismani români au avut evo
luții bune — ne spunea prof. 
Aurel Segărceanu, conducăto
rul delegației la Campionatele 
Balcanice. In primul rind_ se 
cuvine remarcat faptul că A- 
drian Marcu, prin jocul foarte 
bun pe care l-a prestat, a de
venit al doilea titular cert al 
echipei României in meciurile 
de simplu, lui Florin Segărcea
nu alăturindu-i-se astfel un 
tenisman de valoare. In semi
finale, el a dispus de tenacele 
jucător grec Bavelas cu 6—3, 
6—3, iar Marius Comănescu l-a 
întrecut cu 6—4, 6—4 pe puter
nicul tenisman iugoslav Prpi- 
ci“. în proba de dublu, pere
chea Marius Comănescu — Mi
hai Vanță a ajuns în finală, 
dar a pierdut în fața cuplului 
iugoslav Prpici — Ivansevlci 
cu 6—4, 4—6, 6—7 (9—11 la tie
break). în competiția feminină, 
reprezentativa țării noastre a 
ocupat locul secund. (I. GV.).

HANDBALISTELE JUNIOARE - LOCUL SECUND LA „TURNEUL PRIETENIA-
La Sofia s-a desfășurat „Tur

neul Prietenia" la handbal ju
nioare, competiție la care au 
participat reprezentativele Bul
gariei, Cehoslovaciei, R.P.D. 
Coreene, R.D. Germane, Polo
niei, României, Ungariei și U- 
niunii Sovietice. Echipa țării 
noastre (antrenori: Bogdan Ma- 
covei, Gheorghe Sbora și Con
stantin Cojocaru) s-a situat pe 
locul secund, cu trei victorii 
(39—25 cu R.P.D. Coreeană, 
26—21 cu Ungaria, 21—16 cu 
Polonia), un rezultat de egali
tate (22—22 cu U.R.S.S.) și o 
singură infrîngere (20—21 cu 
Bulgaria). „Despre această ul
timă partidă — aflăm de la an
trenorul Bogdan Macovei — 
trebuie spuse cîteva cuvinte. 
Handbalistele noastre, cu ex
cepția min. 1 și 59, cînd gaz
dele ne-au condus cu 1—0 și, 
respectiv 21—20, s-au aflat tot

timpul la cirma jocului. Cîteva 
grave erori ale unui cuplu de 
arbitri polonezi ne-au frustrat 
de o victorie meritată".

în afară de Gabriela Turea, 
care a fost declarată cel mai 
bun portar, s-au mai remar
cat Daniela Paștiu (pe locul 
secund în clasamentul golgete- 
rltor, cu 39 de goluri înscrise), 
Adina Ion, Lăcrămioara Lazăr, 
Mirela Gheorghe și Sorina 
Lefter. Generația handbaliste
lor care au participat acum la 
„Turneul Prietenia" (născute în 
1969 și 1970) vor alcătui echi
pele ce vor fi prezente, în 1989, 
la Campionatul Mondial de ti
neret.

Clasament final: 1. Bulgaria, 
2. România, 3. U.R.S.S., 4. Po
lonia, 5. Ungaria, 6. R.P.D. Co
reeană, 7. R.D. Germană, 
Cehoslovacia. (I. GV.).
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BOX. RECENTA EDIȚIE a „Mănușel 
Litoralului" și-a dovedit utilitatea, ea prile
juind afirmarea unor tineri mai puțin cu- 
noscuțl. Un prim exemplu este cel al spor
tivului de categorie muscă Asan Givan (Fa
rul Constanța), cîștigător al competiției la 
categoria sa. Născut în anul 1969, A. Givan 
a început să practice sportul cu mănuși la 
A.s Petrochimistul Năvodari, sub îndruma
rea antrenorului Iosif lacobovschi. El s-a 
dovedit deosebit de talentat, printre învin
șii săi numărindu-se și dinamovistul Viorel 
Enceanu. Cel de al doilea învingător nes- 
contat este buzoi anul Ion Dumitru (seml- 
muscă). Legitimat la A.S.A. Buzău, el a fost 
pregătit de antrenorii Radu Enache și 
Emil Bădle • IN CONTRAST cu cel doi 
tineri remarcați semnalăm comportarea 
surprinzător de slabă a campionului cate
goriei semigrea Dumtlru Senciuc (A.E.M. 
Timișoara). Neglijîndu-și pregătirea, timi
șoreanul a fost învins de Viorel Neagu (Di
namo). (M. Tr.).
LUPTE. in afara preocupărilor lor 
de a veghea asupra stării de sănătate a 
sportivilor a menținerii plenitudinii forței 
lor fizice medicii loturilor, Nlcolae Ploieș- 
teanu țgreco-romane) si' Nicolac Lazăr (li
bere) sînt totdeauna .pe fază" perfect do
cumentați asupra situației din concurs a 
luptătorilor și dispuși să acorde celor care

• Per Breen, conducătorul delegației norvegiene și 
membru al federației de ciclism din Oslo, ne declară: 
„Organizatoric, Turul României mi se pare fără reproș, iar 
nivelul lui competițioilal e foarte ridicat. N-am decît să 
mă felicit că am acceptat Invitația de participare". • 
Una din explicațiile „căderii" echipei I.M.G.B. se leagă (și) 
de amigdglita acută, cu reacție sinuzală și febră, acuzată 
de căpitanul ei, Mitu Petru}. Doar intervenția promptă a 
dr. Mircea Răzuș, de la Stația de salvare a Capitalei, și 
cele trei ...injecții cu polidin l-au mai pus pe picioare. • 
La Vaslui, intre spectatorii care au aplaudat sosirea cara
vanei l-am remarcat și pe reputatul arbitru de fotbal 
Adrian Porumbaiu • Mecanicului echipei Steaua, Simion 
Pal, nu l-au trebuit decît opt secunde pentru a-i schimba, 
înainte de Fălticeni, o roată lui P. fanta, de la.„ Electro
mureș. Cunoscătorii afirmă că recordul lui poate eobori 
pînă la cinci secunde. • Cel mai vîrstnic concurent al 
actualei ediții, C. Dumitrache.Qlogu (Metalul Plopeni), a de
pășit 30 de ani. El s-a născut cu exact 14 ani și 11 zile 
înaintea mezinului întrecerii. Dan Irimiaș, din Selecționata 
Voința. • Norvegianul Torjos Larsen, clasat in prezent al 
21-lea, a luat parte la Cursa Păcii 1987. • Cel mai ghi
nionist om din caravani se poate socoti fostul campion (de 
pistă) Constantin Popescu, a cărui mașină a suferit pe 
prima jumătate a traseului trei pene de motor și trei de 
cauciuc ! • Azi, brașoveanul Al. Niri, de la CIBO, concu
rentul eu nr. 48, împlinește 19 ani. Mulți înainte I • Ne-a 
declarat Constantin Ciocan, antrenorul echipei România II: 
„Cine rămfne îmbrăcat to galben după sosirea de la Bis
trița e cîștigătorul Turului!". Ciocan nu uită că el e acela 
care, la Plopeni, l-a urcat pe bicicletă pe Valentin Con- 
stantinescu. • Suceava: premierea rutierilor a fost efec
tuată de primarul orașului, Mihai Găinariu. Mulțumim. • 
Ion Stoica, antrenorul garniturii clubului Steaua: „Cî-.d. 
mă uit la băieții ăștia, îmi dau seama 
Sic transit... (Ov. I.)
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TURUL CICLIST
(Urmare din pag. 1)

pei) cu un beneficiu de aproa
pe 3 minute I Firește, el n-a 
avut probleme cu „cascada" de 
cățărări de la Tihuța, Măgura 
șl Piatra Fîntînele, pe ale că
ror amețitoare pante plutonul 
s-a alungit ca o curea, fărîcni- 
țîndu-se definitiv. Au rămas 
în urmărirea lui Mitrache 22 
de rutieri, între care majorita
tea componenților formațiilor 
României I și II. A venit rîndul 
Iul P. Namtvedt să atace 
Norvegianul l-a ajuns pe Mi
trache, înainte de Prundu Bîr- 
găului (km 153), și. mai 
proaspăt, l-a depășit, părînd să 
ia cursa pe cont propriul Oste
nit, la capătul unei superbe ac
țiuni solitare, care a înșemat, 
cale de peste 75 km, „sarea și 
piperul" zilei, V. Mitrache s-a 
resemnat, câutînd și găsind un 
loc ferit în plutonul fruntaș. 
Acesta, „biciuit" de Val. Con 
stantinescu, lîngă care s-au 
„înhămat la trenă" OI. Celea 
și Z. LBrincz, s-a dezlănțuit pe 
urmele lui Namtvedt și, conse
cința unui contratimp de toată 
frumusețea, l-a dejucat .nten- 
țiile. încleștarea pentru vic
toria de etapă a antrenat tot 
plutonul din față, izbîn ia
surîzîndu-i lui F. Nordhaugen, 
urmat de E. Brouwer și Z. 
LBrincz. La puține secunde
au trecut linia de sosire alți 
20 de alergători, între care și 
Val. Constantinescu, rămas 
astfel în posesia tricoului 
galben. Muntele însă, ca 1 cu 
ale prilejuri, s-a dovedit un 
examinator sever, „dinamitînd" 
clasamentele generale.

solicită informații de uita moment. După 
cum ne-au relatat antrenorii loturilor, el 
sînt deosebit de utili în colectivele tehnice 
din care fac parte. (M. Tr.).

POST-SCRIPTU/A
NATAȚIE. ,,DUBLA" tinerilor poloiști
de ia Rapid, care s-au dovedit cei mal buni 
juniori Ii și in din (ară, aproape că nu 
mai surprinde, pepiniera sportului cu min
gea pe apă din Glulești cîștigîndu-și un fru
mos renume de-a lungul anilor. După cu
venitele felicitări, o întrebare : pe cînd vor 
avea feroviarii bucureștenl — din nou — o 
garnitură redutabilă și la nivelul seniori
lor 1 • HARNICA săritoare In apă Cris
tina Timar este din această toamnă, nu 
numai una dintre cele mai bune specia
liste ale „gimnasticii în spațiu" de la noi, 
dar și studentă la Drept. Un sincer bravo I 
(G. R.l.
TENIS. SAptAMÎNA trecută i-am văzut 
pe cîțiva copii fruntași al tenisului nostru 
prezențl permanent la întrecerile „naționa
lelor" juniorilor. Printre el, i-am remarcat 
pe Alexandru Băncilă, Alexandru Rădu-

AL ROMÂNIEI
Vineri

Bistrița — Media?
are Ioc etapa a Vl-a, 

.. .......... } (160 km), 
cu start de la ora 12,50 și cu 
treceri prin orașele Reghin 
(14,25), Tg. Mureș (15,15) și 
Tîrnăveni (16,15). Sosirea este 
prevăzută în centrul Mediașului 
în jurul orei 17.

CLASAMENTELE ETAPEI A 
5-a. individual: J. F. Nordhaugen 
(Norvegia) 4.42:00, m.o. 37,300 fcm,
2. E. Brouwer (Norvegia) la 29 
sec. 3. Z. LBrlnez (Steaua) la 33 
sec, 4. A. Pedersen (Norvegia) Ia 
36 sec. 5. L. Kovacs (România 1), 
8. V. Apostol (România D) ace
lași timp. Echipe: 1. Norvegia 
14.07.02, 2. România I la 37 sec,
3. România H, același țttnp. CLA
SAMENTE GENERALE. Indivi
dual: 1. Valentin Constantinescu 
(România I) 18.15:44, 2. Ol, Celea 
(România I) la 10 sec, 3. L. Ko
vacs (România D la 35 sec, 4. Cr. 
Neago-e (România I) la 40 sec, 5. 
Val. Buduroi (România D la 41 
sec, 6. V. Apostol (România rt) la 
41 sec.
54.35:53, 
Metalul 
teri: 1.
Kovacs _ ., _.
Cățărători: 1. A. Pedersen 32 p, 
2. V Mitrache 28 p, 3. M. Orosz 
(Electromureș) 27 p.

2.

Echipe: 1. România I
2. România n la 1:19. 3. 
Plopenl la 14:58. Sprin- 
V. Mitrache 48 p, 2. L. 

41 p, 3. A. Pedersen 39 p.

■«

marcat: Tolmacev 6, Dolgov 18, 
Valeinia 2, Puban 4, Veigurs 3, 
Kuusma 15, Groșev 22, Laksa 
8, Pubziri 15, Levițchl 8, Na
zarov 8 pentru învingători, res. 
pectiv Frumosu 5, Zdrengneă 9, 
Scarlat 16, Braboveanu 12, 
Birsan 9, Marinescu 2, Oczelak 
3, Neagu 10, Arbitrilor Z. Ra
dul: șl M. Oprea nu li se poa
te reproșa decît începerea par
tidei cu 10 minute întîrziere.

în întîlnirea vedetă, Steaua 
și Dukla Olomouc s-au întrecut 
fără menajamente pentru vic
torie. După ce oaspeții au 
condus în marea majoritate a 
timpului, campionii noștri au 
avut un final mai bun și au 
cîștigat pe merit : 88—82 
(41—41). Au înscris : Ermurache 
20, Ardelean 4, Reisenbuchler 8. 
Cristescu 4, Netolițchi 6, Cernat 
13, Opșitaru 12. Brănișteanu 17, 
V. Ioan 4 pentru Steaua, res
pectiv Huss 4, Kratochvil 18, 
Kofren 6, Pekarek 5, Pavelka 
2, Stastny 19, Pekar 11, Mușii 
6 și Petr 11. Au condus bine 
N. Constantinescu și O. Vesti- 
nian.

Azi, de la ora 18, au loc 
partidele Steaua — Academia 
Militară șl S.K.A. Riga — Dukla 
Olomou".

Paul IOVAN
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In concursul Prietenia la

SUB POSIBILITĂȚI, SI
Junioarele noastre au avut 

recent două examene interna
ționale tradiționale — Concur
sul Prietenia și Campionatul 
Balcanic —, susținute aproxi
mativ în aceeași perioadă. Iată 
de ce lotul a fost lărgit și a- 
poi divizat, pentru a se putea 
participa la cele două compe

tiții, prima la Salgotarjan (R.P. 
Ungară) și a doua la Șumen 
(R.P. Bulgaria). O asemenea 
împărțire a forțelor are, ine
vitabil, riscurile el, dar șansa 
testării eventualelor selecțio- 
nabile, a „probabilelor" com
ponente ale reprezentativei na
ționale la acest eșalon de 
vîrstă.

Credem că o atenție specială 
necesita examenul de la Salgo
tarjan, unde numărul mai ri
dicat de meciuri cu echipe de 
recunoscută valoare oferea po
sibilitatea verificării, în condi
ții oficiale, a potențialului „spe
ranțelor" voleiului nostru fe
minin. După anumite indicii, 
așa a gîndit și federația, care 
a încredințat conducerea tehni
că a „lotului prim" unor antre
nori experimentați, în forma
ție fiind reunite cîteva volei
baliste de viitor, componente 
sau chiar titulare în echipe di
vizionare A. Bilanțul rezulta
telor: 4 victorii, 2 înfrîngeri, 
locul 5 în clasamentul final. Se 
putea mai mult și mai sus 1 
„Indiscutabil — după cum ne-a 
declarat Gheorghe Constanti- 
nescu, conducătorul lotului la 
Concursul Prietenia. Cu toate 
că, de la primul meci, ambele 
coordonatoare, Anca Gheorghe 
și Mădăiina Clorbaru, au jucat 
accidentate, sub îngrijire me-

TURNEUL FEMININ DI VOLEI
(Urmare din pag. I)

perioritate tehnică și maturi
tate tactică. De altfel, scorul 
de 3—0 (8, 5, 10) reflectă cu 
exactitate diferența de valoare 
dintre cele două formații. Ti
nerele cubaneze au fost con
duse la diferențe mari în prl-

lescu Traian Georgescu, Irina Spîrlea, Ro
xana Rădulescu, Ana-Maria Pescariu. ȘI 
privind mult tenis poți progresa 1 • „EX
TREM de rapid vine mingea din racheta lui 
Itu ! La încălzire, nici nu aveam timp 
sa-mi pregătesc lovitura", ne-a mărturisit 

- Angela Kerch după finala de dublu mixt 
(partener : Daniel Dobre), pierdută în fața 
cuplului Daniela Ivana, Răzvan Itu. Tînăra 
Jucătoare a surprins esența jocului mai ve
chiului, dar și... noului campion al junio
rilor care explică victoriile din acest an în 
concursurile Internaționale din Cehoslova
cia, italia. Bulgaria, R. F. Germania, pre
cum și poziția avansată în clasmentul mon
dial a! juniorilor • între primii 30. (D. S.). 
VOLEI. LA REUȘITA întrecerilor Con
cursului Prietenia a contribuit șl Cen
trul teritorial de calcul electronic Galați 
(director, Ion Nițescu) jare, prin interme
diul unul calculator tip .CoralM — de fa
bricație indigenă — a prelucrat șl editat da
tele pentru buletinele informative ale com
petiției. © FOSTA jucătoare de volei Ma
ria Deju, astăzi o apreciată doctoriță, a reu
șit, cu -ajutorul acupuncturii, să-l pună pe 
picioare — cum se spune — pe cîțiva jucă
tori români și străini cane au- suferit trau
matisme. Priceperea și gestul doctoriței gă- 
lățene sînt demne de laudă. (T. SIRIOPOL, 
coresp.).

♦ 
♦

mele două seturi, în ambele : 
(10—0, 14—3), doar în al trei
lea ele reușind să echilibreze 
jocul în primele două treimi, 
condncînd chiar cu 10—8. Este 
drept că și pe fondul unei re
laxări evidente a partenerelor.

Arbitrii brașoveni Oct. Ma- 
nițiu și N. Caraghin au con. 
dus foarte bine echipele : 
POLONIA — Tereza Worek, 
Mirela Lewandowka, Marzena
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liori III, 
umerice) 
Ine jocul

în defensivă 
de frumoase 
au răsturnat scorul în repriza 
a treia. Ultimul „sfert" a fost 
o repriză a ..contrelor" (cu... 
garda ca șl deschisă, de o parte 
și de cealaltă), a barelor salva
toare, dar și a unor goluri de 
efect. Dinamo C.S.Ș. 1 a cî.ș- 
tigat, ca și Rapid, cu 10—7

3—2), p.-jn 
de Voicu 1,

și, printr-o serie 
combinații în atac,

(3—3, 1—2, 3-0, 
punctele marcate

De astăzi pînă duminică, pe 
Lacul Dorobanț, din apropierea 
lașului, se va disputa ultima 
mare regată de canotaj a anu
lui — Campionatele Naționale. 
Această ediție are o rezonan
tă aparte, căci spectatorii lo
cali vor avea prilejul să-i a- 
plaude, la scurt interval după 
„mondialele" din Danemarca, 

care 
românesc 4

din
toți laureații noștri, 
adus canotajului

FINALELE DACIADEI
Astăzi, pe Lacul 

lingă Pitești, încep ______ r_
țară ale Daciadei la caiac-ca- 
noe. La această tradițională re
gată de toamnă vor lua startul 
seniori și senioare din aproa
pe toate secțiile nautice 
țară, primele curse fiind
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Apostol 2, Iordache 2, D. Ba
lanov 1 și Costiuc 1, respectiv 
Huber 3, R. Ionescu 1, Urs 1, 
Laszlo 1 și Jegariu 1.

în ultimul meci al reuniunii, 
..cursă pe cont propriu": Steaua- 
C.C.Ș. Triumf București — 
Industria Linii Timisoara 14-—4 
(4—1, 4—1, 3—2, 3—0). Marca
tori : Totolici 4, Georgescu 3, 
Barabaș 3, Călinescu 2, Cosfa- 
ehe 1, Țoțan 1 (St.), Stîngaci 2, 
Lederer 1 și Pescaru 1 (I.L.).

George ROTARU

medalii
și 2 de _ ____ ___ ___
sebire că marii campioni vor 
fi dispersați, de data aceasta, în 
bărcile lor de la cluburi, între- 
cîndu-se acum nu alături, îm
potriva altor echipaje, ci între 
ei.

Concomitent se vor desfășura 
și întrecerile pentru titlurile de 
campioni ai „Daciadei", în pro
bele de

de aur, două de argint 
bronz. Cu. singura deo-

simplu.

LA CAIAC-CANOE
întrecerilor eliminato-zervate ______  _______

rii. Finalele pe distanța de 500 
metri vor avea loc sîmbătă 
după-amiază, duminică dimi
neață urmînd a se desfășura 
cursele pentru desemnarea 
noilor campioni la probele 
1000 metri.

PENULTIMA ETAPA A DIVIZIEI DE LUPTE LIDERE
Cele mai bune formații de 

lupte libere din țară se află 
înaintea penultimei etape a 
Diviziei. Duminică, în Capita
lă și în alte localități din țară 
sînt programate mai multe în- 
tîlniri. 'Toate reuniunile din 
seria I vor avea loc în Bucu
rești, duminică dimineața, de 
la ora 10: în sala de antrena
ment a clubului sportiv Pro
gresul se vor întîlni, în organi
zarea echipei Vulcan, Jiul Pe- 
trila, Vagonul Arad și Vulcan. 
Rapidul, în sala proprie, va 
primi vizita formațiilor A.S.A. 
Oradea și Voința Cluj-Napoca, 
în sfîrșit, URBIS București or
ganizează întrecerea echipelor 
Danubiana București, C. A 
Lupte Tg. Jiu, XJ.M. Timișoara

PENTATLONIȘTII DE LA STEAUA
'Urinari im pag l)

de ■ metri, pe care concurenții 
l-au parcurs de două ori, în 
parcul I.O.R. din cartierul Bal
ta Albă —, a dat cîștig de cau
ză pentatloniștilor de la Poli
tehnica I.L. Timișoara (antre
nor : Marian Cosmescu), care 
au cîștigat atît ia individual, 
prin Laszlo Horga, cit și pe 
echipe. Liderul clasamentului. 
Marian Gheorghe, cu un a- 
vans apreciabil de puncte la 
activ, a alergat economicos, in
tr-un tempo care să-i permită 
să nu piardă prea multe punc
te în fața primilor clasați. Tac
tica adoptată s-a dovedit bună, 
el sosind pe locul 5 în probă, 
dar realizînd o distanță apre
ciabilă, aproape 150 de punc
te, față de cel de al doilea cla
sat. Antrenorul Gheorghe To- 
miuc se poate declara, fără în
doială, mulțumit cu rezultatele 
înregistrate de prima sa for-

de

șl, firește, URBIS (care se va 
întîlni cu Danubiana și U.M 
Timișoara).

Celelalte reuniuni sînt pro
gramate, la BRAȘOV (Lemna
rul Odorhei, înfrățirea Oradea 
și Dinamo), GHEORGHENI 
(Mureșul Tg. Mureș, tlNIO 
Satu Mare și Viitorul Gheor- 
gheni), ZALĂU (Constructorul 
Hunedoara, Steagul Roșu Bra
șov și Armătura Zalău), MU
NICIPIUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ (Oțelul Călărași, Steaua 
și C.S. Onești), BRĂILA (Nico- 
lina Iași, C.S. Tîrgoviște șl 
Progresul Brăila) și GALAȚI 
(Hidrotehnica Constanța, E- 
Iectra București și Dunărea 
Galați).

AU ClȘTiGAT AMBELE TITLURI
mație (Marian Gheorghe, Lau
rențiu Mosor, Bogdan Vladu), 
nouă campioană a țării.

Rezultate tehnice, cros indivi
dual : 1. Laszlo Horga (Polit. I. 
L Tim. I) 13:24,4 — 1 1.53 p, 2. 
Cornel Isac (Steaua, individual) 
13:35,0 — 1 120 p, 3. Lucian Țin
tea (Polit. I. L. Tim. I) 13:33.3 — 
1103 p. 4. Dragoș Pătrui (Olim
pia) 13:50,4 — 1 075 p, 5. Marian 
Gheorghe (Steaua I) 13:53,3 —
1056 p, 6. Eugen Vlrag (Polit. I. 
L. Tim. I) 14:03,0 — 1 036 p ; 
echipe : 1. Politehnica I. L. Tim. 
I 3297 p, 2. Steaua I 3 063 p, 3. 
Politehnica I. L. Tim. II 2 631 p. 
Clasamente finale : individual — 
1. MARIAN GHEORGHE 5 294 p, 
campion al țării și al Daciadei pe 
anul 1987. 2. Lucian Țintea 5150 p, 
3. Laurențiu Mosor (Steaua I) 
5126 p, 4. Laszlo Horga 5 040 p, 
5. Cornel isac 4 990 p, 6. Bogdan 
Vladu (Steaua I) 4 963 p ; echipe: 
1. STEAUA I 15 383 p, 2. Politeh
nica I. L. Tim. I 14 954 p, 3. Po
litehnica I. L. Tim. II 13 779 p, 4. 
Steaua H 10 758 p.

Campionatul speranțelor

DOUĂ EXEMPLE
Repetăm, încă de la aceste 

prime considerații privind cam
pionatul speranțelor, ceea ce 
am mai spus și pe parcursul 
edițiilor trecute: întrecerea in
teresează mai puțin prin ierar
hia pe care o dă clasamentul 

ei de după fiecare etapă, ci în 
mod deosebit prin cea ce ofe
ră ea Diviziej A, adică prin 
numărul de jucători capabili 
să îmbrace in orice moment 
tricourile titularilor primei e- 
chipe. Acesta este scopul prin
cipal al campionatului și an
trenorii echipelor trebuie să-l 
înțeleagă bine, cu atît mai 
mult cu cît unii dintre ei cau
tă cu orice preț și prin orice 
mijloace obținerea unor victo
rii de etapă, negii jind pregăti
rea complexă corespunzătoare 
de care au nevoie jucătorii ti
neri pentru a progresa rapid, 
sezon de sezon.

Iată două exemple care de
monstrează încă o dată ceea ce 
este de multă vreme demon
strat: două orașe, Craiova și 
Pitești, continuă să fie Izvoa
re de talente.

Cu puține minute înainte de 
startul în actualul campionat, 
antrenorul speranțelor craiove- 
ne. Petre Petculescu, ne spu-

SEMN1FICATIVE
nea: „Sigur că am emoții, si
gur că aș dori ca echipa pe 
care o pregătesc să ciștige 
meciul, dar mai important mi 
se pare faptul ca jucătorii cen
trului olimpic Viitorul să nu se 
facă de ris. Șase dintre ei de
butează azi Ia speranțe, așa 
s-a hotărît aici, la noi, la 
Craiova, că e bine. Adică să 
forțăm aceste talente, pentru 
a ne convinge dacă pot mai 
mult decit au arătat la ju
niori"...

în etapa a doua, la Pitești, o 
partidă deosebit de atractivă, 
cu multe faze de poartă, spec
taculoase, aplaudate. Spre sfîr- 
șitul celuilalt meci, cdl dintre 
divizionarele A F.C. Argeș și 
S.C. Bacău, Florin Halagian l-a 
trimis în teren pe Lucian Mi
hai. Un necunoscut, dar care, 
atît cît a jucat, a jucat ca un 
vechi titular. „E un produs al 
centrului nostru, ne spunea 
după meci Mihai Ianovschi, cel 
care l-a pregătit la speranțe în 
ultimii doi ani. Azi a jucat 
fundaș, dar poate evolua foar
te bine și ca mijlocaș". Cu alte 
cuvinte, seria piteșteană de 
promovări continuă. Și conti
nuă pentru că pepiniera cui
bului (plus aceea de la „Aripi-")

ieri, la Bacău,
in preliminariile olimpice

ROMÂNIA 
DANEMARCA[SELECȚIONATA NOASTRĂ ÎNVINSĂ LA LIMITA

I BACĂU, 3 (prin
Debut rapid 
partidă, cor

Ilvpnva « „aucuiaitc, șl
dificultatea întilnirii desfășura
te astăzi (n.r. ieri) la Bacău, 
pe stadionul „23 August", în I condiții excelente. Cum se știe, 
după meciul tur de la Aalborg, 
formația noastră a fost rema
niată în întregime, singurul ti- 

______   P» 
,______  _____ ______  mai
apărînd în teren si Mujnai. 
Echipa Danemarcei a început, 
însă, acest meci cu 8 dintre 
jucătorii care au evoluat și in 
prima întîlnire si. cum avea 
să se vadă, cu toate schimbă
rile survenite în tabăra „trico
lorilor" diferența de valoare 
și-a spus din nou cuvîntul, 
pentru că și pe stadionul de 
aici lidera grupei A din preli
minariile J.O. s-a dovedit a fi 
superioară formației noastre 
sub toate aspectele. Sigur, n 
fost și momentul psihologic din 
min. 21, cînd, la o lovitură 
liberă executată înalt de Olsen, 
din apropierea liniei de cen
tru, în careul nostru a sărit un 

I- buchet de jucători, Stingaciu a 
scăpat balonul copilărește din 

I mîini si KENT NIELSEN (un 
| alt fundaș al oaspeților !) a 

trimis în poarta goală, deschi- 
I zînd scorul. Pînă atunci, jocul 

se desfășurase mai mult între

telefon).
I și echilibrat de 

„_____ , confirmînd așteptata
replică a echipei Danemarcei și

Iniara m anreguue, singuri 
tular rămînînd Belodedici. 
parcursul jocului de aici

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

cele două suprafețe de 
deapsă, fazele de poartă 
destul de rare. Și în ciuda unei 
dominări teritoriale a echipei 
noastre, oaspeții au fost mai

pe fiind

periculoși, situațiile lor bune 
fiind amplificate si de greșelile 
lui Stingaciu. în min. 25 însă, 
am înregistrat cel mai periculos 
șut al fotbaliștilor noștri, dar 
mingea expediată de Rotariu, din 
lovitură liberă de la circa 25 
metri, a fost reținută specta
culos de portarul oaspeților. 
Apoi, în min. 31, la o minge 
trimisă înapoi cu pieptul de 
Cojocaru, C. Solomon a șutat 
violent, de la 18 m, cu puțin 
pe lingă poartă. Iar în ultimul 
minut al reprizei. Klaus Nielsen 
a trecut ușor de apărătorii 
noștri, a șutat puternic din 
careu, Stingaciu deviind în 
corner.

După pauză, se aștepta revi
rimentul echipei noastre, însă 
replica jucătorilor danezi a fost 
la același nivel bun, Bartram 
avînd o acțiune periculoasă, 
centrarea lui, din min. 51, ne- 
fiind interceptată de Jensen. 
Spiritele s-au mal încins, au 
venit cartonașele galbene, apoi, 
în min. 59, pierz&du-și con
trolul. Lupu a lovit un adver
sar fără balon si cum avea un 
cartonaș galben a fost eliminat. 
Echipa a rămas astfel în 10 
jucători în fața unui partener 
puternic, viguros, stăpîn ne el. 
Pe fondul unei evoluții modeste 
în faza de atac și în condițiile 
de superioritate numerică. tn 
min. 68 oaspeții și-au mărit a- 
vantajul : fază ca la rugby pe 
„treisferturi", condusă de II- 
bero-ul OLSEN, cel care avea 
să și finalizeze, după ce a tra
versat lot terenul, cu un șut

1 (0)
2 (1)

Stadion „23 August"; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
20.000. Șuturi: 8—9 (pe poartă: 
3—6). Cornere: 7—2. Au marcat: 
BALINT (min. 84, din penalty), 
respectiv K. NIELSEN (min. 21) 
și L. OLSEN (min. 68).

ROMANIA: stingaciu — M. Ma
rian. Bumbescu, BELODEDICI, E- 
duard — Lupu, C Solomon, Ro
tariu (min. 46 Mujnai). BALINT 
— Cadar (min. 68 G. Popescu). 
Cojocaru.

DANEMARCA: Schmeichel —
Moseby, L. OLSEN, Kristensen, 
K. NIELSEN — Steffensen, Jen
sen (min 61 Bordingard), BAR
TRAM, Helt — C. NIELSEN (mln. 
46 Vilford) MANNICHE.

A arbitrat Einar Halle (Norve
gia).

Cartonașe galbene: LUPU. VIL
FORD. C. SOLOMON, BUMBES
CU.

Cartonașe roșii: LUPU (min. 59).
CLASAMENTUL GRUPEI:

1. Danemarca 3
2. România 4
3. Polonia 1
4. R.F.G. 1
5. Grecia 1

3 0 0 16— 1 3
1 1 2 2—10 3
0 10 0—0 1 
0 0 1 0-10
0 0 1 0—5 0

pe lingă Stingaciu. Foarte ne- 
riculoase au fost și contra
atacurile danezilor din minu
tele 80 și 82, dar, în min. 84, 
echipa noastră a reușit să 
reducă din handicap : BALINT 
a pătruns decis în careu, a fost 
faultat de Bartram și tot el a 
transformat lovitura de la 11 
metri. Așadar, un eșec la 
limită, în fața unei echipe 
care-și confirmă valoarea și 
poziția din clasamentul grapei.

Constantin ALEXE

După partidele amicale de la Atena și Bydgoszcz

| CUM POATE FI AJUTATĂ ECHIPA
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Despre meciurile de la Atena 
și Bydgoszcz se poate spune că 
au scos la iveală faptul că „tri
colorii" nu au păstrat între se
zoane starea de mobilizare ab
solut necesară în preajma unei 
campanii decisive.

Rezultatele sînt sub aștep
tări, chiar și în condițiile di
ficultăților obiective întîmpina- 
te de fotbaliștii noștri pe par
cursul celor trei zile de... 
transbordări, între care au avut 
de susținut două meciuri în 
compania unor formații ambi
țioase: Panathinaikos se pre
gătește pentru dubla întîlnire 
cu Auxerre în Cupa UEFA, 
iar echipa Poloniei, cu destui 
„olimpici", vrea să-și valorifi
ce șansa în grupă.

Dacă rezultatele pot fi expli
cate — dar nu justificate — și 
prin absențele notabile din 
formație, organizarea jocului 
n-a lăsat o bună impresie, mai 
ales la Bydgoszcz, unde com
partimentele s-au defalcat, ca 
intr-un manual, permițînd po
lonezilor un joc de contraatac 
pe spatii deseori libere.

Sigur că se va putea spune 
că absențele, lipsa de pregăti
re în comun, o anume stare de 
relaxare determinată de faptul 
că distanța pînă la cupele eu-

CLASAMENT
1. Victoria
2. Dinamo
3. Rapid
4. Steaua
5. F.C. Argeș
6. F.C.M. Bv.
7. Petrolul
8. S.C. Bacău
9. Flacăra 

10—12 ,U“ Cluj-N.
Corvinul 
C.S.M. S-va 

13—15. Univ. Craiova
Oțelul 
Sportul Stud.

16. A.S.A. Tg. M. 2 0 111-31
17. F. C. Olt 2 0 0 2 2-4 0
18 .Poli" Tim. 2 0 0 2 1-5 0

2 2 0 0 5-1 6 
22006-36 
2 2 0 0 4-2 6
2 110 7-34 
21103-24
2 10 16-43 
2 10 13-23 
2 10 12-23
2 10 13-33 
2 10 13-53
2 10 12-43
3 10 11-33
2 0 113-41 
2 0 115-61
2 0 111-21

produce, pentru că antrenoru
lui Halagian îi place să aducă 
la rampa Diviziei A noi ta
lente.

Așadar, acolo unde există 
preocupări, campionatul spe
ranțelor își îndeplinește scopul 
pentru care este el organizat 
cel amintit la începutul acestor 
rînduri.

Laurențiu DUMITRESCU
P.S. Partida C.S.M. Suceava 

— F.C.M. Brașov, întreruptă 
din cauza lipsei asistenței me
dicale calificate, a fost omolo
gată cu scorul de 3—0 pentru 
echipa brașoveană. Faptul a- 
cesta trebuie să se constituie 
intr-un serios avertisment pen
tru toate cluburile care negli
jează astfel de măsuri organi
zatorice.

ropene e mai mică decit pînă 
la data meciului cu Albania — 
toate acestea au impietat asu
pra randamentului unei echipe 
cîndva foarte omogenă sufle
tește. Dar ne-am fi așteptat la 
mai mult atît din partea an
samblului, cît și, mai ales, din 
partea jucătorilor săi-de prim- 
plan.

în legătură cu asta, „cazul 
Hagi" poate fi unul din care 
se vor putea trage o serie de 
învățăminte.

La terminarea meciului cu 
Panathinaikos, în care Hagi a 
reușit cîteva numere personale 
care au stîrnit aplauze în tri
bună, unii coechipieri l-au re
proșat că a jucat mai mult 
pentru a cuceri admirația a- 
tenlenilor decit pentru a-și ser
vi echipa. întîmplarea ar fi 
putut să fie trecută cu vede
rea dacă situația nu s-ar fi re
petat și la Bydgoszcz, culmi- 
nînd eu neapariția. Iui Hagi 
după pauză. înlocuirea lui a 
fost determinată de noi re
proșuri, din categoria celor de 
la Atena — cu alte cuvinte, jo
cul individualist exagerat, cu 
implicații asupra angrenajului 
tactic al întregii echipe.

Sigur că noi, cei din tribună,
• am fost surprinși văzînd că 

Negrilă ia locul lui ...Hagi. Dar 
era 3—0, iar prin apariția lui 
Negrilă pe post de fundaș 
dreapta s-a realizat și muta
rea lui Rednic în linia de mij
loc, ceea ce a contribuit la e- 
chilibrarea unui ansamblu în 
care, pînă atunci, jucaseră pa
tru fundași și... șase înaintași, 
mijlocașii (inclusiv Boloni, de 
atîtea ori cerber în fața fun
dașilor centrali) simțindu-se 
obligați să suplimenteze forța 
ofensivă pe măsură ce scorul 
creștea — cele trei goluri fiind

realizate in numai un sfeftde 
oră.

Poate că reproșurile la a- 
dresa lui Hagi au un temei. (E 
vechea poveste a încadrării ju
cătorului de prim-plan în an
samblul echipei, situație în ca
re au fost și Ozon, și Dobrin, 
și Bălăci). Dar ni se pare la 
fel de neavenit să justificăm 
lipsa de omogenitate tehnico- 
tactică invocînd doar jocul in
dividual al unui fotbalist care
— nu de puține ori — a fost 
în slujba echipei.

Simplificînd tabloul, bineîn
țeles cu doza de convențional 
necesară, vom putea spune că, 
la Bydgoszcz, Hagi a pornit pe 
cont propriu de zece ori, a 
scos din joc doi adversari de 
fiecare dată, a eșuat de cinci 
ori în fața celui de-al treilea, 
uneori cu prețul unui fault 
foarte bine venit echipei... în 
celelalte cinci momente, Hagi 
a creat vreo trei situații de gol
— cîteva din ele impresionan
te — și a ratat alte două. Cum 
vi se pare?

Din păcate, altul e adevărul. 
Jocul lui Hagi a devenit mai 
linear. El Joacă pe un culoar 
perpendicular pe poartă, expu- 
nîndu-se blocării. Cîndva, el 
pornea de pe poziție de mijlo
caș dreapta, demara apoi pe 
extreme (dreapta și stingă), 
era mal variat, așa cum a 
fost pe Wembley sau la Monte 
Carlo — am dat două exem
ple „la vîrf". Iată de ce, atră- 
gîndu-i-se pe bună dreptate 
atenția asupra exceselor, să nu 
trecem cu vederea faptul că șl 
unui jucător de talia lui Hagi 
trebuie să i se arate care e 
calea în slujba echipei, cu li
bertățile inerente de care tre
buie să dispună jucătorul de 
prim-plan.

loan CHIRILA

• „U“ CLUJ-NAPOCA — DI
NAMO BUCUREȘTI 1—3 (0—0).
Golurile au fost marcate de Po- 
picu (min. 78), respectiv Orac 
(min. 55). Răducioin (min. 58) și 
Mihăescu anin. 70). (I. LESPUC 
— eoresp.).
• DACIA MECANICA ORAȘ- 

TIE — CORVINUL HUNEDOARA 
2—4 (1—3). Au marcat: Vidican 
(min. 4), Căpușan (min. 52), res
pectiv Petcu (min. 8) Tîrnovea-

nu (min. 9), Văetuș (min. 25) șl 
Hanganu (min. 60). (I. SIMINiE
— eoresp.).
• INTER SIBIU — „U“ CLUJ-

NAPOCA (speranțe) 3—2 (1—1).
• PARTIDA IN DEVANS. Me

ciul dintre Chimia Rm. Vilcea și 
A.S. Drobeta Tr. Severin, din ca
drul seriei a Il-a a Diviziei B, 
etapa a H-a, se va disputa sîm
bătă 5 septembrie, de la ora 17. pe 
stadionul „1 Mai" din Rm. Vîlcea.

WMINIS1RAHA Ol STAI 10H) PROMOSPORI I.WfOP'll WA
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi vineri 4 septembrie, va 
avea loc in București, tn sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, tn- 
ceplnd de ora 15.50. Aspecte de 
la desfășurarea operațiunilor de 
tragere vor fi radiodifuzate pe 
programul I la ora 16,15. Nume
rele extrase mal pot fi reeepțio- 
nate. tn reluare, la ora 23,05 pe 
programul I șl mîlne. stmbătă, 
La ora 8,55 pe același program.

• CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 28 AUGUST 1987. Cat. 1 3 
3 variante 25% a 36.549 lei ; cat.
2 : 4,75 variante a 13.850 lei ; cat.
3 : 14,75 a 4.460 lei ; cat. 4 : 44,25 
a 1.487 lei ; cat. 5 : 145,50 a 452 
lei ; cat. 6 : 254,75 a 258 lei : cat. 
X Î 1.61? 50 a 100 lei. Clștigurile 
de la cat. 1. a cite 36.549 lei fie
care, au revenit partieipanților 
Stănescu Gavril din Brașov, Guțu 
Alecu și Porohonschi Vasile din 
București.
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Spania
A LE

Campionatele Balcanice de călărie

DE BASCHET FEMININ
CONTINUA CURSA PENTRU MEDALII

rut să se asigure forța de mun
că necesară pe toate șantiere
le de investiții, în primul rind 
pe cele care trebuie să fie date 
in funcțiune în acest an, ast
fel incit în lunile următoare 
să se poată lucra din plin pen
tru realizarea integrală a pro
gramului de investiții stabilit.

In legătură cu consumurile 
mari de materiale existente în 
aproape toate ramurile econo
miei naționale — inclusiv în 
construcții — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras din nou a. 
tenția asupra necesității de a 
se lua toate măsurile pentru a 
se asigura încadrarea strictă 
în normele de consum stabilite, 
pentru reducerea în continuare 
a acestora.

In ce privește productivita
tea muncii, s-a indicat să fie 
luate toate măsurile necesare în 
vederea desfășurării cores
punzătoare a producției, întă
ririi ordinii și disciplinei, uti
lizării cu maximă eficiență a 
bazei tehnico-materîale, a tim
pului de lucru și a forței de 
muncă, ridicării continue a 
pregătirii profesionale a per
sonalului muncitor. S-a cerut 
ca ministerele, centralele și în
treprinderile, împreună cu Co
mitetul de Stat al Planificării 
și Ministerul Muncii, să asigure 
o mai bună folosire și dimen
sionare a forței de muncă în 
cadrul unităților și ramurilor e- 
conomiei naționale, luîndu-se 
măsuri hotărîte pentru redu
cerea acesteia acolo unde este 
în plus, urmind ca personalul 
disponibilizat pe această cale să 
fie îndrumat spre o serie dc 
sectoare — în industria minie
ră, construcții, industria na
vală altele — unde realmen
te este nevoie de forță de mun
că pentru realizarea în bune 
condițiuni a planului și progra
melor de producție.

Subliniind importanța în
făptuirii sarcinilor stabilite în 
toate aceste domenii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut mi
nisterelor, centralelor, între
prinderilor, organelor de pla
nificare, aprovizionare tehni- 
co-materială și financiar-banca- 
re, precum și organelor și or
ganizațiilor de partid să acțio
neze cu toată răspunderea pen
tru recuperarea oricăror restan
te și încadrarea riguroasă în 
prevederile planului.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca programele de mă
suri privind recuperarea res
tanțelor în domeniul produc
tivității muncii, a depășirilor 
la cheltuielile materiale și cos
turile de producție și reali
zarea în bune condițiuni a pre
vederilor planului pe trimestrul 
IV să fie completate și defini
tivate pe baza indicațiilor și

ședinței și să devină obligatorii 
pentru toate unitățile, centra
lele și ministerele economice, 
în activitatea viitoare pentru 
îndeplinirea planului pe anul 
in curs și pe intregul cincinal.

In continuare, în cadrul șe
dinței, Comitetul Politic Execu
tiv a analizat și aprobat RA
PORTUL PRIVIND PRODUC
ȚIILE REALIZATE LA CE
REALE PĂIOASE ȘI LA CE
LELALTE CULTURI RECOL
TATE IN VARA ANULUI 1987, 
precum și RAPORTUL PRI
VIND EVALUAREA PRODUC. 
JIEI LA CULTURILE DE 
TOAMNA, RECOLTA 1987.

S-a apreciat că, pe ansam. 
blu, s-a obținut o producție a- 
gricolă satisfăcătoare, care, deși 
nu se situează la nivelul pre
vederilor planului, este mai 
bună decit cea din 1986 și 
asigură, in bune condițiuni, ne
cesarul aprovizionării popu
lației și alte nevoi ale econo
miei naționale. Astfel, produc
ția de cereale de vară este cu 
aproape 25 Ia sută mai mare 
față de anul trecut. A crescut 
numărul județelor și unităților 
care au înregistrat producții su
perioare la griu și orz pe În
treaga suprafață cultivată.

In ce privește culturile de 
toamnă, potrivit datelor prezen. 
tate de comisiile de evaluare 
comunale, orășenești și jude
țene, rezultă că — deși condi
țiile climatice au fost mai pu
țin favorabile, in acest an, în 
unele zone — in multe județe 
vor fi obținute producții bune 
Ia porumb, floarea soarelui, 
soia, sfeclă, cartofi, în legumi- 
cultură, pomicultură, viticultu
ră, în general în sectoarele 
producției agricole vegetale.

Secretarul general al partida- g „Dinamoviâdâ".“*ce''se''desffcoa- 
Iul a cerut să fie luate toate g rS n
masurile pentru stnngerea, la 
timp și fără pierderi, a între
gii recolte din acest an. S-a 
cerut, totodată, să se acțione. 
ze cu hotărîre pentru efectu- 
area, in bune condițiuni, a tu
turor lucrărilor agricole de 
toamnă, pentru pregătirea co
respunzătoare a recoltei anului 
viitor, astfel incit să se obți
nă producții superioare, in con
formitate cu obiectivele noii 
revoluții agrare, cu prevede
rile planului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat convingerea că oa. 
menii muncii din industrie, a- 
gricultură, din toate domeniile 
de activitate vor face totul 
pentru îndeplinirea integrală a 
planului po acest an, intimpi- 
nînd cu noi și importante rea
lizări Conferința Națională a 
partidului.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, proble
me curente ale activității de 
partid și de stat.

fi Cele mal bune 12 reprezenta- 
â tive feminine de baschet de pe

continent își dispută, de azi 
g pînă vineri, 11 septembrie în 
S; Spania, titlul de campioană a 
g: Europei. Participantele vor 
gs susține în prima fază întrece- 
sș rile din cadrul seriilor (sistem 
g turneu), după care vor avea 
j; loc semifinalele șl finalele (po- 
g; trivit formulei „în cruciș"). Se- 

lecționata țării noastre face 
g parte din seria A și va Juca, 
g în orașul Jelez de la Frontera, 
g in ordine, eu echipele Suediei, 
g U.R.S.S., Franței, Poloniei șl 
g Ungariei. Seria B, ale cărei 

meciuri se vor desfășura In 
ă orașul Porto Alegre, este alcă- 
g tuită din următoarele echipe : 
g Bulgaria, Cehoslovacia, R.F. 
g Germania, Italia, Iugoslavia 
g și Spania. Semifinalele vor fl 
jă găzduite de orașele Cadiz (gru- 
g: pa 1—6) și Puerto și Santa Ma- 
jîria (grupa 7—12).
g Lotul baschetbalistelor noas- 
g tre este format din: Magdale- 
g na Jerebie, Gabriela Kiss, Au- 
gî rora Dragoș, Ildiko Manasses, 
$ Tunde Enyedi (Universitatea 
g: CSȘ Viitorul Cluj-Napoca), 
g Roxana Ștefan, Elena Calola- 

nu (Voința CSȘ 2 București), 
S Camelia Hinda (Voința Bra- 
gșov), Gabriela Petre (Chimls- 
g tul CSȘ Rm. Vîlcea), Mălina 
g Marinache (Olimpia București), ?7r*m r*iî ti sfnîoiiiiă Luminița 

București); 
șl 

dr.

Cornelia Stoichiță,
J: Mărînguț (Rapid 

antrenori: Nicolae Martin
^Alexandru Moise; medic: 

Martha Baroga.

I PRAGA, 4 (Agerpres). — m 
prima zi a competiției interna- 
ționale masculine de baschet

In

$5 ră în orașul cehoslovac Pardu- 
bice, echipa Dinamo București 

g a întrecut cu scorul de 94—69 
S; (49—44) formația Levski Spar- 

tak Sofia. Intr-un alt joc. for- 
J; mațiaTGwardia (Polonia) a dis- 
șî pus cu 84—82 (46—31) de Dina- 
Fmo (U.R.S.S.).

CAMPIONATELE MONDIALE
(Urmare din pag I)

ținit evident, plătind astfel tri
but ritmului extrem de ridicat 
impus de el, dar și atacului de
clanșat de Schmidt (R.F. Ger
mania) si de celălalt american. 
Harris. Sosirea a fost de-a 
dreptul electrizantă. Cei trei 
atleți au atins în același timp 
firul alb, astfel că nici unul 
dintre ei nu a știut imediat 
locul ocupat. Dacă n-ar fi fost 
înregistrarea video, judecătorii 
n-ar fi putut stabili ordinea 
podiumului, căci, pentru pri
ma oară în Istoria atletismului 
de mare competiție, trei con- 
curenți au terminat la „foto
grafie" această cursă infernală. 
Victoria obținută, după atîtea 
emoții, a fost cel mai frumos 
cadou pe care Moses și l-a 
făcut la aniversarea celor 32

de ani, împliniți în preziua 
finalei!

O altă cursă excelentă a fost 
cea de 800 metri, cîștigată, am 
zice așteptat, de kenyanul Kon- 
chellah, în 1:46,06. Un amă
nunt: pînă nu cu mulți ani în 
urmă, el a fost grav bolnav de 
tuberculoză. Obiectivul urmă
tor al campionului mondial este 
doborîrea recordului lumii, de
ținut, cu 1:41,73, de britanicul 
Sebastian Coe. De altfel, aici 
se avansează mai multe astfel 
de planuri de viitor. Elvețianul 
Gtinthor, noul campion mon
dial la greutate, speră să a- 
runce, intr-o bună zi, peste 23 
de metri. „Cangurul" bulgar 
Hristo Markov vrea să depă
șească — și este în măsură 
s-o facă — granița celor 18 
metrî la triplu. Iar Stefka Kos- 
tadinova să treacă și de 2,10

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR

• înaintea finalei masculine de 100 metri, a fost organizată 
o anchetă printre ziariștii acreditați, cărora H. s-a cerut să 
pronosticheze ordinea șl timpii primilor 3 clasați. Din cei peste 
2000 de participanțl la anchetă, doar 3 au indicat ordinea. A 
cîșUgat elvețianul Cari Schoneber, de la „Sport Zurich", care 

a indicat performanțele de 9.87,— 9,94 și 10.03, afllndu-se cel 
mal aproape de... realitate, cronometrate tndlctad 9,83, 9,93 șl 
10,08. Premiul : o invitație pe spezele organizatorilor la Cam
pionatul Mondial de... fotbal din 1990. 0 In cursul zilei de 
miercuri au sosit la Roma doi atleți celebri: sovieticul Serghel 
Bubka și Fatima Whitbread, din Marea Britanic. Ultima a 
fost accidentată multă vreme, dac s-a refăcut, arunctod la 
antrenamentele de la suliță efectuate atol, peste 70 de metri.

BASCHET • ta primul meci al 
turneului pe care-1 întreprinde 
ta U.R.S.S., echipa masculină 
Malev Budapesta a întâlnit, la 
Novosibirsk, formația locală Lo
komotiv. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 94—45 
(53—21). • In finala turneului in
ternațional masculin disputat la 
Cairo, selecționata Egiptului a 
întrecut cu scorul de 77—67 
(32—30) formația Irakului.

BOX 0 Ghanezul Azumah Nel- 
son și-a apărat cu succes titlul 

g de campion mondial la categoria 
g pană (versiunea W.B.C.), învin
gi gtadu-1 la puncte pe mexicanul 
sj Marcos Vllasana. Meciul a avut 
5; loc la Las Vegas.
fț CICLISM o La C.M. de la Vil-

DE ATLETISM
m la înălțime. Visuri? Deo
camdată...

Miercuri a fost zi de pau
ză. Dar Stadio Olknpico a 
fost plin. Atleții și-au conti
nuat antrenamentele și la Sta
dio dei Marmi, iar la Centro 
Stampa mașinile de scris și 
calculatoarele n-au avut nici 
ele răgaz. Joi însă, tot acest 
angrenaj uriaș al Campiona
telor Mondiale s-a repus in 
mișcare. Au mai rămas încă 
trei zile de întrecere... .

în cursul serii de joi s-au des
fășurat seriile de calificare Ia 
1500 de metri. Maricica Puică 
n-a luat din păcate startul, re- 
simțindu-se de pe urma acciden
tării suferite în cursa de 3000 
m. A luat. în schimb, startul 
Mitica Junghiatu, care, în se
ria a doua, a ocupat locul 4 
și s-a calificat pentru finala de 
sîmbătă. Cea mal bună com
portare în calificările acestei 
probe a avut-o însă Doina Me- 
linte, învingătoare în prima se
rie, cu 4:05,42. La ora convor
birii telefonice. Paula Ivan în
că nu luase startul în ultima 
serie a calificărilor, iar în ace
eași fază. Ia lungime, partici
pau Văii Ioncscu. Carmen Sîr- 
bu șl Marieta Ilcu. S-au des
fășurat. tot seara, si o serie de 
finale: 400 metri garduri, fe
minin : 1. SABINE BUSCH 
(R.D.G.) 53,62 ; 110 metri gar
duri, masculin: 1. GREG FOS
TER (S.U.A.) 13,21.

SOFIA, 3 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). Între
cerile Balcaniadei de călărie 
au lost reluate joi cu o probă 
foarte dificilă. în 
care a comportat 
parcursuri diferite, 
stabilindu-se prin 
penalizărilor din ambele mo
mente. acestea adăuaîndu-se 
apoi la acelea acumulate de 
concurenți în proba nr. 1. pen
tru a se stabili clasamentul ge
neral. Iată de ce. ținînd sea
ma si de dificultățile crescute 
ale parcursurilor. întrecerile au 
fost echilibrate. putini dintre 
concurenți terminind de la un 
capăt la altul fără penalizări. 
Printre aceștia s-au aflat cu 
deosebire Ligia Ilin si Ioana 
David, care si-au ameliorat po
ziția în clasamentul general. 
Ligia trecînd pe locul secund, 
iar Ioana pe poziția a patra. 
Două greșeli au fost suficiente 
pentru ca Cristina Ciocan să 
coboare patru locuri, dar să nu 
uităm că mai sînt încă două 
probe pînă la desemnarea cam
pioanei. Dintre juniori. Răzvan 
Bozan a făcut un frumos salt 
de 6 locuri în clasamentul ge

două faze, 
tot atîtea 
punctajul 

adiționarea

neral. si dacă n-ar fi greșit la 
penultimul obstacol al fazei 
secunde s-ar fi putut afla acum 
mult mai sus. Ceilalți s-au 
menținut la aceleași cote, ei 
ocupind locuri în mijlocul cla
samentului. si este greu de cre
zut că vor putea urca mai mult

Așteptată cu interes a fost si 
întrecerea seniorilor. In ceea ce 
ne privește cu atit mai mult, 
cu cît reprezentanții noștri se 
aflau in lupta directă pentru 
pozițiile fruntașe. între 
principalii contracandidat! 
rentele fiind minime. Din 
te. ei au greșit, nu foarte 
dar suficient pentru a acumula 
puncte penalizare, care, cu si
guranță. vor cîntări greu In 
balanța clasamentului general.Vineri este zi de pauză ur. 
mind ca sîmbătă si duminică 
să se desfășoare si disputele 
pe echipe. întrecerile care vor 
conta, totodată, și în clasamen
tul pentru titlul individual. De 
asemenea, tot sîmbătă sl dumi
nică îsi vor disputa pozițiile 
fruntașe si specialiștii în dre
saj.

ei si 
dife» 

pâca- 
mult.

Emanuel FANTÂNEANU

TURNEUL DE TENIS DE
Marele turneu international 

de tenis de la Flushing Mea
dow (S.U.A.) a continuat cu 
alte meciuri din primul tur. 
La simplu bărbați, patru parti
de au fost cu adevărat pasio
nante, durind cite patru ore ! 
Boris Becker l-a întîlnit pe 
Tim Wilkinson, pierzînd pri
mele două seturi cu 4—6, 4—6. 
Apoi, Becker și-a revenit, cîș- 
tigînd greu al treilea set cu 
7—5, după care și le-a adjude
cat pe următoarele două: 6—4, 
6—2! Nigerianul Odizor a dis
pus de Nelson (S.U.A.) cu 2—6, 
2—6, 7—6, 7—5, 6—3! Elveția
nul Hlasek a furnizat o surpri
ză. eliminîndu-1 pe Davis 
(S.U.A.) cu 3—6, 6—3, 2—6, 6—4,

• PE SCURT •
lach (Austria) r îoO km pe echi
pe : 1. Italia 1J1 57:42 ; 2. U.R.S.S. 
Ih 57:54 ; 3. Austria lh 59:41.

GIMNASTICA • Competiția In
ternațională feminină desfășurat:! 
ta localitatea vest-germană 
Gmund a fost cîștlgată de echi
pa R. F. Germania, urmată de
echipele Franței și Elveției. La
individual compus, pe primul loc 
s-a situat Dirte Koch (R. F. Ger
mania), cu 37,65 p, urmată 
Caroline Muller (Elveția) 
37,45 p.

HANDBAL O Intr-un meci 
mloal feminin disputat 
kerau 
R. D. 
scorul 
Austriei.

de

a- 
la Stoc- 

(Austria)’, selecționata 
Germane a întrecut cu 
de 23—10 (10—3) echipa

LA FLUSHING MEADOW
6— 4. In cel de al patrulea 
„long-match" cehoslovacul Na- 
vratil a dispus de americanul 
Palmer: 4—6, 6—3, 1—6, 6—2,
7— 5. Alte rezultate mai impor
tante: Connors — Rive 6—1, 
6—4, 6—4; Mecir — Novacek 
6—3, 6—4, 7—6; Yzaga — Hog- 
stedt 6—3, 6—2, 7—6; Leconte 
— Agassi 6—4 7—6, 4—6, 6—3; 
Jarryd — Acuna 6—3. 6—4, 6—4; 
Michael Chang — Paul Me 
Namee 6—3, 6—7, 6—4, 6—4.

La simplu feminin, rezultate 
scontate: Graf — Fulco 6—0, 
6—3; Sukova — Gurney 6—7, 
6—3, 6—4; Sabatini — Bowes 
6—3, 6—3; Savcenko — Hor
vath 6—3, 6—4.

moto • Campionatul Mondial 
de motocros la clasa 125 cmc. a 
programat ta localitatea austria
că Schwanenstadt un concurs ta 
care victoria a revenit sportivului 
francez Jean-Michel Bayle 
(,,Honda"). clasat pe locul trei, 
olandezul John van den Bark se 
menține lider al clasamentului 
general, cu 280 p, urmat de com
patriotul său Dave Strijbos — 
265 p.

TENIS 0 In. turneul de la By- 
tom (Polonia) jucătorul român 
Adrian Popovicț l-a eliminat cu 
6—3, 7—5 pe polonezul Iamroz.

VOLEI 0 în continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde ta 
Polonia, echipa feminină a P"- 
giei a evoluat la Varșovia !n 
compania selecționatei țări! gaz
dă. Voleibalistele poloneze au 
obținut victoria cu scorul de 3—0 
(M. 6, 7).

MALINES ÎNVINGĂTOARE
IN ETAPA A 4-a a campionatu

lui Belgiei, echipa Malines (vii
toarea adversară a formației Di
namo București In Cupa Cupe
lor) a dispus, acasă, cu 2—0 de 
Courtral Alte rezultate : F. C. 
Li&ge — Anderlecht 0—0, Charle
roi — Antwerpen 1—1. Lokeren
— Standard Liege 2—2, Beerschot
— La Gantoise 2—0, Waregem — 
Winterslag 5—0, F. C. Bruges — 
Cercle Bruges 4—3, Molembeek — 
Beveren <4—3 !, Racing Jet — St. 
Trond 0—1. în clasament condu- 
oe Antwerpen, urmată de F. C. 
Bruges, ambele cu 7 p, F. C. 
Liege șl Lokeren cu cite 6 p.

M.T.K. - UN NOU EȘEC
IN CAMPIONATUL Ungariei 

a avut Ioc etapa a s-a. M.T.K. a 
pierdut cv 1—3. Viitoarea adver
sară a Stelei în C.C.E. a maroat 
singurul gol prin Kias, aMnitad 
cea mai bună formație: Gaspar — 
Farkas, Lorincz, Szalal, llusarlk
— Keltesl, Varga, Bognar, POIoskel 
(Balogh) — Roda, Kiss (Szeibert). 
în clasament M.T.K. ocupă locul 
15 t Alte rezultate : Ujpesti Dozsa
— HOnved 3—1. Tatabanya — 
Pecs 2—2. Vac — Szombathely 
o—o, Bekescsaba — Kaposvar 2—1. 
Slofok — Debrețin 3—1, Gy6r — 
Videoton 2—2, Ferencvaros — 
Vasas 3—3. în clasament : GyOr 
8 p, Tatabanya șl UjpesM Dozsa
— cite 7 p.

ALTE CAMPIONATE

0 S-a încheiat etapa a 6-a ta 
R. F. Germania. Ultimele rezul
tate : Borussia Moncnengiadbacn
— Bayern Milnchen 2—o, Werder
Bremen — Stuttgart 5—1 (I),
Niirnberg — Mannheim 1—1 F.C. 
Kota — Leverkusen 0—0. Pe pri
mele locuri în clasament : Wer
der Bremen 10 p, Kota, M5n- 
chengladbach șl Bayern Miinchan
— cite 9 p.

0 In Anglia s-a desfășurat eta
pa a 5-a : Norwich — Newcastle 
1—1, Tottenham — Oxford 3—0, 
Wimbledon — Charlton 4—1. Q. 
P. Rangers — Everton 1—0 !, Not
tingham — Southampton 3—3. In 
clasament ; Q. P. Rangers 13 p, 
Manchester Utd. șl Nott ’n -ham
— cite 11 p.

0 Monaco continuă să conducă 
(13 p) ta campionatul Frântei, 
urmată de Bordeaux șl paris St. 
Sermain — cile 11 n. Rezultatele 
etapei a 9-a : Nantes — M arsei’le 
5—0 (I), St. Etienne — Lans 2—1, 
Racing — Le Havre 2—0, Nice — 
Auxerre I—0. Cannes — Monaco 
1—1, Bordeaux — Nlort 1—0. Tou
lon — Paris St. Germain !•—0. 
Lille — Toulouse 2—0, Brest — 
Metz 1—0. Laval — Mon Col lier 
1—0.

0 IN PRELIMINARIILE olim
pice : Iugoslavia — Finlanda 5—0 
(4—0) ț Islanda — R.D.G. 2—0 'i—0).
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