
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

§
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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Sub președinta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, marți, 21 
iunie. Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român.

La propunerea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. ai 
P.C.R., plenara a aprobat. In 
unanimitate, următoarea ordi
ne de zi :

1. Unele probleme organiza
torice.

2. Propuneri privind majo
rarea retribuției personalului 
muncilor în anii 1988—1989.

3. Propuneri privind majo
rarea pensiilor de asigurări 
sociale de stat, a pensiilor pen
tru pierderea capacității de 
muncă și a pensiilor invalizi
lor de război.

4. Unele probleme interna
ționale.

La lucrările plenarei au par
ticipat, ca invitați, tovarăși cn 
munci de răspundere și care 
nu sînt membri ai Comitetului 
Central al partidului.

In ce privește problemele 
organizatorice, plenara a apro
bat, în unanimitate:

— eliberarea tovarășilor Con
stantin Mitea și Radu Bălan 
din funcția de secretari ai Co
mitetului Central al partidului;

— eliberarea tovarășului Ște
fan Bîrlca din rindul membri
lor supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în legătură cu elibera
rea sa din funcția de președin
te al Comitetului de Stat al 
Planificării î

— alegerea tovarășului Con
stantin Olteanu in funcția de 
secretar al Comitetului Central 
al partidului;

— alegerea tovarășului Radu 
Bălan ca membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv »1 
C.C. al P.C.R.;

— alegerea, în conformitate 
cu prevederile Statutului parti
dului, a tovarășului Constantin 
Radu, prim-seeretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R.. ca membru supleant

al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

In continuare, s-a dat citire 
scrisorii Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
adresată Comitetului Central 
ai Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar in problema re
lațiilor dintre România și Un
garia și scrisorii de răspuns a 
Comitetul ni Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

Asupra problemelor înscrise 
pe ordinea de zi, au luat 
cuvîntul tovarășii Ion Popa, 
Nicolae Vaidescu, Petre Rădu- 
canu. Alexandru Orzată, Ale
xandra Stoian, Nicolae Amza, 
Maria Ghițulică, Pantelimon 
Ungureanu, Dan Dulamă, Iosif 
Szasz, Iulian Costescu, Vasile 
Bărbuleț.

Participant!! la dezbateri au 
prezentat stadiul Îndeplinirii 
sarcinilor pe primul semestru 
șl au Înfățișat măsurile Între
prinse pentru ridicarea Întregii 
activități la un nivel calitativ 
superior, pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe 1988, 
înfăptuirea obiectivelor actua
lului cincinal.

Plenara a apreciat in mod 
deosebit măsurile propuse pri
vind majorarea retribuției per
sonalului muncitor și a pen
siilor, elaborate din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și In conformitate eu hotărl- 
rile Congresului al XITI-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R., 

care ilustrează grija perma
nentă a partidului nostru, s 
secretarului său general pen
tru ridicarea continuă a bună
stării materiale și spirituale a 
tuturor categoriilor de cetățeni, 
pentru asigurarea unei noi ca
lități a vieții și a muncii În
tregului popor. S-a subliniat 
că, prin aplicarea acestei ac
țiuni, de mare însemnătate po
litică și socială, se Înfăptuieș
te una din prevederile impor
tante ale Programului de ereș-

(Continuare in pag. a 4-a)

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL
AL FRONTULUI

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, marți, 28 iu
nie. a avut loc Plenara Consi
liului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socia
listo.

Pe ordinea de zi a plenarei 
au fost înscrise următoarele:

1. Raport asupra modului în 
care acționează organismele 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste pentru înfăp
tuirea obiectivelor dezvoltării e- 
conomico-sociale a țării, a orien
tărilor și indicațiilor formulate 
în Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, „Cu 
privire la unele probleme ale 
conducerii activității economi- 
co-sociale, ale muncii ideologi
ce și politico-educative, precum 
și ale- situației internaționale".

2. Propuneri privind majo
rarea retribuțiilor personalului 
muncitor în anii 1988—1989.

3. Propuneri privind majo
rarea pensiilor de asigurări so
ciale de stat pentru munca de
pusă și limita de vîrstă» a pdn- 
siilor pentru pierderea capaci-, 
tății de muncă și a pensiilor 
invalizilor de război.

4. Raport cu privire la acti
vitatea desfășurată de Frontul 
Democrației și Unității Socia
liste pentru perfecționarea con
tinuă a organizării și creșterea 
eficienței controlului exercitat 
de oamenii muncii.
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DEMOCRAȚIEI 
SOCIALISTE
Participanții la dezbateri au 

reliefat însemnătatea excepțio
nală a tezelor, orientărilor și 
indicațiilor cuprinse în Expu
nerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din aprilie 1988.

Plenara a dat expresie senti
mentelor de adîncă dragoste, de 
nețărmurită recunoștință cu 
care întregul nostru popor în
conjoară pe secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru tot ceea ce 
a făcut și face în vederea ri
dicării patriei noastre socialis
te pe culmile înalte ale socia
lismului și comunismului, pen
tru creșterea bunăstării celor 
ce muncesc, pentru binele în
tregului popor.

Participanții la plenară au 
adus un cald omagiu tovarășei 
Elena Ceausescu, militant de 
frunte al partidului nostru 
savant de largă recunoaștere 
si prețuire internațională, pen 
tru contribuția deosebită Ia e- 
laborarea și. traducerea în via 
tă a planurilor si programelor 
de dezvoltare economico-socia- 
lă a tării, la continua dezvo! 
tare a științei invătămîntului 
si culturii în patria noastră.

Relevînd cu înaltă mîndrie 
patriotică marile înfăptuiri ale 
poporului nostru în edificarea 
socialistă a tării, îndeosebi in 
perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului
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AMPLA PARTICIPARE LA CROSUL
DEDICAT ZILEI OLIMPICE

• 0 frumoasă acțiune sub semnul olimpismulul • La start, pasionați 
al alergării de toate vlrstele din întreaga (ară

înscris In suita manifestări
lor dedicate Zilei Olimpice 
popularul concura de cros, 
desfășurat pe Litoral — în
tre Parcul Pionierilor din 
Constanta șl Hotelul „Carru- 
man* din Mamaia, distanță, 
peste 8 kilometri — a reunit la 
start mai bine de 1 500 de pa
sionați ai alergării de toate 
virstele, din țară și chiar 
de peste hotare.

Atleți aparținînd cluburi
lor sportive constănțene (din 
rindul cărora, de fapt, s-au 
și „selectat" primii clasați), 
oameni al muncii sau pensio
nari sosiți la odihnă sau In 
mod special pentru această 
inedită Întrecere sportivă, 
precum șl multi turiști ocazio
nali din Cehoslovacia. Suedia. 
Italia, R. F. Germania sa. 
au ținut să fa startul cu gîn- 
dul. mărturisit san nu. de 
a onora această frumoasă ini
țiativă d Implicit de a o-

preșe- 
Lnterna-

cu-pa un loc cit mai bun, care 
să le asigure mult rîvnitele 
premii — tricourile cu emble
ma Jocurilor Olimpice sl 
diplomele semnate de Juan 
Antonio Samaranch, 
dintele Comitetului 
țional Olimpic,

...De la mezinii Iuliana Min
ei și Victor Avram, acesta din 
urmă lnotător_ in secția de 
natație a 
Școlar nr. 1 din Constanța 
veteranii Elena Pagu (62 
ani), Josef Kasco (86
ani). Dumitru Tilmaclu
Sigismund Batoș, participant! 
șt la ediția precedentă, concu- 
renții s-au angajat tntr-o 
pasionantă întrecere nu nu
mai eu timpul, cu secundele 
și minutele, ci și cu... limitele

Clubului Sportiv 
“ “ la

de 
de 
si

Monica BUCUR, coresp.

(Continuare In pag 2-3)

„Internaționalele" de pentatlon modern

REZULTATE DE VALOARE
Șl IN ZIUA A TREIA

• lin învingător merituos: Marian Ohcorghc • Stliimftârf
In clasamentul general • In

Această a 30-a ediție a 
Campionatelor Internaționale 
ale României la pentatlon mo
dem se arată a fi cea mai 
„zbuciumată" dintre toate cite 
s-au desfășurat pînă acum, 
dacă ținem seama că. in urma 
fiecărei probe, s-au produs 
numeroase modificări in cla
samente, mai ales in cel indi
vidual, unde, lată, șl 
disputarea probei de 
ieri, la Poligonul Tunari, 
eoul galben", a fost schimbat 
pentru a treia oară. Și, după 
toate probabilitățile, o nouă 
modificare se află la orizont, 
adică la sfîrșitul disputelor 
de azi, de ia Înot.

Trăgind foarte bine, cam
pionul nostru Marian Gheor- 
ghe a reușit să se impună, a- 
cumulînd 1088 p. ceea ce i-a 
permis și un spectaculos 
salt In clasamentul general, d 
ureînd zece trepte Și aflîn- 
du-se, în prezent, la numai 42 
p de actualul lider, bulgarul 
N. Arghirov. O diferență ce îi 
stă la lndemînă să o recu
pereze, cu condiția, desi
gur, de a evolua la fel de bine 
la Înot sl cros. Dună două 
serii de 49, Marian Gheorghe 
a tras încă două la cota ma
ximă (50). tnregistrînd astfel 
cel mat bun punctaj t 198. 
Din păcate, el nu a fost

FINAL

programul de azi - înotul
succes

ȘCOALĂ

A CURAJULUI

după 
tir. 

-tri-

secondat cu același
și de coechipierii săi — Lucian 
Țintea a tras inegal de la 
o serie la alta: 47—50—49—48, 
iar Dragoș Pătrui sub va
loarea obișnuită : 46—47—46— 
47 — ceea ce s-a reflectat a- 
supra punctajului general al 
echipei, care ar fi putut să 
revină la conducere încă dună 
această probă. Dintre ju
niori, Bogdan Vladu a fost 
cel mai în „față", situarea 
lui pe poziția a oatra con- 
firmînd că poate eu mult mal 
mult decSt a arătat pînă a- 
cum. El a tras 49—49—49—48 
■a 195 (1022 p). dar continuă 
să se afle pe pozițiile inferi
oare aje clasamentului ge-

Emanuel FANTANEANU

Șl BĂRBĂȚIEI!
O școală adevărată, cu lec

ții teoretice și practice zil
nic, intre orele 9,30—13,30 și 
16—19. Elevi — tineri și 
tinere proveniți In urma
unor atente și exigente se
lecții de la secțiile afilia
te F.R.T.A. — aproape 170. 
Cadre didactice — profe
sori universitari, cercetători, 
doctori, ingineri, antrenori e-
meriți maeștri emeriti 
ai sportului. candidați de 
maestru internațional — cir- 
ca 20 Locul de desfășurare 
a activității — fn masivul Bu- 
cegi, la altitudinea de 1750 m, 
— cabana Padina și împreju
rimile Perioada de școlari
zare — 12—19 iunie. Titulatura 
exactă a acestei instituții : 
ȘCOALA NAȚIONALA DE 
ALPINISM.

Această originală unitate 
de învățămint, aparținînd fe
derației de specialitate, și-a 
propus si a reușit, de-a lungu' 
celor 17 ani de existență, 
să-și uniformizeze metodele 
de predare pentru transmite
rea și însușirea celor mai mo
derne tehnici alpine. Șt, 
cum aceste metode și pro
cedee de lucru sînt folosite șl 
de salvamontiști și de speo- 
logi, în cadrul școlii au fost 
pregătiți în ultima vreme 
si astfel de sportivi-specia- 
liști. S-a ajuns ca progra
ma de învățămint să cuprindă 
o tematică adecvată, incepînd 
cu alfabetul alpin — nodu
rile, legarea în coardă, a- 
sigurarea și autoasigurarea, 
principiile cățărării libere, 
cățărarea 3t coardă simplă, 
rapelul (coborîrea pe coar
dă) — pînă la escalade in 
coardă dublă. în plus, da 
la expuneri teoretice și practi
ce. însoțite de proiecții ale 
unor diapozitive privind a- 
cordarea primului ajutor, 
pînă la lecții de meteorologie, 
geologie, 
floră ș.a.

După 
vățămînt 
cursurile 
de la Bilea Lac, 
la ambele școli 
etape ale Alpiniadei repu
blicane. astfel că elevii se 
străduiesc să treacă examene
le cu note maxime, care să 
îmbogățească punctajele e- 
chipelor din care fac parte.

Bunele rezultate obținute
loan NOVAC

geografie, faună.

același plan de In
se desfășoară și 
de Iarnă ale școlii 

participarea 
constituind 

ale Alpiniadei 
astfel că

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare In pag. 2—3)

La sfîrșitul acestei sSptămîni, în București

ÎN CAMPIONATUL
FEMININ DE VOLEI

Prin meciurile duble de as
tăzi și mîine se încheie și e- 
diția 1987—1988 a campionatu
lui Diviziei A feminine de vo
lei. O întrecere dominată net 
de deținătoarea titlului, Uni
versitatea C.F.R. Craiova, care 
va primi joi după-amiază, în 
sala M.I.U. din Capitală, unde 
susține ultimele partide, tri
courile cuvenite campioanei. 
Cum și adversara ei bucu-

(Continuare în pag 2-3)

0 PRESTIGIOASA REUNIUNE DE TIR
• In program, trei competiții: Campionatele Internationale ale 

României, „Cupa țărilor latine și Greciei" șl „Marele Premiu 
Carpați" la talere • Pe standuri, trăgător! de valoare din 

trei continente
și din România, gazda Întrece
rilor.

Așadar, trăgători din 3 con
tinente au ținut să fie pre- 
zenți pe standurile poligoane
lor Tunari și acoperit Dinamo 
pentru a-șl disputa întîietatea 
în cele trei întreceri de pres
tigiu ale calendarului Interna
țional. în această companie- se
lectă, din rîndul căreia nu vor 
lipsi campioni și recordmani 
europeni, mondiali și olimpici, 
țintașii noștri au ocazia să-și 
demonstreze, o dată în plus 
valoarea arătată cu atîtea alte 
ocazii, acasă, la București, sau 
pe diferite alte poligoane mari 
ale lumii. Pentru toți cei ce 
vor concura va fi un exoelent 
prilej de a-și testa, în perspec
tiva starturilor olimpice, forma 
de moment și gradul de pre
gătire.

19 țări de pe
La sfîrșitul acestei săptămini. 

la București vor avea loc, con
comitent, trei competiții de tir 
de mare interes : Campionatele 
Internaționale ale României, e- 
diția a XXXV-a, Cupa țărilor 
latine și Greciei 
XXXII-a (la arme 
cu aer comprimat) 
Premiu Carpați“ 
skeet și trap), ediția a XlX-a. 
Dovadă ■ a interesului de care 
se bucură în arena internațio
nală toate aceste trei întreceri 
este numărul mare de partici- 
panți, aproximativ 350, repre- 
zentînd 19 țări : Belgia. Brazi
lia, Bulgaria Cehoslovacia, 
Cuba, Franța, R D. Germană 
Grecia, Italia, Indonezia. Iugo
slavia Monaco, Polonia, Porlu 
galia, San Marino, Spania, Tur
cia, Uniunea Soviet’că. precum

ediția a 
cu glonț și 
și „Marele 
(la talere.



Nou promovate In ntvhla A de han

TRACTORUL BR
IA SATESPUI INIMILE TINERILOR Dl

pe județe situează

de

Tiberiu STAMA
n

ZILEI OLIMPICECROSUL DEDICAT
0 ÎNTRECERE DISPUTATA: MARȘUL FACTORILOR POȘTALI(Urmare din pag l)

(4:20,0), înaintea lui Mihai 
(Dolj) și Dumitru Tudorie 
Sorin Borcea (Bihor)

9,23

La Miercurea-Ciuc, Intr-o ambianță excelentă,

la 
m. pe celelalte trepte 
aflîndu-se Petru Ne- 
și Ștefan Cosma (Ma-

La început de vacantă, o primă acțiu
ne sportivă de anvergură, în această 
recreație mare a anului școlar : Con
cursul atletic de selecție, inițiat și 
organizat de C.C. al U.T.C., cu tineretul 
din mediul rural, ajuns, iată, la o ediție 

, a X-a. Loc de desfășurare, 
________1 „Olimpia" din Slobozia.

O alegere care 6-a dovedit a fi de bun 
augur, de vreme ce activul de tineret 
din acest oraș și din întregul județ Ia
lomița. cel aparținînd C.J.E.F.S. și 
Inspectoratului școlar, s-au străduit să 
fie la înălțimea evenimentului. S-a do
rit să se arate că și Ia Slobozia pot fi 
organizate concursuri atletice de an
vergură — pînă acum eram obișnuiți 
doar cu reușite în domeniul scrimei : de 
altfel, în aceleași zile — fericită coin
cidență — la Slobozia a avut loc și un 
foarte disputat Trofeu al Iălomiței. la 
sabie, cu participare internațională — 
pe<=te cele de masă, care au loc aproape 
permanent. Este o sugestie la adresa 
federației de resort Ar fi șl o moda
litate de a scoate mai mult tn relief un 
județ care face eforturi de * ieși din 
anonimat și de a se înscrie intre acelea 
eu ambiții spre tot mai multe împliniri.

Concursul, care tace obiectul acestor 
rînduri. la nivel republican si in-

3 jubiliară, 
stadionul

scris sub genericul Daciadei, a reunit la 
start tineri pe două categorii de virstă, 
14—15 «ni și 16—17 ani, bățgți și fete.

In limitele primei categorii, Diana 
Neagu, reprezentând județul gazdă ta 
proba de 100 m (13,3) a cules primele 
aplauze, într-o dispută foarte aprigă 
cu Maria Ciurcă (Prahova) și Didina 
Apostol (Buzău). La greutate (4 kg.), 
însă, ordine... inversă ; Prahova, prin 
Vasilica Cirstocea (8,88 m), a ocupat lo
cul I, urmată de Maria Gădei (Ialomița) 
și de Penica Petre (Călărași). Talomi- 
tenii s-au impus și ta proba masculină 
de 100 m. prin Dumitru Țintă (12,3), 
care a fost talonat de Adrian Mitricâ 
(S.A.I.) și Sebastian Criț (Harghita), în 
timp ce la greutate (6 kg.), primul cla
sat a fost Adrian Prevenda (S.A.I.) cu 
9,60 m. L-au urmat Simonfi Lazslo (Mu
re?) și Zaharia Matei (Ialomița).

Trecînd la cealaltă categorie
vîrstă, să consemnăm o nouă reușită a 
ialomițenilor. prin Sora Lazăr la 
greutate : 9,57 m. clasată înaintea Mar
garetei Cîrstea (Prahova) și Mirelei 
Chiribașa (Buzău). In rest, victorii 
ale oaspeților: Florina Sîrbu (S.A.I.)
la 800 m (2:22,0) urmată de Daniela Su- 
eea (Vilcea) șl Daniela Munteana (Ia
lomița), Valeriu Postelnicu (Timiș)

La 1500 m 
Marin Decs 
(Buzău) și 
greutate — 
ale podiumului 
chita (Suceava) 
ramureș).

Un clasament 
locul I reprezentanții Prahovei, urmați 
de cei ai Sucevei și Ialomițeî. Cupe ou 
fost acordate — în această ordine — ce
lor trei județe de către C.C. al U.T.C., 
Comitetul județean Ialomița al U.T.C. 
șl Comitetul Municipal Slobozia al 
U.T.C., în timp ce C.J.E.F.S. Ialomița a 
oferit o cupă organizatorilor. Diplome, 
medalii și material sportiv au răsplătit, 
de asemenea, pe fruntașii probelor,

A fost un concurs reușit, imbold pen
tru cei mai buni de a-și continua pre
gătirile, acum, in plină vacanță de vară, 
in suita întrecerilor din cadrul Daciadei 
și, mai ales, în perspectiva a noi suc
cese care să-i propulseze In activitatea 
sportivă de performanță. Pentru eă așa 
cum a dovedit și acest concurs, tinerii 
din mediul rural dispun de calități deo
sebite pentru atletism ; totul este să și 
le valorifice, să existe tehnicieni, In ju
dețe, care să-i ajute să și Ie modeleze...

La încheierea ediției 1987/88 
a Diviziei B de handbal mas
culin, formația brașoveană 
Tractorul șl-a văzut încunu
nate eforturile depuse, ciști- 
gind seria I, din care ■ fă
cut parte și, prin aceasta, 
dreptul de promovare In pri
mul eșalon. De fapt. Tractorul 
Brașov a revenit printre frun
tașele handbalului românesc 
după patru ani, timp in car* 
a fost mereu printre protago-

propriei lor ființe. Și este 
de admirat faptul că primul 
sosit, Erhardț Schuller. îm
preună cu grupul colegilor 
săi de la clubul sportiv Farul 
Constanța, a reușit să aco
pere traseul in mai puțin de 
25 de minute, în aplauzele a 
mii de spectatori. A fost — 
pentru mulți — un foarte 
bun prilej de a-și verifica 
potențialul fizic, peste sem
nificația în sine a acestei 
acțiuni sportive de masă 
inițiată de Comitetul Olimpic 
Român. C.N.E.F.S. (prin Secția 
de sport de masă) și facto
rii locali. în frunte 
C.J.E.F.S. Constanța.

„Am alergat ca in plină 
tinerețe, din dorința de •

eu

face mișcare. Pentru eă miș
carea înseamnă viață", ne 
spunea Gheorghe Cosmoș (63 
de ani), fost jucător de fot
bal, în Constanța, acum 
vist 
te. tot 
popular 
sportive, 
kos, din 
remarce 
rii. „peste nivelul așteptări

lor, deși a fost o acțiune spor
tivă de masă, un cros popu
lar..."

Și o 
zatori :
sament
numai
spre
care
urca

acti- 
sportiv voiuntar ; fireș- 

în sfera celui mai 
dintre „jocurile" 

Iar Marta Domo- 
Tg. Mureș, a ținut să 

calitatea organiză-

CAMPIONATUL
(Vrmare din pag. 1)

reșteană, Flacăra Roșie (clasa
tă pe un meritoriu loc 3, in
diferent de rezultate), are în
deobște prestații de nivel ri
dicat, sînt de așteptat meciuri 
interesante, spectaculoase. Tot 
în grupa I valorică, Dacia Pi
tești încheie sezonul pe teren 
propriu (jocuri cu Farul Con
stanța) fără a putea urca sau 
cobori de pe locul 4. In timp 
ce la Galați localnicele de la 
C.S.U. Rapid primesc vizita e- 
chipei clasate ferm pe locul 
secund. Dinamo București. In 
a doua grupă valorică, ultimul 
act al unei pasionante curse 
spre salvare, între vîlcence si 
sibience. Duble tntîlniri : Pe
nicilina lași — Chimia Rm. Încep la ora IC.

MININ DE VOLEI
Vilcea, Rapid București — Olt-
cit Craiova și Știința Bacău —
C.S.M. Libertatea Sibiu. Iată
clasamentul:

1. Univ. CFR 26 25 3 77:18 53
2. Dinamo 28 lf 9 65:38 47
8. Fi. Roșie 28 M 14 56 46 42
4. Dacia 28 12 16 45:66 40
5. Farul UI» 19:67 X
t. CSU Rapid 88 0 22 31:67 84

7. Oltcit 38 21 7 <6:44 48
8. Rapid 18 17 11 64:44 45
9. Penicilina 28 17 M 59:44 45

10. Chimia N M » 55:50 48
11. CSM Libert. 28 14 14 47:50 42
12. Știința M 8 X 21:80 X

Meciurile de azi din Capitală

Sîmbătă, 25 iunie, la Miercu
rea-Ciuc, un oraș de-o frumu
sețe arhitectonică aparte, cu o 
fericită îmbinare a elemente
lor tradiționale și ultramoder
ne, s-a desfășurat cea de-a 
XII-a ediție a etapei finale, 
pe țară, a „Marșului Factori-

poștali și avrnd asupra lor o- 
bișnuita tolbă de scrisori în 
care, însă, de-această dată, lo
cul scrisorilor, al recomanda
telor, mandatelor și al ziare
lor sau revistelor a fost luat 
de cîte doi săculeț!, la băieți, 
sau unul, la fete, umpluti cu

satisfacția pi o celor 
n-au avut șansa de a 

pe podium...

sugestie pentru organi- 
întocmirea unui cla
mai cuprinzător, nu 
pentru primii sosiți,

Start în proba de mars a băieților
Foto : Zoltan P. NAGY — M. Ciuc

lor Poștali", competiție profe- 
slonal-sportivă înscrisă sub 
generoasele însemne ale Da
ciadei.

Precedată de-o emoționantă 
festivitate de deschidere, ono
rată de o asistență numeroasă, 
întrecerea a fost urmărită de 
mii de spectatori, care au um
plut pînă la refuz cocheta 
publică a orașului, ori 
aflat pe traseu.

S-au prezentat la start 
gătoarele și cîștigătorii 
lor județene ale acestui 
ce se bucură de-o largă parti
cipare a tuturor factorilor poș
tali din țară,' inclusiv campio
nii fazei municipale bucu- 
reștene.

Concurenții, echipați în cos
tumele specifice ale factorilor

piață 
s-au

cîștl- 
faze- 
marș

nisip și cîntărind cîte un kilo
gram fiecare, au mărșăluit 
două trasee de lungimi dife
rite : 7 kilometri — băieții și 
3 kilometri — fetele.

A fost o dispută aprigă, a- 
nimată de mari ambiții, mai 
ales că dintre ocupanții prime
lor locuri se va alcătui echipa 
Administrației Poștale Române 
pentru Balcaniada din acest an 
a Factorilor Poștali, competiție 
se se va desfășura în Iugo
slavia, în luna septembrie. Mai 
disputat a fost marșul fetelor, 
al factorițelor poștale, unde 
reprezentanta județului Hune
doara, Monica Lupe, a condus 
pînă spre final, dar Elena 
Plumb, județul Prahova, folo
sind ultimele resurse de ener
gie, a trecut, totuși, pri na 11-

î lllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis.
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nia de sosire, cu un avans 
de cîteva zecimi de secundă. 
Pe locul al treilea, Ana Juia, 
județul Caraș-Severin. O fru
moasă comportare au avut și 
ocupantele următoarelor locuri, 
Crăița Haras — jud. Botoșani, 
Glafira Eparu — jud. Olt și 
Ligia Ciobanu — Oficiul 39 
București. începută furtunos și 
avîndu-i ca 
Dorei Firică, 
nimeni altul 
en titre al 
marș, dar și
Ion Erciu, unul din obișnuiții 
cîștigători ai fazei finale, sau 
pe Ilie Ncamțu — jud. Alba, 
ori Ion Crăcană — jud. Vaslui, 
doi din animatorii edițiilor de 
pînă acum, întrecerea băieților 
a fost cîștigată, așa cum era 
de așteptat, de hunedoreanul 
Dorei Firică, urmat, la maie 
distanță, de Ion Erciu, iar pe 
locul trei s-a situat Vasiie 
Varga — jud. Cluj. In absența 
lui Ilie Neamțu, care a aban
donat, pe locurile 4—6 s-au 
clasat vasluianul Ion Crăcană, 
Karol Toth, jud. Harghita, și 
Constantin Iftodeanu — jud. 
Botoșani. Să transcriem, însă, 
și numele câștigătorilor diver
selor cupe oferite de organi
zatori : Vlad Ionel — jud. Olt, 
pentru cel mal tînăr concu
rent ; Ligia Ciobanu — Bucu
rești, pentru cea mai tînără 
concurentă ; Constantin Ifto
deanu — cupa fair-play ; Edith 
Lunka — jud. Mureș, apreciată 
a fi fost cel mai tehnic concu
rent și Maria Trică — jud. 
Brăila, cea mal vîrstnică spor
tivă a competiției. Echipa Hu
nedoarei, cu locul I Ia băieți 
și locul II la fete, a eîștigat 
cupa actualei ediții a „Marșu
lui Factorilor Poștali".

protagoniști pe 
jud. Hunedoara, 
decit campionul 
țării, la 20 km 
pe bucureșteanul

Lotul echipei Tractorul Brașov 
nistele Divi 
handbaliștilor 
urmarea fire 
susținute. A
avut efectul 
lor purtind 
depuse, confi 
talele obținut 
pei sînt mul
spectivă, prin 
du-se unii ca 
cunoștință eu 
lului românes 
Cojocaru, Co 
excepția stud 
originar din 
lalți compo 
sînt de pe
vene, muncit 
dă și numel 
norul Liviu 
tativa reușit 
Divizia A, 
sfătuit de l 
tații șlefuito 
handler 
tru ifl 
emerit; 
primit din 
administrativ 
Tractorul a 
simțit. Condi 
asigurate, ha 
ducerea tehn 
prin îndeplin 
propus, bucu 
primul eșalor 
măsura efo 
ConștiqgM că 
grijile, urendl 
întregul cole 
la pregătirea 
campionatulu 
27 iunie, toț 
zent !“ la pri 
în lăudabila 
zionari A.

Carol

„INTERNA
(Urmare
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AUTOMOBILISM. 2x2 fac cIteoda- 
TA 5. susține un film, iar... 20 fac 21, in 
viziunea oficialilor băimăreni. Dlntr-o e- 
roare de calcul, la grupa CI s-au alergat 
21 de tururi la concursul de circuit. In 
loc de 20. Toate ar fi fost cum ar fi fost, 
numai că în turul-prelungire, Dan Necula 
l-a Întrecut pe Aurel Țuțuianu, care re
dusese turația, considerînd cursa încheiată. 
Regulamenar (de data aceasta) juriul a 
decis: Necula pe locul 2, Țuțuianu pe 3. 
Situația care ridică problema cunoașterii 
regulamentelor de către... piloțl: la „car
te" scrie limpede — cursa se termină nu
mai atunci cind fanionul-șah al directoru
lui de concurs semnalizează acest lucrul 
Cit privește greșeala arbitrilor, ea consti
tuie o altă problemă, care, firește, va fi 
analizată de federația de specialitate. • 
PACAT de această eroare, care a umbrit, 
într-o oarecare măsură, o organizare, alt
minteri, excepțională. Nici un amănunt nu 
a fost neglijat, totul a decurs ireproșabil, 
mulțumită unei pregătiri minuțioase a în
trecerii. Se cuvine amintit și sprijinul to
tal acordat de factorii locali: de pildă, pe 
It. col. loan Tîrpea, șeful Serviciului de 
circulație din IJMI, l-am văzut, cu o zi 
înaintea cursei, verificînd metru cu me
tru calitatea traseului. Edificator. (S.A.).

BOX. „RING VOINȚA ’88". Ajunsă la 
a Vin-a ediție, Întrecerea a mobilizat la 
start o serie de pugillști cunoscuțl care 
șl-au onorat cărțile de vizită. Pentru ma
joritatea dintre ei competiția a constituit 
un bun prilej de verificare în vederea par-

tlcipării lor la apropiatul turneu final al 
Campionatelor Naționale de seniori (Con
stanța, 1—10 august). In această postură 
s-au aflat sportivii de la CSM Drobeta Tr. 
Severin — antrenor Ion Sănătescu șl 
AEM Timișoara — antrenor Radu Lavrlc, 
care au lăsat o frumoasă impresie. A sur
prins absența pugillștilor de la Dinamo 
București șl Steaua. • SUB CONDUCE
REA delegatului general, Virgil Cazacu, 
arbitrli-judecătorl și-au făcut pe deplin da
toria avind prestații notabile. O remarcă 
specială pentru Silviu Cazacu, Nlcolae 
Constantinescu, Teodor Dinu, Constantin 
Gheraslm, Gheorghe Farcaș șl Aurei Be- 
lodL Nu același lucru putem afirma des
pre Gh. Turcu șl N. Ceauș, care au fost, 
de elteva ori, In contradicție cu realitatea 
din ring. • FELICITĂRI organizatorilor 
pentru eforturile depuse șl desfășurarea 
impecabilă a competiției In cadrul natural 
al Stadionului Voința, precum și pentru 
frumoasele premii oferite clștigătorllor. • 
PRECIZARE. La recentele Campionate Na
ționale de juniori, sportivii din Iași, unde 
sînt secții și antrenori retribulțl, au Înre
gistrat rezultate slabe. Totuși, onoarea bo
xului din județ a fost salvată de evoluția 
bună a elevilor instructorului Constantin 
Ivan de la... Centrul sătesc din Erbiceni, 
ai cărui sportivi, frații Dan șl Iulian Moi
sa, au cucerit primele locuri. Un sincer 
bravo, mai ales că Dan este șl component 
al lotului republican. (P.rv.).
LUPTE. SERIILE în care activează cite 

cinci echipe programează la fiecare etapă

cîte zece Intîlniri între formații, acestea 
lnsumlnd exact 100 de meciuri individuale. 
Trebuie să recunoaștem, asemenea reuni
uni sînt lungi și obositoare, ele durlnd, 
uneori, cite 6—7 ore(t). Este foarte greu 
să faci parte dintr-un corp de arbitraj la 
un astfel de concurs. Unul dintre acestea 
a avut loc duminică, In sala de lupte a 
clubului Steaua. Șef de concurs a fost 
Dumitru Pîrvulescu, primul campion olim
pic de lupte al țării noastre. Ne simțim 
datori să facem precizarea că acest deo
sebit de talentat luptător s-a dovedit și un 
foarte Iscusit arbitru: toate cele 100 de 
meciuri disputate s-au încheiat fără pro
bleme... Felicitări lui D. Pîrvulescu, ca și 
colegilor săi. (M. TR.)

MOTO. • PENULTIMA etapă a Cam
pionatelor Republicane individuale de mo- 
tccros, desfășurată pe traseul de la Sf. 
Gheorghe, a constituit un nou test în ve
derea prestigioasei competiții internaționa
le dotată cu „Cupa Prietenia" (10 iulie, la 
Moreni). Numit de curînd ca antrenor co
ordonator al lotului reprezentativ, fostul 
campion Georgiu Mormocea a fost plăcut 
impresionat de evoluția tinerilor Dorin Ti- 
tilencu șl Paul Schmidt, care s-au numă
rat printre principalii animatori la clasa 
230 cmc seniori, Florian Pop, Csaba Tompa 
șl Ionel Bogdan la 125 
Cristian Ghincea, Iulian 
raru, Adrian Roman și 
care progresează văzînd 
TRASEUL de pe Dealul

Victor NITA

s Azi, meci de rugby In Capitală
Trei echipe (Petrochimistul Pi

tești, C.F.R. Constanța șl C.F.R. 
Brașov) au promovat In Divizia 
A — seria a H-a valorică ; pen
tru un al 4-lea loc, astăzi după- 
amlază, începînd de la ora 1», 
va avea loc In Parcul Copilului 
din Capitală un med de baraj 
între C.F.R. Pașcani șl Hidroteh
nica Iași, fruntașele seriei mol
dovene din divizia secundă.

Ceilalți. I
Mti

... !. -
mit., ultimu 
această cau2 
ierarhia gei

In ceea 
putele in-dii 
menționa t 
a sovieticul 
care, eu 197 
un merituos 
probă, el 
bulgarul V. 
1044 p), care i 
mai puțin 
siune în c 
ral. aflîndu- 
cul 2. Acestor 
gă canadian 
- 1022 p) și 
ghirov (194 - 
venind noul 
mare a evol 
te a polonez 
(186 — 824 t 
(187—846 p). 
Moustafa (191 
italianului > 
796 p), care 
ne. pe prirț) 
călărie și ser

ȘCOALA
(Urmare din pag. 1)

cmc, a juniorilor 
Milea, Mihal Fc- 
Mihai Dinescu-jr. 
cu ochi! • PE 
Partizanilor cu 

apărut o tribună, instalațiile electrice pen
tru stația de radioamplificare șl un grup 
sanitar prevăzut cu dușuri, toate aceste 
amenajări fiind realizate de motocroslști 
și suporterii lor de la Electro Sf. Gheor
ghe, precum și cu sprijinul larg al condu
cerii întreprinderii de aparataj auto șl 
motoare electrice din localitate (director 
general. Iosif Cor Inez). (TR. I.).

I
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de-a lungul timpului. printre 
care am menționa că mulți 
dintre cei 2 000 de absolvenți 
se află 
ramidei 
cazul lui 
didat de 
nai (azi 
scolii), 
acumulată,
acum 
specialiști extrem de 
bili. Dintre aceștia,

dr. Marcian Bleahu. i

virful pi- 
cum este 

Daro. can- 
internațio- 

al 
experiență 

există 
un corp profesoral ți

! capa- 
prof. 

cercetă

acum in 
sportive,
Dionisie 
maestru 

profesor-monitor 
bogata 

faptul că

A CURAJ
tor Cristian 
nor emerit 
ricioiu, dr. 
maestru em 
Matei Schenr 
tului Mircea 
ca din acest 
să aibă o ș 
din 1989, Spe 
beneficieze 
ganizare.

Iată, insă, 
după ce au 
la crearea 
școli, la soli 
derii TELEI 
și o secție <



masculin

prin prisma cifrelor
CAMPIONATUL DIVIZIEI A

poposim in tabâra tinerilor

PENTRU A 5-a OARĂ

B. Succesul 
ișoveni este 
a pregătirii 
mentele au 
it, evoluția 
enta muncii 
prin rezul
tatul echi- 

eri de per- 
ceștia aflîn- 
i făcut deja 
a" handba- 
uleț, Dobro, 
Anton). Cu 

li Bereșescu, 
Mureș, cei- 
ai echipei 

uri’ brașo- 
uzina care 

pei. Antre- 
hiv, în ten- 
revenire în 

permanent 
i'jitre repu- 
talente din 

profdBi 
Și, * 
m sprij

„ACASĂ" DEPLASARE
1. STEAUA 17 1« 1 • 68- 7 33 1. STEAUA 17 14 3 9 46-11 31
2. Dinamo 17 16 1 0 69-11 33 2. Dinamo 17 14 2 1 38-14 30
3. Otelul 17 13 3 2 35-14 28 3. Victoria 17 9 3 9 16-23 13
4. F. C. Olt 17 13 2 2 34-15 28 4. Oțelul 17 9 1 11 14-32 11
5, Univ. Craiova 17 13 1 3 47-18 27 S. U. Craiova 17 3 3 11 14-33 9
6. Victoria 17 13 1 3 42-18 27 6. F. C. Argeș 17 2 3 12 13-31 7
7. A.S.A. Tg. M. 17 12 2 3 33-18 26 7. Flacăra 17 1 ill 14-35 7
8. Flacăra 17 12 2 3 26-13 26 8. BU“ Cj-Nap. 17 2 3 12 10-35 7
9. Corvinul 17 11 3 3 40-15 25 9. Sp. Stud. 17 1 4 12 12-33 4

10. F.C.M. Brașov 17 10 4 3 35-17 24 10. F.C.M. Bv. 17 1 3 13 12-34 5
11. S. C. Bacău 17 10 4 3 29-15 24 11. Rapid 17 9 5 12 13-41 5
12. Rapid 17 10 4 3 23-17 24 12 Patrolul 17 2 1 14 11-40 5
13. „Poli" Timiș. 17 10 3 4 27-15 23 13. S. C. Bacău 17 9 9 12 8-39 5
14. Sp. Stud. 17 944 31-18 22 14. Corvinul 17 2 1 14 15-48 5
15. F. C. Argeș 17 9 4 4 28-16 22 15. „Poli* Tim. 17 9 3 14 8-38 3

i 16. „U“ Cj.-Nap. 17 944 29-19 22 16 A.S.A. Tg. M. 17 1 1 15 16-48 3
■ 17. CSM Suceava 17 9 3 5 26-18 21 17. CSM Suceava 17 9 2 15 9-54 2

1 18. Petrolul 17 994 14-12 21 18. F. C. Olt 17 9 2 15 7-47 2
• și Steaua, campioana, și Di- • Campioana estei lideră șl In

I
I
I
I
I

iumi-
, -enor 
■ijinul 

conducerii 
clubului 

liWplin re 
foarte bune 
Știi și con- 
-au răspuns 
lezlderatului 
evenirii in 
rlc fiind pe 
>r depuse. 
acusaJncep... 
, wffrenorii, 
u ți trecut 
u începerea 
'iziei A, la 
nînd „pre- 
intrenament, 
ră de divi-

II
I
I
I
I
I

TA-coresp. I

namo au același punctaj (aproa
pe maxim), fiecare... ciștigînd un 
puni* pe terenul celeilalte, de
partajarea făcîndu-se grație gol
averajului superior al „roș-albaș- 
trilor" (+61 față d«f +58) • Am- 
belf candidate la titlu au reușit 
maximum de punctaj ta jumă
tate de campionat, cînd au ju
cat 9 meciuri „acasă" și etnd, 
practic, au forțat și la golave
raj • Steaua a demonstrat că are 
cea mal bună apărare (numai 7 
goluri primite), Dinamo înregis- 
trînd un +1 la „marcate" • Dacă 
F. C. Olt a rămas la fel de greu 
de depășit „acasâ" șl ta retur, 
Corvinul, pe poziția a treia la 
finele turului, a căzut pe... 17 
tn clasamentul returului, per to
tal izbutind Insă un (ferit) loc 
de mijloc • Cea mal spectacu
loasă coborîre a realizat-o. Insă, 
„Poli" Timișoara : de la 14 p 
(din 8 jocuri, nici o înfrîngere 
și... o victorie asupra lui Dina
mo) în tur, la 9 p (din 9 me
ciuri. 4 Infrîngeri), cele mai pu
ține. în retur, cu consecința — 
știută — a unul loc ta zona re
trogradării ta clasamentul final
• S. C. Bacău a crescut de... 
două ori ta retur (de la 8 p la 
16 p). De altfel, formația mol
doveana și Rapid (ca și... Steaua 
și Dinamo) n-au pierdut nici un 
joc, in retur, ta propriul „fief" 1
• Toate echipele
conturile cu plus la golaveraj, 
cea mai „_____ _____ 1__
trolul (2 goluri mal multe date 
decît luate). Deși echipa din Plo
iești — cele mal puține victorii 
„acasă" — a primit (doar 1) vn 
goi mal mult dectt... Dinamo pe 
teren propriu, ea este singura 
(acum, fostă) divizionară A care 
a Înscris sub 29 de goluri.

au Încheiat

săracă" rămîntad Pe-

acest clasament, fiind singura e- 
chipă care n-a pierdut nici un 
meci iar cele trei „egaluri" din 
deplasare (cu F. C. Argeș șl Di
namo In tur, eu S. C. Bacău ta 
retur) le-a realizat fără a primi 
gol • Distanță mare, chiar foar
te mare (mai mult dectt dublă, 
spre exemplu, fațâ de a treia In 
clasamentul deplasărilor) a celor 
două concurente la titlu, și una, 
șl cealaltă dovedlndu-se reduta
bile șl pe alte terenuri • Steaua 
și Dinamo stat, de altfel, singu
rele competitoare eu golaveraj 
pozitiv (și Incâ net), toate cele
lalte divizionare A taregistrtod 
„afară" deficituri mai mici (Vic
toria —7) sau foarte mari (C.S.M. 
Suceava —45) • Cinci echipe, a- 
celeași din tur (Rapid, B. C. Ba
cău, „Poli" Timișoara, C.S.M. Su
ceava și r. C. Olt), au rămas 
cu . o (zero) la victorii ta de
plasare • De la locul 1 ta Jos, 
fiecare formație are peste 10 ta- 
frîngerl pe alte stadioane • Sur
prinzătoare, poate, egalitatea la... 
infrîngeri (15 !) a echipelor 
A.S.A. Tg. Mureș șl T. C. Olt 
cu ultima clasată a ediției, C.S.M. 
Suceava • Formația suceveană 
are șl cele mal multe goluri pri
mite „afară" (peste 3 ta medie 
de meci), urmată fiind — altă e- 
galitate la... minus — de A.S.A. 
Tg. Mureș și (!) Corvinul, eu 
cite 48 • Nu mai puțin de 10 
formații n-au cîștigat vreo parti
dă In retur ca vizitatoare (17!) 
• In schimb, două dintre aces
tea, A.S.A. Tg. Mureș și C.S.M. 
Suceava (tot ele !), au pierdut 
toate meciurile disputate to re
tur in deplasare • Universitatea 
Craiova 
realizat 
port.) la 
tur f->ță
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Dinamo București este, așa
dar, noua echipă campioană 
de juniori. Noua și... vechea 
campioană, deoarece, cum bi
ne se cunoaște, și ediția 1986/ 
1987 a revenit tot tinerilor ju
cători ai clubului din Șos. Ste
fan cel Mare, care au învins 
în finală, cu 3—0, formația de 
juniori a studenților din „Re
gie". Ciștigînd duminică. Di
namo a realizat două frumoa
se performanțe :

Prunea in poartă, cu Bucur 11- 
«i 
cu

bero, cu Bănică, Lupescu 
Mitici în linia mediană, 
Răducioiu in atac. Și, in sfîr- 
șit, a 5-a victorie, oea de du
minică, 
Mureș;
urmare
bune a juniorilor dinamoviști, 
care au dominat, avînd 
multe ocazii, mai multe 
nere, mai multe șuturi 
poarta lui Roman.

1—0 cu Viitorul Tg. 
un succes meritat, ca 
a unei evoluții mai

1968. Fază din 
Eduard ENEA

Dumitrache — 1988, amintind de Dumitrache 
finala juniorilor republicani, I

este formația care a 
cel mai mare salt țra- 
puncte, „afairă", ta re
de tur : 8—4.

GruDai realizat de 
George ROTARU

• A intrat in 
de al 5-lea titlu, 
in acest fel de 
poca, performera 
7 titluri. Prima , „ 
dinamoviști au cîștigat finala 
campionatului 1960/1961, cînd 
din echipa învingătoare (an
trenor Șt. Stănculescu) «u fă
cut parte, printre alții, porta
rul Niculescu, mijlocașul Stoe- 
nescu, atacantul Nuțu. Al doi
lea titlu a revenit dinamoviș- 
tilor în 1973, în echipa pregă
tită tot de Șt. Stănculescu a- 
flîndu-se, printre alții, Augus
tin. Ion 
lea titlu _ ___ ______
după alți țapte ani, ta 1980, 
cînd Dinamo a reușit o victo
rie in extremis ta fața Corvi- 
nului Hunedoara, printre cam
pionii de atunci ai antrenoru
lui C. Frățilă aflîndu-se Mi- 
rea, Balaur, Popicu, Frlncu, 
Guda. Titlul eu nr. 4 a fost 
cel de anul trecut, cînd antre
norul C. Frățilă a prezentat ta 
finală o echipă redutabilă, ch

posesia celui 
apropiindu-se 
„U" Cluj-Na- 
intrecerii, cu 
dată, juniorii

Marin. Al trei- 
i fost cucerit

• A doua frumoasă realiza
re a echipei campioane este 
aceea că a terminat neînvinsă 
ediția 1987/1988! în serie a ju
cat 22 de meciuri, cîștigind 19 
și term ini nd trei Ia egalitate. 
La .zona" de la Sibiu a În
vins în două partide și a ter
minat una nedecis, iar In gru
pa semifinală a cîștigat la scor 
meciurile cu C.S.M. Reșița și 
C.S.Ș. Olimpia Piatra Neamț 
în total, Dinamo a marcat 111 
goluri și a primit 18! Puține

au fost, de-a lungul anilor, e- 
chipele care au cîștigat cam

pionatul de juniori fără să 
cunoască înfrîngerea. Dar, re
venind la formația care a cîș
tigat duminică al 5-lea titlu, 
să ne oprim puțin și asupra 
jucătorilor, dacă tot i-am a- 
mintit pe oei mai buni dintre 
cei care au obținut 
patru victorii. Sigur că 
dintre liderii promoției 
Răducioiu, cel promovat 
prima garnitură a echipei. La 
fel de talentat e și libero-ul 
Bogdan Bucur. Iar alături de 
ei, frumoase posibilități de a 
urca treptele fotbalului au Ha- 
ralambie, Dumitrache, ' Chiriță.

Să mai spunem că este pen
tru a treia oară cînd antreno
rul C, Frățilă cîștigă cu juni
orii lui Dinamo titlul de cam
pioni. O foarte frumoasă per
formanță.

Nu putem Încheia însă fă
ră a sublinia, încă o dată, și 
notabila ascensiune a echipei 
învinse. înființat cu puțin 
timp în urmă, centrul olimpic 
din Tg. Mureș (avînd foarte 
bune condiții de pregătire, a- 
sigurate de forurile locale, șl 
doi antrenori deosebit de har
nici și pricepuți, T. Mesaros șl 
M. Lepădătescu) s-a remarcat 
și In întrecerile rezervate a- 
cestor pepiniere, dovadă eloc
ventă că numai acolo unde se 
muncește cu pasiune se pot 
obține rezultate de valoare. 
Viitorul a pierdut finala, e a- 
devărat, dar a adus ta prim- 
plan un mare talent — Tanca 
— unul dintre cei mai buni 
dintre juniorii care au evoluat 
pe gazonul stadionului „23 Au
gust". în fond, ele, talentele- 
speranțe, contează cel mai 
mult în aceste dispute ale fot
balului juvenil.

celelalte 
unul 
este 

în

Laurențiu DUMITRESCU

„FINALA MICA //
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Și disputa la 
mine deschisă, 
nind formației 
3022 p. ca urmare a omogeni
tății componentilor ei, dar 
cu puține influențe în clasa
mentul 
pentru 
mai
Poloniei 
tinuă 
Si 
reale 
sportivilor noștri 
pera handicapul de 37 p, 

la Înot și 
pentatloni.ștl 
un nivel ridicat 

omogen.
toate

general, 
întîietațe 

ales
(8641 

să se 
României 

posibilități

.O partidă finală care și-a 
depășit mult condiția, deși ta 
joe era doar treapta a treia a 
podiumului de premiere a 
Campionatului Republican de 
juniori" — aprecia Gheorghe 
Ene, unul dintre reprezentan
ții federației de specialitate 
prezent duminică dimineața la 
meciul F.C.M. Brașov 
C.S.M. Reșița, care urma 
stabilească ocupanta locului 
în prima competiție 
lului nostru juvenil. Afirmație 
cu totul întemeiată. împărtă
șită și de alți tehnicieni care 
lucrează la aoest eșalon și 
care nu au scăpat ocazia să 
urmărească partida respectivă. 
Și nu au avut ce regreta, pen
tru că au fost martorii unui 
joc care a evidențiat multe 
din atributele fotbalului mo
dern, exprimate convingător la 
„cota" cerută juniorilor.

Finalmente, a cîștigat ech*pa 
F.C.M. BRAȘOV (antrenori: 
Emil Borgovan și Teofil Pop), 
la limită, cu 3—2, ea revanșîn- 
du-se pentru Insuccesul din e- 
diția precedentă, cînd a pier
dut „bronzul" ta fața forma
ției Petrolul Ploiești. Faptul 
că „ll“-le brașovean « susți
nut a doua „finală mică" con
secutivă vorbește — credem — 
de la sine despre modul cum 
este privită in ultimii ani ac
tivitatea copiilor și juniorilor 
la acest club. Iar titlul obținut 
ta ediția 1984—85 întărește și 
mai mult cele spuse. Prin ce 
s-a impus echipa brașoveană 
ta meciul de duminică? în 
primul rînd printr-o valoare 
de ansamblu superioară, ea 
avînd în componență pi cîțiva£•••••••••••••••••••••••••

jucători care au urcat pe pri
ma scenă fotbalistică. I-am 
numit pe Selimesi, Petruș și 
Todericiu, care alături de Pîr- 
vu au făcut parte și din cea 
mai „bătrînă" reprezentativă 
U.E.F.Â. în al doilea rînd, 
schimbarea tactică făcută după 
prima jumătate de oră, de ia 
două „vîrfuri" la aceea eu un 
„trio" în prima linie ofensivă, 
și-a dovedit eficiența sconta
tă. Pentru că Selimesi s-a 
simțit mai în largul său pe 
partea stingă, unde a declan
șat acțiuni extrem de pericu
loase, iar introducerea pe 
flancul drept al lui Tikosi a 
iuțit jocul. Nu în ultimul rînd 
a contat plusul de decizie în 
fazele de finalizare, dar și si
guranța compartimentului de
fensiv, bine dirijat de Drăgă- 
noiu.

Și C.S.M. Reșița (antrenor l 
Francise Varga) a argumentat 
solid prezența în această fază, 
ea beneficiind de cîțiva jucă
tori (Szijj, Lupu, Pandurii, Bi- 
ea, Caiofir) cu reale disponibi
lități, capabili să urce treptele 
performantei. Caracteristica de 
joc a echipei a fost rapiditatea 
acțiunilor ofensive, 
„vîrfuri" — Pandu

F.C.M.
să

3 
a fotba-

unde lupta 
angrenează 

reprezentativele 
care con- 

pe locul 1. 
(8604 p), cu 
din partea 
de a recu- 

cu 
cros 

să

p). 
afle 
sen.

condiția ca 
toți cei trei 
evolueze la 
și, totodată.

Așadar, iată 
sele pentru a asista și 
tinuare la o întrecere 
mai echilibrată, dar 
semnul 
capătul 
semnate 
ierarhia

echilibrată, 
imprevizibilului, 

căreia pot fi 
noi modificări 

corn petiției.

premi- 
ln con- 
nu nu- 
și sub 

la 
con

tai

ta-

Marian Gheorghe (primul din stingă), ciștigătorul probei de tir, 
analizind ținta împreună cu colegii «ăi de echipă

Foto : Nicolae PROFIU

CLASAMENTUL PROBEI : 
dividual — 1. M. Gheorghe (Româ
nia sen.) 1088 p (198), 2. 8. Bi
riukov (U.R.S.S.) 1066 p (197),
3. V. Klinciarov (Bulgaria) 1044 
p (196), 4-5. B. VHad-u (România 
j.), L. Keyte (Canada) 1022 (195), 
6. N. Arghirov (Bulgaria) 1000 p 
(194) ; echipe — 1. U.R.S.S. 3022 
p, 2 Bulgaria 3000 p, 3. România 
sen. 3868 p, 4. Polonia 2834 p, 8.

România j. 2«M p, 8. Balta 2208 
p, 7. România IU 2208 p.

CLASAMENT GENERAL (călă
rie, scrimă, Hr) : tadivMnal — 1. 
N. Arghirov (Bulgaria) 2976 p, 2. 
V. Klinciarov (Bull
3. D. Kondrat (Pok
4. I. Moustafa (Egi 
M. Gheorghe (Roit 
2934 p, t. L. Ttatl 
sen.) 2932 p... 18. 
(România sen.) 2736 
(România j.) 3681 p.

p.

de (Românda tad.) 2SS5 p, 21, A. 
Mihăescu (România tad.) 2612 p, 
22. L. Mosor (România j.) 25*5 p... 
25. L. Hoirga (România Uf) 2910 
p... 27. B. Vtadu (România j.) 
2468 p ; echipe — 1. Polonia 1641 
p, 2. România sen. 8604 p, 2. 
Bulgaria 8186 p, 4. Italia 7895 p, 
5. România j. 7094 p, t. U-R.S.S. 
7333 p, 7. România IU 8976 p.

Astăzi, de la ora 17, la Bazinul 
„23 August" au ioc Întrecerile din 
cadrul penultimei probe — toot.

două 
Srifl 
IM

«fca
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, CU 
Pandura și 

greu de strunit. Insă 
Inspirație la finalizare.

A fost o „finală" care a 
firmat și ea faptul că fotbalul 
nostru juvenil nu duce lipsă 
de talente autentice. Dar ete 
trebuie depistate la timp șl 
pregătite in continuare, cu 
mare atenție, pentru a nu nfr- 
mîne doar in stadiul de „tine
re speranțe".

Adrian VASILESCU

con-

*1

f Șl BĂRBĂȚIEI!
in. antre- 
ndru Flo- 
Jiurculescu, 

sportului 
istrul spor- 
l au făcut 
'alvamontul 
iroprie, iar 
sportivă să 
teeasi or-

piniștii — 
uit esenfial 
• două noi 

intreprin- 
u deschis 
tism utili-

tar. In cadrul ei tint pregătiți 
specialiști eu înaltă
care pentru lucrul la 
titudine. Este tm
pe care secretarul 
centrale de alpinism. _____
Hurbeanu. U aprecia In mod 
deosebit.

In acest an încheierea cursu
rilor Școlii Naționale de alpi
nism s-a făcut intr-un cadru 
deosebit.

A fost un binevenit prilej 
de a prezen- 
o parte din 

citeva gindun

califi- 
mare al- 

inceput 
Comisiei

Tudor

• Cîștigurile concursului Prono
sport din 2* iunie 1988. Cat. 1 
(13 rezultate) : «7 variante 190% 
a 1988 lei și 1.132 variante 25% a 
272 iei. Cat. 2 (12 rezultate) ’.
1.566 variante 199% a 88 lei șl 
17.560 variante 25% a 28 lei. In- 
trucit valoarea unitară a cîști- 
gurilor de la categoria 2 (11 re
zult’te) a fost sub plafonul mi
nim de 40 lei, fondul aceste! ca
tegorii s-a repartizat, conform 
regulamentului, celorlalte două 
categorii — I șl a n-a.

anunțat, 
concursurilor PRONO- 

perioadă

pentru gazde 
ta oaspeților 
realizările lor. 
de viitor.

• Așa cum am mal 
in seria ~~ 
SPORT a Intervenit o 
de „relaș", avînd to vedere În
treruperea sezonului fotbalistic, 
atît ta campionatul românesc, cît 
șl in cel italian. In acest inter
val de timp, s-au luat măsuri co
respunzătoare pentru a se or
ganiza noi și importante acțiuni 
la celelalte sisteme de joc, ast
fel că participant!! vor avea po-

sibilitatea in continuare să-șl În
cerce șansele din plin. Intre al
tele, reamintim participanțitar că 
Lozul In Plic — cel mal popular 
sistem — continuă să atribuie 
mari șl numeroase cîștlguri in 
band și autoturisme. Precizăm că, 
recent, chiar la seriile de 10 lei 
au fost introduse cîștiguri supli
mentare din fondul special al sis
temului. De asemenea, In curînd, 
participanților le vor fi rezervate 
noi surprize, o dată cu lansarea 
în vînzare a u-nor emisiunii spe
ciale limitate prilejuite de sezo
nul estival specific vacanțelor.
• Tragerea PRONOEXPRES de 

astăzi, miercuri, 29 Iunie, va avea 
loc In București, to sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, to- 
cepînd de la ora 15,50. Aspecte 
de la operațiunile de tragere vor 
fi radiodifuzate pe programul I 
la ora 1-6,15. Numerele extrase 
vor fi retransmise pe același pro
gram. la orele deja cunoscute.

• CENTRUL OLIMPIC VIITORUL BUCUREȘTI orga
nizează in zilele de 4. S și • iulie, intre orele 8—10, 1» 
stadionul ..23 August", acțiunea finală de selecție pentru 
jucătorii legitimați, născut! ta anii 1972 (după 1 august) 
1973, 1974 si 1975. Elevii reținuți după selecție vor bene

ficia de condiții de școlarizare centralizată, cazare si masă 
gratuite'••••••••••••••••••••••••••

PENTRU COPIII AMATORI

voința
or goni-

CLUBUL 
BUCUREȘTI 
zează In perioada 1—15 
iulie a.c.. ta zilele de 
marți, miercuri, joi și 
vineri, între orele 9— 
11 și 17—19, la stadio
nul Voința (stația de

DE ATLETISM Șl FOTBAL

metrou Aurel 
o selecție 
țiile sale de i 
și fotbal.

La această 
vor participa 
și copii născuți I 
nil 1972 și 1977.

Vlaicu), 
pentru «ec- 

atletlsm

selecție 
juniori 

intre •-

0



PIENARA COMIHTIIHJI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. 1)

tore a nivelului de trai in cin
cinalul 1986—1990, care vizează 
toate laturile vieții materiale 
a întregului popor.

Aprobînd propunerile pri
vind majorarea retribuției per
sonalului muncitor și a pen
siilor de asigurări sociale de 
stat, a pensiilor pentru pier
derea capacității de muncă și 
a pensiilor invalizilor de 
război, plenara a hotărît ca 
aceste propuneri să fie supuse 
spre dezbatere și adoptare 
Marii Adunări Naționale.

Plenara a reafirmat angaja
mentul ferm al comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii, 
de a acționa, eu dăruire și 
abnegație, in spirit revoluțio
nar, pentru înfăptuirea neabă
tută a orientărilor și indica
țiilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru îndeplinirea 
integrală a prevederilor pe 
1088. pentru realizarea planu
rilor și programelor de dezvol
tare eeonomico-socială a tării 
asigurindu-se, printr-o activi
tate de înaltă calitate și efi
ciență, creșterea neîntreruptă 
a avuției și venitului național, 
șl, pe această bază, a nivelului 
de trai al întregului popor, țe
lul suprem al politicii Parti
dului Comunist Român.

Plenara a dat expresie ade
ziunii depline a tuturor cetă
țenilor patriei Ia politica ex
ternă, principială, constructivă 
a partidului și statului nostru, 
inițiată și promovată cu con
secvență, de secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, personalitate proe
minentă a vieții internaționale, 
care acționează cu înaltă răs
pundere față de destinele po
porului român, față de soarta 
Întregii omeniri, pentru edifi
carea unei lumi mai drepte și 
mni bune, fără arme și războaie, 
a lume a păcii, înțelegerii și 
colaborării, pentru împlinirea 
aspirațiilor de libertate, inde
pendență și progres ale tutu
ror națiunilor,

Aprobînd inițiativa, precum 
și conținutul scrisorii Comite
tului Central al Partidului Co

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL TURNEUL DE TENIS

AL FRONTULUI 
SI UNITĂȚII 

(Urmare din pag. 1)

In anii „Epocii Nicolae 
Ceausescu", participantii la 
dezbateri au analizat, in lumi
na exigentelor, ideilor și orien 
țărilor secretarului general al 
partidului, intr-un spirit de 
înaltă responsabilitate comunis
tă, munca desfășurată de con
siliile județene, municipale, oră
șenești si comunale ale F.D.U.S 

Participantii la plenară au 
dat expresie satisfacției deose
bite a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii față de măsu
rile de majorare a retribuțiilor 
si a pensiilor, în concordantă cu 
hotărîrile Congresului al XIII- 
lea si Conferinței Naționale ale 
partidului, pe baza orientărilor 
și indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — care evi
dențiază o dată în plus grija 
permanentă față de creșterea 
nivelului de trai material și 
spiritual al tuturor oamenilor 
muncii, al tuturor cetățenilor 
țării, pentru aplicarea fermă a 
principiilor eticii și echității 
socialiste.

Prin cuvintul lor. vorbitorii 
au relevat adeziunea unanimă 
a Întregii noastre națiuni fată 
de politica externă realistă si 
constructivă a României socia 
liste, față de acțiunile și iniția
tivele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu puse în slujba cau
zei păcii si securității înțelc 
gerii si colaborării intre popoa
re. edificării unei lumi -nai 
bune si mai drepte.

Cei care au luat cuvintul au 
respins cu indignare si au con
damnat cu fermitate orice în
cercare de amestec in treburile 
interne ale României, din partea 
unor cercuri reacționare, anti
socialiste din străinătate, inclu
siv pe acelea ale unor grupuri 

munist Român adresată Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
plenara a apreciat că este in 
interesul României și al Unga
riei să se facă totul pentru so
luționarea problemelor care a- 
fectează colaborarea bilaterală, 
pentru normalizarea relațiilor 
dintre cele dcuă state socialis
te, pentru ca raporturile ro
mâno-ungare să se dezvolte in 
sp'ritul conlucrării, încrederii 
și bunei vecinătăți, pe baza 
principiilor deplinei egalități in 
drepturi respectării indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, 
potrivit prevederilor cuprinse 
în Tratatul de Prietenie, cola
borare și asistență mutuală, 
precum și In alte documente 
comune.

Participanții Ia dezbateri au 
condamnat faptul că și după 
schimbul de scrisori dintre 
C.C. al P.C.R. și C.C. al 
P.M.S.U., in totală contradicție 
cu normele de relații dintre 
state, au continuat să aibă loc 
in Ungaria acțiuni șovine, 
antiromânești, antisocialiste. 
S-a cerut să se pună neîntâr
ziat capăt acestor acțiuni osti
le, profund dăunătoare relați
ilor româno-ungare.

Comitetul Central a subliniat 
că Partidul Comunist Român, 
consecvent poziției sale, este 
hotărît să-și aducă întreaga 
contribuție la soluționarea 
principială a problemelor ce 
afectează relațiile româno-un
gare, pentru dezvoltarea in 
continuare a raporturilor din
tre România și Ungaria, pe 
baza stimei și respectului re
ciproc, a principiilor socialis
mului.

în legătură cu problemele a- 
flate pe ordinea de zi, plenara 
a adoptat o Hotărîre, care se 
va da publicității.

In încheierea lucrărilor plena
rei, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secreta 
general al Partidului Comunist 
Român.
Cuvîntarea secretarului general 

al partidului a fost urmărită 
cu deosebită atenție, cu viu in
teres și deplină aprobare, fiind 
subliniată cu puternice și în
delungi aplauze.

DEMOCRAȚIEI 
SOCIALISTE 

iredentiste și revizioniste din 
Ungaria, inițiatoare de mani
festări ostile și denigratoare la 
adresa realizărilor obținute de 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului, în opera de edifica
re a societății socialiste și co
muniste pe pămintul patriei.

După încheierea dezbaterilor, 
participantii la plenară au a- 
probat în unanimitate documen 
tele aflate pe ordinea de zi, 
Programul special de măsuri, 
precum și Hotărirea Plenarei 
Consiliului Național al F.D.U.S.

fntimpinat cu insuflețire, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, președintele Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
viu interes și deplină aprobare, 
fiind subliniată în repetate 
rînduri cu îndelungi aplauze, cu 
puternice urale si ovații.

Lucrările plenarei s-au înche
iat intr-o atmosferă entuziastă 
de vibrant patriotism, expresie 
a deplinei unități a întregului 
nostru popor în jurul partidu
lui, al secretarului său general, 
a hotărîrii neabătute a tuturor 
cetățenilor țării do a acționa 
cu fermitate, în spirit revoluțio
nar, pentru realizarea integrală 
a sarcinilor stabilite pentru 
acest an și întregul cincinal, a 
tuturor obiectivelor privind pro
gresul neîntrerupt al patriei 
noastre — România socialistă

In încheierea lucrărilor plena
rei a fost intonat imnul Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste — „E scris pe Trico
lor unire !".
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SPORTIVI
ÎN ÎNTRECERI

PARIS, 28 (Agerpres). — Pro
ba feminină de 3 000 m din 
cadrul concursului internațio
nal de atletism de la Ville
neuve D’Asco (Franța) a 
fost cîștigată de sportiva 
română Iulia Beșliu, cu 
timpul de 8:48,48, urmată 
de Nicole Pierre Durros (Fran
ța) 8:53,38, Annette Sergent 
(Franța) 8:55,49, Xiuting Wang 
(R. P. Chineză) 8:57,09 și Ro
sario Murcia (Spania) 8:59,04. 
In cursa de 800 m, Mitica Jun- 
ghiatu-Constantin s-a clasat pe 
locul doi, ca 1:58,73, fiind pre
cedată de cubaneza Ana Qui- 
rot 1:56,36. Tot pe locul secund 
s-a situat și Marieta Ucu — 6,72 
m la săritura in lungime, pro
bă In care victoria a revenit 
Carole! Lewis (S.U.A.), cu 6,77 
m. In proba masculină de să
ritură tn înălțime, cîștigată de 
recordmanul mondial Patrick 
Sjbberg (Suedia) — 2,33 m, So
rin Matei a ocupat locul trei, 
cu 2,30 m.

Alte rezultate : masculin:

NICI 0 ACȚIUNE 

MILITARĂ ÎN TIMPUL 

JOCURILOR OLIMPICE!
ATENA (Agerpres). Pri

marul orașului Atena a adre
sat secretarului general al 
O.N.U.. conducătorilor mal 
multor state, Intre care și u- 
nor state aflate în conflict, un 
mesaj prin care solicită spri
jin față de inițiativa munici
palității ateniene care a pro
pus ca, pe durata Jocurilor 
Olimpice, să înceteze orice ac
țiuni militare între state afla
te in conflict

DE LA WIMBLEDON
LONDRA, 28 (Agerpres). — 

Turneul de tenis de la Wimble
don a continuat cu disputarea 
partidelor din optimile de finală, 
tn care jucătorul cehoslovac Ivan 
Lendl, favoritul nr. 1 al con
cursului, l-a întrecut tn cinci 
seturi, eu 7—5, 6—7, 6—7, 7—5,
10—8, pe australianul Mark 
Woodforde, Iar suedezul Mats 
Wllander l-a eliminat cu 6—4, 
7—6. 7—5 pe Iugoslavul Slobodan 
Zlvojlnovici.

Alte rezultate a Miloslav Mecir 
(Cehoslovacia) — Wally Masur 
(Australia) 4—8, 8—2, 6—4. 6—2 ; 
Stefan Edberg (Suedia) — Simon 
Youl (Australia) 6—2. 6—4, 6—4 ; 
Pat Cash (Australia) — Andre! 
Ohlovskf 'URSS) 6—S, 8—S, 6—8.

Rezultate Înregistrate tn tur
neul feminin : Zina Garrison 
(SUA) — Gabriela Sabatini (Ar
gentina) 6—1, 3—8, 8—2 ; Pascale 
Paradis (Franța) — Anne Minter 
(Australia) 6—3, 5—7, 0—4 ; Hele
na Sukova (Cehoslovacia) — 
Barbara Potter (SUA) 7—6. 6—4 ; 
Steffi Graf (R. F. Germania) — 
Mary Fernandei (SUA) 6—2, 6—2.

9 PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • Tn ultima zi a 

campionatelor R. D. Germane, 
desfășurate la Rostock, Heike 
Drechsler a stabilit cea mal bună 
performanță mondială a sezonu
lui tn proba feminină de 200 m, 
cu timpul de 21,84. Alte rezul
tate : feminin : 400 m : Petra
Miiller — 50,26 ; 3000 m s
Kathrin Ullrich — 8:48,80 ; a-
runcarea discului : Diana Gansky 
— 12,54 m ; masculin : 200 m :
Emmelmann — 20,37 ; săritu
ra în înălțime : Wessig — 2.26 m: 
aruncarea discului : Schultz — 
66,92 m ; 1500 m : Herold —
3 :46.62.

BOX • Americanul Mike Ty
son și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria grea 
(versiunea unificată), învlngîn- 
du-1 prin k.o„ în prima repriză 
pe compatriotul său Michael 
Spinks Meciul s-a disputat la 
Atlantic City (New Jersey).

CĂLĂRIE • Concursul de la 
Paris s-a încheiat cu o probă 
de obstacole, -în care victoria a 
revenit sportivului englez Robert

ROMÂNI 
INTERNATIONALE
100 m : Carl Lewis (S.U.A.) 9,95 
(vint favorabil de 2,76 m pe 
secundă) j prăjină : Miroslaw 
Chmara (Polonia) 5,90 m ; 400 
m garduri : Kevin Young
(S.U.A.) 48,32 ; 1500 m : Said 
Aouita (Maroc) 3:36,61 ; 200 m : 
Calvin Smith (S.U.A.) 20,171
feminin : 400 m garduri: Dia
na Klintoff (Australia) 55,23 î 
înălțime: Ludmila Andonova 
(Bulgaria) 1,93 mi 100 m: Eve
lyn Ashford (S.U.A.) 11,10.

PRAGA, 2» (Agerpres). — 
Proba de 4+1 din cadrul Re
gatei internaționale de canotaj 
de la Rudnice (Cehoslovacia) 
a fost cîștigată de echipajul 
masculin al României, în 6:14,23, 
urmat de Elveția 6:14,37. Ita
lia 6:18,88.

In concursul feminin, proba 
de schit 4+1 a revenit echi
pajului R. D. Germane, 7:04,66, 
formația României ocupînd lo
cul III cu 7:14,78.

La schit 4 fără cîrmaci, vic
toria a fost obținută de echi
pajul Cehoslovaciei, cu 7:00,83, 
urmat de România 7:06,65

BEIJING, 28 (Agerpres). — 
Partidele din ziua a doua a 
Turneului internațional femi
nin de baschet de la Wuhan 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — Japonia 
83—75 ; R. P. Chineză — Româ
nia 72—52 ; Polonia — Selec
ționata Hubei 82—80 ; R. P. 
Chineză (tineret) — Stanford 
University 70—68.

Franței, 
impor-

Identificînd-o 
puștoaicelor" 

gamines"), 
trimitere la 

mult și mai 
tinerele ju- 

chiar foarte

.Internaționalele" 
unul dintre cele mal 
tante turnee ale sezonului, au 
consemnat — părerea e îm
părtășită de toți specialiștii, 
de toți comentatorii — o mu
tație deosebită in aria teni
sului mondial, 
drept „ofensiva 
(„offensive des 
„l’Equipe" făcea 
faptul că, mai 
clar ca orlcînd, 
cătoare (unele 
tinere) s-au impus la Roland- 
Garros, obiigînd pe toată lu
mea să vorbească, firește e- 
logios, despre „explozia nou
lui val". Să argumentăm, 
plecînd de la reperul, fun
damental, că pentru întîia 
oară în ultimele 48 de tur
nee de Grand Prix, Navrati
lova șl Evert — care au do
minat cu autoritate un de
ceniu — n-au izbutit să trea
că de pragul „16“-imilor I Ba, 
mat mult. Dacă au piirdut, 
ele au pierdut în fața unor 
tenismene foarte tir.ere, Na
talia Zvereva (viitoarea fina
listă) avînd doar 17 ani. iar 
Arantxa Sanchez (învingă
toare» Iul Evert), chiar mai 
puțin, 18 ani și 5 luni 1

Au mal fost, însă, anall- 
zînd tablou! feminin, șl alte 
cîteva surprize de proporții 
furnizate de „puștoaice". Bu
năoară, olandeza de 18 ani 
Brenda Schultz (născută la 
Haarlem, oraș care l-a dat 
tenisului șl pe Tom Okker) 
a elimlnat-o, tot In „16“-lml, 
pe italianca 9. Cecehini, nu
mărul 18 mondial șl. la Ro-

Smith, eu timpul de 34,60 șl zero 
puncte penalizare. Pe locurile 
următoare s-au situat elvețianul 
Thomas Fuchs — 35,83 șl englezul 
John Whitaker — 36,53.

HALTERE • In cadrul campio
natelor Asiei, desfășurate la Shi- 
long, la categoria 90 kg pe pri
mul loe s-a clasat Yang Bo (R. 
p. Chineză) cu 355 kg la totalul 
celor două stiluri. La categoria 
100 kg a cîștigat Nazar Hassoung 
(Irak) — 375 kg, nou record al 
Asiei. In limitele categoriei su- 
pergrea victoria a revenit spor
tivului Cal Li (R. P. Chineză) 
cu 396 kg la total (175 kg la 
„smuls" și 221 la „aruncat").

ÎNOT • Proba feminină de 
50 m liber din cadrul concursu
lui de la Canet-en-Roussillon 
(Franța) a revenit înotătoarei 
sovietice Ina Abramova, cu tim
pul de 26,38. In proba feminină 
dr 209 m bras a terminat învin
gătoare Suzan Brownsdom (An
glia) 2:35,21, iar !n cea de 400 m 
mixt oe primul loc s-a situat 
Elena Dendeberova (URSS) 
4:49.91.

PBTBAL
|| mcridiancl
• FINALA TURNEULUI Inter

national pentru tineret de la Ri
jeka se va disputa între echi
pele iugoslave Hajduk . Split și 
F. C. Sarajevo. In semifinale, 
Hajduk Split a dispus eu 2—0 
(1—0) de Vojvodlna Novl Sad. iar 
F. C. Sarajevo a întrecut cu 7—6 
(după executarea loviturilor, de 
la 11 ml formația Steaua Koșie 
Belgrad.
• IN ETAPA A 12-a a cam

pionatului unional, echipa Dina
mo Moscova a învins cu scorul 
de 2—0 formația Torpedo Mos
cova. Alte rezultate : Zenit Le
ningrad — Cernomoret Odesa 
2—0 : Dinamo Tbilisi — Metallist 
Harkov 1—2 : .Ararat Erevan — 
Kairat Alma Ata 1—0.

In clasament conduce Dinamo 
Kiev eu 17 puncte (un joc mal 
puțin disputat), urmată de Zenit 
Leningrad 16 puncte.
• REZULTATE ÎNREGISTRA

TE tn competiția internațională 
„Cupa Intertoto" : F. C. Kaisers
lautern — L.K.S. Lodz 4—1 
(1—0) ; I.F.K. GOteborg — Slavia 
Sofia 2—1 (1—1) : Admira Wacker 
— F. C. Lucerna 2—0 (1—0) ;
Chemie Halle — I. F. Brondby 
0—2 (0—1) ; Dunajska Streda —
Young Boys Berna 3—1 (1—0) :
Aarhus — F. C. Tirol Innsbruck 
0—1 <0—0).

• TRAGEREA LA SORTI a 
meciurilor din competițiile conti
nentale intercluburi (CCE. Cupa 
Cupelor, Cupa UEFA) va avea 
loe la 12 iulie, ora 12, ert. ia 
hotelul Intercontinental din Ge
neva.

land-Garros, cap de serie _ 
numărul 14 I După cum, In _ 
aceeași zi și in aceeași fază .„ 
a competiției, o altă elevă . „ 
(ca și Sanchez) a lui Manuel 
Orantes, Conchita Martinez. -► 
a invlns-o pe americanca " 
McNeill, și ea inclusă prin- \ 
tre capii de serie (9) I Iar ,„ 
Martinez, originară din loca- 
litatea Monzon, provincia H.1- -- 
esca, abia a împlinit la 16 • - 
aprilie, 16 ani 1 '"

Mai vizibil în tenisul femi- 
nin, fenomenul la care ne re- . > 
ferim, pătrunderea masivă a - - 
„noului val" în prim-planul - - 
performanței,' poate fi detec- • ’ 
tat și în întrecerile masculi- ; “ 
ne. Pentru că, tn cursul tur- ,, 
neulul amintit, Guillermo Pe- . „ 
rez-Roland (n. 20.X 1969) l-a .. 
întrecut pe suedezul Edberg, ■ - 
unul dintre prezumptivll fa- • ► 
vorlțl, tar Andră Agassi. 19 ; ‘ 
ani abia la 24 aprilie viitor \, 
a urcat pînă în semifinale. .. 
plecînd steagul doar în fața .. 
lui Wllander, care va ctștiga .. 
titlul. Șl lista, de data asta - - 
a „puștilor", ar putea con- • ■ 
tlnua. ' ‘

Dacă și Wimbledonul, în .. 
curs de desfășurare, va con- • ► 
firma fenomenul, atunci va ■ ► 
fi neîndoios că tenisul întl- •" 
nerește, cu toate avantajele '" 
decurglnd de aici : suspens | „ 
(prin „demitlzare"), viteză ■■ 
mal mare de joc etc. Oricum • ■ 

ofensiva „noului val" e de ■" 
reținut eu toate schimbările „ 
pe oare le implică. ■ -

Ovidiu IOANIȚOAIA

SCURT 9 PE SCURT
RUGBY • Echipa R. F. Ger

mania și-a început turneul în 
Canada jucînd la Vancouver cu 
o selecționată locală. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
22—15 (10—6).

ȘAH S După 10 runde, tn Tur
neul pentru Cupa Mondială, de 
la Belfort (Franța), în clasament 
conduce Kasparov (URSS) cu 7.5 
puncte, urmat de Elvest 7 punc
te, Karpov 6 puncte (1) etc, Tn 
runda a 10-a, Karpov a cîștigat 
la Elvest,? Kasparov l-a învins pe 
Andersson, Hubner a obținut vic
toria în partida cu Timman. iar 
partidele lusupov — Hjartarson. 
Nogueiras — Spasski și Short — 
Beliavski s-au încheiat remiză.

VOLEI • Finala Turneului 
masculin de la Inglewood (Cali
fornia) se va disputa între se
lecționatele URSS și SUA. tn ul
timele meciuri din preliminarii, 
voleibaliștii sovietici au întrecut 
cu scorul de 3—0 (15—10, 15—12, 
15—3) formația Japoniei, iar cel 
americani au dispus cu 3—1 
(15—7, 16—14, 5—15. 15—5) de e- 
cbipr Franței.
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