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în prezența tovarășului Nicolac 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, miercuri, 29 iu
nie, au fost reluate în plen lu
crările sesiunii a Vil-a a celei 
de-a IX-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

La sosirea în rotonda Pala
tului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați cu deosebită 
căldură, cu sentimente de a- 
leasă stimă și prețuire, depu
tății, toți cei prezențij ovațio- 
nind îndelung pentru partid și 
secretarul său general.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lojile oficiale au 
luat loc membrii Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și membrii Consiliului 
de Stat.

în sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C.R., conducători de 
instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, reprezen
tanți ai oamenilor muncii, ai 
vieții noastre științifice și cul
turale.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, precum șl cores
pondenți ai presei străine.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Giosan.

La propunerea biroului Marii 
Adunări Naționale, a fost a- 
doptată următoarea ordine 
de zi :

1. Validarea alegerii unor 
deputați și revocarea unui 
deputat.

2. Proiectul Legii cu privire 
la majorarea retribuțiilor per
sonalului muncitor.

3. Proiectul Legii privind ma
jorarea pensiilor de asigurări 
sociale de stat pentru_ munca 
depusă și limită de vîrstă, a 
pensiilor pentru pierderea ca
pacității de muncă șl a pensi
ilor invalizilor de război.

4. Proiectul Legii privind sta
tutul juridic a! unităților so
cialiste pe baza principiilor 
auloconducerii muncitorești și 
a utogestiunîî economico-f inan- 
cia re.

5. Proiectul de legi pentru 
aprobarea decretelor cuprin- 
xînd norme cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

La primul punct al ordinii 
de zi, președintele Comisiei de 
validare, tovarășul Nicolae 
Mihalache, a prezentat raportul 
privind validarea alegerii în 
Marea Adunare Națională a 
deputaților Cornel Mihnlecea, în 
Circumscripția electorală nr. 1 
Brașov-Centru, județul Brașov, 
și Ion Voiculescu, în Circum
scripția electorală nr. 3 Craio- 
va-Craiovița Nouă, județul 
Dolj.

A fost prezentată, de ase
menea, propunerea Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste de revocare a deputatului 
Gheorglie Macriș, ales în Cir
cumscripția electorală nr. 7 Lu- 
peni, județul Hunedoara, pen
tru săvîrșirea unor fapte gra
ve, contrare legii, principiilor 
eticii și echității socialiste.

Marea Adunare Națională a 
aprobat, în unanimitate, propu
nerile cuprinse în raportul 
Comisiei de validare.

Deputății nou aleși au depus, 
apoi, jurămîntul de credință și 
devotament față de Republica 
Socialistă România.

în continuare, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-mi- 
nistru al guvernului, a prezentat 
expunerea asupra proiectului 
Legii cu privire la majorarea 
retribuțiilor personalului mun
citor și a proiectului Legii pri
vind majorarea pensiilor de a- 
sigurări sociale de stat pentru 
munca depusă și limită de 
vîrstă, a pensiilor pentru pier
derea capacității de muncă și 
a pensiilor invalizilor de război.

Raportul comisiilor perma
nente de specialitate ale M.A.N., 
care au examinat și avizat fa
vorabil aceste proiecte de legi

supuse dezbaterii, a fost pre
zentat de deputata Elena Pugna.

In cadrul dezbaterilor gene
rale comune asupra proiecte
lor de legi au luat cuvîntul 
deputății Ioachim Moga, Maria 
Flucsă, Simion Grama, Ștefan 
Korodi, Vasile Uscat, Maria 
Gheorghe, Ion M. Nicolae, 
Ioan Toma, Elisabeta Săbău, 
Octavian Băsceanu, Ion Bogdan 
Băluță.

După discutarea pe articole 
a fiecărui proiect de lege, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat, prin vot, în unanimi
tate, Legea cu privire la ma
jorarea retribuțiilor personalu
lui muncitor și Legea privind 
majorarea pensiilor de asigu
rări sociale de stat pentru 
munca depusă și limită de 
vîrstă, a pensiilor pentru pier
derea capacității de muncă și 
a pensiilor invalizilor de 
război.

Elaborate din inițiativa și 
sub îndrumarea permanentă a 
secretarului general al parti
dului,. președintele Republicii, 
măsurile cuprinse în cele două 
legi votate de Marca Adunare 
Națională au devenit posibile 
datorită dezvoltării neîntrerup
te a forțelor de producție, mo
dernizării bazei tehnico-mate- 
riale a societății, creșterii ve
nitului național, ceea ce a asi
gurat condițiile necesare spo
ririi continue a nivelului de 
trai material si spiritual al oa
menilor muncii — țelul suprem 
al. politicii partidului și statu
lui nostru.

In continuarea ordinii de zi, 
tovarășul loan Sălăjan, pre
ședintele Comisiei Constituțio
nale și juridice a M.A.N., a 
prezentat Raportul comisiilor 
permanente de specialitate ale 
M.A.N., care au examinat și 
avizat favorabil proiectul Le
gii. privind statutul juridic al 
unităților socialiste pe baza 
principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii econo
mi co-financiarc.

După discuția pe articole a 
proiectului, Marea Adunare 
Națională a adoptat, în unani
mitate de voturi, Legea pri
vind statutul juridic al unită
ților socialiste pe baza princi
piilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economi- 
co-financiare.

La ultimul punct de pe or
dinea de zi, secretarul prezi
dențial și al Consiliului de 
Stat, tovarășul Dumitru Apos- 
toiu, a prezentat expunerea a- 
supra proiectelor de legi pen
tru aprobarea decretelor cu- 
prinzînd norme cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat.

Deputatul Mihai Marina a 
prezentat raportul Comisiei con
stituționale și juridice a M.A.N., 
care a avizat favorabil proiec
tele de legi.

După discutarea pe articole. 
Marea Adunare Națională a 
votat, in unanimitate, legile 
pentru aprobarea decretelor 
cuprinzînd norme cu putere de 
lege emise de Consiliul de 
Stat.

Ordinea de zi fiind epuizată, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Nicolae Gio
san, a declarat închise lucră
rile sesiunii a VH-a a celei 
dc-a IX-a legislaturi.

Lucrările sesiunii s-au înche
iat într-o atmosferă plină do 
însuflețire. Prin puternice a- 
plauze și urale, deputății și 
invitații la sesiune au expri
mat sentimentele de profundă 
dragoste și prețuire pe care 
întregul nostru popor le poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
botărîrea lor fermă, a tuturor 
oamenilor muncii do a răspun
de grijii permanente a parti
dului și statului pentru creș
terea bunăstării materiale și 
spirituale prin semnificative 
fapte de muncă, în vederea în
făptuirii în cele mai bune con
diții a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, a obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XIH-Iea șî Conferința Națio
nală ale partidului, pentru dez
voltarea permanentă a patriei 
noastre socialiste.
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Campionatele Internationale de pentatlon modern

REPREZENTANT» NOȘTRI AU DOMINAT PROBA DE ÎNOT
J

® Echipa de juniori a 
României și Laurențiu Mo
sor, pe primul loc la inot 
• în clasamentul general 
conduce reprezentativa de 
seniori a țării noastre și 
Marian Gheorghe, Ia in
dividual U Azi, ultima în
trecere din concurs - cros, 
la Parcul I.O.R., la ora 11

Penultima probă a celei de 
a 30-a ediții a Campionatelor 
Internaționale ale României la 
pentatlon modern a însemnat 
pentru reprezentanții noștri 
reafirmarea posibilităților 'de 
care dispun, avînd în vedere 
că, pe de o parte, formația do 
juniori a terminat învingătoa
re, toți cei trei componenți ai 
săi — Laurențiu Mosor, Cor
nel Isac, Bogdan Vladu — ur- 
eînd pe podium și Ia indivi
dual, iar pe de alta că echi- 

Marian 
să recu- 

dc 
după 

în vîrful 
apreciabi

lii această

pa de seniori și 
Gheorghe au reușii 
pereze handicapul față 
fruntașii clasamentului 
3 probe și să urce 
ierarhiei, cu șanse 
le de a rămîne 
poziție.

Cum era de așteptat, înotul, 
care s-a desfășurat in ambi
anța Bazinului „23 August", a 
dat cîștig de cauză celor trei 
componenți ai echipei noastre 
de juniori, ei demonstrînd, 
intr-adevăr, așa cum au fă
cut-o cu puțin timp în urmă 
și la „Internaționalele" Polo
niei și Bulgariei, că dețin o

i

i
§

Start Intr-una din seriile probei de înot. Pe culoarul al doilea, 
cel care va realiza în final cel 

Foto : Nicolae PROFIR
in plin avlnt. Laurențiu Mosor, 

mai bun timp.

forță remarcabilă în această 
probă. Rînd pe rînd, Lauren
țiu Mosor 3:13,3, Cornel Isae 
3:16,1 și Bogdan Vlad 3:18,9 
au dominat plutonul pentatlo- 
niștilor, fapt care le-a permis 
să urce mai multe trepte 
în clasmentul general 
dual, aducînd, în

și 
indivi- 
același 

timp, și echipa pe un meri
tuos loc 3.
Interesant a fost de urmărit, 

însă, încercarea lui Marian 
Gheorgho de a recupera dife
rența care-1 separa de prima 
poziție, fapt reușit, spre sa
tisfacția tuturor, la capătul 
unei frumoase curse, în care 
și-a devansat principalii ad
versari. El a realizat 1268 p 
(3:20,5), în timp ce N. Arghi-

rov (Bulgaria), liderul înain
tea acestei probe, n-a obținut 
decît 1220 p (3:26,9), iar D. 
Kondrat (Polonia) 1160 p 
(3:34,3) și I. Moustafa (Egipt) 
1080 p (3:44,3). Kste drept, 
Marian Gheorghe ara un fra
gil avantaj asupra pentatlo- 
nistului bulgar (doar 6 p),
dar știm că el aleargă foar
te bine, ceea ce ne face să 
credem că își poate păstra 
poziția. Doar dacă nu o ce
dează... colegului său de echi
pă, Lucian Țintea, care cu 
1204 p (3:28,9), la înot, a ur
cat, la rîndu-1, pe poziția a

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag a 4-a)

în întrecerile de tir care incep mi ine la București

CONCURENȚII ROMÂNI VIZEAZĂ REZULTATE
DE VALOARE Șl LOCURI

în fiecare an, Campionatele 
internaționale de tir ale Româ
niei constituie momente deo
sebit de importante pentru tră
gătorii noștri. în primul rînd 
pentru că ei și-au făcut mereu 
un titlu de glorie din a cîștiga 
cit mai multe probe, cu rezul
tate cit mai ridicate, în com
pania unor adversari puternici 
de pește hotare. Iar în al doi
lea rînd, pentru că, în general, 
această competiție prefațează 
mari confruntări internaționale 
oficiale și în aceste condiții, 
„Internaționalele" au fost me
reu un excelent prilej de veri
ficare a stadiului de pregătire, 
a formei de moment, de de
pistare și corijare a ultimelor 
amănunte care ar putea limi
ta viitoarele rezultate. Și de

astă dată, lucrurile stau la fel, 
competiția care începe vineri, 
la București (deschiderea ofi
cială, joi, la ora 13,30 la poli
gonul Tunari), avînd aceleași 
caracteristici și aceeași impor
tanță. pentru trăgătorii noștri, 
mai cu seamă pentru cei co 
alcătuiesc lotul olimpic, între 
care Corneliu Ion și Sorin Ba- 
biî, Anișoara Matei și Danie
la Dumitrașcu, Liviu Stan, Ilic 
l’ctru și Gabriel Cristâche 
(trăgători de pistol), talevistul 
Ioan Toman Ori pușcașii Roxa
na Crețu și' Eugen Antonescu. 
Cu toții se aliniază pe stand urile 
de tragere cu intențiile decla
rate ale obținerii unor rezul
tate înalte și, în consecință, 
a unor victorii care să se con
stituie în tot atâtea argumen-

FRUNTAȘE
te psihologice ale viitoarelor 
evoluții din concursurile olim
pice.

Și „Marele Premiu Carpați" 
la talere joacă același rol, cu 
deosebirea că, în acest an, a» 
lături de Ioan Toman, valoa
re recunoscută a skeet-ului in
ternațional, așteptăm și 
alți vînători români 
streze calități oare 
să lupte de la egal 
trăgătorii sosiți da 
tare, din Cuba. Seanța și Ita
lia, în principal.

în plus însă, ediția din acest 
an-a Campionatelor Interna
ționale de tir ale Românie!

po 
să demou- 
să-1 facă 

la egal cu 
peste ho-

Radu TIM3FTE

(Continuare 'm pag a 4-a)

în Divizia A de volei (feminin)

FRUNTAȘELE a
Prima rundă a ultimei e'apc 

din cadrul campionatului fe
minin 
s-a desfășurat 
miază în Capitală. 
Pitești, Iași 
amănunte :

campionatului 
al Diviziei A de volei 

ieri după-a- 
la Galați, 

și Bacău. Cîteva

Grupa I valorică

FLACĂRA 
REȘTI —
C.F.R. CRAIOVA 1—3 (9. —12. 
—8, —8). Un meci cu faze a- 
desea dinamice și prelungite, 
în care campioanele au avut 
o prestație in crescendo, în 
timp ce echipa gazdă (abia 
întoarsă de la un turneu la 
Berlin, în cadrul căruia a re-

ROȘIE BUCU- 
UNIVERSITATEA

VICTORII IN DEPLASARE
alizat rezultate foarte bune 
în compania a trei echipe loca
le : 3—0 cu B.S.G., 3—1 cu 
Rotation și 3—1 cu combinata 
Dynamo — T.S.C.) s-a „stins" 
treptat, (îupă un prim set cîș- 
tigat autoritar și un al doilea 
extrem de disputat. Ampren
ta oboselii bucureștencelor a 
fost clar reflectată de scăde
rea forței lor de atac, de lip
sa fermității blocajului și a 
concentrării la serviciu, dar 
mal eu seamă de o mai gre
oaie apărare în linia a doua, 
unde echipa excela de obicei 
în aceste condiții, cralovence- 
le au dominat în general lup
ta la fileu șl chiar s-au apă
rat cu mai multă precizie în

liota a doua. Arbitrii C. Anto- 
novici și D. Rotaru au condus 
corect echipele: FLACARA 
RO$IE — Corina Olteanu, Vi
orica Mazilescu (Nicoleta 
Stanciu), Mihaela Butuc, Cor
nelia Colda, Niculina Bujor 
(Ana Grecu), Viorica Bîrsăș- 
teanu (Geta Popescu) ; UNI
VERSITATEA C.F.R. — Mire- 
la Zamfir, Ioana Cotoranu 
(Carmen Titiliuc), Liliana Po
pescu. Monica Șușman, Euge
nia Cotescu, Tanța Drăgoi. 
Astăzi, de la ora 16, tot în

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag 2-3)
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UN CAID OMAGIU SlUJITORILOR ȘCOLII
subliniat 

slujește școala 
— intr-o bună 
cel de-al doilea

Nu o dată s-a 
că cel ce 
reprezintă 
măsură — 
părinte al elevului. Un om, 
câteodată, 
elev chiar 
său părinte. Un om avînd 
o personalitate de un fel 
parte, în concordanță cu o. 
misiune socială de o infi
nită răspundere, convingă
toare prin definiție si cu
ceritoare prin firescul ei; 
pentru că cel ce slujește 
școala este cel care deschi
de elevilor — primul — 
porțile spre luminile cu
noașterii, spre viață, îi di
rijează cu tact și răbdare 
de artizan pașii spre mult 
doritele împliniri, le înari
pează cele mai cutezătoare 
visuri.

Era în firea lucrurilor ca 
slujitorului școlii să-i fie 
dedicată o zi. O zi anume 
— o zi a învățătorului, cum 
este denumită aceasta și, 
într-un context mai larg, a 
tuturor celor care activează 
în perimetrul școlii. O z> 
în care copiii, elevii, între
gul tineret studios să re
flecteze și să se gindească 
la el, cu respect și prețuire, 
cu dragoste și recunoștință, 
peste respectul, 
si afecțiunea cu 
mai mulți dintre 
tanții generațiilor 
formare îl înconjoară per
manent.

Ziua aceasta este 30 iu
nie. O zi în care partidul 
și statul nostru socialist 
aduc un meritat omagia ce
lui ce se străduiește 
modeleze 
celor ce 
neficiarii 
activitate 
asigurate 
cerea superioară de partid și 
de stat, personal de secreta-

mai apropiat de 
decit propriul

prețuirea 
care cei 
reprezen
ta plină

să 
sufletul și trupul 
învață. Fiind be- 
unor condiții de 
mereu mai bune, 
de către condu-

rul general al oirtidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 
președintele Republicii So
cialiste România, bucurîn- 
du-se de îndrumarea deo- 

a 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușcscu. 
președintele 
Național al 
învățămîntului, cadrele 
dactice și. în 
avînd specialitatea 
ducație fizică își pun 
valoare, tot mai pregnant, 
mai convingător, întreaga 
competență și dăruire, pen
tru a contribui ca tânăra 
generație să-și formeze de
prinderi motrice, să practi
ce din convingere exerciți
ile fizice, sportul, în marea 
arenă a Daciadei. Mai mult, 
acest important eșalon 
slujitori 
piii și 
spiritul 
morale, 
ter, al 
rei, al 
și partid, 
pentru tot ce au făurit îna
intașii, clasa muncitoare, 
pentru tot ce se realizează 
astăzi atît de măreț, -hiar 
sub ochii noștri, în cea mai 
fertilă perioadă din istoria 
țării — „Epoca NICOLAE 
CEAUȘEȘCU".

împreună cu toți oamenii 
muncii, cu întregul nostru 
popor, profesorii de educa
ție fizică se angajează să 
desfășoare o activitate tot 
mai eficientă, de pregătire 
a tineretului studios pentru 
muncă și viață, să asigur e 
educarea lui în spirit comu
nist. revoluționar, să con
tribuie la înfăptuirea neabă
tută a sarcinilor ce revin 
slujitorilor școlii, în lumi
na obiectivelor Congresului 
al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

sebit de prețioasă

Consiliului
Științei

speță.

și 
di

ce] <*
e- 
în

<5® 
ai școlii eifucă co- 

tineretul studws in 
unor înalte întușiri 
al tăriei de carac- 
demnită'ii și onoa- 
dragostei de patrie 

al respectului
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Concursul Republican al „cadeților“

COPIII DE LA GRĂDINIȚĂ „FIOLA" -
MEREU LA ÎNĂLȚIME

Mai mult decit uiți Copii 
sau decit altă dată, Tudor 
(Ivan), Irina (Podani). Flo
rin (Varlamovici), Cătălina 
(Sirbu) și toți cei din grupa 
mijlocie a Grădiniței între
prinderii de medicamente 
din București au trăit din 
plin emoțiile sfîrșitulul de 
an preșcolar. N-ar fi fost 
firesc să fie așa ? Doar ur
ma vacanța mare cu șirul 
ei nesfîrșit de bucurii, cu 
drumeții și excursii la mun
te și la mare, cu vizite la 
bunici și cile și mai cile ! 
Și totuși...

Acest suspens l-a prile
juit momentul de bilanț 
sportiv al preșcolarilor de 
la această unitate de invă- 
țămint, fruntașă pe Secto
rul 1 al Capitalei. $1 pen
tru a rămâne fruntașă, acest 
moment de bilanț trebuia 
să însemne o reușită. De 
aici pregătirile și emoțiile 
micilor gimnaști, ale viito
rilor specialiști in baschet, 
cum se doresc a ajunge 
Mihai Codescu și Cătălin 
Osvald, ale alergătorilor — 
peste 60; adică toate gru
pele.

Spre satisfacția lor șl a 
educatoarelor lor, totul a 
ieșit „ca la carte". O sub
liniază reporterul, dar au 
recunoscut și oaspeții, ofi
ciali și neutri — prof. Ioa

na Fumea, inspectoare mi- 
todistă de specialitate, pre
ședintele comitetului de 
părinți, ing. Cristian Sandu. 
reprezentanta Organizației 
de educatoare a Sectorului 
1, tovarășa Sanda David: 
toți copiii s-au impus aten
ției și la demonstrațiile de 
gimnastică de înviorare (a 
apărut evident că această 
activitate copiii o practi-' 
că zilnic, cu preocuparea 
specifică celor mici, dar și 
cu seriozitatea celor mari, 
a educatoarelor), și la par
cursurile aplicative, și la 
dansurile tematice (multe 
dintre ele pe meserii, vi
zând încă de pe acum a 
orientare profesională), du
pă cum e.vponenții acestei 
grădinițe au dovedit fru
moase calități in minibas- 
chet, la sărituri și cățăiări

Mai emoționată decit toa
tă lumea, cine credeți că a 
fost ? Chiar directoarea gră
diniței, Elena Mătăsaru. î’i 
pofida faptului că de ani 
de zile deține întâietatea in
tre unitățile de profil (sau 
poate tocmai de aceea !) 
O grădiniță care și-a săr
bătorit un sfert de veac de 
existență, timp in care 
aici, la „Fiola" (cum este 
cunoscută aceasta) au luai 
primele lecții de viață so
cială, aproape 3 000 de pre-

s

„CUPA TRIUMF" LA CAIAC-CANOE
Pe lacul Herăstrău s-a des

fășurat „Cupa Triumf" la ca- 
îac-canoe, competiție organiza
tă sub genericul Daciadei, 
care — conform unei frumoa-

la lupte l'bere

161 DE TINERI PREZENTI
u

în același timp cu întrece
rile micilor luptători de gre- 
eo-ro(mane de la Pitești, la Tg. 
Jiu s-a desfășurat Concursul 
Republican pentru „cădeți" 
(tineri în vîrstă de pînă la 
16 ani) la lupte libere. în Sala 
Sporturilor din localitate și-au 
dat întîlnire 161 de tineri con- 
curenți, mulți dintre ei dove- 
dindu-se băieți talentați și po
sesori ai unor apreciabile cu
noștințe tehnice. Concursul 
de la Tg. Jiu a evidențiat bu
na activitate ce se desfășoară 
in unele secții, ai căror repre

zentanți au reușit să urce de 
mai multe ori pe podiumul 
de premiere. In acest sens a- 
mintim de Hidrotehnica-C.S.Ș. 
2 Constanța, cu trei cîștigători 
ai concursului, C.S.Ș. Olimpia 
Craiova și C.S.Ș. Oțelul Călă
rași, cu cîte doi învingători.

Iată primii clasați la cele 11 
categorii de greutate: 40 kg — 
Ion Văduva (C.S.Ș. Onești Gh. 
Gheorghiu-Dej), 43 kg — Paul 
Năftănăilă (C.S.Ș. Deva), 47 kg 
— Șerban Mumjiev (C.S.Ș. 
Semănătoarea — Vulcan Bucu
rești), 51 kg — I i van Demeter

LA START
(C.S.Ș. Voința Reghin), 55 Kg 
— Cătălin Militarii (C.S.Ș. O- 
limpia Craiova), 60 kg — Ga
briel Ciucă (Ilidrotehnica- 
C.S.Ș. 2 Constanța), 65 kg — 
Vasilică Goian (C.S.Ș. Oțelul 
Călărași), 70 kg — Laurcnțiu 
Ciucă (Hidrotehnica — C.S.Ș. 
2 Constanța), 76 kg — Victor 
Popa (Hidrotehnica — C.S.Ș. 2 
Constanța), 83 kg — Laurcnțiu 
Banu (C.S.Ș. Oțelul Călărași), 
+83 kg — Gabriel Mabnare 
(C.S.Ș. Olimpia Craiova).

CLASAMENT

O secvență (dintre multe - altele) care a ilustrat 
țea bilanțului sportiv al preșcolarilor de la „Fii 

Foto : Gabrie
școlari. Din Sectorul 1. din 
altele chiar. Faima grădini
ței depășind perimetrul ei. 

în acest sens, ce satisfac
ție pentru micul grup de 
educatoare de la „Fiola" de 
a se fi reîntâlnit — și Cu 
prilejul sus-am'mtit, dar și 
cu altele — cu foști copii 
preșcolari. Mecanicul Mihaî 
Imbăruș, muncitorul Dan 
Ciobanu, tehniciană Irina 
Vintilă și ing. Mircea Mă
tăsaru ar fi cițiva dintre 

ei. I-am văzut inminînd 
emoționați, buchetele de flori 
fostelor lor educatoare. Ce 
gest frumos, plin de gingă
șie, o imensă bucurie pen
tru educatoare, care. lată, 
își văd răsplătite, peste ani. 
eforturile, grija, preocupă
rile lor ca odraslele în
credințate să simtă aceeași

afecțiune ca pr 
drasle.

Așadar, toată 1 
plecat mulțumită. 

tul, totuși, că va 
răspmdi, pentru c\ 
tămîni. pină la m 
august, copiii por 
diversitate de tras 
ce plăcută și fru 
fi revederea, aproc 
ceputul toamnei, t 
care își va aminti 
vesti de pe unde 
Livia (Sandu) și 
(Milea) promit s 
— primele — cai 
impresii. Chiar' q 
in grupa mare, di 
vor aspira la mi 
ciclul primar al jd

Tiberiu

Nou promovate

DIVIZIA A
(Urmare din pap 1!

DE VOLEI

sala M.I.U., are loc cea de a 
doua partidă, la sfîrșitul căreia 
echipa craioveană va primi 
tricourile de campioană (al 
treilea titlu consecutiv).

C.S.U. RAPID GALAȚI — 
DINAMO BUCUREȘTI 2—3 
(—7, —13, 6, 4, -13). Prima
partidă din ultima etapă (cu 
două jocuri duble) dintre cele 
două echipe a fost una aprig 
disputată, competitoarele par
că adueîndu-și aminte că în e- 
dițiile precedente jucau în 
derby-uri. Acum, după ce Di
namo a început în forță, luînd 
avantaj de două seturi, stu
dentele gălățene — cu destule 
„restanțe" în ediția care se 
încheie — s-au mobilizat e- 
xemplar, refăcînd situația în
tr-un mod spectaculos și la 
distanțe de scor care păreau 
a le duce în cîștigătoare. Se
tul ultim a fost de-a dreptul 
palpitant, bucureștencele, cu 
un blocaj mai eficient și cu 
un joc mai atent în linia a 
doua, reușind, totuși, să se 
Impună în final. Remarcate : 
Georgeta Ene, Alina Pralea, 
Mirela Popa și Cristina Pîrv 
de la învingătoare, Emilia Ne- 
delcu, Ileana Berdilă, Daniela 
Dinică și Violeta Vue de la 
învinse. Arbitri : D. Blaha și 
C. Mircea. (Sorin NICOLESCU, 
coresp.),

DACIA PITEȘTI — FARUL 
CONSTANȚA 3—0 (8, 9, 5).
Joc, practic, fără miză, care a 
semănat mai mult cu un an-

trenament cu public. Au ținut 
să se evidențieze și în aceste 
condiții : Mihaela Marian,
Cristina Buznosu, Claudia Tă- 
tucu (D) și Maria Enache (F). 
Arbitri ; G. Nicolae și D. Lau- 
rențiu. (Ilie FEȚEANU, co
resp.).

Grupa a
RAPID 

OLTCIT CRAIOVA 3—1 
15, 7, 5). Meci disputat cu ar
doare. giuleștencele izbutind
să... greșească din ce în ce
mai puțin și să cîștige. S-au 
remarcat : Cristina Anton, Da
niela Bumbăcilă, “
Dima (R), Lucreția 
Monica Fuchs (O).
Al. Ignat și Fr. Szilaghi. (Ni
colae TOKACEK, coresp.).

PENICILINA IAȘI -- CHI
MIA RM. VÎLCEA 3—1 (9, 12, 
-11, 8). Meci destul de echi
librat, gazdele — cu Gabriela 
Copeea și Tatiana Popa în zi 
bună — depășindu-le pe oaspe
te, de Ia care au ieșit în e- 
vidență Marilena Dubinciuc și 
Camelia Iliescu. (Al. 
coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — 
LIBERTATEA SIBIU 
(—10, —8, —5). în tentativa lor 
de a evita locul penultim, si- 
biencele au dat totul în acest

Il-a valorică 
BUCUREȘTI

(-11,

Dumitra 
Mirca și
Arbitri :

NOUR,
C.S.M. 

0—3

prim joc, cîștigînd clar. mai 
ales datorită Ancă! Mocanu, 
Ottiliei Szentkovics și Lilianei 
Șerban, de la băcăuance doar 
Loredana Polocoșeri evoluînd 
ceva mai bine. Arbitri : M. 
Niță si V. Vrăjescu. (L. MAND- 
LER, coresp.).

1. Univ. C.F.R. 29 2G 3 80:20 55
2. Diuiamo 29 20 9 68:10 49
3. FI. Roșie 29 14 15 57:49 43
4. Dacia 29 13 16 48:66 42
5. Farul 29 8 21 29:70 37
6. C.S.U. Rapid 29 6 23 33:70 35

’ 7. Oltcit ’ 28 19* 10 67:47 48
8. Rapid 29 18 11 67:45 47
9. Penicilina 29 18 11 62:45 47

10. Chimia 29 15 14 56:53 44
11. C.S.M. Libert. 29 15 14 50:50 44
12. Știința 29 2 27 21:83 31

I
§

s

„EDUCAȚIE

se tradiții — a reunit mai tot 
„schimbul de mîine" din sec
țiile nautice bucureștene. A 
fost o regată cu multe ambiții 
la start, cu echipaje, vrem să 
spunem, dornice de a arăta ce 
au învățat după un sezon, 
două, de caiac-canoe, cu ar
bitri care — dincolo de rezul
tatele propriu-zise — au vădit 
interes și față de comportarea 
tinerilor pe culoarele dintre 
balize. Specialiștii au notat cu 
10 acest prim concurs din va
canța școlară de vară, cu un 
plus pentru evoluția juniorilor 
de la Triumf (cîștigătorii tro
feului), Olimpia, Dinamo, pen
tru junioarele de la C.S.U. 
Construcții, pe primele locuri 
in probele de caiac simplu și 
ciuDlu.

Rezultatele (primii clasați): 
800 m, juniori I: K 1 — M. 
Sandu (Olimpia); C 1 — C
Sarcov (Olimpia); C 2 —
D. Torente, C. Manca (Tri
umf) ; K 2 — M. Burcică, C. 
lacob (Olimpia): juniori II: C 
1 — D. Petrescu (Locomotiva); 
K 4 — Olimpia (Voicu, Urse, 
Șerban. Diți); C 2 — C. An
drei, T. Bodeanu (CSȘ Călă
rași) ; K 1 — E. Scurtu (Loco
motiva); 500 m (jr. 1): K 1 — 
M. Sandu (Olimpia); CI — C. 
Sarcov (Olimpia); juniori II: 
S. Niță (Locomotiva); K2 — 
G. Vasile, D. Costache (Dina
mo); junioare I: K 2 — Mădă- 
lina Dorogan, Anica lordache 
(C.S.U); K 1 — Mădălina Do- 
rogan (C.S.U.); junioare IT: 
K 1 — B. Zamfir (Dinamo);
K 2 — D. Radu, L. Bîrlățca- 
nii (Dinamo); K 4 — Dinamo 
(Radu, Ioniță, Răducanu, 
Kurtyan).

FIZICĂ SI SPOUT
revistei sînt
— Aspecte 

univ. dr.
incluse lucrările : 
psihologice și me- 

M. Epuran ; Știința

în sumarul acestui număr al 
TEORIE— STUDII — CERCETĂRI 
todice ale învățării, de prof. ____ __ __ ____ , T........
sportului — preocupări și tendințe actuale (II), de cont. univ. 
dr. E. Ghibu ; Abordarea sistemică la educația fizică (IV), de 
lector univ. dr. Mariana Marolicaru ; Punct de vedere asupra 
evoluției modelului și modelării în sport, de prof. Claudia Si- 
mlonescu, ing. D. Bostan, psiholog M. Niculescu ; Analiza an
trenamentelor halterofililor cu ajutorul computerului, de prof. 
L. Baroga ; EDUCAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL IN INVAȚAMINT 
— Contribuții la obiectivarea unor baremur! de referință ale 
S.U.V.A., de prof. A. Coman ; Modele de circuite specifice dez
voltării forței în lecția de educație fizică, de prof. Stela Co
man J TEHNICA — METODICA — ANTRENAMENT — Atacul 
alternativ în cadrul combinațiilor tactice la handbal, de prof. 
G. Cstidor ; SPORT — RECREAȚIE — SANATATE — Formarea 
tradiției sportive, preocupare a factorilor cu atribuții în do
meniul educației fizice și sportului din școală șl din localitate, 
de prof. Gh. Bratu, prof. V. Totoescu, prof. C. Timiș ; MEDI
CINA SPORTIVA — Actualități în problema dopingului în sport, 
de conf. univ. dr. I. Drăgan.

Reamintim că modul cel mal sigur pentru procurarea revis
te! „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" este ABONAMENTUL.

Așadar, reînnoițl-vă de urgență abonamentele la revista „Edu
cație fizică șl sport", revista profesorilor de educație fizică, 
a antrenorilor, a medicilor sportivi, a tuturor activiștilor miș
cării sportive I•5;

^jtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^

in Divizia A

la handbal feminin

MECANICĂ FINĂ 
BUCUREȘTI•>

Cartierul „Obor-, leagănul mul
tor performanțe sportive, de 
uncie s-au lansat numeroși ti
neri talentați, in special ia fot
bal, iată că nu-și dezminte re- 
numele, de această dată intr-o 
altă disciplină, la fel de îndră
gită — handbalul. Este vorba de 
fetele de la Mecanică Fină, pu
ternică citadelă a industriei 
noastre moderne de vîrf, care 
au reușit să promoveze în pri
ma divizie a țării. Drumul spre 
afirmare al handbalistelor este 
cu atît mai meritoriu, cu cit 
echipa s-a înființat cu numai 
șase ani în urmă, activîad în 
campionatul de sector. Dună trei 
ani, în 1985, Mecanică Fină pro
mova în eșalonul secund, iar în 
acest sezon a făcut mult dori
tul salt spre marea performan
ță. Pe tot acest parcurs a fost 
îndrumată de antrenorul Nicolae 
Diaconii, alături de care inimo
sul Valeriti Anghel, președintele 
secției, a trăit deo-potrivă bucu
riile (si au fost destule), ca și 
neîmplinirile de moment. Echipa 
își are rădăcinile la C.S.Ș. 2 : 
nu numai că le are, dar și le

întărește conțin 
foarte bună diil 
unități sportivi 
sibilitatea cori 

. firii celor 11 
mente șelecțiorj 
instruite la ur| 
cărui director ii 
tor al fitandbalul 
Pctrică^^Compd 
diviz.ionWre A J 
îrtrcprinj^rea I

p ro 
bine unor tineri 
ca „Orologerie“, 
trol“ etc.__ t,_ 
format.
s p ri ? i n i t 
torul general, R 
secretarul Cornii 
Mihai Ghiță, sai 
Comftetului sindi 
covei, figuri del 
manenți iubitori 

Realizatoarele
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PENTRU COPÎJ AMATORI 
DE ATLETISM Șl FOTBAL

CLUBUL VOINȚA 
BUCUREȘTI organi
zează în perioada 1—15 
iulie a.c.. in zilele de 
marți, miercuri, joi și 
vineri, între orele 9— 
11 și 17—19, la stadio
nul Voința (stația de 
metrou Aurel Vlaicu), 
o selecție pentru sec
țiile, sale de atletism 
și fotbal.

La această selecție 
vor participa juniori 
și copii născuli între a- 
nij 1972 și 1977.
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ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE L l 

TRAGEREA PRONOEXl’RES 
DIN 29 IUNIE 1988 : extrage
rea I : 40 28 12 3 30 39 ; extra
gerea a Il-a : 5 43 22 14 17 24. 
Fond de cîșliguri : 557.079 lei.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 22 VI. 1988 i ca«. 
1 : 1 variantă 100n/o = 37.145 lei și
1 variantă 25»/„ =• 9.238 lei ; cat.
2 : 3 variante 25% a 15.477 lei ; 
cat. 3 : 7,25 variante a 6.404 lei ; 
cat. 4 : 46,75 variante a 993 iei ;

HI P
Reuniunile hi; 

pe hipodromul ( 
timele săptămîs 
prilejul să coPj 
Melaniei II în
4 ani“, cu uni 
km. care o adu<| 
tendenților la d 
prezentînd-o înt 
bună. De altfefl 
maj obținut înd 
cu Dinar, din 
și cu TufăneM 
a nemulțumit 
za a nației 
Formația camtJ 
se nu s-a lăsdjj 
obținut tot tn^B 
dav. Rația, ca. 1 
Dumitru dovedel 
invidiat, și cu d 
perspectivă. nJ

STAT L
cat. 5 : 168,25 d 
cat. X : 143,50 j 
cat. Z : 2.476,M 
lei. Cîști'gul uj 
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Cupa Voința4* la ciclism

UN ÎNVINGĂTOR detașat
Competiția de ciclism des

fășurată recent la Arad a de
butat cu etapa ele fond: Arad 
— Sebiș și retur, 153 km. La 
startul tehnic au fost prezenți 
circa 50 de alergători, care au 
rulat in pluton pînă la sprin
tul de la Pîncota (ducere), ciș
tigat de I. Schneider. Imediat 
după aceea, un grup de 11 a- 
lergători s-a detașat de restul 
plutonului, mărindu-și treptat 
avansul. Sprintul de la Ineu 
(ducere) a lost ciștigat de SI. 
Mărgineanu - - - - 
punctul 
centrul 
fruntaș 
minute, 
eere de 
fost cî.știgate de L. 
(Voința Arad), care și-l 
adjudeca și pe cel final (2. S. 
Oprescu — I.M.G.B., 3. I.
Schneider — Voința Arad). 
Plutonul al doilea a sosit in 
această etapă la peste 
nute !

Cu un punctaj record 
de puncte — L. Kovacs 
ligat și cea de a doua 
circuit în centrul municipiului 
Arad, 30 ture X 1,800 km, etapă 
desfășurată în prezența a foar
te numeroși spectatori. în ur
ma sa, la două minute dife
rență, M. Mărginean și Z. Lo
rincz (Torpedo Zărnești).

Etapa a treia, contratimp in
dividual pe 20 km, pe șoseaua 
Arad — Variaș, nu putea adu
ce schimbarea liderului (faul 
previzibil) întrucît L. Kovacs 
(primul în clasamentul gene
ral) este un specialist al aces-

(I.M.G.B.). La 
de la întoarcere, din 
orașului Scbiș, grupul 
a avut un avans de 5 
Sprinturile la întoar- 
la Ineu și Pîncota au 

Kovacs 
va

tei foarte grele probe. EI 
ciștigat etapa, urmat fiind de 
S. Oprescu și Gh. Kleixipcter. 
In clasamentul general au 
avut loc, totuși, schimbai i
spectaculoase, astfel că. in fi
nal, acesta se prezintă astfel: 
1. Ludovic Kovacs (Voința A- 
rad, antrenor Matei Peloe) 
5h 51:23, 2. S. Oprescu (I.M.G. 
București) la 2:49, 3. Z. Lorincz 
(Torpedo Zărnești) la 4:10, 4. 
M. Grancea (Steaua) la ( 4:34, 
5. S. David (Eleetromureș Tg. 
Mureș) la 4:40, 6. Cr. Neagoc 
(Steaua) Ia 4:16. Tot 
ocupat primul loc și 
mentul sprinterilor.

Organizată de 
Sportivă Voința, in colaborare 
cu C.J.E.F.S. Arad, în excelen
te condiții, „Cupa Voința*' 
ciclism și-a atins în 
scopul propus, acela de 
rifica potențialul actual 
cliștilor noștri. Spunem 
mai) în parte, deoarece 

precum 
ai
nu au par
cursă.

rii de la Dinamo, 
unii componenți 
național de seniori, 
ticipat la această

Kovacs a 
în clasa-

Asociația

. i“ la 
parte 
a ve
al ci-

(nu- 
rutie- 

și 
lotului

Horațiu SIMA

TURNEE DE BOX
La Tg. Mureș s-a desfășurat, 

zilele trecute, cea de a X-a edi
ție a turneului de box dotat cu 
„Centura Eleetromureș". La a- 
ceastă ediție jubiliară au fost 
prezenți 105 pugiliștl juniori și 
seniori din Cluj-Napoca, Salonta, 
Arad, Focșani, Sibiu. București.

Mediaș, Ora-
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IN ANUL COMPETIȚIONAL 1988-1989
vo declanșa obișnuita perioadă a transferărilor de jucători la 
din toate eșaloanele competiționa-le. Ceea ce determină cluburile

Peste cîteva zile se 
fotbal pentru echipele 
și asociațiile sportive să se preocupe intens de deplina reușită a acestei campanii de o 
deo-sebito importanță pentru activitatea din viitorul sezon.

Pentru o veni în sprijinul celor interesați, publicăm astăzi textul integrai al Regula
mentului de transferări primit de la forul de specialitate.

ichipei Mecanică Fină București 
colaborarea 

aceste două 
jferind pa
irii pregă- 
bune de
formate și 

a școlară al 
an alt iubi- 
>rof. Nicolae 
;le recentei 
încad?Mte la 
mică ^fină, 

pr/ rea 
i - ' mal 
e, în secții 
iură șl con- 

toD"! s-a
■ <h‘

,/tu direc- 
>obres_-u, cu 
I de partid.
președintele 

ui. Ion Mu
lti :1 șl per- 
sportulul.
(îoasei

formanțe de a promova în prima 
divizie sînt : Mioara Cipaian, 
Stela Harabula
Cristina Dan, 
Cristina Rusu,
Florentina Dan, Georgeta Bălan, 
Carmen Popa, ștefania Rădules- 
cu, Georgeta Gavrilă, Elena Mă
lin, Petruța Oanță (căpitanul e- 
ctipel), Florentina Ciubotarii, 
Marie-Jeanne Popescu, care 
zîmbesc fericite în fotografia de 
mai sus, împreună cu Valeriu An
gliei. Nicolae Diaconu șl delega
tul Petre Mărgărit. Lipsesc din 
fotografie antrenorul secund Gri- 
gore Nlță și jucătoarele Luminița 
Gllga, Luiza Picuș, Daniela N’ls- 
ior și Manuela Păun. Așadar, 
nume cu puțină rezonanță, deo
camdată, dar care au format 
deja o PUTERNICA ECHIPA, 
despre care, cu siguranță, se va 
mai vorbi...

Mioara
Miliaela Drăgan, 

Gabriela Bolocan, 
Marilena Fînaru,

Mihail VESA

desfășurate 
loiești în ul- 
2-au oferit 
$n victoria 
al Cailor de 
1 de 1:25,4/ 
rîndul pre-
N. Nicolae 

>rmă foarte
Nicolae a 

uă victorii, 
mai bun. 

3 cursă ce 
n din cau- 
. concurenți. 
' G. Tăna- 
^fejos și a 
ol, cu Jln- 
nîna lui O. 
docilitate de 
o mînză de 

să rupă

ÎNAINTEA „
contactul cu fruntea clasamentu
lui. „grajdul 
a învins 
Vi’ahia, 
carierei, 
posesori 
bite. Se r---- - -----
pentru titlu se va da și în acest 
an între acești trei corifei, care 
își prezintă pensionarii la valori 
deosebite

Un frumos reviriment a arătat 
formația antrenată de R. I. Ni- 
țolae, care prin cele trei victorii 
obțin ite s-a îndepărtat de „lan
terna roșie11, pe care o deține a- 
cum cu autoritate G. Suditu, ai 
cărui cal nu se văd mai deloc 
prin frunte. Cele trei victorii ale 
formației R. I. Nicolae au fost 
obținute de Suditu, care, condus 
în cursă de așteptare, a răspuns 
excelent în finalul alergării, Ri- 
bița. la mare luptă cu Riveran,

Reghin, Timișoara, 
dea și Tg. Mureș.

Timp de patru 
loc 6 reuniuni la 
prezenți peste 8 000 
care au încurajat și aplaudat e- 
forturile sportivilor în tentativa 
lor de a termina victorioși în ring.

Dintre sportivii cîștigători la 
seniori o impresie deosebită au 
lăsat : Emil Moldovan (Electro- 
mureș), Dumitru Creștin (AEM), 
Constantin Ilie (Construcția Buc.) 
șl Gavrilă Tențea (CSM Cluj- 
Napoca) ; juniori mici : Sorin 
Gergely (Voința Reghin), Toader 
Eremia (CSM Cluj-Napoca), Con
stantin Năstăsolu (Crișul Ora
dea) ; juniori mari: Vasile Bucur 
(Eleetromureș), Iuliu Szarazs 
(Crișul), Arpad Antigero (Elec- 
tromureș) ș.a. Titlul pentru cel 
mai tehnic boxer : Emil Moldo
van (cocoș). Dintre arbitri con
duși de delegatul general Victor 
Schiopu s-au evidențiat ■ Lau- 
rențiu Vlad și Coriolan Iuga 
(Cluj-Napoca). Liviu Măciucă 
(Timișoara), Daniel Gorea (Re
ghin). Ioan Burian și Ștefan Rig- 
nary (Tg. Mureș).

La Iași și-au dat întîlnire a- 
proape 70 de boxeri juniori, care 
s-au întrecut pentru trofeul 
„Ring Iași". Turneul a consti
tuit un bun prilej de verificare 
a tinerilor noștri pugiliștl în ve
derea participării la apropiatele 
Campionate Europene din Polo
nia. Dintre sportivii lotului re
prezentativ pregătiți de Vasile 
Bala șl Gheorghe Ene o bună 
impresie au lăsat : Cristian Ște
fănescu,, Leonard Doroftei, Âle- 
vandru Burz, Victor Buștean, Mi
hai Sîrbu, Petre Tudor șl Doru 
Ghimbuț, cîștigători la catego
riile respective.

zile au avut 
care au fost 
de spectatori,

I
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PREMIULUI DE ÎNCERCARE11
;^„1“ tui M. Ștefănescu 
și el în trei alergări, cu 
într-un nou record al 
Herson și Rebra, toți 
ai unei forme deose- 
pare, așadar, că lupta

care a galopat pe potou, șl Tu
borg, un cal de 2 ani cu o con
formație deosebită, o ultimă re
marcă ne-o prilejuiește victoria 
lui Reușit, care vine după o sui
tă de bune performanțe.

Duminică dimineață, pe hipo
dromul din Ploiești, se va desfă
șura „Premiul de încercare" al 
Derbyului, ediție care aduce în 
acest an foarte mulți concurent! 
cu certe șanse de victorie. In 
frunte cu Lanterna, Vadu, Ager, 
Melania Ii și alți trăpași va
loroși.

Reamintim publicului spectator 
că pentru Derbyul din acest an, 
ce se va desfășura în ziua de 17 
iulie, se fac înscrieri la agen
ții pentru transportul cu autoca
rul. locurile fiind limitate.

A. MOSCU

(-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
e a 276 
e a 324 
jute a 
'alegoria 
100% In
fost atribuit
Neculai Ma-

iei ; 
lei;
100

1, 
va-

JLTIMA zi 
itnerele fa- 
. OBIȘNUI- 
mînii, 
erl, 1 
■iulieL

care 
iulie, 
bilete

jucate înseamnă și mai multe 
șanse de reușită !
• Reamintim iubitorilor siste

mului PRONOSPORT Că, pe 
timpul întreruperii competițiilor 
fotbalistice din țara noastră și, 
respectiv, din italia, concursurile 
PRONOSPORT vor fi suspendate 
pînă la reluarea campionatelor 
sus-menționate. Desigur că toți 
participanții vor avea numeroase 
alte prilejuri de a-și valorifica 
șansele la celelalte sisteme, în
tre care LOZUL în PLIC

I
I
I
I
I
I
I

Art. 1. Jucătorii de toate categoriile se pot 
transfera la alte cluburi (asociații), într-un an 
competiițional, în perioadele cuprinse între datele 
de 5—20 iulie 1988 și 5—20 ianuarie 1989.

Art. 2. Transferarea jucătorilor se face numai 
cu acordul de transfer (tip F.R. Fotbal) al clu
bului (asociației) la care stat legitimați, valabil 
în anul în care se eliberează, însoțit de actele 
prevăzute de acest regulament.

Art. 3. In vederea rodării unor jucători, clu
burile (asociațiile) divizionare „A“, „B“, și „C“ 
pot transfera între 5—20 iulie 1988 sau 5—20 ia
nuarie 1989, jucători pe perioade limitate, de cel 
puțin 1 (un) an, la și de la alte cluburi (asocia
ții), cu respectarea prevederilor din prezentul 
regulament și specificarea perioadei respective 
pe acordurile de transfer eliberate jucătorilor, 
după care aceștia revin din oficiu la cluburile 
(asociațiile) de unde au fost împrumutați.

Jucătorii care se transferă pe perioade limita
te trebuie ta mod obligatoriu să fi jucat cel pu
țin 2 (doi) ani ta echipa de juniori a clubului 
(asociației) de la care se transferă și să nu de
pășească vîrsta de 25 de ani (născuți în anul 
1963 — cei care se transferă ta luna iulie 1988 și, 
respectiv, în anul 1964 — cei care se transferă 
în luna ianuarie 1989).

Jucătorii pot fi transferați pe perioade limi
tate de cel mult două ori, iar cei transferați în 
aceste condiții 
către echipele 
timp limitat.

Transferările 
personale și în

către F.R. Fotbal începînd cu data de 16 au
gust 1988.

Acordul scris tip F.R. Fotbal de culoare gal
benă va avea valabilitate pînă la data de 15 
august 1989, termen după care va intra în vi
goare acordul scris tip F.R. Fotbal de culoare 
albastră, ce va fi distribuit de către F.R. 
tacepînd de la 16 august 1989.

c) carnetul de legitimare a jucătorului, 
cazul cînd clubul (asociația) refuză să 
carnetul, F.R. Fotbal va primi actele de 
fer și va elibera duplicat, pe baza unei 
adresate F.R. Fotbal ;

d) consimțămîntul soris al părinților (tutorilor) 
pentru jucătorii juniori și copii;

e) fișa personală aflată în evidența comisiei 
județene de fotbal (municipiul București), dacă 
se solicită transferarea de la cluburi (asociații) 
din campionatul județean (municipiul București)

?i

Fotbal

iar ta 
cedeze 
trans- 
cereri

nu mai pot 
la care au

fi reîmprumutați de 
fost transferați pe

vor înscrie ta 
legitimare ale 

specificarea 
împrumutul, 
încorporați pentru

fișele 
jucă- 
datei

efectuate se 
carnetele de 

tarilor cu culoare roșie, cu 
cînd începe și cînd expiră

Art. 4. Jucătorii de fotbal ------„------
satisfacerea stagiului militar șl cei care devin 
studenți ta anul I la cursuri de zi și cursuri 
serale ale institutelor de învățămînt superior se 
pot transfera ta condițiile preyăzute de art. 2 
numai pe perioada stagiului militar și, respectiv, 
în perioada studiilor, în termen de 45 de zile 
de la data încorporării sau de la intrarea în 
facultate. Jucătorii încorporați, transferați ta 
perioada stagiului militar, revin din oficiu la 
cluburile (asociațiile) sportive de origine după 
trecerea lor ta rezervă.

Jucătorii de fotbal care au absolvit un insti
tut de învățămînt superior, cursuri de zi sau 
serale, și sînt repartizați prin hotărîre guverna
mentală', se pot transfera ta condițiile art. 2 la 
cluburile (asociațiile) din localitatea (județul) 
unde au fost repartizați numai în anul absolvirii.

Jucătorii juniori care sînt selecționați pentru 
a faoe parte din centrele naționale „olimpice" 
de pregătire a juniorilor primesc drept de joc 
din oficiu la aceste unități, pe perioada activi
tății ta cadrul acestora, chiar dacă nu obțin a- 
cordul de transfer de la clubul (asociația) la 
care sînt legitimați — exceptînd secțiile divi
zionare „A". După terminarea activității, ca ju
niori, în cadrul unităților sus-menționate, spor
tivii respectivi revin în mod obligatoriu la clu
burile de la care au provenit.

Art. 5. Transferarea jucătorilor de fotbal se 
efectuează pe baza următoarelor acte :

a) cererea de transfer (tip F.R. Fotbal) com
pletată și semnată de jucător și clubul (asocia
ția) care îl solicită ;

b) acordul scris, tip F.R. Fotbal, al clubului 
(asociației) la care jucătorul este legitimat, va
labil pentru anul competițional în care se eli
berează, pe care să fie aplicată parafa clubului 
(asociației) și cu avizul Biroului Executiv al 
Consiliului Județean pentru Educație Fizică și 
Sport, în evidența căruia se află sportivul res
pectiv. în aviz se va menționa data ședinței Bi
roului Executiv al C.J.E.F.S. în care s-a aprobat 
acordul în vederea transferării sportivului și va 
fi semnat de președintele C.J.E.F.S.

Pentru perioada 5—20 iulie 1988, precum și 
pînă la data de 15 august 1988 pentru cluburile 
(asociațiile) participante la cupele 
ediția 1988—1989, va fi valabil acordul 
tip F.R. Fotbal de 
data de 16 august 
Fotbal de culoare 
litatea.

Cu aceeași dată,
fi valabil pentru efectuarea tuturor categoriilor 

•de transferări numai acordul scris tip F.R. Fot
bal de culoare galbenă, ce se va distribui de

europene , 
scris 

culoare roșie. începînd cu 
1988, acordul scris tip F. R. 
roșie își încetează valabi-

respectiv 16 august 1988, va

EXCURSII PE DUNĂRE
I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează, în cola

borare cu O.J.T. Călărași, excursii pe Dunăre 
cu următorul program :

Excursie de o zi
ora 8 : plecare din București, de la hotel 

„Intercontinental", la Călărași, vizitarea 
Muzeului de istorie, a parcului Dumbrava, 

~ ’ memorialea grădinii zoologice, a Casei 
G. M. Vasilescu-Vasia 

ora 12,30 : dejun pescăresc la
„Călărași"

ora 14: plimbare cu vaporul pe __ ....___
cea pînă la Dunăre, timp de trei ore ; re-

restaurantul
brațul Bor-

pentru echipe din diviziile „A", ’ „B“, „C“ 
campionatul republican al juniorilor ;

f) chitanța de depunere a taxei de transfer 
către clubul (asociația) care a soli-citat-o ;

g) adeverință de încadrare în producție, 
pentru juniori adeverința de școlarizare ;

h) jucătorii care se transferă pentru perioada 
stagiului militar vor prezenta, ta afara actelor 
de transfer, și o adeverință eliberată de centrul 
militar județean (municipiul București) sau uni
tatea militară respectivă, din care să rezulte 
data încorporării și a trecerii în rezervă. Datele 
transferării se vor scrie în carnetul de legiti
mare cu culoarea roșie. Transferarea acestora 
se va efectua numai cu avizul organelor com
petente din Ministerul Apărării Naționale sau 
Ministerul de Interne ;

i) pentru jucătorii care solicită transferul ca 
urmare a absolvirii cursurilor de zi sau serale 
ale învățământului superior, se va prezenta și o 
copie legalizată de pe repartiția guvernamentală 
(pentru anul competițional ta ours), iar pentru 
cei care stat admiși la cursurile de zi sau se
rale ale învățămîntului superior se va prezenta 
act doveditor.

Actele de transfer ale jucătorilor vor fi pre
zentate la F.R. Fotbal pe bază de borderou și 
adresă semnată de conducerea clubului (asocia
ției) solicitatoare.

Art. 6. Actele de transfer pentru jucătorii 
cluburilor (asociațiilor) care activează ta Divi
zia națională „A“ se vor DEPUNE DIRECT LA 
F.R. FOTBAL, iar pentru jucătorii cluburilor 
(asociațiilor) de diviziile „B“ și .,C“, juniori re
publicani și copii, printr-un delegat al Consiliu
lui Județean pentru ~ ’ " — • • ■ ■ ~ ■
care ta prealabil le 
stat complete, dacă 
zentului regulament, 
ferărilor prezentate.

Actele depuse prin poștă 
considerare.

Actele de transfer pentru

de

iar

Educație Fizică și Sport, 
va controla dacă 
respectă prevederile 
precum

acestea 
pre- 

și legalitatea trans-

nu vor fi luate ta

Actele de transfer pentru jucătorii din cam
pionatele județene (municipiul București) se 
depun la comisiile județene de fotbal, respectiv 
la comisia municipală București.

Federația Română de Fotbal nu va primi acte 
incomplete și nici acte care prezintă ștersături, 
corecturi sau modificări.

Cluburile (asociațiile) care dau mai multe 
acorduri de transfer aceluiași jucător vor fi 
sancționate cu interzicerea de a beneficia de 
transferări de jucători pînă la următoarea pe
rioadă de transfer stabilită de F.R. Fotbal.

Jucătorii care semnează două sau mai multe 
cereri de transfer, indiferent de modul de 
ționare a acestora, vor fi sancționați cu 
carea dreptului de joc pe o perioadă de 
(șase) luni la 1 (un) an.

Aprobarea transferurilor și îndeplinirea 
malitățitor cerute de acestea sînt de competența 
Federației Române de Fotbal, pentru toți jucă
torii care solicită transferarea la unul din clu
burile (asociațiile) care activează în diviziile „A“, 
„B“, „C“ și în campionatul republican al ju
niorilor și a comisiilor județene de fotbal (mu
nicipiul București) pentru celelalte categorii.

Art. 7. Cluburile (asociațiile) participante în 
cupele europene pot transfera jucători pe în
treaga perioadă cit participă în aceste competi
ții, respectînd termenele de legitimare prevă
zute în regulamentele internaționale, în condi
țiile art. 2.

solu- 
ridi- 
la 6

for-

tur la Călărași, plecare spre București, 
sosire în jurul orei 20.

Preț : 221 lei/persoană ; pentru elevi și pen
sionari 204 lei/pers.

Excursie de două zile
Ziua 1 : la ora 14, plecare din București, de 

la hotel 
instalare 
telului

Ziua a 2-a : mic dejun, vizitarea orașului și 
a obiectivelor sale turistice din programul 
excursiei de o zi.

Preț: 374 lei/persoană ; pentru elevi și pen
sionari 343 lei/pers.

înscrieri și informații la toate agențiile de 
turism ale Î.T.H.R. București.

„Intercontinental“, la Călărași, 
la hotel, cină la restaurantul ho-

© g
© • CENTRUL OLIM- O
® PIC VIITORUL BUCU- g 
g REȘTI organizează în o 
© zilele de 4, 5 șl 6 iulie, g 
® între orele 8—10, la sta- g 
9 dionul „23 August", ac- g 
© țiunea finală de selecție O 
® pentru jucătorii legiti- g 
g mâți, născuți în anii 1872 © 
§(după 1 august), 1973,

1974 și 1975. Elevii reți- g 
g nuți după selecție vor g 
© beneficia de condiții de ® 
® școlari zare centralizată, 2 
® cazare și masă gratuite. ©
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„Trofeul Bulgaria" la handbal feminin

ECHIPA ROMÂNIEI, ÎNTINERITĂ,

ATLEȚII ROMANI, IN PRIM-PLAN LA SOFIA
Pe stadionul Vasil Levski 

din capitala Bulgariei a avut 
loc, la sfîrșitul săptămînii tre
cute. tradiționalul concurs in
ternațional de atletism organi
zat de ziarul „Narodna Mla- 
dej". Cu acest prilej au fost 
obținute cîteva prestigioase 
victorii de către atleții români.

Antrenorul Ion Zamfirache, 
de pildă, nc-a relatat despre 
întrecerea aruncătoarelor de 
disc, cîștigată de eleva sa, Da
niela Costian, cu 70,66 m. „La 
concurs, în afara puternicelor 
aruncătoare bulgare, Hristova 
și Mitkova, a luat parte și 
recordmana mondială, ceho
slovaca Silhava. Costian a ob
ținut o victorie cît se poate de 
clară, cel mai slab rezultat al 
său fiindu-i superior celui mai 
bun al Zdenkăi Silhava ! 1. 
Costian 70,66 m, 2. Silhava 
69,50 m. 3. Hristova 67,84 m. 4. 
loncscu-Lcngyel 61,18 m, 5. 
Mitkova 63,18 m".

O comportare 
avut și Iolanda 
ceeași pistă pe 
Mariana Suman 
cordul național

400 m, alergătoarea de la Ra
pid a obținut, în sfîrșit, un 
nou record, cp 50,81 s. Ea a

Daniela Costian

Un bun rezultat a obținut și 
sulițașul Constantin Miclea, 
câștigătorul probei, cu 30,72 m. 
Pe locul trei s-a 'clasat Du
mitru Negoiță cu 75,20 ni.

Alte victorii românești au 
lost repurtate la lungime fe
mei : Vali Ionescu, cu 7,03 m, 
800 m: Petru Drăgoescu 1:48,16, 
învingător la mare luptă în 
fața lui Marian Rădoe, cu 
1:48,20. Pe locuri fruntașe s-au 
mai clasat: Mihaela Pogăccanu, 
locul 
Livia 
tate, 
locul

A CÎȘTIGAT UN
7

Reprezentativa feminină de 
handbal a României a partici
pat și în acest an la „Trofeul 
Bulgaria", competiție de mare 
tradiție, la startul căreia 6e a- 
liniază formații dintre cele 
mai puternice din Europa, în-

MERITAT LOC I

românești au
SPORTIVI

DIN UGANDA LA J.O

III Ia 100 mg — 12,86, 
Meheș, locul III la greu- 
cu 19,16 m, Drăgoescu, 
III la 1500 m, eu 3:48,91.

KAMPALA, 29 (Agerpres). — 
La apropiatele Jocuri Olimpi
ce de vară, Uganda va partici
pa cu un lot de 26 de sportivi, 
ce vor fi prezenți la întrece
rile de atletism, box și lupte.

ÎNTRECERI INTERNATIONALE
■I

ALE SĂRITORILOR ÎN APĂ
foarte bună a
Oanță. Pe a- 
care. în 1974, 
a stabilit re
de ăl ,20 s la

luat parte acum și la prima 
ei cursă de 400 mg. cîștigînd 
cu un timp promițător: 50,05 s.

TURNEE DE ȘAH Șl BASCHET
In cadrul turneului interna

țional de șah de la. Bialystok 
(Polonia), un frumos succes a 
obținut maestrul român Dorcl 
Oltean, component al forma
ției C.S.M. Electrometal Cluj- 
Napoca, care a ocupat primul 
loc în competiție, cu 9,5 p (din 
12). L-au urmat în clasament 
S. Belkhodja (Franța) 9 p, D. 
Sekulici și D. Serdaroviei (am
bii Iugoslavia) 6,5 p.

(39—41); R.P. Chineză 
lecționata chineză de 
88—80 (50—40); echipa 
sltății Stanford (S.U.A.)
ponia 78-77 (45—37).

— Se- 
tineret 

univer-
— Ja-

Aflați în plină perioadă de 
pregătire în vederea competi
țiilor oficiale din această vară, 
unii dintre cei mal valoroși 
săritori în apă ai țării au luat 
parte Ia două concursuri in
ternaționale, cu prilejul căro
ra și-au verificat potențialul 
actual.

La Campionatele Internațio
nale ale Cehoslovaciei, desfă
șurate la Praga (au participat 
reprezentanți ai R.D. Germane. 
Poloniei, României și ai țării 
gazdă), Daniela Popa și Ioana 
Voîcu au avut comportări bu
ne în proba de salturi de la

f'fff 4444 4I-4 4 4- + 44 44 4 4 4 + f++4-444-4- + 4444-4-44-44ff+>

BEIJING, 29 (Agerpres). — 
Meciurile disputate în ziua a 
treia a turneului internațional 
feminin de baschet de la Wu
han s-au încheiat cu următoa
rele rezultate: România — Se
lecționata Provinciei Hubei 
76—73 (41—45); U.R.S.S. (echi
pa de tineret) — Polonia 66—62

SOLUȚIE
uned dezvoltări egale a aces- ■ - 
tel discipline pe întreg glo- • - 
bul — multe, foarte multe fe- ■ ■ 
derațli, neputînd face față '' 
cheltuielilor legate de procu- ' ’ 
rarea unui material competi- . 
tiv. Iată deci cum se naște .. 
firesc întrebarea : o aseme- ..

TIR
(Llrmare din nan. ?)

capătă semnificații aparte, de
oarece concomitent șe desfă
șoară și întrecerile unei alte 
competiții de prestigiu, „Cupa 
țărilor latine și Greciei", cea 
mai importantă compctițio re
gională din Europa. Tirul ro
mânesc a repurtat de-a lun
gul anilor succese importante 
în această î ntrecere, situîndu-se, 
cel mai adesea, în fruntea cla
samentelor neoficiale, pe țări, 
ale competiției. Și nu există 
motive ca în aoest an lucru
rile să sc petreacă altfel.

Iată deci suficiente motive 
pentru ca întîlnirea interna
țională de tir găzduită de Ca
pitala țării în această săptă- 
mînă, să ofere iubitorilor spor
tului satisfacția unor noi vic
torii pentru culorile românești. 
Realizate cu, sperăm îndreptă
țit, rezultate cit mai înalte, 
competitive

CAMPIONATELE
(Urmare din vaQ. 1)

treia. Se anunță, așadar, o 
dispută intersantă pentru cîș- 
tigarea trofeului, dispută care 
stă, în ceea ce privește învin
gătorul, încă sub semnul în
trebării.

Cu un punctaj mal omogen 
(la rezultatele Iul Gheorghe 
șt Țintea se adugă și cel al 
lui Dragoș Pătrui, 1 176 p — 
3:32,4), reprezentativa de se
niori a României se află, din 
nou, pe primul loc în clasa
mentul general, devansînid e- 
chipa Poloniei cu 95 p, un a- 
vantaj liniștitor doar la pri
ma vedere, cunoscut fiind 
faptul că pentatlonîștii polo
nezi aleargă bine, dar, cu si-

numi 
chiar 

punc-

POSIBILA
Slnt numeroase sporturi, în 

primul rînd jocurile, în care 
performerul îșl ia echipamen
tul în sacoșă, se duce la a- 
renă șl... meciul poale înce
pe. tn altele, cum este bună
oară gimnastica, organizatorii 
pun Ia dispoziția parliclpan- 
țltor întreaga apa
ratură de concurs, 
și tată situația re
zolvată în acest mod. 
Există însă și o se
rie de discipline
pe care le-am putea 
dezavantajate, dacă nu 
vitregite, vorbind din 
tul de vedere al greutăților 
întîmplnate cu transportarea 
materialului de competiție. Și 
aici s-ar putea aminti cano
tajul : dacă, să spunem, o 
federație națională dorește să 
deplaseze o garnitură comple
tă, seniori și senioare, la o 
mare competiție, ea va tre
bui să se preocupe în primul 
rînd de găsirea soluțiilor prin 
care va putea asigura trans
portul numeroaselor ambar
cațiuni (14 în cazul Jocurilor 
Olimpice, 21 la campionatele 
mondiale, unde se adaugă șl 
schiturile de categorie „ușoa
ră"). Lesne, deci, de dedus 
cite dificultăți de natură teh
nică șl financiară ridică o 
atare problemă, mal ales a- 
tuncl cînd competiția urmea
ză să se desfășoare... în alt 
capăt de lume.

Pe de altă parte, slnt bi
necunoscute și progresele per
manente pe care le înregis
trează calitatea materialului 
de concurs, această „săgeată" 
în continuă urcare fiind ur
mată. în imediată apropie
re, de cea a prețurilor. Așa
dar, o altă barieră în calea

DE PENTATLON
guranță, pot fi întrecuți. 
mai notăm, de asemenea,

’ așteptăm și din partea junio
rilor o comportare care să le 
dea posibilitatea menținerii 
poziției pe podiumul de pre
miere, pe care au urcat, fă- 
cînd un salt de două locuri, 
ca urmare a foarte bunei 
comportări de la înot.

Să 
că

CLASAMENTUL PROBEI — in
dividual 1. L. Mosor (România 
J.) 1328 p (3:13.3). 2. C. Isac
(Românii» J.) 1304 p (3:16,1). 3. B. 
Vladu (România J.) 1984 p (3:18.9), 
4: I. Suszczyn.sky (Polonia ind.) 
1272 p (3:20,3), 5. M. Gheorghe 
(România sen.) H268 p (3:20,5), 6. 
F. Boverezl (Italia) 1452 p (3:22,6); 
echipe t 1. România J. 3916 p, 2. 
România sen. 3648 p, 3. Polonia 
3510 p, 4-5 Italia și U.R.S.S. 3450

nea situație convine .. 
intereselor generale ■ - 
ale oricărei țllscipli- • ■ 
ne ? Nu se contu- • ” 
rează în acest mod ■’ 
primejdia ca unele ;' 

să-și restrîngă sim- , „ 
......... iar altele... ..

federații 
țitor activitatea, 
să renunțe ?

Evident, situația nu e sin
gulară, cam ia fel stînd lu
crurile și în calac-canoe sau 
bob. Numai că primii care au 
intuit pericolul au fost 
zentanțl al Federației 
naționale de Canotaj,

: r-’-f- 
ca... oul Iul Columb : 
țarea unor ambarcațiuni de - - 
tip-standard, care să fie puse < • 
Ia dispoziție de către organi- * ■ 
zatoril marilor întreceri șl, e- ■ ■ 
ventual, trase la sorți îriain- ;; 
tea starturilor, precum caii la ., 
pentatlon. S-ar asigura, astfel, „. 
o deplină egalitate a condiții- .. 
lor de întrecere, ea șl o e- .. 
conomie uriașă la capitolul - ■ 
cheltuieli de transport.

Va fi validată, în cadrul " 
proximului Congres al Fede- .. 
rației Internaționale de Cano- .. 
taj, a asemenea soluție î 4 
N-ar fi rău ; dar să vedem ., 
care va fi părerea și mai a- .. 
Ies votul majorității pârtiei- .. 
panților, care va fi șl păre- • • 
rea... marilor firme producă- - - 
toare de ambarcațiuni ?...

repro-
Inter-

,_____ ___ _________ aceștia
propunînd o soluție simplă 

- • ■ înfiin-

platformă, clasîndu-se pe locu
rile 2 — 362,37 p și, respectiv, 
3 — 360,72 p, în urma sporti
vei cehoslovace Hana Novotna 
(393,99 p). La trambulină 3 m 
(locul I: Conny Schmalfuss — 
R.D.G.: 475,95 p), Luana Ciufu- 
ligă a manifestat reținere și a 
ocupat locul 6 (378,84 p).

La Campionatele Internațio
nale ale Bulgariei (disputate 
la Sofia au luat parte repre
zentanți ai R.P. Chineze, Cu
bei, R.D. Germane, R.F. Ger
mania. Greciei, Poloniei, 
mâniei, Ungariei șl ai 
gazdă), Elisabeta Kopatz a e- 
voluat remarcabil la platfor
mă, unde s-a clasat pe locul 
secund (369,90 p; a cîștigat 
Anke Pipper — R.D. Germană 
cu 395 p). La aceeași probă, 
Ileana Gheorghe a ocupat lo
cul 4 — 352,05 p. Ileana Gheor
ghe s-a clasat pe locul 4 și la 
trambulină 3 m (407,75 p); a 
cîștigat Janette Gierge (R.D.G.) 
cu 470,40 p; pe locul 6: Elisa- 
beta Kopatz cu 386,50 p.

Tot la Campionatele Interna
ționale ale Bulgariei, Ion Pe- 
trache a ocupat locul 4 la 
platformă, cu 488,70 p, probă 
la care Cornel Pop s-a clasat 
pe locul 10, cu 423 p (a cîști
gat Tu Jun Hui — R.P. Chi
neză, cu 609 p). La trambuli
nă 3 m: 1. Tu Jun Hui 607,75 
p ; . <. 12. Petraehe 485,65 p.

în general, se poate spune 
că fetele au avut prestații bu
ne, dar că mai au de pus la 
punct unele elemente de teh
nică pentru a atinge forma 
sportivă optimă la întrecerile 
oficiale ale sezonului. La bă
ieți, însă, doar evoluția lui Pe- 
trache la platformă merită re
ținută ca pozitivă, ceea ce o- 
bligă chiar la revizuirea com
ponenței lotului. (D. STĂNCU- 
LESCU).

tre acestea echipele 
viei, R.D. Germane, 
Sovietice și Poloniei.

După ce cu cîteva __  ...
urmă cîștigase un turneu, de 
asemenea, deosebit de puter
nic, „Internaționalele" Ceho
slovaciei, iată că reprezentati
va țării noastre a confirmat 
din nou că se află într-o for
mă ascendentă, terminînd pe 
primul loc și Ia „Trofeul Bul
garia", competiție găzduită de 
orașul Burgas. Se Știe, hand
balistele române au dispus cu 
27—19 de formația Poloni ei, cu 
31—22 de cea a Iugoslaviei, cu 
25—24 de echipa R.D. Germa
ne, cu 26—19 de formația de 
tineret a U.R.S.S., făcind un 
„egal", 25—25. cu Bulgaria A. 
,,Competiția — ne-a spus an
trenorul loan Bota — pe lin
gă faptul că a confirmat va
loarea handbalistelor consa
crate, ceea ce, desigur, no 
bucură, a adus in prim-plan 
cîteva jucătoare tinere care au 
avut o evoluție foarte bună și, 
drept urmare, și-au cîștigat, 
după opinia mea, titularizare^ 
în echipa națională: Elisaheta 
Roșu, Gabriela Antoneanu și 
Simona Manea, aceasta din 
urmă fiind unul dintre pivoții 
de mare perspectivă ai echipei 
țării noastre. în plus, este de 
reținut faptul că în turneul de 
la Burgas s-au înscris multe 
goluri de pe extreme, desigur 
și din pasele excelente ala 
Marianei Tîrcă".

Iugosla- 
Uniunii

Sorin SATMARI

p, 6. România HI 3148 p, 7. Bul
garia 2360 p, 8. Egipt 2260 p.

CLASAMENT GENERAL (călă
rie, scrimă, tir, înot) : individual 
— 1. Marian Gheorghe (România 
sen.) 4202 p, 2. Nikolai Arghiirov 
(Bulgaria) 4106 p, 3. Lucian Țin
tea (România sen.) 4136 p, 4. la- 
oek Suszczynsky (Polonia ind.) 
411.8 p, 5. Dariusz Kondrat (Po 
lonia) 4115 p, 6. Dariusz Godziak 
(Polonia) 4043 p... 9. Cornel Isac 
(România j.) 3895 p... 14. Dragoș 
Pătrui (România sen.) 3814 p...
17. Laurențlu Mosor (România j.i 
3873 p... 19. Andrei Mlhăescu 
(România Ind.) 3828 p... 21. Ma
rian Stoide (România ind.) 3 758 
p. 22. Bogdan vladu (România j.; 
3752 p ; echipe — 1. Român’ 
sein. 12 252 p, 2. Polonia 12157 p, 
3. România J. M 610 p, 4. Ital’- 
lil 351 p, 5. U.R.S.S. 10 799 p, 6. 
Bulgaria 10 546 p, 7. România HI 
10 124 p, 8. Egipt 9710 p.

Azi, de la ora 11, la Parcul 
I.O.R., are loc ultima probă — 
eresul.

Ro- 
tărp

• Meciurile disputate in cadrul 
semifinalelor turneului prepUm- 
pic de la Seul s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: U.R.S.S.— 
Nigeria 
Coreea 
cutarea

U.R.S.S. —
1—0 ; Cehoslovacia — 

de Sud 4—3 (după exe- 
loviturilor de la 11 m).

preliminariile Campions-• In
tulul Asiei, pentru echipe de ti
neret, selecționata Indoneziei a 
terminat la egalitate : 1—1 (1—0) 
cu formația Malayeziei, iar for
mația R. P. 
cu scorul de
Macao.

chineze a întrecut,
5—0, selecționata

„Cupei Ciprului", 
Nicosia a învins

• în finala 
echipa Omonîa 
cu scorul de 2—1 (1—1) formația 

șl a intrat în posesia tro-A.E.I.. 
teului.

• In 
petiția 
tertoto", echipa suedeză Oergryte 
a întrecut pe teren propriu, cu 
scorul de 5—1 (1—1), formația 
cehoslovacă Banik Ostrava. La 
Ztirich, în cadrul aceleiași com
petiții, echipa locală Grasshoppers 
a dispus cu 1—0 (1—0) de for
mația poloneză Pogon Szczecin.

meci contînd pentru com- 
internațională „Cupa In-

?E SCURT v PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Cu prilejul unui 

concurs internațional desfășurat 
la Eberstadt (R. F. Germania), 
vest-germanul Carlo Trfinhardt a 
cîștigat proba de săritură în 
înălțime, cu 2,34 m. Pe locurile 
următoare s-au clasat coechipie
rul său Gerd Nagel, cehoslovacul 
Rcbert Rufini și americanul Hol
lis Conway — 2,32 m. • In cadrul 
concursului de la Belfast atleta 
engleză Lori McCoglan a cîștigat 
proba de 3 000 m. cu timDul de 
8:42,50, întreeînd-o pe cunoscuta 
recordmană norvegiană Ingrid 
Kristiansen, clasată De locul doi. 
cu 8:43,59. Proba masculină de 100 
m a revenit sprinterului englez 
Linford Christie — 10,17, iar în cea 
de 110 m garduri pe primul loc 
s-a situat coechipierul său Collin 
Jackson — 113.23.

mană), 
general 
Canlns 
revenit 
trată pe distanța de 93 km cu 

timpul de 2.26:01.

urmată în clasamentul 
la 29 secunde de Maria 
(Italia). Etapa a 6-a a 
Petrei Rossner. înregis-

GIMNASTICA • Concursul de 
ritmică, desfășurat la Phenian, 
a fost cîștigat de sportiva O 
Meyng Og (R.P.D. Coreeană), 
clasată pe primul loc la indivi
dual compus cu 38,90 puncte, ur
mată de Oxana Gosezina 
(U.R.S.S.) 38,80 puncte.

BOX • în turneul inter
național de box de la Albena 
(Bulgaria), sportivul român 

Rudei Obreja s-a clasat pe 
locul întîi la categoria mij
locie mică. M. Nlțulescu (ica- 
teg. semimijloole) și D. Dumi
trescu (categ. semiușoară) 
s-au situat pe locul al doilea, 
iar Gian! Gogol (categ. 
șoară) a ocupat locul trei.

ȘAH < După 11 runde, în Tur
neul pentru „Cupa Mondială", ee 
se desfășoară în orașul francez 
Belfort, se menține lider cam
pionul lumii Garri Kasparov cu 
8,5 puncte, urmat de Elvest 7.5 
puncte. Spasski 6.5 puncte, Kar
pov 6 puncte (2), Hubner 6 
puncte (1) etc. Rezultate tehnice: 
Beliavski — Kasparov 0—1 : Spas
ski — RibU remiză ț Liuboje- 
vicl — Iusupov remiză ; Hjar- 
terson — Nogueiras 0—!.

u-

CICLISM • După șase etape, 
în Turul feminin al italiei con
duce Petra Rossner (P.. D Ger-

VOLEI * în finala turneului 
Internațional masculin de la In
glewood (California), selecționata 
S.U.A. a întrecut cu scorul de 
3—2 (11—13, 14—16, 15—9, 15-10.
15—4) echipa U.R.S.S. Pe loct’l 
trei s-a clasat reprezentativa 
Franței, învingătoare cu 3—1 
(7-15, 15-12, 15—3, 15-11) în par
tida cu formația Janonioi.
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