
VIÎITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI j

NICOLAE CEAUȘESCU |
IN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL | 

CONSTANTA |
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, în cursul dimine
ții de simbătă, o vizită de 
lucru în unități agricole din 
consilii unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste ale 
județului Constanța. ,

Dialogul secretarului general 
al partidului cu lucrătorii o- 
goarelor constănțene a prile
juit o analiză cuprinzătoare a 
modului în care se acționează 
în această perioadă de virf a 
activității din agricultură pen
tru strîngerea și depozitarea, 
într-un timp cît mai scurt și 
fără pierderi, a cerealelor pă- 
ioase, îndeosebi a griului, e- 
xecutarea la termenele opti
me a lucrărilor de întreținere 
a celorlalte culturi de cea 
mai mare importanță în apro
vizionarea populației cu pro
duse agroalimentare, pentru 
realizarea producțiilor vege
tale și animaliere stabilite 
pentru acest an, a obiective
lor și sarcinilor noii revoluții 
agrare.

în. același timp, au fost e- 
xaminate aspecte importante 
privind aplicarea programului 
de sistematizare teritorială și, 
în cadrul acestuia, organizarea 
judicioasă a consiliilor unice 
agroindustriale, dezvoltarea lor 
continuă, crearea de cen
tre agroindustriale puternice, 
care să concentreze unități a- 
gricole de stat și cooperatiste, 
industriale, ale micii indus
trii, să dispună de o rețea 
modernă de instituții școlare, 
de ocrotire a sănătății, de ser
vicii către populație, oferind 
astfel condiții cît mai bune de 
muncă și de viață tuturor lo
cuitorilor.

Primul punct inscris pe iti
nerarul acestei noi vizite de 
Tu cm a fost COMUNA CO- 
BADIN, care, în anii de du
pă Congresul al IX-lca al 
partidului, a cunoscut, ase
menea tuturor localităților 
țării, însemnate prefaceri în 
planul vieții materiale Și spi
rituale.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate date și ci
fre semnificative privind dez
voltarea agriculturii județului 
Constanța, realizările din a- 
ccst an ale oamenilor muncii 
din consiliul unic agroindus
trial de stat și cooperatist, 
din întreprinderea agricolă de 
stat și cooperativa agricolă de 
producție Cobadin, ale căror 
recolte au sporit an de an.

Un loc important în cadrul 
dialogului secretarului gene
ral al partidului cu factorii 
de răspundere prezenți a fost 
acordat acțiunii de sistemati
zare a localităților județului 
și de organizare a unităților 
teritorial-administrative, a con
siliilor unice și a unități
lor economice, sociale și cul
turale din comune.

ÎNOTĂTORI, POLOIȘTI, SĂRITORI -
ESTE, DOAR, Șl ANOTIMPUL

Prin excelență, dacă nu 
chiar prin definiție, vara este, 
între altele, un sezon al com
petițiilor de natație. Un sezon 
care a cuprins pînă acum o 
mulțime de concursuri, așa 
cum apare cît se poate de fi
resc în cazul unei discipline 
a disciplinelor (înot, polo, să
rituri în apă — și nu numai 
ele !). Iar acum se apropie 
„ora H“ a întrecerilor ofi
ciale...

Dintre sportivii noștri, cei 
dinții care se aliniază la star
tul unei competiții de obiec
tiv sînt poloiștii seniori. Echi
pa națională participă, între 
21 și 24 iulie, la tradiționala 
Balcaniadă. O dispută solici
tantă. din moment ce în capul 
listei de înscrieri se află re
prezentanta tării ce deține 
titlul mondial. Iugoslavia. Și, 
totodată, o întrecere de incon
testabilă atractivitate pentru 
spectatorii români : organiza
toare e federația noastră, iar 
gazdă e Bucureștiul.

Tn săptămîna care încheie 
luna lui Cuptor, mai exact în 
perioada 28—31 iulie, speran
țele înotului și săriturilor vor

In continuare, tovarășul § 
Nicolae Ceaușescu a fost in- Ș 
vitat să viziteze sole cultivate 
cu griu, floarea-soarelui, po- S; 
rumb și in, aparținind intre- 
prinderii agricole de stat și § 
cooperativei agricole de pro- § 
ducție Cobadin.

Cimpul arată frumos, eultu- fe 
rile sint bine dezvoltate, a- ș 
nunțind și în acest an recol- ÎS 
te bogate ; lucru confirmat de s; 
evaluările specialiștilor, care 
Indică niveluri superioare 
producțiilor planificate.

Dialogul de lucru al secre- § 
tarului general al partidului § 
cu specialiștii și lucrătorii o- Ș 
goarelor din județul Constanța S; 
a continuat Ia COOPERATIVA^ 
AGRICOLA DE PRODUCȚIE § 
TOPRAISAR, unitate bine cu-Ș 
noscută pentru recoltele mari Sj 
obținute la diferite culturi. 
Și aici, in întinderea lanuri- § 
lor, se acționează cu toate § 
forțele Ia recoltatul griului pe 
cele peste 1000 de hectare. §

A fost examinată starea de Ș 
vegetație a unor culturi corn- 
parative de porumb, sfeclă de § 
zahăr și soia, apreciindu-se că $ 
plantele s-au dezvoltat bine, 
ceea ce demonstrează că lu- î; 
crările de întreținere au fost 5- 
executate la timp și de caii- § 
tate. S-a relevat că modul Șș 
cum se prezintă plantele, Ș 
densitatea culturilor dau garan- § 
ția obținerii unor recolte § 
mari.

Pretutindeni, pe parcursul § 
vizitei, care a avut un pro- § 
nunțat caracter de lucru, S; 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a § 
fost intîmpinat cu multă in- § 
suflețire de lucrătorii ogoare- Ș 
lor, care au exprimat bucuria § 
de a se reîntîlni cu conducă- § 
torul iubit al partidului și sta- 
tului, profunda lor recunoș- 
tință pentru preocuparea sta- 
tornică a secretarului general 
al partidului ca înfățișarea a- 
șezărilor dobrogene, a întregii § 
țări să devină tot mai fru- § 
moașă, ca viața tuturor cetă- § 
țenilor patriei să fie tot mai 
prosperă. S;

Cadrele de conducere de la § 
nivelul județului, factorii . de 
răspundere din unitățile vizi- 
tate, specialiștii prezenți la a- § 
ceasta analiză au adresat jS 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 5; 
cele mai calde mulțumiri pen- Sj 
tru vizită, pentru orientările 
și indicațiile primite, asigurîn- Ș 
du-1 că vor acționa cu toată Ș 
fermitatea pentru traducerea § 
lor în viață. Ei s-au angajat 
să depună toate eforturile S: 
pentru creșterea producțiilor îs 
agricole și îndeplinirea cu § 
succes a obiectivelor noii re- 
voluții agrare, pentru înfăptu- § 
irea exemplară a programelor 
de sistematizare și moderniza- § 
re a localităților, adueîndu-și § 
astfel contribuția la transpu- § 
nerea în viață o hotărîrilor § 
Congresului ai XTH-lea și 
Conferinței Naționale ale -5 
partidului. S 

trăi emoțiile „examenului** ge
nerației, in Olanda disputîn- 
du-se Campionatele Europene 
pentru juniori. In rîndul concu- 
renților, o seamă de medalia
te ale ediției precedente 
sibianca Livia Copariu, brăi- 
leanca Alexandrina Croitoru, 
brașovean ca Corina Dumitru — 
cu gînduri de a urca noi trep-. 
te. inclusiv... pe podium, ală
turi de alți tineri de talent, 
precum hunedoreanul Marius 
Crișan, clujeanca Diana Ure
che, reșițeanca Caria Negrea. 
Și săriturile vor avea o repre
zentantă, pe orâdeanca Danie
la Popa, de asemenea medalia
tă (cu argint) în ’87. la plat
formă.

August se anunță, la rîndul 
sau, o lună plină. Prima săp- 
tămînă, prima competiție a 
juniorilor din Balcani, nefiind 
vreun secret că așteptăm din 
Iugoslavia, între 5 și 7 august, 
vești dintre cele mai oune. 
Vor mai trece cîteva zile pînă 
cînd oamenii natației vor lua 
din nou cronometrele și cele
lalte „ustensile** în m’lni. Iar 
aceasta încă o dată, tn capi
tala României, tot pentru o

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Regata internațională Pitești la caiac-canoe
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Finalele Regatei internațio

nale Pitești la caiac-canoe s-au 
desfășurat, simbătă și dumini
că, pe Lacul Bas co v, întrece
rile preliminare — serii, rec*" 
lificări, semifinale — avînd 
menirea să aducă in fața pu
blicului elita echipajelor În
scrise In acest deosebit de 
disputat concurs. Cum se știe, 
caiaciștii și canoiștii noștri 
fruntași au evoluat in compa
nia sportivilor din Belgia. Bul
garia, R.P. Chineză, R.D. Ger
mană, Polonia și U.R.S.S., im- 
punîndu-se cu autoritate in 
mai toate probele masculine.

în prima reuniune, rezervată 
probelor pe distanța de 500 m. 
Aurel Macarencu a luat star
tul in cursa de canoe simplu. 
Plecarea a fost furtunoasă atit 
la propriu, cit și la figurat: 
stroc ridicat, dar și o repriză 
de ploaie expediată -in arenă" 
de un nor răzleț coborit din
spre Rucăr, care, din păcate, a 
ținut să asiste numai la aceas
tă finală. Căldură mare, vrem 
să spunem, cu tricouri și așa 
ude. cu rezultate valoroase 
pentru acest mijloc de sezon 
nautic. Cum era de așteptat, 
campionul nostru, de trei ori

CONCURSUL INTLRNAIIONAL DE MOTOCROS-UN FRUMOS SUCCES
® Taro noastră a prezentat cele mai tinere echipe 0 

întreceri spectaculoase Ia 250 cmc seniori
MORENI, 10 (prin telefon). 

Așa cum se anticipa, orașul 
Moreni a fost gazdă ospitalie
ră pentru reprezentativele de 
motocros, la clasele 250 cmc 
seniori și 125 cmc tineret, ale 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Poloniei, U.R.S.S. și 
României, participante la a 
patra etapă a tradiționa
lei competiții internaționale, 
întrecerile ediției 1988, de pe 
traseul de pe Dealul Sîngeriș 
căruia i s-au adus îmbunătă
țiri apropiate cotelor arenelor 
internaționale, s-au desfășurat 
într-o ambianță generală deo
sebită, stimulată de cel a- 
proape 50 de concurenți care 
au furnizat curse mult apre
ciate de cei peste 10 000 de 
spectatori.

Sigur, prin valoarea sporti
vilor și competitivitatea mași

GATA DE START.
NATAȚiEL.

dispută la nivelul țârilor bal
canice. Cazul, de astâ-dată, al 
celor mai buni specialiști în 
întrecerea pe opt culoare de

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)

medaliat la C.M. de la Mont
real, a încheiat întrecerea cu o 
victorie. Clasament: L Aurel 
Macarencu 2:12,79, 2. Vasile 
Condrat (mereu cu barca a- 
proape de campion) 2:13,87. 3. 
Klaus Strehle (R.D.G.) 2:16,17.

La eaiac dublu, In nota obiș
nuită, adică la Înălțime. au 
evoluat $1 campionii mondiali (Continuare în nag. 2-3)

Aurel Macarencu. invingător la canoe simplu 500 și 1 000 m

nilor pilotate, motocrosiștii so
vietici, cehoslovaci și bulgari, 
în rîndurile cărora s-au aflat 
medaliați ai C.M., porneau ca 
principali favoriți. Cele patru 
manșe — fiecare a cîte 30 mi
nute + 2 ture — s-au încheiat cu 
rezultate oarecum scontate, pro

„HOCHEIUL A ÎNCETAT SĂ MAI FIE 
UN SPORT DE SEZON"

tn aceste zile caniculare de 
Iulie, vă propunem un interviu 
despre... hocheiul pe gheață 
(intre două sezoane). Deși 
poate părea curios unora. a- 
devârul este că hocheiștii, de 
Ia seniori la copii, se pregă
tesc intens încă din aoeste zile, 
așa cum ne-a confirmat și 
prof. Florian Gheorghe. an
trenor federal, în discuția pe 
care am avut-o zilele trecute.

— înțelegem că hocheîștii 
se... grăbesc.

— N-aș spune că se grăbesc, 
ci că au înțeles (în sfîrșit !), 
mai ales antrenorii, necesita
tea continuității în pregătire. 
De fapt, hocheiul pe gheață nu

1N 8 PRORE
Daniel Stoian. Angelin Velea: 
echipaj tînăr, puternic, care 
știe cînd anume să atace deci
siv. Ei au învins tntr-o cursă

Vasile TOFAN

tagoniștii onorîndu-și „cărțile 
de vizită**. La clasa 250 cmc 
seniori, sovieticii A. Morozov, 
A. Ledovskoi și cehoslovacul 
A. Zemen au constituit un 
trio remarcabil, mal ales în

Traian IOANITESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

De vorbă cu antrenorul fede
ral Florian Gheorghe despre 
pregătirile aflate in plină 

desfășurare

mai e de mult un sport de se
zon. Doar vreo 20 de zile, in 
perioada mai-iunie. se ia va
canță, dar $1 in această scurtă 
pauză sportivii primesc indica
ții metodice de pregătire indi
viduală. controlabile la relua
rea pregătirii propriu-zise.

— Așadar. cluburile și-au 
întocmit planurile de pregătire 
și au trecut la realizarea lor ?

— La sfirșifu! lunii mai a 
avut Ioc, după cum știți, cursul

Interviu realizat de 
Mircea COSTEA

(Continuare in pag 2-3)

Divizionarele A

la ora bilanțului

Corvinul: NUMAI 
UN APARENT CÎȘTIG 

DE... LOCURI
(în pag. 2-3)

Ioniță boxează mingea, sub 
privirile îngrijorate ale coechi
pierului Mărginean (fază din 
meciul A.S.A. Tg. Mureș — Corvi- 

nul 2—1).
Foto: Aurel D. NEAGU



Pentru a clștiga trei titluri naționale de handbal
1 1 '

1200 DE COPII TESTAȚI ANUAL DE TEHNICIENI
• Din experiența C.S.Ș. Dinamo Brașov

noștințe și se poate verifica 
talentul celor râmași in .cursa" 
pentru performanță, brașove
nii. mai exact spus C.S.Ș. Di- 
nacoo. au mitaat. <m 8 ară in 
urmă. .TeraesI celor »*se 
•rase*. Este o in trecere sui- 
•cseris. cu un regulament de

In stirșit. de abia acum 
încep dezbaterile — pe baza 
observațiilor in Jocuri oficiale 
— privind nominalizarea spor
tivilor in loturile reprezentati
ve. Iată, pentru exemplificare, 
contribuția CLS.Ș. Dinamo Bra
șov la formarea loturilor de 
Juniori și junioare : 8 sportivi 
in 1989 (intre ei, Eniko Deme-

15. Dinamo de jumocre 
p juniori/.

T
4KZ

CORESPONDENȚII NOȘTRI

„CUPA LA HAND-
BAL Zilele trecute, parcul 
sportiv Dinamo din Brașov a 
găzduit ediția 19M a turneu
lui final dotat cu ..Cupa 
M.I.U.*. la care au luat par
te echipele : Luxor București, 
Țesătura Iași, „13 Decembrie" 
Sibiu, Textila Buzău, Trico
taje Fetești, Confecția Reșița, 
Textila Slatina și Carpatex 
Brașov. Cele opt formații 
și-au disputat întîietatea în 
două serii, cu partide deose
bit de interesante și pe alocuri 
de foarte bună valoare teh
nică, la finele cărora au ter
minat învingătoare : CARPA
TEX (S. I) șl TEXTILA Bu
zău (s. H). Intre aceste două 
echipe a avut loc meciul de
cisiv, soldat cu victoria bra- 
șovencelor (recent promovate 
în eșalonul secund) cu sco
rul de 23—10 (14—6), care au 
intrat astfel în posesia tro
feului oferit de Ministerul 
Industriei Ușoare. Ciștigătoa- 
rele — de a căror pregătire 
se ocupă antrenorii V. Dumi
trescu șl D. Hotnog — și-au „a- 
nunțat" dorința să cucerească 
„Cupa" învingînd relativ u- 
șor în jocurile din serie : 
24—20 cu „13 Decembrie", 
39—16 cu Luxor, 32—28 cu Țe
sătura. Componenta formației 
Carpatex, Mariana Tohonea- 
nu, considerată cea mai teh
nică handbalistă și totodată 
golgetera turneului, eu 35 
puncte, a primit o cupă (Ca
rol GRUIA, eoresp.).

FESTIVALUL SPORTULUI 
FEMININ SUCEVEAN. în or
ganizarea CJ.E.F.S.. Consi
liului județean al sindicatelor 
și a Comitetului județean al 
U.T.C. Suceava, la Gura Hu
morului, în frumoasa bază 
sportivă șl de agrement .0- 
limp". au avut loc de curînd

au 
fete 

la

eo aparțiaiud asst 
număr de S ctafran c aso
ciații aporeve dxa :« orașe, 
au oferit multe portele v-.u 
dispuiate. spectaculoase, lată 
rezultatele finalelor : fete, 
8—10 an: Raluea Ivașea (CS-S- 

- Cristina Oa oferi 
(C.S.Ș. Dinamo Brașov) (—L 
S— 3 ; 11—12 ani Daniela An- 
ghel (Dunărea 
Cristina 
Brăila) 
Olimpia 
Vilcea) 
(C.S.Ș. 
15—18 I
(Dacia 1

o

Ux

Initiative de sezon

FESTIVALUL
TIPOGRAFILOR

CONCURSUL RE
AL MICILOR S

o dată cu ____ „_____
înmulțit competițiile spor- 
dedicate

vacanta școlară

ier. Cristina Tache), 11 
Ba (Manuela Neică. Gabri 
Karioria). C ia 1S82 (I 
tvela Tudoc. Titus Donosa)

Si

GAMUSCU

Ji ample întreceri, la care 
,1 participat peste 200 de 
>• din județ. Au cîștlgat, _ 
■ ! cros : Irina Bucicovschi (Gu- 

ra Humorului) la cate». 10—12 
ani, Liliana Corbu (Fălticeni) 
Ia categ. 13—14 ani. Mirela 
Hariuc (Cîmoulung Moldove
nesc) la categ. 14—17 ani, Iu- 
liana Român (Fălticeni) la 
categ. peste ,17 ani : la volei: 
Filatura Fălticeni ; la hand
bal : Liceul industrial 3 Su
ceava ; la popice : Albina Ni- 
chiforiuc (Rădăuți) la tenis: 

“a Daniela Bilavschi (Cîmnulung 
5 Moldovenesc). (Ion MÎNDRES- 

CU. eoresp.).
? ..CUPA SPORT CLUB" LA 
% TENIS. La Bacău, în organl- 
"« zarea F.R.T. și a S.C. Bacău, 
> s-au desfășurat întrecerile de 

tenis din cadrul eelei de a 
? rr-a ediții a „Cupei Sport 
■C Club", competiție la care au 
5 participat copii și juniori în- 
5 tre 8 și 18 ani. Cei 150 de

Galați) — 
1 Măliia (Sparnae-us 

6—4, 6—3 : 1»—14 ani 
I Alexe (Ch mistui Rm._ Cătălma Anama 

Bacău) 7—5. 6—3 :
an: Monica Cinbanu
Galați) — Beata Papp 

(Spartacus Brăila) 6—L 6—3 : 
băieți. 6—16 am NieoUe Cns- 
ta, (Metalul tuc BorxesO — 
Cristian Bănică (C5-S- 3
Bucureștii 6—3. 6—2 ; 11—11
am Gabriel Nteolae (Umrea 
Focșani) — Daniel Bnganu 
(Constructorul Galați) 6—1. 
6—1 : 13—14 am Florin Otț* 
(I.T.B.) — Marius Gogonea
(C.S.Ș. Dinamo Brașov) 4—6. 
6—4. 6—2 : 13—16 am Eduartl 
Samson (Dunărea Galați) — 
Ionel Alexandru (Constructo
rul Galați) 7—5, 6—1. (Eugen 
TEIRAU, eoresp.).

UN NOU TROFEU. Viata 
sportivă la Schela de foraj 
din Tg. Mureș (asociația 
sportivă Gaz Metan) cunoaș
te o largă activitate, susți
nută atit în cadrul intern, 
cit și in Întreceri cu unități 
sportive similare din alte lo
calități. Astfel, printre altele, 
zilele trecute a fost inaugu
rată o interesantă și bine 
pusă la punct competiție de 
tenis, dotată cu „Cupa Me
tan*, cu care prilej s-au în
trecut. pe echipe, formațiile 
Gaz Metan Tg. Mureș (Schela 
de foraj) și Gaz Metan Me
diaș, după sistemul „Cupe: 
Davis*. Partidele s-au discu
tat pe terenurile de tenis ale 
I.M.F. din localitate, intr-o 
organizare exemplară din toa
te punctele de vedere (oropa- 
gandă. pavoazare, stație d 
radioamplificare, un bo* 
caiet-program de 36 pagi:.- 
arbitri ș.a.), fiind un modi 
cum trebuie să se desfă^oa: 
o competiție, nu numai de a- 
cest nivel. în urma unor na- 
tide spectaculoase, victorii - 
revenit sportivilor din Me
diaș, care au cîștigat cu s?-> 
rul de 4—1, aceștia intrin" 
în posesia frumosului tr~ 
feu : o ...salatieră, asemănă 
toare aceleia de „Cupa Da 
vis". „Motorul" acestei reu
șite manifestări a fost Ioa- 
Chiorean, președintele scet’p 
de tenis din cadrul asociați»' 
sportive de pe lîngă Schela 
de foraj Tg. Mureș. (loan 
PAUȘ, eoresp.).

Ca

Zilele frumoase, o Invitație 
la activități sportive în aer li
ber specifice sezonului de va
ră. Iată de ce, la inițiativa 
Comitetului sindicatului șl a 
asociației sportive a Combina
tului Poligrafic „Casa Scîn- 
teii“, la baza sportivă și de 
agrement a acestei mari între
prinderi bucureștene și-au dat 
întîlnire peste 2 000 de mun
citori tipografi cu familiile lor 
și cu invitați de la alte unități 
economice ale Capitalei. A- 
ceastă frumoasă inițiativă s-a 
numit „Făclia de vară a tipo
grafilor", ea avînd caracterul 
unui veritabil festival cultu- 
ral-sportiv.

Intr-adevăr, toate terenurile 
bazei sportive sus-amintite au 
pulsat într-o activitate inten
să, în special la tenis, tenis 
de masă, popice, oină, mini- 
fotbal, șah, demonstrații de 
box și judo, curse de calac- 
canoe, avînd drept protagoniști 
reprezentanți ai Combinatului 
poligrafic și, alături de ei, cei 
de la Sănătatea, Locomotiva, 
IACSIM etc. In paralel, ansam
bluri culturale ale acelorași u- 
nitâți au prezentat programe 
care s-au bucurat de o largă 
audiență.

A fost o inițiativă inspirată 
a muncitorilor tipografi, pe 
care aceștia promit să o re
pete, pe toată durata sezonu
lui estival. în același cadru 
minunat pe care îl oferă baza 
sportivă și de agrement de pe 
malul lacului Herăstrău.

Nîcoiae TOCACEK, eoresp.

RfDĂCȚH ÎSTHHBl,
(Cruțare cLr. pag. 1)

REGATA INTERNAȚIONALĂ PITEȘTI
ae n

——«e

> de atf

ca ;or urta.se pcc._— J ie

27 de țâr-.), iar ac«n avea să 
treacă pe ima linia de sosxre. 
CLASAMENT: I. Obreja. A«- 
driev 1.BJ5. Z Viktor Kurien- 
cik, Evgbeoi Grifcnevid 
(U.1LSS-) 1:4&J7. X Sven
Mor. tag, Sacia Bîocan (R.D.G ) 
1:47.81.

O victorie ranânescă și la 
raiae 4 (Pepa. Constantin. Leț- 
eae. Petre) 1:25,18, X R.D.G. 
(Biscfcof. Fiedler, 
Waske) 1125.5X 
(Voicu. Dulău, 
seî) 1:26.58. La 
Thomas Vaske
2. Alexandru Popa 1.58,93, 3. 
Boris Petro 1:59,16. In PROBE
LE FEMININE: caiac simplu 
—L Ines Rudolph (R.D.G.) 
2:05,92, 2. Sanda Niculae 2:09,42,
3. Monica Bunke (R.D.G.) 
2:10,86; caiac dublu — 1. I. Ru-

Austinat
3. România II
Mate:. Feodo- 

eaiac simplu: 1. 
(R.D.G.) 1:57,17,

Iri&JO. X E
sw. A_ Gr

Mii-iai 1

Xe (RDG.) 
U CH. Robe
ai I-fîjSl, X 
i.-ateaau, L

pe distanța de 
xecenie Lxaje. 
n-vi d^Dă-a- 

tte : eaiaț sim- 
păa — L OUI Scbce (R-D G ) 
131K X koes 
(Boceăma) 35X39. 
Biechof (RJ3.G.) 
eaaee simpla — L 
carcaca 4 « 41 X Vasue Con- 
drat 4XL83 X Klaus S.ebe 
(RD G ) 41X39 ; caiac dubla 
(b) — 1. Stoian — Velea
337A4. X Austinas — Waske 
(RDG) 337.89 X Nițu — Fir
firică 3:8X78 ; canoe dublu — 
L Obreja — Andriev 4:11JH. 
X Lehaci — Afanase 4:15.82 
X L Radoniski — O. Rado- 
niski (U.R.S.S.) 4:17.12 : ca
iac 4 (b) — 1. Români» (Popa. 
Constantin, Lețcae. Petro) 
3:14.79 2. R.D.G. (Gahme. Fis- 
chter, Scheu. Waske) 3:14,81 3. 
România II (Stoian, Velea. 
Feodosei.
iac 4 (f) 
dolph, 1
1:50,64 2. România (Boncănea, 
Bituleanu, Niculae, Mun
teanul 1:53,28 3. România II 
(Marinache, Larie, Vlăscea- 
nu, Nedejde) 1:54,88.

I «a» m. t

xareie rezțt

Constantin
X Tbomat 

3 5X23 ;
Aurei Ma-

II (Stoian.
Voicu) 3:20,03 ; ca-

I — 1. R.D.G. (Ru-
Bunke. Robenof, Bull)

UJMIMSTRAJIA Of STAT LUIO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
EXTRASE LA 

EXCEPTIONA- 
10

NUMERELE 
TRAGEREA 
LA PRONOEXPRES din

IULIE 1988

42 17
Il-a :

27 
a 

Ii-a : 35 33 5 12 6 16 25 42 ;

FAZA I : extragerea I : 1 
16 43 8 26 23 5 ; extragerea

extragerea a IlI-a : 38
30 9 21 28 11. FAZA A 
extragerea a IV-a : 42 3 31 -35 
8 17 ; extragerea a V-a : 30 6
31 37 20 7 ; extragerea a Vl-a : 
28 37 45 35 21 19. FOND TO
TAL DE ClȘTIGURI : 805.853 
Iei.

celor mai mici 
practicanți ai diverselor disci
pline, O recentă mărturie : 
Concursul Republican de scri
mă dedicat copiilor, desfășurat 
în București, în sălile Floreas- 
ca și Steaua, la toate cele pa
tru arme, în proba individuală 
și cea pe echipe.

Competiție derulată, firesc, 
sub semnul entuziastei dorinți 
a fiecărui mic scrimer de a 
dovedi că este realmente un 
candidat la viitoare performan
țe. Și cum media de vîrstă 
a marilor performeri a scăzut 
în ultimele decenii și în aceas
tă pretențioasă disciplină o- 
limpică, speranțele fiecărui co
pil se bazează pe un... viitor 
apropiat.

Iată rezultatele înregistrate 
în finale : FLORETA FETE. 
Individual : R. Scarlat (Pro
gresul Buc.) — S. Botczatu 
(C.S.Ș. 1 Buc.) 8—1, M. Șandor
— L. Șeulean (ambele C.S.Ș.M.)
8—6, V. Ungureanu (Tractorul 
Bv.) — 
8—4, G. 
Nap.) 
(C.T.A.S.) 8—6 ; Scarlat — Șan
dor 8—5, Ungureanu — Ba
nyasz 8—5 ; pentru loc 3—4 : 
Șandor — Banyasz 8—4; pentru 
loc 1—2 : Scarlat — L’ugurea- 
nu 8—6. Echipe: pentru loc 
3—4 : Tractorul Brașov —
C. S.Ș. Constanța 5—1 ; pentru 
locurile 1—2 : Progresul Buc.
— C. S. Satu Mare 5—4. FLO
RETA BĂIEȚI. Individual: P. 
Habala (C.S.M. Cj.-Nap) —
D. Dragomirescu (Petrolul PI.) 
10—7. A. Gomhola (C.S.Ș.M.)
— C. Verișanu (Petrolul) 10—5,

I. Balogh (C.S.Ș.M.)
Banyasz (C.S.M. Cj.-

— V. Apraschiței

cazn... intirziat. împreună cu 
colegii Al. Kalamar, I. Gheor
ghiu, V. Crihan, Șt. Rusu, 

in fapt colegiul 
antrenorilor, 
secretarului 

federației.

V.
B’anu, 

central al 
partid narea 
juact al ____
Laeîan Vasiliu, întocmim ală
turi de etapizarea pregătirii — 
în eurind va fi gata — cadrul 
m-todie unitar de pregătire a 
echipelor din Divizia A, pri
ma grupă valorică. Dorim, în
tre altele, să uniformizăm, să 
armonizăm, mai bine spus, ce
rințele pregătirii „club-lot", să 
mărim volumul și intensitatea 
antrenamentelor Ia 
astfel incit sportivii 
nați in Ioturile 
sâ nu se mai 
numărul și duritatea 
■lentelor de la loturi.

— La cluburi au 
deci, acumulările. Ce 
teți spune de loturile 
zenta’ive ?

— intre 29 și 31 iulie 
tineret va face pregătire pe ,.us
cat". intre 28 iulie și 12 septem
brie juniorii, la Miercurea Ciuc, 
vor lacra și pe uscat si pe 
gheată, iar seniorii, in ambele 
ipostaze. Ia cluburi, pregătirea 
lor de vară urmînd să se fi
nalizeze prin participarea la 
•Cupa 23 August" (11—17 
august) a divizionarelor AI, 
iar apoi, eu selecționata, la 
tradiționalul Turneu .Soviețki 
Sport", in U.R.S.S.

— Se întrevăd noutăți 
componența tehnicienilor 
sportivilor loturilor 
tative pentru sezonul 
1989 7

— Antrenorii lotului 
niori, Stelian Rusu și 
Bianu, vor avea o misiune di

cu 
ad- 

prof.

cluburi, 
selecțio- 

reprezentative 
„sperie" de 

antrena-

început, 
ne pu- 
repre-

lotul de

in 
și 

reprezen- 
1988—

de ju-
Remus

ANOTIMPUL
fUrmare din vag 1)

dimensiuni olimpice sau In 
gimnastica în spațiu. Va fi un 
campionat balcanic, dar de un 
larg interes internațional, ar
gumentat de participarea, mai 
mult ca sigură, a numeroși 
protagoniști ai întrecerilor de 
mare anvergură. Să amintim 
de Tamara Costache sau Noemi 
Lung, de Anca Pătrășcoîu sau 
de brasista Tania Bogomilova, 
din Bulgaria, de Stela Pura, 
Luminița Dobrescu sau de gre
cul Papanikolau, de Cristina

I

Hon
Nea

B. 
G.
D. Dinii 
cea (C.J 
Gombol: 
ciu 10- 
Honciu

Oradea I 
Petrolul] 
Mare 5] 
dual : B
B. Popa 
10—6, I 
M.) —
10— 6, Al
C. Mitra 
12—11, A 
Moldova]
11— 9 : I 
10—8, B<| 
pentru 
Triscaru 
1—2 : B<] 
Echipe : 
batros N 
Mureș 5 
Farul cJ 
Brașov 
dual : S. 
M. Cova 
V. Mihn] 
— M. N 
Slob') 10 
Popică (1 
C. I.upu 
Pora (Pn 
nea — H 
ruzan 10 
Pop — 
loc 1—2! 
Echipe : 
rul Trac 
trul de 1 
sov 5—0 
C.S.Ș. vJ 
torii^Bra

ficilă în 
18 
pe 
au 
au
A. ^Min] 
re ^RTceJ 
obiectivul 
valoroși I 
față unei 
pundere I 
europeanJ 
de tinerel 
nă cu col 
datoria sl 
argint cil 
le", grupl 
ba chiar | 
Din vecia 
hocheiști | 
virsta și| 
niori), da| 
dere pro 
participară 
pionatulul 
rindu-le, I 
nioratuluil

ilVcțiel 
Printr-o | 
nută, cu 1 
seriozitate] 
„mare" a] 
Ie, să se] 
limpiada | 

— Cu d 
noul sezq 

— Ca s] 
„noul val‘1 
me, cu u| 
aprigă a 
încrederea 
antrenorii] 
greze fără 
rametrii 
liți de co] 
Sîntem I 
putennic s 
torii de J 
întocmai 
pregătire 
le-am pr

ani, 
doar 
evolul 
reușii 
Tfiuna 

fees

senij 
tini 
sati

NA
Tim^r sJ 
de pe o Ii] 
mai cuprin

Sînt și 
program, 
poate de ] 
tim și) 
mai un] 
mințim de 
nale ale ii 
tre 28 șl 1 
bune spor 
vor mai a 
tabili de p 
avea de lu 
le, cu re

ANUNȚ
Administrația sălii de 

sport Floreasca. din str. 
Av. Popa Marin nr. 2, 
sectorul 1. telefon 79 37 85, 
încadrează :
• amebajator teren 

sport sau muncitor ne-

calificat ' 
ficării la 
că.

Incadran 
respectare 
Legii 12/1
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ICAN
ERI

B. 1 Buc.) — 
E. PI.) 10—4, 
Li) — S. Van- 
1—5 ; Habala — 
binicâ — Hon- 
Itru loc 3—4 : 
lla 10—5 ; pen- 
kabala — Di-

Pentru loc 
Buc. — Crișul 
htru loc 1—2 : 
I— C. S. Satu 
ADA. indivi- 
bu (Farul) — 
hica Bistrița) 
f (C.S.U. Tg. 
Ion (C.S.Ș.M.) 

(Progresul) — 
I. Olimpia Cv.) 

(Farul) — C. 
nica Bistrița)

— Triscaru 
[Hentea 10—6 ; 
l: Hentea — 

pentru loc 
Szikay 12—11. 
toc 3—4 : Al- 
k- C.S.U. Tg. 
Itru loc 1—2 :

— Tractorul 
kBIE. Indivi- 
actorul Bv.) — 
Fr. Bv.) 10—6, 
. Unirea Iași) 
«C.S.Ș. " 
ttoruzan 
[actorul)

Slob.)
10—6: 

I Lupu* — Mo- 
atru loc 3—4 :

10—7, pentru 
Mihnea 10—4. 
pc 3—4 : Tînă- 
•așov — Cen- 
rractorul Bra- 
fu loc 1—2 : 
bozia — Trac-

Voința 
- Fl.
10—8,

— C.
Mih-

pa lotului de 
Iad să conteze 
I sportivii care 
uropene", cînd 
plină in grupă 
|dă Jg- Pregăti
ră i^a tocmai 
iria pe cei mai 
I apți să facă 
Lisiuni de răs- 
[rul campionat 

prive-te lotul 
ani), împreu- 

an Eașa, avem 
m medalia de 
la „mondiale

le la Sapporo, 
limbăm pe aur. 
[ au rămas 8 
i au depășit 
firește, la se
tăm cu încre
ți juniorilor 
upa A a câm
pean, care, 
[ au vîrsta 
[îrșit, lotul 

n^mfuzie de 
dat 

^0nndiale‘*.

la 
Ju
de 
de

și mai susți- 
ltă dirzeaie și 

din lotul 
ia, intre alte1 
e pentru O- 
tn 1992.
uri abordați

t, doresc ca 
itul, să confir- 
r nou, eu o 

de afirmare, 
se acordă, iar 
să se

•ziere 
îgătire

inte- 
in pa- 
stabi- 

ka federației, 
[i că vom ti 
1 de toți fac- 

in realizarea 
lanurilor de 
Ictivelor ce ni

fitorii bulgari, 
înțelege, mult

ic.
1 competiții în 
cum e cit se 
l într-un ano- 
tațieL/ Spre a 
ir ei^mplu, a- 
ionatele Națio» 
■ilor, unde, in
just, cele mal 
le noastre nu 
arteneri redu- 
otare, dar vor 
iu cronometre
ze.
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Divizionarele A la ora bilanțului

NUMAI UN APARENT CIȘTIG
Comparativ cu ediția prece

dentă, Corvinul a termi
nat mai bine „cursa celor 34 
de etape**, cîștigînd două locuri 
în clasamentul final. Deși, 
iarăși prin comparație, în edi
ția ’87—’88 echipa hunedorea- 
nă a adunat mai puține punc
te decît anul trecut (30 față 
de 33), iar golaverajul ei are 
înainte semnul... minus (—9 
față de 4-8). Sigur, se poate 
spune, un campionat

7. CORVINUL

nu sea-

34
pe teren

• •• LOCURI

Miine, tragerea îa sorți a etapei Inaugurale

ÎNCEPE „NUMĂRĂTOAREA WVEUSĂ“ PENTRU 
CVARIETUL NOSEliU EUROPEAN

complicată intervenție chirur
gicală. Și tot firesc, dacă a- 
dăugăm că, din retur (cînd 
a... reintrat Gabor), hunedore
nii nu l-au mai avut în rin- 
durile lor pe principalul „om 
de gol", L Cojocaru. In aceste 
condiții, ca și in urma altor 
accidentări de relativă durată 
antrenorul Constantin Ardelea
na a căutat diferite soluții, cu 
anumite schimbări ale formu
lei de echipă, cu unele „im-

13 4 17 54-63
propriu : 25 (a pierdut

30
• Puncte realizate . _ _ _ _______

la Dinamo, Steaua și „U“ Cluj-Napoca, 1 p la Rapid,___ ___
și Victoria) ; puncte obținute in deplasare : 5 (cite 2 p la „U“ 
Cluj-Napoca și „Poli" Timișoara, 1 p la F.C. Brașov)
• Golgeterii echipei : I. Cojocaru 13 goluri : L Petcu 12 (1

din 11 m) ; Hanganu 7 ; Suciu, Nicșa — cîte 5 : Văetuș, Klein. 
Mărginean — cîte 2 ; Tîrnoveanu, Dubinciuc, Burlan, Stroia,
Bejenariu, Gabor — cîte unul.
• Jucători folosiți : 24 — Ioniță 33 de meciuri; I. Petcu. 

Klein — cîte 32; Mărginean, Burlan — cîte 31; Bardac 28; Tlr- 
noveanu, Văetuș — cîte 27; Suciu 26; Dubinciuc 24; Nicșa. Han
ganu — cîte 21; Bejenariu 18; I. Cojocaru 17; Stroia, Gabor — 
cîte 15; Prigorie 9; Mesaroș 8; Bulgaru 6; naș 4; Postolache, 
Costăchescu — cîte 3: Trică 2; D. Vasile 1.

cite 2 p 
F.C. Olt

Costăchescu — cîte 3: Trică 2;
• Media notelor echipei: 6.26.
• Media notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri): 1 Klein 7,04, 2. Mărginean 6,64, 3. Ioniță 6,51.
• Cartonașe galbene: 30 (15 suspendări) — 16 jucători (cele 

mai multe: I. Petcu 6).
• Cartonașe roșii: Bardac (în et. a XX-a), Nicșa (In et. a 

XXI-a), Dubinciuc (în et. a XXXin-a).
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m: una transformată 

(I. Petcu), 2 ratate (I. Cojocaru, I. Petcu); a fost sancționată 
eu 8 penalty-uri: 7 transformate, unul ratat.
• A expediat 413 șuturi (288 „acasă-, 125 in deplasare), din 

care 226 pe poartă (157 „acasă", 69 în deplasare).

că din diferențele, oare- 
paradoxale, relevate mai 
se întrevede însăși pre- 
afirmației (și argumenta- 
că — în fond — Corvi-

mană cu altul, replica fiind o- 
ferită, bunăoară, de exemplul 
celorlalți „oțelari" din prima 
divizie, care, cu o formație a- 
proape nemodificată, au făcut 
un pas foarte mare pînă la 
un „loc de cupă europeană". 
Precum Corvinul odată... Nu
mai 
cum 
sus, 
misa 
ției)
nul nu a crescut în ediția nr. 
70 decît în aparență. Și dacă 
locul său la finiș a fost unul 
în prima jumătate a clasamen
tului, faptul se datorează (și) 
căderii pînă la limita perico
lului de a retrograda a unei 
foste campioane (F. C. Argeș) 
șl a unei echipe pînă de eurînd 
din categoria „europenelor" 
(Sportul Studențesc).

Cu certitudine, în ultimul 
campionat, Corvinul a... conti
nuat să nu mai fie Corvinul 
de altădată. Firesc, in mare 
măsură, dacă nu uităm că. a- 
tunci, lingă Gabor și Klein, 
mai erau Rednic, Andone, Ma- 
teuț, că Nicșa sau Văetuș e- 
rau. și ei. „piese de bază". Fi
resc. dacă ne gîndim că. a- 
cum, un tur întreg echipa a 
jucat fără „cangurul nr. 1”, 
Gabor fiind — se știe — blo
cat în afara terenului de o

plantări" (a se citi : promovări 
și repromovări) din pepiniera 
mereu productivă a Hunedoa
rei. Fapt deci explicabil, și, 
trebuie spus, cu unele rezul
tate pozitive. Burlan, anul 
trecut un jucător din șirul ce
lor „folosiți", a devenit nu 
numai titular, dar și un... co- 
linior necesar într-un ansam
blu în care Klein trebuia să 
preia și o parte din sarcinile 
inventivului Gabor. Iar Han- 
ganu, avînd la activ, în ediția 
anterioară, doar jocul de debut, 
a fost, la rîndu-i, titularizat, 
prin două permutări — o dată 
pe postul lui Gabor, în conva
lescență (cîteva etape din tur) 
și încă o dată în rolul „celui 
mai din față". Și Hanganu (ju
cător de subtilitate și cu forță 
de finalizare) a confirmat, cîș- 
tigîndu-și, pe merit, dreptul 
de, a fi în „primii 11", între 
altele, mareînd 7 goluri. Maî 
greu — se pare — a fost, pen
tru tehnicienii Cbrvinului, cu 
alte posturi, iar cel mai di
ficil cu „golurile- ivite, pe 
parcurs, în apărare. „Ieșirile" 
din echipă (cel mai adesea o- 
biective) ale lui Dubinciuc, 
Tîrnoveanu sau Bardac (în re
gres de formă în retur), ca și 
nevoia unui eventual al doilea 
„închizător- au determinat în
cercări sucesive, cu Stroia, cu

Bejenariu, cu Mesaroș, cu 
Bulgaru sau Uaș. Dar fără e- 
fectul scontat. Toți cei numiți 
au intrat mereu cu sentimen
tul (sau chiar complexul) „re
zervei-, De aici comportarea 
lor oscilantă, marcată de o vădită 
labilitate psihică, manifestată 
și „acasă-, mult mai evidentă, 
Insă, „afară”. Intr-un fel, am 
putea afirma că echipa a „ui
tat" să joace in deplasare. O- 
ricum. s-a arătat deseori prea 
reținută (argument: 2 sau 3 
șuturi la poartă In meciuri eu 
adversari care n-au fost__ nici 
Steaua, nici Dinamo, iar asta 
Ic retur, cînd a reapărut Ga- 
bir). Cele numai 5 puncte a- 
duse de „afară", etteva înfrin- 
geri „de ținut minte* (0—6 cu 
Univ. Craiova. 2—8 cu Dinamo), 
ca și altele după evoluții „de 
la egal la egal- cu alte echipe 
și — un ultim argument — 
locul 16 (!?) In „clasamentul 
returului" (doar 2 p. de la o._ 
viitoare retrogradată) își au, 
desigur, explicația în ceea ce 
vrem să credem și o numim 
așa — „perioada de trecere”. 
De la Corvinul lui Klein și Gabor 
(cu ei) la Corvinul lui Han
ganu și— ceilalți, „copiii Hu
nedoarei-, unii cedați tempo
rar la echipe din județ, pen
tru „călire- în eșaloanele de 
la baza „A“-ului. Vor ieși, 
dintre ei, chiar în următorul 
campionat, jucătorii unei noi 
formații, pentru un Ioc pe po
dium, așa cum a fost aceea 
din ’82, făurită de (pe atunci) 
tînărul antrenor Mircea Lu- 
cescu ? Să sperăm, pentru toți 
hunedorenii iubitori de fotbal. 
Ca și pentru fotbalul nostru 
în general.

George ROTARU

Miine „încep" noile ediții ale 
cuflor continentale inter-clu- 
buri. Prin tragerea la sorti, 
programată Ia Geneva (U.E.F.A. 
părăsind Zurich-ul, cum se vede, 
și sala de conferințe a hotelu
lui Intercontinental, unde orga
niza, de mulți ani, reuniunile 
stabilirii programelor competiți
ilor) cele trei mari întreceri in
tră pe agenda actualității.. Toa
te cupele au cunoscut, an de an, 
mari succese de public șl au de
venit de neinlocuit în sistemul 
competițional al Europei, con
stituind exemple pentru toate 
celelalte continente, care le-au 
copiat, rind pe rtnd. ci— pre
scurtarea Cupei Campionilor Eu
ropeni, cunoscută și sub cele 
trei clasice Inițiale, C.C.E. — a 
ajuns la ediția a 31-a (inaugura
rea a avut loc în toamna lui 
1955); Cupa Cupelor, sau C 2, 
înregistrează startul cu nr. 29 
(primele jocuri s-au desfășurat 
in toamna lui 1960), iar Cupa 
U.E.F.A. (C 3) numără 31 de 
ediții disputate pînă acum, soco
tind și pe cele în care a fost 
organizată sub numele de „Cupa 
orașelor tirguri- (prima ediție, 
in 1955).

Cele mal puternice cluburi ale 
Europei (exceptîndu-le pe cele 
engleze, care plătesc gravele ac
te de huliganism ale nesuporte- 
rilor lor) se vor afla miine. .. 
in urnele sălii de la Geneva. Că 
astăzi nu mai există diferențieri 
dare, de clase fotbalistice, intre 
concurentele celor trei cupe au 
dovedit-o atitea exemple din ul
timul timp cmar d această bi
nevenită stabilire de favoriți. 
care încearcă să evite, măcar 
din primele etape, fixarea unor 
IntOniri de „calibrul” unor veri
tabile finale, nu poate garanta 
eliminarea unor partide de mare 
echilibru chiar din prima etapă. 
Din motivele mai sus arătate. 
Așa e* fiecare formație care se 
aliniază pe una din scenele con
tinentale trebuie să fie pregătită 
spre a fi la Înălțimea misiunii ei.

In primul rind Ie dorim intr-o 
ireproșabilă stare de start pe re
prezentantele fotbalului nostru. 
STEAUA. DINAMO, VICTORIA 
șl OTELUL sint primele echipe 
românești care se angajează in 
competițiile 'oficiale ale toamnei 
șl buna lor plecare din „bloc- 
starturi" are o mare importanță, 
atît pentru reușita lor proprie, 
cit șl pentru atmosfera care se 
va crea pentru selecționatele 
noastre, în primul rind pentru 
echipa națională, chemată, mai

tîrziu, în arena unor mari între
ceri oficiale cum sînt 
pentru C.M. 1990.

STEAUA se aliniază 
start al său în C.C.E. _„____
noastră a sprintat puternic ț! 
convingător, în ultimele sezoane, 
în întrecerea laureatelor de pe 
continent. Performanța absolută 
din ediția 1986, record al fot
balului nostru, completată de 
cea din primăvara acestui an au 
impus categoric echipa noastră 
în Europa și mai departe. „Un- 
sprezecele** său a ajuns la de
plina consacrare, are o mare ex
periență internațională și deține, 
deci, capacitatea de a continua 
îmbogățirea palmaresului său cu 
alte performanțe de răsunet în 
cea mai importantă dintre com
petițiile continentale. DINAMO, 
pentru a 4-a oară prezentă în 
Cupa Cupelor, a dovedit o vizi
bilă omogenizare a echipei sale 
de bază, constanță în comporta
re, ilustrate de randamentul din 
campionat și Cupă; ambiția gru
pului de tineri jucători titulari
zați alături de fotbaliști cu ex
periență poate juca un rol im
portant într-o evoluție care tre
buie să compenseze starturile in
fructuoase din precedentele două 
ediții. VICTORIA se află la a 
doua apariție pe scenele conti
nentale. Echipă cu un lot bogat 
în tinere talente, dublate de 
cîțh a dintre jucătorii cu vechi 
state în prima divizie, reprezen
tanta noastră în Cupa U.E.F.A. 
poate amplifica aparițiile ei reu
șite din trecuta ediție (vezi ega- 
lu de la Tbilisi). OTELUL debu
tează in marea arenă europeană. 
Si credem ră, pe lingă meritele 
dovedite in campionat, există 
și alte argumente pentru un 
debut frumos: stimulentul pre
mierei, entuziasmul atmosferei 
gălătene, unitatea sufleteasca a 
lotului.

Ne exprimăm speranța că an
trenorii și jucătorii celor patru 
„europene4 nu vor neglija nimic 
din ceea ce trebuie să facă din 
prezența lor în onorantele com
petiții: un succes cu largi ecouri 
pe continent, un succes care să 
sporească aprecierile privind va
loarea fotbalului românesc, po
ziția lui în arena continentală. 
„Numărătoarea inversă" începe 

i a avea ca prim 
control" ziua de 7 
data partidelor-tur 

întîi.

miine, snre 
„punct de 
septembrie, 
din manșa

calificările

la al 9-lea 
Campioana 

Și

Eftimie IONESCU

La încheierea turneului final

CHIMIA GĂEȘTI-0
S-a încheiat și ultima competi

ție a stagiunii 1987—88. Eveni
mentul a avut loc zilele trecute 
pe unul dintre terenurile com
plexului sportiv „23 August** din 
Bacău, unde s-au desfășurat par
tidele turneului final al Cam
pionatului Republican al junio
rilor n, ele beneficnnd de un 
cadru deosebit de organizare, la 
care și-au adus contribuția 
C.J.E.F.S., Colegiul județean al 
arbitrilor, S.C. Bacău și Voința 
Girieni.

-Podiumul-* actualei ediții a 
întrecerilor era... cunoscut încă 
înaintea tragerii la sorți a me
ciurilor, pentru că in -urnă* șe 
aflau exact trei ecnioe: Chimia 
Găești, I.M.U. C.S.Ș. Medgidia 
și CUPROM Baia Mare. De la 
început vom ridica o problemă 
pe care o considerăm destul de 
importantă si pe care nu o dată 
am adus-o în discuție: la faza 
finali a competiției să parUcipe

al juniorilor I!

MERITUOASĂ ÎNVINGĂTOARE IN PREMIERA
1. Chimia Găești
2. I.M.U. ~
3. CUPROM B.M.

2 110 5-3 3
Medgidia 210 11-22 

----- 20113-4 1

ECHIPE CARE AU PROMOVAT
După ce, săptâmîna trecută, ați făcut cunoștință 

prezentăm cele 12 formații cîștigătoare ale seriilor 
cund al fotbalului nostru.

Pe parcursul ediției recent încheiate s-a dat 
de aceea, socotim că formațiile promovate sînt cele 
toamnă, să facă față rigorilor Diviziei B.

Dar, iată pe cele două cîștigătoare ale seriilor 
MOLDOVENESC și, respectiv, ARIPILE BACAU.

A.S.A. EXPLORĂRI CIMPULUNG MOLDOVENESC
• Asociația a fost înființată în anul 1984 și 

activează pe lingă întreprinderea de prospecți
uni și explorări geologice. In anul 1987, echipa 
de fotbal a fuzionat cu A.S.A. din localitate. • 
Echipa a activat în Divizia C în perioada 1984— 
1988. • Președintele asociației: Teodor Sologiuc
• Președintele secției de fotbal : Sorin Dan Lu- 
caciu • ANTRENORI : Comeliu Costăchescu — 
principal și Vasile Salvar —secund • Are sta
dion propriu ; capacitatea tribunelor : 3 000 locuri
• LOTUL : portari: Niță, Tudor, Țițeica ; fun
dași; Botez, Berdar, Stăcuț, Poduț, Rusu, Mi- 
haiache.Uțiu, Silvester ; mijlocași : Cadîr, Voicu, 
Mihai, Vițelaru, Neacșu ; înaintași : Raicu, La- 
zăr. Casian. Buciuț, Enoiu, Radu, Chiriac, Dincă
• GOLGETERII echipei: Mihai — 18 goluri, 
Raicu și Casian — cîte 9, Dincă 8 • MEDIA 
de vîrstă a echipei : 23 ani și 2 luni • Este o 
echipă tînără, omogenă, disciplinată, și practică 
un joc colectiv. A abordat toate meciurile cu 
mult simț de răspundere și toți jucătorii au 
făcut risipă de energie. Compartimentele forte 
ale echipei au fost linia de mijloc și înaintarea 
(a înscris 67 de. goluri în acest campionat). Me
rită consemnată și participarea sa în Cupa 
României din ediția 1987. ajungînd în „optimi", 
după ce a eliminat pe F.C. Olt ! Dintre jucători, 
evidențieri deosebite : Mihai șl Casian.

ÎN DIVIZIA B
cu noile divizionare A, a venit rîndul să vă 
din Divizia C care au promovat în eșalonul se-

o luptă dîrză pentru clasarea pe primul loc și, 
mai bune. în mod firesc, ele vor încerca, în

I și a n-a, A.S.A. EXPLORĂRI C1MPULUNG

ARIPILE BACAU
• Asociația a fost înființată în anul 1954 și 

activează pe lingă întreprinderea de avioane din 
Bacău • Echipa a activat în Divizia B, în edi
țiile 1985—1987 și în Divizia C în edițiile 1980— 
1985 și 1987—1988 • Președintele asociației : Du
mitru Cravăț • Președintele secției de fotbal: 
Ion Giosanu • ANTRENORI : Mircea Nedelcu — 
principal, Mihai Bile — secund • Are stadion 
propriu ; capacitatea tribunelor : 5 000 locuri • 
LOTUL : portari : Iliuță, Ionică ; fundași : Poe- 
naru, Cărpuci, Alistar, Munteanu, Pitica, Manea, 
Butnaru ; mijlocași : Ghioane, Ursică, Bărbieru, 
Urdaru, Vanase, Florian ; înaintași : Bîscă, Tro- 
fin, Bondor, Grigoraș, Popa, Firiț • GOLGETE
RII echipei : Grigoraș — 22 goluri, Cărpuci și 
Ghioane — cîte 8 • MEDIA de vîrstă a echi
pei : 22 ani și 6 luni • Lotul este compus nu
mai din elemente locale promovate din pepinie
ra proprie, precum și de la C.S.Ș. Bacău și for
mația de tineret a S.C. Bacău. Unii din jucători, 
după un „rodaj" la Aripile, au revenit la S.C. 
Bacău, cum s-a întîmplat cu Ciudin, Scînteie, 
Florian, Borcea și Arvinte. Este o echipă tînără. 
omogenă, practicînd un joc dinamic, în viteză, 
cu un pronunțat accent pe ofensivă. Comparti
mentul forte ; atacul, cu 78 de goluri în ediția 
recent încheiată.

PATRU echipe șl nu trei, pentru 
simplul — dar, repetăm, deose
bit de importantului motiv de a 
se crea tuturor finalistelor con
diții egale de joc și de refacere. 
In ultimă instanță, pentru a se 
elimina și orice fel de suspiciune 
in ceea ce privește modul de a- 
bordare a partidei decisive, eind 
una dintre participante ar putea 
să se transforme intr-un nefi
resc „arbitru- in privința stabi
lirii învingătoarei. Na a fost ca
zul la Bacău, dar această schim
bare de desfășurare se impune 
și așteptăm ea ea să devină rea
litate.

Revenind la meciurile respec
tive. vom face observația că ele 
s-au situat la un nivel bun. su
perior edițiilor precedente, ceea 
ee scoate in evidentă c aprecia
bilă ridicare de ștact-elă a ex
primărilor tehnico-tactice și la 
acest eșalon. Cistig de cauză a 
avut echipa Chimia Găești care, 
după două tentative eșuate, tată 
eă reușește să-și adjudece mult 
rivnitul titlu. Un titlu in presnl- ... ....

din 
de 

printr-o

eră, meritat cu prisosință, 
fiind obținut de juniorii 
Găești in anul cind echipa 
seniori „s-a remarcat- _ ' 
eontraperformanță: a retrogradat 
in campionatul județean! Nu su 
fost puțini cei care, la finele 
turneului, au făcut afirmația că 
respectiva echipă de juniori ar 
fi capabilă să se înhame, in

corpore, la dificila, dar posibila, 
misiune de a readuce orașul Gă
ești în Divizia C. Afirmație care 
ridică Implicit cota aprecierilor 
la adresa elevilor antrenorului 
Mihai Ionescu, un tehnician care 
și-a probat încă o dată profesio
nalismul, tenacitatea și marea 
lui pasiune pentru creșterea șt 
lansarea tinerelor talente. Iar 
modul cum echipa din Găești a 
abordat jocurile, cu o paletă va
riată a schemelor tactice, avind 
o marcantă constanță in randa
ment. întărește, fără îndoială, 
cele spuse mai Înainte. Dacă 
„uvertura" chimia Găești — 
CUPROM Baia Mare a primit 
un premiu de frumusețe, meciul 
final. I-M.U. C.S.Ș. Medgidia — 
CUPROM Baia Mare, și l-a ad
judecat pe aceia al combativită
ții, al fair-play-ului, el desfășu- 
rindu-se sub deviza „cel mai 
bun să învingă!". A învins echi
pa din Medgidia, dar și spiritul 
de sportivitate, ceea ce este muit 
mai important. A ma.1 cistigat 
și fotbalul nostru, centru câ în 
partidele de la Bacău cîtfva ju
cători s-au remarcat în mod 
deosebit, venind cu argumente 
solide $i confirmînd ideca ca 
fotbalul juvenil nu duce lipsă 
de autentice talente: G.
Dumitrescu și Ghenu (Cliimia 
Găești). Catrina, Haas și îildI^.an 
(I.M.U. C.S.S. Medgidia), Sabau, 
Beci și Kemenes (CUPROM Bara 
Mare). Nume despre care, cu si
guranță, vom mai auzi. . •

G.

Adrian VASILESCU

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Iată trei secvențe legate de 

un meci desfășurat in ultima e- 
tapă a Campionatului Diviziei C. 
Este vorba de meciul dintre Car- 
rați Covasna și Carpațl Sinaia, 
n minutul 45, Matiș (Carpați co

vasna) a pus, intenționat, mina 
în calea mingii și. întrucît 1 se 
- -ătase mai devreme cartonașul 
galben, la un fault mai „tare", 
acum, potrivit regulamentului, a 
văzut cartonașul roșu. Eliminarea 
lui de pe teren, in aceste cir
cumstanțe, s-ar fi soldat, proba
bil, cu o singură etapă de sus
pendare, dar refuzind să pără
sească terenul șl făcînd într-un 
tîrziu acest lucru (momente de 
tensiune în teren și în tribune), 
Matiș a fost suspendat pe 4 eta
pe. Dar. să vedem ee s-a mai 
întimplat. în timp ce se consu
mau cele 3 mlnute-ultimatum 
arătate de arbitru lui Matiș, un 
coechipier al acestuia, Bltai, a 
lovit, din senin, cu pumnul un 
adversar. Un act huliganic, pe 
care Comisia de disciplină avea 
să-l sancționeze cu 10 etape de 
suspendare !

Actul al IlI-lea al acestui meci

l-a constituit memoriul înaintat 
F.R.F. de către conducerea echi
pei Carpați Sinaia. Prin acest 
memoriu, plin de neadevăruri, de 
afirmații tendențioase, echipa 
din Sinaia încerca o ultimă 
șansă (EXTRASPORTIVA!) de a 
obține schimbarea rezultatului de 
pe teren si de a eîștiga meciul 
cu 3—0. „Memoriul" a fost, bi
neînțeles, respins, iar conduce
rea echipei din Sinaia a primit 
un avertisment (se’ impunea o 
pedeapsă mai aspră !) pentru în
cercare de inducere în eroare a 
Federației Române de Fotbal.
• A început baraj ul pentru 

Divizia C. întrecere în care sinț 
angajate eforturile, ambițiile și 
speranțele a numeroase echipe, 
hai să le numim „mici", dori
toare de a se număra. în cam
pionatul viitor, printre forma
tul- div’zionare ale fotbalului 
nostru, în cel de-al treilea eșa
lon. Au fost meciuri dirze. dar, 
asa cum rezultă din majoritatea 
foilor de arbitrai, ele s-au desfă
șurat într-o atmosferă bună.

Jack BERARIU



UN FRUMOS SUCCES
(Urmare din oaa 1)

manșa secundă, etnd la con
ducerea cursei s-au aflat, pe 
rînd, fiecare, cu schimbări de 
locuri în contrapantă, la cobo- 
rîre peste „cocoașă", tn pantă 
sau în curbe, curajul șl tnde- 
minarea piloților menționați 
entuziasmtnd numerosul public 
în finalul manșei a doua a 
învins Morozov, dar etapa a 
revenit coechipierului său Le- 
dovskoi, grație faptului că a 
ciștigat cu un timp mai bun 
prima manșă.

Tinerii motocrosiști pardei- 
panți la clasa 125 cmc și-au 
disputat întîletatea cu ardoa
rea specifică vârstei, cursele 
lor fiind în ansamblu parcă 
mai animate mai interesante 
cehoslovacii M. Kncirek, M. 
Duchon și bulgarul B. Nik®- 
lov impunîndu-se atenției.

Tara noastră a aliniat la am
bele clase cele mai tinere e- 
chipe. Cum «-au comportat ®- 
lergătorii noștri te "nmgw'.a 
puternicilor lor *J«r i uri 1 
Conducînd o mașină eoepx:- 
tivă. cimpineanul P. Scteuătft. 
aflat în Primul an de senio- 
rat. deși a căzut imediat dopă 
start tn manșa irtfl a ttc'-f 
o cursă curajoasă de ®nm* 
rire și a sosit pe tocul II

de concurent!) iar t® cea 
a doua „rabdă* *-a clasat 
poziția a opta lingă nume 
primă mărime ân celelalte

Dacă la gradul 
spectaculozitate a 
adăugăm excelenta 
oaspeții apreciind tn unanimi
tate condițiile de desfășurare 
a competiției. asigurate de 
F. R. Motodclism, asociația 
Automecanica Moreni și orga
nele locale cu atribuții în ac
tivitatea sportivă, se poate a- 
firma că etapa a IV-a a .Cu
pei Prietenia* la motocros a 
cortstitult o reușită.

CLASAMENTUL S 250 cmc, 
seniori CI cor. curenți) — 1. 
A. Ledovskoi (UJUS„S_), 2. A. 
Morozov (V RJ5.S ) X A. Ze- 
mm (Oboslovaria) —, 9. P.
Schmidt (România) _ 13. A.
Eîeș, M. D. TttOencu ; 123 cmc.

ridicat 
disputelor 

organizare.

AGENDA ATLETICA
• Paula Ivan, învingătoare la Londra • Record mondial 

la aruncarea discului femei
ÎNVINGĂTOR IA HĂSKOVO

M. 
M.

17. C.
L Bog

ofiria'i

jnEfiUjnULELE
21 
de 
pe 
de
echipe naționale. FL Pa*u ta 
123 cmc (24 de mxaitv'J) 
s-a numărat printre animaMrfi 
primei manse ptnâ ta aMtaele 
ture cind la o sărriară. a-a 
accidentat la pictor ri a frez 
nevoit să se oprească. Să aa I 
omitem pe C. To tapa. D TV 
tilencu și chiar pe Tr. Ctas- 
pan, care a reușit să ter-r:- -- 
cu-sa seniorilor.

DE PEMTATLM M3CEPN

• Proba feminină de 1 500 
m din cadrul concursului in
ternațional de la Londra 
a fost ciștigată de sportiva 
română Paula Ivan, înre
gistrată cu timpul de 4:05,82. 
Pe locul al doilea s-a clasat 
olandeza EUy Van Hulst — 
4:06,50. Alte rezultate : fe
minin : 200 m : Grace Jacksen 
(Jamaica)_ 22.40 
danka 
12.89 ; 
Said Aouita (Maroc)
800 m : Sebastian Coe (Marea 
Britanie) 1:46.13; 400 m
garduri: Nat Page (S.U.A.) 
*9.31 ; Înălțime : L Nick Saun
ders (Bermude) 2.30 
Sorin Mate! 2.28 m.
• La Neubrandenburg, 

tiva Gabriele Reinseh 
Germană), a stabilit 
record mondial la 
re® discului. cu performan
ta de 78.80 m. (Vechiul record 
era de 74.56 m si aparținea

100 m : Ior-
Donkova (Bulgaria), 

masculin : 1 500 m :
3:36,50 ;

m. 2.

spor- 
(R. D. 

un nou 
arunca-

Zdenkaatletei cehoslovace 
Sil ha va).

Proba de 100 m 
lui Marlies Gohr 
(vînt favorabil — 2 
cundă).

e în 
ție de la Austin, atleta ame
ricană " ‘ '
a stabilit un nou record 
S.U.A. la săritura in înălțime 
cu performanța de 2,03 m. în 
proba similară masculină pe 
primul loc s-a clasat Jimmy 
Howard cu 2,41 m. de aseme
nea nou record național.

• In ultima zi a campio
natelor U.R.S.S.. proba de 
triplusalt a fost ciștigată 
Aleksandr Kovalenko. 
17,47 m, iar la suliță primul 
s-a clasat Viktor Evsiukov — 
79.80 
săritura în 
na Rodina 
liță : Irina
66.82 m : aruncarea greutății : 
Serghel Gavriușin 21.39 m.

concursul

ALE P9LMIE1
i\

Al
TIRUL FRANȚEI

DECEPȚIONAT

Echipa feminină de baschet la turneul din R. P. Chineză

UN TEST UTIL, INTR-O COMPANIE REDUTABILĂ

a 
cu 
m

ție

revenit
10,89, 

pe se-

selec

Louîse Ritter (30 ani)
al

de 
cu

m. Alte rezultate : 
înălțime : Ele- 
1,94 m : su- 

Kostiucenkova

FAVORIȚII
LA CONTRATIMP

SOFIA, 10 (Agerprcs). — 
La turneul de box pentru 
juniori „Cupa Prietenia", 
desfășurat în orașul bulgar 
Haskovo, tinărul sportiv român 
Petrică Parașchiv, a 
tat un 
sîndu-se, pe 
cat. semimuscă, 
l-a întrecut tn 
bulgarul Petrov.

Parașchiv, a repur- 
frumos succes, cla- 

locul I 
după 
finală 
Pe

la
oe 
pe 

_ ---- _ locu
rile 3—4 s-au clasat Barien- 
tos (Cuba) și Suleimanov 
(U.R.S.S.). Cristian 
nescu (categ. muscă) 
tuat pe locul al doilea. 
Moisă (categ. ușoară), 
ron (categ. semigrea) 
Adumitroaie (categ. grea) 
ocupat locul ol treilea.

Ștefă- 
s-a si- 
iar D. 

M Ti-
V.
au

TURNEU DE VERIFICARE
A PUGILIȘTILOR

HAVANA (Agerpres). — Bo
xeri din țări ale Americii 
Latine și Africii vor partici
pa (pentru a-și verifica po
tențialul în vederea Jocu
rilor Olimpice), la un turneu 
ce va avea 
cubaneză 
Holguin), 
gilișji din 
Uruguay,

Selecționata feminină de bas
chet a României a participat, co 
puțină vreme In urmă la un 
turneu internațional de amploa
re desfășurat in R.P. Chineză, 
în Sala Sporturilor din Wuhan, 
în prezența unui public nu
meros (zilnic, peste 7 000 de 
spectatori). Echipa tării noastre, 
din rîndul căreia au lipsit u- 
nele jucătoare (Gabriela Pan- 
drea, Laura Nițulescu, Angela 
Szenes — aveau de susținut 
examene, Cecilia Laszlo și Âna- 
maria Gera — accidentate), s-a 
clasat pe locul 5. intr-o com
panie valoroasă, printre parti
cipante aflîndu-se si reprezen
tativele R.P. Chineze. Poloniei 
șl Japoniei, venite direct de la 
Kuala Lumpur unde au luat 
parte la turneul de calificare 
pentru Jocurile Olimpice. Cla
samentul final al turneu.ui ae 
la Wuhan » 1. R.P. Chineză A. 
2. U.R.S.S., 3. Polonia 4. R.P 
Chineză B. 5. România. 6. Se
lecționata Universității Stan
ford (S.U.A.). 1 Selecționata
provinciei Hubei. 8. Japonia. 9. 
R.P. Chineză (tineret). 10. Se
lecționata orașului Wuhan. Re
zultatele echipei române : 76- 
73 cu SeL Hubei. 63-54 cu SeL 
Stanford, 81—77 cu R.P. Chine
ză (tineret), 76—94 cu R-P. Chi
neză B. 46—76 cu U RS.S. 52— 
72 cu R.P. Chineză A. 64—67 cu 
Japonia.

Referitor la evoluția sporti
velor noastre, antrenorul fede
ral George Chiraleu. care a 
însoțit echipa, ne-a relatat ur
mătoarele :

„în afara indisponibilităților 
apărute înaintea plecării in R P. 
Chineză, la fața tocului am a- 
vut neșansa unor accidentări : 
Elena Caloianu după primul 
meci, Romela Cristca după al 
doilea și Gabriela Balogh după 
al treilea, adăugind acestor in
disponibilități handicapul 
modării cu diferența de 
orar și cu temperatura 
bișnuit de ridicată .pentru 
aflăm cauza prestațiilor 
slabe în primele partide. Trep
tat, selecționata țării noastre a 
jucat mai bine, evidențiindu-se 
în special prin combativitate și 
acomodîndu-se în fața apărări
lor foarte agresive, cu care 
baschetbalistele române nu e- 
rau obișnuite. Spre deosebire

aco- 
fus 

neo- 
noi, 
mai

d, maniera de 
pionatul nostru, 
lotului au intimpinat. Ia 
han. adversare care le-au 
canat permanent (în 
gulamentar) in fazele 
care la coș. In afara 
rii problemei acute a 
numărul și valoarea 
relor cu talie foarte înaltă 
va trebui să se insiste pentru 
obținerea constanței in precizia 
aruncărilor la coș de la dis
tanță. Deocamdată s-a hotărit, 
imediat după înapoierea de la 
Wuhan, ca la antrenamentele 
lotului să se dubleze numărul 
aruncărilor la coș. Dintre ju
cătoare. Magdalena Jerebie a 
fost, ca de obicei, cea mai e- 
ficientă. dar pentru • compor
tare și mai bună se tiupuur iao- 
b ană Lăți rea stării sale fizice . 
Metania Marina a manifestat • 
creștere valorică iateurui ătsi 
re. «t it ia atac, cil să ia apă
rare ; Gabriela Petre s-a dove
dit utilă, deși ta postul de ju
cătoare-pivot este baadicapată 
de talie : dintre celelalte ju
cătoare înalte. A urora Dragos si 
Mariana Bădinfci aa au evoluat 
corespunzător. surprinzind mai 
ales prestația primei sportive, 
foarte tinără și de la care ne 
așteptata la un aport conside
rabil tn rest. Mălina Marina- 
che (în speriat) și Margareta 
Veres au avut reușite ia arun
cările de la distanță. dar ia 
ambele se impune mai multă 
stabilitate ia acest capitol; cele 
două conducătoare de joc — 
Cornelia Stnichiță si Paula Mi_- 
săilâ — au început 
fără personalitate, cu . _ 
aruncări la coș si doar in par
tea a doua a turneului se poa
te spune că și-an făcut dato
ria pe deplin ; Romela Cristea a 
început bine, dar s-a acciden
tat, iar Gabriela Balogh a con
stituit o surpriză plăcută. I 
se recomandă însă ca și la e- 
chipa de club — Metalul Sa- 
lonta — să fie utilizată pe pos
tul de extremă, așa cum este 
folosită la lotul național Pen
tru competițiile internaționale 
următoare — „Cupa Mării Ne
gre", de pildă — se urmărește 
recuperarea jucătoarelor indis
ponibile în ultima vreme, iar 
din toamnă vor fi promovate 
unele dintre junioarele care vor

^'cs»»» neotele 
Hu

li- 
mod re
de arun- 
rezolvă- 

lotului — 
jucătoa-

acXiriză-

le. se impune o exigență fără 
rahat fin partea FR. Baschet 
dar și a duboritor cu jucă
toare selectioeabtle.

Dumitru STAMCULESCU

timid, 
puține

cui al doilea s-a clasat italia
nul R. 
această 
lui* cei 
cursei 
neașteptat 
landezul I 
20. Ia 1:56. ______________
Fignon, locul 33, la 2:05, 
mericanul 
ciștigătoru] __  ____ __
turului Italiei, locul 49, 
2:38. Dar cursa 
Ia ineețiut—

In etapa a 7-a. 
— R^ ms CZ2X500 
a trerxt hm® de «orire iialia-

Taleri® Tebahfi ț3 5 27:1( 
t=e<±e orară «L335 km)

.tul general in- 
Aridnal coadpee olandezu.’ 
X Ur JS jâam. armat de ca- 
rjrfrz-ql Steve Baoer, la 9 s.

Visentini la 14 s. In 
„probă a adevăru- 
trei mari favoriți ai 

au obținut rezultate 
de modeste : ir- 

Seân Kelly, locul 
francezul Laurenl 

a- 
Andrew Hampsten 

din arest an al 
la 

este încă

loc în localitatea 
Moa (Provincia 

Vor evolua pu- 
Mexic, Nicaragua, 
Jamaica, Ari tic la,

Mali, Nigeria. Vor partici
pa, de asemenea, oei mai buni 
boxeri cubanezi.

SIMULTAN ȘAHIST
CU 32 DE VICTORII

t.

MADRID, IO (Agerpres). — 
Campionul mondial de șah" 
Gări Kasparov a susținut in 
localitatea spaniolă Coslada 
un simultan la 32 de mese, 
ciș’.igînd toate partidele. în 
zilele următoare Kasparov se 
va afla la Barcelona pen
tru a primi „Premiul Oscar" 
in domeniul șahului, ce i s-a 
acordat pentru a 5-a oară de 
către Asociația internațio
nală a ziariștilor 
mentatorilor de șah.

£

• ^Cupo Libertadores" in actualitate • O nouă victorie 
a echipei Australiei • Campionatul unional

dite La turneu mai participă re- 
-reze- stivele Argentinei și Bra
ziliei

0 AFLATA IN TURNEU in 
Costa Rica. echipa braziliană Bo- 
tafccc Rio de Janeiro a Întrecut 
eu scorul de 5—0 selecționata de 
tineret a țării-gazdă.
• 1N MECI CONTIND pentru 

eta. - a 13-a a campionatului u- 
nionai. echipa Torpedo Moscova 
a Întrecut cu scorul de 1—0 (0—0) 
echip- Dinamo Tbilisi.

tn clasament continuă să con
ducă r namo Kiev, eu 19 puncte 
(un meci mai puțin disputat), 
urmată de Dnepr Dnepropetrovsk 
18 puncte și Zenit Leningrad 16 
puncte.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT©
BOX ® Pugllistul american Don 

Currv a devenit campion mon
dial la categoria superușoară 
tverrijnea WBO. in urma victo
rie obținute prin K.O. tehnic, 
în ’sta Italianului Gianfranco 
Boși tn gaia desfășurată la 
S’ Remo.

CALlR.i q Proba pentru 
..Cupa Națiunilor* din cadrul con- 
mrscîri de la Sopot (Polonia) 
a =• eițtica'â de echipa Fran
ței. urmată de selecționatele 
R. D. Germane $1 R. F. Germania

HOCHEI PE IARBA • In meci 
conține pentru comoetiția inter- 
națicnzlă feminină de la Padova 
(Italia), e.hlpa R. P. Chineze a 
tat.ecui cu scorul de 1—0 selec
ționata Japonie!.

ȘAH • Dună 8 runde, în tur
neul de ia Novi Sad, ta fruntea 
clasamentului se află Vasiukov. 
tern r șl Petrenko, cu 7 puncte 
fiecare, urmați de Arjak Pețrosian 
cu 6.5 puncte etc. tn runda a 
8- Petrenko a ctștigat la Todo- 
rovîci. Iaklmovid a pierdut la

A Petrosian, iar Vasiukov a re
mizat cu Lerner.

tenis • Rezultate înregistrate 
ta competiția internațională mas
culină (pentru echipe de tineret) 
„Cupa Galea": Polonia — Anglia 
2—0; U.R.S.S. — Belgia 3—0; 
R F Germania — Polonia 3—0. 
• Optimi de finală ale turneului de 
la Gstaad (Elveția): Jakob Hiasek
— Claudio Mezzadri 7—5, 6—3, 
Milan Srejber — Rlcki Osterthun
6— 6—2 Marian Vajda — Roii 
Hertzog ’—5, 6—2, Sergio Casa)
— Jim Pugh 6—4. 6—2 • In proba
feminină de simplu din cadru) 
turneului de la Yokohama Steffi 
Graf (R. F. Germania) a elimi
nat-o cu 6—2, 6—3 pe Nicole
Provls (Australia), Mary Joe 
Fernandez (S.U.A.) a dispus cu
7— 6 6—1 de Katerina Maleeva
(Bulgaria), în timp ce Manuela 
Maleeva (Bulgaria) a întrecut-o 
cu 6—2 6—4 pe Jana Novotna
(Cehoslovacia). Rezultate Înregis
trate ta proba masculină: Tfm 
Mayot’e (S.U.A.) — Mark Wood- 
forde (Australia) 4—6. 7—6, 8—2 ;

Jimmy Connors — John Frawley 
(Australia) 6—2 6—3; Anders
Jarryd (Suedia) — David Pate 
(S.U.A.) 6—3. 6—4 • In sferturile 
de finală la Boston, Jucătorul 
argent’rJan Horacio de la Pena 
a furnizat o supriză. eliminîndu-1 
cu 7—6, 6—1 pe favoritul princi
pal, suedezul Mats Wilander. 
Alte rezultate: Thomas Munster 
— Andre Agassi 6—1, 6—4; Lawson 
Duncan — Aaron Krickstein 7—5, 
6—2

VOLEI • tn continuarea tur
neului pe care îl întreprinde in 
Japonia, echipa masculină a 
U.R.S.S a jucat la Utsunomia 
cu selecționata țări! gazdă. Au 
ctștigat sportivii sovietici cu sco- 
ru de 3—0 (12, 5. 11).

YACHTING a Cea de-a 6-a re
gată a Concursului, clasa 
dezul 
rada 
blik _ ______ ___________
Frank McLaughlin, tn clasamen- 
t" general pe primul loc s-a 
situat concurentul danez JUrgen 
Mflller

____ ____ ,,Olan- 
zburător*. desfășurat în 

portului olandez Medem- 
a revenit canadianului
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