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TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
A SOSII LA VARȘOVIA PfNTliU A LUA PARTE 

LA CONSFĂTUIREA COMIIEIUIUI POLITIC 
CONSULTATIV Al STATELOR PARTICIPANTE

LA IRATATUl Of LA VARȘOVIA
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general ta Fartidulta 
Comunist Bomân, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a plecat, joi, ta Varșovia, pen
tru a lua parte ta Consfătuirea 
Comitetului Politie Consultativ 
al statelor participante ta Tra
tatul de ta Varșovia

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
este însoțit de tovarășii 
Constantin Dăscăleseu, membre 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.B . prim-minixtrs 
al guvernului, Icrs Stoica, 
membru supleant ta Comitet»- 
lui Politie Executiv, secretar ta 
C.C. ta P.C.B» Vasils 
membru supleant al Cern 
Politic Executiv oi C.
PCR, ministrul apărării 
ționale, loan Totu. membri 

«pleant ta Comitetului F 
Executiv ta C.C. al PXLB . 
aistrta afacerilor axxerua.

La plecare. 
Otopeni. cond 
lui si statului 
lutat de tovarășa 
Ceausescu, de membri 
bri supleanți ai Comitetului Po
litie Executiv a! C.C. ta P.CJL, 
secretari ai Comitetului Centrai 
al partidului, de membri ta 
C.C. al P.C R„ ta Consilitata 
de Stat și ai guvernului, de re
prezentanți ai unor instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești.

VAJKSOVTA.

țării
Cemifr

(Agerpres). 
Ceaușescu, 
Partidul oi

★
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Tovarășul Nicolae 
secretar general al
Comunist Român, președintei» 
Republieii Socialiste România, 
a sosit joi ta Varșovia pentru 
a lua parte ta Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ

Pentru recucerirea supremafiei continentale la rugby

ECHIPEI NAȚIONALE - CEA MAI BUNA FORMULĂ!
După cum am anunțat, 

rugbyștii noștri se află la 
fațj unui calendar internațio
nal bogat, 
nă—prujiăvară este 
eu răspunderi deosebitei 
ne gindim, deocamdată, 
partidele din prima parte 
intervalului : două — 
le — în Campionatul 
pean. cu U.R.S.S. (23 
brie la Alma Ata) si

Sezonul de team- 
încărcat 

Si 
ta 
a 

oficla- 
Euro- 

octom- 
Franța

Dinamovistul C. Cojocuriu (cu balonul), un înaintat care urci 
in ..topul" rugby știlor

(26 noiembrie la București) și 
o a treia, cu Țara Galilor, a- 
micală. dar nu mai puțin im
portanță, fiind programată 
(10 decembrie), pe cele
brul Arma Park din Cardiff, 
unul din „templele" rugbyului 
britanic.

In primele două lntîlniri 
amintite, echipa noastră va 
juca „la victorie", pentru u-fii 
îndeplini obiectivul : recuce
rirea supremației continen
tale (în Cupa F.I.R.AJ t, ul
tima constituindu-se intr-o 
revanșă, cu intenția declarată de 
a reînnoi buna impresie lăsată, 
oc aoelași mare stadion, tn 
1979. cînd rugbyștii români au 
cedat la limită (12—13), dar 
după un joc realmente șolen- 
did.

Succesul t._ 
coastă primăvară 
cu 
p< 
Pare a indica începutul

repurtat in a- 
— ă In partida 

,,s<jiiadra azzurra" (12—3 
Șan Siro, din Milano!) 

unui

§Fuhue al

I
Fop atare

CX. ta 
C<

reviriment ta „XV“-lui noe- 
tru reprezentativ. Pentru ca 
ta st nu rămîrsă insă izolat (și 
să pară unora drept.» tntiro- 
plător) este absolut necesar 
ea rezultatul pozitiv din Ita
lia să fie reconfirmat de noi 
victorii ta U.R.S.S., e drept, 
la fata unei echipe in plin ciș- 
tig de experiență, după un re
cent turneu in Argentina, 
dar și la București, in fata 

din linia a doua...
Foto : Eduard ENEA

prestigioasei reprezentative a 
„cocoșului galic", 
ttioană mondială.
Te noastre 
liste si ele 
teoedente, 
vine să 
regulă. In 
noștri au învins (mai puțin la 
Kiev in_1985 : 6—14), 
oară ta

vice-cam- 
Pretenții- 

sînt. în fond, reu
se bazează pe an- 
De pildă, se cu- 
am intim că, de 

tLR.S.S. rugbyștii

Franța, 
amintim 
nu prea 
cîștigam ta București 

protagoniștii

ultima 
Tbilisi cu 13—12, in 
competiție organiza- 
FIRA. Cit privește 
e suficient să ne 

că era o vreme — 
îndepărtată — cînd 

. _ _ (uneori
detașat Q, protagoniștii Tur
neului celor 8 națiuni gustînd 
mai mereu din paharul (a- 
mar) ta tnfrîn^erli I
• Nu de mult ș-a pus pune! 

ediției a 71-a a Campionatului 
Național, Iu acest context, 
considerăm interesant să-J 
trecem in revistă pe rugbyștii 
fruntași, numlndu-i pe oel

Proletari din foaie țările; unitl-vă 1

portul
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La mijloc de sezon nautic

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII VISLESC PUTERNIC
SPRE NOI Șl STRĂLUCITOARE MEDALII

B miez de vară, e mijloc de 
sea» nautic, cu toate ambar- 
cațiile pe’ oglinzile de apă, cu 
soare arzător care numai ta 
• Xit ta forță nu te îndeamnă. 
Și lotuși caiaciștii și canoiștii 
dân lotul reprezentativ continuă 
să mărească strocul, măeurînd 
de au: multe ori pe zi lun
gimea -a.-ji ji Bascov de lingă 
Pite-șd. _Măsorind" e un fel de 
■ spor.e, culoarele au fix 500 
șl 16M m. tata--, a caută frun
tașii paăeței și pagaei noas- 

umel care duce spre 
le mari performanțe, 
regate dse acest ar. 

OăectetaE. Moscova. Szeged), 
eu puținele lor Jocuri pe po- 
ăsuă ta premier» pentru 
_ftadr* noastră, as arătat că 
spre a sjonpe ta acta drum

Și s-a a scena* timpii, 
da-se efortul

I

fost 
că 

lotul

I

I 4

(Continuare ta pag. 2-3)

înfrumusețarea peisajului sportiv, ÎMPREUNA
CU CETĂȚENII Șl (mai ales) IN FOLOSUL LOR

• Zona de agrement — oază de verdeață ți sănătate

• O insulă a... terenurilor de sport • Proiecte indrâz
Popas estival

nețe, prin muncâ patriotică
la Tg. Mureț

Ca in toate orașele In care 
s-a făcut saltul spre industria
lizare și ta Tg. Mureț s-au 
produs, pe acest fundament, 
adinei mutații pe plan social. 
D'mtr-o statistică întocmită la zi 
reiese că in ultimele două de
cenii s-au clădit zece cartiere, 
adevărate perle ale arhitectu
rii autohtone, care îmbină ar
monios tradiția locală eu ce
rințele moderne ; s-a mărit nu
mărul locuințelor in blocuri 
cu 35 959 apartamente pentru 
tot atitea familii ale oamenilor 
muncii ; valoarea prestaților

Divizionarele A

0“ CLUJ-NAPOCA
RESURSE SUPERIOARE

LOCULUI DIN CLASAMENT

I

tă de peste hotare, 
ta Duisburg, elevii 
cunoscutei școli 
românești de ca- 
iac-canoe s-au a- 
flat, ca bărcile lor 
ușoare, foacriși pe 
banda pa care se 
circulă ta mare vi
teză, ei reușind să 
depășească mai 
toți .,balizti“ de 
pe culoarele Înve
cinate. A fost, 
spun specialiștii, 
cea mai puternică 
regată din acest 
sezon: 380 de
competitori din 27 
de țări. A 
confirmarea 
sportiv* din 
reprezentativ 
caiac-canoe 

ii. os: *ol 
către

Re
ca
st

U.BLS.S.

de servicii a crescut ea *3*» ; 
s-au ridicat numeroase institu
ții de lnvățămint și edificii 
culturale, iar, nu de mult, a 
fost dat in folosință noul spi
tal județean, cu 10 etaje, la fie
care nivel funcțtonind cite • 
clinică.

..Dacă ia trecutul nu prea 
îndepărtat număram pe degete 
terenurile de fotbal, tenis, bas
chet sau volei — ne-a spus 
prof. Geza Kosa, președintele 
C.J.E.F.S. Mures —, acum 
este îndeajuns sâ privim in ju- 

nostra pentru a admira,

1 I

învin
și îooo

acestor 
simplu, 

tot

Cu excepția, deci, a 
două finale de caiac 
băieții noștri au cistigat 
oe s-a pus in joc. Aurel Ma- 
carencu a învins ta canoe sim
plu, Grigors Obreja — Gheor- 
ghe Andriev ta canoe dublu. 
Daniel Stoian — Angelis Va
lea ta caiac dublu, iar Ale
xandru Popa, Ionel Constantin,

Verile TOFAN

fCosttnuorș ta pag. a 4-a) 

aproape ta tot pasul, noile a- 
menajări sportive. Cine a mai 
fost pe ta noi poate observa 
că și vechile arene de sport 
aa devenit de nerecunoscut, 
chiar și pentrn cei mai vîrst- 
nici oameni din partea lo
cului*.

Intr-adevăr. Sala Sporturilor 
(cu 2 000 de locuri), patinoarul 
artificial, ștrandul, cu un ba
zin de 50 m fi altul de di-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

la ora bilanțului

(in pag, 2-3)

Doboș, promovat in retur in 
formația de bază clujeană; 
într-o frumoasă dispută pen
tru balon cu Damaschin I 
(Victoria).

Foto : Aurel D. NEAGU
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Uneori. poziții exce
lente de atac Pe eșichier 
oferă mai puțin deeit pro
miteau în aparență, 
și cazul micului 
De care l-am propus spre 
analiză.
■grama i 
tă (alb -

Nh5,

Este 
exercițiu

pornind din dia- 
noastră preceden- 
- Rh2. De3. Tgl. 

J <2, Nh5. Pc3, d3, e4. f5,
■ 114 ; negru — Rh8, Da7,
■ Td6. g8, Cc5, Pa3. b6. e5. f6. 
I g7, h6).
[ Așadar, prima
■ care tentează si
• servă imediat,
■ l.D:h6+! Considerind 
! merită sacrificată
■ pentru a obține in schimb
■ un atac de mat cu cele- 
, lalte puternice piese albe
■ rămase pe tablă. Urmea- 
[ zâ forțat l...g :h6 2T:g8+ 
i Rh7 și iată sosit momentul 
J de cumpănă. Cum
■ tinuăm atacul ?
1 cu 3.Nh6+ (?) este 
J existînd „fuga*
■ Deci. rețeaua 
[ tivă trebuie întărită cum-
■ va, de pildă cu 3.Te8 ! (o- 
J menință Tlg8 și Ng6). Din
■ nou, piesele albe par 
j foarte aproape de victo-
■ rie. Dar nu Intr-atlt ea 
[ s-o și obțină, căci acum e-
■ xistă frumoasa apărare
• 3...Da4!l Nu se mai poate 
, juca 4.Tlg8 fiindcă urm ea-
■ ză simplu 
; Dc2+), iar
■ nu dă nimic.
! diții, nu
■ soluția 
î 4,Ng6+ 
i 6.Ng6+ remiză.
J Poziția analizată orovi- 
i ne dintr-o partidă juca- 
î tă in campionatul pe e-

mutare, 
se ob- 

este 
că 

dama.

con-
Ma:ul 

iluzoriu.
1„R^8. 

oombina-

4...D:d8 (sau
4.Te7+ RhS 

în aceste con- 
rămîne 

șahului
Rg? S.Nh5 + Rh7

dedt 
etern

FRUMOASA 
INIȚIATIVA

Eciwtația cuoriZMie
Msclpllnele «ale, alături de 
oele clasice (obsacote, dresa:, 
eoneun complet atelaje) d 
unele mal nta. care și-au 
căpătat M vremea dm urm! 
uc statut bine definit, dova
dă că se organizează oam- 
plonate mondiale «aj euro
pene. Este vorba de raiduri șl 
voltlje, .ptaădurSe* pracridc- 
<h>-se, cu am k> urmă, eu 
aucces, șl m not, „roMjeie* 
tăclnd acum haKnoșt pași 
spre afirmare. Acestea din 
urmă, care presupun efectua
rea unor exerciții de gim
nastică șa mi ae confunda, 
«otuși, eu gimnastica sporti
vă) pe un cal aflat In mișca
re la coardă sau In liberta
te, in șa cu chingă «pedală. 
1st fac apariția, iată, șl prin
tre preocupările actuale ale 
secțiilor, dovadă foarte reu
șitul program prezentat de 
sportivii de la Agricola Tg. 
Mureș (antrenor Mircea Chir- 
văsută) și Steaua (antrenor 
Vaslle Tudor), eu ocazia con
cursurilor organizate la Re
ghin, Sovata șl Gomești din 
Inițiativa asociației mureșene 
(președinte ? Barna Elek). Gimnaști de la C.S.S. Tg. 
Mureș (Liliana Stanciu. Pe
tru Nădășan, Andreea Bălăni, 
Akos Husar. Alexandru Mar- 
tofi, Xenia Kidcsar, Markis 
Sopterean ș.a.) șl reprezen
tanți ai clubului Steaua (Ioana 
Rusoiu, Alina Alexandresmi 
Hunan Nlcolae șa.) au pre
zentat un program mult a- 
pâaudat de public. O fru
moasă inițiativă care, conti
nuată. va contribui, desigur, 
la mad buna popularizare a 
căMrid, la lărgirea naunăruiu! 
practlcanților acestui frumos 
sport.

chipe al Elveției (Bran- 
ca-KaencL Fribourg 1968) 
și partea amuzantă este că 
jucătorul cu negrele s-a 
lăsat intimidat de asal
tul advers. muțind gre
șit 3...C:e4 7 ca după 4.Tlg8 
să-și dea seama că tre
buie să cedeze. in fata 
matului inevitabil (Ng6) 
Concluzia : e bine să nu-ți 
supraaprecieri posibilită
țile combinative, dfir poți 
oricînd să faci o încerca
re... Pe risc propriu, bine
înțeles.

9

8 0 t
’a n 3 â H

A A
fi A H ir

’■ a
? 3 t
w ■ â- d

a » < a *

La fel de amuzant ni ae 
pare s: aces; final al unc. 
partide Speelman — LT.. 
tei. dîntr-un coccure des
fășurat nu de mult In An
glia. Două piese albe «a 
sub atac si Per iremedia’- 
pierdute, dar iată că e- 
xistă o ..poantă* tare nu 
numai că 
ba chiar 
ria 1

salvează 
asigură

Mes- !•

tot ui 
victo-

Radu VOIA

între semifinalele probei 
de urmărire echipe tuniori 
mici ei finala la adițiunea de 
puncte a seniorilor, pe velo
dromul Dipamo, în cadrul 
ultimei zile de concurs a cam
pionatelor municipale ale 
seniorilor și juniorilor mici, 
Constantin Ciulei (Steaua) 
a cerut arbitrilor permisiu
nea de o efectua o tentativă 
de record la 500 metri lansat 
După ce toată lumea a fost la 
posturi. Ciulei — rulind in 
forță și foarte exact — a 
reușit. in final, să dcboore 
vechiul record (deținut de 
Florian Negoescu — Steaua 
— cu 30.8 secunde. din 
17.09 1969). obținind 30.4 se
cunde. un timp foarte bun. 
competitiv pe plan interna

țional. Succesul elevului an
trenorului loan Vasile l-a 
determinat pe Dumitru Ră- 
cășan (Dinamo) să încerce. 
1a rîndu-i, doborirea proas
pătului record. Tentativa 
sa nu a fost încununată de 
succes, acele cronometrelor 
oprindu-se la 30,9 secunde. 
Poate altădată, cu ocazia 
Campionatelor Naționale, vom 
fi martorii unor noi tenta
tive reușite. îi așteptăm si 
pe fondiști să urmeze exem
plul colegilor lor, poate cu 
ocazia celui mal apropiat 
examen international. Cam
pionatele Balcanice ale se
niorilor Si juniorilor mori, 
care se vor desfășura în Tur
cia, între 29—31 iulie. (II. S.).

CALCULATORUL I.I.HU.C
Prezentă timp ie șase ani 

in Divizia A de volei mascu
lin, formația Calculatorul 
I.I.R.U.C. București a pără
sit-o in 1986. „Cine rămine 
eu noi pentru a începe mun
ca grea de promovare in pri
ma divizie a țării 7. Aceasta 
a fost întrebarea — ne expli
că M. Dumitraș. președintele 
secției de volei — pe care am

Concursul Republican de lupte libere pe echipe

IN ETAPA A V-a, NICI 0
Ca și la luare greco-romane. 

tC—caria] Republican pe 
categorii de greutate și e- 
etaipe la .J.bere* a depășit ju- 
mătaiea traseul ut Dumini
că. in aeee localități din tară 
Ca București nu este pro
gramată mcj o reuniune), șe 
ror d-sy-ta întrecerile etape: 
a V-a. La PETRILA ae inte
rese formau tie etn seria 
I; CM TtaâșMra. CSJt 
Reșița. Metalul IOT Lagaj 
si JM Prtrila; echipele 
din aena a K-* se retmeee la 
CARANSEBEȘ. unde orota- 
aotustă esre Rapid B*e»- 
rești. Ceieimte s^opanțe 
sînt V» nț* L*nU- 
Cirwefcț. ¥><««■* •

REUNIUNE IN CAPITALA
Metalul Bocșa. Seria a IlI-a 
va avea concurs la CRAIO
VA : Gloria Pandurii Tg. 
Jiu, Voința Rm. Vîlcea. Elec
tra București si C.F.R. Cra
iova. ta CARACAL vor. fi 
prezente echipele : C.A.L.
Tg. Jiu, C. S. Tîrgoviște. Da
nubiana București și Vago
nul CaracaL Multipla campi
oană, Steaua, va evolua la 
BRAlLA, in compania e- 
chipelor Oțelul Călărași, Hi
drotehnica Constanța. VRBIS 
București și Progresul Brăila. 
U GH. GHEORGHIU-DEJ se 
intilrtase: Nicotină Iași. Du
nărea Galați, Viitorul Vaslui 
s. C. S. Onest! Din nou or- 
gan zalnare in seria a VH-a, 
CNK> SATU MARE primește 
repixa forma pilor AS. A.

Echipa de volei masculin Calculatorul I.I.R.U.C. In 
de la stingă la dreapta : Emil Haiduc, Dorin Antone 
leanu — antrenor secund. Marian Bîra, Alexandru Iu 
nor principal, George Iacob. Mădălin Sechereș, Ghu 
în rîndul de jos : Adrian Nicolae,*Mihai Alexandru, 
Eugen Lucanschi — maseur, Dan Dumitru. Lucian 

Caval (lipsește Octavian Rădulescu).

o ÎNTREBARE,
— Care Sici preocupările to

rului de specialitate la direc
ția ridicării aivelulm ealitati» 
al Întrecerilor dia Camptooatal 
Național pentru a m promova, 
astfel, adevăratele valori In 
vederea abținerii bboc periae- 
fanțe competitive 7

La această întrebare ne-a 
răspuns Sorin Soveja, «eereta- 
rul federației:

— în forma actuală, criteri
ile de ierarhizare a valorilor 
în Campionatul Național nu 
mai corespund exigențelor, 
drumul spre podium fiind de
seori rodul tntimplării și nu 
al unei pregătiri constante, pe 
tot parcursul anului competi- 
țional, la un nivel ridicat De 
aceea dorim lă revedem crite
riile care trebuie să acționeze 
pentru a transforma campiona
tul Intr-o veritabilă platformă 

. de lansare a valorilor De a- 
* semenea. finind seama de fap-

UN RĂSPUNS...
tul ei desfășurarea aeparaU a 
întrecerilor junioeilor și aenio- 
HJoe «-a deve-dît păgubrioare 
pe multe planuri vrem «ă 
(chimbăm «istemul de ergani- 
sare. prin alcătuirea iM pc^- 

cocsm, înțes tăisl, astfel 
u eliminăm deficiențele, pen
tru a te obține nu numai un 
«por economic, dar șt • îm
bunătățire pe planul perfor
manței în ceea ee-i privește 
pe juniori, pornind de la ideea 
că în ultimii ani cei mai mulți 
dintre campioni n-au ajuns 
nid măcar călăreți-, mediocri 
la seniori, vrem vi revedem ti 
modul de desfășurare a -na
ționalelor- mici, punlnd mai 
mult accentul pe latura teh
nică. irr.pur.ind dresajul ca pro
bă definitorie. Sînt doar citeva 
lucruri care ne preocupă. în 
dorința firească de a ridica 
performanțele călăreților 
valoare din ce în ce mai

aorțal din Tg. Mures La 
HVNEDOARA : Mareșal Tg. 
Mare» Viitorii Gbeorgheni. 
CAM M Gbeergbe, Dinamo 
Broșai ti eaitrartaral Hu-
aedoars : COPSA MICA :
Armătar* Zalău. hrfrătirea
Oradea. Vaiata CluJ-Napoca 
Metalul Capsa ; ODORHEI : 
▼Mata Reghiu Steagul Roșa

pus-o jucătorilor și antre
norului. Ne-au părăsit a- 
tunci 9 sportivi, între care 
Slabu, Duță, A. Ion, loni- 
ță și antrenorul Chițigoi, dar 
nu ne-am schimbat i
tivul. Au venit apoi 
rind foștii dinamoviști 
eu și Girleanu, 
mitra, Caval, Oprea, 
eerea echipei a fost 
dințată fostului jucător 
lexandru Itihasz 
nit la drum cu încredere 
botărire...*

obiec- 
i pe 
Enes- 

au venit Du- 
condn- 
incre- 

A- 
și am por

ii

s-a st 
ori.

Enesi 
în ce 
călit.

la o 
bună.

Campanie încheiată cu
succes. în vara aceasta. In 
turneul de baraj pentru
promovare In Divizia A.
Calculatorul I.I.R.U.C. a-a 
dovedit eea mal bună e- 
ehipă, reușind revenirea ,xu 
fruntea «ua*. A fost posibilă
această performanță, după 
numai doi ani, pentru că, în 
Primul rind.... in această

cabil, nl 
numărate 
cătorilor 
nu atît 
ridicarea
lui echipei, cit 
rea imul clic 
performanței. I 
la Focșani, < 
jucat, deseori, 
binativ în aj 
de un blocaj 

Frumos
chipei 
vizia A coinci'
torirea. in 
de ani de 
I.I.R.U.C. — 
mică cu o a 
in ceea ce p: 
tea pesagu 
jinirea Tfeir (ir 
directorul « 
treprinderil.
C. Marcu, I. Mi 
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ECHIPEI NAȚIONALE - CEA MAI BUNĂ FOR,

PIAFEURI
• IN LOCALTTATILB Berhm. 

Sovata șl Gorueștl s-au desfășu
rat trei concursuri de obstacole, 
la care au participat sportiv: 
fruntași de la Agricola Tg. Mu
reș și Steaua. Urmărite de un 
foarte numeros public. Întrecerile 
au evidențiat buna comportare 
a călăreților Mihal Silvia, Bamo- 
na PeUvanov, Izabela Nădăsaa. 
Mariana MotaeL Vtarel BuMu. 
Tamaș Fall JA. Vești despre »- 
semenea concursuri așteptăm ti 
din partea altor asociații—
• CĂLĂREȚII Mircea Neagu 

ti Rada IHoL Însoțiți d« antre-

,CUPA HERGHELIILOR" - PE LITORAL
din Rădăuți, Ludna, Jegăba, Ix- 
vm. Mangalia. CEstăo. D.anbrava 
Homorod. Tg. Mures ate. al Re
mind să »e întreacă tn probe 
de obstacole, atelaje ea 1 ti * cal tracțiune (grea, semigrea, 
intermediară, ușoară), trap, ga
lop. Este o acțiune Interesantă, 
care va evidenția preocupările 
crescătorilor noștri k> ceea oe pri
vește diversificarea tipurilor de 
cal intre care cel <te sport ocupă 
un loc ImportaDL

Amatorii sportului șl ai edlk- 
riel In special, aflatl tn vacanță 
pe Litoral vor putea asista la un 
concurs, organizat de Centrul re
publican pentru creșterea șl ca
lificarea cailor de rasă, competi
ție care se anunți foarte atrac
tivă dacă ținem seama de pro
bele Incluse tn program. Este 
vorba de „Cupa Hergheliilor", 
care va avea loc Intre «7 șl SI 
Iulie, la baza hipică din Stațiu
nea Venus, la care vor lua 
parte sportivi de la Hergheliile

HIPODROMUL PLOIEȘTI 
organizează duminică 17 iulie 1988, orele 9, •> 

: DERBYUL DE TRAP AL ANULUI :
► " -

In această reuniune vor alerga cei mai
■ • -

valoroși cai din țară I
Relații la agențiile hipice, telefon 14.19.52 

și 59.72.40
‘ - «■

parte.norul Dumitru Hering, iau ___
tneenînd de azi, la concursul ln- 
ternatioaal (CSLE) de la Istan
bul• ETAPA a doua a Campiona
tului National de dresaj va avea 
loc In zilele de U ti B august 
tn Capitală
• CAlAbia revine ti printre 

preferințele candidaților la IEFS. 
dovadă că intre probele de mă
iestrie la actuala sesiune de ad
mitere »e află «I eeJdtafia. Să 
sperăm eâ „obstacolele- au B «e 
vor părea candidaților prea 
InaXe...• SECTLA de călărie a elubu- 
hri Steaua primește Înscrieri pen
tru «china de voltlje, copil avlnd 
vlrsta Intre ta «I 16 ani care au 
făcut gimnastică de performanță, 
înscrierile se primesc in flecare 
marți (ora Ș—16 «aru 17—19) la 
baza hipică Steaua (cart. Dru
mul Taberei, intrare prin atr. 
Geamului 44).

Rubrica realizată de 
Emanuel FANTANEANU

fDraasrt ita txio 1)

tra ecfi.pe paționaJe. Sigur, 
cuvir.tul decisiv li va a- 
psnine antrenorului respon
sabil al reprezentativei, Theo- 
ă«r Kădaleaai. fundurile de 
Iată isi propun doar să-l aju
te in stabilirea ulterioară a 

formulei ideale*. deoarece, 
să recunoaștem. nu întot
deauna au jucat elementele 
cele mai bune.-
• Este drept, eă °u toate 

posturile din echipa națio
nală au deplină... acoperire 
Așa bunăoară. la nivelul 
liniilor de treisferturi. si
tuația ni se pare mai bună 
doar in privința aripilor și 
a centrilor. Să Încercăm o 
concretizare- Citeva aripi 
(..inedite*) s-au imous : I. 
Bucșa (Baia Mare) și St. Chi- 
rilă (Iași). N. Răcean (Timi
șoara) are avantajul jucă
torului polivalent. In timp 
ce M. Toader sau C. Popescu 
(Dinamo) și D. Boldor (Stea
ua). fără a arăta lucruri 
deosebite nu și-au opus 
ultimul euvint Dar V. 
Negru (Suceava) 7 O re
marcă specială s-ar cuveni 
centrului O. Becheș (Si
biu), redivivus (!), tehnică și 
eficacitate (locul 1 in „topul* 
marcatorilor de eseuri). Cei
lalți centri consacrați : St. 
Tofan și A. Lungu (Dinamo), 
V. David șl Gh. Vărzaru 
(Steaua) nu au... rupt ini
ma tîrgului. Șl atunci, n-ar 
fi cazul să privim mai insis

tent spre schimbul de mîi- 
ne : D. Istrate și N. Fulin» 
(Baia Mare) sau A. Tino» (Fa
rul) și G. Sava (Petroșani) 7

• Citeva aprecieri despre 
..pozițiile* deficitare. Funda
șii și „deschiderea*, cu unele 
remarcări, totuși. L. Codoi 
(Steaua) — siguranță în prin
derea balonului și suturi 
lungi, asigurate — și D. Piti 
(Sportul Studențesc) — tine
rele și poftă... de atac — ră- 
min principaliii candidați la 
postul de fundaș in națională. 
La „deschidere* am opta 
pentru AL Domocoș (Timi
șoara) — maturitate. joc 
complet, dar n-am renunța 
nici la D. Alexandru (Stea
ua). atita timp cit se re
marcă ! Fl. Ion (Dinamo). 
V. N ăst ase (Sportul Stu
dențesc), V. Bezărău (Pe
troșani). ȘL Roșu tSibiu), iși 
au și ei, in perspectivă, șansa 
lor. Dacă ne hotărim eă 
jucăm fără M. Paraschiv 
(Dinamo), l-am vedea în 
spatele grămezii, ca nr. 1, pe 
D. Neaga (Grivlța Roșie), cu 
T. Coman (Steaua) dună el. 
dar și băimărenii C. Florescu 
(ce tehnică 1) și 8. Sece- 
leanu. Dar ce l-am putea re
proșa buzoianului Y. Go- 
moescu ?
• Trecind la înaintare, să 

punctăm mai întîi postu
rile de flankeri, unde stăm 
oeva mai bine. FL Murariu 
(mereu el !) și AL Rădulescu 
(mari calități ; l-am dori

însă mai ii 
reprezintă e 
nă. Steaua, 
propiere I. 
și M. Leuciui 
O. Sugar (Bi 
vițeanul M. 
dus la forma 
lă), chiar 
(Steaua). Lai

Si C. 
omoge 
(Buzău) 
leu isi arel 
tre „tricoIoJ 
puțind intra 
(Steaua), N 
și V. Lazăr I 
numite reții 
vinta inch! 
zii (rugbyd 
unde absel 
ducanu (Dini 
acut. Atunl 
ferințelor, | 
vița Roșiei 
(Timișoara). I
• Pilierul 

nuare. puri 
pelor noaJ 
determină I 
madă“ I Să I 
teritoriul ■ 
băieți voi fl 
fiindu-i rfl 
bită tehnfl 
tunci, Ghfl 
mitrescu. H 
ua), Al. (I 
V. UnSuifl 
BUcan (Dfl 
valid — 
tulanti. LM

ADMINISTRAȚIA DE
• Dintre numeroasele avantaje 

pe care le prezintă TRAGEREA 
LOTO 1 de duminică, 17 iulie, 
este și acela de a «e putea ciș- 
tiga Șl CU NUMAI 1 NUMERE. 
Nu uitați că, pini la tragerea 
respectivă, au mai rămas DOUA 
ZILE 1
• Tragerea obișnuită LOTO a 

săptăminll va avea loc astăzi, 
vineri, 15 Iulie, In București, In 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 1, București, tnceplnd de la 
ora 15,50. După tragere, va rula 
un film artistic. Accesul in sală 
este liber, pentru toți cei lntere- 
■ațl. Pe programul I al posturi
lor de radio vor putea fl urmă
rite aspecte de la operațiunile de 
tragere, lnceplnd de la ora 16,35. 
Numerele extrase vor fi trans-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
w

mise din nou, pe același pro
gram, la orele și datele deja cu
noscute.
• La cererea unor particlpanțl, 

reamintim citeva prevederi re
gulamentare privind modalitatea 
de a intra in posesia ciștlgurilor 
cuvenite. Astfel, In funcție de 
domiciliul înscris pe buletinul 
sau biletul jucat, ciștigurlle In 
bani se primesc la casieriile plă
titoare din localitate (acolo unde 
există asemenea casierii), ore' -n 
ș! prin mandat poștal dacă în 
localitatea de domiciliu indicată 
nu funcționează casierie plăti
toare. Oricum, pentru Încasarea 
ciștlgurilor, beneficiarii trebuie 
să prezinte adeverințele-chitanță 
la sistemele Loto șl Pronoexpres. 
sau talonul m, la Pronosport.

Beneficiarii de autoturisme șl 
televizoare color sînt programați 
(și anunțați) telegrafic sau te
lefonic, pentru a se prezenta la 
sediul centralei ASLP din Bucu
rești.

CtȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN > IULIE : Cat. 1 : 5 variante 
25% a 50.000 lei ; cat. î : 8,50 va
riante a 7.757 lei ; cat. S : 12,00 
variante a 5.495 lei : cat. 4 : 25,00 
a 2.637 lei : cat. 5 : 109,00 a 605 
lei : cat. 6 : 243,50 a 271 lei ; cat. 
x : 1.216,75 a 100 lei. Report ca
tegoria 1 : 6.161 lei.

Cîștigurile de la categoria 1 au 
revenit participanțllor Marin N. 
Nlcolae din Constanța, Marciuc 
Eftimie din Liești. jud. Galați, 
Maghcru Ion, lonescu Gheorghe 
șl Stancu ștefan din Bucu-ești, 
care au obținut 50.000 lei fiecare.
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Divizionarele A la ora bilanțului

RESURSE SUPERIOARE LOCULUI DIN CLASAMENT

Cinci minute cu un Harnic șlefuitor de talente

..PRIMELE SUCCESE S-AU NUMI I RALE A Șl V. RADU*
...afirmă Mitul lones-D, antrenorul Chimiei Găești

I
I
I
I
I
I

Spre a avea o imagine a 
traseelor echipei dujene în ul
timele campionate, ne-am gîn- 
dit să vă prezentăm liniile de 
clasament ale „alb-negrilor* ia 
edițiile 1985/86, 1986 87 și, bine
înțeles, 1987/88 in momentele 
clasice ale cursei pe 34 de 
etape : la jumătatea competi
ției și la terminarea ei. Să ve
dem ce ne spun, deci, cifrele :

valorică : egalurile eu Flacă
ra, F.C.M. Brașov și S. C. Ba
cău pe teren propriu care au 
cîr.tărit greu in „clasamentul 
adevărului*. Cu atît mai a 
menințătoare devenea aituația 
din retur, cind „aR>-negrii* au

jucate! Antrenorii R. Vlad și 
A. rifăleaau pot utiliza. în 
deplină cunoștință de cauză, 
concluziile privind rolurile cele 
mal potrivite, in formația de 
bază, a tinerilor jucători. Spre a 
se angaja in noul sezon compe-

1S8SM
Tur : 7. 17 7 3 7 n-a 17

Final : 7. 34 14 3 15 51-52 »
1SS6.S7

Tur : 14. 17 7 2 i n-n M
Final : 10. 34 14 4 IC 54-47

1937 88
Tur ; 14. 1? 15 8 1I-2S U 

Final : 11. 34 11 7 1« 3S-S4 îs
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Aceste șase linii de clasa
ment (în care reluăm și ci- 
frele cu care deschidem fie
care tabel documentar înso
țind analizele noastre) ne con
duc la cîteva observații, cre
dem noi, semnificative pentru 
drumul parcurs și, mai cu sea
mă, pentru traseul care urmea
ză al echipei-fanion a orașului 
Cluj-Napoca :

— în edițiile 1985/86 și 1986/87, 
„șepcile roșii** prezintă un bi
lanț de toamnă și final de o 
simetrie rar intîlnită. Elevii 
lui R. Vlad realizează, pen
tru primele 17 etape, 17 și 
respectiv, 16 puncte ; pentru 
ca în a doua parte a între
cerii să acumuleze același nu
măr de puncte: 16. Cu cele 
33 de puncte din finalul sta
giunii 1986, ei obțin un meri
tuos loc 7; un singur punct 
în minus, în campionatul ur
mător, îi trimite însă pe po
ziția a 10-a. Dar, atenție I, 
campionatul trecut dădea. încă 
de pe atund, un semnal de 
alarmă ;

— și-acum, bilanțul cifric al 
ultimei ediții. „U“ Cluj-Napoca 
nu-șl realizează obișnuita „por
ție" de puncte în tur: doar 13 
față de 17 și, respectiv, 16. 
în schimb, o atinge în retur 
(16) și. cu un „general" de 29 
de puncte, obține o dramatică 
rămînere pe prima scenă. Un 
loc 11 care, plasat din nou in 
comparație cu acumulările pre
cedente. «rată o scădere aproa
pe ritmică : 33 — 32 — 29. Ca 
să încheiem acest mic capitol 
al cifrelor, foarte semnificativ, 
cum mai subliniam, ideea ge
nerală care reiese din parale
la liniilor de clasament ar fi 
aceea a unei scăderi de ran
dament, ediție de ediție.

Ea „culminează", dacă putem 
să ne exprimăm așa, cu recent 
încheiatul campionat. Clujenii 
au înregistrat, în tur, unele 
semi-clacaje !n fața unor 
concurente din aceeași grupă

I ---------
DE LA F.R.F.

ILuni 18 iulie, la ora », va 
avea Ioc, la sediul F.1LF„ șe
dința Biroului federal, ia eare

11. „U“ CLUJ-NAPOCA 34 11 7 16 39-54 29
• Puncte realizate pe teren propria : r (a pierdut che t p 

la Victor, a. CorrtnuL Dinamo și Steaua, rtte 1 p la F.CU. 
Brașov. Flacăra. S.C. Bacău si Sportul Studențesc) ; puncte 
•btinate te deplasare : 7 șefie 1 p la Sportul Studențesc șl Cor- 
rinuL cite 1 p la FX. Argeș Universitatea Craiova si Flacăra).
• Golgeteril echipei : Ctanpeanu □ 11 poluri : Muntean 4 : 

Biro I I : Mujnal t a din 11 m> ; Bucur. L Moldovan — efie 
3 ; A. Meszaros 1 ; Ciocan, baurentiu Moldovan, Boeru. Cadar 
Doboș — cite 1.
• Jucători foteMși s M — Neaznțu 34 de meciuri ; Cadar. Ctm- 

peanu n — efie 33 : A. Meszaros. Mujnai — efie 31 ; Dobrotă 
3# : Biro I » ; La ureepe Moldo, an *4 : Cava! S : L Moldovan 
1S : Boem 1» ; Ciocan. Doboș — efie 14 ; Muntean 1» ; Bucur 
13 ; Popica 11 ; lasko. Feșnle FI. Pop — efie 1 : Pojar 1 : Bla
za, Mia — cite 1; Sa&ău 4 : M. Popescu L
• Media notelor echipei : 4.14.
© Mediile notelor jucătorilor (pe . e a.

Jocuri) : 1. Cim peana n MS 3. Mujnal ir l * Meszaros l.r.
• Cartonașe galbene : 39 (19 suspendări) — II jucători (ee> 

mai multe : A. Meszaros S).
• Cartonașe roșii : Ciocan (In et. a XVI-a).
• A beneficiat de I lovituri de la 11 m : 3 transformate (Muj- 

nai). 3. ratate (Clmpeanu n A. Meszaros, Muntean) ; a lost 
sancționată eu 4 penalty-uri : I transformate, unul ratat.
• A expediat 403 șuturi (175 „acasă", 13# ta deplasare), dta 

eare 197 pe poartă (137 „acasă*. 64 ta deplasare).

primit vizitele fruntașelor 
(Steaua și Dinamo), el mai ee- 
dînd un punct șl în țața unei 
concurente directe (Sportul 
Studențesc). Numai ultimele 
„lungimi", eu succesul din fata 
Corvinului, au readus liniștea 
în tabăra studenților clujeni. 
Din fiecare situație, mai eu 
seamă din cele neplăcute, ea 
aceasta, se învață. Sîntem con
vinși, deci, eă un dub ca .U" 
— care dispune de multe „com
petențe" in conducerea sa — 
va ști să tragă învățămintele 
eare se impun.

Afirmăm aceasta, lntrucît 
socotim eă există torțe șl ar
gumente care să permită re
dresarea situației lu noua sta
giune. Mai tatii componența 
lotului în care, Intre tur d 
retur, s-au operat etteva cu
rajoase mutări — cum a fost 
titularizarea lui Doboș! în lo
cul lui Ciocan. Nu putem ne
glija nid handicapul reprezen
tat de accidentările intervenite, 
unele grave și de lungă dura
tă (Iasko, Popicu). Dar mai 
există cea mai importantă re
zervă a unei ascensiuni posi
bile : resursele nevalorificate 
ale multor jucători din lot. In 
adevăr, Cadar, Muntean, Biro 
I, Mujnai sînt capabili de alte 
prestații decît cele oferite. De 
la Cadar, spre exemplu, se 
așteaptă mult mai mult decît 
un singur gol In 33 de partide

»int Invitați să participe *1 pre
ședinții șl antrenorii principali 
ai cluburilor șl asociațiilor ea 
eehine ta Divizia A.

tițional cu un „11" echilibrat 
șl sigur, spre a se elimina cău
tările pe parcurs și, astfel ne
siguranța In joc d scăderea 
de randament Una dintre cele 
mai vechi divizionare „A" tre
buie să apară într-a eu totul 
altă postură in eel mai Impor
tant campionat al țării I

Eftimie IONESCU

— Mihai Ionescu, cum a 
fost primit la Găești primul 
titlu de campioană obținut 
de echipa de juniori II a 
Chimiei ?

— Cu o mare bucurie. A 
fost emoționant. A mai ate
nuat, in rindurile pasionaților 
noștri suporteri, amărăciunea 
cauzată de retrogradarea divi
zionarei C Chimia, in campio
natul județean.

— Deci, „o mască plînge, 
o mască ride!“, cum se 
spune...

— Așa este. Să știți însă că 
și noi, echipa de juniori, am 
cam stat de o parte, nu am 
sărit în ajutor. Cițiva dintre 
juniori ar fi putut pune efec
tiv umărul și cred că evitarea 
retrogradării era posibilă. Dar 
nici nu am fost solicitați. Era 
• stare de neîncredere. S-a 
■itat eă in 1980—81, după ce 
echipa a mai retrogradat o 
dată, mi s-a încredințat difi
cila misiune de a o readuce 
ba „C". Am alcătuit un lot 
tinăr, format în majoritate din 
juniori, și am reușit promo
varea.

— Un moment 1 Am de 
viat de la subiect, am pre
conizat acest interviu pen
tru a afla cum s-a născut 
primul titlu de campioană, 
spre a-1 cunoaște mai bine 
pe antrenorul Mihai Ionescu.

— Totdeauna mi-a fost greu 
să vorbesc despre mine_ Am 
jucat și eu fotbal, la nivelul 
Diviziei C, numai !a Chimia 
Găești. Acum vreo SI de ani, 
«ind Încă mai eram jucător, am 
avut un vis Îndrăzneț să mă 
•cup de pregătirea copiilor și 
juniorilor. Mi-a plăcut tentă 
viața fotbalul și au am vrut 
Z* mă despart de «L Tot ne 
am făcut de atunci am făcut-o 
eu pasiune, am pus suflet

— Este grea munca cu co
piii si iuniorii? ,

— Nu! Este frumoasă Tre
buie să ai răbdare. Dar mai 
ales să.„ cauți. Să cauți tot 
timpul. Să umbli peste tot, prin 
comune și sate. Acolo l-am în- 
tilnit o dată pe antrenorul pi- 
teștean Leonte lanovschi. Un 
„meștgr** la nivelul juniorilor. 
Un om deosebit. Este un .mo
del" de referință. Mi l-am a- 
les. Și nu uit o vorbă din cele 
spuse de dînsul: la copii și 
juniori se lucrează „zi lumi
nă'*. Așa ani și făcut.

— Și roadele s-au văzut 
acum, al cucerit primul 
titlu la juniori...

— Sînt foarte fericit. Am 
mai fost de două ori la nn 
pas de el. Este o frumoasă pre
mieră. A fost și munca mea. 
Dar să știți că pentru noi, an
trenorii de Ia copii și juniori, 
de neuitat sînt premierele cu 
jucătorii lansați spre marea 
performanță. Personal le-am 
trăit, cu ani in urmă, cu Ha
lea și Viorel Radu. Ei „au zbu
rat" do la Chimia. Și ne min- 
drim cu ei. Fără să mă laud, 
cred că am pus și on citeva 
cărămizi la ascensiunea lor. 
Tot de la juniorii Chimiei au 
plecat de curînd Barbu la E- 
lcctroputere Craiova și R. Zam
fir la F. C. Argeș. Vor urma 
și alții. Viața merge înainte. 
Fiecare antrenor trăiește ma
rca satisfacție atunci cînd nu
mele lui este legat de reali
zarea în plan fotbalistic a 
foștilor lui elevi. Dar și tu 
plan profesional, pentru că a- 
vem datoria de a fi permanent 
lingă ei, să ne interesăm ea 
tac la școală, să colaborăm eu 
părinții.

Adrian VASILESCU

ECHIPE CARE AU PROMOVAT IN DIVIZIA B
MINERUL CAVNK (Seria a IX-a)

• Asociația a fost înființată ta anul 1937 și 
activează pe lingă Mina Cavnic • Echipa a ac
tivat în Divizia B în edițiile 1973 — 1974, 1975 — 
1976, 1977 — 1987 d la Divizia C — edițiile 1970— 
1973, 1974 — 1975, 1976 — 1977 d. 1987 — 1988
• Președinte de onoare al asociației: Vasile 
Ciularu ; președintele asociației: Mihai Balcău
• Președintele secției de fotbal: Vasile Măgu- 
reanu • Antrenori: Harmuth bang — princi
pal, Vasile Pițai — secund • Are stadion pro
priu ; capacitatea tribunetor: 2500 de locuri • 
LOTUL: portari: Cheța, Deac, Pop I; fundași: 
Andreicuț, Ccdoș, Ilin, Rațlu, Nio, Poduț, Csoma; 
mijlocași: Rus, Irimuș, Lucad, Scharkop, Pop 
II ; înaintași: Petran, Aioiței, Buia, Szepi, Sitar
• GOLGETERU echipei: Ajoiței — 17 goluri, 
Irimuș — 15, Petran — 13 ©Media de vîrstă 
a echipei : 22 ani și 8 luni • Echipă tinără care 
în retur a înregistrat un salt de valoare și a 
prestat un joc ofensiv. Grăitor tai acest sens sînt 
cele 80 de goluri marcate în campionat. Forma
ția s-a evidențiat prin disciplină tactică șl exis
tența unui echilibru între compartimente. Deși 
erau penalizați eu —2 puncte, minerii au reușit 
să refacă acest handicap destul de repede d 
astfel să revină, numai după un an, în Divi
zia B.

UNIREA ALBA ÎUUA (Seria a X-a)
• Clubul a 8oct înființat în anul 1924 • Echi

pa a activat în Divizia B în edițiile 1937 — 1949, 
1979 — 1980, 1984 — 1986 și în Divizia C tai edi
țiile 1948 — 1950, 1977 — 1979, 1980 — 1984 d 
1986 — 1988 • Președinte de onoare al clubului: 
Nicolae Butan } președinte retribuit: loan Sma- 
dea • Președintele secției de fotbal: Emil Comsa • 
Antrenori: Grigore Boca — principal, Nicolae 
Lupu — secund • Are stadion propriu ; capa
citatea tribunelor: 20.000 de locuri • LOTUL 1 
portari: Căian, C. Popa, Rusu; fundași: Du
mitru, Georgescu, Iile, Oomesou, Catană, Pra- 
ta ; mijlocași: Hea, Boca, Tril, Timar, Sabadoș, 
Borșa, Moldovan ; înaintași: Handrea, Mitracu, 
I. Popa. Mitrea • GOLGETERII echipei: L 
Popa — 40 de goluri, Boca — 16 • Media de 
vîrstă a echipei: 23 ani • Lot omogen, datorat unei 
reușite îmbinări Intre tineri (Catană. Trif, Geor
gescu) d c*i eu experiență (Boca, I. Popa, Ml- 
lea. Mitracu). A existat un moment dificil, după 
etapa a 3-a dtai retur, însă echipa a reușit să-l 
depășească evolulnd la un bun nivel și punfaid, 
la toate meciurile, accentul pe ofensivă. Publi
cul este atașat de echipă, iar organele locale 
au sprijinit-o. Conducerea clubului d ”el doi ti
neri tehnicieni speră că valoarea echipei va ® 
oonflrmată ta Divizia B.

ÎNFRUMUSEȚAREA PEISAJULUI SPORTIV a
(Urmare din pag. D

mensiunl reduse, destinat co
piilor, cele două arene de po
pice, una cu șase și cealaltă 
cu patru piste, ambele cu ri
dicare și afișaj electronic, cele 
trei stadioane — Municipal, E- 
lectromureș și Metalotehnica —, 
noile săli de sport de la di
feritele licee și terenurile de 
fotbal, tenis sau handbal apar- 
ținînd celor 42 de asociații 
sportive din municipiu, precum 
și spațiile de joacă pentru co
pii s-au integrat în noua arhi
tectură a cartierelor de locu
ințe.

Iubesc mureșenii sportul mai 
mult decît aițil? Poate da, 
poate nu... Cert este că ei fac 
foarte mult pentru dezvoltarea 
bazei materiale. Munca patrio
tică are aici o veche și sta
tornică tradiție, adevăratele... 
competiții gospodărești ale lo
cuitorilor avînd loc în orele 
lor de răgaz, cînd renovează, 
repară sau veghează la curățe
nia fiecărui colțișor. Împodo
bind cu pomi, arbuști sau 
flori diversele terenuri de 
sport. Cot la cot, umăr la u- 
măr, tineri și vîrstnicl, români 
șl maghiari, au amenajat în

zona de agrement a orașului 
20 de terenuri de tenis, ca
bane, bazine de inoi pentru 
adulți și copii, an lac de ca
notaj. dotat eu 200 de bărci, 
mese de tenis, o arenă de po
pice, șase „dreptunghiuri" de 
minifotbal bituminizate și 
alte instalații necesare re- 
creerii și practicării sporturi
lor preferate.

Cine dorește să cunoască hăr
nicia șl priceperea iubitorilor 
de sport de aid să poposească, 
în aceste zile, pe noua insulă 
a Mureșului. Gropile și mai
danele năpădite de bălării 
au fost transformate în te
renuri de fotbal, handbal, vo
lei sau tenis. Asociațiilor spor
tive Metalotehnica, Avîntul și 
Agricola li s-au repartizat par
cele pe care au fost trasate 
frumoase complexe sportive. 
Lucrările la noul hipodrom, al 
cărui manej de 80 X40 m a 
prins contur, se află tn plină 
desfășurare. Cele 17 hectare 
ale insulei vor deveni o ade
vărată oază de verdeață și să
nătate, depășind suprafața tu
turor bazelor sportive de o- 
dinioară ; ca să nu mai vor
bim de volumul și marea di
versitate a activităților compe- 
tiționale de masă, deschise oa

menilor de diverse vlrste și 
profesii; toate desfășurate tab 
genericul Dadadei.

Fără îndoială că se poate 
stabili o legătură strlnsă în
tre această participare ■ cetă
țenilor și efortul constant fă
cut de organele locale și con
ducerile diferitelor întreprin
deri pentru cunoașterea suges
tiilor formulate de amatorii 
de sport șl găsirea onor mo
dalități cît mal adecvate fci 
vederea soluționării lor. „Mun
cim pentru oraș, sublinia pri
marul municipiului, tovarășul 
Ironini Buda împreună eu lo
cuitorii urbei. Dorim să mun
cim cît mai bine, cît mai eficient. 
De altfel, toate construcțiile 
sportive au fost realizate prin 
identificarea și valorificarea 
resurselor proprii, iar la cele 
mai reprezentative am avut 
sprijinul generos al C.N.E.F.S. 
și U.G.S.R. Și-au schimbat în
fățișarea și vechile arene, fi
ind reamenajate din temelii, 
iar prietenii exercițiului fizic 
grăbesc finisările altor bazo 
sportive".

Am aflat cu acest prilej de 
noile proiecte pe plan gospo
dăresc : C. S. Mureșul urmea
ză sâ amenajeze, pe malul Mu
reșului, un hangar pentru am-

barcațiunl | CS.M. Ccmatroo- 
torol — un mare eomplex «por
fir ; C.SM, Electromureș — • 
eabană la zona de agrement | 
C.J-K.F-S. — • arenă de fotbal 
pentra Centrul olimpie VHto-

ral. Acestea sînt doar cîteva 
din obiectivele care vor prindă 
viață în curînd, sporind astfel 
zestrea șl frumusețea edllUar- 
sportivă a municipiului de pa 
Mureș.
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TURNEUL DE BOX DE LA BERLIN

A AJUNS IN FAZA SEMIFINALELOR

FHHMOASf

VTENA, 14 (Agerpres). — In 
chelat Campionatele Mondiale de 
niori, în cadrul cărora sportivii 
dalii.

Astfel, în limitele categoriei 54 kg. Adrian Muateaa 
tuat pe locul secund, obținind medalia de argint, iar 
63 kg. Constantin Ozachievici s-a clasat pe local X i 
posesia medaliei de bronz.

Competiția a fost dominată de luptătorii sovietici, cate 
cucerit 7 titluri din 10.

CAIACIȘTI1 Șl CANOIȘTII VlSLESC PUTERNIC

Ionel Lefcae și Boris Petro la 
caiac 4. Toți — lucru lăudabil 
— atit la 500, rit și ta 1 000 m I

De cînd ou aparatura electro
nică, cu video-casetele, cu în
registrarea și transmiterea re
zultatelor prin computer, la 
caiac-canoe se lucrează mai 
Științific ca oriclnd. Dacă se 
continuă așa. curind așii pa- 
delei și pagaei noastre vor fi 
niște „puncte" pe o bandă per
forată. Ușor de citit, bunăoară, 
pentru prof. Octaviaa Mercu
rian, antrenorul principal al 
lotului _ reprezentativ : „La Re
gata Pitești, băieții au mers în 
grafic, adică bine. Fetele, însă, 
sub posibilitățile lor reale".

Dar computerul, oricit ar fi 
ei de computer, nu poate da 
și explicațiile necesare. Nu 
pot da, in fapt, nici specialiștii, 
jumătate de sezon neinsemnind 
Întregul : virful de formă • 
eeva „personal", se planifică, 
intr-adevăr, pe grupe de lucru, 
dar «4 individual ! tvaa Patzai- 
ehin, spre exemplu. era inae- 
rot, nu o dată, la diferite cam
pionate naționale Acu nu ta- 
aemna că. pesae aprcxă-mCtv • 
tună, ei os avea U —-ce 
diurnul de premiere ta -’ O 
CM.

Sigur, gruj 
dusă de :

s

S
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fa altul j
STEVENSON A SPUS ADtO BOXULUI

spune, și pe 
dreptate, că cel 
mare eveniment 

multe

Se 
bună 
mai 
din istoria de 
decenii a echitației va
avea loc in anul 1990 
(23 iulie — 5 august) 
pe stadionul olimpic 
din Stockholm. Este 
vorba de prima ediție 
a Jocurilor mondiale 
ecvestre, la care sînit 
așteptați cai șl călă
reți din peste 40 de 
țări ale lumii. Nouta
tea acestei competiții 
o constituie faptul câ 
pentru prima oară

vor fi organizate ia 
același loc, fi ta ace
lași moment Întreceri 
la cele șase discipline 
majore ale Federației 
internaționale : obsta
cole. dresaj, concursul 
complet, atelaje eu 4 
cai, raiduri și voltije. 
La aceste discipline 
sînt organizate cam
pionate mondiale, dar 
la date și in locuri 
diferite. Programul 
nici unei alte compe
tiții ecvestre nu le-a 
reunite pe toate.

„începuturile sportului modern-
O editură pariziană a scos, recent, de sub 

tipar lucrarea „începuturile sportului mo-

Toikanea (Finlanda) b.p. 
Ptameu Ghecev Bulgaria) ; 
JuAo Gen ratei (Cuba) b.p. 
Jaa Walejfa» (Polonia).

Ia limitele categoriei pană. 
: zbanezul Arnaldo Mesa l-a 
învtao ia puncte de Joerg 
Gfttaer (R.D.G.), tar la ca- 
teeoria oemimiilocie canadia- 
srf Nick Rupă a aștigat 
prm K.O. tehnic ta fata lui 

S-jkolov (Bulgaria).

D€ LA MOSCOVA

Proba feminină de 800 m din 
cadrul concursului internațio
nal de atletism de la Barcelona 
a fost cîștigată de sportiva 
româncă Ella Covaci, crono
metrată în 2:00,39. Pe locurile 
următoare s-au situat Soraya 
Telles (Brazilia) — 2:00,65, șl 
Maite Zuniga (Spania) — 2:01,25.

în același concurs, la arun
carea discului femei, ~ 
Costian s-a situat pe locul se
cund, cu 67,44 m, fiind prece
dată de Sdenka Silhava (Ceho
slovacia) — 68,08 m, Iar la să
ritura în înălțime bărbați, So
rin Matei a terminat pe locul 
trei, cu rezultatul de 2,24 m., 
după Rudolf Povarnițin șl 
Ghennadi Avdeenko — ambii 
ea 2,34 m.

Alte rezultatei masculin: să
ritura cu prăjina: Serghei Bub
ka (U.R.S.S.) — 5,90 m; 5 000 m: 
Geoff Turnbull (Marea Brita- 
nle) 
Oleg 
175» 
gela Tooby (Marea Britame) 

— «52,41.

• fa 
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pe ușa din dos turneul 
x, selecționerul Bobby 

e* „a stins mitul pu- 
itar. el a răspuns te- 
ireu respirabile create 

dmtre aceștia, un oare- 
sA fie căutat de poliția 
-e*e lol Robson, „a tost 
pAtd parcă un alt ecou, 

de spirit existentă (și) la 
«ral a lost confirmat in 

tnsd să-fi continue acUslta- 
lialia 1SM.
Ciștișâtoarea lui F.A. 
teoretic, să joace in 

runinind decizia fede- 
d* r r pr» ire in cupele con- 
b led na aiat, se apreciază,

art ae tace ta jurul acestei in
ia judecați, paralel, șl 
ti eneler de azi ! încă 
american) care patro- 
•eganixarea pe arena 
ser gură, cu participa- 

Arsenal ș4 Tottenham, pro
st. Numai ei, deși iniția! a 

Association" le-a retras, soe- 
lM manifestări de violent*.

avea tea, tar F.A. a-a trezit, din nou, 
pe roL

Ovidiu IOANIȚOAIA
★ 

august, ta Japonia se va desfă
șura a doua ediție a Campiona- 
tnbd Mondial pentru copii 
citori pini la 11 ani). Vor 
tlcipa echipe din Australia, 
zilLa. Belgia. R.P. Chineză, 
g&pore «I S.UA.

t dKlgat
(Agerpres)
• Turului 
a purtat 
Beoancon 
lungul a 

avînd

65 DE ANI DE EXISTENT*

Clubul sportiv moscovit T5 K.A 
sează 65 de ani de la Înființare, 
interval de timp sportivii militari 
au obținut 226 medalii olimpice, precum si 
alte sute de titluri de campioni ai lumii si 
europeni. Cea mai valoroasă secție a clubu
lui este cea de hochei pe gheață în afara 
faptului că deține, de mai multă vreme, su
premația internă. T.S.K.A. Moscova a cu
cerit si de 17 Ori „C.C.E.*. ceea ce constituie 
o performantă unică In istoria competițiilor 
continentale interduburi.

aniver- 
în acest 
•ovietid

S

i
Rubrică realizată de Romeo VH.ARA

PARIS. M 
Etape • U-a 
dM ri Franței

Moran*, de-a
km. ooneuraațH 
<wn tartei primele 
forturi” «4* Munților 
Curse a tort dominată de ru
tierii aolumbieni, care și-au 
dovedit torta de cățărători, 
primul trecînd linia de so
sire Fabio Parra, înregistrat 
ia 6.04:54 (medie orară 
38.556 temi. La interval de 20 a 
au sosit francezii Thierry Cla- 
veyrriat ti Jerome Simon, 
olandezul Rooks, iar ta 23 e, 
un alt rutier columbian. Lute 
Herrera, mexicanul Alcala, 
spaniohd Delgado, america
nul Hampsten ti purtăto
rul tricoului galben, cana
dianul Steve Bauer, care se 
menține ta fruntea clasamen
tului, secundat la 11 s «w* 
Simon.

Artâzi are loc etapa a lî-a, 
ceu mal dificiM a competiției, 
incluzând 4 rfrfurl de Pri
mă categorie. Intre care G«- 
libier (2 64S m).

• PE SCURT •
HANDBAL • In prima z! a 

turneului Internațional masculin 
care se desfășoară în R.D. Ger
mani s-au înregistrat următoa
rele rezultate : U.R.S.S. — Cuba 
Să—25 (lt—12) ; R.D.
— Islanda 22—21 
Germania — R.D.G. 
(11-12).

HOCHEI PE IARBA • Orașul 
spaniol Santander 7 '
Campionatul European 
juniori. Iată rezultatele înregis
trate ' 
R.F.
(2-ta 
(1—1) 
(2—1) .---------

TENIS * Finala turneului in
ternațional pentru veterani (Ju
cători de peste 35 de ani) a fost 
ciștlgatâ de Hie Năstase, care a 
dispus cu 6—3, 7—6 de cehoslo
vacul Jan Nodes. Die Năstase 
s-a Impus și la dublu, în pereche 
eu francezul Pierre Barthes, dis- 
puinlnd cu 6—4, 7—6 de cuplul 
Roger Taylor (Marea Brltanle), 
Jan Kodes • In cadrul turneului 
masculin de la Stuttgart, jucăto
rul iranian Mansour Bahrami & 
furnizat o surpriză, eliminîndu-1 
cu scorul de 6—4, 3—6, 7—6 pe 
danezul Magnus Ditemann.

Rezultate din turul secund : 
Guillermo Perez-Roland (Ar
gentina) — Damir Kereticl (R.F. 
Germania) 5—7, 6—3, 7—5 ; An
dres Gomez (Ecuador) — Erie 
Winogradsky (Franța) 6—3, 6—2 ; 
Milan Sretber (Cehoslovacia) — 
Jerome Potter (Franța) 6—3, 5—7, 
7—5.

ta prima zi a competiției :
Germania — Scoția 9—0
; Spania — U.R.S.S. 3—1
; Anglia — Polonia 5—2
; Olanda — Austria 0—0.
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