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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

COMITETULUI POLITIC CONSULTATIV

PARTICIPĂ LA CONSFĂTUIREA

AL STATELOR PARTICIPANTE
LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
VARȘOVIA, 15 (Agcrpres). 

La Varșovia a început, vineri, 
15 iulie, Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia.

La consfătuire participă de
legațiile Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria; Republicii Socia
liste Cehoslovace, condusă de 
tovarășul Milos Jakes, secretar 
generai al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia; 
Republicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al 
C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat ai Repu
blicii Democrato Germane; 
Republicii Populare Polone, 
condusă de tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-sccretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, președintele Con
siliului de Stat al 
Populare
Socialiste 
tovarășul 
secretar 
Comunist
Republicii Socialiste România ; 
Republicii Populare Ungare, 
condusă ic tovarășul Karoly 
Grosz, set rotar general al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare; Uni
unii Republicilor Sovietice So
cialiste, condusă de 
M. S. Gorbaciov, 
general al C.C. al 
Comunist al Uniunii

La lucrările consfătuirii par
ticipă, de asemenea, mareșalul 
Uniunii Sovietice, V. G. Kuli
kov, comandant-șcf al Forțalor 
Armate Unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia.

Descbizînd lucrările, 
tovarășul Wojciech Jaruzelski 
a salutat în mod călduros pre
zența conducătorilor de partid 
și de stat ai statelor partici
pante la consfătuire, ca și pe 
ceilalți membri care fac parte 
din delegații.

In timpul ședințelor, desfășu
rate în cursul dimineții și 
după-amiezii, au luat cuvintul 
conducătorii delegațiilor parti
cipante la Consfătuirea Corni-

totului Politie Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Lucrările consfătuirii con
tinuă.
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VARȘOVIA, 15 (Agcrpres). 
Tovarășa! Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al CC. al Parti- 
dalai Muncitoresc Unit Polo- § 
nez, președintele Consiliului de $ 
Stat al R. P. Polone, a oferit § 
vineri seara ua diaea oficial Ș 
în onoarea delegațiilor partid- 
pante la Consfătuirea Comite- Ș 
tulul Politic Consultativ al § 
statelor participante la Trata- § 
tul de la Varșovia.

§

Proletari din toate țările; unltt-yg l
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Orașe mici, mari ambiții sportive

LA CURTICI - FRUMOASE REALIZĂRI, PLANURI 
PENTRU SUCCESE VIITOAREÎNDRĂZNEȚE

Auzind de dorința noastră 
de a scrie despre realizările 
sportive dintr-o localitate ară
deană de mai mid dimensiuni, 
președintele CJ E F-S^ Simioa 
Falca, ne-a recomandat, cu 
cea mai mare căldură, orașul 
CurticL „Vă asigur — ne spu
ne dinsul — veți găsi acolo 
cruri interesante. veți găsi 
meni entuziaști si o marc 
siune pentru sport*.  De ia 
comandare Ia _ Curtid
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Republicii 
Republicii 

condusă de 
Ceausescu,

Polonc;
România,
Nicolae 

general al Partidului
Român, președintele

tovarășul 
secretar 

Partidului 
Sovietice.

re
n-a 

fost decît cale de 17 kilome
tri. Aid, primarul orașului, 
Mihai Șiclovan, re tr.tîmpină 
cu multă soiicitucie și ne 
confirmă, din capul locului.' 
pasiunea oamenilor de pr a- 
ceste plaiuri pentru activități
le sportive, atit cile destinate 
agrementului sau refacerii :or 
țelor de mun.â, cit si pentru 
creșterea măiestriei sprrti ve
propriu-zise, deci cj caracter 
de performanță, „Prin grija si 
cu mijloacele asigurate de

împreună cu ceilalți conducă- § 
tori ai delegațiilor prezente, la § 
dineu au luat parte tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar § 
general al Partidului Comunist § 
Român, președintele Republicii 
Socialiste Romania, precum și Jș 
membrii delegației române. § 

La începutul dineului,^ 
tovarășul Wojciech Jaruzelski 
a salutat cordial delegațiile J 
participante la consfătuire, a- § 
preciiod că ea a confirmat im- § ] 
portanța dialogului ca mijloc i 
de soluționare a problemelor § < 
internaționale actuale. Vorbit». § 
rul a apreciat că transformările 5 
pozitive înregistrate pe plan 
mondial continuă să se afle 
sub semnul a numeroase a me- 1
nințări, ceea ce impune ca | l 
toate țările să-și unească efor- 
turile în vederea consolidării 
încrederii și colaborării. 
Wojciech Jaruzelski a subliniat || Columbus (S.U.A.), ultimo 
necesitatea ca fiecare țară, in- $ escală înainte de Sudbury 
diferent de mărime și orîn-| (Canada) • Prestigiul me- 

|Q ^țenQ Ș j ȘQn. 
sa afirmării tinerelor talen
te din atletismul românesc
• Cursa de titularizare 
pentru cea de-a doua edi
ție a „mondialelor**  a în

ceput încă din iarnă
O dată cu desfășurarea celei 

de a 19-a ediții a Jocurilor 
Balcanice, de Ia Alexandropo- 
lis (Grecia), atlețil noștri ju
niori — care au obținut 15 
titluri șl alte medalii — au 
intrat în febra startului celei 
de a doua ediții a Campiona
telor Mondiale, de la Sudbury 
(Canada), chiar dacă între re
centele întreceri balcanice și 
suprema confruntare juvenilă 
(atleți și atlete pînă în 19 ani), 
programată între 26 și 31 iulie, 
se află mai mult de două săp- 
tămîni. Pentru că pe itinerarul 
București—Sudbury, ultima es
cală pe bătrinul continent a se- 
lecționabililor noștri a fost 
Alexandropolis, iar ultima pe

duire socială, să-și aducă con- § 
tribuția la găsirea soluțiilor § 
prin care să se garanteze sccu- 
ritatea popoarelor. „Europa — 
a spus primul secretar al C.C. 
al P.M.U.F. — trebuie să se § 
elibereze de povara înarmă
rilor".

Subliniind importanța Con
sfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante Ia Tratatul de la Varșo
via, Wojciech Jaruzelski a 
toastat pentru întărirea unită
ții, colaborării și prieteniei în
tre partidele, țările și popoa
rele noastre, pentru pace în 
Europa și în întreaga lume.

In numele delegațiilor par-
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ticipante la Consfătuire, toastul 
de răspuns a fost rostit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele § 
Republicii Socialiste România. §

PE ȘOSELE SAU VELODROM, INTENSA ACTIVITA TE CICLISTA
• „CUPA VOINȚA" la ci

clism, competiție care s-a des
fășurat la București, a reunit 
la ’ start sportivi de la Steaua, 
Dinamo, I.M.G.B.. Voința. O- 
limpia, STIROM, C.S.Ș. 1 din 
București, precum și rutieri de 
la Metalul Plopeni. Voința A- 
rad, C.S.Ș. Brăila. Au concu
rat, de asemenea, membrii 
Lotului național de juniori. 
Desfășurată pe o căldură to
ridă, etapa I, București — 
Giurgiu și retur, 190 km, a 
fost lipsită de atțiuni specta
culoase, victoria decizîndu-se 
la sprintul final, ciștigat 
L. Kovacs — Voința Arad

de 
(2. 

St. Anton, 3. Gh. Lăutaru — 
aambii Dinamo). In etapa

II-a, București — Greaca — 
Daia — Călugăreni — Bucu
rești. 112 km, aceeași căldură 
a făcut apatic plutonul, lucru 
de care a profitat P. Șanta 
(Steaua), care s-a desprins și, 
treptat, și-a creat un avans de 
peste 7 minute. Alertat, pluto
nul s-a pus pe fugă, dar tîrzlu, 
Șanta sosind la finele etapei 
cu 3 minute avans (2. St. An
ton 3. Gh. Nefliu — Voința 
București). Clasament general :
1. Petre Șanta (Steaua) 5.26:11,
2. St. Anton 5.29:01, 3. V. Mi- 
trache (ambii Dinamo) același 
timp.
• Cea de-a 31-a ediție a 

Campionatului Republican de 
mare fond pentru juniori, com-

petiție ce se desfășoară sub 
titulatura de „CUPA ORAȘE
LOR", și-a derulat etapele a 
9-a și a 10-a pe șoselele din

Horațiu SIMA

(Continuare in pag. 2-3)

„INTERNAȚIONALELE77 DE LUPTE ALE ROMÂNIEI
în Sala Florcasca din Capi

tală vor avea' loc ’a sfîrșitul 
săptămânii viitoare Campio
natele Internationale de lup
te greco-romane si libere 
ale României. La întreceri

și-au anunțat 
sportivi din 17 țări, 
care Bulgaria, Canada, R. P. 
Chineză, Cuba, Japonia. 
S.U.A, gi Uniunea Sovietică.

oartici narea 
printre

Consiliul popular orășenesc — 
ne spune interlocutorul — au 
fost construite, ia ultimii ani, 
câteva bazine (unul de 33X20 
metri, altele mai mici) in care 
valorificăm apa termală des
coperită pe aceste meleaguri ; 
pe lingă atelierele de repara
ții CF.R, la sere sau vamă 
numeroși oameni ai muncii, 
organizați in echipe sau indi
vidual, practică cu multă plă
cere sportul, cu deosebire fot
balul, handbalul și atletismul".

Ir. continuare. cu ajutorul 
lui Ghiță Mădărâșan, director 
al Casei de cultură din loca
litate, și Vicențiu Almași. pro
fesor de educație fizică, direc
tor al Școlii din Dorobanți, 
sat aparținător orașului Curți d. 
cunoaștem concret, la 
cu! ui, cum se spur.e, 
sete realizări sportive 
cuitorilor, citeva din 
tete cu care oamenii 
de aid se mândresc.

fața lo- 
frumoa- 
ale lo- 
rezui ta
in uncii 

Zona

ștrandului, situată nu departe 
de gară, reține cu deosebire 
interesul vizitatorilor. Nu nu
mai al localnicilor, ci și a! 
celor din comune apropiate. Și 
aceasta pentru că aici există 
create condiții de recreere șl 
refacere pentru un mare nu
măr de amatori. La ștrandul 
termal pot fi găzduiți aproxi
mativ 50 de turiști în căsuțe 
cu două sau mai multe paturi. 
Calitățile terapeutice ale apei, 
asemănătoare cu cele de la 
Băile Felix, fac ca zona aceas
ta să fie foarte solicitată în 
special în acest sezon. Tot aici 
se desfășoară cu regularitate 
cursuri de inițiere la înot, a- 
preciindu-se că. în ultimii 3 
ani, peste 400 de copil au de
prins tainele plutirii pe apă și

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag 2-3)

Doina Homncac si 
fond, candidate

noul continent va

Simona Staicu. două tinere 
pentru apropiatele .mondiale” 

Foto :

fi orașul 
nord-american Columbus (Ohio), 
gazda Jocurilor de iară pen
tru atlețil juniori (23—24 iu
lie), concurs internațional care 
precede „mondialele-*  din Ca
nada. Așadar, s-a intrat ia li
nia dreaptă a cursei...

...Cursă (de titularizare) care 
a început în iama anului tre
cut. cu aproape 30 de candi
dați, unii dintre ei ieșind din 
vederile selecției datorită re
zultatelor mult sub cifrele pla
nificate (de înșiși antrenorii 
selecționabililor), alții din a- 
fara „listei*,  impunindu-se prin 
performanțe de top internațio
nal în acest sezon. „Nu am a- 
vut idei preconcepute, compor
tarea celor mai buni juniori 
de anul trecut constituind cri
teriul includerii inițiale in lo
tul reprezentativ, definitivarea 
acestuia, titularizarea, deci, 
venind însă după seria perfor-

alergătoare de 
de juniori. 
Eduard ENEA

ale acestui se
ne spune

tnanțelor reale 
ron in aer liber 
secretarul responsabil al F.R.A. 
Alexandru Paraschivescu. Tre
buie subliniat în acest context 
înotul că pe bau rezultatelor 
de prestigiu obținute de atle- 
tismul românesc la prima edi
ție a CM. de juniori. Atena 
*M — 5 medalii, din care 2 
de aur —, vrem să fructificăm 
această nouă șansă prin afir
marea tinerelor noastre talente 
in prima linie a performanței, 
ca viitori componenți 
lui olimpic al țării 
pentru 1992“.

Pe cine ne bazăm 
bury, cum au evoluat, în ra
port cu estimările inițiale, per
formanțele candidaților noștri

ai lotu- 
noastre

ta Sud-

Poul SLAVESCU

(Continuare în pag a 4-a)

Divizionarele A

la ora bilanțului

(in pag. 2-3)

Fodor 
Sticiu 
balon

(A.S.A.) in dispută cu 
(Corvinul), pentru un 
care nu va reveni, insă, 

nici unuia dintre ei
Foto : Aurel D. NEAGU
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0 AGENDA MAI ALTFEL CA DE OBICEI
Vara nu numai zilele sînt 

mai lungi, dar parcă și 
săptămînile, cele de vacan
ță, bineînțeles. Pentru a 
dovedi această fie dilatare, 
fie mutație de durată să 
venim cu exemple la zi ale 
„sportului pentru toți".

încă de joi și pînă astăzi, 
la Tg. Jiu este programată 
finala pc țară a „Cupei E- 
nergia" la volei, cîștigătorii 
fiind duminică acasă, cu 
trofeul „pe masă" (sau... în 
vitrină), probă a celor mai 
buni. la vederea tuturor 
concetățenilor și colegilor 
de muncă. In aceeași zi. în 
alte localități participanții 
Ja alte competiții ajunse tot 
în faza ultimă sînt ori pc 
drum, ori chiar „gata de 
start", pentru întrecerile 
care vor începe peste nu 
prea multe ore, adică... luni. 
Așa e cazul cu finalele 
„Cupei Pionierul" la tenis 
(pentru categoriile 11—J2 
ani și pentru 13—14 ani), la 
handbal, fotbal și badmin
ton, întreceri desfășurate în

• ••
paralel și găzduite de mu
nicipiul Tg. Mureș, pe par
cursul a tiei zile. La fel șl 
cu finalele „Cupei Construc
torul" la tenis, handbal și 
Volei, cu l >e de desfășurare 
în Capitala, luni si marți

Dar sfîrși>.ul ce săptămînă 
cel după calendar ? Ei bine, 
își are, ca de obicei, corn 
petițiile lui, între care eta
pele județene ale festivalu
lui sporturilor tehnico-apli- 
cative, „Cupei U.T.C." și 
..Cupei U.N.C.A.P." (ambe
le) la oină, precum șl ale 
„Volnțiadei" !a popice. Mal 
sînt, desigur. mulie alte 
concursuri șl activități spor
tive organizate și la orașe, 
și la sate. Intre acestea să 
menționăm etapa pe unități 

•sportive a competițiilor din 
cadrul „Cupei Eliberării-.

Oricum, vom avea o., 
(să-i spunem așa) inter săp- 
tămînă cu adevărat b -gata, 
care, iată, ne arată că vara 
zilele sportive se inlântiiie 
mai altfel.

♦
I

PROFESORI DE ISTORIE Șl GEOGRAFIE, 
SUSȚINĂTORI Al SPORTULUI APROPO DE (NE)PL

Scriem în dorința de a arăta 
(pentru a cita oară ?) că acolo 
unde există adevărafi iubitori 
ai sportului, indiferent de spe
cializarea profesională, educația 
fizică are o dezvoltare deose
bită si se ajunge chiar la re
zultate remarcabile 

performantă. De 
exemplul ne-a 
Școala genera- 
nr. 10. din mi-

Cele două tradiționale Cam
pionate Naționale de lupte pe 
echipe — la greco-romane șl 
libere, pentru seniori — au 
fost înlocuite In calendarul 
intern al federației din acest 
•n cu două Concursuri Re
publicane pe categorii de 
greutate șl echipe, organizate 
pe zece serii a cite 4—5 for
mații, grupate pe criteriul 
geografic pentru evitarea u- 
nor deplasări lungi și, deci, 
costisitoare. Pînă aici, totul 
este în ordine, pentru că nu 
la formula de dis
putare 
să ne referim 
cele ce urmează, 
la modul cum 
fost ' (șl este) 
pusă în aplicare

bucureș 
blana ș 
pe terei 
sălile d 
aproape 
concurs, 
gați aZ 
fi nojfc

Și ” 
sens sin 
se din 
de lup 
eare aii 
ECHIPE 
Metalul

Junioarele care au contribuit la 
promovarea formației Luceafă
rul Romlux sînt aceleași care 
au participat în 1983, la Rimni- 
cu Vilcea, la ediția a XVlI-a 
a Criteriului National de Mi- 
nibaschet, obținind 
meritorii ji locul 5 in 
mentul final. 

Desigur,

Inițiativei

in sportul 
data aceas- 
fost oferit

rezultate 
clasa-

de
ta. 
de 
li 
croraionul nr. 4 al 
Municipiului Tir- 
goviște unde di
rectorul unității — 
profesorul de istorie Ion Lită 
— si profesorul de geo
grafie Petre Cușceac au
obținui realizări frumoase in 
domeniul baschetului. Concret, 
jocul cu mingea la coș a ajuns 
^sportul numărul 1“ în școala 
respectivă. O dovedește numă
rul mare al celor care ii prac
tică. Nu întimplător, deci, din 
rindul elevelor acestei școli 
s-au ridicat 8 dintre cele 12 
componente ale echipei Lucea
fărul 
zonui 
și de 
ficați

k

Romlux. prezentă în se- 
trecut in Divizia școlară . 
junioare, iar recent cali- 
in Divizia B de tineret.

ACOLO UNDE SE VOR ÎNTRECE CEI MAI MICI ȘAHIȘTI DIN LUME

de mese • Spații pentru

studiu și recreere

Aproape de firul Begăi, in
tr-o zonă a Timișoarei, care — 
aidoma celorlalte așezări ur
bane și rurale ale tării — cu
noaște o vertiginoasă dezvol
tare. se înalță, dominînd îm
prejurimile, Casa Tineretului : 
clădire monumentală, cu mai 
multe nivele, purtind in toate 
cazurile, 
amprenta 
lui gust 
mai bună, 
stabilit. de ____ ___ ___
de Organizare a primului Cam
pionat Mondial de șah pentru 
copii locul de desfășurare a 
mult așteptatei întreceri a ce
lor mai mici jucători din lume, 
peste 250. din mai bine de 50 
de fări !

Am fost, recent, oaspeții Ca
sei Tineretului din Timișoara, 
în care acum, în preajma star
tului C.M. de șah pentru copii, 
pregătirile sînt în faza de fi
nalizare. Însoțiți de prof. Vir
gil Doran, președintele Consi
liului Municipal Timișoara pen
tru Educație Fizică și Sport, 
am parcurs aproape toate în
căperile acestei splendide con
strucții. Ne-am 
bolul de la 1 
cipală (altele 
fiecare latură i 
ficiu) ornat cu i 
bilier deosebit
Aici — ni t-a făcut precizarea 
— va funcționa unul din co
lectivele comisiei de organizare 
a eompetitiei. Ne-am îndreptat 
apoi spre foyer-ul de la eta
jul I. acolo unde se va desfă
șura întrecerea propriu-zisi. 
Nu mai pufin de 150 de mese 
te vor afla la dispoziția mici
lor eoncurenti, iar spațiul ar 
îngădui instalarea unui număr 
mult mai mare... Pe laturile a- 
eestui foyer se fixează tabelele 
de concurs, eu evidenta ..la zi“ 
• rundelor în toate turneele 
(nu mai puțin de 8 !). Tot aco
lo vor fi afișate si rezultatele 
tehnice ale C.M. de juniori 
(pînă la 16 ani) care este pro
gramat concomitent. La același

i fi tn 
tint 

gene- 
bas- 

bucură

lă Tirgoviște 
împrejurimi 

alte scoli 
rale în eare 
cheful se 1 
de prețuire, fiind 
practicat în pro- 

masă (școlile 
2, 4. 5, cea 

Vulcana-Pandele 
„nr. 10“ s-a izbu- 

se creeze «n adevărat 
de performantă, cu re- 
onorante dacă ținem 

că este vorba despre o 
generală,, unde activita- 
selectie »i instruire este 
în mod

grevarea, de 
profesorului 
Ion Lungu 
performanță 
îmbunătățirea acesteia $i, mai 
ales, la extinderea ei, aria de 
selecție cuprinzind acum. in 
plus față de trecut, clasele I, a 
Il-a si a III-a ale Scolii gene
rale 
dinita nr. 16.

Dumitru STÂNCULESCU

porție de 
generale nr. 
din comuna 
etc.), dar la 
tit să 
nucleu 
zultate 
seama 
școală 
tea de 
făcută voluntar. An- 

cttăva vreme, ti a 
de educație fizică 
în activitatea 
a contribuit

de 
la

nr. 10, precum $i,.. Grd-

intenționăm 
In 
ci 
a

ea
___  _  ____ de _____ ___ 
derația de specialitate.

Trecînd peste faptul (deloc 
de neglijat) că în aceste două 
competiții au fost admise (în
scrise) 84 de echipe, nețlnîn- 
du-se seama de posibilitățile 
acestora de a face față unui 
concurs de nivel republican, 
diminuîndu-se astfel valoarea 
celei mai mari competiții pe 
echipe a țării, ne oprim pu
țin asupra modulul’ cum au 
fost (ne) gîndite, planificate, 
întrecerile celor opt etape.

De pildă, în Concursul Re
publican de „libere" numai 
din Capitală evoluează șase 
echipe : Rapid (în seria a 
a n-a), Electra (a m-a), Da
nubiana (a IV-a), Steaua $1 
URBis (a V-a) și Vulcan (a 
X-a). Referindu-ne la modul 
în care au fost programate 
întrecerile primelor patru e- 
tape (deci, jumătatea concur
sului), trebuie să arătăm că, în 
primele două etape, la Bucu
rești nu s-a disputat nici o 
reuniune, deși cele șase echi
pe activează în cinci din cele 
zece serii. In schimb, în e- 
tapa a III-a. trei formații

către fe- (a vi-a) 
niflcaret 
competli 
In prim 
au avut 
chlpe 
strucțla, 
etapa a 
In Capi 
pe !), 18 
nou tre: 
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mișoara, o clădire monu-

mentală, lingă Bega • Sa

lă de concurs cu peste 150

• Casa tineretului din Ti

(U rufiftu C. F. R coNou promovate in Divizia A

• O tentativă încununată de succes
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in toate spatiile, 
spațiosului. bunu- 

in accepția cea 
Aici a fost 
către Comisia

i oprit in 
intrarea prin
se afli pe 
a acestui edi- 
tapete si mo

de original.

Casa Tineretului din Timișoara, locul de desfășurare a primei 
ediții a C.M. de șah pentru copii

Foto : Gabriel MIRON
nivel, de o parte si de alta a 
foyer-ului de concurs, săli spe
ciale se vor afla la dispoziția 
juriilor, a reprezentanților fe
derațiilor care vor avea par- 
ticipanți la C.M., presei, radio
ului și televiziunii. Nu au fost 
neglijate nici spatiile comer
ciale in care, pe toată durata 
întrecerilor, micii sportivi vor 
putea găsi diverse produse, in 
special dulciuri și răcoritoare 
.,într-o gamă care va satisface 
toate gusturile", cum s-a sub
liniat la conferința de presă 
convocată chiar in zilele în 
care ne-am aflat la Timișoara.

Săli și spații rezervate ofi
cialilor și micilor competitori, 
pentru analiza unor partide 
sau pentru momentele de des-

tindere, au fost amenajate și 
la celelalte nivele ale Casei Ti
neretului.

In fine, la demi-soluț clădi
rii, o sală de sport, de destin
dere, în special prin tenis de 
masă, precum si un bufet-res- 
taurant.

Intr-un cuvînt, totul este a- 
proape gata la Casa Tineretu
lui din Timișoara, pentru ma
rea întrecere șahistă a celor 
mai mici sportivi, care vor în
cepe să sosească in primitorul 
oraș bănățean in primele zHe 
ale săptăminii viitoare. Star
tul in C.M. se va da în ziua de 
25 iulie, în seara dinainte fi
ind programată festivitatea de 
deschidere.

Tiberiu STAMA

Lideră a seriei a Il-a a Di
viziei B de rugby, echipa 
C.F.R. Constanța se numără 
printre noile promovate în 
prima divizie (seria a II-a) a 
sportului cu balonul oval. Mai 
ușor în raport cu alți ani - 
în 1984, de pildă — în care 
a mai încercat să pătrundă în 
„înalta societate" a rugbyului 
C.F.R. Constanța s-a impus 
printr-un esaveraj care nu 
mai comportă nici o discuție: 

17 17 0 0 1026—42 51
Deci, o performanță oarecum 

similară câștigătoarei seriei I, 
Petrochimistul Pitești, o cali
ficare fără nici o înfrîngere, 
cu un avans de 4 puncte față 
de principala sa urmăritoare, 
Rapid C.F.R. Galati (47 p). ,.Un 
succes primit cu bucurie de toți

muncitorii și tehnicienii Regio- 
' nalei de căi ferate Constanța * 
ne mărturisea ing. Văsile Van- 
cea, șeful secției Tracțiune, 
președintele de onoare al sec
ției de rugby. Iar ing. Gh. Au
rică, șeful Depoului C.F.R. 
Constanța, dorește să adauge : 
„Se vorbește de mult — cam 
de un deceniu — de posibili
tatea ca echipa noastră să se 
alăture celorlalte divizionare A 
ale Litoralului, Farul și T. C. 
Ind. Iată că reprezentanții u- 
nității noastre au trecut de Ia 
vorbe Ia fapte...".

Cu modestia-i specifică, an
trenorul echipei, Aurel Radu
lescu, tminician principal la 
Depoul Constanța’, consideră 
că „jucătorii noștri au fost mai 
deciși ca niciodată, nelăsind

nici o 
indifer 
existat 
ușor, c 
torie".

ATRACTIVE CURSE DE VITEZA LA MOTOCICLISM
Campionatele Republicane in

dividuale de motociclism viteză 
pe șosea continuă mîine, cu 
etapa a 4-a, pe traseul de la 
Tg. Mureș, în organizarea aso
ciației sportive I.R.A. din lo
calitate.

In program figurează șase

LA CURTICI
(Urmare din pag. I)

FRUMOASE REALIZĂRI
s-au inițiat în acest autentic 
.sport al sănătății și vigorii. Ni 
s-a vorbit, de asemenea, cu 
vădită satisfacție că tot la 
ștrand se desfășoară, atunci 
cînd timpul o permite, orele 
de educație fizică ale elevilor 
din oraș, conduse cu pasiune 
și competență de profesorii 
Vicențiu Almași și Florica Ber- 
zacovici. Aici, la ștrand, este 
acum în curs de amenajare o 
pcpicărie cu două piste (care 
va fi pusă la dispoziția tutu
ror locuitorilor orașului), pre
cum și terenuri de handbal, 
volei și tenis de cîmp.

frumoase rezultate

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Echipa de popice „Aurul" Baia 
Mare a devenit pentru a Soua 
oară campioană.

Cred că pot obține-acordul 
Tuturor, spunind atlt : 
Evident e că recordul 
Este greu de... dobortt 1 
VLAD DORU, DROBETA TUB- 

NU SEVERIN. „N-am mai auzit 
nimic, de multă vreme, despre 
Florea Dumltrache, Unde este el 
acum Bineînțeles, la... Dina
mo, la centrul de copil. unde în
cearcă să formeze un nou Flo
rea Dumitrache sau... mai multi!

VIRGIL BAND, BUCUREȘTI. O 
lovitură de la U metri poate fi

executată șl în felul cum ați 
zit : ^Jucătorul care execută 
nalyul trage încet, iar un 
echipier aflat, regulamentar, 
afara suprafeței de pedeapsă, 
nește șl... Înscrie. O astfel 
manevră nu-și are însă rostul, 
ea fiind mal puțin productivă de- 
cît o lovitură de la 11 metri, e- 
xecutată în condiții normale.

VASILE PROCA, BRAILA. S-a 
calculat că, la tenis, prima min
ge de la serviciu, expediată cu 
toată forța, poate atinge o vi
teză de 180—200 km. pe oră. De 
aceea este atît de important ser
viciul. de aceea el este greu de 
reluat de către Jucătorul advers.

prezintă aici, după cum e și 
firesc de altfel, sportul școlar. 
Elevii din Curticl îndrăgesc 
cu deosebire fotbalul, atletis
mul, handbalul, tenisul de 
cîmp, înotul și de mai cu- 
rînd, turismul și cicloturismul, 
practicate în păduri și locali
tăți apropiate. Nu lipsesc nici 
rezultatele care atestă primii 
muguri ai performanței. Echi
pa de fotbal a școlii din Do
robanți s-a făcut remarcată pe 
plan județean, ocupînd locul 
al treilea în „Cupa Pionierul", 
la categoria 12—14 ani, iar e- 
chipa de fotbal a Școlii nr. 1, 
după o finală îndîrjită cu for
mația similară a clubului 
U.T.A. din Arad, a ocupat lo
cul al doilea. într-o competiție 
de pitici organizată de C.J.E.F.S. 
Arad. La Curtici se organizea
ză cu rigurozitate întreceri 
rezervate școlarilor, care se 
bucură de un Interes mereu 
sporit, !mbinîndu-se armonios 
activitățile cultural-educative 
cu cele propriu-zis sportive 
(handbal, fotbal, cros), la care 
participă atît elevi din oraș, 
cît și din Dorobanți, Nacea, 
Șofronea, Sîntana, Sînmartin.

Cînd vine vorba despre ac
tivitățile de performanță, 
nume apar în prim-plan, 
ale caiaclștilor Ladislau 
vath, acum la Steaua, și
Toth, de la U.T.A., membru al

două 
cele 

Hor- 
loan

lotului republican de juniori, 
ambii fiind depistați și inițiați 
în orașul Curticl. In ceea ce 
privește fotbalul, toate... dru
murile duc spre Ștefan Roza, 
de 18 ani președinte al 
asociației sportive „Frontie
ra", el însuși fotbalist, cu 
ani în urmă, la aceas
tă asociație cu care, în 
anul 1983, a trăit și marea 
bucurie a promovării în Divi
zia C, performanță notabilă, 
înscrisă la loc de cinste în 
cartea fotbalului local In pre
zent, echipa de fotbal „Fron
tiera" activează în campiona
tul județean, categoria Onoa
re, Iar formația Agronomia, 
constituită de un an pe lingă 
Cooperativa agricolă de pro
ducție „23 August*,  evoluează 
în campionatul județean cate
goria Promoție. E de prisos că 
mai spunem că toată suflarea 
fotbalistică de la Curticl este 
precupată de revenirea in Di 
vizia C, apreciindu-se că pen
tru aceasta există atît tineri 
talentați, cît și baza materială 
necesară.

Am plecat de la Curticl cu 
convingerea că toate planurile 
îndrăznețe ale iubitorilor de 
sport de pe aceste meleaguri 
vor fi realizate. Sprijinul de 
care se bucură educația fizică 
ți sportul, la nivelul forurilor 
de conducere ale orașului, en
tuziasmul șl pasiunea tineretu
lui pentru un sport sau altul 
sînt cele mai sigure garanții 
ale reușitei.

clase, la care și-au anunțat 
participarea peste 150 de spe
cialiști ai genului din Bucu
rești, Timișoara, Reșița, Ora
dea, Sibiu, Zărnesti, St. Ghcor- 
ghe, Cimpina și alte centre 
moto. Fiind de forțe sensibil 
egale, alergătorii și-au pregă
tit temeinic mașinile pentru 
obținerea unui loc cit mai bun, 
ceea ce ne îndreptățește să 
sperăm că vom asista la curse 
atractive. Primul start se va 
da la ora 9.30.

ambiție 
tru (fu 
Dumitr 
C. Ștel 
(uvertui 
la grăn 
de grăi 
(flankei 
lă și D 
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cola (t 
Cîju, C 
CU, N. 
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ca;' Ton 
nea, FI 
dintre < 
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1972^.1 
mină a 
Si in vi 
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Radu — 
argumer 
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angajare 
jinul s 
itoare".

Un ar 
te, sînte

INTENSA ACTIVITATE
(Urmare din vag. 1)

împrejurimile Brăilei. Iată re
zultatele, etapa a S-a, fond, 
Brăila — Rm. Sărat — Brăila, 
85 km : 1. D. Tudor (Prahova) 
2.14:40, 2. Adr. Radu (Bucu
rești) la 18 s 3. M. Țîrlea 
(Prahova), 4. Al. Popovici (Iași), 
5. A. Balasz (Cluj), 6. N. Spă- 
taru (București), toți la 27 *;  
etapa a 10-a, contratimp Indi
vidual, 20 km : 1. A. Balasz 
29:29, 2. M. Pîrlog (Brăila) 29:51,
3. W. Gross (Brașov) 29:59.
4. D. Trif (Cluj) 30:10, 5. Adr.
Ivan (București) 30:20, 8. W.
Goldner (Mureș) 30:28. După 
desfășurarea a 10 etape, si
tuația în clasamentele generale 
se prezintă astfel : individual: 
1. A. Balasz 13.43:59, 2. D. Trif 
2:19. 3. W. Gross 2:41, 4. Al. 
Popovici 5:22, 5. D. Irimias
(Cluj) 6:31. 6. M. Tîrlea 7:29; 
echipe: 1. Selecționata Bucu
rești 51.25:27, 2. Sel. Cluj la 
11:25, 3. Sel. Prahova la 59:01.
• „Pragul" pe care orice ci

clist trebuie să-l prindă obli
gatoriu pentru a trece peste 
„ștacheta" naționalelor de se
niori De pistă, campionatele 
mu- desfășurate timp
de n Tiuite zile pe velodro
mul D.namo, nu s-au remar-

cat prin 
te. Rezv 
1000 m
D. Răcă: 
taru (an
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teză: 1.
2. Al. Iv 
hălțeanu 
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391 de șuturi (269 „acasă”, 122 In deplasare), 
poartă (125 „acasă”, 53 In deplasare).

(Cralu) : a tost 
mate.
• A expediat 

din care 178 pe
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vie-

pe mari 
uneori 
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cum
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VACANTĂ PREMATURĂ?
chipă cu fotbal generos, cu
rajos, dar pindit de roman
tism. Epărgînd, totuși, șa
bloanele. a «muls aplauzele 
recunoscătoare ale tribune
lor. în final din curea 
contra-cronometru dintre nu- 
mărul golurilor marcate d 
primite, a rezultat un gola
veraj bizar, care situează e- 
chipg pe Jocul 6 In ierarhia 
posibilităților In atac (după 
criteriul activului, 49 de go
luri marcate), dar o și coboară 
sever, r 
cea a meritelor apărării 
pasivul său de 66 de 
luri nrimite,— întrecut 
de „lanterna roșie”. 
Suceava). Nu-i maj 
adevărat că pînă cu 7 minu
te înainte de a se termina 
campionatul, adică pînă tn 
momentul cînd a fost egalată 
de Flacăra Monent pe teren 
propriu, A.S.A. se găsea 
De un satisfăcător loc 8 al

Dacă obiectivul real al echi
pei A.S.A. Tg. Mureș, o dată 
cu (re)promovarea ei ta Di
vizia A. a fost menținerea pe 
prima scenă a fotbalului 
nostru (și nici nu ne imagi
năm că altul ar fi putut ft 
derogindu-se de la regulă), 
ei bine. atunci 
atins obiectivul, 
monță cu atât mai 
accentuat cu cit 
zentanta seriei a 
„B“. a fost singura 
nromovate. care a_____
se și mențină, contesting 
fapt, o prejudecată 
acordă întîietațe ________
din seria a IlI-a a eșalonului 
secund. (Să mai amintim 
că toate emisarele seriei 
a II-a. din .ultimul timp, F. C. 
Olt. F. C. M. Brașov. Victoria, 
Flacăra Moreni, supravie
țuiesc în prima divizie). Ce-i 
dreipt, A.S.A. a revenit din 

vizibil ajustată, cu un

ea ci-a 
Perfor- 
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puțin

Este 
care 
flă 
acest 

tragă cu buretele p»ste cele 
mai multe anodine.

Să-i dăm cuvântul și u- 
nui om care cunoaște situația 
„din Interior”, președintele 
A.S.A.-ei, Cornel - Vaeovean s 
„Apărarea a 
greșeli 
a fost 
tactice 
du-se 
a fost 
țese, de la București, eu nu
mai trei fundași. Fodor lu
cind, practic, mijlocaș ofensiv, 
în ultimele etape, echipa s-a 
descurcat 
but unei 
tomul țumiri 
fapt, s-o 
chis, întregul 
luase vacantă cu o l'ină 
devreme”.

cedat 
individuale, 

victima unei 
nereal iste, 

meciuri grele, 
cel cu Sportul Studen-

tri- 
au- 
De 
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iși 
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O Interesanta deschidere a „stagiunii" coniudiționak

TURNEUL INTERNATIONAL a
DOTAT CU „CUPA STEAUA"
• Meciurile vor avea loc în zilele de 23 și 24 iulie ® 
Formațiile oaspete și-au anunțat sosirea la București 

-*  cu cele mai bune garnituri
înainte de lăsarea steagului 

de start al sezonului oficial, 
iubitorii de fotbal au posibili
tatea să se reintilnească cu 
sportul preferat prin turneul 
internațional dotat cu „CUPA 
STEAUA”, competiție care va 
avea loc în Capitală in zilele 
de 23 și 24 iulie. în felul a- 
cesta, clubul bucureștean con
tinuă frumoasa inițiativă, în
cepută anul trecut, de a or
ganiza, In perioada dintre cele 
două stagiuni competiționale, o 
Întrecere cu participări de 
formații de peste hotare.

La competiția din 1987 au 
fost prezente, vă reamintim, 
echipa belgiană F. C. Bruges, 
cea olandeză Den Boscb și 
Vorwărts din Frankfurt pe Ci
der (R. D. Germană), alături 
de formația organizatoare. E- 
diția 1988 a întrecerii are ca 
invitate două formații noi — 
Partizan (Iugoslavia) și Racing 
Jet (Belgia) ; celelalte două 
participante se aliniază din nou 
la start: Den Bosch și Steaua. 
Turneul se anunță interesant 
pentru motivul că, așa cum 
am constatat din declarațiile 
conducătorilor tehnici ai echi
pelor care ne vor fi oaspete, 
fiecare dintre concurente do-

rește să-și verifice potențialul, 
in preajma începerii campio
natelor, care au Starturi mult 
mai apropiate decit al Diviziei 
noastre A. De asemenea, și 
formația noastră campioană 
are ocazia unor prime verifi
cări concludente înaintea mul
telor și dificilelor examene ale 
sezonului competițional 1988/89.

Așa cum s-a mai anunțat, 
programul celor două zile 

competiței este următorul :

SÎMBATA 23 IULIE

Partizan - Den Bosch 
Steaua - Racing Jet

DUMINICA 24 IULIE

ale

învinsele între 
învingătoarele

ele
între ele

Echipele de peste hotare 
vitate la a doua ediție 
„CUPEI STEAUA” urmează să 
sosească Ia București în cursul 
zilelor de 21 și 22 iulie. în 
numere viitoare ale ziarului 
nostru vă vom prezenta și alte 
informații privind interesanta 
competiție internațională care 
deschide stagiunea de toamnă 
1988.

rn-
a

• Puncte realizate pe teren propriu : 26 (a pierdut cite 2 p 
la F.C. Argeș, Steaua șl Dinamo, cite 1 p la F.C.M. Brașov șl 
Flacăra) ; puncte obținute tn deplasare : 8 (2 p la F.C.M. Bra
șov. 1 p la „Poli” Timișoara).

0 Golgeterii echipei : Craiu ÎS goluri (2 din 11 m) ; T. Ivan, 
Albu — cite 6 ; A. Stoica 4; Fanlcl, Clorceri, Lucian Moldo
van — cite 3 ; Erăs, Jenei, Sabău — cite 2 ; Szabo, Botezan, 
C. Iile — cite 1.
• Jucători folosiți : 23 — Botezan, Craiu — cite 32 de me

ciuri ; Fodor 31 ; Szabo, Jenei — cite 30 ; Erâs, Ciorcerl — cite 
29 ; T. Ivan 26 ; Varo — 15 ; Fanici 24 ; A. Stoica, Albu — cite 
23 ; Dorobanțu 22 : C. Ule 18. Lucian Moldovan 17 ; Sabău 12 ; 
Vodă 10 ; Cr. Moldovan 8 ; Ispir 4 ; N. Barbu 3 ; C. Naghi 1 ; 
S. Dumitrescu, Marton — cite 1.

0 Media notelor echipei : 6,11.
0 Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. T. Ivan 6,36, 2. Jenei 6,33, 3. varo 6,30.
O Cartonașe galbene : 39 (13 suspendări) — 18 jucători (cele 

mai multe : Jenei 7).
0 Cartonașe roșii : Clorceri (ta et. a XVI-a).
O A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m, ambele transformate 

(Craiu) ; a fost sancționată cu 5 penalty-uri, toate transfor-

DOUA EXAMENE DIFICILE PE AGENDA
• Lotul lărgit pentru acțiunile din luna august

antrenor. Cornel 
setat de rezultate 
propriei cariere 
șj cu patru component in for' 
mație neamestecați 
ma retrogradării, 
doar cu un an înainte : 
cantul Craiu, 
Stelei, al 
îl dădea 
mijlocașul 
afirmase 
Bistrița,

tn dra- 
eur venită 

ata- 
din pepiniera 

cărui gir de calitate 
tocmai proveniența ;

T. Ivaji. care se 
puternic la Gloria 
o solidă echipă 

din eșalonul secund, candi
dată tradițională in lupta 
pentru promovare; apărăto
rul Erăs. un produs valo
ros al fotbalului local, și șeful 
de promoție al juniorilor mu
reșeni. talentatul (dar și 
indisci.plinatul) Lucian Mol
dovan. Ei bine, toți și-au lă
sat amprenta pe evoluția e- 
chipei mureșene.

Cornel Dinu, recomandat 
de un titlu cîștigat eu Di
namo. dar șl ..temperat” de 
traseul obsem la cârma lui 
C. S. Tîrgoviște. 
fără îndoială.
semnificativă 
18”. cane să-1 
o cotă i 
contestat 
consecință, 
să șocheze, 
îndrăzneț 
să-și 
chiar 
acolo 
poate

și-a dorit, 
o reintrare 

între „primii 
cane să-l reprezinte la 

profesională de ne- 
A conceput, in 
o formație care 
cu fotbal avîntat. 
ofensiv. pregătită 

vîndă scump pielea 
Si pe terenuri străine, 
unde mentalitatea nu 
disloca o echipă de 

nluton din imaginea, deveni
tă clasică, a defensivei cu
orice oret in slujba eventua
lei ciupeli a punctului
„aur”. Supralicitarea 
de atac a 
însă mai 
spectacular, 
reușit, în

de 
fazei 

dat unele roade, 
mult pe plan 
căci echipa n-a 
deplasare, în ge

nere. în ciuda golurilor mar
cate mai mult deeît infringed 
la limită. Un fotbal care 
s-ar fi vrut total e-a dovedit, 
astfel, o pălărie nepotrivi
tă nentru A.S.A., oprită la 
Jumătatea drumului, misă în 
impasibilitate de a realiza 
echilibrul dintre faza de a- 
părare si cea de atac sin- 

| gura condiție care 1-ar fi 
putut conferi o ridicată 

| competitivitate. Pînă la urmă. 
* n-a reușit să fie decât o e-

clasamentului 
doxal, ultimul 
a aparținut 
său atac, i 
nea a cedat, conform 
rilor. șă zicem, ii 
atacului misiunea 
marcheze un gol 
desprindere de 
gol care ar fi inxoins echipa 
în prima jumătate, 
a clasamentului.

Și acum scurte 
zări ale cvartetului 
noi din sezonul trecut.

Craiu, cane debutase 
bolic, tn prima divizie, 
culorile Stelei. ta primul 
său sezon adevărat In „A”, 
s-a comportat ca un fot
balist cu mari posibilități, de
venit golgeterul echipei, fărr 
oontra-candidat sub tricoul 
A.S.A.-el. Mai proaspăt, 
mai vivace în turul cajnpiona- 

sl in 
lotului 
ancen- 

6e su-
!mpo- 

tînărul lucător cu

final. Para- 
scurt-circwt 

mult lăudatului 
căci dacă apăra - 

așteptă- 
revenee 

să mai 
pentru 

adversar,

tulul, 
ochii 
național 
siune rapidă, 
portal care s-a întors 
trivă-i. 2____‘ ‘ ..2 __
titeză, dribling curat și mare 
apetit de șut căzind, după un 
scenariu arhicunoscut, pe 
panta înfumurării și a su
perficialității. terminînd ne
convingător campionatul. T. 
Ivan s-a dovedit harnic, om
niprezent în spațiul de Joc. 
asumîndu-și, nu o dată, și 
rolul de coordonator. Nu In- 
tîmplător el a dominat topul 
notelor obținute. Erăs a 
fost sobru, disciplinat tac
tic, generos in efort, de o 
constanță care 
general, 
înscriși 
lectiv 
campionatului, 
pe pere” 
mere”
Brașov 
gazonul 
nul at 
tur. pe terenul 
Brașov și ăl lui 
șoara).
Cian
joc. 
n-a 
tosuficientă 
sat

Selecționata de juniori '89 — 
rămasă acum cea mai... mare 
dintre echipele noastre de ju
niori după ce formația 
Stanici si Răducioiu si-a 
cheiat activitatea 
tuat recent o 
Praga. unde a susținut 
partide 
rantele 
cealaltă 
niori a 
Iată ce 
partidele susținute la 
cei doi antrenori ai selecțio
natei noastre :

Cornel Vlad (antrenor 
cund) : „Primul meci l-am 
ținut în compania echipei 
tineret a puternicului 
praghez Bohemians, echipă 
sată pe locul secund în cam
pionatul rezervat acestor for
mații, cum este întrecerea spe
ranțelor la noi. Un adversar 
puternic, viguros și omogen. 
Partida s-a terminat la egali
tate, 0—0, deși am fi putut cîș- 
tiga meciul si noi, dar și Bo
hemians, ratindu-se mult de 
o parte și de alta. Al doilea joc, 
cel cu selecționata de Juniori 
a orașului Praga, a fost mult 
mai bun. Scor: 2—2. Noi am 
început foarte bine și am con
dus cu 2—0 la pauză, prin go
lurile iui Fulga și Șumudică. 
în repriza secundă, insă, gaz
dele au forțat egalarea și au 
obținut-o pini la urmă. Meciul 
a fost frumos. Am utilizat ur
mătoarea formație: Istode — 
Popa, Sobius, Mustățea, Daian 
— Riviș. Fulga. Tîrțăn. Șumu
dică — Crist eseu, S. Mihai, 
rezerve fiind Dali, Ciubotaru și 
Bicheși. S-au remarcat Popa 
Mustățea și S. Mihai”.

Cornel Jurcă (antrenorul 
principal): „Dincolo de cele 
două rezultate de egalitate ob
ținute la Praga, aș vrea să 
subliniez că meciurile respecti
ve s-au constituit in teste adec
vate, știut fiind faptul că e-

lui 
în- 

a efec- 
derplasare la 

două 
amicale : una cu spe- 
clubului Bohemians, 
cu selecționata de ju- 
capitalei Cehoslovaciei, 
ne-au declarat, despre 

Praga.

chipa se pregătește pentru ce
le două examene dificile din 
luna august. Turneul Prietenia 
din Polonia și Balcaniada din 
Iugoslavia. Sperăm mult ca la 
aceste două turnee să prezen
tăm o formație redutabilă, care 
să obțină rezultate bune. De 
altfel, lotul lărgit pentru cele 
două acțiuni din august se va 
reuni in 19 iulie și are urmă
toarea alcătuire : Constantin 
(Viitorul Pitești), Istode (Vii
torul București) și Bicheși 
(Viitorul Alba Iulia) — por
tari ; Popa (Viitorul București), 
Bîra (Viitorul Pitești), Falub 
(C.S.Ș. Dej), Sobius (C.S.Ș. Si
biu). Tanca (Viitorul Tg. Mu-

SELECTIONATEI '89
reș), Mustățea (Rapid), Dănilă 
(C.S.Ș. Piatra Neamț) și Daian 
(Viitorul Alba Iulia) — fundași; 
Mitrică (Viitorul Hunedoara), 
Prisăceanu (Viitorul Pitești), 
Riviș (Viitorul Arad). Firici 
(Viitorul Bacău), Fulga (C.S.Ș. 
nr. 1 București) și Dali (Meta
lul Reghin) — mijlocași ; Fold- 
vari (Viitorul Oradea), S. Mi
hai (Steaua), Sijj (C.S.M. Reși
ța), Sima (A.S.A. Progresul Ti
mișoara, Tîrțău (Dinamo), Tăr- 
tăreanu (C.S.Ș. Sibiu) și Cris
tescu (Viitorul Craiova). Cei 
mai mulți dintre acești jucători 
sînț deosebit de talentați, ră- 
niinînd ca ei să demonstreze 
calitățile pe care le au atît la 
Turneul Prietenia, cit și la 
Balcaniadă”. 9

SELECȚIE PENTRU LOTUL U.E.F.A.
In 
de 
în 

Capitală o acțiune de selecție 
pentru lotul U.E.F.A. *90.  la 
care au participat Jucători de 
la unele echipe bucureștene. 

Cazacu (Rapid) și 
(Metalul) — portari.

Juniorii nu au vacanță 1 
această săptămină, forul 
specialitate a organizat

Iată-i: 
Vințiu 
Moroșanu. Gilci. Păun, Cra
lu (Progresul). Dieo 
ua). Birsăsteanu. 
(Rapid). Bortea, 1 
Bueiumeanu, Ane», 
reanu (Sportul Studențesc). 
Nleuleseu. Dumitru si Dia- 
eonu (Metalul) — tocători de 
emț>- Antrenorii Gheorghe 
Staicu și Marin Tlțciea au 
planificat ta zilele de 1» 
st 19 Iulie, o nouă acțiu
ne de selecție, wnvoclnd ta 
București (luni 18 Iulie, ora
18. Ia 
tarii 
cie : 
tești).

eediul F.R.F.), 
Juniori 
Grosu
Băluță

(C.S.M. 
(Unirea

i (Stea- 
Criduo 

Piano iu. 
Moldo-

urmă- 
din provin- 

(Viitorui Pi- 
(Universitatea

in efort, 
a 'ipsit, 

coechipierilor 
intr-un recul 

în ultima treime 
tund 

‘ ce s-a 
(egal urile

Si Flacăra Moreni, 
din Tg.

punctele

în
săi, 
co- 

a 
s-a „dat 

„hiat pe 
cu F.C.M.

Mureș au 
lobîndite 

lui...
Poli” Timi-

L. Moldovan, tehni- 
subtil. clarvăzător in 

cu receptivitate tactică, 
depășit, uneori, o au- 

i care l-a pla
ne banca de rezerve.

0 Dacă nu ați ____ . __ ...
vă jucați numerele favorite ... 
tragerea LOTO 2 de mîine, du
minică. 17 iulie, mai nuteți ca 
astăzi (dar NUMAI A STA ZI I) să 
vă prezentați la Agențiile Loto- 
Pronosport pentru a vă încerca 
șansele. Reamintim de marile a- 
vantaje ale unei asemenea tra
geri. între care șl posibilitatea 
de a cîștiga cu NUMAI 2 NU
MERE I Răsfoind listele clștigăto-

Moroșanu 
și Rojnai 

____ 1 — portari. Pușca- 
(Viitorul Bacău), Caieoiu. 

(S. C. Bacău). Cara- 
Toader (Gloria Buzău), 

(Oțelul Galați). Mă- 
Anton (C.S.M. Su- 
lonescu

Moldovan, 
Bistrița).

(Viitorul

Craiova). 
Suceava) ț 
Alba Iulia) 
lău 
Mânu 
tea. 
Stanei u 
năilă, 
cea va) 
mișoara).
(Viitorul 
Albeanu 
Alin, 
Tărmure 
Leach.
șani). 
Bîrlad). 
Mureș) 
mia Rm. --------..
(U. T. Arad). Păcura1, (I.C.Î.M. 
Brașov). Gulpe (Tractorul 
Brașov). Stroe (Petrolul Plo
iești). ” ----------
Iulia), 
(F. C.
(Sticla 
de câmp.

(C.S.M. 
(Viitorul Ti-

Moga 
Bajan, 

Craiova). 
Ștefan (F. C. Argeș), 

(C. 8. Tîrgoviste),
Cioabă (Jiul Pctro- 

Ababci (F.E.P.A. 74
Alexa (A.S.A.
Moldoveana

Vîlcea). Bulzan

Urcan (Unirea Alba 
Enus, Cornătean» 

Constanța) si Falca 
Turda) — Jucători

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
rilor din ultimul timp (care se 
găsesc șl In Programul Loto-Pro- 
nosport), vă puteți convinge de 
marele număr de participant! 
beneficiari de clștlguri ta auto
turisme și bani la acest gen de 
tragere I

a II-a:

putut (tncă) să
" ia

tru a putea Intra în timp d» 
mal scurt în posesia sumelor de 
bani, autoturismelor sau celor
lalte clștlguri cuvenite, beneficia
rii trebuie să completeze perso
nal, citeț, cu liter' de tipar, pe 
duplicatele biletelor cîștlgătoare 
șl pe reversul talonului I de la 
Pronosport, uimătoarele date a 
numele și prenumele (fără pres
curtări). localitatea, strada, nu
mărul (eventual blocul, 
etajul. apartamentul), 
(sectorul) si codul poștal.
• Tragerea Loto 2 de 

duminică, 17 iulie, va avea

scara. 
Județul

• Continuăm să răspundem în
trebărilor unor participant! pe 
marginea modalității de încasare 
a ciștig urilor, reamintind că pen-

mllne, 
.. ___ _________l°c !n

București, la sediul clubului din 
str. Doamnei nr. 2, începtnd de 
la ora 16.30. Aspecte de la ope
rațiunile de tragere vor putea fi 
urmărite la radio, pe programul 
L la ora 17.30. Numerele extrasa 
vor fi radiodifuzate și în 
la ora 22.30. precum și 
Iulie Ia ora 8.55. Urăm 
panților mult succes 1

reluare, 
luni. 18 
partict-



In Polonia, In concursul de orientare sportivă ..Grand Prix"

fi BUNĂ RtPREZENIARt KOMÂSEASCĂ. 
P4TRU EOCURI I, UN IOC II Șl DOUĂ EOCURI III

La prestigioasa competi
ție de orientare sportivă 
..Grand Prix", din Polonia 
desfășurată de curind in Îm
prejurimile orașului Gdynia, 
alături de reprezentanții a 18 
țâri — printre care Austria. 
Cehoslovacia, Danemarcă. El
veția, Finlanda. R- D Ger
mană, R. F. Germania, Nor- 
vegia, Olanda, Polonia. Sue
dia, U.R.S.S. — a fost prezent 
și un grup de sportivi xxxnâni 
care a avut o excelentă com
portare, obținând ia final 
la fiecare din cele șase cate
gorii de vîrstă la care au 
Participat locuri pe podiu
mul de premiere. In print
plan. Ileana Jder, latin Cio- 
banu. Mircea Moldovan *1  
Dionisie Rașca, dștigători la 
categoriile F 19 A. R 17 A. M21 
B. și. respectiv. M 21 A pre
cum si Mihai Vereș care, ia 
Întrecerea de la cea mal— 
pretențioasă și trul popu
lată categorie. M 21 E (elită), 
peste 250 înscriși. a r rușii să 
se claseze pe locul doL

• Echipa de tenis a Argen
tinei pentru meciul m S-U.A-. 
progr^nat In perioada 22— 
34 iulie, ia cadrul „Cucei Da- 
viaT, vn fi akătuiiâ din Gui
llermo Perea-Roldan. Martie 
Jaite, Javier Frapa fi Chris
tina Minussi. in timo ee ee- 
lecțăonata S.U_4. & are in 
formație pe Jaha MeEnrae. 
Aadre Agassi. Keu Flach șl 
R a beri Segusa.
• Ia vederea meciului pen

tru „Cupa Davis* ce va a-

La înapoiere am solici
tat antrenorului iotului. 
Viorel Tomesea. amănunte. 
.Competiția a avat lae ia 
pădurea Romi a. timp de trei 
zile, pe un teren toarte tră- 
mintat. nisipos, plin de ml- 
răciniș, greu alergabiL pe 
trasee avind. la seniori, in
tre 9,5 ți IM km. eoaeurea- 
tii (aproape 889) benefi
ciind de hărți care an redat 
bine. urin nivelmeni fi 
planimetric, zânele de ta-
irecere. In aceste condiții
toți cei opt sportivi români aa 
fost medaliati, ea excepția
lui Gheorghe Urdea. venit 
pe locul 5, la M 21 E. De alt
fel. rezultatele tehnice. pe 
fiecare categorie in parte, 

reflectă rum nu se poate 
mai bine evoluția reprezentan
ților culorilor noastre. La 
F 17 A : 1. Iulia Ciobanu
167:04 2. A. Ljubomir 174:14. 
3 M. Tczewa 177:20 (ambele. 
Polonia) : M 17 A : 1. L. Kuwka 
164:57. 2. K. Tomazsewski
164:57 (ambii. Polonia). 3. 
Tiberiu falcău 173:08 ; M13A:

ATLETII JUNIORI, INTRE BALCANIADA Șl CAMPIONATELE MONDIALE
(Urmare din duo 1)

pentru C.M. ’88 ? La această 
întrebare ne-a răspuns antre
norul federal pentru juniori, 
Vasile Mureșan : „Dintre cei 20 
de sportivi aflați la această 
oră în vederile selecției, 15 se 
aflau pe lista inițială, ceilalți, 
deci, dcpășindu-și pe parcursul 
acestui an condiția de out-si- 
deri. Din prima categorie fac 
parte, printre alții, campioana 
și vicecanipieana mondială de 

(r< la Atena ’86, Ana Pădurcan —
1500 m și, respectiv, Alina 
Astafei — înălțime, Mirela 
Belu — lungime și Simona 
Staicu — 3 000 m (și ele pre
zente la premiera „mondiale
lor" de juniori). Doina Hom- 
neac — 1500 m. Daniela Pleș- 
can — 200 și 400 m. Cătălina 
Gheorghiu — 800 m, Mircea

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

• VALOAREA TENISMENILOR 
PARTICIPANT! in acest an la În
trecerile Wimbledon-ului oresupunea 
realizarea unui record de specta
tori. dar aceștia n-au fost decit 396 013. 
adică mai puțini decit oei de la dispu
tele din 1987 : 400 032. Timpul nefavo
rabil — se spune — este principala ex
plicație a numărului mai mic de privi
tori • VOLEIBALIȘTII BRAZILIENI 
vor întreprinde, luna viitoare un tur
neu în mai multe tărt europene, între 
care Franța. Belgia. Olanda. Bulgaria 
ș.a. • GREG FOSTER, campionul mon
dial (1983 și 1987) al cursei de 110 m 
garduri, s-a accidentat grav la un pi
cior, astfel că, mai mult ca sigur, el nu 
va fi selecționat pentru a lua parte la 
Jocurile Olimpice. La trecuta Olimpia
dă Foster a obținut medalia de argint 
(cu 13.23) dar acum el era creditat cu 
prima șansă la cucerirea medaliei de 
aur • PARE CURIOS dar nu schiul 
este sportul cel mai nooular în Elveția, 
ci fotbalul, cu 182 000 de jucători legi
timați. Handbalul a-e 33 <00 de legi
timați. jar Voleiul . 27 700. Statistica a- 
ceasta se referă la sportivi legitimați, 
altfel credem că. totuși, schiul contea
ză pe cel mai mare număr de practi- 
zanti. chiar dacă multi dintre aceștia nu 
Sînt... legitimați • PENTRU ATRI

BUIREA PREMIULUI „OSCAR*  in do
meniul șahului, principalii ~~>ț a-j
fost marii maeștri sovietici Gori Kas
parov $i Anatoli Karpov. La ancheta 
organizată la Barcelona de Asociația 
internațională a ziariștilor și comen
tatorilor de sah. Kasparov a obținut 555 
de voturi cu 52 urai multe decit Kar

pov. • ANTRENORUL PRINCIPAL al 
lotului sovietic de canotaj Vitali 
Galkov, a acordat un interviu ziarului 
„Komsomolskaia Pravda-, in care, 
printre altele, declară că „in competi
ția olimpică feminină, principalele ad
versare ale canotoarelor sovietice vor 
fi sportivele dtn România și R. D. Ger
mană" « ÎN BULGARIA. In cadrul a 
22 693 de echipe de fotbal iși desfășoară 
activitatea un număr de 444 000 de 
tocători • POTRIVIT UNEI AFRO-, 
BÂRI a C.I.O.. Federația Internațională 
de Ailctism va include în programul 
J.O. din 1992 toate probele care figu-
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L neana Jeler 188, 2. A. Vos
kova (Cehoșlovana) 199.57. 
1 A. Lipnik (Polonia) 203.23 : 
M 21 A : L Dionisie Roșea 
201:43, 1 D. Carlsson (Suedia) 
202:43. 3. Ovidia Duca 209 24 ; 
M 21 B : L Mircea Moldovan 
131:4. 2. C. Bankiew.cz (Polo
nia) 133 30. 3 U Multor
(RJJ.Gj 153:40 ; M 21 E : L D. 
Norin (Suedia) 239:17, X 
Mihai Vereș 249:02. 1 L
Joergeneen (Danemarca) — 
259:48 4. W. Gutowsk; (Po’.o- 
nia) 25951. 5. Gbeerghe
Urdea 259 52. La aceste rezul
tate M mal adăuga reușitele 
pe etape — tret U aamâr —. 
fiecare sportiv roita ab
ia ai ad na toc latre priorii 
Urai. tar dintre aceștia, pe 
primai lae Ileaaa Jder.
Iulia Ciobi na li Hirer*
Moldovan ia etapele n sl IU
fi Dionisie Roșea. OvHîa
Daca Ia etapele O șl respec
tiv IIL Această buni re-
prerealare românească. cea 
mai bună die .lumii ani
— ta 1987 participarea o-a
soldat dear ea un Ine M — pe 
datorează *1 faptului eă.

brii Mulai aa avut peri-
baitaiea «ă-M desăvirseaseă 
pregătirile eentralizzL iar
ea putU timp Înaintea Ma-
retal Prrmlu ei sl-aa ve
rificat potențiala! ta *Copa  
■emâaiei-*

loan NOVAC

CAMPIONATUL EUROPEAN
DE BASCHET-JUNIOARE
SOFIA, 15 (Agerpres). — In

tre 24 si 31 Iulie, in Bulga
ria se va desfășura Campiona
tul European de baschet pen
tru junioare. echipele califi
cate fiind împărțite in două 
serii ; Grupa A : U.R.S.S..
Polonia. Cehoslovaca. Spa
nia, Israel, Franța; Gmpa 
B : Iugoslavia. Itaha. Un
garia. Bulgaria. Belgia și 
R. F. Germania.

Oaidă — 119 m g. In cealal
tă, se află Luminița Avasiloaie 
— 800 m și Aura Crăcea — 
400 mg. Și din această exem
plificare rezultă că linia de 
forță o reprezintă și la acest 
eșalon de vîrstă elementul fe
minin, dar, iată, și băieții au 
început să aibă veleități. Spre 
deosebire, însă, de fete, care 
mizează încă pe semifond și 
fond, ei încearcă să spargă 
plafonul mediocrității in spe
cii! prin-, garduri. In ceea ce 
privește performanțele junio
rilor noștri, cu care se acredi
tează la apropiatele Campiona
te Mondiale, cu asemenea cifre 
ca 1,98 m Ia înălțime (cu care 
Alina Astafei deține primul 
rezultat mondial al categoriei 
de vîrstă), 4:09,70 al Doinei
Ilomneac la 1500 m, 2:00,53 al 
Cătălinei Gheorghiu la 800 m

TURNEUL DE BOX DE LA BERLIN 
iN SEMIFINALE

BERLIN. 15 (Agerpi’cs). — 
In sferturile de finală ale 
turneului international de 
box de la Berlin, in limitele 
categories ușoară. ougi'.istul 
român Giani Gogol l-a 
Învins la puncte pe Olaf 
Trenn (R. D. Germană). iar 
Andreas O*. to (R- D. Ger
mană) a dispus la puncte de 
Borislav Abadie v (Bulgaria).

Alte rezultate : categoria 
muscă : Andreas Tews
(RJXG.) Up. Alfred Kotey 
(Ghanaj, Roland Schmidt 
(R.D.G.) b-p. Gabriel He net 
(Cehoslovacia). Kim Kwang 
Cboi (R. P. D. Coreeană), 
tap. Heiko Hinz (R.D.G.). Pe
dro Orlando Reyes (Cuba) b.p. 
Serafun Todorov (Bulgaria) 5 
cateecsia mijlocie mică :

SCHIMBARE DE LIDER 
IN TURUL FRANȚEI!

PARIS, 15 (Agerpeesl. — Cea 
de-a 7»-a ediție a Turului ciclist 
al Franței a continuat ca etapa 
a U-a. Morrice — Alpe d’Huez. 
care a comportat escaladarea a 
patru viituri de pruna catego
rie. La panelele de câțărare, a- 
nlmatorii Întrecerii aa fost ct- 
eilțta colrrmbe-.i dar victoria fi
nală a revenit rutierului olandez 
Steves Books. Înregistrat pe «7 
km ea timpul de IJ3 :44 (medie 
orară ri.751 km). La interval de 
secunde, pe locurile următoare 
au sosit : un alt ciclist clandez. 
Tbeunisse, spaniolul Delgado, 
columbienll Parra și Herrera, 
francezul Clauevrolat șl. la circa 
s min., fostul lider, canadianul 
Bauer. Unul din marii favorițl al 
cursei, francezul Laurent Fignon. 
învingător la edițiile din lin ți 
1SM. $1 belgianul Vanderaerden 
au abandonat.

Pe primul loc In clasamentul 
general individual a trecut spa
niolul Fedrv Delgado, urmat de 
Bauer la 15 s. Parra la 131. Ro
oks li ia Herrera ia 235 etc.

(acestea două fiind obținute b 
recenta „Capă de vară-) sau 
13,»• realizat de Mircea Oaidă 
la 110 m g iu cadrul J.B. (sub
stanțial coborită sub cifra pla
nificată pentru CM), se poate 
urca, după estimările de la a- 
ceastă oră, pe podium. Și 
n-am epuizat rezultatele care 
constituie o bază serioasă de 
discuție pentru primele locuri 
in diverse alte probe unde vom 
avea reprezentanți-.

Sigur, estimări și pronosticuri 
se pot face multe. Acolo, insă, 
în zilele fierbinți de la Sud
bury, In timpol celei de a 
doua ediții a C.M. de atletism 
juniori, undo sînt anunțați 
sportivi din aproape 150 3e 
țări, reprezentanții noștri vor 
avea a face fată la mizlte ne
cunoscute. Să sperăm că le vor 
rezolva cu succes și să credem 
in talentul, munca ți șansa kw. 

Enrico Richter (R.D.G.) b.p. 
Rudei Obreja (România), 
Torsten Schmitz (R.D.G.) b.p. 
Chang Gun II (R- P. D. Co
reeană). Jose Luis Hernan
dez (Cuba) b. k.o. II Mike 
Olesch (R. D. G.), Stefan 
Cirok (Cehoslovacia) b.p. 
Dariusz Wasiak (Polonia).

CU CASCĂ, FARA CASCA'....

de 
se 
la 
ar

Medellin, a! doilea centru 
urbanistic al Columbiei ; 1500 
de metri altitudine, două mi
lioane de locuitori. Supranu
mit. de un secol șl mal bine, 
orașul eternei primăveri, tem
peratura mentinîndu-se con
stant la 22 de grade, practic 
pe tot parcursul anului. O a- 
șezare care, ani în șir, n-a 
ținut să se facă știută lumii 
decit prin superbele sale or
hidee. iar. fără voia sa. prin 
faptul ci aici șl-a găsit sfir- 
șitul, intr-un accident de a- 
vion. Carlos GardeL genialul 
Interpret de tangouri. Aceasta 
se petrecea cu mal bine de 
treizeci de ani în urmă, iar 
evenimentul a con
stituit, poate, cel 
mal singe.'os fapt 
divers al perioade’ 
dinaintea deceniului 
șapte, intr-un oraș 
căruia nimic nu v
schimbe temperatura șl liniș
tea_

Aprilie 1SZ8 : un concurs 
motociclism urmează să 
desfășoare pe circuitul de 
Medellin. De fapt startul
fi trebuit să se dea cu aproa
pe o oră In urmă, numai că 
între reprezentanții poliției 
locale șl cel al Federației de 
motociclism a intervenit o 
neînțelegere : paradoxal oa
menii in uniformă, tocmai eL 
nu vor să permită motocicliș- 
tilor portul clasicelor căști de 
protecție (I). In timp ce di
rectorul de concurs, pe bună 
dreptate, nu concepe darea 
startului în asemenea eondl- 
țlL Zadarnic slnt fluturate 
regulamentele Interne șl in
ternaționale ale sportului pe 
două rod. oamenii legii știu 
una șl bună — la MedeUln. 
chiar și Intr-un concurs ofi
cial. este Interzis portul căș
tilor I

Stupefiantă situație, proba
tul unsei la lume, dar din 
păcate reală, și explicabilă 
nriotr-cn singur ewrint : *4-  
earia*.  Termen de dată mai 
recentă, cum este șl -breas
la*  pe care • definește, șl 
care are ta vedere membru 
bandrior columbiene impli
cate la traficul eu drogări.

PREGĂTIRI PENTRU „CUPA DAVIS"

i ■■■ an ■■■■■■■■■ ■naroav 
rează acum la campionatele mondiale. I 
Vor fi. deci, și cursele feminine de | 
19 000 m si 19 km marș • CELE 54 DE F 
ECHIPE naționale înscrise la Cupa Mon- | 
dială de tenis, a tinerilor sub 16 ard, con- I 
stituie un record de participare la această | 
competiție. Intrecqiile finale se vor I 
desfășura în localitatea australiană | 
Perth. Intre 16 și 20 noiembrie • CAM- I 
PIONATELE MONDIALE, din ’ 1990. B 
'a surf vor avea loc în insulă lapo- ■ 
neză Niijima, iar cele din acest an se I 
vor desfășura pe coasta de nord-vest a ’ 
insulei Porto Rico. Această discroli- I 
nă sportivă este într-o serioasă ofen- ! 
sivă în ceea ce privește popularitatea £ 
mplicit numărul practicantilor • i 

DUPĂ CE TINARUL ALERGĂTOR a- I 
meri can Steve Lewis a înregistrat, i 
la 22 mai. la Westwood, un nou record £ 
mondial de juniori pe 400 m. cu 44.65 s. B 
la 24 iunie, la Lausanne, in Elveția, ! 
Lewis a alergat din nou 44.65 ! • UN ]!!
NOU RECORD MONDIAL de tontori a I 
fost înreg'strat și la 100 m. probă in ■ 
care Andre Cason a alergat 10 58 s la | 
25 iunie- la Tallahassee. Se grăbesc | 
oustii 1 J

Romeo ViLARA

60 DE SPORTIVI DIN
SENEGAL LA J.0.
DAKAR, 15 (Agcrprcs). — 

La Jocurile Olimpice de 
vară din acest an. Senegalul 
va fi reprezentat de o dele
gație ce va cuprinde 60 de 
persoane. Sportivii senega- 
lezi vor fi prezenți la trei 
discipline : atletism, judo si 
lupte.

MH șl mii la număr, impar
tial în grupări rivale care 
nu se sfiesc să-și regleze con
turile In plină stradă, temu- 
tii sicarlos terorizează orașul 
din goana motocicletelor, je
fuind șl ucigînd ' ”----
tuL.. ------
care 
tea. ___ ,____ ___ _ __ _ _
luat măsura interzicerii aces
tor căști, ce de fapt deve
neau... măști, neadmițînd ex
cepții niei cînd e vorba de 
un concurs sportiv. Semn si
gur că la Medellin violența 
a atins cote Îngrijorătoare : 
2951 de asasinate în plină 
stradă în cursul anului 1987 

(deci unul la trei 
ore !). 366 de poli
țiști ș! 120 de jude
cători eăzuti si ei 
victime ale acelo
rași sicarios, fae ca 

CMicago sau Dallas să pară, 
prin comparație, niște orașe 
liniștite

Ce demon a Intervenit însă 
ta viața orașului în care al
tădată nu se întimpla nimic. 
transformîndu-1 intr-un ve
ritabil pol al crimei organi
zate 7 Potrivit revistei ..Paris 
Match*  explicația este revol
tător de simplă : aceeași criză 
economică galopantă, același 
șomaj care face ravagii în 
mai toate țările capitaliste 
șl-au arătat aici colții mal 
rău * “ - —
nul 
de 
l-a
-pe 
mai __
cu droguri, comerț 
de proliferarea pe potrivă a 
plantațiilor clandestine din 
vecinătatea orașului Medellin.

Stupefiantă situație. spu
neam la început, anularea a- 
celuî concurs de motociclism; 
dar ea ne apare ca o nevino
vată glumă pe Ungă tabloul 
macabru conturat de statis
ticile poliției. Si apoi, ce mal 
poate fi stupefiant intr-un 
oraș în care... stupefiantele 
tac legea 7 1 

_ la adăpos- 
căștllor de motocicllst 

le camuflează ldentlta- 
Iată pentru ee poliția a

ea in alte părți. Incit u- 
tlneret debusolat. înrăit 
mizerie ș! Ignoranță nu 
rămas decit alternativa 
scut sau sub scut*  (cel 
ades... pe) a comerțului 

favorizat

Sorin SATMARI

vea loc intre 22—24 iulie la 
Montevideo, cu echipa U- 
mguayuluL federația de te
nis din Venezuela a selec
ționat următoarea echipă 1 
Alfonso Mora, Nikolas Fe- 
reire, Carlos Olaverio si 
Inaki Calva.

AFLATA în turneu în Canada, 
echipa Steaua Roșie Belgrad a 
lntilnit la Toronto formația lo
cală Blizzard. Victoria a revenit 
gazdelor, cu 6—5 (după executa
rea loviturilor de la 11 m).

REZULTATE înregistrate în 
wCupa de vară" : F.C. Tirol — 
Rad Belgrad 2—0; MalmS — Den 
Haag 2—0 ; Brondby (Danemarca)
— Orgryte 1—1 ; Young Boys 
Berna — Haladas (Ungaria) 4—0; 
L.K.S. Lodz — F.C. Kaiserslau
tern 2—4 ; Aarhus — Carl Zeiss 
Jena 2—0 ; Grasshoppers Zurich
— Oster Vărjo (Danemarca) 1—1.

ZILELE trecute s-a dat publici
tății rezultatul anchetei pentru 
stabilirea celor mai buni jucători, 
pe posturi, care au evoluat la 
„Euro ’88“. La acest referendum 
internațional au participat sute 
de ziariști prezenți la turneul fi
nal. Iat$ echipa stabilită de an
chetă (în formula 1-4-4-2) : Da- 
saev (U.R.S.S.) — Bergomi (Ita
lia). Rijkaard (Olanda). Barest 
(Italia), Raț (U.R.S.S.) — Brehme 
(R.F.G.), Gullit (Olanda), Hough
ton (Irlanda), Matthaus (R.F.G.)
— Van Basten (Olanda), Protasov
(U.R.S.S.). La rîndul ei. revista 
„Fussball-Woche“ din Berlin a 
alcătuit o altă formație (în for
mula 1—3—4—3) : Bonner (Irlan
da) — Rijkaard, R. Koeman (O-. 
landa), Kuznețov (U.R.S S.) —•
Giannini (Italia). Houghton. Mi- 
hailicenko (U.R.S.S.). Donadoni 
(Italia) — Gullit. Van Basten, 
Protasov

Bankiew.cz

