
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

DE LA CONSFĂTUIREA COMITETULUI POLITIC
CONSULTATIV AL STATELOR PARTICIPANTE

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a înapoiat, simbătă, în Ca
pitală, venind de la Varșovia, 
unde, in fruntea delegației țării 
noastre, a luat parte la Consfă
tuirea ................... — ....
Consultativ 
eipante la 
Varșovia.

La sosire, 
peni, conducătorul partidului și 
stalului nostru a fost salutat 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidu
lui, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, de reprezen
tanți ai unor instituții centrale, 
organizații

Pionieri 
au oferit 
Ceaușescu 
Ceaușescu

Au fost 
Republicii __ „____ ______
București, membri ai ambasadei.

Comitetului 
al statelor 

Tratatul

Politic 
parti

de la

pe aeroportul Oto-

de masă'și obștești, 
români și polonezi 

tovarășului Nicolae 
și tovarășei Elena 

buchete de flori, 
de față ambasadorul
Populare Polone la

Simbătă, ltt iulie, la Varșovia 
s-a încheiat Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al 

.statelor participante la Tratatul 
tie la Varșovia.

Ședința 
desfășurat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Conducătorii delegațiilor parti
cipante la consfătuire au sem
nal „Declarația statelor parti
cipante la Tratatul de Ia 
Varșovia cu privire Ia negocie
rile pentru reducerea forțelor 
armate și armamentelor con
venționale în Europa". Au fost 
adoptate documentul „Conse
cințele cursei înarmărilor asu
pra mediului înconjurător și 
alte aspecte ale securității e- 
cologiee" și Comunicatul con
sfătuirii.

Consfătuirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
colaborare tovărășească.

de închidere s-a 
sub președinția

★
După Consfătuirea Comitetului 

Politic Consultativ âl statelor

A REVENIT SIMBATA IN CAPITALA
ZiAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT
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REMARCABILE Cil OINDUl LA VIITOARELE
participante la Tratatul dc la 
Varșovia, conducătorii delega
țiilor statelor participante — 
Todor Jivkov, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, Milos Jakes, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. 
Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului 
blicii ] 
Wojciech 
secretar al 
Muncitoresc 
președintele 
al Republicii Populare Polone, 
Nicolae Ceaușcscu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Karoly 
Grosz, secretar general al 
Partidului Muncitoresc So- 
cialisl Ungar, președintele Con--§ 
siliului de Miniștri al Republi- 
cii Populare Ungare, Mihail

VICTORII ROMANEȘTI

LA BALCANIADA AFIRMĂRI EUROPENE..;

de Stat al Repu- 
Dcmocrate Germane, 

i Jaruzelski, prim- 
C.C. al Partidului 

Unit Polonez. 
Consiliului de Stat

§

&

DE ATLETISM
•

ANKARA, 17 (Agcrpres). — 
In cadrul Jocurilor Balcanice 
de atletism de Ia Ankara, spor
tiva română Paula Ivan a cîș- 
tigat proba de 800 m, cu timpul 
excelent de 1:56,42. Alte victorii 
pentru culorile sportive româ
nești au obținut Sorin Matei la 
săritura
George Boroi la 110 m gar
duri — 
la 3 000
Pogăccanu la 10.) m garduri 

— 12,84, Constantin Gas rilă -la
1 500 m — 3:40,42.

în înălțim? — 2,31 m,

13,76, Viorica Ghican 
m — 9:07,99. Mihaela

„Luna lui Cuptor" reprezin
tă, fără îndoială, pentru ti
nerii noștri jucători de tenis 
de masă punctul de... fierbere. 
Nu atît datorită temperaturii 
ambiante, cît faptului că este 
vremea marelui examen al 
verii: Campionatele Europene 
de juniori și cădeți, ajunse la 
a 31-a ediție. Dar pină la star
tul prc.prlu-zis, adică pină sîm- 
bătă 30 iulie, atenția s-a fn 
calizat, firesc, către un singur 
obiectiv, cel al pregătirilor, 
sportivii și antrenorii fiind con- 
știenți nii numai de dificultă
țile ce le au de învins la cam
pionate, dar și de faptul că și 
la Novi Sad școala româneas

că de tenis de masă trebuie 
să dovedească, așa cu.n a fă
cut-o la fiecare din edițiile 
precedente, că se află la înăl
țimea... podiumului de pre 
miere.

Drept urmare, se muncește 
intens, pentru că „deși, în a- 
parență, tenisul de ntasă parc 
un sport ușor de practicat, el 
este, totuși, foarte dificil, ne- 
cesitînd ore și ore de muncă, 
mii de repetări ale unor ele
mente tehnice pentru a răs-

Emanuel FĂNTÂNEANU

(Continuare in pag a 4-a)

Gorbaciov, secretar generai al 
C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice 
o întilnire 
care s-au 
atmosferă 
nească.

au avui, 
separată și convorbiri 

desfășurat într-o 
cordială, priete-

★

$

La plecarea din Varșovia, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste 
a fost salutat de 
Wojciech Jaruzelski, prim- Ș 
secretar al Comitetului Central § 
al Partidului Muncitoresc Unit § 
Polonez, 
lui de 
Populare 
Messner, 
Politic 
președintele Consiliului 
Miniștri, Jozef Czyrck, membru 
al Biroului Politic, secretar al 5 
C.C. al P.M.U.P., Boguslav | 
Kolodziejczyk, membru al Sș 
Secretariatului C.C. al P.M.U.P., § 
Florian Siwicki, membru al 
Biroului Politic al C.C. al | 
P.M.U.P., ministrul apărării 
naționale, Tadeusz Olechowski, § 
ministrul afacerilor externe.

Au fost prezenți ambasadorul $ 
Republicii Socialiste România 
la Varșovia și membri ai 
ambasadei.

Romania, 
tovarășii 

nrim-

președintele Consiliu- 
<-.z_z Republicii §

Zbigniew 
al Biroului 

al P.M.U.P., § 
de §

Stat al 
Polone, 

membru 
al C.C,

La Curtea de Argeș

RALIUL HARGHITEI
UN CONCURS

TRADIȚIONAL, S-A BUCURAT
DE O LARGA PARTICIPARE

automobilelor 
temei ari care

șl 
dau 

Republi-

ca ra vana 
sportivilor 
viață Campionatului 
can de raliuri din prima divi
zie a poposit, la mijlocul săp- 
tărnînii trecute, în județul Har
ghita. In cîteva ore, frumosul 
municipiu Miercurea Ciuc s-a 
îmbogățit cu zeci de mașini 
multicolore, ingenios desenate, 
cu autoturisme de „service" 
purtind deasupra k>r o mulțime 
de cauciucuri gata de schimb, 
platforme pe care erau aduse, 
nederanjate, „vedetele" ce ur
mau să se întreacă pe asfaltul 
și macadamul (șosele nemoder
nizate. special alese) traseului.

Pentru cîteva zile, caravana 
a rămas a județului, timp în 
care localnicii și-âu completat 
colecțiile de autografe, s-a 
făcut recunoașterea traseului 
(lung de 435 km, între care 
doar 259 asfaltați, cu 15 probe

Echipajul învingă
tor (L. Bal.nt — 
C. gărnescu) Intr-o 
probă de maca

dam

ASOCIAȚIA „ELECTRONISTUL"

SE DOREȘTE VREDNICĂ DE FIRMA „ELECTROARGEȘ"

de clasament), ba s-a mai traș 
o fugă pînă la București după 
un nou motor, fiindcă la antre
namente s-a calat cel de la 
mașina unui favorit (cazul U- 
nirii Tricolor București). Prilej 
de întilnire, firesc, cu concu- 
renții Raliului Harghitei, ajuns 
la cea de a 9-a ediție. Și fi
indcă se anunța .luptă mare" 
atît pentru primele trei locuri 
la individual, cit și pentru pri
mele două în clasamentul pe 
echipe — I. A. Dacia Pitești 
și I.A.T.S.A. Dacia Pitești, re
velația, se aflau la egalitate de 
puncte — am stat de vorbă cu 
cîțiva dintre liderii campiona
tului. I. Mălăuț (I.A.T.S.A.) : 
„Ne prezentăm cu 7 echipaje 
bine pregătite. Victoria de azi 
poate fi decisivă pentru titlu"; 
Șt. Vasile (I. A. Dacia), destul 
de calm, bazat pe marca 
periență a echipei: 
descurcăm noi, n-aveți 
Am trecut prin probe

ex- 
„Ne 

grijă.
mai

grele"; C. Motoc (Unirea Tri- 
celor): „Avem pe mașină mo- 
tor de Renault 5. Totul este 
bine pregătit. Ne batem pentru 
sansa noastră la individual". 
Apropo. La ora actuală, în ra
liuri sînt 10 concurente... Da
cia la caroserie, dar cu motoare 
„Renault 5", „17“ ba chiar „20“. 
Regulamentul permite, la grupa 
„C 2". Nelipsite din campionat, 
ca in fiecare an. două perechi 
mai deosebite: Ibolya Szots și 
fiica sa, „echipaj din Mureș"; 
soții Violeta și Florin Cordan, 
pereche ce a obținut anul tre
cut frumoase succese la bordul 
unui Oltcit și care acum merge 
pe Dacia și face parte din e- 
chipa Rutierul Brașov.

Startul, liniștit (s-a plecat 
din minut în minut, de pe o

Modeslo FfRRARINI

(Continuare în pag 2-3)

In „pauza tehnologică' gimnastica este practicată cu plăcere de 
întregul personal din secția „Montaj“

Ctitorie a „EPOCII NICOLAE 
CEAUȘESCU", expresie a 
grijii partidului, a secretarului 
său general pentru amplasarea 
judicioasă a forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării, pen
tru dezvoltarea armonioasă a 
tuturor localităților țării, în
treprinderea de produse elec
tronice și electrotehnice 
(I.P.E.E.) „Electroargeș" din 
Curtea de Argeș a devenit în 
doar cîțiva ani o „firmă", cu

noscuta în țara și peste hota
re. Pentru că produsele pur
tind denumirea „Electroargeș", 
aparținînd industriei de vîrf, 
sînt solicitate deopotrivă de 
întreprinderile românești, ca 
și de numeroase altele, cu tra
diție în acest domeniu, din 
țări industriale dezvoltate. A- 
tributele articolelor electronice 
și electrotehnice produse de 
cei circa 5 COC de oameni ai 
muncii — majoritatea femei —

în dinamică și rodnică acti
vitate creatoare, sînt calitatea 
și promptitudinea în livrare.

„întreprinderea noastră a 
fost înființată la indica
ția tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al partidului, președintele țării, 
— n-e spunea secretarul Comite
tului de partid, tovarășul Mi
hai Barbu. Au existat și scep
tici, care se îndoiau că oa
menii locului, deprinși cu 
preocupările ior tradiționale, 
vor face față cerințelor pro
ducției de electronică și elec
trotehnică. Dar. iată că oamenii 
au fost școlarizați, perfecționați 
și acum sînt muncitori cu înal
tă calificare, tehnicieni, maiș
tri, unii au ajuns ing’neri, cer
cetători. Transformări profun
de, calitative s au petrecut — 
ca pretutindeni în România 
socialistă — în viața lor. mate
rializate în aportul la înflori
rea patriei și în creșterea sub
stanțială a nivelului lor de trai 
material și spiritual".

I-am văzut în cîteva secții, 
unde ne-a însețit președinta 
sindicatului, tovarășa Olga 
Roșu, mînuind cunoscutele 
strunguri sau supraveghind ti 
tilaje ultramoderne, roboți in-

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)

Divizionarele A la ora bilanțului

S. C. BACĂU: UN ÎNCEPUT MAI SLAB, 
SALVAT DE UM RETUR IM FORȚĂ

(in pag- 2-3)

Secvență din partida ne care băcăuanii (în tricouri ' albe) 
au susținut-o în primăvară la București, cu Dinamo, și în 
care au reușit un scor strins Foto: Eduard ENEA



Penultima etapă a campionatului de motociclism-viteză Nou promovate în Divizia A de rugby „cu
ÎNTRECERI PRESĂRATE CU SURPRIZE HIDROTEHNICA IAȘI L

SI NOI LIDERIa
rG. SIUREȘ, n (prin tele

fon). Penultima etapă (a IV-a) 
a campionatelor republicane 
individuale de motociriism vi
teză pe șosea a fost cea mai 
viu disputată, lupta pentru 
puncte dewnind tot mai dîr- 
ță și marcată cu eemne de în
trebare care $i-au găsit răs
puns, aproape La toate cla<=eie 
din program, o dată cu desfă
șurarea ultimei ture. Avînd de 
parcurs un traseu extrem de 
dificil (lung de 2.4 km, cu 12 
viraje dreapta-stinga dratre 
care 6— ace de oâr), majori
tatea piloiilor și-au' e'alat din 
plin, după cum apnxia 
maestru] emerit al sportului 
P. Paxino din București, cu
rajul și indemir-area in îața 
a aproximativ 15.000 de specta
tori.

Spre deosebire de etapele 
anterioare, toate clasele, cu 
excepția alergării «îe la 50 
cmc fete unde a existat doar 

o solistă — Carmen Dumitraș- 
eu, au avut— suspans, moto- 
cicliștii care conduceau in cla
samentele generale fiind intre- 
cuți în această rundă. Drept 
urmare, la 4 din cele 6 clase 
s-au schimbat liderii. P- Po
pescu — A. Popa la ataș. A. 
Doru la 125 cmc, P. Festo la 
250 cmc și Al. Molnar k. 50 
cmc sport preluind conduce
rea. Așadar, s-au relansat în
trecerile pentru primul lec, 
iar după etapa de duminică 
sînt mai mulți candidați pen
tru celelalte locuri d" pe po
dium, producindu-se multe ro
cade în clasamente, ceea ce 
anunță o luptă palpitantă In 
etapa finală de la Reșița. Dis
putele de duminică au prile
juit și un reviriment al spor
tivilor de la Torpedo Zărnești,

LA MAJORITATEA CLASELOR
LT. București, care și-au îm
bunătățit situația in clasa
mentele generale, precum si 
al experimentatului pilot C. 
Șerb. care, in căutările lui in 
vederea perfecționării unui 
motor competitiv, s-a numărat 
printre animatorii celor mai 
puternice motociclete solo (250 
ane). S-au petrecut și fapte 
neobișnuite. in care unii aler- 
gători ce păreau învingători 
siguri s-au văzut învinși: fos
tul lider la 125 ane, bucureș- 
toanul T. Treia, a condus au
toritar 12 tare (din cele 16) 
dar apoi a intrat, d:n neaten
ție, în bordura unui viraj și 
șj-a defectat schimbătorul de 
viteză; frații A. ți F. Toth, 
presați de maeștrii sportului 
P. Popescu și A. Popa, n-au 
mai putut struni „caii putere" 
și au ieșit din traseu. în ge
neral. a fost o etapă cu sur
prize.

CLASAMENTE — 
cmc: 1. D. Arșin 
Timișoara) 25 p. 2. 
(IRA Tg. Mureș) 22.
mia (IT București) 20; 50 cmc 
(începători): 1. St Szekely
(Voința Oradea) 25 o. 2. D. 
Co jar. u (Torpedo Zărnesti) 22. 
3. D. Kdlcsar (IRA) 20; 50 cmc 
fete : 1. Carmen Dumitrașcu
(Calculatorul București) 25. 2. 
Doina Popescu (Torpedo) 22, 
3. Cornelia Pricopi (Otelul Ga
lați) 20 p; 250 cmc: 1. P. Festo 
(IRA) 25. 2. T. Troia (IMGB) 
22, 3. P.* Chiriță (CSM Reșița) 
20, 4. C. Șerb (To-p-rio) 18; 
ataș pînă la 500 cmc: 1. P. Po
pescu — A. Popa (Torpedo) 
25, 2. M. Calboreanu — G. 
Tamaș (Voința Sibiu) 22. 3. A. 
și F. Toth (IRA) 20; 50 cmc 
sport: ‘ ’
(IMGB) 25,

J.
3.

(Prog. Timișoara) 22. 3. T.
Drăghici (IMGB) 20; general 
— 125 cmc: 1. D. Arșin 92, 
2. J. Nemeș 82, 3. A. Irimia 
50; 50 cmc: 1. D. Cojanu 80, 
2. Șt. Szekely 70, 3. A. loja
(Electramurcș) 62; 50 cmc fete: 
1. Carmen Dumitrașcu 90, 2. 
Doina Popescu 82, 3. Cornelia 
Pricepi 54; 250 cmc: L f. Fes
tei 75. 2. P. Chiriță 72, 3. D.
Cîura-u (IMGB) 62; ataș: 1. P. 
Fopțșcu — A. Popa 94, 2. A. 
și F. Toth 92. 3. M. Calborea- 
mi — G. Tamaș 80;
sport: 1. 
Drăghici 
cu 80.

Corpul
de concurs — L Ianoși. arbitru 
principal 
tar
tror șef — 
funcționat cu 
operativitate, 
întrecerilor a 
asigurată de Asociația Sporti
vă IRA Tg. Mureș.

Al.
83.

de

50 cmc
Motoar 81. 2. T.
3. M. Mezinoes-

oficiali (director

D. Florea, secre- 
Gh. Didescu. cronome- 

S. Nedelea) a 
competență și 
iar organizarea 
fost ireproșabil

Troian IOANÎȚESCU

~~~

1. M. Mezincescu
2. Al. Molnar

ASOCIAȚIA „ELECTRONISTUL"
(Urmare din pao. I) la

Promovata în Divizia A din 
seria a IlI-a ă eșalonului se
cund s-a aflat pînă în ultima 
clipă sub semnul incertitudinii. 
Candidate: Hidrotehnica Iași și 
Locomotiva Pașcani. Prima, la 
o tentativă de debut; a doua, 
în situația de a reveni în „A". 
Ambele cu același număr de 
puncte, 34, după un campionat 
aspru. S-a recurs la un meci 
de baraj, disputat în Capitală. 
Șansele păreau a fi de partea 
pășcănenilor, mai experimen
tați. Dar, surpriză! Rugby știi 
de la Hidrotehnica, cu o acti
vitate de doar doi ani în Divi
zia
Cu 
nat
12

B, au încheiat în avantaj, 
18—7, după ce în campio- 
avuseseră următorul bilanț:

11 0 1 347 — 94 34
A fost limpede pentru toată 

lumea: la ora calificării în pri
ma divizie, „elevii" antrenori
lor Pavel Vizitiu (fost titular 
la Politehnica Iași, o vreme 
antrenor chiar la „Poli") și 
Traian Vezetcu s-au prezentat 
intr-un mod mai convingător 
decit adversarii lor.

Prof. V. Cihodaru, președin
tele secției de rugby a noii 
promovate, consideră absolut

CAMPIONATELE NAȚIONALE, INTR-O FORMULA 
MODIFICATA

firesc acest succes, intr-o con
fruntare sportivă in care rug- 
byștii ieșeni i-au avut ca ad
versari nu numai pe cei din 
Pașcani (deci, din același ju
de*), ci și pe aoeia de id Elec
trocontact din Botoșani, una 
din revelațiile campionatului 
diviziei secunde.

Jucătorii cu cele mai mari 
merite în obținerea acestei 
reușite au fost: Florea (fun
daș), Popa șl Roșu (aripi), Gră- 
dinaru și Manolache (centri), 
Bosinceanu („uvertură"), Pa- 
raschiv (mijlocaș la grămadă), 
Asaftei (închizător de grăma
dă), Arhip și Aștefănoaie (flan- 
keri. linia a IlI-a), Samoiiă și 
Corpaci (linia a II-a), Gingâ și 
Botezata (pilier’) și Cucuteanu 
(taloner). Au mm fost utilizați 
de-a lungul campionatului : 
Costandache, Roșea și Maftei.

O nouă echipă în Divizia A 
de rugby la Iași și în Moldova 
(după Politehnica. Rulmentul 
Bîrlad și C.S.M. Suceava) ser
vește obiectivului major pe 
care și l-a propus forul de spe
cialitate, acela de a face să 
crească nivelul valoric al echi
pelor care activează în diverse 
zone ale țării. Nădăjduim că 
Hidrotehnica avînd la dispozi
ție un lot de jucători dotați 
pentru rugby și doi tehnicieni 
competenți și devotați mese
riei, răspunde integral acestei 
cerințe... (T. St.).

re

La Gala 
ediție a 
nis, la c 
too de s 
Brăila, l>i 
Galați. D 
garai za tari 
nului niv 
al întrece 
cheta baz. 
petiția 
plină.

REZULT 
ieti: ;. c. 
Vrînceanu 
3. M. Oot 
la); fet 
(C.S.M.
2. Roman 
tești), 3. 
Galati) ;
1. C. Re1
I. Istratc 
Algiu (TC 
Anghel (1 
driana Mi 
lăți), 3. l 
torul Ga 
băieți : 1. 
lăți), 2. C.
3. G. Nic 
fete : 1. 
structorul 
șolu (Viii 
Dobre (D: 
ani, băie| 
(Dunărea 
(Dunărea 
(Dunărea 
nica Ciob 
Stela Pan 
Cristina ( 
Galați).

T.

CUPA ARMĂTURA' LA

dustriali, parte realizați prin 
autoutilare, pe care i-au... în
vățat să producă piese minus
cule, să le controleze dacă co
respund parametrilor mondiali 
și în care este înglobată, deci, 
multă inteligentă omenească. 
I-am văzut la montaj, ansam- 
blînd cu îndemînare și cu gri
jă de bijutieri aparate de 
înaltă calitate și cu un design 
atrăgător. Ascultînd explicațiile 
inginerului Ion Boncu, nici 
n-am băgat de seamă că sec
ția se golește de oameni. So
sise „pauza tehnologică" și toa
tă lumea se grăbea să iasă la 
programul de gimnastică. In
ginerul Boncu, un bărbat cu 
alură de decatlonist, mare iu
bitor al sportului și îndeosebi 
al fotbalului, este șeful secției, 
vicepreședinte al asociației „E- 
lectronistui" și responsabil cu 
sportul de masă, triplă calitate 
în care ține cu tot dinadinsul 
ca tovarășii săi de muncă să 
fie fruntași și în această acti
vitate.

Trecem și noi prin spațiile 
nu prea largi dintre clădiri 
unde s-au și constituit grupele 
ți, sub Îndrumarea instructo
rilor, au început exercițiile de 
gimnastică compenditorii. du
pă programele colecționate cu 
grijă de prof. Constantin Du- 
mitrașcu, secretarul asociației, 
cînd era student la I.E.F.S. 
Sînt evidente voia bună, efec
tele destinderii. Și chiar dacă 
nu execută „toată lumea in
tr-o zi“ — cum se spune — 
important este că se face miș
care, din convingerea binefa
cerilor acestei pauze de gim
nastică, pe care le-am citit pe 
figurile surîzătoare ale celor- 
care leșeaițjflbe poartă la ter
minarea schimbului.

Firește, gimnastica la locul 
de muncă, de care răspunde 
muncitoarea Mioara Toma, de 
la „Montaj", este numai un 
punct din activitatea asociației 
sportive. O bogată activitate 
de masă reunesc campionatele 
asociației, cu participarea re
prezentativelor tuturor secți
ilor, la fotbal (responsabil, ma
tematicianul Nicolae Glăman) 
— memorabilă fiind „finala" 
Sculărie — Montaj, încheiată 
cu scorul 4—3 după (se putea 
altfel?» executarea loviturilor 
de la 11 m —, orientare turis
tică (ing. Dănuț Petre), șah 
(ing. Ion Adam), judo (ing. 
Nicolae Mazilii), handbal (Con
stantin Magraon), urmînd ca. 
așa cum au cerut fetele, să

înceapă și campionatele 
handbal și volei feminin. I>a 
sfîrșit de săptămână se orga 
nizează, vara sau iarna, ieșiri 
la Valea Lupului, Cumpăna 
sau Valea lui Mic. unde acti
vitățile sportive de sezon a- 
trag numeroși oameni ai mun
cii și familiile lor.

Performanța la „Electronis
tul" Curtea de Argeș înseam
nă, în primul rînd, o echipă 
de fotbal în Divizia C. Locul 
12, ocupat anul acesta, nu mul
țumește nici pe cel mai aprig 
susținător al fotbalului, eco
nomistul Ion Bănuț, președin
tele asociației, și e vorba ca 
pregătirea echipei să fie în
credințată unui antrenor mai 
experimentat, Iacob Olaru, cu
noscutul internațional al Rapi
dului, om al Argeșului, revenit 
acasă. într-o comună apropiată.

Performanță înseamnă șl o- 
rientarea turistică, derivat al 
activității de masă favorizat de 
relieful înconjurător. 
Moise s-a clasat pe 
III-lea într-o probă a Con 
cursului internațional 
Sinaia, inginerii Anatolie So- 
colovschi și Dan Anghelescu, 
Adrian Mintescu, Stelian Foca 
sau Ion Bușoi și fiica sa, Clau
dia numărîndu-se printre cei 
buni, care se antrenează cu 
sîrguință la „Releu", la Ripa 
cu Brazi sau la Pitești. în 
„Trivale", pentru a participa 
la „Ștafeta munților", la cu
pele „Pelendava", „Vinturari- 
ța“ și la alte concursuri pu
ternice.

Marea „Daciadă" găsește la 
„Electronistul* Curtea de Ar
geș felurite și bogate forme 
de exprimare, a căror putere 
de mobilizare va spori 
cu darea ’n folosință 
baze sportive, care se află. ca. 
de altfel, întreaga activitate a 
asociației, în atenția ing. Si- 
mion Grama, directorul între
prinderii. Terenul a fost ga- 
zonat, se profilează pista de 
atletism și tribuna, inițial pe 
una din laturile mart Deși ni 
s-a vorbit adesea în oraș de 
„baza sportivă nouă", totuși 
am aflat că numai tinerii în
treprinderii „Electroargeț" vin 
să dea o mină de ajutor după 
program... Nerăbdarea cu care 
e așteptată de absolut toată 
lumea darea in folosință ar 
trebui să-i îndemne pe toți cei 
care se consideră de pe acum 
beneficiari să pună umărul la 
terminarea lucrărilor. Invitația 
e lansată de mult de cei de 
la „Electroarges", prin argu
mentul cel mai puternic: e- 
xemplul personal.

Ediția a 40-a a Campionate
lor Naționale de baschet se va 
desfășura într-o formulă dife
rită de cea precedentă. Astfel, 
la primele două tururi vor lua 
parte 12 echipe masculine și 
tot atîtea feminine, care vor 
juca săptămînal meciuri sim
ple, fiecare cu fiecare (dumi
nica). După disputatea turului 
și returului, echipele vor fi 
împărțite în două grupe valo
rice, 1—6 și 7—12, care vor 
susține cîte trei turnee a cîte 
cinci partide; la sfîrșitul aces
tora vor fi cunoscute clasamen-

tele finale. Datele de desfășu
rare a campionatelor — MAS
CULIN, turul: 2 octombrie — 
11 decembrie, returul: 22 ia
nuarie — 2 aprilie 1989; turnee, 
grupa 1—6: 12—16 aprilie,
26—30 aprilie si 10—14 mai ; 
grupa 7—12: 19—23 aprilie, 3—7 
mai șl 17—21 mai; FEMININ, 
turul: 2 octombrie — 11 de
cembrie, returul: 29 ianuarie 
— 9 aprilie 1939; turnee finale, 
grupa 1—6: 19—23 aprilie,
6— 10 mai, 17—21 mai; grupa
7— 12: 19—23 aprilie, 13—17
mai, 24—28 mai.

La Casa de 
s-a desfășurat 
can de culturism 
tura' 
competiționaj național.

Câștigătorii pe categorii : ju
niori mici: 55 kg — V. Tril (CU- 
PROM Baia Mare). 60 kg — N. 
Niculcea (Aurul Baia Mare), M. 
Cocoșilă (Rovine Craiova), 70 kg 
— G. Tănase (Rapid București), 
peste 70 kg — D. Sfirlează (Ro
vine Craiova), pe echipe — Rovi
ne Craiova ; juniori mari : 65
kg — V. Ardei (Aurul Baia Ma-. 
re), 70 kg — M. Petrescu (Petro
chimistul Pitești). 75 kg — N. 
Gherbea (Armătura Zalău). 80

ECHIPE PROMOVATE IN DIVIZIA B DE TINERET

Daniela 
locul al

de la

putere 
o dată 
a noii

cultură din Zalău 
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contind pentru circuitul

kg — FI. 
te 80 kg| 
Cluj-Napo 
nătatea S 
kg —- D. . 
kg — I. Jj
PRQM M 
Kantor ci 
peste 88 h 
ploatare 1 
echipe — 
București 
bu (Vagod
— E. Gi 
Mareg- pel
Giur^S^- (C

După disputarea turneelor de 
calificare, au promovat în Di
vizia B de tineret următoarele 
echipe — masculin: Construc
torul T.A.G.C. Craiova, Acade

mia Militară Meoanică Fină II 
București, Electrica Fieni, 
I.C.I.M. Bra.fov; feminin: Gaz 
Metan C.S.Ș. Mediaș, Confec
ția C.S.Ș. Tulcea, Rapid C.S.Ș.
1 Oradea, * — - — -
Tîrgoviște. 
a Diviziei 
parte cîte 
în următoarele serii—MASCU
LIN, seria I: Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași, Politehnica C.S.Ș.
2 București, C.S.U. Oțelul Ga
lați, Urbis București, I.C.E.D. 
II A.C.M. 6 C.S.Ș. 4 București, 
Sodistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea, E- 
lectrica Fieni, Academia Mili
tară; seria a II-a: C.S.U. 
T.A.G.C. Ind Brașov, Automa
tica București, C.S.Ș. Mecanica 
Mediaș, Olimpia C.S.Ș. Arad,

DIVIZIA ȘCOLARĂ Șl DE JUNIORI

Luceafărul Romlux 
La ediția 1988—1989 

B de tineret vor lua
16 echipe, împărțite

Ca urmare a desfășurării 
turneelor de calificare, au pro
movat în Divizia școlară și de 
juniori următoarele echipe — 
masculin: C.S.Ș. 1 București, 
C.S.Ș. Deva, C.S.Ș. Timișoara; 
feminin: C.S-Ș. Cîmpina, C.S-Ș. 
Tg. Mureș, C.S.Ș. Craiova.

Pandurii C.S.Ș. Tg. Jiu, Oțel- 
inox Tîrgoviște, Constructorul 
T.A.G.C. Craiova, I.C.I.M. Bra
șov; FEMININ, seria I: C.S.U. 
Prahova Ploiești, Robotul C.S.Ș. 
Bacău, Confecția C.S.Ș. Foc
șani, Comerțul ~ . Ț. 
Gheorghe, Electro C.S.Ș. Boto
șani, Voința C.S.Ș. Unirea Iași, 
Confecția C.S.Ș. Tulcea, Lu
ceafărul Romlux Tîrgoviște; 
seria a II-a: Politehnica C.S.Ș. 
Timișoara, Crișul C.S.Ș. 2 O- 
radea, Viitorul C.S.Ș. Gheor- 
gheni, Rapid II C.S.Ș. 5 Bucu
rești, Constructorul Craiova, 
Mobila II C.S.Ș. Satu Mare, 
C.S.Ș. Gaz Metan Mediaș, Ra
pid C.S.Ș. 1 Oradea. Datele în
trecerii — turul: 6 noiembrie 
— 18 decembrie; returul: 12 fe
bruarie — 26 martie; turnee 
finale (grupe valorice 1—8 și 
9—16): 14—16 aprilie și 27—30 
aprilie.

RALIUL HARG
U'mi'i lin ouu

C.S.Ș. Sf.

Datele de disputare — turul I 
(etape săptămînale): 18 septem
brie — 30 octombrie; turul al 
Il-lea (turnee): 12—15 ianuarie, 
3—5 februarie; turul al III-lea 
(etape săptămînale) 9 aprilie — 

mai; turneele finale: 31 mai 
4 iunie.

21

platformă specială din centrul 
orașului, în cîntec de fanfară), 
a fost urmat de o întrecere 
dramatică. Pe Valea Uzului — 
probă pe macadam, foarte grea, 
la Misentei — dispută contra- 
cronometru pe asfalt, și Racu 
— 17 km pe macadam, de fapt 
traversarea a două dealuri cu 
drumuri de pe care se ridică 
nori de praf. Excelent merg e- 
chipajele care îi au la volan pe 
Baiint, Vasile, Mălăuț, Co- 
joearu, Andrei, Mateescu. Pro
bele grele... aduc vești: se ard 
garnituri de chiulasă (este, to
tuși cald la... „polul frigului"), 
sar amortizoare din locul lor, 
se rup punți. Un eveniment 
nedorit, care atîrnă greu în' 
disputa pe echipe: cuplul M. 
Costinean — E. Roșea 
(I.A.T.S.A.) lovește cu spatele 
o grămadă de nisip aflată pe 
marginea șoselei și se răstoarnă 
de cîteva ori. îi imită, mai tîr- 
ztj, S. Ferenczi — S. Gal 
(C.J.A.K. Satu Mare), dar, în 
ambele cazuri, nu sînt urmări 
grave (ce bune sînt barele de 
protecție interioarei). Nu lip-

sesc, firea 
67 echipai 
liul 51. 1J 
L. Balintl 
tigă meri 
secondați 
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vine și dJ 
pei lor, I 
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(OltcitWri 
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3. C Bu 
(Oltcit); gJ 
fundă șt q 
ral al rali 
C. Zărnesq 
Scobai (ari 
I. Mălău 
(I A.T.S.A.) 
Mateescu J 
Tricolor 
Bucur -J 
(I.A.T.S.A.) 
Brînză (C 
chipe: 1. I 
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tești. Cami

reprezentan-

Cluj-Napoca,

NUMERELE

Extragereo 
Extragerea 
Extragerea 
Fond total

FINALISTELE ÎNTRECERILOR JUNIORILOR II Șl III

NOV!

EXTRASE LA TRAGEREA -LOTO 2 DIN 17 IULIE 1988

I : 26 52
a H-a :
a-III—a : 25 23 18 59 
de cîștiguri : 471.432 lei.

15 64
71 50 67 30

în urma disputării turneelor 
preliminare, pentru finalele în
trecerilor juniorilor II și HI la 
baschet s-au calificat următoa
rele echipe — Concursul repu
blican al juniorilor II (31 au
gust — 4 septembrie, la Plo
iești). masculin, 
tele C^^. din: Pitești, Con
stanța (nr. 1), Cluj-Napoca, 
Arad. Mediaș, București (nr. 2 
și nr. 4‘; feminin: C.S.Ș. din: 
Sf. Gheorghe, Brașov (IJrașo- 
via). Reghin, Arad, Cluj-Na- 
pcca. Timișoara, București (nr. 
5) și Olimpia București. Crite
riul speranțelor, juniori III

(7—II septembrie, la Deva), 
masculin: C.S.Ș. din: Ploiești, 
Constanța (nr. 1), Tîrgoviște, 
Pitești, Tg. Jiu, Arad, Deva, 
Mediaș, Oradea (nr. 1), Bucu
rești (nr. 1); feminin, C.S.Ș. 
din: Bacău, Satu Mare, Arad, 
Reghin, Mediaș, Sf. Gheorghe, 
Timișoara, Constanța (nr. 1), 
Cluj-Napoca, București (nr. 2).

PERIOADA 
DE TRANSFERĂRI

Federația a stabilit urmă
toarea perioadă de transferări: 
20 iulie — 5 august 1988.

tOHIKISrilHlA Of STAI HHO-omOSPOIIl INFORMUZA

I emisiune speeuilâ limitată 1

LOZUL 
VACANTEI

atribuie cișttguri in

AUTOTUR1SME„£>ACM 1300..
TlLiVIZOAAB COLOR, 150.000 LEI, 
RO.OOOLCI.IOlOOOLEI, B.DOOLEI ITC
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UN ÎNCEPUT MAI SLAB, SALVAT DE UN RETUR IN FORȚA
Prm comparație cu cel de la 

finele ediției precedente, bilan
țul realizat de echipa băcăuană 
in campionatul cu numărul 70, 
de cuiând încheiat. este în 
ușor regres : un loc mai jos 
în clasament (acum 13.
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al ambiției, dirzeniei si dărui
rii cu care jucătorii s-au an
gajat in partidele disputate, al 
jocului echilibrat practicat.

Un prețios ciștig pentru echi
pă l-a constituit titularizarea 
a doi jucători cu frumoase po
sibilități și perspective: por
tarul Cîmpcanu (23 de ani) ți 
Ciudln (25 de ani), ambii pro
movați din pepinieră proprie 
(ultimul dintre ei rodat însă 
la Aripile Bacău). Alături de 
ei. cu șanse asemănătoare, s-a 
aflat Scânteie, un tînăr (20 de 
ani) cu certe calități. Condu
cerea clubului si cea tehnică 
au apreciat ca bun și randa
mentul jucătorilor Șoiman, Bur- 
leanu. Tismănaru. al lui Vasi- 
lache (mai nou venit ta lotul 
băcăuan, dar care s-a inte
grat destul de repede) si Cr. 
Sava. După cum a fost subli
niată si reușita recuperării lui 
Penoff. care a avut un sezon 
de primăvară foarte bun. Ce
va mai muR — ni s-a spus — 
se aștepta insă dc la Andro- 
nic si Arieni, ale căror posi
bilități pot 
rificate.

Satisfăcut 
generală a 
de-a doua 
pionatului. 
obiectivitate si exigentă 
părțile ei bune, cît si ceje 
slabe, apreciatul antrenor 
colac Vătafu (care slujește de 
ani $i ani. cu același remar
cabil devotament, culorile clu
bului băcăuan) recunoaște ca 
principale deficiente : lipsa de 
concentrare uneori in apărare, 
ceea ce a dus la primirea de 
goluri cu ușurință, ineficaci
tatea (multe ocazii create, pu
ține fructificate). insuficienta 
circulație a jucătorilor fără 
minge, o oarecare labilitate 
psihică. In privința perspecti
vei echipei sale in viitorul se
zon. antrenorul băcăuan ne-a 
spus : „Nu avem mari indivi
dualități. dar lotul este in 
prezent mai omogen valoric 
si cuprinde citiva jucători cu 
frumoase perspective. Șansa 
noastră este — cum a fost și 
pină acum — să ne pregătim 
cu multă atenție, seriozitate și 
sirguintă. să ne angajăm in 
jocuri cu deplină încredere și 
dăruire, să avem aceeași bună 
comportare in teren, ca și in 
afara lui. Sperăm, oricum, ca 
în campionatul viitor să reu
șim rezultate mai buue, care 
să ne ferească de griji in fi
nal".

Constantin FIRÂNESCU

Laureatele anului 198Sfost totuși mai bună, aceasta 
se datorează — in mare parte 
— startului mai slab luat în 
campionat, determinat insă si 
de programul deosebit de di
ficil căruia echipa băcăuană 
s-a văzut nevoită să-i facă 
față în prima jumătate a tu
rului. De altfel, prima victorie 
a apărut abia în etapa a X-a 
(1—0 cu Rapid, la Bacău). 
Așa se Si explică faptul că 
băcăuanii au încheiat sezonul 
de toamnă pe locul IC. cu nu
mai 12 puncte la activ. A fost 
necesară o puternică mobiliza
re pentru susținerea cu brio a 
„cursei 
cursul

o

»» TRASEUL" DE EXCEPȚIE AL STELEI
• Același „trio" in ultimele două ediții • Saltul spectaculos al lui

Inter Sibiu • Performerele juniorilor ți copiilor: Dinamo ți Craiova
—7). Motiv pentru cane, spre 

de ediția anterioară. 
/ t Sport Clubului 

din Bacău devenise mai dară 
cu cîteva etape înainte de fi
nal. in acest campionat emo
țiile în privința retrogradării 
s-au prelungit pini la ultimul 
med.
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13. S. C. BACAU 34 10 9 15
: M (a

37-54 29
• Puncte realizate pe teren propriu

la Victoria, Dinamo și F.CJ4 Brașov, cite 1 p ......................
versitatea Craiova. Steaua si Sportul Studențesc) : puncte obți
nute in deplasare : 5 (cite 1 p la C.S.M. Sz' i.i, „U" Ctuj- 
Napoca, Oțelul. Petrolul și F.C.M. Brașov).

e Golgeterii echipei : Tismănaru 9 (2 din 11 m) ; Șoiman 7 ; 
Scînteie 6 ; Ivanov 3 ; Burleanu. Furga. Cr. Sava — cite 2, 
Andronic, Vasilache, Penoff, Arteni, Boccea — cite 1 ; D. Popa 
(Petrolul) 1 autogol.
• Jucători tolosiți : 22 — Tismănaru 31 de meciuri : Bur

leanu, Penoff — cite 30 ; Fulga S3 ; C. Cimpeanu. Bortea — 
cîte 28 : Ciudin. Andronic — cite 27 ; Șoiman 25 : Arteni. 
Ivanov — cîte 25 ; Scînteie 21 ; Agachl 18; Viscreanu, Vasilache 
— cîte 16 ; Andrieș 14 : Cr. Sava 11 ; Arvinte 10 : Elisei 9 ; 
Mitici 4 ; Florian 3 : Haidău 1.
• Media notelor echipei : 6,12.
• Mediile notelor jucătorilor (pe baza 

jocuri) : 1. Burleanu 6,41, 2. C. Cimpeanu
O Cartonașe galbene : 22 (9 suspendări) 

mai multe : Arteni 7).
• Cartonașe roșii : Tismănaru (în et. a
• A beneficiat de 7 lovituri de la 11

(Tismănaru 2. Borcea una), 4 ratate (Tismănaru 2, Borcea. 
Andrieș — cile una); a fost sancționată cu 6 penaltyuri : 4 
transformate. 2 ratate.

0A expediat 353 de șuturi (242 „acasă", 111 tn deplasare), 
din care 169 pe poartă (120 „acasă", 49 în

pierdut câe 2 p 
la F.acăra, Unl-

a minimum 22 de
6,38. 3. Șoiman 6.28.
— 8 jucători (cele

m-a).
m : 3 transformate

deplasare).

ale cârc: 
fi ma: bine valo-

de comportarea 
echipe; sale in cea 
jumătate a 
dar analizind

carn
ea 

atit 
încă 
Ni-

Fotbalul nostru are un sis
tem competițional destul 
bine conjurat, care — 
susțin mulți specialiști - 
necesita unele modificări,
asta e cu totul altă problemă 
și ea nu face subiectul rindu- 
rilor de față. An de an, acest 
sistem competițional își de
semnează echipele cîștigătoare 
sau schimbă... calitatea 
formații divizionare, 
vind într-o categorie 
rioară. Sint laureatele 
cum ne place să Ie 
cele despre care se scrie me
reu laudativ, dar liciodată su
ficient. Și cu atit mai puțin 
despre celelalte de pe „po
diumul" unei întreceri sau al
ta. in general echipe ta fel de 
merituoase, pentru eâ c.e sînt 
cele care au susținut lupta, 
au făcut-o aprigă, pasionantă, 
spectaculoasă. Ei bine, asupra 
acestor „podiumuri" dorim să 
ne oprim puțin, comparindu-le 
cu cele ale anului competițio- 
nai 19861987.

de 
piomo- 

supe- 
anului, 

numim.

rioasc în Cupă. Este, indiscu
tabil, o performanță pentru 
Cartea Recordurilor.

De la Divizia A și Cupă în... 
jos, cu totul altfel se prezin
tă lucrurile, multe nume noi 
opărind pe tabloul laureatelor 
La speranțe, Victoria a urcat 
in locul Stelei, urmată pe po
dium de Dinamo și Universi
tatea Craiova (o permanența 
la acest nivel), dispărînd din 
„top" Oțelul Galați. Laureatelo 
Diviziei B se numesc F.C. 
Constanța, Inter Sibiu si F.C. 
Bihor. 
C.S.M.
„Poli" Timișoara, 
treia venite în Divizia A cu 
un an în urmă. Din masivul 
grup al cîștigătoarelor seriilor 
din „C“ se desprind cîteva 
echipe cu veche tradiție în 
fotbalul nostru: Poiana Cimpi
na, C.F.R. Timișoara si Avîn
tul Reghin (ultimele două, 
foste, cîndva, chiar divizionare 
A) și revenirea în ,.B“, după 
numai un an, a formațiilor

ele înlocuindu-le pe 
Suceava. Petrolul și 

prima și a

E Șl
II

I
I

din :■

in- 
sta- 

să 
edi- 
agi-

De fapt, această ușoară 
voluție pe planul datelor 
tistice nu este de natură 
surprindă la capătul unei 
ții de campionat atit de 
tate. in care mai mult de ju
mătate dintre competitoare au 
înregistrat regrese asemănătoa
re. fiind — în mai mică sau 
mai mare măsură — implicate 
in lupta pentru supraviețuirea 
pe prima scenă fotbalistică a 
tării. Iar spre 
unele dintre ele. echipa băcă
uană — care are meritul de 
a trăi efectiv din puterile sale, 
ale orașului și județului pe 
care le reprezintă — a pierdut 
în ultimul an competitional doi 
dintre titularii ei. pe C. 
mon și Viscreanu.

Dacă linia finală de 
ment a Sport Clubului

deosebire de

Solo-

clasa- 
n-a

conjurați 
grijă pe 
gurate condiții foarte bune de 
pregătire, jucătorii — îndeo
sebi cei vechi, cu experiență, 
care au dat tonul — s-au ară
tat constienti de datoria lor 
de a salva echipa, răspunzînd 
printr-o adeziune totală Ia so
licitări. Și rezultatele au fost 
pe măsura eforturilor depuse, 
echipa evoluînd bine și chiar 
foarte bine mai ales în meciu
rile cu Oțelul Galați și Steaua, 
în fața campioanei reușind să 
obțină „remiza" printr-o tacti
că specială, perfect însușită și 
aplicată. Cele 17 puncte obți
nute în retur (procent 50%) au 
constituit astfel rodul bunei 
pregătiri efectuate, atit în pe
rioada de iarnă, cît și pe par
cursul sezonului de primăvară.

cu multă atenție și 
plan local, avînd asi-

ț

J
J

L

Divizia A: 1. Steaua. 2. Dinamo, 3. Victoria
Cupa României: 1. Steaua. 2. Dinamo. 3—4. Victoria, 
Sportul Studențesc
Speranțe A: 1. Victoria, 2. Dinamo, 3. Univ. Craiova 
Divizia B: F.C. Constanta. Inter Sibiu, F.C. Bihor 
Divizia C : Explorări Cîmpulung 
Bacău, Metalul Mangalia. Dunărea 
Mija. Dacia Pitești, Minerul Motru. 
Minerul Cavnic. Unirea Alba Iulia.
Poiana Cimpina 
Juniori I: 1. Dinamo. 2. Viitorul Tg.
Brașov
Juniori II : 1. Chimia Găești, 2. IMU 
Cuprom Baia Mare
Minifotbaî I: 1. C.S.Ș. Univ. Craiova, 
șoara. 3. C.S.Ș. Bacău
Minifotbaî II: 1. C.S.Ș. Slatina. 2. Politehnica Iași. 3.

Moldovenesc. Aripile 
Călărași. Metalul 
C.F.R. Timișoara. 
Avîntul Reghin

Mureș. 3. F.C.M.

CSȘ Medgidia. 3.

2. ,,Poli“ Timi-

1

Gloria Bistrița.

UN EFORT GENERAL PENTRU UN
demult 
și. ia- 
Cuptor 
pus in 
pentru

demarind

Nici nu s-au stins bine co
mentariile asupra nu 
încheiatului campionat 
tă. în plină lună a Iui 
divizionarele A s-au și 
mișcare, pregătirile lor 
viitoarea stagiune
din plin acum ci leva zile. E- 
chipele. in marea lor majori
tate, parcurg obișnuitele sta
gii montane, derulindu-se ast
fel prima etapă a 
precompetiționale, 
tapa „reincărcării 
După care, treptat.
jocurile de verificare care ur
măresc omogenizarea comear- 
timentelor, perfecționarea ideii 
de joc a fiecărei echipe în 

menite să conducă la 
ccmpe- 

a fotba-

activității 
num.tă e- 
bateriilor“.
vor urma

parte, 
acea dorită creștere a 
titivitătii primei scene 
lului.

Ce a fost, a... fost 
plaudat pe cei ce au i 
podiumul laureaților, 
ind frumoasele lor 
dar am vrea să credem că e- 
chipele, în majoritatea lor, 
s-au privit și critic în „oglin
da campionatului", în această 
oglindă care a reflectat destu
le lipsuri, neajunsuri sau im
perfecțiuni, cum vreți să le 
numiți, prezente pe parcursul 
celor 31 de „acte" ale primei 
divizii.

Autoanaliza, iată cuvîntul 
de ordine ce trebuie să înso
țească permanent această pe
rioadă Pregătitoare a tuturor 
divizionarelor A. fiindcă pe 
parcursul lungului maraton ni 
s-au relevat, nu o dată, destu
le fluctuații îngrijorătoare de 
foi mă sportivă ale unor echi
pe. incoerente exprimări teh- 
nico-tactice. nesincronizări in 
faza defensivă, mari carențe 
la capitolul finalizare, nume
roase exemple de încălcare a 
regulamentului de joc de că
tre unii fotbaliști care se îm
pacă mai greu cu disciplina și 
etica sportivă etc., etc. In
tr-un fel sau altul, intr-o îm
prejurare sau alta despre toa-

l-am a- 
urcat pe 
6ublini- 

eforturi.

START LANSAT
te aceste aspecte, eu implicații 
directe asupra scăderii calită
ții spectacolului sportiv, în 
speță, a competitivității cam
pionatului, s-a mai vorbit în 
rubrica de față.

Le aducem acum d;n nou in 
discuție pentru a trage atenția 
asupra marilor responsabilități 
pe care le au divizionarele A 
în această perioadă pregăti
toare a viitorului start al cam-

lo
to t 
cel 
de

LA ORDINEA ZILEI
iliuiiuiuiu.uuillUlIlUHlIIllllllHIIIIIIIIIL

pionatului cu nr. 71. Un start 
care, NU TREBUIE UITAT, 
are ca încărcătură primele și 
dificilele examene internațio
nale oficiale ale toamnei anu
lui 1988, la nivel de cluburi și 
echipe reprezentative. ~ 
vorba de jocurile din prima 
manșă din 
nentale. 
tem brie, 
multipla 
Steaua
(Cupa Cupelor).
debutanta
U.E.F.A.), cărora le dorim un 
succes pe toată linia; după 
care urmează startul reprezen
tativelor naționale m noile e- 
diții ale C.M. și 
ret. Cum se știe, 
brie, 
gram 

’riilor 
mația 
Sofia, 
va evolua, tot în deplasare, cu 
o zi mai devreme, 'n compa
nia echipei de tineret a țării 
vecine.

Sînt acestea (trebuie să fie) 
momente de intensă solicitare 
$1 maximă mobilizare pentru 
fotbalul românesc, obiectivele 
calificării în fazele superioare 
ale amintitelor competiții re- 
clamînd o foarte bună ple-

Este

conti-
7 sep- 

aliniază 
campioană, 
, Dinamo 

Victoria și 
Oțelul (Cupa

întrecerile 
programate la 

la care se 
noastră < 

(in C.C.E.),

G.E. de tine- 
la 20 octom- 
au în pro

ci prelimina-
„tri colorii" 
p-imul ioc
Cupei Mondiale cu for- 
similară a Bulgariei, la 
iar echipa „under 21“

care din bloc-starturi a repre
zentantelor noastre.

Totul insă — e firesc, e 
gle să fie așa — pleacă 
de la campionatul nostru 
de toate zilele, deoarece
calitatea lui depind si expri
mările pe plan internațional, 
soluțiile pe care el trebuie să 
le dea pentru formarea unor 
cit mai valoroase formule de 
echipe. Acesta este ți motivul 
pentru care rândurile tie față 
se vor o pledoarie pentru pre
gătirea eu minuțiozitate și eu 
mare răspundere a viitorului 
start al sezonului. Acum, în 
această primă etapă a pregă
tirilor. ștacheta calității antre
namentelor la toti tartorii tre
buie mereu ridicată, un exi
gent climat de ordine și de 
disciplină trebuie să însoțeas
că permanent activitatea tu
turor divizionarelor A.

S-a spus de 
bună dreptate, 
tru are 
rificate. 
însă si 
TR-UN

multe ori, și pe 
că fotbalul nos- 
resurse nevalo- 
muncă asiduă 

PRIN-

multe 
Prin 
antodepișirc 

EFORT GENERAL, (un
suport care a cam bpsit pri
mei noastre seene), prin o mai 
mare implicare a forului de 
specialitate (cu măsuri ferme 
si fără rahat» :n n-eM<*m“Ie de 
fond ale etapei actuale, el, fot
balul românesc, poate demara 
în toamna care vine sub fru
moase auspicii.

Stelicn TRANDAFIRESCU

Tn Divizia A, campionatul 
care polarizează cel mal mult 
atenția, nu există nici o dife
rență între primele trei cla
sate în ultimele două ediții. 
Tot Steaua, tot Dinamo, tot 
Victoria 1 A trecut de mult 
in... istoria fotbalului nostru 
„cvartetul" din perioada lui 
cea mai fecundă (Steaua, Di
namo, Univ. Craiova, Sportul 
Studențesc). A apărut acum 
un „trio". Campionatul a re- 
acoentuat distanțarea continuă 
a celor două preț jndente la 
titlu de restul divizionarelor 
A, situație care reflectă repli
ca Insuficientă a restului con
curentelor. Dar, să dăm Ceza
rului ce i se cuvine și să sub
liniem constanta în comportare 
a „trio“-ului Steaua — Dina
mo — Victoria de-a lungul ce
lor două ediții.

Cupa României este întrece
rea care unește la start cel 
mal mare număr le competi
toare E marele maraton al 
fotbalului nostru. ..B“-ul și 
„A“-ul intră pe parcurs ta fa
zele superioare, e și trese să 
fie așa, numai că spre linia 
de sosire n-au mai pătruns... 
surprizele și tot Steaua și 
Dinamo au ajuns în finală. 
Pierzi nd disputa în campionat, 
echipa din Șos. Ștefan cel 
Mare a încercat revanșa în a 
doua competiție n-a jucat 
rău nici în *87. nici în *88. dar 
pină la urmă și-a spus cuvîn- 
tul mecanismul mai bine ro
dat al campionilor. -Apropo de 
eiștigătoare. să Dunctăm încă 
o dată „traseul" de excepție 
al Stelei, cu cele două even- 
turi ale ei, cu cele 68 de etape 
fără înfrîngere în campionat, 
plus eele zece meciuri victo-

Unlrea Alba Iulia, Aripile Ba
cău. Minerul Motrul. Minerul 
Cavnic. Cite vor rămîne? Dintre 
promovatele lui ’87 s-au men
ținut nu mai puțin de opt, 
iar una. Inter Sibiu, a ajuns 
chiar în „A" 1

In sfîrșit, juniorii, copiii și 
campionatele lor. Performera 
tinerilor se numește Dinamo, 
iar a celor mai mici (aureați 

— Universitatea Craiova. „Po
diumurile" întrecerilor eșalo
nului juvenil aduc in prim- 
plan centre care au dat și 
continuă să dea fotbalului nos
tru mereu alte și alte talen
te. Este vorba de Brașov, Plo
iești, Hunedoara, Constanța, 
Bacău, Bistrița. Tg. Mureș. Ti
mișoara și, bineînțeles. Bucu- 
reștiui și Craiova. E adevărat, 
unele 
altele 
mică.

Pe 
reatelor ultimelor două ediții 
se pot face încă multe și mai 
ample adnotări. Și, b'neînțeles, 
purta discuții. Cum e si Cresc. 
Dincolo de toate însă, acolo, 
sus

cu contribuție mai mare, 
cu o contribuție mai

marginea tabloului Iau-

strălucește Steaua...

'.aurențiu DUMITRESCU
V

::
EXCURSII LA BUCUREȘTI

CU PRILEJUL „CUPEI STEAUA"
organizează excursii Ia București ■ 

internaționale de fotbal din cadrul « 
23 și 24 iulie a.c. J
transportul și biletele de intrare ,

■ Oficiile județene de turism
1 pentru vizionarea meciurilor
J „Cupei Steaua**, din zilele de 
( Se a‘’i‘Tură cazarea, masa,
■ la stadion.
■ Se vor vizita obiective turistice interesante de pe traseu și
• din Capitală. ?■
; a*5

VACANȚĂ Șl PENTRU 
COMISIA DE DISCIPLINĂ
Prin disputarea ultimelor me

ciuri ale barajului pentru Divizia 
C, sezonul competitional 1987— 
1988 s-a încheiat. Șl. o dată cu 
activitatea fotbalistică. Comisia 
de disciplină a F.R.F. a intrat și 
ea in vacanță. Se cuvine să con
semnăm faptul că meciurile re
tur, Ia fel ca acelea din tur, s-au 
disputat intr-o atmosferă de spor
tivitate. fără incidente, arbitrii 
intervenind rar și nu pentru în
călcări grave ale regulamentului 
ale disciplinei. Apreciem acest 
lucru — referindu-ne la ultimele 
meciuri de baraj —, cu atit mai 
mult cu cit ele avea un caracter 
decisiv, de rezultatul lor depin- 
zînd satisfacția prezenței în vii
toarea ediție a Diviziei C sau, 
dimpotrivă. amărăciunea unei 
lupte pierdute.

Deci, se poate șl așa 1
Cum spuneam. Comisia de dis

ciplină a luat vacantă. O vacanță 
pe care o dorim... prelungită cît 
mai mult, deci șl după reluarea. 
In toamni.. a activității fotbalis
tice. (J. B.).



NOI RECORDURI MONDIALE
LA ATLETISM Șl ÎNOT

NEW YORK. 17 (Agerpres). 
In cadrul concursului de se
lecție a atletilor americani, de 
la Indianapolis. Florence Grî- 
iiith-.Ioyner a stabilit un nou 
record mondial în proba fe
minină <le 100 m plat cu tim
pul de 10,49. Vechiul record 
era de 10.76 si aparținea tot 
unei atlete americane. Evelyn 
Ashford. Sprinterul Carl Lewis 
a stabilit cea mai bună per
formantă mondială a sezonului 
in cursa de 100 m plat cu 
timpul de 9.96.

MOSCOVA, 17 (Agerpres). 
în cadrul campionatelor unio
nale de înot de la Moscova,

sportivul Igor Polianski a sta
bilit un nou record mondial în 
proba de 100 m spate, cu tim
pul de 55 secunde. Vechiul 
record era de 55.16 și aparți
nea aceluiași sportiv. în ace
eași competiție, Mihail Zubkov 
a stabilit un nou record unio
nal în cursa de 100 m mixt, 
cu timpul de 4:25,09. Alte re
zultate : feminin : 50 m spate : 
Natalia Krupskaia — 31,02 ,
200 m liber : Natalia Trefilova 
—- 2:11,02 ; 200 m bras : Elena 
Volkova — 2:29,32 ; 15G0 m : 
Tatiana Sirovatskaia — 
17:15.97 ; masculin : ștafeta
4x200 m : R.S.S. Bielorusă — 
7:35.53.

in Turul Franfei

PLDRO IlIUi W0 IȘ1
PARIS, 17 (Agerpres). 

Disputată contrăcronometrn in
dividual, pe traseul Grenoble — 
Villard de Lans, etapa a 13-a 
a Turului ciclist al Franței a 
fost cîstigată de rutierul spa
niol Pedro Delgado. înre
gistrat pe 38 km cu tim
pul de lh 02:24,816. urmat de 
francezul Jean Francois Ber
nard la 46 secunde, olandezul

ÎN C. C. E.

Peste 6 metri
Săritura cu prăjina este, in 

mod cert, proba din atletism 
care, datorită materialului, a 
suportat cele mai mari prefa
ceri tehnice și, implicit, în do
meniul rezultatelor.

Prăjina, in primul rind, a 
determinat aceste însemnate 
modificări, apoi locul de ateri
zare, compoziția pistei etc. 
Prăjina de lemn, cea db bam
bus, cea din metal și, deocam
dată, cea din diferite sorturi 
de materia! sintetic au repre
zentat principalele epoci din 
istoria acestei probe; flecare 
cu stilul său, cu oamenii săi. 
cu performanțele sale. Și re- 
cordmenii ei. Cea nouă fiind

ȘTACHETA URCA MEREU! a
apriori superioară celei sau 
celor anterioare.

Cornelius Warmerdam, in 
fapt al 18-lea dintre record- 
menii mondiali ai probei, a 
realizat, cu o prăjină de bam
bus, șapte recorduri, ultimul, 
in 1942, de 4,77 m avind o va
loare excepțională.

A venit, apoi, vremea .me
talului", cu alți recordmeni, 
intre care și cunoștința noastră 
de la „internaționale". Bob 
Gutowski — 4,78 m în 1957 și, 
apoi, epoca prăjinilor sintetice. 
Este, in fapt, cea mai proli
fică dintre toate, căci recor
dul mondial a fost corectat de 
peste 55 de ori. In această pe
rioadă, inaugurată la începu

tul anilor ’60, au strălucit în 
mod deosebit doi săritori, ame
ricanul John Penel, care a îm
bunătățit recordul de nouă ori 
(ultimul fiind de 5,44 m în 
1939) și sovieticul Serghei Bub
ka, tot de nouă ori recordman, 
dar la înălțimi cu mult mai 
mari. Deocamdată, Bubka este 
singurul atlet din lume care 
a izbutit să treacă peste 6 me
tri, stabilind recorduri mondia
le cu 6,00 m, 6,01 m, 6,03 m, 
6,65 m și acum, recent, cu 
6,06 m. Ultimele două recor
duri au fost obținute în cursul 
acestui sezon. Dar, cu sigu
ranță, ștacheta va mai .urca 
încă... (It. VIL.)

SPOREȘTE AVANSUL!
Steven Rooks la 1:09 etc. Ir
landezul Scan Kelly, unul din
tre favoriti. câștigătorul de 
anul acesta al Turului Spaniei, 
a ieșit din lupta penfru tri
coul galben, sosind la peste 7 
minute față de -clștigător.

în clasamentul general indi
vidual conduce Delgado (Spa
nia). urmat de Rooks (Olanda) 
— la 2:47. Baucr (Canada) — 
la 3:02.

în cursul zilei de repaus, de 
duminică, caravana a fost 
transbordată cu avioanele la 
Blagnac. de • unde cicliștii 

vor începe asaltul vîrfurilor 
din Munții Pirinei. Așa cum 
se cunoaște, una din particu
laritățile Turului Franței din 
acest an este și evitarea eta
pelor de plat din. regiunile su
dice. fapt pentru care traseul 
a fost scurtat cu 1 000 km.
• După 5 etape, în Turul ai- 

clist feminin al Franței, pe pri
mul loc se află Jeannie Longo, 
urmată la 40 s de Maria Ca- 
ntns (Italia). Etapa a 5-a, dis
putată contraeronometru indivi
dual, a- fost cîștigată de Jaînnde 
Longo, cronometrată pe 23 km in 
32:17.

LA ȘAH (echipe)
HAGA (Agerpres). In tur

neul final al „Cupei Campio
nilor Europeni" la șah, ce sc 
desfășoară la Rotterdam, con
duce* echipa ȚSKA Moscova, 
cu 14,5 puncte, urmată de 
Volmaak (Olanda) — 12 p. So
lingen (R.F.G.) — 11,5 p, Hon- 
ved Budapesta — 10 p. Rezul
tate tehnice: Solingen :— Hon- 
ved 3,5—2,5 puncte; ȚSKA 
Moscova — Volmaak 3—3.

® VARȘOVIA (Agerpres). 
Turneul internațional de . șah 
de la Wloclavec a fost cîștigat 
de maestrul polonez Tadeusz 
Jaroșek, cu 8,5 puncte, urmat 
de coechipierul s”ui Andrei 

■ Sarlianski — 7,5 p și Viktor 
Kuprosov (U.R.S.S.) — 7 P-

PATINATOAREA CHRISTA 
ROTHENBURGER, NOU 
RECORD LA... CICLISM!

î 
berlin (Agerpres). Campioana 

olimpică de patinaj viteză Chris
ta Rothenburger, care este șl o 
excelentă ciclistă. a stabilit, pe 
velodromul din Cottbus, un nou 
record al R.D. Germane, în 
proba de 500 m lansat cu timpul 
de 36,146. Ea a cîștigat și proba 
de viteză, fiind înregistrata pe 
ultimii 200 m cu timpul de 12,41.

PREȚUL SUCCESULUI ia 
t ■
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CU CÎNDUL LA
'Urmare lin om D

VIITOARELE AFIRMĂRI EUROPENE...

punde exigențelor marii per
formanțe", ne spune antreno
rul Ghcorgbe Bozga, urmărind 
,.topspin"-urile lui Călin Crean
gă, campionul național al ju
niorilor și seniorilor, în.r-o 
..încleștare" strir.să cu Daniel 
Cioca, deținătorul titlului con
tinental al juniorilor și pe cel 
balcanic al seniorilor. Acum 
colegi și prieteni, parteneri de 
antrenament la lot ; mîine. po
sibili adversari, „dacă se poa
te tocmai în finala marc", spu
ne zimbind Călin. Pică a 
tunci, insă, noi șl noi schim
buri „tari". Daniel repune cu 
răbdare totul pe masă. Călin 
trage cu putere. O dispută în
tre stilul ofensiv și cel defen
siv. ambii jucători alcătuind 
însă un cuplu cu o mare for
ță de joc, așa cum o dorim 
și la „europene". Alături de 
ei. în același efort, Romulus 
Revisz și Zoitan Zoltan, care 
nu uită că s-au numărat prin
tre medaliatii edițiilor prece
dente, pregătindu-se acum cu 
gîr.dul că „mă pot afla din nou 
pe podium și la juniori, chiar 
dacă adversarii sînt unul și 
unul", după cum ne spune Ro
mulus Revisz. care-și aduce a- 
minte de medalia obținută în 
1.-85. pe vremea ciad era doar 
cadet.

In calculele pregătirii nu in
tră însă numai probele indi
viduale — „ce vor hotărî tra
gerile la sorți ? pe ce Darie de 
tablou mă voi afla ?■'•, sînt în
trebări care revin cu insistență 
— ci și întrecerile pe’echipe, 
cele care vor avea Ioc în pri
ma pumâtate a competiției. „In

seria preliminară, băieții noș
tri se vor confrunta cu echi
pele Belgiei, totdeauna com
pusă din jucători de valoare. 
Luxemburgului și Spaniei, ceea 
ce nu pare să ridice, totuși, 
probleme — intervine antreno
rul ȘVrban Dcbo-i care în ca
litate de gazdă, dă un sub
stanțial ajutor la pregătirile lo
tului —, obstacolele importante 
înccpind să apară din semifi
nale, unde își vor face apa
riția reprezentativele binecu
noscute ale U.R.S.S., Suediei, 
Franței, Cehoslovaciei Polo
niei, R.F.G. și la care se vor 
adăuga... surprizele".,

Alături de băieți, în aceeași 
tensiune a pregătirilor, grupul 
fetelor. Cele care reprezintă, 
fără îndoială, vîrfurile unei ge
nerații de excepție : Otilia Bă- 
descu, Emila Ciosu, Maria Bo- 
goslov, Adriana Năstase. A- 
proape că nici una dintre ele 
nu mai are nevoie de prezen
tare, performanțele lor fiind 
binecunoscute. Și nici nu o 
vom face, ci vom sublinia doar 
faptul că, indiferent de „car
tea de vizită", fiecare mun
cește cu aceeași sirgulnță, ca 
atunci cînd au intrat... pentru 
prima oară în sala de antre
nament. „Pentru mine este o 
obligație în plus să mă aflu 
intr-o formă maximă — ne 
mărturisește Otilia Bădeseu — 
nu numai pentru a confirma 
sezonul de primăvară, ci și 
pentru a termina junioratul 
cu o cît mai frumoasă perfor
manță, dacă se poate cucerind 
titlul de campioană". O dorin
ță firească, ținînd seama de 
valoarba Otiliei. de faptul că 
ea vine la Novi Sad aureolată 
de „argintul" de la senioare și. 
mai ales, că dorește să treacă

cu ftuntea sus peste acest fru
mos „prag- al junioratului. 
Ginduri. de fapt, pe care le 
nutresc și colegele ei, Emilia 
Ciosu și Maria Bogoslov, cu 
care, in decursul anilor, a 
alcătuit o garnitură de excep
ție, aflată permanent pe podiu
mul concursurilor de cadete 
sau de junioare. La rîndul ei. 
Adriana Năstase a pășit in a- 
cest an la junioare, lâsînd în 
urmă medaliile de aur și de 
argint ale cadetelor. „Că pot 
să mă confrunt și cu junioa
rele, chiar de la egal Ia egal, 
am înțeles la -Europa Top 12**, 
fapt care mi-a dat încredere 
în forțele mele. Sper să con
firm, chiar dacă sînt Ia prima 
mea confruntare și la noua 
categorie de vîrstă.." Ceea ce 
dorim, firește, și noi ca și 
antrenorul lotului, Viorel Fili- 
mon, care continuă : „Fetele 
noastre au o recunoscută va
loare europeană, dar noi dorim 
cu toții să ne prezentăm la 
cel mai bun nivel, să rămîncm 
în posesia medaliilor de aur 
cucerite la edițiile precedente".

în Sala Sporturilor din Cluj- 
Napoca s-a lăsat liniștea. In 
program a intervenit o scurtă 
pauză. Prilej pentru a schimba 
cîteva cuvinte cu fosta cam
pioană mondială Geta Pitică, 
vicepreședintă a federației, 
conducătoarea scurtului stagiu 
de pregătire : „Există o foarte 
bună atmosferă de lucru, așa 
cum nc-arn obișnuit înaintea 
marilor evenimente ale sportu
lui nostru. Atît fetele, cît si 
băieții nu precupețesc nici un 
efort pentru a fi la înălțime".

Antrenamentele au reînceput. 
Cu aceeași seriozitate. Pî.iă la 
primul schimb oficial de mingi 
timpul este, totuși, scurt...

Există, în viața marilor sportivi, momente do referință, do 
cotitură. Iar pentru comentatori, asemenea situații ieșite din 
firescul 
moment _ _ ________ , . .
..permanent regal al tenisului**, care este turneul de la Wim
bledon. Se spunea, bunăoară, la vremea potrivită, că finala 
se va disputa la cea mai înaltă tensiune, nu atit prin faptul 
că avea să opună pe cele mai bune două jucătoare ale 
momentului, Martina Navratilova și șteffi Graf, cit pentru 
că pe teren aveau să se afle înșiși trecutul și viitorul tenisului 
feminin mondial. Exact : Martina încerca să stabilească un 
nou record de victorii la cel mai taro concurs din Marele 
Șlem, cucerind pentru a 9-a oară laurii învingătoarei (egali
tatea la 8 o împarte cu vestita — și ea — Helen Moody-Wills!), 
iar șteffi își dorea primul său succes în prestigiosul ‘ 
„Povestea** mai avea și alte sensuri. Navratilova se 
situația lui „acum ori niciodată**, cei aproape 32 de 
18 octombrie), stopîndu-i alte speranțe pentru un nou 
chiar și în viitorul apropiat, în timp ce partenera 
tînâră (născută la 14 iunie 1969), adulmeca, la doar 
parfumul jjnui vis pe care mari ten is mani nu l-au 
supremația totală a sezonului însemnînd adjudecarea 
celor 4 mari întreceri din Marele Șlem; două dintre ele, 
australian și Roland Garrosul, erau cîștigate deja... Cum s-au

. se știe, sportiva vest-gormană cîștigînd cu 
deci limpede. Pentru toata lumea a fost clar

lucrurilor capătă semnificații aparte. Un asemenea 
s-a petrecut de curînd, în ultima parte a acestui

turneu, 
afla în 
ani (la 
succes, 

sa mai 
19 ani, 
simțit, 

tuturor 
Openul

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT©
BASCHET • în continuarea 

1 â incului pe care îl întreprinde 
îi R. P. Chineza, selecționata 
masculină a Canadei a întilnit 
echipa provinciei Liaoning. Vic- 
t ria a revenit snortivilor cana
dieni cil 77—67 (37—32L

BOx * La turneul internațio
nal de la Berlin, p agili știi ro
mâni calificați în semifinale nu 
au putut trece de această pen
ultimă fază a competiției. Daniel 
Măeran (categoria semiusoară) a 
fost întrecut de cubanezul Julio 
Gonzalez, iar Giani Gogol (categ. 
ușoară) a pierdut în fața lui 
Andreas Otte (R.D.G.).

CICLISM ft Proba eontracro- 
nometru pe echipe din cadrul 
Campionatelor Mondiale pentru 
iuniori de la Odense (Danemar
ca) a revenit echioei Italiei, în
registrată pe 70 km cu timpul 
de 1 h 21 :22.07. urmată de Ce
hoslovacia — 1 h 22:44.02. Tn 
concursul de velodrom, proba de 
urmărire pe echipe a fast eîști- 
eată de selecționata U R S.S.. ur
mată de Australia și R.D.G

HANDBAL < La Dessau, in fi
nala turneului masculin, echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu 16—15 
(6—7) selecționata R. D. Germa
ne. Pe locul al treilea s-a clasat 
formația Is landei, care in ultima 
partidă a terminat la egalitate : 
îs—19 (10—10) cu R. F. Germania.

POLO ft Selecționata R. F. 
Germania a învins cu 15—13 
(1—2. 3—3. 4—1. 5—3. 1-2. 1—2)
formația Ungariei. Avind un ca
racter de verificare, nartida s-a 
disputat în șase reprize.

SĂRITURI ÎN APA • Proba 
masculină de trambulină din ca
drul concursului de la Bolzano 
(Italia) s-a încheiat cu victoria 
sportivului chinez Li Deliang. cu 
628 p, urmat de Albin Killat 
(R. F. Germania) — 627.24 p și 
de Edwin Jongeians (Olanda) — 
588.96 p. Proba feminină de plat
formă a revenit lui Kerstin In- 
selmann (R. D. Germană) — 
400.89 p. urmată de Wu Haotao 
(R. P. Chineză) — 385,75 p și 
Doris Fecher (R. F. Germania) — 

380,66 p

tenis ft în turneul de la Nisa, 
jucătoarea argentinian^ Patricia 
Tarabini a eliminat-o cu 3—6,
6— 3. 6—1 pe Iwona Kucynska
(Polonia). Alte rezultate : Laura 
Garrone (Italia) — Judith Wies
ner (Austria) 1—6. 6—3, 6—1 ; 
Isabelle Demongeot (Franța) — 
Nathalie Querre (Franța) 6—3.
7— 6. ft în sferturile de finală 
ale turneului feminin de la Bru
xelles : Angeliki Kanelopoulos 
(Grecia) — Nhfse Diaz (Brazilia) 
7—5. 6—1: Isabel Cueto (Argen
tina) — Zina Garisson (S.U.A.) 
0—4. 7—5; Raffaelle Reggi (Ita’ja)
— Silvia Frasetta (Italia) 6—4. 
6—2 : Aranja Sanchez (Spania)
— Mareccdes Paz (Argentina' 
6—■*.. 6—2. • In turneul de la 
Stuttgart argentinianul Martin 
Jaite l-a învins cu 6—4. 6—3 pe 
vest-germanul Michael Westphal. 
Alte rezultate : Miloslav Mecir 
(Cehoslovacia) — Thierry Tulas- 
ne (Franța) 6—3. 2—6. 6—2 : To
mas Smid (Cehoslovacia) — Paul 
Vojtisek (R.F.G.) 7—6, 1—6. 6—4: 
Henri Leconte (Franța) — Silvio 
Cortes (Chile) 6—0. 7—6.
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petrecut faptele,
5-7, 6—2. 6 — 1.
că rolul Navratilovei pe prima scenă a ultimului deceniu în 
tenis luase sfîrșit definitiv și că un nou deceniu, al lui Steffi 
Graf, începuse. Mai puțini cunosc însă unele amănunte ale 
acestui simbolic transfer de putere. Le publicăm pentru ‘a 
fi cunoscută și fața ascunsă a victoriilor, cea mai * puțin 
plăcută, totdeauna cea mai grea. Un reporter a. avut curiozi
tatea să urmărească nu atît partidele oficiale, cit antrena
mentele din timpul pretențiosului turneu ale lui Stetfi Graf. 
A constatat cu surprindere că, în dimineața sau după fiecare 
meci oficial, ea mai juca încă un meci, în modul cel mai 
serios, cu Pavel Slozil, un tenisman deci ; că înaintea finalei 
cu Navratilova s-a antrenat timp de două ore cu un stîngaci 
puternic, Mark Woodforde, pentru simplul motiv că viitoarea 
adversară lovește cu această mină. Iată, de altfel, contabilizat, 
prețul zilnic ai succesului celei care este acum ..numărul 1“ : 
pînă la 8 ore de activitate cu racheta în mînă : pînă la 500 
de lovituri de serviciu ; pînă la 30. de mingi uzate. Nimic 
mai normal, deei, ca învingătoarea de ieri, învinsa de azi, 
să declare cu fair-play : „N-am pierdut eu meciul ; l-a cîștigat 
cea mai bună !**

Radu TIMOFTE I ■ 
I ■
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ECHIPA Poloniei a susținut un 
meci amical la New Britten, cu 
selecționata S.U.A. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 2—0 (1—0) 
în favoarea sportivilor polonezi.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
de fotbal de la Melbourne s-a 
încheiat cu victoria formației 
Braziliei, care a învins în finală 
cu scoiul de 2—0 (0—0) reprezen
tativa Australiei. Golurile au 
fost marcate de Romario (min. 
59) și Muller (min. 67). în me
ciul pentru locul 3, eenlpa Ar
gentinei a întrecut cu 2—0 (2—0) 
formația Arabici Saudite. Au 
marcat Simeone și Dertyeia.

ECHIPA Japoniei, aflată în 
turneu în Europa, a jucat cu 
formația F. C. Homburg (R.F.G.). 
Partida s-a încheiat cu scorul 
de 2—0 (1—0) în favoarea fotbaliș
tilor vest-germani.

ÎN JOC DE VERIFICARE, 
formația vest-germană Borussia 
Mdnchengladbacb a întrecut cu 
7—6 (după executarea loviturilor 
de la 11 m) pe campioana R. F. 
Germania, Werder Bremen. După 
90 de minute de joc, scorul 
fusese egal : 2—2.

U.E.F.A. a redus sancțiunile 
aplicate jucătorilor spanioli 
Michel șl Hugo Sanchez-* (Real 
Madrid), de la 9 la 3 jocuri, res
pectiv de la 3 la 1 joc. Cei doi 
fotbaliști fusbseră suspendați 
(pentru comportare nesportivă) 
în cupele europene intercluburi.

ÎN COMPETIȚIA pentru juniori 
de la Golenew (Polonia) au fost

înregistrate următoarele rezulta
te : Finlanda — Norvegia 3—1 
(1—0), Polonia — Danemarca 
2—0 (1—0).

federația argentiniană a 
anunțat că participarea echipei 
olimpice la turneul J.O. de 
vară este incertă, întrucît nu s-a 
ajuns la un acord cu o serie de 
cluburi din străinătate, pentru 
a elibera jucătorii argentinieni 
care evoluează peste hotare. Este 
vorba, în principal, de cluburile 
italiene Verona, unde evoluează 
Pedro Troglio și Claudio . Ca- 
niggia, și Lazio, care îl are 
angajat pe Gustavo Dezotti. 
„Dacă acești trei jucători nu vor 
putea fi incluși în echipă, parti
ciparea noastră la turneul o- 
limpic de fotbal este proble
matică**, a declarat președintele 
Comitetului Olimpic Argentinian, 
Antonio Rodrigucz.

MECIURILE din etapa a 15-a 
a campionatului U.R.S.S. : Alma 
Ata — Dinamo Tbilisi 2—0 ; 
Harkov — Erevan 1—2 ; Dinamo 
Moscova — Dinamo Kiev 1—2 ; 
Odesa — Dinamo Minsk 0—0 ; 
Torpedo Moscova — Baku 3—1 ; 
Spartak Moscova — Jalghlris Vil
nius 1—1. în clasament conduce 
Dinamo Kiev, cu 23 p.

ÎN TURNEUL de la Canton, 
pentru „Cupa Campionilor A- 
siei“, echipa japoneză Yamaha a 
întrecut cu 9—2 (5—1) formația 
Hor\g Kong. în clasament con
duce echipa Wanabo (R. P. Chi
neză) — cu 4 p., urmată de Ya
maha și „25 Aprilie" (R. P. D. 
Coreeană) — cu cite 2 p. etc.
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