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EPOCĂ DE MARI ÎMPLINIRI
■.Toate remarcabilele înfăptuiri pe care le-am obținut in 

această perioadă au fost posibile datorită faptului că hotăririle 
Congresului al IX-lea au descătușat energiile creatoare ale între
gului popor ți au luminat drumul spre noi culmi de progres ți civi
lizare socialistă in patria noastră"

NICOLAE CEAUȘESCU

Sportul cu mingea pe apă 
programează în cursul săptă
mânii — incepind de joi și 
pînă duminică — o importantă 
competiție rezervată echipelor 
reprezentative de seniori: 
Campionatul Balcanic de polo. 
Tradiționala întrecere, ajunsă 
la a 18-a ediție, reunește in 
Bazinul Dinamo din Capitală 
competitoarele care de obicei 
și-au disputat titlul de cam
pioană balcanică, adjudecat Ia 
precedentele ediții de formați
ile României și Iugoslaviei — 
de cite șapte ori, de cea a 
Greciei — de două ori și de 
cea a Bulgariei — o dată, e- 
chipa Turciei fiind singura 
fără vreo victorie finală la 
activ.

Este. credem. un bun prilej 
pentru reprezentativa noastră 
de a-și adăuga un nou titlu (51 
a se departaja pe tabloul lau
reatelor). deși trebuie spus c3, 
și la această Balcaniadă, lupta- 
nu va fi deloc ușoară, chiar 
dacă poloiștii români vot evo
lua... în apele lor, adică pe te

ren propriu. Argument: pentru 
echipele Iugoslaviei și Greciei, 
competiția constituie un impor
tant test înaintea Olimpiadei 
(ambele fiind calificate), iar 
formațiile Bulgariei și Turciei 
au crescut valoric, incit pot 
avea un cuyînt serios de spus 
în stabilirea „podiumului-1 a- 
cestei ediții. Cert este că, pînă 
acum, poloiștii noștri au urcat, 
cu o singură excepție, mereu 
pe podium, indiferent de locul 
de desfășurare a Balcaniadei. 
Cu gindul, desigur, la treapta 
cea mai înaltă, actuala primă 
reprezentativă a României va 
încerca — cum anticipează an
trenorii Cornel Rusu și I’aul 
Niculescu — să îmbine în joc 
experiența unor generații mai 
vechi (avîndu-1 ca lider in
contestabil pe Răducanu — 297 
de prezențe în „națională" îna
intea acestei competiții ofici
alei), reputația de golgeter in-

(Continuare in pap 2-31

Sărbătorim in aceste zile «ie mijloc de 
vară împlinirea a 23 de ani de la lucrările 
istoricului Congres al IX-lea al Partidului 
Comunist llomân, moment de seamă, hotâ- 
rițor, în edificarea societății socialiste «■ 
patria noastră, aureolat do alegerea — prin 
gindul și voința lu'.uror comuniștilor, ale 
întregului popor — a tovarășului NICOLAE 
C3AUȘESCU îp funcția suprema de secretar 
general al partidului

DoveHîndu-se a fi, în timp, de o cardinală 
însemnătate pentru viitorul patriei noastre, 
acea învestitură ilustra înalta apreciere pe 
care partidul o acorda activității de pînă 
atunci a tovarășului Nicolae Ceaușescu, mi
litant revoluționar, patriot si conducător po
litic înflăcărat, calități strălucit afirmate încă 
din anii cei mai tineri ai vieții. în focul ma
rilor lupte revoluționare conduse de partid, 
gata oricînd să înfrunte orice primejdie, 
orice prigoană, pentru apărarea si promova
rea intereselor clasei muncitoare, ale între
gului popor român. împotriva fascismului, a 
războiului, pentru cauza unității, independen
ței si suveranității patriei. O activitate eroic 
continuată pe baricadele revoluției de elibe
rare soc:ală și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă din august 1514, în ampla des
fășurare de forțe sociale și politice pentru 
așezarea vieții întregii Românii pe bazele 
orlnduirii socialiste.

Acum 23 de ani. cînd partidul și poporul 
au făcut acea opțiune, țara întreagă — în
suflețită de încredere și speranță și avind 
sentimentul viu că participă direct la un 
măreț eveniment ' istoric ■ — a înțeles că 
alegerea •tovarășului Nicolae Ceaușescu 'n

fruntea partidului inaugura o nouă epocă, o 
epocă de mari împliniri prin care patria 
avea să urce trcp‘e tot mai înalte spre un 
viiter fericit.

Si anii care au trecut au confirmat pe 
deplin, cu forța de netăgăduit a faptelor, 
cit d.: profund îndreptățită s-a dovedit a li 
opțiunea de atunci a partidului, a poporului. 
Strălucit ccndu-ător. adine cunoscător al 
realităților românești, al năzuințelor poporu
lui nostru, ca si al tezaurului exper.enței 
revoluționare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adus — pe. temelia si din perspectiva stră
lucitului raport prezentat la marele forum 
comunist din iulie 19S5—• un suflu nou și 
proaspăt, o viziune științifică creatoare în 
înțelegeri a întregului proces .revoluționar din 
țara noastră, a avui, in toți acești ani care 
au urmat, o contribuie determinantă la ela
borarea st-nt'gi'i dr» dezvoltare social-eco- 
pomică a țării, la soluționarea problemelor 
complexe ale e lificării noii societăți, la 
orientarea și un'rea forțelor întregii națiuni 
pentru înfăptuirea exemplară a politicii 
partidului, consacrată înfloririi unei patrii 
libere si demne, prosperității și bunăstării 
întregului popor,

înfăptuirile anilor caro au trecut de la 
istoricele lucrări alo Congresului al IX-lea 
al partidului, expresie directă a gîndiru și 
activității teoretico si practice a tovarășului 
Nicolae Ceau icicu, alcătuiesc î.n clipa da 
față o impre-ionontă ghirlandă de ctitorii .t 
dau O strălucire fără precedent unei epoci pe

(Continuare în pag 2-3)

în ultimul deceniu r: . 
sebi după declanșarea corapc. - 
ției naționale DÂCIADA, te
nisul a cunoscut o largă dez
voltare, cu adevărat de ma
să, la majoritatea județelor țării. La nivelul copiilor — cum 
ilustrează această imagine surprinsă la Tg. Jiu —. al tinere
tului sau al oamenilor muncii, tenisul și-a format numeroși
simpatizanți și practicantă, prin intermediul multor inițiative 
locale, care du găsit sprijinul organelor și organizațiilor spor- 
t.ve. al tuturor celor ce îndrăgesc mișcarea in aer liber, exer
cițiul fizic, in folosul sănătății si creșterii capacității de muncă. 
(Citiți în pag. 2—3 : Un veritabil campionat de tenis al jude
țelor din Moldova).

DACIADA

Orașe mici, ambiții mari
La——     MBa—HM—a——t

TINEREȚEA SPORTIVĂ A UNEI
PENTRU ELIMINAREA DEFICIENȚELOR, PENTRU ASIGURAREA 
UNUI CLIMAT FAVORABIL IN ACTIVITATEA FOTBALISTICĂ

STRĂVECHI LOCALITĂȚI
La Moreni, bazele destinate sportului se încciJ/ea/ t 

armonios în noul peisaj citadin
Reluindu-ne drumurile prin 

o-așele mai mici ale tini. zi
lele trecute am poposit la Mo
reni. așezare dmbovlțcană si
tuată pe malul Cricovului Dul
ce. Ci.:e nu a mai fost de 
multi ani pe aceste meleaguri, 
legate prin mii de fire de is
toria pețrolulu: românesc, mai 
păstrează, desigur, imaginea 
puțin atrăgătoare de odinioa
ră : străzi înguste, fără cana
lizare si apă potabilă, drumuri 
șerpuind in pantă, cu căsuțe 
răspindite pe dealuri. locuri 
unde liniștea- era tulburată 
doar de zumzetul sondelor 
răsfirate printre case si chiar 
prin curțile gospodarilor.

Dar oamenii minunați ai Mo- 
renilorj printr-o muncă inten
să. au reușit, intr-un timp ui
mitor de scurt, mai precis din 
1973. cind tovarășul NICOL7ÎE

ALTE SUCCESE ALE ATLETELOR
NOASTRE LA JOCURILE BALCANICE

ANKARA, 18 (Agcrprcs). 
Proba feminină de 1 500 m din 
cadrul Jocurilor Balcanice de 
atletism de la Ankara a reve
nit sportivei românce Paula 
Ivan, cu timpul de 4:05 3. care, 
așa cum se cunoaște, cîștigase 
și cursa de 800 m cu un rezul
tat de valoare mondială: 1:56,42.

Iată și alte învingătoare din 
echipa română : săritura în 

CEAUȘESCU. secretarul ac.i_- j 
ral al partidului. a efeciii t î 
aici una din rodnicele sile r - I 
zile de lucru, să schimbe di 1 ! 
temelie înfățișarea . străvezii-: 
lor localități. De sus. de pc 
înălțimea numită „Bana". ee 
unde se poate privi întreaga 
așezare. împreună cu tînărul 
primar al urbei. Constaitin ■ 
Roncea. admirăm noul chip c. I 
orașului, cu bulevarde flancate 
de blocuri zvelte, care îmbină 
armonios tradiția locală cu ce
rințele moderne, avind spații 
comerciale care se irtind pe o 
suprafață de peste 20 000 de 1 
metri pătrați. Prin urmare, fos- j 
tul orășel-schelă, acum un 1

Troian IOANIȚE5CU

(Continuare in pag 2—3>

lungime : Vali Ionescu — 7,00 
m ; 40C m garduri : Nicoleta
Căruțașii — 55,85 ; heptatlon : 
Petra Văidean — 6 341 puncte

In total, la actuala ediție a 
Jocurilor Balcanice de atle
tism, sportivii români au ob
ținut 25 de medalii, dintre care 
11 de aur, 11 dc argint și 3 
dc bronz.

nin conciu.'iik analizei ckduatc dc Biroul r.R.r.
Ieri dimineața, la sediul F.R.F., 

u avut loc o ș*din|.i la care au 
participat. în afara membrilor 
Biroul federal, președinții de 
cluburi sau secții din Divizia A 
și antrenori ai formațiilor din 
i-riiuu! eșalon al fotbalului nos- 
.ru. La ordinea <le zi. importan
ta problemă privind desfășurarea 
Campionatului Național, ediția 
13S7 S3, gravele neajunsuri er»n- 
s al»te. știrile de indisciplină 
*-.attiicstale pe parcursul anului 

«nmpetitional. în aeeasti reiniu- 
r? de lucru. Biroul F.R.F. a 
prezentat un cuprinzător raport 
privind lipsurile, neajunsurile din

. ilalea fotbalistică. raport 
Gir, care extragem cele mai im- 
P•-clanțe pasaje.

Raportul arata, in introducere, 
ci sezonul competițional 1S87 
lSSg a adus unele r mizări pe 
planul performanțelor. In fr un
t-a lor se situează intrare in 

semifinalele C.C.E. a echipei 
Steaua, care confirmă astfel va
loarea internațională recunoscu
tă de acum, precum și califica
rea echipei de juniori sub 16 ani 
in turneul final al C.E. din Spa
nia, unde a avut o evoluție a- 
p rec ia tă. Dar, alături dc aceste 
rezultate meritorii, au fost reți
nute. ca neîmpliniri. ratarea ca
lificării echipei naționale la tur
neul final al C.F. (ediția 
precum și evoluțiile nesatisflcă- 
toare ale selecționate Io-- clinii-i că 
și de tineret in prelinii.iariiie 
competițiilor la care an fost pre
zente, acestea constitui ud mari 
insuccese care au provocat ne
mulțumiri in rindul iubitorilor 
de fotbal din țara noastră.

Referitor la activitatea compc- 
tițională internă, princioala con
cluzie care se desprinde din a- 
naliza făcută în raport este a- 
ceea că valoarea campionatului 

divizionar este încă scăzută. că 
nu se ridică la nivelul cerințe
lor puse în fața mișcării noastre 
fotbalistice de conducerea de 
partid și de stat ; mai mult de- 
cît atît, in competitiilv noastre 
interne și-au făcut lor neajun
suri grave, acte de indisciplină 
și încălcări ale regul im untului 
jocului de fotbal.

Analizînd această sta>e de fapt 
cu deosebit spirit de răspun
dere. F.R.r*. a concluzionat ur
mătoarele :

în legătură cu echipele națio
nale și contribuția pe care tre
buie să și-o aducă cluburile la 
reprezentarea cu cinste și dem
nitate a fotbalului românesc in 
arena internațională. C’J toate că 
Biroul F.R.F. și oondu-oerc-a tehni
că a echipelor naționale au sta
bilit. de comun acord cu clubu- 

(Continuare în vno ?-7)

Divizionarele A

la ora bilanțuiuii

RAPID : DÎN NOU
0 SALVARE

IN EXTREMIS
(în pag. 2-3)

Goanță, cel mai bun jucător al 
echipei feroviare. încearcă să 
scape din ..cleștele1' apărării

■ sucevene
Foto : Eduard ENEA



DACIADA
O EPOCĂ DE

(Urmare im nat) 1)

care cu justificată mîndrie o numim „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU", ceea mai terti.ă 
perioadă din întreaga istorie a Datriei noa »we.

între mărețele ctitorii ale acestei epoci, ia 
loc de frunte se înscrie si necontenita bâ-ă- 
lie pentru formarea omului nou, constructor 
activ si conștient al socialismului făuritorul 
Si beneficiarul bunurilor materiale »i 
spirituale din tara noastră. Un loc aparte 
în această amplă si complexă bătălie îl ocaoă 
activitatea sportivă de masă si de performan
tă. prin marea competiție sportivă națională 
Daeiada, creată din inițiativa tovarătJji 
Nicolae Ceaușeseu si concepută ca o adevăra
tă „Olimpiadă a sportului românesc". Drsspt 
urmare, milioane de cetățeni din tara noas
tră îndeosebi copii si tineri, practică astăzi 
exercițiile fizice si sportul participă La ac
țiuni turistice gi sportiv-recreative. Tn același 
timp, performerii de frunte ai spor'.u ui 
românesc se impun cu tot mal numeroase ti 
strălucitoare succese in arena interaationa.â. 
cucerind elogioase aprecieri pe toate meridia
nele lumii, conferindu-i sportului românesc c 
poziție ne deplin respectată in lumea sportu
lui mondial-

MARI Împliniri
Edifia a III a

railAIf «1*11
Întrecerile cclcj de-a V-a eta

pe a Concursului Republican 
de lupte libere pe categorii de 
greutate și echipe s-au desfă
șurat, în general, în nota obiș
nuită, încheindu-se cu rezulta
te scontate. Iată relatările co
respondenților noștri.

CARANSEBEȘ. Reuni unea din 
localitate a fost dominată de 
Rapid București, care a reușit 
să obțină victorii — ce-i drept, 
la limită — in toate întilnirile 
pe care le-a susținut. 6—< cu 
Vagonul Arad. C.S.M. Caranse
beș, Metalu] Bocșa și Voința 
Lugoj. Formația arădeană a 
pierdut doar tn fata echipe* 
bueurețtene. în rest : 6—1 cu 
C.S.M., Metalul și Voința. La 
rîndu-i. Voința a terminat la 
egalitate (5—5) cu C.S.M. si a 
cîștigaț (6—4) partida cu Me
talul. Gazdele au avut satisfac
ția unei victorii la scor (8—2) 
in Lntilnirea cu Metalul. (Ni- 
eolae MAGDA).

SATU MARE. Scoruri cațego- 
rice tn majoritatea partidelor 
care s-au desfășurat in locali
tate. De pildă. UN1O a drip is 
cu 9—1 de Constructorul Tg. 
Mureș șj de Comerțul Tg. Mu
reș, cîștigînd cel de-al treilea 
meci, cu A.S.A. Oradea, cu
6— 4. Echipa orădeană a obți
nut victorii, de asemenea, ca
tegorice : 7—3 cu Comerțul și 
9—1 cu Constructorul. Deose
bit de disputată a fost între
cerea celor două formații din 
Tg. Mureș, la capătul căreia 
Constructorul a izbutit o vic
torie la limită: 6—4. S-au re
marcat : Vasile Avram (cat. 
57 kg), Ludovic Muller (82 kg) 
și Traian Sîrbe (62 kg) de la 
UNIO, Zoltan Megyesi (52 kg) 
de la A.S.Ă., și Florin Lazăr 
(68 kg) de la Comerțul. (Stefan 
VIDA).

BRAIL A. Cum era - de aștep
tat, multipla campioană a țării. 
Steaua, a ieșit învingătoare pe 
linie, dar cu urnele emoții în 
meciul cu Hidrotehnica Con
stanța, pe care a reușit s-o 
depășească doar la limită: 6—4. 
In rest, 8—2 cu Progresul Brăi
la, 9—1 cu Oțelul Călărași și
7— 3 cu UKBIS București. For
mația constănțeană, după ce a 
ținut în șah puternica echipă a 
clubului Steaua, n-a scăpat 
prilejul de a cîștiga în fața 
celorlalte adversare : 7—3 cu 
Progresul, 6—4 cu UKBIS și cu 
Oțelul. Mai puțin scontat^ tî- 
năra echipă călărășeană a reu
șit să iasă învingătoare în 
partidele cu UKBIS și, mai a- 
les, cu Progresul: 6—4. Supor
terii localnici au avut totuși 
satisfacția unei victorii a echi
pei lor, Progresul, care a dis

în aceste zile, cind omagiem împlinirea a 
23 de ani de la istoricul Congres al IX-lea 
al partidului, gîndurile sportivilor noștri ?e 
alătură celor ale întregului popor si se în
dreaptă-cu aleasă recunoștință spre cel moi 
iubit fiu al poporului. spre tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, ctitorul României modorfă. 
spre tovarășa Elena Ceaușeseu, eminent om 
politic si savant de renume mondial, muițj- 
mindu-le fierbinte pentru grija deosebită, -u 
adevărat părintească, pe care o poartă copiilor 
Si tinerilor patriei noastre. Totodată, intf-un 
canser-3 unanim cu tara care M omagiată 
eroul sportivii patriei noastre se.angajează 
ferm să nu precupețească nier un efort o:-n- 
tra continua sporire a gloriei sportive a 
României socialiste, pentru continua înălțate 
a tricolorului românesc pe cel mai înalt ca
targ al întrecerilor sportive internaționale, răs
punzând astfel, prin fapte, pentru minunatele 
condiții de viață si învățătură, de draeticare 
a sportului de afirmare plenară a nersonah-^ 
tătii lor in toate domeniile de activitate, c au
diții ce-poartă semnul luminos al epocii de 
aur — -Ep*ca Nîeaîae Ceaușeseu-' — iriâugură.S 
de istoricul Congres al IX-Iea al partidulu .

i\ IWIIIIH Dl LUPII IIBIIII Pt ECHIPE
pus de VKBIS cu 7—X (Aieolbe 
COSTIN).

ODOKUI.I. „Patrulat.'rtil* 
’ programat aid a devenit— 
„triunghiular*, deoarece Vniața 
Reghin nu s-a prezervat la 
competiție ! Echipa tociarestea
ză Vulcan, una dintre frunta
șele concursului, a primit o 
replică viguroasă in întilnirca 
cu Lemnarul Odorhei. riird 
nevoită să se mulțumească cu 
un rezultat de egalitate '■ â—X 
Ir. celălalt med insă, s-a im
pus clar : 7—3 cu Steag»! RnsB 
Brasov. Cu același sc-v s-a în
cheiat și întitotrea dintre Lem- 
oarul șj Steagul Ros» în fa- 
vearea formației din Odorheî. 
(Adolf rlALOG A).

HUNEDOARA. In Sala for
turilor din localitate, spectato
rii prezenți aa asistat la Între
ceri viu disputate și de un 
ban nivel tehnic. In plus. su
porterii formației Constructorul 
au avut prilejul să aplaude 
frumoasa evoluție a favoritei 
lor. care a reușit sâ termine 
la egalitate, 5—5, cu valoroasa 
garnitură a clubului Dinamo 
Brașov și să iasă invirgâtoare 
în celelalte trei meciuri: <3—t 
cu Mureșul Tg. Mureș. 7—3 cu 
Viitorul Gheorgbeni și tot 7—3 
cu C-S.M. Sf. Gheorgbe. For
mația brașoveană a dispus de 
Viitorul cu 7—X de Mureșul 
cu 6—4 și de C-S.M. cu 8—2. 
In continuare : Viitorul cu Mu
reșul 7—3 și cu C.S.M. 6—4 ; 
C.S.M. — Mureșul 6—4. (Ion 
VLAD).

MUNICIPIUL GH. GHF.OK- 
GHIU-DEJ. O reuniune fru
moasă, cu partide dinamice si 
de apreciabil nivel tehnic, la 
finele cărora formația locală, 
C.S. Onești, a terminat învin
gătoare la scoruri nete : 8—2
cu Nicolina Iași, 7—3 cu Du
nărea Galați șl 8—2 cu Viito
rul Vaslui. Echipa ieșeană a 
obținut și ea două victorii : 
7—2 cu Viitorul și 6—1 cu 
Dunărea. Ultimul meci : Dună
rea — Viitorul 8—2. S-au evi
dențiat : Marcel Popa (cat. 62 
kg). Constantin Damaschin (74 
kg), Ștefan Vizitiu (82 kg) și 
Cristincl Calpos (100 kg) de la 
C.S. Onești. Petre Ilodorogeanu 
(90 kg) de la Nicolina, Dumi
tru Buleandră (82 kg) și Fiorin 
Mălincscu (100 kg) de la Du
nărea. (Gheorghc GRUNZU).

CRAIOVA. Meciurile „patru
laterului" Gloria Pandurii Tg. 
Jiu — Voința Km. Vîlcea — 
Electra București — C.F.K. Cra
iova au fost deseori -aplaudate 
pentru echilibrul lor, pentru 
dîrzenia disputelor. Cea mai 
bună comportare a avut-o echi
pa din Tg. Jiu : 6—3 <J Voința,

5—5 CU Electra șb 4—1 .(părti
cele de la două categorii ap 
rămas restante) cu C.F.K. For
mația craioveanâ a reușit să 
dispună de Voința cu 7—2 șj 
de Electra cu 5—4. Sub .sem
nul întrebării de la prima piuă 
Ia ultima categorie de greuta- 
; ■. îr.tîlnirea dintre Electra și 
Voiuța s-a încheiat, tn cele 
din urmă, la egalitate : 5—5. 
S-au remarcat: Vasile Circu 
Kat. <52 kg) si Valentin Anca 
î«» kg) de la C.F.U.. Aurel 

Livezeanu (82 kg) și Paul Ato- 
diresei (48 kg) de la Pandurii, 
si VTorel Mlnescu (52 kg) de la 
Eie-rtra. Arbitrajele, conduse 
de delegară! federal Vasile 
C«x.ran (București), au f-jst a- 
preâate de toți cai prezen-i. 
(Teodor COSTIN).

UN VERITABIL CAMPIONAT DE TENIS AL JUDE
• Vrancea a răspuns prompt acțiunii de popularizare 

inițiată de federație • Replica celor de la Neamț : 
„Cupa Relonul" • Din toamnă, noi gazde — Vaslui și 

Botoșani
Fără a fi ajuns la o tradiție 

ia județele din Moldova, teni
sul (cei de cimp) este, totuși, 

: prezent în activitatea competi- 
ționată prin intermediul 
centre in care i~ :--------
itori jucători. 
Piatra Neamț, 
tojani. Vaslui 
Mai recent, „ 
sporit rândurile 
siti îndeosebi datorită unei în
treceri — „Cupa I-A.S," — a- 
jansă acum la a III-a ediție. O 
competiție care reunește jueă'- 
tori din toate județele moldo
vene și — 
București.

Inițiativa 
semen ea 
unui grup 
tori de sport, în frunte cu ing. 
Vâleriu Dimulescu din Panciu. 
Și ea urmează unor reușite 
demonstrații de popularizare a 
tenisului in. 
din județul 
din altele , 
intenția de 
nai adepți 
cimp și in 
rii'.
Bard an. antrenorul
Cupa I.A.S. se înscrie 
din... replicile acestor 
strații de atragere a 
de tineri și oameni ai 
din județele moldovene spre 
tenis, una dintre cele mai con
vingătoare, de vreme ce la 
Panciu, în sprijinul dezvoltării 
tenisului, au fost amenajate o 
serie de terenuri — un verita
bil complex prevăzut cu tri 
bună, grup social etc. —, alte
le fiind in curs de finisare, 
cum ne-am putut convinge. în
că in acest an. Se preconizea
ză crearea și aici a unui centru

__  1 unor 
: se formează vi- 

în special la 
Bacău, Iași, Bo
și Tg. Neamț, 

.sportul alb" și-a 
practicanților

prin tradiție — dir

organizării unei a- 
întreceri aparține 
de entuziaști ama-

această localitate 
Vrancea, precum și 
din Moldova, „eu 
a forma, treptat, 
pentru tenisul de' 

această zonă a ță - 
cum remarca prof. Alexe 

federal.
ca uns 
dem on- 
maselor 
muncii

de formare a unor viitori ju
cători, un fel de copie a ce-r 
iui din municipiul de reședință 
al Vrancei. Focșanii, condus 
de prof. George Bucuroiu. 
Condiții există . (cadre califica
te). incit se va putea semna
la.
un nou 
Vrancea.

Revenind la „Cupa I.A.S." — 
un veritabil campionat de te
nis al Moldovei — vom remar
ca .faptul, că, la, întrecerile de 
simplu, reprezentanții Bucii- 
reștiului s-au situat pe prime
le două locuri (M. Andreescu 
și A. Drăgan). urmați de cei 
ai județului gazdă, I. Pavel 
— Focșani și V. Pavcl — Pan- 
eiu. apoi de D. Popa — Neamț 
și P. Mihai — Vaslui, in timp 
ce la dublu cuplul 
DimUieseu — V. Pavel 
iat în £rurite,; urmat.

chiar din. această' toamnă, 
„nucleu" de tenis in

vrîncean 
a înche- 
de cele

ale . 
Drâi 
(Coj 
tari 
prez 
prez 
Gh. 
te - 
I, S

sprij 
lui, 
o al 
jude' 
„Cup 
Gh. 
fâșut 
Piatr 
dă a 
lași 
Vâsli 
vă 8 
toam 
simil 
tind« 
nice 
deoc 
tiner 
eii. 
celui

De azi, la A

Cl’PA ROMÂNIEI"
Timn da cinci • zile, cei mar 

buni arcași seniori și juniori, 
nrecum si cele mai bun ■ ar- 
case - senioare -si iuiiioare vor 
încerca pe poligon :1 uin Ani- 
naasa fPetroșanii Să abțină — 
așa cum ne-au db.sp.tht •* re
zultate valoroase, con iretiztrte 

. in noi recorduri; si realizarea 
a cit mai multor norme . c’c 
clasificare centru Campionatul 
Național. Prilejul, tște. 
de ediția din 1988 4 
României" la tir cu 
care se va, desfășura.* 
câlen jarului 1 in sistem Gr-’.nd 
FITA. după următorul o.-£>-

oferit
..Cupe’ 

arcul, 
conform

LA
gram 
mart 
de < 
(cu
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(prin 
na le 
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simb
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DERBYUL DE
Dertyyul din azest aa a rerc* 

iui k«i Ager, .elevul* aiurea».» 
rulai V. Pttraș-ru far iagind de 
o categorici. deci prin
tre adversari s-au numărat tră
pași de rertâ valoare ca Astru 
(dșxxjțârtoral „Premiului În
cercare*) . sosit acura ai coi; vu. 
Lanterna, Vadu. Melania n și 
alții. Ager a lansat atacul ctoar 
din start, iar pe a doua pane a 
parcursului a demarat irmstibiL 
venlnd la wsrre totr-aa rm? 
excelent (lUJ.km), la nu^nai 1 
zecimi de secundă de record d 
pistei. V. Pâtrașeu meriuă toate 
felicitările pentru modal cum 
l-a pregătit și condus pe Ac<r. 
el fiind totodată și cel tn_. ..- 
năr antreno? ciștigâtor de Der
by. la numai doi ani de la pro
movare, cind a preluat șxale □ 
de la S. Ionescu. Dintre <
Astru are circumstanțe a*s nuan
țe, el avind un loc mai slao pe 
parcurs. Dacă ar fi putut ocu
pa u lcc mai bun. am fi asis
tat — poale — la cci mai fru
mos Derby ~~
Rarâu, campionul de neeon.c - 

tat al turfului, și-a onorat pre
zența printr-o victorie spectacu
loasă in cursa de viteză. Condus 
in maniera antrenorului său. G. 
Tănase, el și-a învins clar ad
versarii, deși aceștia au primit 
avantaje ce au mers pină la 90 
de metri. G. Solcan, antre .'.oral 
metronom al hipodromului, s-a 
remarcat prin cele două victorii 
realizate de Vital și Pasagera, 
ambii în frumos progres de va
loare, in special Vital, care a 
realizat un nou record al carie
rei (1:23,7 km). Remarcabil mo
dul cum a condus G. Marciu in 
ambele curse.
Alergarea rezervată cailor de 2 

ani a revenit lui Agriș, fiul lui 
Kilowat parcurgind un parcurs 
fără greșeală și rcalizînd o va
loare (1:33,3/km) care-1 aduce in 
rîndul vedetelor generației. A vin J 
și o conforma'ie de excepție. 
Agriș anunță o frumoasă carie-

TRAP 1988
n'.. D. Toduțâ prezentîndu-1 in
tr-o foraii dc zile mari. N. Si- 

de departe cel mai bun 
Ajutor de antrenor, și-a dovedit 
r.-iăiestria conducerii cu Tudori- 
ța care pe potou a reușit să-1 
smulgâ victoria la fotografie 
giânionistului Simon. Surpriza 
/ ie: a furnizat-o ca de obicei, 
formația lui M. Dumitru, care. 
prezentindu-1 pe Brădîșor în 
v;rf de formă, a realizat victo
ria. deși printre adversari se nu
mărau Riioriu și Simin.

Au mxJ învins Rebra, înîr-un

HIPISM

nou rez.i’.l Ăl carierei, și Galu, 
care $i-a adus aminte câ era 
cindva una din vedetele genera
ției, G. Suditu conducîndu-1 cu 
mult brio Li victorie (a și rea
lizat un record de l:27,2/km). 
Totul a fost bine, deci, în reu
niunea de duminică, cu excep
ția modului de organizare a ca
selor de joc, insuficiente pentru 
o zi cu Derby.

A. MOSCU

y-.ira.ea Derbyului ’88. cu Ajrr
Foto: Eduard ENEA

ADMINISTRAȚIA DE
• Dacă și pînă acum, în ab

sența temporară a concursurilor 
PRONOSPORT, participanții au 
avut de ales între mai multe 
acțiuni obișnuite sau cu carac
ter aparte (desigur că, din acest 
ansamblu, nu excludem nici LO
ZUL ÎN PLIC), pentru duminică, 
24 iulie, se prefigurează o ac
țiune deosebit de îndrăgită, care 
se soldează întotdeauna cu nume
roase satisfacții pentru un mare 
număr de participant!. Este vorba 
de TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO, un adevărat „cap de afiș" 
al săptămînii în curs, avînd în 
vedere că se vor extrage nu mai 
puțin de 66 de numere, în ca
drul a 7 extrageri, grupate cîte 
două sau cîte trei, ceea ce în
seamnă că se poate cîștiga și cu 
3 numere din 24 și, respectiv, 18 
extrase. Nu mai puțin atractive 
sînt cîștigurile prevăzute a se 
acorda, gama largă a acestora

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cuprinzînd autoturisme „Dacia 
1300“ (la ambele faze ale trage
rii), mari cîstiguri în numerar, 
precum și excursii în R.D. Ger
mană. Participanții care își 
procură bilete în valoare de 2ă 
de lei (întregi sau fracționate) 
au posibilitatea să-și fructifice 
șansele la maximum, cu acces la 
toate cele 13 categorii de ciști- 
guri. Agențiile Loto-Pronosport 
din întreaga țară vă stau la dis
poziție cu aceeași solicitudine, 
indiferent dacă vă aflați în loca
litățile de domiciliu sau în agre
abilele stațiuni montane sau ma
rine. De notat că biletele ciști- 
gătoare pot fi depuse imediat, 
la oricare agenție din țară. Pen
tru a cunoaște și alte amănunte 
privind caracteristicile Tragerii 
Excepționale Loto de la sfîrșitul 
săptămînii, solicitați agențiilor 
din rețea prospectele respective,

care se distribuie gratuit. Șan
sele sînt deschise tuturor si NU
MAI CINE JOACA POATE’ C1Ș- 
TIGA !

• Desigur. în cursul săptămînii 
vor avea loc și tragerile obiș
nuite PRONOEXPRES si» respec
tiv, LOTO. Astăzi este ULTIMA 
ZI pentru tragerea de miine. 
miercuri, 20 iulie !

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
XOEXPRES DIN 13 IULIE 198S. 
Categoria 2: 1 variantă 100% a 
25.644 lei și 3 variante 25°,V a 6.411 
lei; cat. 3: 19,50 a 2.301 lei: cat. 
4: 67,50 a 665 lei; cat. 5: 176,75 
a 254 lei; cat. X: 123,75 a 383 lei: 
cat. Z: 2.653,25 a 100 Iei.

REPORT LA CATEGORIA 1: 
44.877 lei.
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Criși

TINEREȚEA SPORTIVĂ A UNEI STRĂVEC
(Urmare din pag I)

centru industrial in plină dez
voltare. cu cinci ramuri de 
producție, are bulevarde in 
adevăratul sens al cuvinluiut, 
in perimetrul cărora s-cu inăi- 
tat cinci cartiere de locuințe 
care insumeazâ peste 4 710 de 
apartamente.

In peisajul citadin. noile 
construcții sportive dau si ele 
o altă dimensiune acestei lo
calități. ..Datele si cifrele care 
marchează în timp șvoluția a 
menajărilor pe plan edilitar- 
sportiv, ne-a spus primul gos
podar al orașului. tovarășul 
Constantin Roncea. un prieten 
statornic al tuturor iubitorilor 
exercițiului fizic, sînt grăitoare 
prin proporțiile realizărilor do- 
bindite. Si totuși, a continuat 
interlocutorul nostru, este bine 
să ne reamintim de unde am 
plecat, pentru a ști. mai clar, 
unde sîntem și spre ce ne în
dreptăm". Am aflat că s -a 
pornit de la un singur teren 
de fotbal. Astăzi, au apărat 
prin participarea largă a cetă-

urmă cu două decenii.

tmilor. numeroase baze spor
tive. suprafața destinată entu
ziastelor concursuri de masă și 
de performantă, desfășurate sub 
genericul Daciadei. mărindu se 
de lo ori față de cea existen
tă în
Totul trebuie văzut intr-o anu- 
mită ordine, pentru ca 
rul mai puțin avizat 
facă o imagine clară 
proporțiilor acțiunilor 
prinse în vederea valorifici'i 
resurselor proprii. Stimulați de 
promovarea fotbaliștilor pe pri
ma scenă a tării, morenarii au 
reclădit din temelii stadionul 
Flacăra, dotat acum cu țoale 
cele necesare unei echipe âț- 
vizipnare. Principala bază 
sportivă a orașului mat cu
prinde o pistă de atletism, cu 
sectoarele respective, cite un 
„dreptunghi" de handbal, ten.s 
și volei, avînd o capacitate de 
peste 10 000 de locuri. Ampla- . 
sat in cartierul Flacăra, slrtn- 
dul oferă amatorilor de inct 
posibilitatea de a se relaxa 
iucînd tenis, volei, popice (pe 
arena cu patru pistei, iar la
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ECHIPA ROMÂNIEI VÂ ÎNTÎLNI,
I ÎN DUBLU MECI, SELECȚIONATA POLONIEI

• Pregătirile tinerilor noștri jucători au începui

I-» vi/pe. la 
prc&a deca- 

brxe. In ace-
si faptul că 
oația sporii- 
dedarea. in 
iție de masă 
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td’cir.i nater- 
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DIN NOU 0 SALVARE IN EXTREMIS...
Rapid, una dintre cele mai 

vechi divizionare A, are o fru
moasă istorie sportivă, in pa
ginile căreia se găsesc mari 
izbinzi, dar și bătălii pierdute 
atunci cînd nimeni nu se mai 
aștepta. Deci, putem spune că 
de multe ori drumurile echipei 
feroviare au fost cu urcușuri 
și coborîșuri, adevărate echili- 

14. RAPID 34 10 9 15 36-58 29
• Puncte realizate pe teren propriu : 24 (a pierdut cite 2 p 

la Petrolul, Dinamo și Steaua, cite 1 p la Oțelul, Sportul Stu
dențesc. Universitatea C-aiova și Flacăra) ; puncte obținute in 
deplasare : 5 (cite 1 p la F.C.M. Brașov. Corvinul. Petrolul, 
Sportul Studențesc și F.C. Argeș).
• Golgeterii echipei : Goanță 11 : Tiră 7 (3 din 11 m) : Da- 

masehin II 5 ; Drăghici 3 : Pistol, Cîrstea — cite 2 ; Bacoș. M. 
Stoica Bozeșan 1. Lucian Iile. Vameșu — cite unul : Suciu 
(Corvinul) un autogol.
• Jucători folosiți : 30 — Goanță 33 de meciuri ; Marinescu 

31 ; Toader, Țîrâ — cite 30 : Drăghici 29 ; Matei 29 ; Șt. Popa 
25 ; Bacoș 23 : cîrstea 21 ; Damaschin II 19 ; M. Stoiea. Rada 
— cite 16 ; M. Grigore, I. Tănase — cite 15 ; Vameșu 14 ; Pis
tol, Lucian Ilie — cite 12 ; Bozeșan I 9 : Nica. Vlad — cite 8 ; 
I. Dumitru 7 ; Guinea. I. Mânu (II). Pali — cfte 6 ; Pușcaș 4, 
I. Mânu (I) —eite 4 ; V. Radu 3. Mustățea 2 ; Coman. Cu- 
relea — cite unuL
• Media notelor echipei : 6,09
• Media notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. Goanță 6,56. 2. Șt. Popa 6.33 ; 3. Toader 6.30.
• Cartonașe galbene : 41 (15 suspendări) — 20 de jucători 

(cele mai multe : Matei 10).
A Cartonașe roșii : Bacos (în et. a VIII-a).
<8 A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m toate transformate 

(Tiră) ; a fost sancționată cu 6 penalty uri : S transformate, 
unul ratat.

<• A expediat 343 de șuturi (234 „acasă". 114 în deplasare), 
din care 169 pe poartă (115 „acasă", 54 în deplasare):

bristici pe... șîrma campiona
tului.

Ca să nu se dezmintă pe ea 
însăși, Rapid a încheiat și 
campionatul cu nr. 70 cu su- 
f’etul la gură, încă din toamnă 
fiind însoțită mereu de hamle- 
țiisna întrebare; a fi sau a nu 
fi in Divizia A. Exact ca și în 
ediția 1986—1987, cînd urmînd 
aceiași traseu al nesiguranței, 
giuleștenii au terminat tot pe 
locul 14 (iar o salvare in ex
tremis!), dar cu mai multe vic
torii (13) și puncte (32).

Pasivul punctelor din actua
lul bilanț are la origine, mai 
cu seamă, slăbiciunile din pri
ma parte a campionatului, la 
încheierea căreia puțitii_ mai 
întrezăreau șansele evitării re
trogradării. Minus 7 la ..ade
văr" și suita de jocuri aprioric 

grele programate în retur pe 
propriul teren (cu F.C. Olt, 
F.C.M. Brașov, Flacăra. Vic
toria. S.C. Bacău, cum s-au și 
dovedit de altfel — câștigate la 
limită, cu dificultate, sau în
cheiate la egalitate, cum a fost 
cazul cu echipa din Moreni) 
au pus in fața „vișiniilor" al
ternativa strîngerii rîndurilor, 
a unei maxime mobilizări pen
tru ca „bătălia returului" să 
fie cîștigată. Cu citeva zile 
înaintea reluării campionatus 
lui, Goanță, cel mai constant 
jucător al feroviarilor, făcea 
public următoarea declarație: 
„Știm că returul va fi foarte 
greu, dar ne-am pregătit cu 
acea seriozitate și dorință 
fierbinte de a evada din zona 
care duce spre Divizia B. O să 
vedeți, va fi primăvara Rapi
dului. ..“.

ALITĂT!
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ecanieă si de 
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pie. K Scjj- 
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i celor 12 a- 
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iar amatorii 
IntreDrinderea 
ai tehnoloiiiC 
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CUt OCOlul 20- 
asului. am v:- 
motocros de 

■is. la moder
au denus. du- 
brmat toriri- 
vicepreședinte 
miliar. Dește 
ncă natrioti. d. 
mnafe econo

mii. Aici am avut prileiul să 
vedem tineri si vîrstnici. mun
citori sau ingineri la întreprin
derea Automecanica si Stheh 
petrolieră de producție. sub 
îndrumarea maestrului sportu
lui la motocros Teodor Bălă- 
noiu ufi adevărat dispice- al 
micului șantier, care au siioif- 
sit o treabă destul de grea, cu 
sapa, cazmaua sau roaba. Tra
seul. lung de mai bine de z 
km, dotat cu toată aparat a-a 
si instalațiile necesare arene
lor de motocros. a fost ip'ic.ut 
in unanimitate ale specialiștii 
străini prezenti la recentul 
concurs international desfășu
rat a’ci.

La Moreni. un orășel obiș
nuit. ca multe altele din tara 
noastră, am intilnit schele pen
tru construcții, sub îmbrat'sa
rea cărora capătă contur alte 
blocuri, pe planșetele proiectan- 
tilor figurină noi teren’i'i de 
fotbal, vo’ei. batschet. o nlstă 
de dirt-track mai multe sviții 
de joacă pentru copii si alte 
amenajări sportive de natu-ă 
să îmbogățească viata oameni
lor să le-o facă tot mai fru
moasă.

Axi a și fost pină la urmă. 
Punctul oel mare, „gura de o- 
xigen", a venit la timp. din 
acea întîlnire de marc încleș
tare cu Petrolul, la Ploiești 
(et. a 20-a 0—0). A mai urmat 
imediat (in etapa a 22-a) fru
moasa aventură de pe terenul 
Sportului Studențesc (1—1). 
după care a intervenit (se pu

tea?)... remiza de pe teren 
propriu eu Flacăra (et. a 23-a, 
2—2). pentru ca, la următoarea 
deplasare, la Pitești, feroviarii 
să revină la acel —5, care — 
coroborat și cu jocul rezultate
lor altor echipe aflate și ele în 
suferință de puncte — a duș 
finalmente la... salvarea in ex
tremis.

Dacă avem în vedere că e- 
chipa de la Podul Grant și-a 
prelungit încă etapa recon
strucției sale (vezi numărul 
mare de jucători folosiți in 
campionat — 30!), dacă ne gîn- 
dim la valoarea de ansamblu 
a acestora (in afara lui Șt. 
Popa și, oarecum, a lui Rada, 
mai experimentați, ceilalți ju
cători au fost promovați din 
eșaloanele inferioare, cu do

PENTRU ELIMINAREA DEFICIENȚELOR, PENTRU ASIGURAREA
UNUI CLIMAT FAVORABIL IN ACTIVITATEA FOTBALISTICĂ

(Urmare din paa. /)

iile programul de piegătir* a lo
turilor lim’tînd pe cit' posibil 
durata convocărilor, acestea nu 
au fost respectate întocmai și, 
în cîteva situații, jucători de 
bază ai lotului național au ab
sentat nemotivat de la pregătiri 
și chiar de la jocuri inter-țări. 
De aceste lipsuri se face vino
vat Biroul federal, care nu a ac
ționat cu suficientă hotărire pen
tru curmarea acestor neajunsuri, 
nu a fost suficient de exigent și 
ferm în a impune cluburilor res
pectarea angajamentului și chiar 
a obiectivului prioritar de repre
zentare. Antrenorii federali nu 
s-au achitat în totalitate de sar
cinile ”' 1 reveneau, nu au 
găsit cele mai bune soluții pen
tru mobilizarea la maximum a 
colectivelor de sportivi, au ac
ceptat unele compromisuri și 
acte de indisciplină care au a- 
dus daune în procesul de 
muncă și atmosferei la loturi. 
Spunînd aceasta, conchidem că 
responsabilitatea ncrealiză’ii o- 
biectivelor revine tuturor fac
torilor de răspundere din activi
tatea fotbalistică.

Cu privire la activitatea com- 
petițională. programarea și des
fășurarea jocurilor în cadrul 
competițiilor interne. Respecta
rea datelor de disputare a jocu
rilor din calendarul competitio
ns intern este o cerință priori
tară pentru buna desfășurare a 
campionatului, pentru asigurarea 
unei ritmicități a procesului de 
pregătire și susținere a jocurilor 
Ia parametri superiori. De mai 
rnulți ani. în campionatul nostru 
această cerință nu se mai res
pectă. în ediția 1337/1983 nu mai 
puțin de șase cluburi diviziona
re „A" și cinci divizionare ,.B“ 
au adresat forului de speciality- - 
te cereri d amînări și decalări 
de jocuri pentru cele mai felu
rite motive. F.R.F. a aprobat, nu
mai în returul campionatului. a- 
mînarea a șapte jocu.i de ..A“. 
trei în ..Cupa României", plus 
cinci partide de ..B". Tot în 
cadrul acestui capitol trebuie să 

rința fierbinte de a se afirma), 
dacă punem Ia socoteala mo
dificările din cadrul lotului fa 
plecat Pistol, care se acomo
dase bine cu jocul echipei, a 
venit Boze=an I și a plecat si 
el repede, fără să realizeze ma
re lucru; Nie» a trecut prin 
echipă ca.- apa prin sită, din 
lipsă de randament; Damas- 
ehin II a rămas mai mult pe 
banca rezervelor — evident dih 
vina sa etc. etc.), atunci tre
buie să spunem că răminerea 
Rapidului pe prima seenâ a 
fotbalului reprezintă «n fapt 
b o labil. La această reușită 
și-au adus contribuția Toader.
Kajla, Matei, Cirstca și chiar 
Tiră (pe ultima turnantă), dar 
mai eu seamă (este și părerea 
celor doi antrenori. I. Dumi
tru si I. Greavu) linia de mij
loc Goanță — Șt. Popa — Dră
ghici (cit de repede s-a inte
grat ultimul in echipa Ciuleș
ti ului!). Goanță este un lider 
autentic al „topului" rapîdisl 
in cele trei clasamente: al pre
zentelor in echipă (33). al gol- 
geterilor (11) și al mediei no
telor (6,36).

Sigur că am mai putea vorbi, 
nu în ultimul rind, și despre 
puterea de luptă a 31"-Iui din 
Ciulești, de mobilizarea aces
tuia in momentele grele (vezi 
returul), ea și de - curajul de 
a juca deschis meciurile dispu
tate in deplasare. Rapid a 
atras atenția printr-un plus de 
risc in atae (care explică, in 
parte, și multele goluri primi
te), fiind una din echipele 
care a înscris cele mai multe 
goluri (13) pe terenurile adver
sarelor! Este o frumoasă ati
tudine față dc joc, un reper 
al posibilităților echipei fero
viare, * care trebuie valorificate 
și mai bine in viitorul cam
pionat.

Fără îndoială, Rapid privește 
acum înainte, antrenorii, jucă
torii și conducătorii clubului 
fiind pe deplin conștienți de 
necesitatea îmbunătățirii grab
nice a activității „vișiniilor" pe 
toate planurile. Resurse există. 
Și dorința fermă de a munci 
mai mult și mai bine.

Stelion TRANDAFIRESCU

amintim că unele rezultate din 
campionatul nostru au apărut ca 
surprize de proporții, care Iasă 
loc unor dubii și comentarii la 
limita regulamentelor, a eticii și 
echității sportive. Astfel unele e- 
chipe care în finalul campiona
tului. nu au mai avut grija re
trogradării, au tratat competiția 
fără respect și n-au mai jucat 
la nivelul posibilităților. Printre 
aceste echipe amintim pe F.C.M. 
Brașov, Corvinul Hunedoara, S. 
C. Bacău, A.S.A. Tg. Mureș. Sur
prind, de .asemenea, unele re
zultate care fac notă discordan
tă cu rezultatele anterioare. Nea
nalizate în fondul lor la timpul 
respectiv, acestea au rim?s la 
nivelu’ dutiilor și incertitudini
lor. Referi or *a astfel de situa
ții se imoune ea in cazul în care 
se constată incorectitudine, să se 
ia cele mai severe măsuri, mer- 
gînd pînă la excluderea echipe
lor din campionat și acțior i rea 
persoanelor implicate în instan
țe juridice. Cauzele apariției u- 
nor astfel de incertitudini asu
pra corectitudinii rezultatelor sînt 
generate de serioase deficiențe 
existente în munca de instruite 
a sportivilor și de unele men
talități învechite, dăunătoare care
persistă în fotbalul nostru, în loc 
să se urmărească ridicarea c.on-

jocului 
res- 
spre 
fot- 
clu-

nivelului
d-- echipele 

să se tindă 
parametrilor

tinuă 
practica 
nective 
atingerea 
balului internațional. Multe 
buri și asociații își propun an de 
an obiective modeste, păstrarea 
locului în eșalonul respectiv, evi
tarea retrogradării, renunțînd a- 
proape total la jocul construc
tiv. apelînd la antijoc, la duri
tăți la joc obstructionist. Ia ori
care alte mijjoace pentru ob
ținerea ..Dunctului salvat jr". Va
loarea slabă a majorității echi- 
nelor trebu’- misă în nrimul rînd
pe seama slabei pregătiri. a su
perficialității unor antrenori, teh
nicieni și medici, precum si pe 
scama ..preocupărilor" unor con
ducători de a obține rezultate 
prin mijloace necinstite. cnre 
conduc la schimbarea ierarhiilor
din disputa dreaptă, pe terenul

în ziua de 13 iulie, ia Ge
neva. s-au tras la sorti zruix» 
le preliminariilor Campionaîv- 
lui European destinat echi
pelor de juniori II. Reprezen
tativa tării noastre se află in 
grupa a 11-a. alături de tea a 
Poloniei, urmind ca in irma 
unei duble întilniri. să fie 
hotărîtă echipa ciștigătoare cu / 
drept de participare la -urneul 
final.

Iată componenta celor tS 
grupe ale preliminariilor — 
grupa I : Scoția, Finlanda ; a 
Il-a : Irlanda de Nord. R.D. 
Germană ; a III-a : Islanda. 
Norvegia ; _ a IV-a : ’talia.
Liechtenstein ; a V-a . Israel. 
Olanda ; a Vl-a : Malta. Por
tugalia : a Vil-a : Cipru. Iu
goslavia ; a VIII-a : Turcia. 
Austria : a IX-a : Elveția, ir
landa ; a X-a : Luxem
burg. Franța ; a Xl-a : ROMA
NIA. POLONIA : a Xll-a : 
Spania, Suedia : a XIII-a ' 
Belgia. Cngaria Grecia : a 
XIV-a : Cehoslovacia, Bulgaria; 
a XV-a R F Germania, 
V.R-S.S.

După cum se observă. Ha
zardul ne-a destinat un dubiu 
meci echilibrat. în compan.a 
unei echipe cu disponibilități 
recunoscute. reprezentînd o 
scoală fotbalistică cu sreutat".. 
Ambele intilniri vor trebui 
consumate oină la 31 martie 
1939. la date cdnven!,e nrm 
consens de cele două federații 
(cu precizarea că or.nr csr- 
tidâ se va disputa în Româ
nia). In caz de calificare, evfci- 
pa noastră se va alinia ia 
turneul final găzduit de Da
nemarca. în luna mai a anului 
viitor. în seria C. alături de

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• AZI, LA CONSTANTA, . în 

organizarea proaspetei promova
te în Diviza A. începe un turneu 
internațional de fotbal la care 
participă două echipe diviziona
re B din R.D. Germană (Chemie 
Bohlen și R.S.G. Motor Ludwig 
Sfelde), Metalul Mangalia (pro
movată în eșalonul secund) și, 
bineînțeles, formația antrenată 
de Em. Hașoti și I. Constanti- 
nescu. Programul primei zile : 
Metalul — Chemie (ora 16). F»C* 
Constanta — R.S.G. Motor (ora 

de joc, aduc grave prejudicii spi
ritului de întrecere, îndeoărtînd 
publicul spectator de pe sta
dioane.

Cu privire la disciplina jucă
torilor. Climatul de disciplină în 
care trebuie să se desfășoare 
competițiile noastre interne este 
Uneori grav știrbit de manifes
tări în afara regulamentelor, a 
legilor și spiritului jocului de 
fotbal. Aceste încălcări sînt pro
dusul unor carențe de cdicație 
și intervin acolo unde procesul 
de pregătire este deficitar. Ci
frele statistice atestă că starea 
disciplinară constituie un capitol 
deficitar. în Divizia A au fost 
acordate un număr de 1019 car
tonașe galbene unui număr de 
279 jucători. Alți 799 jucători din 
Divizia B au primit 1752 avertis
mente. Adăugind Divizia C. unde 
2290 jucători au primit 3969 car
tonașe galbene, vom constata că 
situația disciplinară pe terenuri
le de fotbal este necorespunză- 
toare. La cifrele de mai sus. se 
adaugă cei 41 de jucători elimi
nați însumind 82 de etape de 
suspendare Ia Divizia A, 115 ju
cători eliminați si 248 etape de 
suspendare la Divizia B și 321 
jucători eliminați, totalizînd 905 
etape suspendare Ia Divizia C. 
Criticile aspre adresate. în mod 
justificat, activității fotbalistice 
au cuprins fapte. aspecte și fe
nomene apărute atît la nivelul 
jucătoMlor. al cluburilor și aso
ciațiilor sportive — conducători, 
tehnicieni și factori cu respon
sabilități —. cit și la nivelul lo
turilor naționale și al echipelor 
de club care ne reprezintă în 
competițiile oficiale. Printre alto 
fenomene mai grave se numără 
si instabilitatea jucătorilor si an
trenorilor la cluburi. Un alt fe
nomen negativ an&r-it in ulti
ma nerioadă î» constituie cel al 
asa-ziselor „galerii** ale unor e- 
chine. Limbajul exprimat cu o- 
cezia unor jocuri este Inadmisi
bil în neconcordaniă cu obiec
țiile si spiritul jocului, nu con
tribuie la educația maselor s’ a 
snnrtivilor. Fotbalul nu are ne
voie de astfel de ..galerii", iar 
conducerilor cluburilor lc revine 

r prezenmnteie grupelor --u 
numerele 12, 13 și 1‘4 (o pr-?- 
f g irare ne oare imposio . i 
într-atit de „tari" sin» grupele 
cu pricina, încltiSiv a 11-a dih 
ca"" facem oartek ' -

Campania pentru aceste pre
liminarii a debutat îh ‘oaii'.a 
trecută cînd. după .selecții suc
cesive s-a format un !ot de 
24 de iucători. supus .botez— 
lui" international. în drimă- 
vară. cu ocazia unui turneu in 
Bulgaria nu foarte concludent, 
din pricina decalalului dc 
vîrstă în favoarea . gazdelor 
noastre. în momentul actual, 
sub presiunea preliminariilor 
care au devenit concrete, con
ducerea lotului a fost rema
niată. fiind încredințată an
trenorului federal Gheorghe C'ia 
(seculld : loan Pătrascu ' me
die: Pompiliu Popescu, masbr; 
Dan Bestpiu). Acțiunea de -se
lecție a continuat (fără să tie 
încheiată) din vechiul lot iu nd 
reținut un nucleu de . 8-10 ju
cători. Pentru celelalte ’ocuii. 
au fost testati alti 170 de i’i- 
niori II. cu prilejul .Cupei 
Viitorul", disputată în tileie de 
8 si 9 iulie. Cei 60 de iuaători 
reținuți vor trece printr-un nou 
filtru, între 20 și 23 iulie, după 
care se va stabiliza un lot de 
24". convocat pentru începu
tul lunii august. Primele 
meciuri de verificare se vor 
disputa ne teren propriu. in 
compania selecționatelor s-.mi- 
lare ale U.R.Ș.S. (îm septem
brie) si Cehoslovaciei 'noiem
brie). Dar despre echipa *91 
vom avea prilejul să revenim 
cu rerortaie la zi.

Ion CUFEN

18). Miercuri, la aceleași ore. 
sînt programate partidele învin
selor ?j învingătoarelor. Jocurile 
se vor desfășura pe stadionul 
Portul <C. POPA — coresp.).
• DE LA F.R.F. în legătură 

cu perioada de transferări a ju
cătorilor pentru Divizia A, 
forul de specialitate aduce îa 
cunoștința cluburilor și asocia
țiilor sportive că aceasta a fosl 
prelungită pină la data de * 
iulie (inclusiv), conform hotărî- 
rii Biroului federal 

sarcina de a interveni g.nbnic 
pentru îndreptarea lucrurilor. 
Estj nesv-sară de asemenea, o 
preocupare sporită pentru edu
cația sportivilor, pentru forma
rea lor ca oameni cu o înaltă 
conștiință revoluționaiă, în spi
ritul respectului pentru toate 
realizările societății noastre so
cialiste.

Cu privire la activitatea arbi
trilor. Sector cu o mare respon
sabilitate. acesta cuprinde un 
număr de peste 7800 arbitri, re
partizați pe tot teritoriul tării. 
Arbitrii de toate categoriile asi
gură conducerea a peste 15 G00 de 
jocuri oficiale. în marea lcr ma- 
iorit?t ' -'««t- iocuri s-au des
fășurat conform regulamentului. 
Au existat insă și o seric de 
neajunsuri, acte de indisciplină și 
încălcări ale regulamentelor. în 
acest context se înscrie și mo
dul în care s-a desfășurat finala 
„Cupei României", faot care con
firmă concluzia că arbitrajul din 
fotbalul nostru nu satisface in
tru totul cerințele etapei actuale, 
creează în multe cazuri nemul
țumiri și suspiciuni, ceea ce a- 
fectează prestigiul și autoritatea 
corpului de arbitri. In legătură 
cu fenomenele negative din ar
bitraj, o mare vină o poartă 
Colegiul Central al Arbitrilor, 
care nu a reușit să se achite de 
sarcinile importante ce-i revin, 
nu a manifestat exigență în a- 
nalizarea abaterilor săvîrsite de 
unii arbitri, nu a realizat o pro
gramare echitabilă pentru toate 
ecnipele. a admis includerea pe 
listele arbitrilor divizionari a 
uncr cadre slab pregătite teore
tic o sla-' pregătire fizică,
cu o ținută necorespunzătoarc Tn 
legătură cu fenomenele negative 
din arbitraj, se impune interven
ția hotărîtă a Biroului F. R. Fot
bal care. împreună cu Colegiul 
Central al Arbitrilor, trebuie să 
treacă printr-un filtru al valorii 
si comnetenței primele eșaloane, 
iar arbitrii necoresnunzători sau 
plafonați să fie retrogradați sau 
eliminați din corpul divizionar.

Ani analizat. în rîndurile de 
mai sfi“ n^n-Halele neajunsuri, 
liosuri și deficiențe din activita
tea fotbalistică. în vederea înlă
turări lor n.r'tru întronare', iii 
fntreaea activitate a unui climat 
de ordine și ’isciplină. cit si 
pentru îmbunătățirea muncii in 
toate sectoarele F. R. Foi-al va 
lua o serie de măsuri care vor 
fi prezentate în zilele următoare.



BOGATĂ ACTIVITA TE ȘAHISTĂ
PARTICIPARE RECORD LA C.M. DE COPII Șl JUNIORI
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Noi amănunte legate 
Campionatul Mondial de 
pentru copii și juniori Ae la 
Timișoara, care incepe dumi
nică... Pe listele de irvscriere 
figurează nu maj puțin de 60 
de țâri, insumind eocoabe 250 
de participant!. Piimii con- 
curenți vor âpsi in crasul dc 
pe Bega iocepind de joi. ~ 
tre ei și reprezentanți 
noastre, in frunte cu 
trățilă și Marius Zainea 
tegoria 10 ani). Lucia Cernea 
S’ Gabriel Schwariznuna 412 
ani). Simon» Tufă și Rank» 
Szuhanek (14 sni). Luminița 
Radu și Marius Careta» (16 
ani).

La Timișoara. urepera:. •.<- 
le oentru _mon<Laki si.-’, 
practic încheiate, etit ia Ca
sa tineretului, gaaria compe
tiției, cit și in Parcul copiilor, 
unde sini presâtite motoc și 
frumoase s prtze pentm ateh 
particîDai

Plan
tării 

Adela 
(ca

vom reveni, intr-un reportaj 
special) realizîndu-se ultimele 
finisări.

Este in curs de difi-rthrare 
și programul spectacolului 
folcloric pregătit pentru co
piii Darticipanti. care za fi 
prezentat cu prilejul festivită
ții de deschidere a C.M.. din 
acar» zilei de 24 iulie.

Amintim, in fine, că o se ie 

de întreprinderi din Timișoara 
si din radeț pcegăiesc o serie 
de atenții șahiștilor •Mcoeti 
iar in viti inele librăriei _M1- 
hai Etn:tiesca“ vor fi erpuse 
trofeele ce tot B acordate lau- 
rmnl-or.

Li Festirakl iiica
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DIN POLONIA
URMEAZĂ PISCUL TOURMALET

TURNEUL DE ȘAHTurul ciclist al Franței

PARIS, 18 (A«erpres). Turul 
cidist al Franței a continuat, 
după o zi de repaus, cu etapa 
a 14-a, Blagnac-Guzet Neige, 
desîășurată in Munții Pirinei, 
pe Hi ța de 163 km. și în
cheiată cu victoria^ 
italian Massimo ‘ 
4h 30:34 (medie orară 
k-m) Pe locul al doilea, la 36 
secunde, s-a clasat englezul 
Miliar.

ru tier ului 
Ghirotio în 

36,140

CUPA MONDIALĂ
DE TIR

Spaniolul Tedro Delgado, 
purtătorul „tricoului galben", 
sosit cu plutonul fruntaș și-a 
mărit avansul în clasamentul 
general individual, fiind urmat 
de olandezul Steven 
3:28, Bauer (Canada) 
Parra (Columbia) la 
rrera (Columbia) la 
Etapa a 15-a se va 
pe traseul dintre Guzet Neige și 
L»uz Ardiden, cu escaladarea 
celebrului pisc Tourmalet.

Rooks la 
la 3:54, 
5:12, He-
7:02 etc 
desfășura

VARȘOVIA, 18 (Agerpres). 
în prima rundă a turneului in
ternațional de șah de la Na- 
lenchowe (Polonia), maestrul 
român Dan Bărbulescu a cîști
gat, cu piesele negre, la Palko- 
viez (Ungaria). Alte rezultate: 
Patinovici (Iugoslavia) — Dolt- 
keviez (Cehoslovacia) 1—0; So- 
lojenkin 
U.R.S.S.) 
(Bulgaria) 
nia) 1—0; 
Pandavos , .
ski (Polonia) — Schenn (R.F.G.) 
1-0.

— Petkevici (ambii 
remiză; Andonov 

— Hawclko (Polo- 
.lunczak (Polonia) — 
(Grecia) 1—0; Gdan-

NOI RECORDURI MONDIALE LA ATLETISM
WASHINGTON, 18 (Agerprt'S). 
cadrul concursului de selec- 
a atleților americani pen- 
Jocurile Olimpice din acest 
desfășurat la Indianapolis,

pentru junioa* 
discului. cu rc-

record mondial 
re hi aruncarea 
zultatul de 72.70 m. Vechiul re
cord aparținea aceleiași atlete 
și era de 72.24 m.

aef
Cupei

pistol cu 
cadrul 

tir, desfâșuratâ
în 
tie 
tru 
a11. _
Jackie Joyner-Kersee a stabi
lit un nou record mondial în 
proba de heptatlon, cu 7 215 
puncte. Precedentul record era 
de 7 158 puncte și aparținea a-, 
cele ia și sportive, din august 
1986. «ICI «IȘTI -DIS VIO

i r\shi SPARTA» SOȚIA

an nou

nu
Al

ii J9C3MU OLIMPICE

din 
între- 
zr'Anic, 

iiYtl’C

ATLEȚ1 M I P. CONGO

MICI A'IKAI I>I TIMS

BERLIN, (Agerpres). In
tr-un concurs de atletism des
fășurat la Karl Marx Stadt, 
sportiva din R. D. Germană 
like Wjludda a

„COPIL MINUNE

M.

ca s.
ooas'.

si

un

FOSTUL
s-a înșelat.

de

Ovidîu IOANITOA1A

R.F. Germania, de aseme- 
calîficatâ la Jocurile Olim- 
(fan acest an.

Rubricâ redactatâ de 
Tiberiu STAMA

an
ca mp ion

Adn- 
de 
un

ri W- T—rw m k. L
Ae îi x fa

aces; rasei -p dup* IMS. 
n-a mai înregistrat nici

pr«:.
B&1ZZAVTLU, ÎS (Ager- 

ile Olimpice
an. R_P. 

de 
at la Hra-

t-» .a.ițui HMric
români care au pârtie.pat re-
Leu- i’ iuraeii
la Pilzno (Fotonia> poau* fl >—
pr -da . ca pozit:
ei urci nd oe vj f;
or mici. Viriaa Voracioc
cu pat tocul L r. - -y-> —
Ionul Mircea cl. 1
tor al_ laureatul
d? Valettto Prtdesca. La
categorie. Diana FiatiT»* 1 oe«-
nat tocul 3 
locu- 4

La junto 
pe podium 
nălach- C 
Romi că Lupu, 
Cui â.

Delegația_______
profesorii Valencia l'n« 
Adriana Pădurarii, a f sz ^v-1- 
itâ din șahiști aparțirî-id ; 
ției sportive Avicola Tîta 
iau o rte Dintru prima 
o competiție intemațiocj 
te hotare) șl d:n unități 
vită mint ale municipiu.•_ 

La turneu au maz fost pr 
in afara reoreze .uu.ț. ’ -* ’ 
cluburi din Ttotonfi ' 
junior: din Cchosk>.-acia, 
și R.F.G., in total peste IM de 
jucători.

tpe-vfv «eoCar C a

rt, 1

BREVIAR
• Intre a—31 iuMe. in Capi

tală va avea loc Festivalul ia- 
liist bacureștean dotat eu .Cupa 
CEFIN*. întrecerea, care se va 
desfășura pe durata a 11 runde, 
va cuprinde un open general 
în sistem elvețian. Ședința teh
nică este programată joi. de la 
orele 18. în șoseaua Pantelimon 
nr. 4—8. înscrieri si relații su
plimentare la telefoanele 53.45.03 
șl 3S.54.35.
• La Bicaz s-a desfășurat un 

atractiv simultan susținut de 
maestrul sportului Florin Isachi- 
evlci la 10 de mese, cu partici
parea tinerelului și oamenilor

în cadrul 
niri -bilaterale 
statornicite de mulți ani, : 
acest sezon competițional 
puternice cluburi cu secții 
tenis la fel de valoroase 
tilnesc intr-o dispută 
rezervată juniorilor și c 
De astă dată, meciul de 
dintre echipele clubului bucureș- 
tean Dinamo și Levski Spartak 
din capii la Bulgariei va avea 
loc la București.

Intnnirea va fi găzduită de te
renurile clubului Dinamo

Stef“n cel Mare, iar 
cerile sto» programate 
in pertoada 1>—*3 kXie, 
orele S-iX» Si 13

tradiționalelor intîl- 
internaționale, 

si In 
două 

. J de
* se în- 
amicală 
copiilor, 

•ț tenis

binevenită fșx. ferește, 
gura) Ia vederea Ti efratai 
trodava — ediția a m-a. 
gramată La Piatra 
toamnă.

d C.J.E.FS. Vilcea
o nouă întrecere șahiști de am
ploare. la Olănești, cu concursul 
asociației sportive Metalul Rm. 
V îl cea. întrecerea este progra
mată pentru începutul lunii de
cembrie.

organizează

• STAU M CAMPIONATUL FRANȚEI • DECLARAȚIE A 
HKJHMNTHUI U.EJJL • ECHIPA NIGERIEI IN TUR

NEU IN EUROPA • REZULTATE, ȘTIRI
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Apărut ca din senin. Luke 

Jensen a cîștigat în 13M, la 
primul său concurs de 
vergură. titlul ___ ____
de juniori al Statelor Unite 
la tenis. Nu puțini au_ fost 
specia’istii care, mai in ui 
surprinși, apoi incintați. i-au 
prezis tînărului tenismaa din 
Michigan o carieră dintre 
cele mai strălucitoare. nu 
doar în temeiul jocului său 
complet (firește. în raport 
cu cei numai 16 ani), cl și 

particularități rar 
Jensen stâpînea 

2 cu
creîndu-și ast- 

avantaj 
□unind 
păru*-» 

cu mi-

al unei 
intîlnite ; 
racheta la fel de bine 
ambe r miini 
ici uT' mportant 
la serviciu, adică 
mingea în joc din 
dreaptă a court-ului 
na dreaptă și din stinsa, cu 
stingă ! Cînd. în același an 
Jcnscn l-a învins, bn încă 
făr drep dc. apeL D' Boris 
Becker, supercampionui d. 
mai tirziu, in semifinalele 
..Openului“ american oentru 
juniori. însuși Stan Smith a 
ieșit din muțenia lui obișnu
ită șl a riscat să pronosti
cheze ca „ Jensen c cel ma?

| . sigur talent ai tenisului nos- 
trr d. la '’■mnors încoace* !

________  o 
victorie de răsunet, cu toate 
că. datorită publicității ce 1 
se făcuse, a fost invitat la 
numeroase turnee, organiza- 
toni acceptind chiar ca. in 
goană după senzațional 
(.singurul tenisman din lu
me cu două servicii-?!), să 
mai .uite- de ierarhiile ce 
dictează, de regulă rizuros 
listele de participare.

aminte, recent, 
minune* 
a evocat sâra- 
al lui Jensen. 
ru«?at să incer- 

de«c?îis. dvs-

cînd- Ș" 
fastul .copil 
ziar american 
cui palmare* 
după care l-a 
cc să explic

isteftes

ECHIPA Nigeriei, calihestâ in 
turneul olimpic, va efectua un 
stagiu de pregătire în Italia rt 
R-F- Germania, in cadrul căru
ia va susține șase meciuri de 
verificare, dintre care unul in 
compania reprezentativei otimpi-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

CADRUL compe tiției sud-a- 
mcTiCane .Cupa L:bertadores“, la 
Montevideo, formația uruguaya- 
nă National a învins cu scorul 
de ♦—1 echipa Columbians Millio- 
narios Bogota.

Intr-an recent interviu, pre
ședintele Uniunii Europene 
dc Fotbal (UJTA.), Jacques 
Georges, a declarat că prin
cipala problemă actuală a 
fotbalului continental o con
stituie violența, 
leasă asupra 
registrat 
jocul cu 
buie să 
secvență
tat Jacques Georges, sâ pro
tejăm ca orice preț fotbalul, 
incrueit violența de pe sta
dioane are cauze străine soc- 
ceruluL Nu trebuie sâ facem 
nici • concesie in lupta îm
potriva violenței".

care impie- 
progresului in

ia ultima vreme de 
balonul rotund. „Tre- 
promovâm cu coa- 
fair-play-ul, a ari

box • La Kingston 
bucilistu! american 

recucerit 
mondial 

f*r-»rsi'jnea 1 
k.o.
Jorce

ca).
Brown a 
campion
We!*P’ 
gi nd u-l prin 
oc mexicanul

pi ^mai-
Sitnor. 

centura d» 
al categorie: 

I.R.F.). învie- 
în rundul 

Vaoea.

în /ingătorul 
(U.R.S.S.).

P€

timo cu 
David r.ko 
feminină, 
clasat daneza 
?ro“Om-«trată 

d ’ fa 25:02.

primul 
Git*r 

ne 54 5W)

I. 3
In 
loc 
TVt 
km

-o si: 
cursa 

s-a 
tfeld

HAN DBA a în prima zi a 
turneului internațional masculin 
de la 
k ilu5 
*5—13

Baedad. selecționata 
n întrecut cu scorul 
formația Bahreinului.

Ira- 
d-

ciclism ao- '^-,1 -
ni »ri de ’a 
»• revenix • ’ 
in Tarocv 
’ ic.ti ’ 12n
P? locui al doilea. in

_ Proba ic-fond d:' 
camoionatelor r ritru ?lu- 

“»densc 'Danemarca* 
Ger»j)ui italia- S;»-- 

or -Tic.
700 km in 2 h 34:24.

iNOl • Prcb^ d- 2V» -n 
din -r.drv’
U.R.S.S.. *e
fâ;oară « Moscova, a 
dU-me D-* •'i?h'»rova *u 
d' 2:îc"4 sr ?n cursa
o' 10' m fluture nrimn’ 
sosit Vădi n la.'osciukacclași

m!x:
de*- 

-' renii 
Hm*"' 

masc’jl?- 
a

1 :59.87.

de-TENIS _ 
monstr tiv disputat la 
tuoătcruî
7—5 6—4 pe americanul Jimmy
Connors. < In sem’fina’ete tur
neului International de la Stutt
gart eon ind pentru -Marele 
Premiu", americanul Andre A-

<ntr-un meci
Munche-». 

ve-n-german Bor:<
‘ker l-n întremit cu scorul de 

6—4

sassi l-a întrecut cu 7—5. 7—5
pe fran^erul Henri Leconte, iar 
Andr s Gomez ^Ecuador) a dis
pus cu €—3. 6—1 de Guillermo 
Perez-Roldan (Argentina). • Fi
nala turneului internațional fe
minin de la Bruxelles se va dis
puta intre Arantxa Sanchez 
(Spania) și Rafaela Reggi (Ita
lia». în semifinale. Arantxa 
Sanchez a dispus cu 6—0 6—4
de Isabel Cueto (R.F. Germania), 
iar 
cu 6—2 
lopoul~s (Grecia).

LA KAMPALA, într-un meci 
contind pentru preliminariile 
Campionatului Mondial (zona a- 
fricană), formația Ugandei a în
trecut cu scorul de 1—0 
lecționata Malawi.

(0—5) se-

Rafaella Re-gei a elim’nit-o
6- 9 oe Angeliki Kane-

ÎN FINALA turneului 
țional de la Augsburg, 
Bayern Munchen a învins 
3—0 (2—0) pe Borussia
chcngladbach. Golurile au_
înscrise de Wohlfarth (2) și Kogl.

ÎNTR-UN MECI 
amical, echipa 
Fortuna Dusseldorf a întrecut cu 
1—0 (1—0) formația scoțiană
Hearts of Midlothian.

interna- 
formația 

cu 
Mon- 

fost

internațional 
vest-germană
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