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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL GIURGIU

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist 
Republicii 
împreună 
Ceauș eseu 
19 iulie, i 
județul Giurgiu.

Nouă si elocventă expresie a 
dialogului permanent purtat de 
secretarul general al partidului 
cu oamenii muncii de Pe în
treg cuprinsul patriei, vizita a 
avut Ioc in această memorabilă 
zi de iulie, cînd, în urmă cu 
23 de ani. s-au deschis lu
crările celui dc-al IX-lca Con
gres al P.C.R., caro a inaugu
rat perioada celor mai mari 
înfăptuiri din istoria tării, pe
rioadă ce poartă numele stră
lucitului său ctitor — Epoca 
Nicolae Ceausescu.

Profundele transformări în
noitoare ce au avut loc în 
acest răstimp in toate zonele 
tării se regăsesc și in județul 

. Giurgiu, care, beneficiind din 
Plin de roadele politicii speci
fice „Epocii Nicolae Ceaușescu" 
— de repartizare armonioasă a 
forțelor de producție pe întreg 
teritoriul tării, a cunoscut, în 
toți acești ani dc mari izbinzi, 
o puternică dezvoltare econo
mică și social-cdilitară.

Mii și mii de oameni aflați 
în centrul 
nat Pe 
Ceaușescu 
Ceaușescu, 
respectați, 
sufletite aplauze, urale și 
ovații. S-a aclamat în
delung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu si poporul !“. „Sti
ma noastră și niindria, 
Ceaușescu — România 

„Ceaușescu — pace !“.
La cobori rea din elicopter, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, cu mult respect, 
de Ion Popescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Giur
giu al P.C.R.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. O formațiune alcă
tuită din ostași ai forțelor noas
tre armate, membri ai gărzilor 
patriotice 
pregătire 
apărarea 
onorul.

Grupuri 
neri si tinere . .
dragoste, buchete de flori.

După datină, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceausescu au fost intîmpinati 
cu pîine si sare.

In aclamațiile entuziaste ale 
mulțimii, tovarășul 
Ceaușeseu și tovarășa 
Ceaușescu au luat loe 
mașină deschisă, indrcptîndu-se 
spre COMBINATUL CHIMIC.

La vizită au participat to-

Români președintele 
i Socialisto România, 

cu tovarășa Elena 
au efectuat, marți, 

o vizită de lucru in

orașului au intimpi- 
tovarășul 

si < tovarășa 
oaspeți dragi 
cu puternice Si în-

Nicolae
Elena 

și

si detașamentelor de 
a tineretului pentru 
patriei a prezentai

de pionieri, de 
au oferit.

COSTINESTI

ii- 
cu

Nicolae 
Ele» a 
intr-o

»r

REPORTAJ 
desezon.

Cu greu s-ar putea crede — 
vizitînd în aceste zile stați- - 
nea turistică a tineretului Cos
tinesti — că organizatorii, in 
a căror preocupare intră va
canta a mii si mii de tineri, 
îsi găsesc timp si-, spațiu si 
pentru zecile de echipe de 
performantă venite să-si re
facă forțele în vederea noului 
sezon compețitional. dar să se 
si antreneze. însă si mai di
ficil este să programeze tere
nuri. formate acestea fie și din 
porțiuni de... plajă, din moment 
ce tradiționala „Cupă a Costi- 
nestiului". desfășurată la vreo 
zece-dbuăsprezece discipline, 
solicită, de asemenea. nume
roase suprafețe de joc. Și. to
tuși. armonizarea între sportul 
de masă si cel de performan
tă este perfectă. Datorită, bi
neînțeles. grupului cu mare 
experiență al instructorilor 
sportivi, dar nu in ultimul rînd 
al conducerii stațiunii, cei dei 
directori. Cornel Gogoașă si 
adjunctul său cu probleme po
litico-educative. Cezar Armea- 
nu. care au zilnic pe agenda 
dc lucru si rezolvarea proble
melor tinînd dc sport, chiar 
dacă acestora li se adaugă cel

varășii Ghcorghe Oprea 
Silviu Curticeanu.

In centrul dialogului de lucru § 
purtat de secretarul general &
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purtat de secretarul general 
al partidului cu factorii de §Irăspundere din Ministerul In
dustriei Chimice șl Petrochimi
ce, cu reprezentant! ai centra
lei industriale dc profil și spe
cialiștii unității s-au aflat pro* 
blemc legate de modul in care 
se acționează pentru realizarea 
programului de investiții, atin
gerea parametrilor 1 ’ - I
Ia capacitățile de producție da- § 
te in folosință, peniru indepli- § 
nirca sarcinilor dc plan pe § 
acest an și pe întregul cincinal. Ș 

S-a subliniat că volumul § 
mare de investiții și mai ales § 
importanța deosebită pc care Ș 
noile construcții a au pentru § 
economia națională conferă a- 
cestei noi platforme industriale § 
atributele unui obiectiv unicat § 
al chimiei românești.

Tovarășului Nicuiac Ceaușescu, $ 
tovarășei Elena Ceaușescu § 
le-au fost prezentate date pri- § 
vind dezvoltarea producției de § 
coloranți și intermediari, pre- S 
cum și realizarea instalației 
pentru producerea lingourilor Ș 
de titan și zirconiu. §

In timpul vizitei, secretarul § 
general al partidului a făcut o S: 
seamă de recomandări privind Ș: 
buna organizare a producției și § 
a muncii, întărirea ordinii și Ș 
disciplinei, atit in Combinatul § 
chimic, cit și pe șantierul de Ș 
realizare a investiției. Cu deo- § 
sebire a fost subliniată necesi- Ș 
tatea ca tot ceea ce se reali- 
zează aici să fie in deplină § 
concordantă cu politica parii- iș 
dului nostru și legile țării nrl- 
vind ocrotirea și Îmbunătățirea 
permanentă a calității mediu- 
lui înconjurător, astfel ea «a- “ 
menii să se bucure de condi
ții de viață și de muncă tot 
mai bune, dc confortul civili
zației moderne.

Iu încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întîlnit 
cu membrii Biroului Comite
tului Județean Giurgiu al 
P.C.R.

In cadrul ședinței a continuat 
analiza desfășurată în cursul 
dimineții la Combinatul ' 
mic, stabilindu-se căile și 
dalilățile concrete peutru 
deplinirea, in cele mai 
condiții, a importantelor 
cini ce revin județului Giurgiu 
din planul pe 1988 și pe între
gul cincinal, din documentele 
Congresului al XIII-lea si 
Conferinței Naționale ale P.CJL.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost exprimate, de către

I
S îjn, ațin- S 

proiectați § 
Indie <la-

folosință, peniru indepli- § 
sarcinilor dc plan pe §

subliniat că volumul §

Chi-
;no- 

în- 
bune 
sar-

(Continuare în pao a 4-a)

TRAGEREA IÂ SORJI
A NOII EDIȚII A „CUPEI

Ieri, la sediul Federației Ro
mâne de Handbal a avut loc 
tragerea la sorți a partidelor 
din cadrul „Cupei României", 
ediția a X-a la masculin și a 
XlI-a la feminin. S-a stabilit 
ca meciurile să se joace în cîte 
două etape (una preliminară, 
numai cu formații divizionare 
B, și alta principală cu for
mațiile din „A"). Echipele au 
fost împărțite în 
serii.

Iată rezultatele 
sorți.

MASCULIN (etapa I prelimi
nară), 6—9 noiembrie 1988: Se
ria I: 1. Relonul Săvinești, 2. 
Teleajen Prahova, 3. Moldosin 
Vaslui, 4. Hidrotehnica Con
stanța, 5. Arctic Găești, 6. Stea
ua II București. Seria a Il-a:
1. Calculatorul București, 2. 
ASA Buzău, 3. IMP Sf. Ghcor- 
ghe, 4. IMU Bacău., 5. Celuloza 
Brăila, 6. Mecom Fortus lași. 
Seria a IlI-a: 1. Strungul Arad,
2. Independența Carpați Mîrșa,
3. Metalul Timișul Lugoj. 4. 
Minaur II Baia Mare, 5. Meta
lul Hunedoara, 6. CSM Reșița. 
Seria a IV-a: 1. Metalul Bis
trița, 2. Constructorul Arad, 3. 
Mecanica Oradea, 4. Unio Satu 
Mare, 5. Autoturisme Timișoa
ra, 6. Tehnoutilaj Odorhei. E- 
iapa a Il-a principală (2—4 de
cembrie 1988). Seria A: 1. 
Steaua București, 2. Universi
tatea Craiova, 3. ASA Electro
mures Tg. Mureș, 4. cîștigător 
seria I. Seria B : 1. Minaur Baia 
Mare, 2. Universitatea CUG 
Cluj-Napoca, 3. Comerțul Sîn- 
nicolaul Mare, 4. cîștigător seria 
a IlI-a, Seria C: 1. Politehnica 
Timișoara, 2. Dinamo Brașov, 
3. Tractorul Brașov, 4. cîștigă
tor seria a IV-a. Seria D : 1. Di
namo București, 2. Știința Ba
cău, 3. Dacia Pitești, 4. cîști
gător seria I. în etapa I preli
minară (masculin și feminin), 
unde sint cite 6 echipe, ordi
nea meciurilor va fi următoa
rea: echipele 3 cu 6, 4 cu 2, 
5 cu 1 (etapa I); 1 cu 6, 2 cu 
5, 3 cu 4 (II), 2 cu 6, 3 cu 1, 
4 cu 5 (III), 6 cu 5. 1 cu 4, 2 
cu 3 (IV) și 6 cu 4, 5 cu 3 și 
1 cu 2 (V).

cite patru

ti agerii la

(Continuare in pag 2-3)

LABORATOR- AL SPORTULUI DE PERFORMANȚA
puțin încă altele o sută pri
vind. să zicem, 
cultural-artistice. 
de dansuri de societate, 
tinerilor actori etc.

Să revenim însă la 
La ora 6 dimineața, cu 
eași regularitate cu care 
sare... soarele, băieții divizio
narei A de handbal Universi
tatea C.U.G. Cluj-Napoca 
făceau nnrtia" 
nisip, 
si. ca 
sit la 
60 de 
parcă 
de 
Gheorghe Zamfir, supraveghind 
și îndrumînd totul. îsi urmărea 
toti elevii, printre ei aflîndu-se 
noul venit de la Steaua. Ovi-; 
diu Marc. Fratele său. portarul 
Radu Marc —r aflăm de la 
Gh. Zamfir a rămas acasă, 
el pregătindu-si examenul de 
admitere la Politehnică. A-, 
junși aici, să amintim că Ovi-i 
diu Marc are deia diploma de; 
inginer. Frumoasă simbioză în
tre sportul de înaltă perfor
mantă si studiul de aceeași ,
factură ! Plecau de pe plajă' ) 
băieții de la Universitatea clu
jeană si locul li-1 luau fetele 
din același frumos oraș. elel 
activînd. deocamdată, in Divi-l 
zia B. „Sperăm însă — ne spu
nea antrenorul Tibcriu Rusu— 
să revenim în Divizia A. Si
gur că nu va fi lesne să rea
lizăm un asemenea obiectiv.

manifestările 
concursurile 

Gala

spoit, 
ace- 
ră-

îsi 
„porția" de alergare pe 

apoi un meci de fotbal 
și cum atunci ar fi ie- 
program. continuau cu... 
minute de handbal, de 

ar fi susținut o partidă 
campionat. Antrenorul

Ceea ce ne face să muncim, 
ca si aici, la Costinesti, 
la epuizare, as îndrăzni 
afirm".

Costincștiul este acum 
„laborator" al sportului do i 
formantă. Pe unde te 
vîrteai. în orice loc de 
plajă mai puțin aglomerat, 
fîșiile de nisip udate de apa

pînă 
si

un 
per

in
de 

. pe

Ion GAVRILESCU

Miercuri 20 iulie 1988» ț
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in concursul de gimnastică de la Phenian
__ - . - . -- -- _ “ >

PATRU MEDALII DE AUR

PENTRU SPORTIVII ROMANI
PHENIAN, 19 (Agerpres). — 

în concursul special pe apa
rate. din cadrul competiției in
ternaționale de gimnastică pen
tru juniori „Cupa Prietenia", 
de Ia Phenian, sportivul român 
Cristian Brezeanu a terminat 
învingător în exercițiul la sol, 
iar coechipierul său Adrian

Gal s-a clasat pe locul 1 la 
bară fixă.

La feminin. Iuliana Filip a 
ocupat locul 1 la sărituri, Cris
tina Bontaș s-a situat, de ase
menea. în fruntea clasamentu
lui la sol. in timp oe Eugenia 
Popa s-a clasat pe locul al 
doilea la bîrnă

24 dc orc M clubul sportiv Tractorul Brașov

OBIECTIVELE ACESTUI AN,
ÎNDEPLINITE IN PRIMUL SEMESTRU!

UN CLUB care reprezintă 
aproape 20 000 de oameni 
muncii, aceasta ar putea fi 
mai sintetică prezentare 
C.S. Tractorul Brașov, 
apoi, firesc, să se mai adauge 
o caracteristică : sportivii, teh
nicienii si lucrătorii acestei 
unităti din orașul de sub poa
lele Tîmpei 
preocupați ca 
să se înscrie 
cu rezultatele _ . 
puternicului colectiv 
resc din reputata întreprinde
re constructoare de tractoare, 
ale căror produse sînt compe- 

- titive Pe piețele internă si in
ternațională. COMPETITIVI
TATE, deci, pe toate planuri
le. ridicată, evident, la o cotă 
superioară în ultimele două 
deceniu sportul avînd aci o 
tradiție de peste 60 de ani. 
Iată, pentru început, doar două 
argumente recente : 1) între
cerile la nivelul atelierelor și 
secțiilor din cadrul „Tractoria- 
dei" au ajuns acum la cea de-a 
17-a ediție, miile de iubitori ai 
atletismului, fotbalului, hand
balului și voleiului, din cadrul 
uzinei, practicind astfel. în 
mod organizat, dar si în func
ție de preferințe si timp dis
ponibil. sportul, în cadrul ma
rii competiții naționale ,.Da- 
ciada" ; 2) în primul semestru 
al acestui an. sportivii de per
formantă ai Tractorului au cu
cerit 14 medalii la marile con
cursuri internaționale oficiale, 
precum si tot atitea la cam
pionatele naționale si con
cursurile republicane, indeoli- 
nindu-și astfel obiectivele oe 
care le aveau pentru întregul 
an 1 SCRIMA PE FRIMUL

ai 
cea 

a 
Ca

sint permanent 
performantele lor 
în aceeași sferă 
de prestigiu ale 

muncito-

LOC. Dintre disciplinele 
care C.S. Tractorul este 
zent in marea performantă 
sportului românesc, 
planșelor se află pe ____ _
loc. datorită contribuției deri
sive a floretei feminine. Ast
fel. dintre cei 30 de sportivi 
ai clubului care fac parte din 
diferite loturi naționale de *«- 
niori $1 seniori, floretista Keka 
Lazăr — campioană mondială 
de tineret 1986, medaliată cu 
argint. împreună cu echipa 
României, si finalistă a probei 
individuale la C.M. de seniori 
1987 — a cucerit nu demult, 
în luna iunie a acestui an. 
primul său titlu national da 
senioare, intreeînd-o pe cam
pioana mondială en-titre. Eli- 
sabeta Tuf an (Steaua). „La J.O. 
— ne-a spus tînăra floretista bra- 
soveană — vrem să inialim 
debutul unora _ dintre noi ne 
planșele olimpice cu a nouă 
afirmare internațională de înalt 
prestigiu a scolii românești do 
scrimă". TABLOU SCRIPTIC 
de actualitate : clubul cuprinde 
3 secții de nivel olimpic — 
scrimă, bob, patinaj viteză, 2 
de nivel international 
fond și volei si 7 de 
national — fotbal, 
box. 
ting, 
care 
tivi, 
antrenori si instructori ;
de selecție fiind cei peste 7 000 
de elevi care învață în uni
tățile școlare de pe lingă si

cu 
pre

ft 
sportul 
primul

schi 
nivel 

handbal, 
tenis de masă, auto-kar- 
sah. radioamatorism. în 
se pregătesc 700 de spor- 
sub conducerea a 46 de 

baza

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag 2-3)

Timp de trei zile, la Ploiești

CUPA METALUL** LA CICLISM
Un ultim prilej de verificare 

pentru cicliștii noștri, care se 
pregătesc In vederea Campiona
telor Balcanice ce se vor desfă
șura, săptămina viitoare, în Tur
cia. îl constituie participarea la 
„Cupa Metalul-, în organizarea 
— la Ploiești — a Asociației 
Sportive Metalul din Plopeni. 
Iată programul întrecerilor :
• miercuri, 20 iulie, etapa în- 

iîi, fond. Ploiești — Văleni

Munte 
sVrt ora 9,30 ;

Cheia șî retur. 126 km,

• joi, 2t iulie, etapa a doua, 
circuit, 60 km, in centrul orașu- 

I ora 17,00 ;lui Ploiești, start __  ___ ,
• vineri, 22 iulie, etapa a tre

ia, fond. Ploiești — Sinaia — 
Ploiești, 120 km, start ora 9,30.

Plecările festive se vor da 
fața hotel ilui Central, iar 
tehnice precum și sosirile 
avea loc in afara orașului.

din 
cele
vor

Divizionarele A

(Continuare in pag 2-3)

ora bilanțului

SPORTUL STUDENȚESC : 
SATISFACTION CUPELE EUROPENE.

FINAL CU MARI EMOȚII
IN CAMPIONAT

Coras — urmărit de eoechip. 
nil Cristea — forțează pătrun
derea spre poarta ■ F.C.M.-uiul 
din Brașov cu toată opozr 

lui Cioan
Foto : Nicolae PROFIR



„Cupa României" la micromode lî TKOÎELL TOMIS

PROTAGONIȘTI REPREZENTANȚII CLUBURILOR LA RIGBY ÎN î

VOINȚA TC MUREȘ Șl C. S. U GALATI
în timp competitiv 

fiind notați ast- 
18:25 și Popa 

Dan Amo-

rezistența aeromo- 
greutate de numai 
în cadrul 
A fost u-n
interesant.

„Cupei 
concurs 
cu pa- 
situații.

premieră. in dorința de 
verifica aparatele și într-o 
avind o inâlțime de pînă 

la 30 m (astfel de întreceri 
s-au desfășurat în cadrul deo
sebit oferit de una din salinele 
de la Slănic Pra.hova), la pa
vilionul central al Complexu
lui expozițional din Piața 
Scînteii din Capitală cei mai 
buni micromodeliști și-au pro
bat măiestria de constructori, 
puterea și 
delelor (in 
un gram) 
României", 
deosebit de
sionante răsturnări de 
în fruntea clasamentelor inter
mediare, care a avut in prim- 
plan reprezentanții echipelor 
Voința Țg Mureș, C.S.U. Ga
lați A și B. din rîndul cărora 
s-au și ales în final ocupanții 
podiumului de premiere, atît 
în probele individuale, cit și în 
cele pe echipe. Avind cele mai 
multe reușite, C.S.U. Galati B 
a obținut primele două locuri 
la individual — prin Dan Amo- 
răritei si Daniel Frățean —si 
locul doi pe echipe (alături de 
cei nominalizați, Dan Popescu), 
demonstrind cu acest prilej ex
celentele calități tehnice ale 
modelelor prezentate

Competiția a debutat „fur
tunos", cu surprize, dat fi
ind faptul că, după zborurile 
din crima manșă, dintre favo
riți — Aurel Popa (Voința Tg. 
Mureș). Cornel Mangalea, Nicu 
Bezman (ambii C.S.U. Galați), 
recenți cîștigător! ai probei pe 
echipe la Concursul internațio
nal al țărilor socialiste din 
Polonia — doar Nicu Bezman

și-a înscris un 
(23:55), ceilalți 
fel : Mangalia 
13:37. în schimb, 
răriței, cu 27:15, și-a anunțat,
spectaculos, pretențiile la un 
loc pe podiumul de premiere. 
Sigur, aceste prime rezultate 
trebuiau confirmate sau îmbu
nătățite intr-una din manșele 
ce urmau, știut fiind că din 
sase lansări doar două 
(cele mai bune) erau luate in 
calcul, timpul cumulat al aces
tora contir.d în clasamentul 
final.

Cu toate eforturile celor care 
aveau, la începutul competiției, 
cele mai mari șanse de reușită 
mai exact cu toate pregătirile 
extrem de minuțioase făcute 
plăpindelor aparate si minus
culelor motorașe (din cauciuc, 
torsionate de aproximativ 2000 
ori), cele mai bune rezultate au 
aparținut lui Dan Amorăriței. 
Acesta, cu lansările din manșa 
a III-a (27:32) și a IV-a (29:20), 
a stabilit- cel mai bun timp al 
reuniunii, 56:52, fiind declarat 
astfel și ciștigător al „Cupei 
României". Pe treapta a doua 
a podiumului, un alt outsider. 
Daniel Frățean. care cu 26:57 
în manșa a doua și cu 26:09 în 
a patra lansare, a totalizat 
53:06. Abia după el, deci pe lo
cul trei, unul dintre favoriți, 
Aurel Popa, care cu 25:11 (a 
IV-a) și 27:06 (a V-a) a obținut 
52:17. Nicu Bezman s-a „văzut" 
numai în penultimul zbor, cind 
aparatul său a rezistat 23:02. 
dar totalul (51:57) nu i-a permis 
decît ocuparea celei de a patra 
poziții. Cornel 
timpi ce nu au 
una din lansări 
pe locul șapte.

In competiția pe echipe. Vo
ința Tg. Mureș, beneficiind de 
o formație omogenă, compo- 
nenții ei punetind aproximativ 
egal — Aurel Popa 5217, ZoI- 
tan Sukosd 51:48. Aurel Morar 
50:30 —, și-a înscris din nou 
numele (total 154:25) printre 
ciștigătoarele „Cupei României". 
Pe următoarele două locuri. 
C.S.U. Ga’ați. Mai intîi, repre
zentativa... B (Dan Amorărițci, 
Daniel Frățean, Dan Popescu) 
144:21 și apoi selecționata A 
(Nicu Bezman, Cornel Manga- 
lea, Vasile

întrecerea 
dominată de 
Voința Tg. 
obținut primele tec 
individual : 
2. Szabados
Bordos.

Nicoară) 140:45.
juniorilor a fost 
modeliștii de la 
Mureș, care au 
’ ijjei locuri la 

1. Peter Silvester, 
BiUni, 3. Ferenc

loan NOVAC

Mangalea, cu 
depășit în nici 
25:12, a venit

SSSffiS PORNIND DE LA
O SITUAȚIE INEDITĂ.a

în anul 1981, cind debuta 
ca antrencane la Clubul 
Sportiv Municipal din Ciuj- 
Napoca, Cristina Itu închi
dea un cerc parcurs, prin 
tradiție, de un mare număr 
de performeri din țara 
noastră: revenea adică în 
clubul în care făcuse primii 
pași ca sportivă. Nimic nu 
poate fi mai stimulativ 
pentru un tehnician decît 
de a-și valorifica cunoștin
țele, priceperea, competența 
profesională și entuziasmul 
creator în unitatea sportivă 
de care se leagă primele 
sale succese, primele afir
mări pe planul marii per
formanțe. In cs-o privește 
pe Cristina Itu, experiența 
acumulată de ea în cei pes
te zece ani de activitate 
competițională, marcată de 
rezultate care onorează car
tea de vizită a oricărui per
former — campioană abso- 

vice- 
uni- 

-----r_ Româ
niei în 1979, campioană na
țională la bîrnă Si sol, nu
meroase selecții în repre
zentativa țârii, turnee în 
Mexic, Venezuela, S.U.A., 
Spania etc. — a constituit 
un nesecat izvor de învă
țăminte, care au ajutat-o 
de la bun început în mun
sa sa de proaspătă antre- 
noare. Firește că nimeni nu 
putea să-i pretindă Cristi
nei Itu ca în cițiva ani să 
lanseze deja în marea per
formanță sportive care să 
urce pe podiumul întreceri
lor interne. Mai ales că. 
prin desele schimbări orga- ayut

perioadă 
parte din 
de lucru, 
putea să

Iută a țării în 1377, 
campioană mondială 
versitară cu echipa

nizatorice ce au 
la club, într-o 
scurtă ea a făcut 
mai multe cupluri 
situație care nu

nu 
său — 
să nu-i diminueze eficiența. 
Cert este — părerea fiind 
împărtășită de toți cei cu 
care ea a lucrat, de toți cei 
oare îi cunosc pasiunea 
pentru gimnastica feminină 
— că Cristina Itu nu a pre
cupețit nici un efort pen
tru a-și aduce toată contri
buția la redresarea gimnas
ticii clujene.

Toate ar fi fost în regulă, 
bune și frumoase cum se 
spune, dacă nu apărea, anul 
trecut, și o situație-limită 
în care tînăra ar.trenoare a 
trebuit să opteze pentru o 
variantă inedită, aceea de a 
lucra cu băieții! Deci, din 
1987, Cristina Itu este pri
ma și unica antrenoare-fe- 
meie care lucrează în gim
nastica masculină din țara 
noastră. Are atît grupă de 
începători (tineri sportivi 
din clasele I), cit și sportivi 
clasificați (de categoria a 
IV-a și a III-aj, desfășurîn- 
du-și activitatea în cuplu 
cu Romulus Munteanu, sub 
îndrumarea antrenorului Ci- 
prian Pop.

Fără îndoială, nimeni nu 
pune sub semnul întrebării 
capacitatea profesională a 
Cristinei Itu de a lucra cu 
băieții. Faptul in sine pre
zintă, la prima vedere, in
teres și e comentat ca o cu
riozitate. Dar o întrebare 
stăruie totuși: nu se găsește 
oare o posibilitate ea, la 
Cluj-Napoea, ea să poată _ 
lucra in gimnastica femini- J 
nă, spre a-și valorifica - su- ■ 
perior cunoștințele și expe- ■ 
riența acumulate? Noi ere- £ 
dem că răspunsul poate fi J 
afirmativ.

influențeze randamentul 
în activitatea practică,

■

■I■

■

-s-

Constantin MACOVEI £ 
aniliiitiiiii >■■■■■■ ■••■•TaiiiTaatiiad ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ii.

EXCURSII PE DUNĂRE
l.T.H R. BUCUREȘTI organizează, tn cola

borare cu O.J.T. Călărași, excursii pe Dunăre 
cu următorul program :

Excursie dc o zi
ora 8 > plecare din București, de la hote] 

„Intereontirfental", la Călărași. vizitarea 
Muzeului de istorie, a parcului Dumbrava, 

memorialea grădinii zoologice, a' Casei 
G. M. Vasilescu-Vasia 

ora 12,30 : dejun pescăresc la
„Călărași"

ora 14 : plimbare cu vaporul pe
cea ptnă la Dunăre, timp de trei ore : re-

restaurantul

brațul Bor-

Pînă la reluarea activ.tăîii 
competițidnale oficiale la rug
by mai este timp, dar chiar 
si in vacanță unele echipa de 
frunte iau inițiativa organiză
rii unor întreceri cu caracter 
amical, de verificare, 
inițiativă aparține, in 
tă perioadă, clubului 
Constanta: la sfirșitul

Frima 
a'cas- 
Fan.1 

_______ .... .„ ___.___ acestei 
săptămîni are loc ediția inau
gurală a Trofeului Tomis 
„competiție care sperăm să 
devină tradițională" — cum spu
ne cunoscuful antrenor Minai 
Naca. Este vorba de un tur
neu de rugby în 7, cu pacii- 
ciparea a zece echipe — ra
rul. Dinamo București. T.C. 
Ind. Constanța, Constructorul 
Constanta (fiecare cu cite 
două formații), C.F.R. Const in- 
ța și I.M.U. Medgidia.

Partidele se dispută pe sta
dionul „1 Mai" din Constanța, 
simbătă de la oră 16 si du
minică. de Ia ora 9.

24 DE ORE LA TRACTORUL BRAȘOV
rV’-mj'S fin oro 1)

din jurul întreprinderii 
structoare de tractoare.
MULT s-a scris și s-a vorbit 
prin mijloacele de mass-media 
despre scrimeră Reka 
despre boberul Dorin 
despre voleibalistul 
Ferariu. despre schioara 
niela Filimon. despre handba
listul Dănut Dobre, decît des
pre fotbaliști, totuși, aceștia 
din urmă au rămas în „gra
tiile" suporterilor. bucuroși 
foarte la încheierea ediției în 
Divizia B. cind echipa favo
rită a scăpat. în sfirșit. de 
grija ultimilor ani — retro
gradarea, încheind întrecerea 
în primul pluton (locul 5). 
APROPO DE FOTBAL. dacă 
în formație stat doi jucători 
cu același nume — Vasile (Flo- 
rică și Adi) — ambii atacanți, 
dar -nefiind rude, la echipă 
sînt doi Goran — Marcel (an
trenor principal) si fiul său 
Marius (fundaș central), acesta 
din urmă clasîndu-se pe pri
mul loc în topul local al ju
cătorilor Tractorului, pe baza 
comportării in trecuta ediție a 
campionatului. HANDBALIȘTII 
au reușit — 
— să revină 
după . cum ni 
șov. se speră . -------
mai aibă o existentă efemeră 
pe prima scenă. La succesul 
jucătorilor o contribuție esen
țială 
tehnic 
mereu 
Liviu
SPORTULUI tractorist 
tionează 
ședințele 
mitrescu. 
schimbul 
luarea ștafetei cu succes, este

con- 
MAI

Lazăr, 
Degan, 

Ilorațiu 
Da-

după patru ani 
în Divizia A si, 
s-a spus la Bra- 
ca aceștia să nu

au avut si consilierul
D. Popescu-Colibași, 
tinăr, si antrenorul 

Paraschiv. „PIRAMIDA 
func- 

bine — opinează pre- 
clubului. Petre Du- 
Preocuparea pentru 

de miine, pentru pre-

permanentă, acum fiind mo
mentul evidențierii in acest 
sens a fotbalului (echipele dc 
juniori și copii au ocupat 
locuri fruntașe. în competițiile 
la care au participat), a scrimei 
(eu se’ectionabili proveniti din 
centrele noastre de copii și ju
niori), a schiului fond și șahului. 
Nu același lucru îl putem afir
ma. insă, si despre secțiile de 
volei si tenis de masă, dar 
rezolvarea r.u va întîrzia mult" 
AUTODOTAREA este un 
men familiar clubului de 
lingă marca întreprindere 
tractoare. Cu gindirea tehnică 
si simțul practic gospodăresc 
care caracterizează acest colec
tiv muncitoresc brașovean, au
tomobilist» si boberii clubului 
au concurat în competițiile na
ționale cu motoare si boburi 
de fabricație proprie. Iar re
cent s-au bucurat de elogioase 
aprecieri ale tehnicienilor scri
mei si primele lame de sabie 
si floretă feminin care, deo
camdată. au acoperit necesită
țile propriei secții. PRIN GRI
JA deosebită a întreprinderii 
(directorul general, ing. Octav 
Căpitanii. fiind un mare iubi
tor 
de performantă) si a organe
lor cu atribuții, baza materia
lă a clubului include, printre 
altele, un modern stadion (t-.- 
ren gazonat de fotbal, pistă 
de atletism. tribune pentru 
15 000 spectatori), sală de jocuri 
sportive, 3 săli pentru scrimă, 
sală de forță, club culțural- 
educativ. cabinet medico-spor- 
tiv, mini-hotel 
cantină, 
putea fi 
lucru a 
apropiat, 
recreare 
Tractorul.

al sportului, fost rugbyst

Si o micro- 
Temei serios pentru a 
pusă pe agenda de 
clubului, in viitorul 
amenajarea bazei de 

prin sport din parcul

„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL
(Urmare din pag 1)

FEMININ (etapa I prelimi
nară), 6—9 noiembrie 1988 : 
Seria I : Relonul Săvinești, 2. 
Precizia Vaslui, 3. CSM Sf. 
Gheorghc. 4. I.T. București, 5. 
Sportul Muncitoresc Caracal. 6. 
Carpatex CSU Brașov. Seria a 
Il-a: 1. Oțelul Galați, 2. Tex
tila Buhuși, 3. Olimpia Plo- 
peni, 4. Cetatea Tg. Neamț, 5. 
Filatura Focșani, 6. Olimpia 
Slobozia. Seria a III-a : 1. CSM 
Sibiu, 2. CFR Craiova, 3. V o- 
ința Odor hei, 4. AEM Timișoa
ra, 5. Industria ușoară Oradea, 
6. Industria linii Timișoara. 
Seria a IV-a: 1. Universitatea 
Farmec Cluj-Napoca, 2. Elec
tromotor Timișoara, 3. Textila 
Sebeș, 4. CSM Bistrița, 5. Con
structorul Baia Mare, 6. Voin
ța Rm. Vilcea. Etapa a Il-a 
principală (2—1 decembrie 
1988). Scria A : 1. Mureșul Tg. 
Mureș, 2. TEROM Iași, 3. Do
robanțul Ploiești, 4. ciștigător

seria a Il-a. Seria B: Știința 
Bacău, 2. Constructorul Timi
soara, 3. Mecanică Fină Bucu-

. nești, 4. cîștigător seiia a IV-a. 
Seria C: 1. Chimistul Rm. Vîl- 
cea, 2. Rapid București, 3. 
Textila IAS Zalău, 4, cîștigător 
seria I. Seria D : 1. Rulmentul 
Brașov, 2. Confecția București, 
3. Hidrotehnica Constanța, 4. 
cîștigător seria a IlI-a. Ordinea 
meciurilor. In etapa I: 1 cu 3 
și 2 cu 4; 1 cu
II), 1 cu 2 și 3

4 și 2 cu 3 (în 
cu 4 (în III).

COSTINEȘTI
(Urmare din pao. 0

î r

tur la Călărași, plecare spre București, 
sosire in jurul orei 20.

Preț : 221 lei/persoană 1 pentru elevi și pen
sionari 204 lei/pers.

Excursie de două zile
Ziua 1: la ora J4. plecare din București, de 

la hotel „Intercontinental". la Călărași, 
instalare la hotel, cină la restaurantul ho
telului

Ziua a 2-a : mic dejun, vizitarea orașului și 
a obiectivelor sale turistice din programul 
excursiei de o zi.

Preț : 374 lei/persoană ; pentru elevi și pen
sionari 343 lei/pers.

înscrieri și Informații la toate agențiile de 
turism ale I.T.H.R. București.

mării, pe aleile dintre vile 
alergau. lucrau eu mingea, 
executau fel de fel de „re
prize" de gimnastică specifică 
handbalistele de la C.S.M. Sf. 
Gheorghe. de la Textila Sebeș, 
de la Constructorul Hunedoa
ra, de la Nitramonia 
una dintre cele mai 
cioase fiind Sigrid 
astfel că la revenirea

. antrenorul făgărășan 
Marian poate să fie 
silitoarea sa elevă 
„ca la carte" 
pregătirea handbalistică.

Dintr-un autocar a coborît 
în frunte cu antrenorul Tibe- 
riu Dăian (facem o parante
ză, spunînd că el a renunțat 
la a mai fi arbitru în lotul 
republican, de dragul muncii 
efective CU handbaliștii) proas
păta promovată în Divizia B

Făgăraș, 
conștiln- 
Schiller, 
ei acasă 
Nioolae 

sigur că 
a îmbinat 

recreerea cu

TITLIRIEE DE

de la

OFICIALII TURNEULUI FIN

SPORTULUI

Relu
prez

Milică 
su (Bu 
(Drobe 
mian 
tean (
sar (O 
dan ( 
vel N 
Șefăne 
Cazan

categorie 
cu mem- 

Oi gan i- 
luat toate măsurile

Cițiva dintre pretendenta la titlurile de 
trenament : de la stingă, Vasile Citea, 
Dumitrescu st Francisc Vaștag

august. Sala
Constanța va 

final al Cam
box 

întreceri

VOR DECERNA

<is-

echipă a asocia- 
a întreprinderii 

trans- 
„Am 

— ne

..LABORATOR"

între 1 și 7 
Sporturilor din 
găzdui turneul 
pionateior Naționale de 
pentru seniori. La 
vor fi prezenți cei mai buni 8 
sportivi de la fiecare 
de greutate. în frunte 
brii lotului național, 
zatorii âu 
pentru buna .desfășurare a ce
lei mai importante competiții 
interne a b'oxului nostru și 
avem convingerea că din acest 
punct de vedere nu li se va 
putea aduce ni;i un reproș 
constănțenilor

Programul de desfășurare a 
întrecerilor : luni, marți și 
miercuri — cite două gale pre
liminare, joi — semifinala I. 
vineri — semifinala a Il-a. 
simbătă. zi de pauză, dumini
că — finala.

Dintre deținătorii titlurilor 
ediției trecute, doar 10 își vor 
apăra centurile la actualul tur
neu final. Majoritatea au par
ticipat la întrecerile de la ..zo
ne", unde și-au cucerit dreptul 
de a se prezenta la ultima fază 
a campionatului, iar D. Dumi
trescu, D. Măeran, G. Gogol 
si R. Obreja, ca membri ai lo
tului național, au fost acceptați 
din oficiu. In întreceri se va 
afla și Francisc Vaștag — 
campion mondial și european 
la juniori — care va ataca, 
pentru prima dată, titlul senio
rilor la „semimijlocie".

Dintre deținătorii titlurilor 
vor evolua pe ringul constăn-

țean: Marian 
muscă), Adria 
Ion Guzganu 
Dumitrescu 
erau (semit
(ușoară), Ru 
cie mică), Mi 
migrea), Petr 
și Micloș 1 
Vor fi și d< 
tin Sandu 
a abandona 
pctițională, 
ocupe de 
pugillști, p 
ricescu (mij 
medic 
urma 
ra dc

să bo 
infrin

CONȚINU

Sportivii 
ouă seria m 
care în ve 
turneu final 
Naționale d 
pentru part 
competiții i 
fel, intre 2t 
norii ~ 
vor 
rile 
nai 
Dumitrescu 
cran (semit 
(ușoară), l 
mimijlocie) 
(mijlocie n 
(muscă) și 
mijlocie). 
Gheorghc

PUGiLIȘTII JUNIOR! PREGÂTES 
LA CAMPIONATELE EU

Tinerii noștri pugiliști partici
pă în aceste zile la ultimele 
meciuri de verificare în vede
rea participării la Campiona
tele Europene de juniori 
(Gdansk, 7—14 august). Astfel, 
ei vor urca treptele ringului la 
„Criteriul Speranțelor" de la 
Brăila (25—30 iulie). Printre

Pentru asigurarea desfășurării 
in cele mai bune condiții a 
turneului final al Campionate
lor Naționale, Colegiul central 
al arbitrilor a delegat ca ofi
ciali pe cei mai buni arbitri 
din țară, marea lor majoritate 
purtători ai ecusoanelor de ar
bitri internaționali A.I.B.A. sau 
A.E.B.A. Ca delegat general va 
oficia Dumitru Doru Banciu, 
iar ca arbitri-judecă tori, Ga
briel Danciu, Ghcorghe Cliivăr. 
Radu lorgulescu, Jenei Vancca,

Mecom Iași, 
ției sportive 
de utilaj greu pentru 
porturi în construcții, 
primit sprijin consistent
spunea antrenorul — din par
tea conducerii întreprinderii, si 
mai ales a directorului unită
ții. ing. Romică Porumb, ast
fel că avem garanția că for
mația noastră, cu ambiția ce-o 
caracterizează, va reînnoda tra
diția prezentei handbalului 
masculin ieșean în prima 
vizie a tării"...

In sfîrsit. trecem de 
handbal la judo (dar tot 
de bine ne putem referi 
la rugby, reprezentanții

la 
așa 

si 
rT,, .. . . . .. Rul

mentului Bîrlad făcîrid. în fie
care după-amiază. deliciul ce
lor de pe plajă cu antrena
mentele lor de atractivă specta
culozitate). Judoka de la Danu
biana București. între ei aflîn- 
du-se Cornel Lungu, component

competi 
elevii 
și Gh 
național 
nard 
Constan 
Văduva, 
Tudor, 
Adumit

nu-si 
elevii 
mult 
dar 
și m 
fiind 
Cent
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Vasile
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li), Ion Da
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In ambianța marelui stadion „23 August'1

TURNEUL INTERNATIONALo

Divizionarele A la ora bifanfului

SATISFACȚII IN CUPELE
FINAL CU MARI EMOȚII IN

Dacă a privit o echipă de 
foarte aproape... Divizia B ea 
sa numește Sportul Studențesc. 
Locul 15. în imediata vecinăta
te a liniei retrogradării vorbeș
te mai bine decît orice despre 
saltul de ultimă oră al „alb-ne- 
grilor", acea zvîcnir-e care le-a 
permis să rămînă printre con
curentele de pe prima scenă 
Și asta, cînd? In sezonul 
care studenții bucureșteni 
reușit cca mai frumoasă < 
a lor pe grelele trasee ale cu
pelor continentale. Nu cu mul
te zile în urmă, antrenorul c- 
chipei Danemarcei ne spunea: 

de ia Brondby 
din șocul acc- 
senzațic de Ia

„Nici acum cei 
nu și-au revenii 
Iei înfrîngeri de

DOTAT CU CUPA STEAUA"
Partidele de simbătă și duminica vor tncsps ia orele 18 și. respectiv, 20

I în 
an 

eursă

15. SP. STUDENȚESC

EUROPENE,
CAMPIONAT

mația noastră să joace, în pri
mele șapte eiape, cu > ncle 
dintre cele mai puternice co
lege de competiție :n frunte cu 
protagonistele campionatului 
Steaua și Dinamo. Nu omit 
nici faptul că, acumulările pe
rioadei pregătitoare s-au văzut 
ceva mai tîrziu, chiar in săp
tămânile cînd Sportul Studen
țesc a reușit cea mai bună ca
rieră a sa în cupele europene. 
Seria de rezultate notabile in 
compania formației poloneze 
Katowice și a celei daneze 
Brondby. Au apărui, in conti
nuare, punctele pierdute pe te
ren propriu 
dereglare a 
joe. Inirind

care au produs o 
mecanismului de 

in criză de timp și

34 10 8 Ifi 43-50 28
• Puncte realizate pe teren

la „U“ Cluj-Napoca, Steaua, 
C.S.M. Suceavț, „F:"" — ■ __ _____
pid) ; puncte Obținute in deplasare : 6 
1 p la Rapid, „U“ Cluj-Napoca, „Poli" 
cău).
• Golgeterii echipei : Coraș 9 goluri

7 ; S. Răducanu 5 ; Țirlea, Țicleanu — v»u.- ■> , .~>l. rupă, muu- 
teanu II, Iorgulescu (1 din 11 m) — cîte 2 ; Bozeșan L Cristea, 
Ciucă, Pologea — cite 1 ; Szabo (A.S.A. Tg. Mureș) 1 autogol ; 
3 goluri primite „la masa verde" (3—0 cu Corvinul).
• Jucători folosiți : 25— Coraș 33 de meciuri ; M. Marian, 

C. Pană (I) — cite 32 ; Țirlea 30 ; Stănici 27 : M. Popa, Mun- 
teanu II, Țicleanu — cîte 26 ; Iorgulescu. S. Răducanu 
24 ; Cristian 22 ; Ciucă 19 ; Pologea 13 : Bucico, Cristea 
14 ; Achim 13 ; Bozeșan I 11 : I. Mânu (I) 9 : Voieilă, 
— cîte 7 ; Cazan, Burchel — cîte 5 ; Olteanu 3 ; Ivașcu, 
cescu — cîte 1.

A , Media notelor echipei : 6,15.
• Media notelor Jucătorilor : (pe baza a minimum 

jocuri) : 1. Stănici 6,64, 2/ Țicleanu 6,50, 3. Coraș 6,48.
O Cartonașe galbene : 45 (16 suspendări) — 16 jucători (cele 

mai multe : Ciucă 8).
q Cartonașe roșii : Cristea (în et. a 

XXII-a și a XXVI-a), Coraș (în et. a 
a XXIII-a).

0 A beneficiat de 3 lovituri de la 11 
g'uleseu, Coraș), una ratată (Coraș) ; a fost 
penaltyuri : unul transformat, 3 ratate.

« A expediat 882 de 
din care 210 pe poartă

propriu : 22 (a pierdut cîte 2 p 
. -Oțelul și Dinamo, cîte 1 p la 

Poli" Timișoara, Universitatea Craiova și Ra- ' - - — - Argeș, cîte
și S.C. Ba-

(2 p Ia F.C. 
Timișoara :

(1 din 11 
cîtc 4 ; M.

m) ; Stanici 
Popa, Mun-

— cîte
— cîte 
Răduță 
R. Lu-

22 do

XVl-a), Bucico (în et. a 
XXII-a), Cristian (în et.

m : 2 transformate (Ior-
sancționată cu 4

șuturi (255 „acasă",
(143 „acasă“, 67 în deplasare).

127 în deplasare),

ale, Sportul Studențesc, in în
tregul său, apare animat dc 
dorința de a realiza o netă re
vanșă față dc sezonul 1987/88 
care a lăsat, in privința cam
pionatului, amintiri nu prea... 
vesele. Am auzit opinia lui Ți- 
cleanu, unul dintre cei mai ex
perimentați jucători ai lotului. 
„Lotul nostru, spunea interna
ționalul bucurcștean. are drep
tul la o cu totul altă pezifie 
in ierarhia campionatului nr.
1 al fotbalului nostru. Acor- 
dind din primele zile ale pre
gătirii toată grija realizării 
unei unități de acțiune, pe toa
te planurile, sint sigur că vom 
ob(ine revanșa față de sezo
nul trecut. Trebuie să nc pre
ocupăm dc adoptarea unei li
nii tactice precise, sigure, lim
pezi, trebuie să dovedim atașa
ment fără rezerve fată de cu
lorile clubului". Mijloacele 
pentru ca „alb-negrii" ră joace 
din nou un. rol de prim-plan 
în Divizia A (să nu uităm că 
ei deveniseră titulari ai „cvar
tetului" care a dominat ani în 
șir campionatul) există. Grupul 
de fotbaliști cu experiență, cu
prinde elemente de certă va
loare. Politica urmată de con
ducerea clubului așează la loc 
de frunte promovarea tineretu
lui din propria pepinieră și 
din alte echipe. Și, ca clement 
definind și orientarea în pri
vința direcției tehnice, nou! 
antrenor principal al Sportului 
Studențesc este Mircea Dridea; 
secunzii lui, N„ Tănăsescu și P. 
Cazan. Deci un tehnician expe
rimentat, sobru, exigent, capa
bil să se impună, să încerce 
saltul dorit... 11 secondează doi 
antrenori tineri, amindoi vechi 
purtători ai tricourilcr alb-ne- 
gre, care vor aduce, sîntem si
guri. aportul așteptat de la ei.

De 1'apt cc își poate propune 
Sportul Studențesc — ediția 
1988/89? Reușite, in campionat, 
ca în cupele europene ale se
zonului precedent, multiplicate 
pină in finalul întrecerii și, 
astfel, o nouă îiitîlnire cu con
curentele dc tip Brondby..,

Anul trecut, la începutul lui 
august. Clubul Sportiv al Ar
matei Steaua organiza in cin
stea zilei de 23 August și a 40 
de ani da la constituirea sa 
un puternic turneu internațio
nal. Nc amintim cu plăcere de 
reușita partidelor, de audiența 
la public și de impresiile oas
peților de atunci, reprezentanții 
unor prestigioase cluburi 

Bruges (Belgia), 
Bosch (Olanda) și F.C. 
wărts (R.D. Germană), aceasta 
din urmă o neașteptată, 
merituoasă câștigătoare.

F.C.
'■•a 

Den 
Vor-

dar

campionatul 
l-a terminat acum 
Ia egalitate 
lebru — Feyenoord : 
Jet, ca fostă divizionară A 
dornică de a reveni doar duwă 
un an în . primul campionat al 
Belgiei. Iar Steaua. în calita
tea ei de gazdă va fi dornică 
să cîstîge turneul, ca un -ti- 
mulent pentru greul sezon care 
va începe în Cupa Campioni
lor. o dată cu meciurile cu 
Sparta Fraga.

Dincolo de toate aceste 
.cârti de vizită" cu siguranță

Olandci ne care
pe vocu? 7 

cu un nume ee- 
Racing

ca

SeupBucurești/" Remarca lui 
Piontek subliniază performan
ța Sportului Studențesc ca i_na 
care a reprezentat, după rnulți 
comentatori, cea mai surprin
zătoare întoarcere de rezultat 
din ediția trecută a competiți
ilor europene inter-cluburi.

Foarte bine. Și-alunci, ce s-a 
petrecut cu un „11", elogiat în 
Europa, in evoluția din cam
pionat? încercând să lămurim 
cit de cit ..misterul", fiindcă ne 
aflăm cu adevărat în fata unei 
oomportări contradictorii, am 
cerut părerea președintelui 
clubului arh. Barbu Emil Po- 
pescu, cel care, de mulți ani, 
se află la conducerea acestei 
unități sportive care și-a cuce
rit o poziție fruntașă în fotba
lul nostru. „Cred, ne-a răspuns 
competentul om de fotbal care 
este președintele clubului stu
dențesc 
plicație 
slab al 
care a 
reușitele Iui, și de un program 
foarte greu care a obligat for-

bucureștean, că o ex- 
poate fi startul 

echipei, un i 
fost amplificat, în ne-

I mai 
inceput

de puncte, echipa a trebuit să 
depună mari eforturi în tinal 
spre a evita retrogradarea. A 
reușit, cum bine se știe, și pri
mii care au analizai și conti
nuă să disece întregul parcurs 
al campionatului sint Jucătorii 
noștri, conducerea clubului. 
Sper să nu mai fim in situația 
în care ne-am găsit, tper să 
ne reluăm locul unde ne-am 
găsii în ultimele ediții, exeep- 
tînd-o pe ultima", a încheiat 
interlocutorul nostru. Să adău
găm că formația bucureșteană 
a apelat, pentru o bună parte 
din campionat, la doi antrenori 
din rîndul propriilor jucători: 
Paul Cazan (care a și abando
nat activitatea competițională) 
și Gino Iorgulescu (care a con
tinuat să joace) pentru condu
cerea tehnică. în ciuda lipsei 
de experiență. cei doi au 
reușit să realizeze obiectivul ce 
li s-a cerut, menținerea for
mației in prima divizie, fapt 
pe care îl subliniem.

Acum, așa cum am simțit 
„luînd pulsul" atmosferei actu-

Eftimie IONESCU

ECHIPELE CARE

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA CONSTANȚA
In prima zi a turneului inter

național de la Constanța, în me
ciul de deschidere s-au întîlnit 
formații'c Metalul Mangalia șl 
Chemie Bohlcn. Scor final : 8—6 
(0—0, 2—2), dună executarea lo
viturilor de Ia 11 m in favoarea 
oaspeților. Marcatori : Bănică 
(min. 50 din 11 m) si Dinu (min. 
85), respectiv Kugler (min. 62) și 
Kuster 'm’n. 80).

In cel de al doilea meci : F.C. 
Constanta — Motor Ludwig Sfer- 
de 15—17 (1—0. 2—2). după lovi
turile de la 11 m. Au înscris :

Petcu (min. 3 din 11 m), Bătrî- 
neanu (min. 53). respectiv Schick- 
grani (min. 76 si 85). Divizionara 
A a folosit următoarea forma
ție : Răuță — Băjenaru, Doroban- 
tu. Dumitru. Cămui — Popovici, 
Crăciun Nedelcearu. Ivan — Pet
cu, Zah'u. Au mai jucat : Do- 
bre. Popa, Farin, Adil, Bătrî- 
neanu. Duda. Manea și Tufan.

Astăzi, de • la ora 16, în prima 
partidă vor juca învinsele între 
ele. iar în meci-vedetă. de la ora 
18, învin oarele între ele. (C. 
FOIA — coresp.).

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MINERUL MOTRU — C.S.M. 

DROBETA TR. SEVERIN 3—2 
(2—0). Golurile au fost realizate 
de Petrica (min. 31 și 44), Radu 
(min. 70), 65 șl 74). 
resp.).

respectiv Bața (min. 
(Gr. JUGANARU, co-

ANTRENORI la divizi- 
și B‘. înainte de înce-

• NOI 
onarele A T__ _______
perea pregătirilor, la mai multe

echipe care activează In Diviziile 
A și B au fost numiți noi an
trenori. Astfel, la F.C. Argeș va 
funcționa cuplul : D. Nicolae-
Nicușor — principal și T. Dima 
— secund, la A.S.A. Tg. Mureș: 
Bujor Hălinăgeanu — principal, 
la F.C. Bihor Oradea : Viorel
Mateianu, la Sportul „30 Decem
brie" : R. Cliihaia — principal 
și M. Eucurescu — secund.

)

i.

simbătă 23 iulie

duminica 24 iulie

: PARTIZAN 
: STEAUA

BELGRAD - DEN BOSCH
- RACING JET

; ÎNVINSELE intre ele
■ ÎNVINGĂTOARELE între ele

an siIată, a trecut un _ . 
această perioadă estivală. ca 
un preludiu la noul sezon 
competitional. deosebit de im
portant, mai ales în plan in
ternațional. clubul STEAUA 
organizează o nouă ediție a 
unui turneu care, cu siguran
ță. va deveni tradițional 
prestigios. Prestigiul 1-1 
conferi de data aceasta pre
zenta la startul întrecerilor a 
echipei noastre campioane. în 
primul rind. în calitatea ei de 
fostă deținătoare a Cupei Cam
pionilor Europeni și a Super- 
cupei Europei și recentă se- 
mifinalistă a campioanelor eu
ropene de club, precum 
formațiilor PARTIZAN 
GRAD. DEN BOSCH si 
CING JET (Belgia). 1_____
dintre acestea cu argumentele 
sale : Partizan, cu cele 9 tit
luri de campioană. 5 cupe ale 
Iugoslaviei și un bogat 
marcs internațional ; 
Bosch. cu ascensiunea

.n

si 
va

și a 
BEL- 

RA- 
fiecare

oai- 
Dcn 
din

*

cele patru echipe participant; 
vor oferi publicului bucures- 
tean o plăcută reîntâlnire cu 
fotbalul, fiecare echipă tintind 
să-și intre cit mai repede în 
formă iar dorința jucătorilo- 
Dentru titularizarea din sezo
nul ce vine constituind si ea 
o pledoarie în plus pentru reu
șita jocurilor.

Pentru a crea condiții de 
ioc la nivelul acestei compe
tiții. iar publicului posibilit/ți 
optime de vizionare. nnul 
acesta „CUPA STEAUA" va fi 
găzduită dc cel mai mare sta
dion al tării, „23 August" din 
Capitală, gazdă a atîtor parti
de de mare anvergură. Iar 
orele la care au fost progra
mate cele două cuplaje vor 
feri echipele de căldura soa
relui puternic de vară, meciu
rile fiind programate de 
orele 18 și, respectiv, 20, 
ambele zile.

la 
în

Constantin ALEXE

< EXCURSII LA BUCUREȘTI
CU PRILEJUL „CUPEI STEAUA11

I
A Oficiile județene de turism

pentru vizionarea meciurilor 
„Cupei Steaua", din zilele de 

Se asigură cazarea, masa, 
la stadion.

Se vor vizita obiective turistice Interesante de ne traseu si 
din Capitală.

organizează excursii ia București 
internaționale de fotbal din cadrul 
23 și 24 iulie a.c.
transportul și biletele de intrare

■WMNMMMAMAMMMMANWWWWWVHMMMA?

AL PROMOVAT IN DIVIZIA B
AVINTUL REGHIN (seria a Xl-a)

• Asociația teritorială a fost înființată în 
1949 și activează pe lingă întreprinderea de 
lucrarea lemnului șl întreprinderea forestieră de 
exploatarea lemnu’ui • Eclțipa a evoluat în Di
vizia A în ediția 1955—1956, în Divizia B îh edi
țiile 1954 — 1955,'1956 — 1957,' 1977 — 1978 si
1983 — 1986, în Divizia C în edițiile 1978 — 1983 
și 1986 — 1988 • Președintele asociației : loan 
Moldovan • Președintele secției de fotbal: Ovi- 
diu Go-tea • Antrenori : Mihai Redeș — princi
pal, Eugen Pojoni — secund • Are stadion pro
priu ; capacitatea tribunelor : 6000 de locuri • 
LOTUL : portari : Secheș, Szacaci, Pop ; fundași: 
Sologub. Cioată, Jiga, Mircea, Silimon, Cr. Mol
dovan, Buț, Pușcaș ; mijlocași : Șorlea, Lazăr. 
Costan, Mera, Marcuș, Ormenișan ; înaintași : 
Sălăgean, Pinîea, Săndulescu, Naghi • GOLGE- 
TEKII ECHIPEI : Săndulescu — 19 goluri, Sălă
gean — 13, Pintea și Naghi — cîte 11 • Media 
de vîrstă a echipei: 22 ani și 6 luni • O for
mație care are o bună omogenitate și pune ac
centul pe ofensivă. De remarcat că în retur n-a 
primit nici un gol pe propriul teren. De aseme
nea, merită să fie relevat faptul că doar un ju
cător esle din Tg. Mureș (Szecheș), ceilalți 
fiind localnici. Punctul forte : atacul (in retur 
a marcat 34 de goluri).

anul 
pre-

POIANA CIMPINA (seria a Xll-a)
• Asociația a fost înființată in anul 1916 și ac

tivează pe lingă uzina Poiana • Echipa a evo
luat în Divizia B în edițiile 1918 — 1974, 1978 — 
1981, 1986 — 1987 si în Divizia C in edițiile 1946— 
1948, 1974 — 1978,’ 1981 — 1986 și 1987 — 1988 • 
Președintele asociației : Costcl Petrovici • Pre
ședintele secției de fotbal : Constantin Nenișanu 
• Antrenori: Virgil Blujdea — principal, Gicuță 
Ionescu — secund • Are stadion propriu : ca
pacitatea tribunelor : 6000 locuri • LOTUL : por
tari : Ioncic, Oparschi ; fundași : Postolache. Clu- 
ceru, Dumitru, Tănase, Achim, Toporaș ; mijlo
cași : Tismânaru, Dejan. Tabacu. Dumitrache; 
înaintași : Negoiță, Păduraru. Stan, Păun • GOL- 
GETERII ECHIPEI : Păduraru — 14 goluri. TÎS- 
mănaru — 12, Stan — 7 • Media de vîrstă a 
echipei : 23 ani și 2 luni • în vara trecută, lotul 
a fost remaniat apelindu-se la elementele din 
oraș sau localitățile învecinate. în acest fel Pos
tolache, Tismânaru, Dumitru, Cluceru și Negoiță 
au devenit titulari. Echipa a avut o apărare bine 
organizată, primind cele mai puține goluri din 
întreaga Divizie C. Se remarcă printr-o bună 
disciplină de joc. o fluentă circulație a balo
nului și practică. în general, un joc spectaculos. 
Punctul nevralgic îl constituie înaintarea, care 
își creează multe situații, dar. din păcate, ra
tează foarte mult.

ADMINISTRAȚIA DE
• Zilele sezonului estival vă 

pot procura în continuare mari 
satisfacții, jucind la cel mai 
popular sistem — LOZUL in 
PLIC. Vă reamintim că agen
țiile Si vînzătorii volant! din 
rețeaua noastră continuă să 
acorde mari ciștiguri. prin 
desfacerea emisiunii speciale 
limitate LOZUL VACANȚEI, 
Pe lîngă marile sume de bani 
și autoturisme, atribuite în mod 
tradițional și ia emisiunile obiș
nuite. de data aceasta există 
si numeroase șanse de a se 
cîștiga si TELEVIZOARE CO
LOR.

• Tragerea obișnuită PRO- 
NOEXPRES de'astăzi, miercuri. 
20 iulie 1988 va avea loc în 
București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2. începînd

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

de la ora 15,50. Aspecte de la 
operațiunile tragerii vor fi 
transmise la radio, pe progra
mul I, la ora 16.15. Numerele 
extrase vor putea 
pe același program, 
re. în aceeași zi. la 
precum și mîine, la

• Dacă șăptămîna ______
programează o' nouă TRAGE
RE EXCEPȚIONALA LOTO, 
care va avea loc duminică. 24 
iulie 1988. nu uitați că vineri. 
22 iulie, va avea loc și trage
rea obișnuită LOTO a săptă- 
mînii. • Rămîne. de asemenea, 
valabilă aserțiunea, potrivit că
reia. mai multe variante ju
cate înseamnă si mai multe 
șanse de cîștig 1
• Reamintim câștigătorilor 

beneficiari do ciștiguri în nu-

fi audiate 
în relua- 
ora 23,05. 
ora 8,55.

aceasta

merar. că. pentru a-si incasa 
drepturile cuvenite, trebuie să 
prezinte. în mod obligatoriu, 
la casieriile plătitoare, adeve- 
rințele-chitanță Ia Pronoexpres. 
Loto si Loto 2. iar la Pro
nosport. talonul, fără de care 
nu se poate efectua plata. Pla
ta cîstigurilor se face în ter
men de două luni, prin casie
riile plătitoare si. cu această 
ocazie, invităm pe toți Partiii- 
panții ciștîgători să se prezin
te în termen pentru a-Si ridi
că sumele la care au dreptul, 
în ceea Ce privește câștigurile 
în autoturisme si televizoare 
color, acestea se atribuie po
trivit unei planificări anunțata 
din timp de către organele din 
centrală ale A.S. Loto-Pro- 
no sport.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

IN JUDEȚUL GIURGIU
(Urmare din oaa 1)

prîmul-sccretar al Comitetului 
județean de partid, calde irub 
ț urniri pentru vizita efectuată, 
pentru indicațiile șl orientările 
date, pentru sprijinul acordat 
organizației județene de partid, 
dezvoltării continue a județu
lui Giurgiu.

Luînd cuvîntul. tovarășul 
Nicoîae Ceaușescu a apreciat 
rezultatele oamenilor muncii 
din județul Giurgiu și a ară
tat că se impune să se acțio
neze, în continuare, cu răspun
dere, pentru 
integrală a 
pe acest an 
cinat

Secretarul _ 
dului a subliniat că trebuie să 
se intensifice ritmul de recol
tare a griului, în vederea în
cheierii grabnice a secerișului, 
evitîndu-se pierderile, să se a- 
sigure livrarea operativă 3 pro
ducției prevăzute la fondul de 
stat, precum și efectuarea la 
timp și de calitate a celorlalte 
lucrări de sezon.

realizarea ritmică, 
sarcinilor de plan 
și pe întregul cin-

In cadrul întîlnirîl, o atenție 
deosebită a fost acordată stu- § 
dicrii modului da realizare a Ș 
programelor de sistematizare a Ș 
localităților din județ

In același timp, s-a relevat § 
că se impune să se acorde 
prioritate' viitoarelor centre a- § 
groindustriale ale județului, 5 
care trebuie să dispună dc tea- 
te dotările necesare.

In încheiere, tovarășul $ 
Nicoîae Ceaușescu a exprimat § 
convingerea că biroul comite- Ș 
tul ui județean, organizația ju- § 
dețeană de partid, comuniștii. 
toți oamenii muncii vor acpo- § 
na cu fermitate pentru o cit $ 
mai bună organizare a muncii. $ 
pentru obținerea unor rezulta- 
te și mai bune in toate dome- Ș 
niîle de activitate.

Luindu-și rămas bun de la 
locuitorii municipiului Giur- $ 
giu, tovarășul Nicoîae Ceausescu 
a apreciat activitatea 
rată, realizările obține 
depGnirea ptanuloi in indus- ș 
trie, agricultură, ia celelalte § 
sectoare și le-a adresat urări S 
de noi și tot mai mar: succese. § 
multă sânătalc și fericire.

ELENA CEAUȘESCU

illlllllllllilliliiiillliiiiiiiiiii/niniiiiiiimit

ACTH1IHTH ATLETICĂ
• La Indianapolis, in cadrul con

cursului de selecție a atleților a- 
mericanl pentru Jocurile Olimpice, 
recordmanul mondial Edwin Mo
ses a ciștigat proba de 400 m
garduri, cu performanța de 47.37. 
iar Marv Decker-Slaney a 
minat învingătoare in cursa 
3 000 m cu timpul de 0:42,53.

Alte rezultate : masculin : 
m • Johnny Gray 1:4*3S : arun
carea suliței : Dave Stephens 
2930 m : feminin : 080 m : Kim
berley Galaher 1:50,01 ; 400 m : 
D-XO- 50 S3.
• In cadrul campionatelor 

Cehoslovaciei, disputate la Pra- 
ga. Milan Mikulas a stabilit 
două noi recorduri ale țării sa
le. la săritura în lungime cu 
0^5 m și la triplusalt — 17,53 m.
• Congresul balcanic de atle- 

usxn a stabilit ca Balcaniada de 
cros de anul viitor să se desfă
șoare in Albania. S-a botârit. de 
asemenea, ca în perioada 27—r» 
octombrie anul acesta, sâ fie 
organizat in Iugoslavia un se
minar ~'ntru antrenorii de atle-

ter- 
de

„ TENISUL DE MASĂ ROMANESC CONTRIBUIE PERMANENT

Z/l P/?0A10M/?£/l PRIETENIEI INTRE TINERII LUMII"

în Turul ciclist al Franței

PIRINEII NU ȘI-AU SPUS,

DECÎT PARȚIAL,
PARIS. 19 (Agerpres). — 

Etapa a 15-a a Turului ciclist 
al Franței. St. Girons — 
Ardiden. cu trei virfuri 
primă categorie (intre 
Tourmalet — 2114 m)
munții Pirinei a revenit, 
o spectaculoasă evadare solita
ră. rutierului spaniol Laudeli- 
no Cubino. înregistrat pe 
187.500 km in 6.20:44 (medie 
orară 29.548 km). Pe locurile 
următoare s-au clasat france
zul Gilbert Duclos-Lasalle. la 
5:59, purtătorul tricoului 
ben. Pedro Delgado, la

CUVÎNTUL...

De vorbă cu Mihovil Kapetanici (iugoslavia) președintele Umun<> 
Europene de sped aii tete

Luz 
de 

care 
din 

după

etc. Cicliștii columbieni Fabio 
Parra si Luis Herrera, de la 
care se aștepta un contraatac 
în marea etapă a Pirlneilor. au 
eșuat în tentativa lor. sosind 
cu o întîrziere de peste 7 mi
nute. în timp ce americanul 
Andrew Hampsten, cîștigătorul 
Turului Italiei, a cedat aproa
pe 14 minute, pierzînd contac
tul cu fruntașii competiției.

în clasamentul general indi
vidual conduce Pedro Delgado 
(Spania). urmat de Steven 
Rooks (Olanda) la 4:08, Parra 
(Columbia) la 5:52 etc.

UNDE A TRIȘAT Mc LAREN?

Printre oaspeții tării noastre 
s-a numărat și Președintele 
Uniunii Europene de Tec- 
de Masă (E.T.T.U.). Mihovi! 
Kapetanici. prilej cu care a 
avut amabilitatea să ne răs
pundă la cîteva întrebări.

— Ne aflăm în preajma 
Campionatelor Europene de 
juniori si cădeți, deci, firesc, 
vă rugăm să abordați 
aspecte privind tinâra 
tic de jucători.

— Dacă avem in 
spre exemplu. că la 
„europene" de seniori, 
zentantii juniorilor au _ 
rol foarte important în lupta 
pentru medalii, apare clar im
portanta ce trebuie acorda*’ 
acestei categorii de vîrstă. 
Drept urmare, tinînd seama si 
de preocupările tot mai acti
ve ale federațiilor național", 
și E.T.T.U. și-a înscris în pla
nurile sale diverse proiecte 
legate de ascensiunea tinerilor 
jucători, mai ales în ideea ca 
ei să depășească cu bine pra
gul spre seniorat adică atunci 
cîr.d trebuie să dea cu adevă
rat dovada talentului si mă
iestriei lor.

— In această perspectivă, 
cum se conturează programul 
compeiițional al juniorilor ?

— Cînd vorbim de juniori, 
avem în vedere o categorie 
care trebuie să facă față uncr 
multiple probleme sociale, c- : 
educațională aflindu-se in 
prim-planul preocupărilor. Ti
nînd seama, deci, că școala.

citeva 
senera-

vedere 
ultimele 

repre- 
jucat un

decăvirsîrea ocofesoz^aiă tre
buie să constituie principalul 
lor obiectiv nu trebuie să ie 
încărcăm programul, ca ta 
niori. ci să le acrirăm 
creștere valorică continuu 
cendentă. dar nu forțată, 
ordindu-le aceeași sxcsă dea 
se desâvirsi s ca uimeai, si 
ca jucători, ta ultimă mstanțâ. 
fără o bază educațională sint 
greu de obținut rezultate J’ 
înalt nivel atunci cind vbsta 
o cere ea adevărat.

— Ce ne puteți spune despre 
dezvoltarea tenisului de m șă 
european, privită tot prin pris
ma tinerei generații ?

— Contactele tot mai dese 
cu tenisul de masă asiatic — 
meciurile Europa—Asia
un exemplu —. precum 
troducerea în programul 
pic au însemnat două 
importante căi de reală 
tore a potențialului _____
de masă european, atit in plan 
valoric, dt si in cei al cu
prinderii a tot mai multi to
cători in arena performanței. 
Ne gindim. acum. cum să 
menținem această linie ascen
dentă prin valorificarea poten
țialului tinerei generații, for
mata din jucători foarte 
lentati. printre 
Si sportivi din 
voastră.

— Așadar, ce 
despre jucătorii 
tenisul de masă dio timi 
nia ?

— Școala românească este

o

a-

sint 
Si in- 
oiim- 
foarte 
cres- 

tenisulul

te
ci aflindu-se 

tara dumnea-

ride

1
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Cu cea de-a opta probă a C.M. de automobilism — Formula I, 
cea de la Silverstone, s-a consumat prima jumătate a întrecerii. 
„Punct de întoarcere" la care, o dată ajunși, o concluzie fra
pează : toate cele opt concursuri au revenit firmei McLaren- 
Honda. cei doi plloți ai săi impărțindu-și frățește victoriile4 
Alain Prost, tot atîtea Ayrton Senna. Indiferent daci s-a aler
gat pe un circuit „de mină" (Monte Carlo) sau de mașină (Sil
verstone). pe unul de vis (Montreal) sau pe unul de coșmar 
(Detroit) — aprecierile aparținlnd revistei „Paris Match“ — bo
lizii alb-roșu s-au impus fără replică. Mai mult deciț atît, în 
cinci Grand Prix-uri (Brazilia, Italia, Mexic, S.U.A. și Franța/ 
Prost, Senna și mașinile lor zburătoare au ocupat primele două 
locuri. Ceea ce conturează o superioritate zdrobitoare, greu de 
anticipat la asemenea proporții, chiar in condițiile dotării ma
șinilor McLaren cu motoare Honda.

Cum insă, se știe bine, invidia nu e cea de pe urmă dintre 
trăirile omenești, situația nu a fost de natură să produci prea 
multă bucurie celorlalte firme angajate in campionat, astfel că 
fel de fel de zvonuri și-au făcut apariția — intii in culisele 
caravanei, apoi in tribunele concursurilor, in fine, in coloanele 
presei de specialitate. Ideea cea mai acreditată era aceea a unor 
mașini „trucate", cu motoare, șasiuri, suspensii și sistem de 
frinare na tocmai in spiritul regulamentelor. Suspect de rapid. 
FISA a plecat urechea, și iată, așadar, o comisie formată din 
șase experfi ai forului internațional supunind nu doar mași
nile McLaren-Honda, ci întreg angrenajul organizatoric al fir
mei. unei minuțioase anchete, și s-a constatat că : greutatea 
mafbUlor este perfect regulamentară, adică de 5J0 kg, că uleiu- 
THe ptOizate sim normale, ci benzina pusă în rezervoare are 
cifra octanică cerută și nu conține mai mult de 2 la SUtd oxi
gen si 1 ta sută azot, că pneurile sint — ca la toate celelalte 
■uțusi — Goodyear, iar suspensiile și sistemul de frinare sint 
rwnme- De asemenea, șasiul — cu mențiunea că reprezintă o 

pcrtec-.:.ur,e a domeniului, dar pentru aceasta McLaren nu poate 
fî decis felicitată. ..Sigur — a adăugat Gabriel Cadringher, in- 
? ai Comisiei Tehnice a FISA — sistemul de injecție
Hnnd> aseunde o taină, dar regulamentul o permite, lăsind li
bert 1 constructorului. In fond, un Grand Prix re-
predntă. nu 2. și un ..concurs de creație", nu doar unul „de 
bkterprettzV— N-eu putut fi aduse obiecții nici faptului că pa 
tMrt dvoM foi uriirîiil bolizii McLaren-llonda se aHă in l«- 
rtcwd «reciă cu usiM japoneză de la Wako. prin •ntermediul 
vuar ortteatosrt H el unui sateld special lansat, informațiile 
furrtsatc pbrtrt perusite corijarea imediată a unor deficiențe...

u, ctawk nade a -Zrtpef firma Mc Laren ? De unde aceste 
rdaUdOăpe zomrt T Un paâbil răspuns pare a-l furniza tot aerti ■ s-.- ."'-i tartă

- na ie C-: fl t-idat pe ManseU : cei care crin rico- 
n ar fi nimerit alții decii ln*i*i oatronii lui

uareo— domin de nrclrmă. cit mai multă reclamă. Or. cine 
naase rteda inuiiulMirr decB o comisie a Federației Inter-

- > con «rrifi rt eictorale au fost obținute cu mașini 
* H.'rtâ-it lucra. eimUeie-auto au mult mat multe 
dcril re-re rfziMte din tribune...

Sorin SATMARI
A

SPRE NOI .„COTE- ATLETICE...

REGULA CONFIRM AT A
dîntr

CU GINDUL LA TURNEUL 
FINAL AL C.M. ’90!

Pe măsură ce înaintăm 
sezonul de concursuri al 
lui 1988 șj ne apropiem 
principalul eveniment al 
tismuluî. Jocurile Olimpice, 
cresc, șî încă foarte spectacu
los. rezultatele sportivilor, maî 
cu seamă ale celor care. In 
septembrie, vor fi principali! 
candidați la cucerirea meda
liilor.

Ultimele recorduri mondial0 
sint, în această privință, exem
plul cel mai elocvent. După 
ce zilele trecute. Gabriele 
Reinsch a aruncat discul la 
76,80 m, iar Serghei Bubka a 
trecut, la prăjină. Dește 
cheta înălțată la 6.06 m 
urmat alte două recorduri 
fel de spectaculoase. Mai 
tîi. sprintera americană 
rcnce Griffith (locul II 
..mondialele" de la Roma. 
200 m. _ -----
De 100 m 
incredibil : 
mai repede decît 
1984.

in 
anu- 

de 
atle-

sta- 
au 
la 

în- 
Flo- 

la 
____ la 

eu 21.96 s) a realizat 
un rezultat aoronpe 
10.49 s. cu 0.17 s 

alergase, in 
predecesoarea sa Evelyn

Ashford (este cea mai subrian- 
tială dobortre a recordului ra
tei !). iar compatrioata 
Jackie Jayncr-Kers.se si-a Îm
bunătățit cu 57 o recordul ta 
heotatlon fiind înregistrată cu 
7215 p. de asemenea o per
formantă impresionantă.

Dar pentru ca. vorba aceea 
„masa să fie mai bogată* at- 
letii țuniori realizează si 
recorduri de exceorie Astfel 
sportiva like Wiluda. din 
R.D.G., a reuși: două aseme 
nea performante. 72.70 m la 
disc și 20.23. m la greutate. 
Steven Lewis, dună ce a rea 
lizat de două ori 44.65. a obți
nut acum 44.61 = !

Aceste recorduri cărora 
se adaugă o sumedenie de al
te performante de o excepțio
nală valoare readuc in actua 
litate mai vechea întrebare 
care va fi limita (căci. există 
totuși, o. limită !) a rezultate 
lor. atletilor lumii ?

Radu TîMOFTE

e.

Romeo VILARA

PE SCURT PE SCURT • PE SCURT
H1CHH |

Brisbane s-a ______ ____
mica! dintre selecționatele 
euline a’** 
Victoria a
-corul de

PE IARBĂ * La 
i disputat meciul a- 

mas- 
Axstraliei si Olandei, 
-evenit eazde’or 

»—2 (»—«1.
cu

tNOT • 1 
intemation* 
Svlvia Pol- ____ ___ ___ ___
minat învingătoare in două pro
be : 50 m liber 26 42 si 200 m li
ber 2:00.47. P-oba masculină de 
50 m liber a revenit americanu
lui Tom Jag r cronometrat in 
23,09.

I cadrul concursului 
i de la Los Angeles. 

■Costa Rica) a ter-

TENIS <, La Bonn 
nit intr-o 
strativ'i 
Becker 
Connors.

s-au întîl- 
nouă nartidă demon- 

vesi-ge-Tnanul Boris 
și americanul Jimmy 
Becker a obținut vic-

torta în 
<-3. •
(Suedia- 
cătorul 
lippini 
cu 2—6.
Franceses Cancelotti. In____
nrobe’ de dublu a fost înregis
trată o surpriză : perechea 
germană Patrick ___
Rigelski a învins cu 6—7. 
7—6 cuolu' -uedez Stefan 
berg — Nzclas Kroon, a Ameri
can”! Andre Agassi a terminat 
învingător m turneul de la Stut
tgart. în finaia căruia a dispus 
cu 6—4. 6—2 de Andres Gomez 
(Ee’i^d^r'. * tn finala turneului 
feminin desfășura* la Nisa, jți- 
cătoa-ea italiană Sandra Cecchi- 
ni a învins-o cu 7—5. 6—4 
Nathalie Tauziat (Franța).

-rei seturi, cu 7—S. 2—6. 
Turneul de la Baastad 
a fost ciștigat de ju- 

uruwayan Marcelo Fl- 
care a dispus în finală 

4 6—1 de italianul 
finala

Abia s-a încheiat _ ___
glodurile s<» îndreaptă 
spre tur-cui final al C.M. 
care-I va găzdui Italia, în 
Primele meciuri ” , "
rii au și început, ele vor 
nun la toamnă și anul 
iar In decembrie 1989 vor 
câtuite cele 6 grupe ale 
ului final. Din cele 24 de , 
cin-"le. douâ formații sint 
noscute. ele f<ind calificate 
drept : Italia — țară 
toare ș* Argentina - 
rea titlului. F.I.F.A. l _______ _
serie d- amănunte privind com
petiții finală. Astfel, _ __
vor avea loc după cum urmea
ză :

Grupa
Roma 
grupă . . _____
(toate meciurile la Roma).

Gruna B : 8—18 iunie, la Mila
no. Neepole si Bari. Echipa Ar
gentine va susține meciul de 
deschidere, la 8 iunie (Milano).

Grupa C Ț 10—20 iunie, la To
rino și Genova.

Grupa D : 9—19 iunie, la Mila
no șl Bologna.

Grupa E Î 12—21 iunie, 
rona și Udine

Grupa F : 11—21 iunie, 
gliarî și Palermo.

Pentru etapa a doua ______
de finală programate între 23— 
26 Iunie) se vor califica primele 
două clasate din fiecare grupă, 
precum și alte 4 formații de pe 
locurile 3 (pe baza punctelor a- 
cumulate a golaverajului etc.).

,Euro -88“ șl 
acum 

pe 
1990. 

din prelimina- 
' conti-

viitor, 
fi al- 
turne- 
parti- 

cu- 
ț de 

organlza- 
- dețin ătoa- 
a stabilit o

meciurile

A :
șl Florența. In 
va juca echipa

Bauer
vest-
Udo 
6—3.
Ed-

pe

nwtrstlst «M3 T37TI 8uoor?ștL IU V Coota i» Jt P 1 ! ft » *
”tnt.ru orto •estoni •xport i.r^cort $re>4 ?.o 8 >

S—16 iunie, la 
această 

Italiei

la Ve-
la Ca-
(optimi

• Intr-un meci amical. VfB 
Stuttgart a terminat la egalita
te : 1—1 (1—1). ne teren Dropriu, 
cu formația belgiană F.C. Bru
ges. • La San Jose s-a disputat 
meciu’ d.ntre selecționatele Cos
ta Ri?n și Panama, contînd pen
tru preliminariile Campionatului 
Mondial. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (1—1). • Selecți
onata Japoniei, aflată în turneu 
în R.F. Germania, a jucat la 
Darmstadt, cu formația locală. 
Fotbaliștii vest-germani au ob- 
țînnt victoria cu 5—0 (1—0).
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