
I Pe drumul inaugurat

de Congresul al IX-lea
al

’/j

Partidului Comunist Român

NUMEROASE NOI EDIFICII
PENTRU CONTINUA DEZVOLTARE

A SPORTULUI

$ $

Bacăul, și cu el alte zeci și zeci de orașe 
ilustrează, cum nu se poate mai bine, realizările 
cedent în domeniul creșterii bazei materiale 
sportului de masă și de performanță. Două 
exemple: sala de sport (pe care o prezentăm in 
de mai sus) și bazinul de înot (a cărui imagine 
căm in paginile de mijloc ale ziarului), creații
ale anilor de după istoricul Congres al IX-lea al parti
dului. Două locuri in care generațiile de azi și de miine 
se pregătesc și se vor pregăti pentru a duce mai departe 
gloria sportivă a României socialiste.

ale ,ani 
fără pre
destinate 
elocvente 
imaginea 
o vubli- 
moderne
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Campionatul Balcanic de polo,

ECHIPA ROMÂNIEI Șl CAMPIOANA
Două reuniuni ieri, in Campionatul Balcanic de polo, găzduit de 

cocheta piscină Dinamo din Capitală. Favoritele șl-au trecut la activ 
alte victorii, cite patru puncte din tot atîtea partide ale programului 
oficial (la competiție ia parte, reamintim, și selecționata noastră se
cundă, fără a conta in clasament) acumulind reprezentativele Româ
niei și Iugoslaviei. E foarte probabil ca decizia finală să vină în me
ciul de închidere a frumoasei întreceri, în care prima noastră echipă 
va intîlni, duminică, puternica formație iugoslavă, deținătoare a titlu
rilor de campioană olimpică și mondială.

ROMANIA — GRECIA 11—9 
(1—2, 5—3, 2—2, 3—2). A fost, 
la propriu și la figurat, parti
da vedetă a zilei, 
nectat din 
tensiunea disputei, din primul 
și pină în ultimul minut. Oas
peții au făcut cel mai bun 
meci al lor de pină acum, 
vrînd parcă să demonstreze că 
obținerea dreptului de partici
pare la J.O. nu a fost o în- 
tîmplare. In atare condiții, 
sarcina poloiștilor noștri a de
venit realmente dificilă, iar 
victoria a venit după multe 
emoții după un joc de anga
jament și o evoluție palpitan
tă a scorului. „Lacătul" din 
fața porții sigurului Cristofo- 
ridis fiind greu de străpuns, 
echipa română a căutat mai 
degrabă șutul de la distanță — 
cu Costrăș, în primul rînd, în 
postură de finalizator prin lo
vituri fulgerătoare, puternice 
—. efectuînd prea puține „in
trări". Totul e bine cînd se 
termină cu bine, dar e clar 
că în partida cu atît de va
loroasa formație iugoslavă tre
buie încercat un regis'ru tac
tic mai larg.

care a co- 
plin publicul la

Cel dintîi a punctat Samart- 
zidis, în min. 3,48, Hagiu e- 
galînd după numai 13 secunde, 
pentru ca „uriașul" Aronis să 
aducă iar în avantaj reprezen
tativa elenă (4,15). La reluare, 
Costrăș finalizează un contra
atac purtat de Hagiu (7 56) și 
tot orădeanul șutează fără 
drept de replică în min. 10,57. 
Diaconu are, în poartă, unele 
intervenții oportune, poloiștii 
noștri detașîndu-se la două go
luri, prin Angelescu („boltă" 
aplaudată — 11,39). Tsikaris
reduce handicapul (11,58), Cos
trăș îl reface (12,28), istoria 
repetîndu-se : Samartzidis mar
chează în min. 13,11, Hagiu 
peste 24 secunde, iar Tsikaris... 
recidivează (13,47). în sfertul 
al treilea, Angelescu înoată 
rapid pe contraatac și nu gre
șește (15,42), Aronis face 7—6 
(16,14), Hagiu mai transformă 
un penalty (18,18), dar Sele- 
topoulos (20,14) împiedică 
nou desprinderea dorită 
spectatori. Ultima repriză 
butează chiar cu egalarea 
(Samartzidis — 22,45),
Gordan și Costrăș înscriu goluri 
de efect (23,04, respectiv 25.20).
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de 

de- 
la 8 
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I I 1DE LUNI, LA TIMIȘOARA, START IN C. M.DE SAH PENTRU COPII
® Număr record de participanți ® Pregătirile pentru

întreceri au fost încheiate • Miine are loc festivitatea

de deschidere

Iată-ne în ajunul unei com
petiții de mari proporții re
zervată celor mai mici șahișt. 
— Campionatele Mondiale 
pentru copii și juniori. Gazdă, 
municipiul Timișoara, princi
pala urbe bănățeană justificînd 
o asemenea alegere, .deoarece 
și-a cucerit, de-a lungul ani
lor, un prestigiu aproape ine
galabil în șahul românesc.

Aici, în orașul de pe Bega, 
în orașul șahului, cum a și de
venit în aceste zile municipiul 
Timișoara, pregătirile sint 
practic încheiate. întrecerile 
vor avea loc la Casa tineretu
lui, în condiții excelente. De 
aceleași condiții vor beneficia 
și cei ce vor ofida la competi
ție, reprezentanții federațiilor 
participante și cei ai presei.

Un amplu program de acțiuni 
și activități cu caracter recre
ativ a fost întocmit pentru 
pauzele dintre runde, cele mai 
multe urmind să aibă loc în 
Parcul copiilor, special reame- 
najat.

Competiția — prefațată, du
minică, de la ora 19, în sala 
Operei timișorene, de festivi
tatea de deschidere —, care va

ediția a 18-a

LUMII NEÎNVINSE
Aronis reduce încă o dată di
ferența la minimum (25,39), fi
nalul e 
oaspeții 
ricritate 
marcat...
cu patru 
timului fluier. Au condus M. 
Geli si F. Windisch.

IUGOSLAVIA — TURCIA 
16—3 (5—0, 3—0, 4—1, 4—2).
Marea forță de joc a învingă
toarei a reieșit limpede mai a- 
les în prima parte a întîlni- 
rii, cînd campionii lumii nu 
au lăsat nici o șansă partene- 

- rilor. Bukici ~
fost cei mai eficace, 
natru goluri 
fiind realizate 
(autorul punctului 
memorabila .finală 
Spania !), Duho, 
cite 2, Andrici, 
Aksu, Delemcn 
Au arbitrat A. Tsantsas și 
Goian.

GRECIA — BULGARIA 6—5 
(1—2. 2—0, 1—2, 1 
disputată partidă 
cu rezultatul sub 
certitudinii pină 
secunde. Poloiștii 
un portar inspirat 
condus cu 2—0. sportivii eleni

Geo RAEȚCHI 
George ROTARU

urmărit în. 
beneficiază 
numerică, 

marchează 
secunde înaintea ul-

ORAȘUL DE PE BAHLUI, IN PLIN

SI JUNIORI a
debuta luni 25 iulie și se va 
încheia la 6 august, cuprinde 
3 categorii de vîrstă — 10, lî 
și 14 ani — în cazul copiilor 
și categoria 16 ani pentru ju
niori. In ambele cazuri este 
deschisă, in grupe separate, 
băieților și fetelor. Numărul 
participanților înscriși se a- 
propie de 250, iar ăl țărilor 
participante trece de 60. 
juca sistem elvețian, cu 
tă. la fiecare 
in
ore

grupele 
la

Se va 
dura- 
4 ore 
șl 8
Run-

rundă, de 
copiilor 

juniori.
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi și miine, pe stadionul „23 August" din Capitală

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE FOTBAL
DOTAT CU „CUPA STEAUAii

picioare, 
de supe- 
însă de

Costrăș,

și Goceanin au 
eu cîte 

marcate, restul 
de Milanovici 

decisiv 
a C.M

Vicevici 
Simenc 

și Uysal

în 
din

(I), 
(T).
V.

2—1). Cea mai 
a dimineții, 
semnul in- 
in ultimele 
bulgari, cu 
(Valkov), au

(Continuare în pag a 4-ai

SEZON ESTIVAL

Astăzi și miine, pe stadionul 
„23 August" din Capitală, se 
va desfășura primul mare tur
neu internațional de fotbal al 
sezonului, competiția dotată 
cu „CUPA STEAUA". Așa 
cum știu foarte bine iubitorii 
de sport, din seria de reporta-

București și au și e- 
antrenamente în yede-

sosit la 
fectuat 
rea celor două jocuri pe care 
le vor susține. Steaua a reve
nit și ea, ieri, de la 
unde și-a desfășurat pegătirî< 
le 
(14

munte.

lotuluidin ziua reunirii 
iulie). Despre acest turneu

ora
ora

ora 
ora

18'!
20 :

Partizan 
Steaua

învinsele

ASTĂZI

Belgrad

MIINE

Den Bosch
Racing Jet Bruxelles

18 :
20 : învingătoarele între ele

între ele

je pe care le-am prezentat 
pină acum, la întrecerea 
demarează astăzi vor fi 
zente trei formații de 
hotare, reprezentînd 
iugoslav, belgian și olandez, 
alături de campioana țării 
noastre. Așteptăm, deci, cu 
speranțe, cele patru 
care se vor desfășura 
miine.

Așa cum s-a mai 
cele trei formații oaspete

care 
pre- 

pcste 
fotbalul

campioana
deci, 

întîlniri 
i astăzi si

anunțat,
au

„roș-albaștrii“ vor de- 
noul sezon ne-a făcut 
sublinieri antrenorul

Iordănescu : „Turneul

în care 
buta în 
cîteva
A. Z.__________
este binevenit pentru noi. de
oarece urmărim o cit mai ra
pidă intrare în forma de con
curs, date fiind solicitările 
foarte apropiate Ia care vom 
fi supuși în săptămînile

(Continuare în pag. 2-3)

Era o căldură neobișnuită 
pentru aceste locuri, deși 
cîteva ploi bune au mai 

coborît me.rcurul termometru- 
Iui. N-am mai vizitat lașul de 
mai bine de trei ani, de pe 
vremea cînd Politehnica juca 
în Divizia A. Am rămas însă 
impresionat. Realizările orașu
lui dintre mănoasele podgorii 
de la Bucium și Dealul Co- 
poului, cu parcul și Teiul lui 
Eminescu, sînt de-a dreptul 
impresionante. Și pe verticală, 
și pe orizontală.

lașul este, al doilea centru 
universitar al țării și în zi
lele vizitei noastre el era inun
dat de tinerețea zecilor de mii 
de tineri — aproape fiecare în
soțit de tăticul 
mai emoționați 
— care bateau 
denției.

în acele zile ... „..... _
moții pentru unii, în plină va
canță de vară, reporterul spor-

tiv a căutat, totuși, subiectul 
său de reportaj, colindînd și 
căutînd viața vie și pasionantă 
a terenului de sport, scutită 
acum de clasamente, puncte, 
promovări și retrogradări.

ț- î preajma frumosului ho-
I x?l „Sport" al C.J.E.F.S. 

.ași (frumoasă și utilă 
realizare în importanta acțiune 
de autofinanțare), pe suprafața

24 de ore la Iași

sau mămica, 
decît copiii lor 
la porțile stu-

de griji șl e-

de bitum bine întreținută, bas
chetul și fotbalul redus își 
schimbau mereu locurile și 
zeci de tineri — dar și copii, 
și oameni trecuți de 30 de ani —, 
în baza unei taxe acceptabile, 
aveau la dispoziție terenul 
timp de două ore. Nimeni nu-i 
organiza. Se organizau singuri, '

chiar dacă printre ei se aflau 
și candidați din Satu Mare, 
Tulcea, Constanța. Buzău, Bo
toșani sau București, pe care 
sportul ,i-a împrietenit atît de 
repede, impresionîndu-ne prin 
disciplina tuturor, mai ales a 
ieșenilor, moldoveni blajini, 
care nu se supărau chiar dacă 
mingile de baschet sau fotbal 
se mai încurcau între ele. Me
reu, aici, un adevărat furnicar, 
și simbătă după-masă. și du
minică pină la asfințit. O a- 
fluență pe care președintele 
C.J.E.F.S., Valentin Paraschiv, 
pe care îl cunosc din sport de 
peste 25 de ani, ca și contabi
lul șef al A.B.S., Ștefan Rotă- 
rescu. cunoscutul arbitru de fot 
bal ne-o explicau ca pe o reali
zare. dar și cu regretul că sint 
totuși, prea puține terenuri

Constantin ALEXE

(C'ontinuare in pag. 2-3)

„optimiștii1
trecută, acești elevi —

MICI, AMBIȚII MARI !BĂRCI
Acum, cind 

al lor ! Luna 
din secțiile de yachting bucureștene — 
barca, se cheamă că rocada nu-i 
vreme ce de luni pină simbătă sint 
nament — pe Lacul Herăstrău. Plus 
participă la diferite concursuri organizate in cadrul Dacia-

sint in vacanță, tot lacul este 
cei mai tineri vcliști 
au schimbat banca cu 
prea deranjează, de 
prezenti — Ia antre- 
duminica, zi in cars

Bărci mici, ambiții mari: la Electrica. C.S.U. Construcții- 
Aeronautica. peste totl Cu Andrei Dumitrescu, Cristian 
Alexandru. Răzvan Pîslaru in fruntea întrecerilor rezervate 
clasei Optimist, mereu la pupa rapidelor ambarcații Finn. 
420 și 470. In imagine: „optimiștii" de la C.S.U, Construcții- 
Aeronautica pregătind cu nerăbdare ambarcațiile pentru a 
ieși pe lac.
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MATER

24

de oaspeții de peste hotare. I 
perle se află îi bazinul din 
locuitorilor orașului de pe Bis 
etă elegantă d-o prezentăm in 
de fotoreporterul Aurel D. N
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.. trecere

ale
In 

mal 
to-

de mini- 
gînd cu 

măi. Da- 
coș de 3

Date de plecare: 30 iulie; 6, 13, 20, 
17 si 24 septembrie.

Informații si înscrieri la toate agenții! 
( T.H.R București

tr-una de fotbal și încă 
căuta explicațiile „De ce

In ultimii ani, zestrea mater.aii a notației 
românești — care s-a afirmat puternic pe 
arena internațională — a devenit tot mai bo
gată. prin înălțarea unor edificii moderne, mult 
apreciate de oamenii muncii din țara noastră st

- - LT.H.R. BUCUREȘTI organizează* 
OLTENIA și DEFILEUL DUNĂR1T

“; orin Cazane), pe următorul traseu :

a II-a : Tg. Jiu — Hobița — Ti 
Severin — Porțile de Fier — O 
a IlI-a : Orșova — plimbare oe 
Prin Cazane — Băile Herculane

;; - Orșova (cazare).
«- ziua a IV-a : Orșova — Porțile de Fier 
“ ■ Severin — Strehaia — Craiova — Bucureș

-. ziua I : București — Pitești — Rîmni 
' * zu — Tg. Jiu (cazare).
” ziua
■ ■ Turnu■ •
■ ■ ziua
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EDIFICII PENTRU CONTINUA DEZVOLTARE A SPO
S-a scris ji se va mai scrie, desigur, ca 

temei si cu folos, despre noua înfățișa
re a mai tuturor orașelor țării. Mari sau 
mici, orașele oferă in prezent cadrul 
unui uriaș asalt spre modern, spre fru
mos, spre sănătate- si vigoare, spre ci
vilizație și spre progres. Noilor cartie
re. parcurilor încărcate de verdeață, bu
levardelor largi. îndrăznețelor ansam
bluri urbanistice și impunătoarelor edi
ficii social-culturale li se adaugă, pre
tutindeni. silueta zveltă a unor multi
funcționale săli de sport, veritabile bi
juterii arhitectonice, adevărate labora
toare in care se desăvîrșește. prin mun-

că si pasiune, dar si prin apriga luptă 
pentru intiietate. măiestria sportivă.

Expresie a grijii deosebite, părintești, 
pe care partidul și statul nostru, per
sonal tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, 
o acordă mișcării sportive din țara noastră, 
sportului de masă și. in aceeași măsu
ră, sportului de performantă, cele 1SJ000 
de baze sportive — intre care cele mai 
multe, cele mai frumoase, cele mai mo
derne, răspunzind pe deplin celor mai 
exigente cerințe ale antrenorilor, tehni
cienilor. sportivilor si. de ce nu. ale 
spectatorilor, au fost construite in anii 
de maximă efervescență ai epocii pe 
care cu mindrie o numim „EPOCA

NICOLAE CEAUȘESCU" — conferă spor
tului din țgra noastră șansa unei plenare 
afirmări.

Puncte de atracție pentru toți iubitorii 
sportului, indiferent de vîrstă, și pre
zente active in viața de zi cu zi a 
orașelor, superbe daruri făcute celor ce 
traduc in viață înțelepciunea străvechiu
lui dicton Mens sana in corpore sano, 
complexele sportive, sălile de sport si. 
in general, toate bazele sportive își aduc 
importanta lor contribuție la sănătatea 
și t ea națiunii, dar si la formarea 
omt: nou. constructor activ și conștient
al socialismului și comunismului in țara 
noastră.

AFLUXUL STUDENȚILOR 
A CRESCUT PROPO

'iiiitiiiiiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiihUN „LABORATOR" CU STRĂLUCIRI DE AUR
Privită din exterior clădi

rea unde își are sediul Școa
la nr. 7 din Deva arată ca 
oricare alta. Nimic nu pare 
s-o deosebească de alte insti
tuții asemănătoare. Și, totuși, 
vizitîndu-i interiorul, îți dai 
seama că ea are „ceva" care 
e numai al ei : dotările pen
tru gimnastică sînt unice 
aici și au făcut-o renumită 
nu numai pe plan național. 
Amănunte suplimentare ne 
oferă directorul adjunct al 
școlii, Mircea Miron : „Am 
avut posibilități și le-am va
lorificat, reușind să asigurăm 
cîte o sală specială de pre
gătire pentru fiecare aparat. 
Astfel că, iată, avem o sală 
nnde se lucrează numai la 
paralele, alta pentru birnă, 
alta pentru pregătire artisti
că, fapt ce ușurează mult 
procesul de instruire a- ele
velor noastre, a sutelor de 
gimnaste care își desăvîrșesc

măiesiria in Clubul Sportiv 
Școlar «Cetate” din orașul 
nostru". Intr-adevăr, la De
va sînt asigurate gimnaste
lor cele mai bune condiții 
de perfecționare a pregătirii 
sportive, pentru învățătură și 
viață, motiv pentru care aici 
și-a stabilit locul permanent 
de antrenamente și lotul re
prezentativ feminin. Grija 
organelor locale de partid și 
de stat pentru continua dez
voltare a sportului s-a mate
rializat, în decursul anilor 
din urmă, prin construirea, 
mai întîi, a unei modeme 
săli de spo-rt pusă la dispo
ziția celor mai bune gimnas
te ale țării — dotată cu tot 
ce este necesar pentru o 
pregătire la cel mai înalt ni
vel, cu mijloacele de recu
perare care rivalizează cu 
cele mai noi realizări mon
diale în acest domeniu —, iar 
nu demult s-a dat în folosin-

ță și o sală de lucru pentru 
elevele-gimnaste ale școlii nr. 
7, sală spațioasă, încăpătoare, 
cu aparate care permit ca 
aici să-și desfășoare, conco- 
nritent, orele de instruire un 
mare număr de... viitoare 
campioane.

Cu grija bunilor gospodari, 
conducerea școlii și a clubu
lui sportiv școlar veghează 
asupra folosirii eficiente a 
fiecărei ore de lucru, a fie
cărui spațiu, astfel ca fru
moasele și bine utilatele săli, 
de care dispune Deva, să 
contribuie într-o măsură cît 
mai mare la creșterea măies
triei sportive, la obținerea de 
noi și noi rezultate care să 
sporească prestigiul mereu

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
mai mare de care se bucură 
școala românească de gim
nastică.

Iar Aurelia Dobre, Daniela 
Silivaș, Eugenia Golea, Ca
melia Voinea. Celestina Popa, 
Ecaterina Szabo, Lavinia A- 
gache, Maria Neculiță și 

, multe alte gimnaste de frunte 
: ale țării pot oricînd confir

ma că la strălucitele succese 
pe care le-au repurtat in ul- 

. timii ani o contribuție de 
i , seamă au avut-o și condi- 
i țiile minunate ce le-au fost 

asigurate la Deva _•— pentru 
activitatea sportivă propriu - 

, zisă, pentru învățătură și
L viață —, oraș care și-a creat
; un binemeritat renume de

pepinieră a unor autentice și 
. valoroase talente, oraș des

pre care se vorbește tot mai 
i des pe meridianele lumii.

De cînd cu „Serbările stu
dențești Tei ’88“, care au în
ceput duminica treoută și se 

ziua de 14 au- 
celor care vin 
cultural-spor- 

Tei a crescut: 
10 000 în zile 

iar sîmbăta și 
peste 17 000 ! Cifra 
un record, dar a- 

.1 este 
care vin aici sus-

Sportivii patriei noastre au la dispoziție o bogată si moderna 
bază materială. Arenele, adevărate bijuterii arhitectonice, se 
încadrează in peisajul nou al 
fiecărui oraș, radiind tinerețe 
și vigoare. Iată, in imaginile 
alăturate, două dintre nume
roasele arene sportive ridica
te in ultimii ani — Patinoarul 
artificial din Galați (sus) si 
Sala Sporturilor din Reșița.

vor încheia în 
gust, număru*! 
la Complexul 
tiv studențesc 
între 7 000 și 
„obișnuite", 
duminica 
pare a fi ______ ,
devărata performanță 
alta : toți cerc vin zic _ 
țin că și-au petrecut de mi
nune timpul liber ! Cum și 
l-au petrecut ? Ușor de răs
puns...

Complexul cultural-sportiv 
studențesc Tei are „20 de 
hectare" de... bună dispoziție. 
Are, vrem să spunem, tot fe
lul de terenuri : de fotbal 
și rugby (3), de handbal (2), 
volei (3), baschet (4), apoi o 
sală de șah, o „cupolă" cu 
20 de mese pentru tenis de 
masă, 4 bazine de înot (din
tre care două de dimensiuni 
olimpice), un debarcader cu 
aproape 40 de bărci de agre
ment etc. Are toate aceste 
lucruri fiindcă și le-a ame
najat : cu forțe proprii, cu 
entuziasm, cu viitori ingineri 
constructori, arhitecți, econo
miști, cu sute și sute de studenți 
de Ia toate cele II institute de 
fnvățămînt superior din Ca
pitală, care, la chemarea și 
sub îndrumarea U.A.S.C. din 
Centrul Universitar Bucu
rești, au prestat mii și mii 
de ore de muncă patriotică.

O generație de studenți a 
lăsat in urmă cunoscutul și 
îndrăgitul „Bulevard al bas
chetului" : o frumoasă alee 
cu 8 coșuri de baschet. O 
alta a amenajat primele te
renuri de tenis de cîmp,

pentru colectiv" 
luată din 
Complexul 
studențesc 
în țară în 
puri albe" : 24 de terenuri de 
tenis !

de cîmp,
.Ștafeta muncii pentru tine, 

a fost pre
mers, in prezent 

cultural-sportiv 
Tei neavînd rival 
materie de „cîm-

Sigur, 
denți, de 
iubitori 
neral, ri 
organizat
sînt .re 
încă un 
(acum si 
pentru 
curs : pe 
caiace și 
(bunăoar 
Centrul 
rile lui 
mele de
atrage at 
ti val, 
dtesfășurî 

Există 
Complex
studențes 
nat peste 
studenți 
sîrguința 
înf.rumusc 
îndrăgită 
agrement, 
studenții 
zitează
frumoase 
dacă stt 
strucții, i 
nică, Uni 
au fost și 
tici briga

varășul t 
torul cu 
educative
— s-«w n 
alții
șui catedi 
zică de la 
■nic, co>nf. 
catedrei d 
la Univeri 
stantinesci 
A.S.E.

Da, num 
să-și petre 
Complexul 
studențesc 
crescut pr 
materială 
înfrum-useț

ATELIERE DE... SANATATE SI GRATIE
tul remarcabil —. dar si băr
bații de virste dintre cele 
mai diferite. Fac gimnastică 
de întreținere, aerobică (mult 
apreciată in ultima vreme), 
înoată, fac saună. Cui apar
țin centrele 7 întreprinderilor, 
instituțiilor, cooperației meș
teșugărești. școlilor. facul
tăților. Sînt foarte căutate 
și. amănunt deloc neglijabil, 
eficiente economic.

Adevărate ..ateliere de 
nătate și grație", așa 
numite plastic chiar de 
tre beneficiarele care

Au început să 
cu multi ani

apară. nu 
în urmă, în 

diferite colțuri ale țării. La 
București s-au înființat două, 
excelente, .«complexe de 
sănătate" ; la Pitești, altul — 
„Unitate mixtă de prestări 
servicii cu caracter sportiv" ; 
în multe așezări din tară, 
altele, numite simplu „Centre 
de gimnastică". Dotate cu 
aparatură adecvată (spaliere 
gantere. biciclete ergometriee 
S.a). aceste „lăcașuri 
exercițiului fizic" atrag 
mod deosebit. Femeile, 
ales — ceea ce este eu

să- 
sînt
că-

___  ___ te
frecventează cu multă pllce-

n
pentru masa de tineri. Da, 
este.

ra duminică după-amia- 
ză. După ce simbâtâ H 
urmărisem pe ațiva oa

meni dînd față nouă ștrandu
lui (cam tirziu), duminică apa 
era la nivelul optim. Era cald 
zăpușeală, dar. surprinzător, in 
bazin. 5—6 persoane, pe la ora 
18. O mămică îșî învăța fata 
„scufundarea" și H spunea so
țului și altei fete de pe mal 
„ce apă grozavă". Dar, repe
tăm, puțini amatori de înot. în 
timp ce doar 4—5 bărci undu
iau apa lacului alăturat I

Să fi fost de vină picătu
rile care începuseră să 
vină ? Nu ! Petntru că 

cele două terenuri de tenis

E vacanță sportivi Dar 
lașul vorbea, vorbea in-

mai
a promovat Constanța, iar la
șul a mai ratat un an In 
Piața Unirii, unde, dndva, ca 
tinăr cronicar auzeam „ulti
mele vești" din tabăra Politeh
nicii lui Voica, Matei, Sioices- 
cu, Milea, lanul, apoi a Iui 
Romilă II, Simionaș și Lupu-

lescu. se dau mereu explicații 
Dar mai bine un popas, ceva 
mai hir.g. la sediul clubului.

Am „picat" însă cam rău. 
„Se dă și se ia în primire", 
cum m s-a spus. Puiu Drago- 
mirescu — fostul jucător de la 
C.C.A. și Politehnica, și Octa
vian Neagoe (ultimul ia cere
re) predau conducerea clubului 
kd Vasile Istrate, asistent uni
versitar la catedra die educație 
fizică a Politehnicii Ieșene, nu
mit acum președinte ; iar ca 
vicepreședinte a fost numit co
legul său de catedră, asisten
tul Nicolae Guido. Dar an
trenorii ? „Ghid, ciupercă"... 
A fost readus prof. Leonid 
Antohi, care a avut o bună e- 
chipă la Pașcani, pe C.F.R. Se
cundul său ? Tot o veche cu
noștință, care a mal fost și 
n-a mai fost (știți cum e cu

antrenorii), prof. Ion Marica, 
cel care revine și el de la ca
tedră. V. Istraste e conștient de 
dificila misiune. Să nti intrăm 
în amănunte. Sînt multe de 
pus la punct, cum ne-am dat 
seama din discuțiile cu oameni 
de fotbal, pentru că, de pildă, 
sediul clubului, al unui club 
care s-a vrut în „A“, la fa
țadă în Dealul Copoului, erată 
ca o clădire părăsită. Or casa 
este oglinda gospodarului.

Cobor, din nou Copoul, 
tinde frumosul stadion de 
altădată e cuprins de o 

liniște, parcă, nefirească. Uit 
că e vacanță. Mă întorc la ho
telul „Sport" și redevin spec
tator — captivat — la joaca 
copiilor, a tinerilor care se 
zbenguie între panourile de 
baschet sau porțile 
fotbal și rămîn în 
glumele lor, „Bravo, 
maschin", sau „Un 
puncte".„
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în prima clapa a camplo”aw-i dc dîrl-tracr • CURSE DE MARE SPECTACOL *
Sportivii de la I.P.A. Sibiu pe primele 4 locuri

Găzuduită de Stadionul Metalul 
din Capitală, etapa inaugurală a 
Campionatului Național de dirț- 
track, la startul căreia s-au ali
niat snortivl de Ia Steaua și Me
talul din București, I.P.A. și Vo
ința din Sibiu., Petrolul Ianca și 
C.S. Brăila, a fost urmărită de 
peste 1000 de iubitori ai „viraje
lor periculoase*4 pe două roți, 
acești’, fiind pe deplin satisfăcuți 
de calitatea spectacolului din cele 
20 de manșe, pe care sportivii 
le-au avut de trecut. Alergătorii 
de la I.P.A. porneau favorițl,

Ghibu nu se lasă, recuperează 
ceva la turnante, dar este depășit 
vizibil în linie dreaptă, unde ad
versarul său, cu o tehnică aproa
pe desăvîrșitâ, se lansează ca un 
„bolid“. Toate astea pină în ulti
mul tur de pistă, cînd la un viraj 
„tăiat" cu mult curaj de bucu- 
reștean, pistonul din cilindrul 
motocicletei Iui se blochează, 
obligîndu-l pe metalurgist să a- 
bandoneze, spre amărăciunea pu
blicului spectator. S. Ghibu eîști- 
gă. deci, manșa si. totodată, pri
ma etapă a campionatului, Dobre

fiind recunoscuți pentru tehnica 
și curaiul lor în conducerea nă
răvașelor motociclete. Lupta a 
fost, însă, mai strînsă de cît ne 
așteptam, sportivii de la Steaua 
și Metalul numărîndu-se printre 
animatorii întrecerilor, dar urmă
riți de neșansă, ori plătind tribut 
micilor lacune din pregătirea lor 
tehnică, au pierdut primele 
locuri.

Istoric deosebit au avut toate 
cele 20 de curse, însă cea mai 
palpitantă a fost, de departe, 
manșa a 14-a, în care se întîl- 
neau, în confruntare directă, li
derii de pină atunci — M. Dobre 
(numărul 8 de concurs), de la 
Metalul, și S Ghibu (nr. 13), de 
la I.P.A. Așadar, manșă decisivă, 
în care învingătorul urma să pre
ia șefia plutonului și, avînd în 
față o ultimă' cursă, mult mai 
ușoară, să nu o mai cedeze pină 
în final. Startul îl propulsează pe 
Dobre în frunte chiar din primul 
viraj, conducînd excelent cursa.

elasîndu-se in final abia pe to
cul 7.

CLASAMENT: 1. s. Ghibu
(I.P.A. Sibiu) 15 p ; 3. M. Șoaită 
(I.P.A.) 12; 3. D. Stoica (I.PJt.) 
11; 4. D. Bogdan (I.P.A.) 11 fin- 
fringere In manșă directă la Stoi- 
ea), 5. A. Agriren (Steaua) M; 6. 
Al. Toma (Steaua) 1».

Corpul de arbitri. condus de 
F. Dan (cronometror șef — Zoi ea 
Jurianu. secretară de concurs — 
Jana Neguțu), a funcționat eu 
competentă și operativitate.

Ion PANA

C. M. DE ȘAH
(Urmare din van. I)

dele vor începe la ora 15. Ne- 
existînd un punctaj ELO, se va 
proceda prin tragere la sorți. 
O noutate care ii va stimula 
pe participanți : pentru prima 
oară într-o întrecere a celor 
mai tineri șahiști, învingători
lor Ii se va decerna titlul de 
maeștri F.I.D.E.

In ceea ce privește șahul ro
mânesc de perspectivă, acesta 
este recomandat de o frumoa
să carte de vizită. Amintim 
de pildă, că marele maestru 
internațional Florin Gheorghiu 
s-a numărat printre campionii 
mondiali de juniori (1963). în 
timp ce foarte tinerele noastre 
sportive Mădălina Stroe, a 
fost vicecampioană .mondială 
(1984), iar Mălina Nicoară a 
primit medalia de bronz ia 
aceeași întrecere (1985). Poziții 
de frunte au mai fost ocupate 
șl la diferite ediții ale campio
natelor europene, locul 2 prin 
Gabriela Olărașu-Stanciu (1984) 
si locurile 3 prin Adrian Ne- 
gulescu (1980) și Cristina Bă- 
dulescu (1986). Un argument în 
plus pentru o evoluție de bun 
nivel a reprezentanților noștri 
Si la întrecerile de acum.

Cine sînt aceștia ? Le vom 
consemna numele, primul a- 
parținînd deținătorului titlului 
republican, urmat de al doilea 
titular si de jucătorul de re
zervă : CATEGORIA 10 ANI 
— Adela Frățilă, Corina Piep
tăn si Irina Pușcariu, respec 
tiv Marius Zainea, Alexandru 
Munteanu și Francisc Nemeth • 
CATEGORIA 12 ANI — Lucia 
Cernea. Cristina Nicolcea si 
Ana Maria Osiceanu, respectiv 
Gabriel Schwartzman, Dieter 
Nisipeanu și Valentin Porubin ; 
CATEGORIA 14 ANI — Si
mona Tufă. Ioana Morariu si 
Andreea Sasu Ducșoară, res
pectiv Ranko Szuhanek. Iulian 
Sofronie și Andrei Istrățescu : 
CATEGORIA 16 ANI — Ru- 
xandra Ighătescu, Luminița 
Radu si Alina Crețu. respec
tiv Levente Kocis, Marins Co- 
teraș si Marius Manolache.

Aproximativ în același inter 
val de timp eu C.M. de copii 
si juniori, tot la Timișoara, va 
avea loc ediția a V-a a Fes
tivalului internațional de sah 
al speranțelor (27 iulie — " 
august). în cursul dimmețito- 
la Centrul de șah de la Me
dicină si la Sala nr. 2.

Tuturor foarte tinerilor șa
hiști, mult succes !

AZI Șl MÎINE, ÎNTRECERILE | 
SĂRITORILOR ÎN APĂ | 

Azi și mîine se desfășoară, la
Ștrandul Tineretului din Capi- | 
tală. Campionatele Naționale I 
de sărituri. după următorul 
program : azi. de la ora 9, . 
trambulină 3 m -juniori, plat- I 
formă junioare : de Ia ora ■ 
16 : trambulină 3 m seniori, 
Platformă senioare ; mîine. de I 
la ora 9 : trambulină 3 m ju- | 
nioare, platformă jusniori ; de 
la ora 16 : trambulină 3 m se- ■ 
nioare, platformă seniori.

Pe Stadionul Ștrand din Pitești

FINALA „LUPEI C.O.S.R."

LA OINĂ
întrecerile din cadrul „Cupei _ 

U.G.S.R.*4 la oină au ajuns în I 
faza finală. Cele opt echipe, ca- I 
lificate din etapele de masă care 
își vor disputa mult rîvnitul tro- ■ 
feu sînt : Combinatul Poligrafic I 
București, Laminorul Roman, U- ■ 
tilajul Alba Iulia. Metalurgistul 
Sadu. Metalul Tîrgoviște, I.P.A. I 
Sibiu, Dacia Pitești și Oțelul Ga- I 
lăți. în prima fază, competitoa- 1 
rele, împărțite în două serii de 
cîte 4 echipe, își vor disputa în- I 
tîietatea astăzi, de la ora 9 și de | 
la ora 16. Primele două clasate 
dm fiecare serie se califică în a 
turneul final, care va începe I 
mîine, de la ora 9. Gazda în- ■ 
trecerilor este stadionul „St 
din Pitești.

La această finală vor oficia u- I 
nfi dintre cei mai competent! ar- ® 
bitri, printre care V. Dersidan 
- Oradea, M. Davida și M. Ma- I 
rin — București. (I. p.) •

tf/zV/////////////////////////////^^^^ ’IIlIHIllUIl/tmilKlllIHh

Divizionarele A la ora bilanțuluiPRINCIPALĂ CAREMJĂ
Anul trecut, cînd pentru în- 

tîia oară în istoria sa C.S.M. 
Suceava a promovat pe prima 
scenă fotbalistică, entuziasmul 
a atins cote maxime. Dar, tot
odată. sucevenii erau conștienți 
că rigorile întrecerii vor fi cu 
mult sporite. că promovarea 
este o mare piatră de încer
care.

C.S.M.-ul a venit în Divizia 
A cu un cuplu de tineri an
trenori (Vasile Simionaș și Ion 
Buzoianu). cu un lot modest, in 
care doar trei jucători aveau 
experiența „A“-ului (portarul 
Alexa, fundașul P. Grigore și

JOCUL ÎN APĂRARE
redresarea situației (printre a- 
cestea și renunțarea la servi
ciile lui Vasile Simionas), dar 
totul s-a dovedit a fi zadarnic, 
după numai un an pe prima 
scenă, echipa suceveana reve
nind în eșalonul secund.

Așadar, ștacheta cerințelor 
Diviziei A nu a putut fi atin
să în procesul de antrenament, 
în exprimarea jucătorilor. la 
un bun nivel, pe gazon, în di
ficila dispută pentru puncte. 
Principala deficiență a consti
tuit-o jocul în apărare, care 
n-a putut stăvili ofensiva ad
versă în momentele cîndaceas-

18. C.S.M. SUCEAVA 34 10 5 19 36-69 25
• Puncte realizate pe teren propriu 21 (a pierdut cite 2 p la 

Victoria. Dinamo, Universitatea Craiova, Steaua și Oțelul, cite
1 p la Flacăra, S.C. Bacău și „Poli" Timișoara) ; puncte obți
nute ta deplasare : 2 (cîte 1 p la Sportul Studențesc și Petro
lul).
• Golgeterii echipei: Cașuba 15 goluri (4 din 11 m) ; Sfrijan 

5 ; Păiuș 3 ; Mulțescu, Galencu, Susanu — cîte 2 ; Buliga, Bu- 
țerchi, Breniuc, Ciobanu. Șumulanschi — cit - unul.
• Jucători folosiți : 28 — Cristescu 32 de meciuri ; Păiuș 31 J 

Sfrijan 36 : Gafencu. Buliga — cîte 2S ; Cașuba 23 ; Alexa, Cio
banu — cîte 25 ; Ungureanu 22 ; Breniuc. Goian — cîte 21 ; 
E. State ÎS ; Gălușcă 14 ; Butnaru, Susanu — cite 13 ; Bucu 
II 11 : L Popa. Petre Grigore — cîte 10 ; Mulțescu, Șumulanschi, 
Buțerchi — cîte S ; Ghencean t ; Mucilemu 5 ; Morariu 4 ; loja, 
C. Bălan — cite 2 ; Fi. Stoica. O. Nae — cite unul.
• Media notelor echipei : 6,06.
• Media notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de jocuri)! 

1. Cașuba 6.68, 2. Alexa 6.64, 3. Cristescu 6,37.
• Cartonașe galbene : 39 (15 suspendări) — 15 jucători (cele 

mai multe : Cristescu, Cașuba — cîte 4).
• Cartonașe roșii : Ciobanu (în et. a XXVm-a), Susanu (în 

et. a XXXU-a).
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m, toate transformate 

(Cașuba) ; a fost sancționată cu 10 penaityuri : 8 transformate,
2 ratate.
• A expediat 356 de șuturi (231 „acasă", 125 în deplasare), din 

care 161 pe poartă (106 „acasă", 55 în deplasare).

fostul internațional Gigi Mul- 
țescu), în rest fiind constituit 
din elemente locale sau din 
localitățile apropiate. însă ani
mat de dorința de a înfrunta 
toate greutățile si de a depăși 
momentele critice, bazindu-se 
pe spiritul de echipă și pe 
muncă, atuuri probate eu mult 
succes în anul oompetițional 
precedent, al promovării.

După un început promițător, 
dătător de speranțe, finalul tu
rului si bilanțul acestuia au 
lăsat de dorit : doar 12 puncte 
și un loc (15) în zona fierbinte 
a clasamentului. Deși progra
mul returului se anunța favo
rabil echipei, iar Iotul a fost 
întărit cu Susanu, Buțerchi. 
Ghencean si Șumulanschi (a 
plecat doar Gigi Mulțescu), 
alunecarea pe tobogan n-a pu
tut fi oprită, a apărut deruta. 
Au fost luate măsuri pentru

ta juca combi nativ. Această ca
rență și-a avut explicația în 
faptuil că de momentul defen
siv s-au ocupat aproape numai 
fundașii, restul jucătorilor, mij
locașii și înaintașii, fiind preo
cupați de faza ofensivă. Defi
ciențele manifestate meci de 
meci au dus Ia situația că su
cevenii au primit cel mai ma
re număr (69) de goluri din 
Divizia A 1 Dar. din păcate, 
și finalizarea a lăsat de dorit. 
Este adevărat că echipa a do
rit să practice un joc ofensiv, 
cu tente spectaculare, si. de 
multe ori a reușit s-o facă, a 
creat numeroase situații favo
rabile la poarta adversă. Dar nu
mărul șuturilor, cît si precizia 
acestora au avut un procentaj 
minim fată de cerințele unei 
divizionare A. într-adevâr, a- 
cel număr mic (36) de goluri 
înscrise (aproximativ un gol de

TURNEUL INTERNAȚIONAL DOTAT CU
/Urmare iin dio 1)

care urmează. Mă gindesc, se 
înțelege, în primul rînd la par- 
tida-tur din C.C.E.. cn Sparta 
Praga. Faptul eă viitorii noș
tri parteneri de joc vor incepe 
Ia 19 august campionatul le 
conferă un avans de 10 zile 
fată de noi avans pe care 
trebuie să-l recuperăm prin 
intensitatea pregătirilor dar si 
a meciurilor de vi\ fi care. Prin 
urmare, atît turneul de sîm- 
bătă și duminică, cît și pro
iectata participare la turneul 
organizat de F.C. Bruges. la

începutul lunii august, repre
zintă mijloace spre a ne atin
ge telul propus. Sper ca spec
tatorii bucureșteni să vadă pa
tru meciuri interesante, să be
neficieze de o fericită reintil- 
nire cu fotbalul". a încheiat 
antrenorul principal al echipei 
Steaua.

Vă invităm, deci, astăzi si

dan S., arad. 1. Aceasta a 
fost a 43-a ediție a campionatu
lui republican de polo. 2. De-a 
lungul acestor 43 de ediții s-au 
remarcat, în mod special, echi
pele Dinamo, Rapid și Crișul. 3. 
Ne întrebați dacă Steaua a cîș- 
tigat vreodată campionatul țării 
la polo ? Steaua nu, dar... stră- 
moașa ei. C.C.A. (adică tot 
Steaua !) a cîștigat de 5 ori con
secutiv campionatul, între anii 
1952 și 1956.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Dudu Georgescu a încheiat ac
tivitatea competițională, devenind 
antrenor. Urarea dv. : 
în noua sa activitate. 
Determinată de alt rol, 
Aceeași eficacitate.
Dar nici un fel de... „gol" !

NICOLAE FLORUTA, CODLEA. 
„Sîntem o familie din orașul 
Codlea, județul Brașov, pe nume

Floruță, Nicolae și (Silvia), cu cei 
doi copii ai noștri, Nicolae de 
C ani și Maria-Lucia, în vîrstă 
de 4 ani, Sîntem mari iubitori 
ai sportului, în special al fot
balului și ne este foarte dragă 
echipa Steaua44. Deci, începînd cu 
dv. și sfîrșind cu... Maria-Lucia, 
în vîrstă de 4 ani, toți sînteți 
suporteri ai echipei Steaua ! Dar 
de ce ați ales această cale oco
lită pentru a solicita, contra cost, 
unele obiecte legate de numele 
și culorile acestei echipe ? Cel 
mai bun lucru (și, probabil, cel 
mai... eficace) este ca. reluînd 
prezentarea pe care ne-ați fă- 
cut-o nouă, să vă adresați direct 
clubului Steaua. Noi vă venim 
în ajutor, dîndu-vă adresa : Bd. 
Ghencea nr. 35, sector 6, Bucu
rești (deși credem că orice poș
taș cunoaște astăzi „domiciliul" 
echipei Steaua, chiar dacă nu 
este scris pt plic).

Pericol la poarta sucevenilor 
(fază din meciul Rapid — C.S.M. 
Suceava) Foto: Eduard ENEA

meci) se datoreste mediei scă
zute de șuturi (doar 10,4% de 
partidă), precum și preciziei 
acestora (4.7% de partidă).

C.S.M.-ul a întrebuințat un 
mare număr de jucători, așa 
după cum se vede în caseta 
tehnică. Deci nu s-a putut fo
losi o formație „standard", 
aceasta datorindu-se și deselor 
accidentări, precum și lipsuri
lor de altă natură (în princi
pal — cartonașele galbene). 
Absentele au obligat deseori 
Pe antrenori la rocade pentru 
acoperirea posturilor, care de 
cele mai multe ori. n-au fost 
inspirate și, firesc, n-au dat 
rezultatele scontate. Spre e- 
xemplu, Mulțescu, Șumulan
schi și Buțerchi. jucători de la 
care se aștepta o contribuție 
mai substanțială, n-au evolua* 
decît în 9 jocuri !

„în aceste zile, preocuparea 
noastră este de a consolida lo
tul, ne-a spus C. Alexa, pre
ședintele clubului sucevean. 
Deoarece unii jucători au ple
cat din localitate, ne vedem 
obligați să completăm lotul 
să-l întinerim. Apelăm la ele
mente locale fiindcă sînt multi 
tineri talentați. dornici de a- 
firmare. Avem un nou cuplu 
de antrenori (Costică Toma — 
principal si Mircea Crainieiuc 
— secund), care, sperăm, va 
face o pregătire corespunzătoa
re pentru ca echipa să preste
ze un joc de calitate și să re
vină grabnic în Divizia «A*“.

Pompiliu VINTILĂ

„CUPA STEAUA"
mîine pe cel mai mare stadion 
al tării, la interesantul turneu 
dotat cu „CUPA STEAUA".
• POIANA CIMPINA — STEAUA 

1—3 (0—2). Meciul s-a disputat
pe stadionul din Cîmpina. Go
lurile au fost realizate de Be- 
lodedici (min. 25), Rotariu (min. 
44 și min. 61, din 11 m). respec
tiv Cireașă (min. 62, autogol). 
(C. V1RJOGHIE, coresp.)

(8MINISTIUTIA BE STAI LITI-PB8NBSPBB1 INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 22 IU
LIE 1983. Extragerea I: 
24 47 18 4 8 75 27 45 60 , ex
tragerea a II-a: 66 25 14 61 
84 35 89 77 82. FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGURI : 752.638 lei, din 
care 127.946 lei report la ca
tegoria 1.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

„LOTO 2“ DIN 17 IULIE 1988. 
Cat. 1 : 1 variantă 25% a 50.000 
lei; cat. 2: 4,25 a 13308 lei; 
cat. 3: 12.75 a 4.436 lei; cat. 4 : 
57,25 a 988 lei ; cat. 5 : 267,75 
a 200 lei; cat. 6: 1.917.00 a 
100 lei. REPORT LA CATE
GORIA 1 : 6.560 lei. Partici
pantul ONEATA MIHAI din 
București, a cîstigat suma de 
50.000 lei.
• După cum se știe MÎINE 

va avea loc ULTIMA ACȚIUNE 
CU CARACTER APARTE A LU
NII IULIE, anume TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO. De aici, 
pentru orice participant care are 
pasiune pentru acest sistem con
cluzia se impune de la sine : 
ASTAZI, SIMBAtA, 23 iulie, este

ULTIMA ZI in care mai pot 11 
procurate bilete cu numerele fa
vorite | Este și firesc să se pre
figureze o participare masivă, a- 
vind In vedere frumusețea și a- 
tractivitatea formulei <66 de nu
mere extrase, în cadrul a 7 ex
trageri). care implică și nume
roase și diverse avantaje ; este 
vorba, în mod deosebit, de gama 
largă a cîștigurilor, din rîndul 
cărora nu lipsesc autoturismele, 
excursiile peste hotare și impor
tantele sume de bani.
• Se mai află în vînzare ul

timele EXEMPLARE ale LO
ZULUI VACANȚEI, emisiune spe
cială limitată, cu atribuirea de 
cîștiguri suplimentare, eonstînd și 
în TELEVIZOARE COLOR 1

• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO de mîine. duminică, 24 
iulie, va avea loc în București, 
în sala clubului din strada Doam
nei nr. ? incepînd de la ora
16.30. Accesul în sală este liber, 
iar aspecte de la operațiunile de 
tragere vor putea fi audiate la 
radio, pe programul I, la ora
17.30. Numerele extrase vor fi 
repetate la radio, pe același pro
gram, la orele cunoscute.



ATLEȚ1I NOȘTRI JUNIORI LA „MONDIALE"
între 26 și 31 iulie, la Sud

bury (Canada) se va desfășu
ra a H-a ediție a Campiona
telor Mondiale de atletism 
pentru juniori. Lotul Româ
niei, care a efectuat deplasa
rea. cuprinde următorii tineri 
atleti : Daniela Plescan (200 și 
400 m). Cătălina Gheorghiu și 
Luminița Avasiloaie ■_ (800 m). 
Ana Pădurean si Doina Hom- 
ncac (1 500 m) Simona Staicu 
(3 000 m) Mioara Papuc (5 km 
marș). Ana Crăcea (400 mg). 
Mirela Belu și Anișoara Ghe- 
buță (lungime). Alina Astafei 
(înălțime), Manuela Tirneci 
(disc). Ionica Domnitcanu (hep
ta lion). Mircea Oaidă (110 m2)

Azi și mi ine, la Arad 

ROMÂNII — BULGARIA LA GIMNASTICĂ HMIMU
în cadrul pregătirilor pe 

care le efectuează in vederea 
viitoarelor examene internațio
nale, . echipa noastră reprezen
tativă de gimnastică feminină 
susține astăzi și miine. un 
meci international de verifica
re în compania selecționatei 
similare a Bulgariei. întilni- 
rea va avea loc în Sala Spor
turilor din Arad, nrogramind 
atît exerciții impuse (simbătă). 
cit si liber alese (duminică)

TURUL FRANJEI: DELGADO CONTINUĂ CURSA...
I’AKIS, îî (Agerpres). Dispu

tată pe traseul Limoges — Puy de 
Dome, cu sosirea la altitudinea 
de peste 14®# m, etapa a i»-a a 
Turului ciclist al Franței a re
venit rutierului danez JoSn-.r 
Weltz, cronometrat pe distanța de 
133 km cu timpul de 5.14 M (me
die orară S3.S53 km). Pe local 
al doilea s-a clasat vest-genna- 
nul Rolf Golz. la 43 set. ia- pe 
locul al treilea a sosit spanie >ul 
Pedro Delgado, la 5:25 urmat la 
scurte intervale de olandezii 
Theunisse șl Rooks, mexicar.vl 
Alcala, columbianul Parra etc

tn clasamentul general indivi
dual conduce Delgado (Sparta) 

Mugur Mateescu (400 mg). 
Eleodor Roșea (ciocan).
• Etapa finală a Campiona

telor Republicane de atletism 
pentru seniori si tineret, pro
gramată initial intre 12 si 11 
august, la Pitești, va incepe la 
11 august, pentru a da posibi
litate componentilor lotului 
olimpic să concureze după 
sistemul de desfășurare a în
trecerilor de la J.O
• Finala Concursului Repu

blican pentru juniori II. de la 
Pitești a fost reprogramatâ 
pentru 3—4 august (probele in
dividuale) si 5—6 august (pro
bele combinate).

Colectivul tehnic al louilm 
României are ia dispoziție pe 
cele mai bune gimnaste ale 
tării, campioanele mondiale de 
la Rotterdam, Aurelia Dobr- 
Daniela Silivas, Eugenia Go
lea. Camelia Voinea Celesti
na Popa, ca si oe Gabriela 
Potorac Mirela Sidon. Aagvs- 
tina Badea Cristina Bonias. 
Gabriela Gheorțhe. Lăcrimioa
ra Filip si Eugenia Pona.

urmat de Rocks (Oianda: -a CM. 
Parra (Columbia) la T:U Tbes- 
msse (Belgia) la «OL Bauer (Ca
nada) la 4:«L Herrera tCoizs- 
bia) la M-53 etc. Ptaă U sftrn- 
tul cursei mal Sint de dăunat 
trei etape.

In ce privește eomraexpe r.u 
cerută la coctrrtU &xntopcnc 
(presupus paztttv) al Ini 
dn. rezultatul acesteia a teaco
strat d Hbataa*® foerfodaac* 
(Probenldd — derivat sulfarnkte) 
nu figurează pe lista substanțe
lor Interzise de Untxae* Interta- 
ționaU de Ciriism astfel el ru
tierul spaniol a fast scos in 
cauză de către Juriu! artrttrficr.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiimitiitiiiiriiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

TURNEUL DE ȘAH DIN POLONIA
VARȘOVIA, 22 (Agerpres). in 

runda a 5-a a Turneului inter
național masculin de șan de la 
Nalenehowe (Polonia), maestrul 
român Dan Bârbulescu. jucir.d 
eu piesele negre, a remizat cu 
Josif Petkevici (UJLS.S.). Alte 
rezultate : Andonov (Bulgaria, — 
Tomasevski (Polonia) l—i ; Pîu- 
novid (Iugoslavia) — Gdanski 
(Polonia 1-M ; Pandavos (Gre
cia — Bo'tkerfd CU R S-S.) 1—0: 
SotojenHn (TR-S.S.) — S-hen
(R-F-G.) 1—<

CAMPIONATUL BALCANIC DE POLO
fUrwa-e i,, pag 1)

au revenit la 3—2. șansa a mai 
suris o dată echipei Bulgarie;, 
5—4. pentru ca intr-un final 
tensionat grecii să-și aproprie 
«accesul. la limită. Realizator:
Mavrotas î. Giaaaopeulas- Se-

■os <G)
k Pateros, Kefalogia- 

Gbeorghle». Booev.
Dealers, BUgoev și SsskoT.
Arbitri: F Wnxlistf! — -
GeL

ROMANIA — ROMANIA B 
13—4 l«—l, 3—l, 8—1. 4—1).
Nu a fost un simplu joc .tn 
familie-. reprezentativa noas
tră națională aboriind cu în
treaga convingere și seriozita
te medul. InotL-d iute d cu 
fcăos. spre a oficine de ia bon 
început diferența as^garâppare 
ta fața unei garnituri cu foș» 
sau_ Mitori component! ai pri
nt aloi iot. Au marcat Hagia L 
Maireiaa 2. Angelesca 2. Ar- 
delcan, Costrăs. Râdacana. 
Gordan și Olaru, respectiv 
Stemate. Cbcțan. Nuțo si Cr.

Ln clasament conduce maestrul 
bulgar Bagomil Ando.iov cu 4,5 
p. urmat de sovieticul BolisKevici 
4 p șl românul Bârbulescu 3 p.

In turneul feminin după trei 
runde, în fruntea clasamentului se 
află marea maestră sovietică Irina 
Levitina, cu 3 p. urmată de polo
neza Ivona Sweczik cu 2,5 p. 
Eugenia Ghindă (România), care 
ln runda a treia a remizat cu 
Sweczik. se află pe locul 5, cu 
1.5 p.

Dan, Au condus R. Klemineici 
— N. Elgin.

IUGOSLAVIA — ROMANIA 
B 13—7 (2—2. 4—3, 3—1, 4—1). 
Comportare frumoasă, joc bun, 
angajat de-a lungul întregii 
partide, al selecționatei noas
tre secunde (o remarcă In plus 
pentru portarul Gh. Popescu și 
pentru L. Balanos). care, după 
ce a condus cu 1—0 (Gâvruș) 
si 2—1 (Cr. Dan), a egalei la 
4 și, tn continuare, a tin ut me
reu aproape (prin hat-trick-ul 
lui L. Balanov), fiind chiar pe 
punctul de a restabili încă o 
cată egalitatea. Din «sfertul-al 
treilea, tr.să, experimentata și 
valoroasa echipă iugoslavă s-a 
detașat, mai întii prin trei des- 

-prinderi. in stilu-i caracteris
tic. aie lui MUanovici (alt hat- 
trick și 4 goluri in acest med), 
tn final Bukid C2). Duho (2) 
d Lsrsici majortnd scorul. Ce
lelalte goluri au fost marcate 
de Stesaate și V. Șerban pen
tru RomAria B. Andrici 2 și 
Virevici 2 pentru Iugoslavia.

ACTUALITATEA ÎN TENlS
• Primele partide . din optimi

le de finală ale Turneului inter
național feminin Racheta de 
aur“, ce se dispută In localitatea 
franceză Aix-en-Provence, s-au 
încheiat cu următoarele rezulta
te : iva Budarova (Cehoslovacia)
— Marie Calleja (Franța) 6—1, 
6—4 ; Niege Dias (Brazilia) — 
Regina Marsikova (Cehoslovacia) 
6—3, 6—3 ; Rafaella Reggi (Italia)
— Maider Lavei (Franța) 6—1, 
6—2 ; Sandra Cecchini (Italia) — 
Mima Jausovec (Iugoslavia) 6—1, 
6—1 ; Nathalie Tauziat (Franța)
— Maria Frinelova (Cehoslovacia) 
6—0, 5—7, 6—1.
• în semifinalele probei de 

dublu din cadrul Turneului de 
la Essen (R. F. Germania) s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Miloslav Mecir, Tomas Smid (Ce
hoslovacia) — Mansour Bahrami 
(Iran), Paolo Cane (Ita ia) 4—6, 
6—1, 6—2 ; Jakob Hlasek, Clau
dio Mezzadri (Elveția) — Mag
nus Gustafsson (Suedia), Mark 
Woodforde (Australia, 6—4. 7—6.

PROGRAMUL ULTIMELOR 
REUNIUNI 

Azi, de
România 3 
România 
Iugoslavia

MîinS, 
România B 
Grecia 
România

la ora 17
- Turcia
- Bulgaria
- Grecia

de la ora 9
- Bulgaria
- Turcia
- Iugoslavia

Au arbitrat N. Elgin și V. 
Goian.

BULGARIA — TURCIA 9—5 
(1—1, 2—0, 3—2, 3—2). Victo
rie meritată, decisă, însă, in 
repriza a treia, cînd învingă
torii s-au dus de la 3—2 la 
6—3, diferență menținală oină 
la sunetul ultim al sirenei, deși 
jocul, in „sfertul- al patrulea, 
a stat, ca și in cel dinții, sub 
seninul echilibrului. Au în
scris : Andreev 3, Bonev 2, 
Dagorov 2, Țanev și Sușkov 
cite unul (B). Saygun Selguz 
2, Suhan Selguz 2 și Delemen. 
Arbitri t A. Tsantsas și R. 
KlemencicL

PE SCURT « PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Havana 

nărui Luis Bueno (in vi *stâ 
18 ani) a cîșțigat proba de _
ritură în lungime, cu performan
ța de 8,28 m, la numai 6 cm de 
recordul mondial pentru <umori 
deținut, din anul 19J2, de ame- 
rlcanu" Rând'-' WMliams.

CICLISM • Proba co'racro- 
nometru pe echipe, din cadrul 
concursului de la Forst, a reve
nit primei reprezentative a R. D. 
Germane (Ampler, ~ * 
mmer, Landsmann) 
pe distanța de 100 
pul de 2.00:12. Pe 
mătoare s-au clasat 
mană B 2.01:12. Franța 
Cehoslovacia ““
2.02:32 etc.

HANDBAL 
a turneului 
neret ce se 
litatea poloneză Bielsko I 
s-au înregistrat următoarele 
zultate : U.R.S.S. — ~
23—21 (12—9), Bulgaria
nla 24—14 (10—4).

ÎNOT • In cadru! camp: ora
lelor R. D. Germane, la Potsdam, 
Heike Friedrich a stab'iit cea 
mai bună performanță mondială 
a sezonului în proba feminină 
de 200 m liber 
1:57,87, iar Silke Horner 
tuat p* primul

ti
de 

să-
CONTINENTTOT MAI DEDEPARTEbras Ia 239J7. Prooa

de iot m Cutare a fost cițugaxa 
de Thom-is Drersler — H.**. Kris
tia Otto a dțxxga: peooa 
nină de 1M m spate, cu r-—.p- 
de lztt.it, iar Heike Fr.edacn a 
temlnat lavîagătoare șl la (M m 
liber ia 4:f7.*2. Rez^ta-e Înre
gistrate in concursul raassrxlux : 
1M m liber : Steffen Zesaer 
50,42, 20t ta spare : Fraak
BaltruseL 2:M.44 e Proba mascu
lină de 100 m fluture din cadrul 
campionatelor R. F. Germania a 
revenit lui Michael Gross, înre
gistrat cu timpul de 53,91. Alte 
rezultate : masculin : 400 m mixt: 
Jens Peter Berndt 4:21 40: femi
nin : 200 m liber : Ste? -.anie
Ortwig 2:00,54. 2M m bras : 
Heike Esser 2:32.59 • tn cadrul 
campionatelor Amedcii Cttraie 
și zonei Cârâitelor ce se des
fășoară la Ciudad de MexSco. 
înotătoare* mexîcanâ MarVse 
Bruten a terminat teTîngâtc^re 
ln do ’ ‘ —
4-29.M
°roba 
ber a 
drfgo

VOLEI • în turneul 
de La Odessa, eebdpa Per=:-jd a 
întrecut eu scorul de 3—1 N —5 

8, 4) selecționata S.U.A.

dom

rz<±. a căror valoare nu trebu
ie, icxirâznim o părere, jude
cat*. to tuși, după prestațiile 
de la _Euro“. Fotbalul de pe 
Cor.tir.er.t pare decis să nu mai 
aibă nimic de a face eu cel 
insular și cu intz«gul său cor- 
tedu de probleme. Linie pe 
care, să adăugăm, se înscriu 
și deciziile federațiilorr olan
deză. spaniolă și belgiană de 
a interzice formațiilor engle
ze să susțin^ partide amicale 
pe teritoriile țărilor respective. 
Nu-i nici un dubiu: pentru fot
balul insular Continentul este 
tot mal îndepărtat.

Mihai CIUCĂ
LA FRANKFURT PE MAIN 

S-a disputat meciul pentru „Su- 
percupa’ R. F. Germania. în care 
ecklpa Werder Bremn, ciștigă- 
toarea campionatului, a învins 
eu î—® (1—0) formația loeală
Eintracht, deținătoarea Cupei. 
Golurile au fost înscrise de 
R.edle (min. 24) și Burgsmliller 
(min. »).

IN MECI pe tru .Cupa de vară", 
echipa F. C. Carl Zeiss Jena (R. 
D. Germană) a dispus, pe teren 
propriu, cu 1—0 (0—0) de for
mația Rad Belgrad.

JOC amical disputat la Leip
zig : echipa locală Lokomotive a 
întrecut cu 2—0 (I—0) formația 
polon»—ă Slask Wroclaw.

1NTR-O PARTIDA eonttnd 
pe-tru ..Cupa Libertadores", echi
pa boliviană Oriente a învins pe 
teren propriu, cu scorul de 1—0 
(9—0). formația Olimpia Asuncion 
(Paraguay). A Înscris Celio Alves 
(min. 62). Au asistat peste 25 000 
de spectatori.

IN PRIMUL meci al Turneului 
Internațional feminin ce se des
fășoară in localitatea italiană 
Arco di Trento, selecționata Ita
liei a învins cu scorul de 1—0 
(0—0) formația R. F. Germania. 
Unicul gol al partidei a fost în
scris în minutul 53 de Barbara 
Ferrigio.

ÎN CADRUL Turneului interna
țional pentru juniori de la Dres- 
da (R. D. Germană). Dinamo Kiev 
a terminat Ia egalitate. 1—1 <1—0), 
cu formația cehoslovacă Sklo 
Union Teplice.

SELECȚIONATA Paraguayului a 
susținut. Ia Buenos Aires, un 
med de verificare In compania 
echipei Boca Juniors. Partida s-a 
Încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) 
ln favoarea oaspeților prin golul 
marcat de Cano. în minutul 73.

Bcden, Ku- 
inregistrată 

km cu tim- 
locuri e ur- 

D. Ger- 
2.01:28, 

Bulgaria
R.

2.01:39,

a treia
ti-

e în ziua 
feminin pentr i 
desfășoară tn loca-

Biala 
j re- 

Romănla 
— Poio-

cu timpul de 
s-a si- 

loc la 200 m

• LA PROPUNEREA lui Heinrich Roeth
lisberger. președintele Federației Elvețiene 
de Fotbal, Congresul F.I.F.A. a deciu să 
supună candidatura lui Joao Have large, 
președintele forului internațional, pentru a 
primi Premiul Nobel pentru pace • SE
CRETARUL F.I.F.A., Joseph Sepp Blatter, 
a precizat că noile norme de participare 
a jucătorilor la turneul olimpic vor Intra 

vigoare pentru J.O. de la Barielona. 
maximă a fotbaliștilor va fi de 21 

la jocurile preliminarii și de 23 
în 1992, anul în care va: avea loc 
final olimpic • PASAGERII UNEI 
de avion Viena — Bangkok au avut

pre be :

v-

în
Vîrsta 
de ani 
de ani 
turneul 
CURSE ____  ___ _
plăcerea să fie salutați de fostul campion 
mondial de automobilism la „Formala 1“, 
austriacul Niki Lauda, acum comandant 
de aeronavă ® PENTRU PARTICIPAREA 
la tradiționala cursă de marș Paris — Col
mar (peste 150 km) au fost efectuate mai 
multe selecții astfel că dintre cei 325 de 
îoncurenți îr>> risi initial au fost reținuți • 
doar 30. între aceștia, și o femeie : Edith 
Couh£ 9 Un nou record mondia’ 
înregistrat ‘ _ ___ r
concursul preolîmpic de selecție a înotă
torilor canadieni. Tînâra (de 15 ani) Allison 
Hîgson a fost cronometrată în 2:27.27. în 
aceeași ; ' j  “
olimpic Victor Davîs 
locul trei, cu 2:16 21 fdupS Cleveland 2:16.CO 
Și Grant 2:16 09). r.a 100 m spate Sean 
Murohv = realizat 55 22 s. la numai cfncî 
sutimi de secundă de recordul mondial al 
lui Polianski (U.R.g.S.i <s RON BROWN,

în
a fost 

cursa de 200 m bras, la

probă. dar la bărbați campionul 
s-a clasat abia pe

component al echipei de 6x199 ■ a S.V-A- 
campioană ollmnic* In IN*, a pbrtdt afle- 
tismul imediat după . J.O. dedictodu-ae fot
balului american. Dar. acuaa efteva taaL 
el a fost recalificat ca amator (!) (L prr- 
ticlptnd la o cursă de Ml a. a Înregis
trat un timp excelent ■ iej7 s.. La » de 
ani, Brown ar dori, desigur, să mai ia cr. 
start olimpic, ti va fi greu. dar. dap> 
cit se pare, nu acesta este obiectivai «t

Spinks

_o;

i obrnut

ci obținerea unei oarecari popularități 
dată recentă, mai înainte de a de/ 
câtor (profesionist) de baseball ! Fără co
mentarii ’ > REPREZENTATIVA IND.'F!
anunțîndu-și 
riile 
tărît 
și 5 
reea 
grupa a 
da, Bangladesh a FOTBALISTUL 
CEZ Alain Giresse (născut la 2 
1952 ; I63 cm. 62 kg) a abandonat a Hivl- 
tatea competiționalâ El a fost selec» ' 
de 47 de ori în prima reprezentativă a 
„cocoșului galic" cu care a obținut 29 vic-

.» e reprezentativa 
neoartic oarea la prelimina- 

C.M. de fotbal din 1999 F.I.F.A. a bc- 
modifice componența grupelor 4 
zonei asiatice : grupa a 4-a ; Co-

să
ale _
de Sud Singapore. Malayezîa. Nepal

5-a ; R. P. Chineză, Iran, Tnailar.-
FRAN- 
august

Drir k.o 
tî de
la fel de 
mal mult 
fratele Iu! 
te Tvson. 
montfial. i

• CEA MAI 
Inului 

e. de prescdintels 
-ranch, este tr.__

de patinaj artistic Katarina 
Germ ană), v alo roasa sportivă 
d?n aciivftatea 
dintre -maratoanele" 
Canri—Veapole. Pentru 
ceastă cursă victoria a 
american Pau! Asmuth 
rea!!z.-t tknpul de 7.52 :OT. 
îl anarțîne fot

eu dteva secunde !. § 
! Spinks. Michael. ?n Ș 

in recenta disn-jtă § 
unificat, la caterer: a § 

~NTA DF7-'7\- § 
olimpic", oferit, - la 

C-T.O. Juăn An- 
îtf-p’a camoîoană

Witt 
i s-a

CR- D. §
retras
UNUL Ș 
cursa 
în a- §

competîtiofială 
de înot 
a treia 
revenit înotătorului § 

(30 anî) care a § 
Racordul cursei 

luî din 1932. cu 8.35 $

este 
oară

I
5 ' . . - ............... . șRomeo VILARA

s
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