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Tovarășul Ni colac Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste 
a efectuat, împreună 
tovarășa

România, 
cu 

Ceaușescu, 
o vizită de 

Tulcea și

>
<

»

Elena 
miercuri, 27 iulie, 
lucru în județele 
Constanța.

Acest nou dialog 
fost consacrat unor probleme 
de mare însemnătate privind 
dezvoltarea bazei energetice a 
țării, în conformitate cu progra
mul național de energie nuclea
ră, elaborat sub îndrumarea 
directă a secretarului general 

.al partidului, precum și mo
dernizării agriculturii, cores
punzător cerințelor noii revo
luții agrare, asigurîndu-se ast
fel continuarea marilor acțiuni 
de creștere a potențialului c- 
conomic, de înflorire multila
terală a patriei noastre socia
liste.

în timpul vizitei, secretarul 
generai al partidului a exami
nat în JU12ȚELE TULCEA 
ȘI CONSTANTA, ÎN ZONA 
LOCALITĂȚILOR MACIN SI 
SACELE, VARIANTE DE AM
PLASARE A UNEI NOI CEN
TRALE NUCLEAKOELEC- 
TRICE, investiție de cea mai 
mare însemnătate pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite 
în domeniul energetic, pentru 
progresul economic și social al 
țării.

Tovarășul Nicolae -Ceaușescu 
a indicat ca, folosindu-se expe
riența acumulată de proiectan- 
ții și constructorii noștri în a- 
cest domeniu, să se elaboreze 
Soluții argumentate temeinic, 
științific, astfel incit să fie sa
tisfăcute pe deplin cerințele de 
ordin tehnic și economic spe
cifice unei lucrări de aseme
nea importanță, asigurîndu-se 
respectarea riguroasă a tuturor 
normelor de protecție a me
diului înconjurător.

In cursul dimineții, s-au vi
zitat, de asemenea, unități a- 
gricole de stat și cooperatiste 
din județul Constanța.

In comuna Crucea, la o fer
mă a STAȚIUNII DE CERCE
TARE ȘI PRODUCȚIE POMI
COLA CONSTANȚA, a avut 
loc o analiză referitoare la rea
lizarea programului de dezvol
tare a pomicuiturii și viticul
turii pe soluri aride.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați pe o platformă 
special amenajată, de unde pri
virea cuprinde pină departo 
înfățișarea nouă a acestor dea
luri, cunoscute pînă nu de 
mult prin aspectul lor arid, 
neproductiv. Acum, livezile cu 
pomi viguroși coboară pînă a- 
proape de firul apej, care, prin- 
tr-o lucrare hidrotehnică sim
plă, a fost adunată într-un ba
zin, destinat irigațiilor. S-a ra
portat că, potrivit indicațiilor 
și orientărilor date de secretarul 
general al partidului in timpul 
vizitelor anterioare, s-a trecut 
la punerea în valoare a tere
nurilor degradate, în pante

de lucru a

mari, pentru diferite culturi, 
plantații de vii, pomi fructiferi 
și împăduriri in condiții de 
irigare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost informat, de asemenea, 
in legătură cu transpunerea în 
viață a indicațiilor și orientă
rilor date referitoare la valo
rificarea terenurilor degradate 
prin plantații de pomi și vii 
la nivelul întregului județ. Po
trivit programului adoptat, în 
prezent, în diferite zone din 
județ s-au desfășurat ori sint 
în curs de realizare ample lu
crări de amenajare a terenuri- 
lor și împăduriri cu arbori din § 
specii cu valoare economică ri- 
dicată, adaptați climatului spe- § 
cific din această zonă a țării. Ș 

In continuarea vizitei, § 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și § 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au § 
oprit în apropierea localității § 
TOBTOMANU. |

Și aici agricultorii au rcu- § 
șit, prin hărnicia și priceperea 
lor, să confere dealurilor o în- § 
fățișarc nouă, dominante fiind § 
terasele plantate cu viță de vie. § 
Specialiștii au raportat asupra § 
realizării programului județean 5 
de înființare de plantații viti- § 
cole în actualul cincinal, struc- § 
turii acestora, concentrării și Si 
specializării viticulturii, modu- 
Iui cum sînt traduse în viață 
sarcinile trasate de secretarul 
general al partidului cu privi
re la dezvoltarea și moderni
zarea horticulturii. S-a eviden
țiat că mai bine de jumătate 
din suprafața prevăzută a fi 
plentată cu viță de vie în ac
tualul cincinal este deja reali
zată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost informat despre activi
tatea Asociației economice de 
stat și cooperatiste hortico
le Satu Nou, din care 
fac parte o seric de coopera
tive agricole de producție și în
treprinderi agricole de stat, cu
noscute pentru producțiile mari 
pe care Te obțin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări agricultori
lor din unitățile vizitate pen
tru succesele obținute în ac
țiunea de valorificare a dealu
rilor, împreună cu urarea de 
a obține în viitor rezult.ttc tot 
mai bune, de a continua preo
cupările în această direcție, 
sporind astfel contribuția jude
țului Constanța la dezvoltarea 
agriculturii, la înfăptuirea o- 
biectivclor noii revoluții agrare.

Mulțumind pentru vizita e- 
fcctuată jn județele Tulcea și 
Constanța, primii secretari ai 
comitetelor județene dc partid 
au exprimat angajamentul co
muniștilor, a! tuturor oameni
lor muncii, de a face totul pen
tru realizarea indicațiilor, a 
sarcinilor primite cu acest pri
lej, pentru îndeplinirea integra
lă a prevederilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului.
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De pe șantiere — pe terenurile de sport wiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiHiniiiimmiud

ALĂTURI DE CONSTRUCTORI, LA SERBAREA LOR
DE PE MALUL

Duminică 'dimineață, 
dă zi de vară. Ne-am 
tat spre o bază sportivă și de 
agrement situată pe malul la
cului Tei din Capitală. Cum, 
în întreaga țară se sărbătorea 
„Ziua constructorilor' 
rora 
rau 
tori.

splendi- 
indrep-

‘, cei că- 
Ie-am fost oaspeți nu e- 
altceva decit ... construe- 
Oameni harnici, care dau 

față nouă Capitalei noastre, 
oameni care se mindresc cu 
succese ce nu sînt la indemi- 
na oricui. Centrala 
strucții industriale, 
generale București, 
șir de victorii în 
va primi cel < 
de Erou al 
liste.

Am asistat, 
ta zilei, la o 
cestor minunați . oameni 
muncii, desfășurată pe o su
prafață întinsă de teren — cu 
plajă, terenuri sportive, iarbă 
din belșug. A început dimi
neața și s-a încheiat tind s-a 
înserat,, aproape de Orele 22. 
începutul l-au făcut «portivU.

de-al 
Muncii

> de con- 
antreprize 
după un 

construcții, 
doilea titlu 

Socia-

pe țoală... dura- 
sărbătoare a a- 

ai

HIT Ti
jl
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LACULUI TEI..

La ora in sunetele marșului 
Daciadei, după o mica defila
re. s-au adunat intr-un careu 
— tineri, adulți. dar și copii,

Modesto FERRARINI

(Continuare ia pe o ?-J)

Binefacerile plajei, jocu
rile sportive organizate 
pe parcursul zilei, clipele 
de destindere si agrement 
— toate s-au constituit in
tr-o frumoasă si de ne
uitat sărbătoare sportivi...

înaintea ,, europenelor" de tenis de masă-juniori

O EDIȚIE MAI ECHILIBRATĂ CA ORICÎND
• Numeroși jucători de mare valoare la start • Junioarele

noastre printre favorite • La masculin, dispută foarte strinsă

pentru podium • Cadefii — cu o mare dorință de afirmare

Pe măsură ce momentul star
tului în noua ediție a Campio
natelor Europene pentru ju
niori și cădeți se apropie cu 
pași repezi — el va avea loc 
sîmbătă, la No vi Sad 
„calculele probabilităților" 
intensifică, în dorința de a e- 
valua șansele competitorilor 
de a afla cu o clipă 
vreme... laur ea ții. Desigur, e- 
valuarea potențialului competi
torilor se face pe mai multe 
planuri, dar, totuși, specialiș
tii sînt unanimi in a aprecia 
că va fi unul dintre 
puternice campionate 
Iul juniorilor și unul 
promisiuni la cel al

Cea de-a 31-a confruntare a 
juniorilor și junioarelor se 
anunță, așadar, a fi una dintre 
cele mai echilibrate, această 
apreciere pornind de la faptul 
că cei mai mulți dintre sportivi 
sint deja componeuți ai echi
pelor naționale de seniori, deci 
cu un grad sporit de valoare și 

s pregătire, demonstrată, de alt- 
§ fel, și la „Euro-Paris '88". In

$

ju-

și 
se

Și 
mai de-

cele mai 
la nive- 
l'.lin de 

cadeților.

Campionatul Mondial de șah pentru copii ți juniori

PRIMELE CLARIFICĂRI IN CLASAMENTELE PE GRUPE
TIMIȘOARA, 87 (prin tele

fon). Absorbiți de partidele pe 
care și le dispută cu ardoare, 
micuții participant la Cam
pionatul Mondial de șah pen
tru capii și juniori poate că 
nici nu observă valul de căl
dură care s-a abătut și asupra 
orașuliii de pe Bega. Iar ani
mația continuă să domnească 
în foaierul principal al Casei 
Tineretului. acolo unde a 
avut loc și a treia rundă a ma
rii întreceri.

O primă confirmare a spe
ranțelor noastre în disputa 
pentru primele locuri pare să 
nc-o aducă, la categoria fete
lor de 10 ani. foarte talentata 
t-orina Pieptăn, care este acum 
la a treia victorie consecuti-

vă, Dar tot 3 puncte are și 
sătmăreanca Haynal Besse- 
nyei, învingătoare în partida 
cu Gaytan Sanchez (Mexic). 
Au cîștigat, de asemenea, in 
această rundă, Irina Pușcariu 
la Urminska (S.U.A.) și Ade
la Frățilă la Mabeie (Algeria). 
In grupa băieților, notăm fru
moasa victorie a lui Francisc 
Nemeth in fața lui Jakubovski 
(Polonia) reprezentantul nos
tru totalizind acum 2,5 p. Cp 
3 p în clasament ■' 
ceasta a treia zi de 
sint clasați Eduardo 
(Filipine) și John 
(S.U.A.). Primul a 
partida cu Marius Zaineg.

Vom începe cu băieții de la 
categoria 12 anî, fiindcă aici

după a- 
‘ concurs 

Teodore 
Viloria 
cîștigat

doi dintre reprezentanții noș
tri se află în frunte, fiecare cu 
3 p. Gabi Schwartzman a 
cîștigat la francezul Relange, 
iar Mihai GrQnberg la Sayed, 
jucător din Bangladesh. La 
fete, Cristina Nicolcea păstrea
ză contactul cu plutonul frun
taș, după al doilea punct, cu
les in partida cu Apa Maria 
Brady (Irlanda). Narcisa Mi
hai remizează cu Maria Milo- 
radoviei (Iugoslavia).

La categoria 14 ani, mai bine 
stau însă fetele noastre. Si
mona Tufă a învins-o pe Na-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

competiția feminină. Ia echipe 
formațiile României (cu O- 
tilia_ Bădescu — triplă meda
liată la C.E. senioare. Emilia 
Ciosu, Maria Bogoslov, Adriana 
Năstase) — deținătoarea titlu
lui, Iugoslaviei (cu Jasna Faz- 
lici — medaliată a C.E. de se
nioare, 
U.R.S.S. 
deva),

Kasalova, Daniela 
sînt binecunoscute; 
cotate ca favorite, 
calcule nu trebuie 
jucătoarele din 
tașează Nicole S truse), Anglia 
(în prim-plan 
Hoit), Bulgaria 
Vitceva) etc. De altfel, 
„calculele hîrtiei", 
menționate candidează cu cele 
mai îndreptățite șanse la me

Davidkova 
ș.a. 
dar 

omise
R.F.G. (se

sint 
din

ca Andreea 
(cu Katalina 

spun 
sportivele

Emanuel FANTÂNEANU
Polona Frelich), 

(cu Tatiana Medve- 
Cehoslovacici (Renata (Continuare in pag a 4-a)

Etapa a m-a o (ampionata’ui Nalional de dirt-tracK

CONCURENȚII ȘI-AU
Brăila, cu publicul ei 

nat și

INTRAT IN RITM
pasio- 

bun cunoscător. cu 
pista ei excelent întreținută, a 
găzduit cea dc-a treia etapă a 
Campionatului Național de 
dirt-track. La finele ei, majo
ritatea antrenorilor apreciau ca 
a fost cea mai spectaculoasă, 
oea mai disputată, concurenții 
intrindu-și de acum in mină, 
cum se spune, și evoluînd la 
un nivel apropiat de maximul 
posibilităților. A impresionat 
in primul rind sibianul Marius 
Șoaită, revenit Ia ..turația op
timă" după 
tocmai reușite, 
clasamentului 
său de echipă 
i-a ținut bine .
buind la frumusețea întrecerii, 
în momentul respectiv era 
prea devreme pentru a bănui 
acest lucru, dar chiar în man
șa a doua Șoaită l-a întrecut 
pe Ghibu în duel direct, sta
bilind astfel ordinea Primelor 
două locuri in clasamentul 
etapei. Evident, victoria asuoia 
lui Ghibu a fost o condiție 
necesară nu însă si suficientă, 
dar Șoaită avea să evolueze 
in continuare în aceeași notă, 
ciștigind și celelalte patru 
manșe în care a concurat, im- 
punîndu-se după dispute una 
mai frumoasă ca alta in fata 
lui Șofran (manșa a 7-a), Gh. 
Marian (a 12-a) și Agrișau (a 
18-a).

Ghibu a alergat și el exce
lent. singura manșă pierdută a

lucru, 
aspect, 

de la 
în cil—

două etape nu 
dar si liderul 

general, colegul 
Sorin 

isonul.
Ghibu, 
contri-

fost cea amintită, cind a tre
buit să se încline în fata ma
șinii (parcă) mai puternice a 
lui Șoaită. Tehnica sa foarte 
bună reprezintă însă un atu 
de luat în seamă, astfel că 
lupta pentru titlu se anunță 
in continuare extrem de inte
resantă. Spunînd acest 
am punctat și un alt 
acela că alergătorii 
I.P.A. Sibiu alcătuiesc
pa de fată o grupare greu de 
depășit si că probabil dintre 
ei se va alege noul campion. 
Cu șansa a treia, ilustrată de 
altfel si de locul ocupat 
această etapă, precum si 
cel din clașamentul general — 
stelistul Alexandru Toma aflat 
în evident progres de tind lu
crează sub bagheta antrenoru
lui Gheorghc Voiculescu. Toma 
s-a impus în trei manșe. a 
venit o dată pe locul secund 
și o data pe locul 3, dar 
este ..crud" încă, comite unele 
greșeli _copilărești 
costă, 
însă, 
viitor 
ment 
tacolului. ..
(C.S. Brăila) și Gheorghe Ma
rian (Metalul) au fost sl el 
printre animatorii- întrecerii, 
ocupind locurile 4—5. in imp

in 
de

si acestea™
Calitățile sale îl arată 

in perspectivă, drept un 
campion, iar pe mo- 

drept 'o garanție a snec- 
Gheorghe Șofran

Sorin SATMAR!

(Continuare in pag. 2-3)



ȘI-AU DESEMNAT CÎȘTIGĂTORII
La Arad a avut loc Concursul 

Republican de poliatlon, rezervat 
celor mai tineri înotători. ”* 
bloc-starturi au urcat 462 de 
neri sportivi, reprezentînd 20 
secții din diferite orașe ale 
rii. „Putem vorbi de băieți 
fete talentați. bine dotați, la 
ecare categorie de vîrstă“, afir
mă V. Boboc, care a oficiat ca 
arbitru general 
găzdui - ’__z___

Cei mai... experimentați dintre 
participantă înotătorii de 11 ani, 
și-au desemnat cîștigătorii în 
persoana reșițeanului Florin Ni
ca — 100 m liber (1 :03.29), 100 m 
spate, 50 m fluture, piteșteanu- 
lui Doru Robea — 200 m mixt și 
50 m fluture, suceveanului Răz- 
van Purice — 200 m liber, bucu- 
reștenilor Daniel Gagiu (CSȘ 2) 
— 50 m liber (30,13) și Andrei 
Popescu (Lie. ind. 37) 
bras, la băieți. 
Sziics ~~ 1" _ , .
m liber (1:05,86), 200 m liber, 100 
m spate, piteștencelor Aurora 
Stana — 100 m bras. 200 m mixt 
și Diana Dăscăleț — 50 m flutu
re. Ștafetele feminine au fost 
cîștigat? de CSMȘ Pitești la fete. 
CSMȘ Suceava — 4X100 m liber 
și CSS Reșița — 4X100 m mixt 
la băieți. In clasamentul pe sec
ții al acestei categorii : 1. CSMS 
Pitești, 2. CSȘ Reșița. 3—4. CSMS 
Baia Mare și CSMS Suceava.

învingători la cat. lt ani au 
fos» Gheorghe Georgescu (Le. 
37 Buc.) — 50 m liber și 50 m 
fluture, oăimăreanul loan Gher- 
ghel — 100 m spate, timișoreanul 
Ovidiu Chirțu — 100 m bras, re- 
șițeanu- Cosmin

Pe 
ti
de 
tă-

Și 
fi-

„_____ al concursului
cîp bazinul arădean.

Andrei
100 m 

reșițencei Iolan 
50 m liber (30.12), 100

F.
m liber (1:08,52), ploieștea- 
Gh. David — 200 m liber, la 

bucureștencele Andreea
100 
nul 
băieți _____________
Trufașu (CSȘ 2) — 100 m spate, 
200 m liber, 50 m fluture, Mă- 
dălina Badea (Lie. 37) — 50 m 
liber (31,80), constănțeanca Ana- 
maria Piesea — 100 m bras, pi- 
teșteanca Diana Cirstea — 100 m 
liber (1:10,55). La ștafete, succe
se De linie ale reșițenilor, care 
au ocupat, de altfel primul loc 
in clasamentul pe secții. ur
mați de a doua 
reșiteană. de băimăreni, 
tenl etc.

în disputele celor mai 
s-au evidențiat clujeanul 
cea Popuță — 50 si 100 i 
te. 50 m fluture bucure 
Bogdan Nica de la Lie. 
vlnaător la 50 și 100 r 
(32.57—1:12.97). colegul său 
zar Bădiță — 50 m bras, 
leanca Cătălina Cășaru —

PENTRU SPORTIVII PARTICIPANT!
A ÎNCEPUT NUMĂRĂTOAREA INVERSA

pe secții, 
selecționată... 

ploieș-

i tineri. ’
Mir- 

m spa

Au mai rărr.as trei zile pînă 
la gongul inaugural al tur
neului final al Campionatelor 
Naționale de box seniori de 
Ia Constanța. In aceste zile, 
gazdele acestui eveniment ma
jor din viața pugilisniului nos
tru pun la punct ultimele a- 
n-.ănunte legate de desfășura
rea întrecerilor, iar antrenorii 
celor 113 sportivi înscriși pe 
listele de participare fac ulti
mele retușuri in pregătirea e- 
levilor lor.

In această perioadă, croni
carului i-a fost destul de greu 
să-i găsească pe boxeri și 
tehnicieni, fiecare secție ale-

final, campionii Daniel Dumi
trescu (pană) șl Rudei Obrcja 
(mijlocie mică) pot reedita per
formanța de la ediția trecută 
a întrecerii, dar pot aspira la 
titlu și cocoșul Nicolae Iancu, 
și paria Nicolae Talpoș (fost 
campion al categoriei), și semi
greul Vasile Damian (care pro
mite de cîțiva ani saltul spre 
marea performanță).

Cîteva amănunte și despre 
alte secții din Capitală. Spor
tivii da la „Timpuri Noi" au 
trei reprezentanți în finale: 
Mîhai Gruescu (ușoară), Mihai 
Niculescu (mijlocie mică) și 
Paul Golumbeanu (supergrea).

«: de 
Boc.
CS$
Su-

VICTORII LA CONCURSUL DE LA ANKARA

oru zi

te oe 
se in

posibil:- 
cu cei

I Măeran «Vteaiui) șt Rudei Obreja (Dinamo) pregăhnduse 
loial național pentru c intra din nou în posesia 

la ediția trecută a întrecerii 
Foto : Eduard ENEA

Cuciureana

Dup£ ce au partăcipat cu suc
ces La Concursul Internațional 
de la Istanbul, călăreții steliști 
Radu llioi și Mircea Neagu, in- 
sqțițl de antrenorul Dumitru He
ring, au luat parte și la con- 
cuirsui d>e in Ankara, unde, din 
nou, au avut o oom portare foarte 
bună. Astfel, proba de deschi
dere au dominat-o net. Radu llioi

„CUPA ROMÂNIEI- LA A 23-a EDIȚIE 
sportului din Miercu- namo (3) șl C.S.M. Sit 

au, din nou. 
9e in.ticnească 
călăreți ai noștri, timp 

zniine.

cu Borneo și Solar ocupto 
răe 1 și respectiv 
Mircea Neagu eu 
nadiu s-a situat pe pe: .
4. De asemenea, intr-o altă pro
bă. desfășurată gen ..Marele Pre
miu*, Mircea Neagu cu Begu s-a 
clasat pe locul 2. iar Radu llioi 
cu Borneo pe t-

lobitora 
rea Ciuc 
ta,tca sâ 
mai buni 
de trei zile, incepind de 
in localitate desfășurindu-se cea 
de-a 23-a ediție a .Cupei Româ
niei*. Competiția, care a debutat 
in :965. a pciieiuit. de fiecare 
dată, evouții de calitate pe lan
dul unor probe deosebit de atrac
tive. Pină in prezent, de reâe 
mal multe ori trofeul a revenit 
călăreților de la Steaua (U>. 
fiind secondați de cei de La

es 
D

IN PRIM-PLAN Șl CONCURSUL COMPLET
. La mimai patru zMe de .a 
chetor^a întreceri loc din cadrul 
„Cupei României*, adică intre i 
și t august, festivalul hipic de 
la Miercurea Ciuc va continua 
cu desfășurarea etapei > doua a 
Campionatului Național la con
curs complet, în competiție aflin- 
du-se sportivi de la Steaua. T> - 
namo. C.S.M Sibiu, Olimpia. 
Petrolul Plodești. C.S.M. Lugoj. 
A.S.A. Cluj-Napoca șri.

Deși pînă in toamnă, ciad vor 
avea loc disputele finale mai 
este suficient timp, sâ aortirt

O ÎNTREBARE,
—Pentru călăreții dm totul na
țional de obstacole, ooncursoriie 
de la Istanbul șl Ankara au re
prezentat Încheierea primei ju
mătăți a anului competițion-il in
ternațional. lată, de ce. am scJ- 
ciitaț antrenoruflal lotuiui. Dumi
tru Hering, să ne răspundă la 
Întrebarea :

— Care sint concluziile des
prinse după această perioadă și, 
mai ales, cum trebuie privita 
perspectiva T

— Fără Îndoială, acest an com- 
petițional a debutat vib urii 
bune auspicii ca pini acum, 
dovadă șl faptul că la concursu
rile internaționale lin RD. Ger
mană, Bulgaria, Trircăa șri., că
lăreții noștri au cucerrt opt locuri 
înitii. acestora adă^gindu-il-se 
desigur, șl alte poeții franța 
Dar, ceea ce interesează in gri- 
țnul rind este faptul că. ia pre
zent, dispunem de o eonipă com
petitivă. Mircea Neagu, Radu 
Utoi și Alexandru Bozan dispu
nând de certe posibilități în acest 

’ sens. De asemenea, trebu e să 
remarc și faptul că au intrat in 
circuitul internațional și o serie 
de cai tineri — Borneo, ~ - 
Flat Lux, Solar ș.a. — < 
dovedesc a fi săritori 
de burți, ei făcând față 
an unor probe dificile, 
această comportare este 
acumulărilor din timpul 
eînd s-a muncit foarte mult și 
foarte bine. Acum, ne așteaptă o 
perioadă destul de aglomerată — 
concursurile Interne șl cele de ri 
Plovdiv șl Tripoli — dar care ne 
va oferi o nouă posibilitate de a 
testa pregătirea sportivilor și cai
lor, rezistența lor în regim de 
efort susținut. De altfel, gindu- 
rile noastre se îndreaptă de pe 
acum spre viitoarea ediție a 
Campionatelor Balcanice, care va 
fi găzduită, în 1989, de țara 
noastră, și unde, In liscStabil, 
trebuie să aliniem o form, 
foarte bine pusă la punct. Iată 
de ce, ținând seama șl de exis
tența altor cai cu mari dlsponi-

in-

?r pe 
de U 
de la 

si

UN RĂSPUNS...
b^xâțl — Razău. iitrjog S*. — 
este necesar ca aosres?s« de ăa 
c<u2>uri sâ fie na stz-t 
pați pentru presâurea & a bdcc 
călăreți de vatoare. Omrjgno- 
niad, dorim ca aoesc taceorsx bsa 
să-l conțin:Am la uc
Btatsv gupesner.

Rubrioc redoctoiâ ie 
Emanuel FANTANEANU

»-

caere

, Begu, 
cane se 
deosebit 
în acest 
De fapt 
urmarea 

iernii.

MOTO • UN JUNIOR Mjltixx GA*-
aă, ■ arăai oz<eM lacron Srxaoose 2s Sa- 
treeerea rezervată eougocct M Oe rtrsx*.
dirt-track. Dar a st riscat saeccu a kra- 
vat ioacl sîriad eă sa e de xaeeâ pe *»- 
toereietă. Vorba zar: «peetairr Mfcra. s-a 

da- cocoș. • BUCI. KXA COPIILOR.
(ost foarte ataRi la eonearsal de la 

a co=stivzit-o— -zr-j scroc.-.:are 
care, din pszru țn pairu aia nor. Scea câ
teva ture de stadxn peatru refmpccsfiă»- 
rea pistei Cei mxâ aiureau pe ateea veci
nă pistei, ia tried ta Masa s^raprier ; spre 
hazul OMoacnar apeeMaori. dar «i bene
ficiind de un bine venit das. eanicvla 
făcindu-și simțiri prezența. ■ CU NUM.AI 
jumătate de tur laarine de aostrea tatr-o 
manșă, atunci cfnd rămăsese aângsr și ar 
fi ciștigat puncte prețicase. tai S. CSaea 
gan (Voința Sibiu) i-a .tăcor* macotwL 
Conform regulamentului, trebuia si Îm
pingă motocicleta Încă 2W de metri, btaâ 
la linia de sosire. A renunțat tasă ; să fi 
fost de vină aceeași caniculă, sau brea 
de... voință (se țx>ate dtl și pregătire fi
zică) ? a UN EXCELENT corp de arb 
a asigura- buna desfășurare a tatrceerflor 
de la Ianca si Brăila. Intre ei sâ asenoo- 
năm prezența fostului campion loo laofță» 
ca și a unei... arbitre — Zoiea Jurri». 
(S. A.) • FUND de forțe sensibil egale, 
majoritatea concurențiior la penultima e- 
tapă a campionatelor individuale de vite
ză pe șosea, desfășurată pe traseul de la 
Tg. Mureș, au furnizat curse pasionante, in 
care învingătorii n-au putut fi anticipați, 
întrecerile au fost mult gustate de cei a- 
proximativ 15 000 de spectatori... nemiscațl 
de la locurile lor. de la prima și pină la

$1 an 
Brăila

Fericită coincidență: in anul 
în care a împlinit două deoenii 
de la înființare, echipa rugbyș- 
tilor de la C.F.R. Brașov re
vine, iată, în Divizia A. Revi
ne. pentru că a mai activat, în 
1978, în primul eșalon al spor
tului cu balonul oval.

N-a fost o revenire 
Dimpotrivă. Rugbyștii

liniară, 
ferovi

ari din orașul de sub Tîmpa, 
activînd în cea mai echilibrată 
serie a Diviziei B (a IV-a), au 
avut de înfruntat formații care 
emiteau, la rindu-le, pretenția 
de a promova în „A“: Tiansloe 
Alba Iulia și Petrolul Arad, în 
special. De fapt, la încheierea 
campionatului, C.F.R., Transloc 
și Petrolul aveau 
măr de puncte — 
în calcul „jocul” 
din meciurile
C.F.R.-ul s-a prezentat cel mai 
bine. A mai avut un atu. esa- 
verajul (651—127, superior celui 
al adversarelor directe).

Așadar, o revenire meritată, 
condiționată de dorința între
gului lot de jucători de a rea
liza acest pas, precum și a an
trenorului N. Ilaralambife, fost 
jucător la „Brașov (mijlocaș la 
grămadă și „uvertură”), ’ ”
ce evoluase in formații divi
zionare A, Constructorul Bucu
rești și Universitatea Timișoa
ra. Secondat de un instructor 
la fel de ambițios ca 
(Emil Simuneți), prof.
lambie a reușit o performanță 
puțin obișnuită, readucind în 
Divizia Ă o echipă pe care, 
de fapt, o... formase și o mo
delase cu tact și răbdare: cu 
excepția a doi jucători. între
gul lot al C.F.R.-ului Brașov 
este constituit din foștii săi 
elevi de la Clubul Sportiv Șco-

același nu-
44. A intrat 
rezultatelor 

directe. Și

după

și el
Hara-

BRAS ă
Iar C.F. 
muncă in 
și rodnică 
ing. Angli 
general J 
Brașov și 
al secției 
zut în po 
re ale *> 
nenți ai*l 
stă,, puțin 
i-a incurs 
ună cu i 
ședințele 
cu mulți 
rugbyului 
ei, Daniel 
al județu 
director J 
cerea Licl 
acolo undi 
cadrul cil 
afiliat — cl 
tualii titul 
Iată lotul I 
moașa rel 
(seria a d 
cel mai d 
Colccriu J 
nolc și I 
(miji, la I 
(„uvertură! 
tor de gr! 
Birzu (fia 
Cristolovcl 
a Il-a), 1 
(pilieri) șl 
zerve: G1 
Lazăr și I 

Cel mai 
fi oferit I 
tovarășii I 
șov, un sl 
tribune). I 
rul dcpoil 
de copii I 
care dorea 
mîine“ all

pe r-rilal Begâi. antreno
rul de la A FM. Radu Lavric, 
i-tra â harnic, nu-și ascunde 
speranțele ce M le pune în 
senigreul Dumitra Sen ciuc 
&at campion al țării) și semi- 

rr .tociuî Gtoeorgtoe Pirs ănescu. 
care r.u va mai miza doar pe 
tositara de kjo.

T« de pe mal dar al Du- 
rârii de data aceasta, antreno
rul de la CA-M. Drobeta Tr. 
Se-.erîn. Ioa Săaătesco. speră 
ca actaalK săi elevi Florin Hir- 
rea .^mimuscâ). Florin Dum
bravă (semioșoarâ) și Dumitru 
Besfin (grea) să nu facă doar 
act de prezență la

Ti

rar.țeîe

turneul

lă spu- 
de bune

EDIȚIA DIN ACEST AN a 
Campionatelor 
senioarelor si seniorilor 
desfășura in zilele de 
august la Iași, pe Lacul 
banta. De menționat că. 
la băieți, cit și la fete.

Naționale ale 
se va 

3—1 
Doro- 

atit 
se va 

concura in formula echipajelor 
olimpice, titlurile de campioni 
urmind să fie atribuite tuturor 
cluburilor ce au contribuit eu 
sportivi la . respectivele echipa
je. Așadar, pe de o parte, un 
test cit se poate de interesant, 

de alta, o promițătoare 
cu elita canotajului 
= a -zz Hz-z'-i, 

Marioara Popes-

iar pe
reintilnire <_ ______ ______ ___ _
r..de ri cu Olga Hoineghi, 
Rodi ca Arba _______ _  _ __
cu, Elisabeta Lipă, Liliana Ge
nes. Adriana 
nica Necula.

Vero-

și în cheiere trebuie
b câ intenții la fel
și sportivii și tehnicienii de

Napoca.
Victoria
re-șu

Dar. sâ

CSJt și VomțaCluj- 
Cocstroctorul Galați.

Construrția Rucu-

așteptam partidele de

Foul IOVAN

Cielariu.
cu Dănuț Do.bre 

— Dragos Neagu. cu 
Tomoiagă — Dimilrie Popescu 
+ Gheorghe Marii.

..REGATA IAȘI”, tradiționala 
regată internațională organiza, ă 
de federația noastră de specia
litate. va avea k>c in acesi 
tot pe Lacul Dorobzuiu, in 
lele de * ’ “
contează pe o participare 
trem de puternică, la starturi 
urmând să 
si sportive 
tică, R. D. 
Iugoslavia, 
bineînțeles. ______ __

CAMPIONATELE MONDIALE 
ale juniorilor—junioarelor Pre
cum și cele ale ambarcațiuni
lor de categorie ușoară. vor

VasiTe

între 4—7 
vom fi 1 
Sava, de 
mondial. I 
jele de I 
(juniori).

UN TEll 
(Asociația 
nule OlinJ 
tă că Fel 
Canotaj îl 
buită orgi 
a Cursul! 
antrenori I 
minin. H 
valorii șl 
lă de inJ 
tate deos<]

VĂ Pil 
do mai I 
vor desen!

6 și 7 august.

rn 
zi- 
Se 

ex-

se alinieze sportivi 
din Uniunea Sovie- 
Gcrmană, Bulgaria, 
Polonia, Italia si. 
România.

Post-scriptum
spas vechea CLUOșimță, și printre noile 
proaponte ia secția noastră se află și fa
ta m-a Marta, de 1< ani”. Așadar, pasiu
nea pentru sportul eu motor se transmite 
$» la— tetele dm familie. (Tr. D-

POLO • PARTICIPAREA unei a doua 
sriecționăU la Balcaniada de la București 
s-a dovedit inspirată, puțind fi urmăriți 
in compania cfiorva reprezentative de se
niori și aîți jucători, tineri în marea lor 
majoritate, pe lingă cei 13 reținuți pentru 
prima noastră garnitură. Din lotul con
dus la această întrecere de antrenorul (de 
asemenea tinăr) D. Popescu s-au deta
șat L_ Balanov — trei goluri înscrise Iu
goslaviei. realizare cu care prea puțini se 
pot lăuda — portarul Gh. Popescu („du

pă ce l-am văzut și la turneul de la No- J 
waky. m-am conrtns că are reflexe deose- ■ 
bite*, remarca un confrate din Cehoslova- ■ 
cri). Găvruș. Stema te — cam inconstant ■ 
Insă, cum am căzut de acord cu antreno- * 
rul federal. A. Grințescu. a CEL MAI „ 
ÎNALT ooloist prezent la piscina Dinamo ■ 
a fost iugoslavi Simenc — 2,03 m, el cîn- Z 
tărind 103 kg. Mai solid decît titularul ■ 
campioanei mondiale și olimpice era însă Z 
Saygun Selduz. din Turcia, cu 110 kg la o ■ 
ir.ăltime de 2 m. In lotul nostru, „voini- . 
cui* Serban Popescu are 1.90 (G. R.).

SĂRITURI IN APA a produs sen- ■■ 
ZAȚIE apariția micuților sportivi de Z 
la S.C. Bacău la Campionatele Naționale ■ 
de seniori și juniori desfășurate la ștran- z 
dul Tineretului din Capitală. Cei* mai ■ 
-Virstnici* (Gabriel Cherecheș, Adrian Ga- Z 
vrillu, Anisoira Oprea, Mioara Poenaș) au • 
11 ani. alții (Mihai Coman. Clara Ciocan. Z 
Ramona Caibar) au 10 ani. iar Mihaela ■ 
Jurbui împlinește anul acesta 9 anișori. J 
Toți insă au concurat eu ambiție și curaj ■ 
In com pani- evident mai virstnicilor lor J 
adversari, demonstrînd reale perspective • 
de a ajunge la marea performanță. Deo- ; 
camdată am notat că elevii (din luna sep- ■ 
tembrie a anului 1986) fostului internațio- ■ 
nai Pantelimon Decuseară nu s-au sfiit să ■ 
urce la 10 metri iar Cherecheș și Gavriliu J 
să execute (in mod firesc. încă fără de- ■ 
plină siguranță) salturi pretențioase, “
coeficient de dificultate 2,8 (dublu salt _și 
jumătate contra-trambuline! grupat) 
care, la drept vorbind, le așteptăm

cu
pe 

__ _  _ ____ ___________ __ cam 
de mult de la unii dintre pretendenfii .la 
locurile fruntașe în clasamentele competi
țiilor republicane. Poate că exemplul 
„mîni-săritorilor” să-î fi îmboldit! (D. ST).

afișele < 
limpice 
deci, sii 
2+1. 4
8+1.

DE
(U

car 
ie' purta 
în mănl 
s-a faci 
obțimțsd 
în prim 
atît în 
sportul 
cese rea 
sul sau 
in cond 
nismeni 
în Italil 
tigat 
,,antren! 
care sel 
„unui I 
cum dq 
sînt fq 
mc și cl 
live d!

r..de


IIJ I Divizionarele A in febra pregătirilor

I
li s ea ni nă 
Iconcretă 
I remarca 
I director 
I C.F.R. 
fc onoare 
le a cre- 
I afirma- 
l^c-ompo-

vîr- 
I ani) și 
I împre- 
pa, pro- 
lortive. și 
Itori ai 
I (printre 
lectul șef 
I Țepeluș, 
■ condu- 
pl -nr. 6. 
It — în 
|v școlar 
Hintre ac- 
lomovate. 
put fru- 
Lizia A 

(fundaș, 
I 18 ani). 
Lri), Ma- 
L Stelea
Tropotei 
(inchiză- 
kcaua și 
La III-a), 
pa (linia 
Mămăligă 
kr). Re- 
haria, I.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

F.C.M. BRAȘOV: GĂSIREA UNEI CIT MAI STABILE FORMULE DE ECHIPĂ

bu oe va 
le către 
din Bru
na j at (cu 
h cartie- 
1 a sute 

ceferiști 
pmbul de 

st.)

I
I
I
I
I
I

M^pno.
[întreceri 
le Maria 
| titlului 

echipa
și 2+]

I

I ACNOE 
I Nalto
ie) anun- 
|âne de 
fost atri- 
Lnul 1990 
[nai ie 
Lajul fe 
[aștere a 
ti, scoa- 
|u rezul- 
mondial. 
imaginea 

lele care 
ă, fie pe

I 
I
I
I
I
I
I

C-a de fiecare dată, fie iar
nă, fie vară, F.C.M. Brașov 
își desfășoară prima parte a 
perioadei pregătitoare la doi 
pași de casă, în Poiana Bra
șov. Acolo, antrenorii Costică 
Ștefănescu și Dumitru Anescu 
și elevii lor execută punct cu 
punct, programul antrenamen
telor specifice, cu conținut fi- 
zico-tehnico-tactic.

Startul pregătirii noului se
zon competițional, al ediției de 
campionat cu numărul 71, a 
fost luat la 12 iulie, la Brașov. 
După 10 zile de lucru la... do
miciliu, care au cuprins obiș
nuitul control medical, urmat 
de readaptarea organismului 
jucătorilor la efort, la 22 iu
lie lotul brașovean a urcat la 
altitudine pentru rcîncărcarea 
„bateriilor", condiția primor
dială atît de necesară atinge
rii unei înalte forme sportive. 
Aici, la Poiană, se lucrează 

‘intens. Dovadă fiind cele două 
antrenamente zilnice, cărora li 
se adaugă și 30 de minute de 
înviorare, in zorii fiecărei zile. 
..înccpînd din ziua de 28 iulie 
(n.n. astăzi) — ne spunea an
trenorul prin ci ekiI C. Ștefănes
cu — cînd practic, intrăm in 
a doua parte a perioadei pre
gătitoare. inaugurăm și suita 
jocurilor de verificare cu ca
racter do omogenizare, prilej 
cu care urmărim titularizarea 
noilor veniți pe posturile de
ficitare. în campionatul trecut 
n-am reușit să găsim o for
mulă stabilă de echipă, ceea 
ce ne-a obligat să folosim pe 
parcursul celor 34 de etape nu 
mai puțin de 26 de jucători. 
Este o cifră exagerat de mare 
care s-a răsfrînt negativ asu
pra potențialului de joc, dese
le modificări ale formulei de 
echipă făcînd ca evoluția noas
tră să fie oscilatorie. Astăzi 
ne vom deplasa Ia Sf. Gheor
ghe. unde lotul nostru va 
împărțit în două echipe, in 
fața divizionarei C din loca
litate, urmărind titularizarea 
fundașului stingă și, mai ales, 
găsirea unei cit mai stabile li
nii de mijloc, compartiment 
care ne-a dat mare bătaie de 
cap în campionatul trecut", 
în continuare, F.C.M. Brașov 
are perfectate alte două locuri. 
Sîmbătă, la Brașov va întîlni 
pa Universitatea Craiova, 
iar duminică ne divizionara B 
Prahova C.S.U. ploiești. Săp-

i i t.<tămina viitoare urmează alte 
patru meciuri.

Iată și lotul de jucători cu 
care abordează brașovenii noua 
ediție de campionat : Polgar

vilezei de joc ; îmbunătățirea 
procentajului de realizări pe 
teren propriu ținînd cont de 
faptul că in campionatul tre
cut, am pierdut 10 puncte a-

Mărgărit (in stingă, în echipament de culoare deschisă), unul din
tre tinerele talente ale brașovenilor, poate însemna un punct de 

plecare pentru rezolvarea problemei liniei de mijloc
Fote: Nicolae PROFIR

și Șanta — portari ; Șutea. Pa
tru, Naghi și Moldovan — fun
dași ; A vădanei, Bucur, Șt. 
Vasilo, Dragan și Mărgărit — 
mijlocași ; Andrași, Terheș, Ci- 
gan, Fîșic, Barbu și Selimeși 
— înaintași. Acestora li s-au 
adăugat patpu tinere talente de 
la echipa de juniori care, re
cent, a cîștigat medalia de 
bronz a ediției 1987—88 a cam
pionatului național, și anume: 
portarul Todericiu și jucătorii 
de cîmp Pîrvu, Petruș și 
Tikoși. Noii veniți sînt : Co- 
mănescu, de la Victoria Bucu
rești, Caciureac (Petrolul) și 
Șerbănică (U. T. Arad). Au 
primit acordul clubului de a 
activa la alte echipe : Kiss, P. 
Lîlcian, Filip. Harșani si Bă
lan.

„Ținînd "seama de valoarea 
Iotului nostru — afirma C. 
Ștefănescu — ne-am propus 
ridicarea nivelului calitativ 
sub toate aspectele. în așa fel 
incit, la sfîrșitul campionatu
lui, să încheiem întrecerea pe 
un loc superior, ocupind o po
ziție în prima treime a clasa
mentului. Aceasta se poate 
realiza numai printr-o mai 
mare tehnicitate și sporire a

casă și, totodată, aducerea a 
cit r»aî multor puncte din de- 
pla lire”.

După cum se poate vedea, 
formația brașoveană este ani
mată de dorința unei îmbună
tățite comportări, de care, cu 
siguranță, este capabilă. Aș
teptăm confirmarea in jocuri
le din campionat.

Gheorghe NERTEA

Astăzi, incepe la P. Neamț

CURSUL DE PERFECȚIONARE

In prima manșă a ■ semifinalei Cupei Balcanice

f.C. ARGfS
MIERCUREA CIUC, 27 (prin 

telefon). în plină perioadă de 
pregătiri, de jocuri de omoge
nizare, iată, două divizionare 
A au susținut prima partidă 
oficială a sezonului. Este vorba 
de F. C. Argeș și Corvinul, 
cîștigătoarele seriilor din pre
liminariile Cupei Balcanice, 
care își dispută dubla manșă a 
semifinalelor competiției. Pri
ma întîlnire s-a disputat 
miercuri după-amiază oe sta
dionul Municipal din Miercu
rea Ciuc Deși desfășurată pe 
o căldură caniculară, ea a 
atras în tribunele arenei locale 
peste 5 000 de spectatori. După 
o partidă deosebit de disputată, 
angarantâ. care, din oâcate. a 
avut, pe alocuri, accente de 
duritate soldate cu arătarea de 
cartonașe galbene și roșii, pri
ma manșă s-a încheiat la ega
litate, 1—1 (P—1). Huncdorcnii 
au reușit să deschidă scorul 
destul de repede, in min. 14, 
prin tînărul HANGANU. După 
pauză, piteștenii s-au aflat mai 
mult la cirma jocului, dar ei 
au reușit să egaleze abia în

min. 89 prin GRIGORIU. Din 
păcate, cum arătam, jocul a 
avut si unele perioade aspre 
și Pîrvu, Voicu, Trichineci 
(toți de la F. C. Argeș) și Nicsa 
(Corvinul) au primit cartonașe 
galbene, iar. în min. 65. Voicu 
și Gabor au fost eliminați Pen
tru o altercație.

M. Salomir (Cluj-Napoca). •- 
jutat la-linie de Fl. Popescu si 
A. Moroianu (ambii din Plo
iești). a condus următoarele 
formații:

F. C. ARGEȘ : Speri atu , — 
Voicu, Pîrvu, Stancu, Tăr.ase— 
M. Marcel (min. 60 Grigoriu), 
Bănuță, St. Badea, Eduard — 
Trichineci Vlădoiu (min. 80 O. 
Pană).

CORVINUL: Ioniță • — Bar- 
dac, Stroia, Suciu, Tîrnoveanu
— Nicșa. Burlan (min. 10 Arde
lean; min. 85 Bulgaru). Pctcu
— Gabor Ilanganu, Bozga.

Manșa a doua a semifinalei va 
avea loc 
de la ora 
cuiesc.

sîmbătă, cu începere
17, la Odorbciul Se-

Al. CONSTANTIN
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CU GINDUL LA CAMPIONATUL CE
Au trecut mai bine de 

două săptămîni de cînd divi
zionarele A și-au Început 
pregătirile pentru noul se
zon competițional de toamnă. 
Și va fi o toamnă plină de 
jocuri, de campionat și de 
partide internaționale de 
mare responsabilitate și pres
tigiu pentru fotbalul nostru.

Echipa națională va debuta 
în preliminariile C.M., dar 
pînă atunci Steaua, Dinamo, 
Victoria și Oțelul Galați tre
buie să pregătească, cu mare 
grijă, startul lor în cupele 
europene. Echipa de la Du
năre apare pentru prima oa
ră pe scena fotbalului con
tinental. iar la debut parte
neră îi va fi o formație cu 
o excelentă „carte de vizită“, 
Juventus Torino, echipa atî- 
tor mari stele ale fotbalului 
italian ca Zoff, Scirea, Ca- 
brini, Bettega sau Causio. 
Chiar dacă aceștia... au fost 
și Juve a mai coborît pe 
scara valorică a fotbalului 
italian, ea rămîne o formație 
redutabilă și avidă de noi 
afirmări, pe măsura firmei

sale.
Steaua, Dinamo și Victoria 

revin în întrecerile conti
nentale cu dorința obținerii 
de performanțe tot mai bune. 
Campiqana, de a confirma 
marile ei izbînzl, Dinamo, de 
a relua un palmares excelent 
cu cîțiva ani In urmă, cînd 
juca în semifinala C.C.E., 
Victoria, de a continua ce a 
început anul trecut.

Dar obligațiile nu sînt nu
mai ale acestor patru forma
ții. Obligații --------
îmbunătățirea 
lului nostru 
divizionarelor 
pionat bun, 
reprezentare 
campionat de o valoare ge
nerală superioară, care să nu 
se mai rezume doar la două 
formații care își lasă parte
nerii la distanță de peste 20 
de puncte, ai meciuri fhai 
multe de o calitate la nivelul 
așteptărilor numeroșilor spec
tatori aflați, etapă de etapă, 
în tribunele stadioanelor.

De mai bine de două săp- 
tămini au început pregătirile

majore pentru 
nivelului fotba- 
revin tuturor 

A. Ai un cam- 
vei avea și o 

Dună. Ai un

VINE ACCENTE

pentru noul 
chipele au 
dorite, __
jocurile de omogenizare, 
ganizeâză competiții, 
parte la turnee și , 
hotare.

Așa a fost și anul 
dar campionatul a bătut pasul 
pe loc, semn că nu peste tot 
ș-a lucrat Ia nivelul pe care 
îl cere fotbalul astăzi și a- 
cest lucru trebuie să dea d< 
gîndit antrenorilor, jucători
lor, atît în privința 
lității. cit u a cantității 
lumului de lucru din 
cesul de instruire.

ȘTACHETA CALITATII 
FOTBALUL NOSTRU 
BUIE RIDICATA C1T 
REPEDE pentru ca plutonul 
echipelor mediocre din 
vizia A să se reducă, 
făcut alte transferări 
jucători, s-au sonimbat 
trenori. Așteptăm rezultatele 
acestor mutații și ale unei 
pregătiri mai bune.

sezon. Toate c- 
plecaț în locurile 

unele au și începu: 
_î , or- 

iau 
peste

trecut

ca 
vo- 
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Tncepînd de astăzi și pînă du
minică, la P. Neamț, va avea 
loc cursul de perfecționare a ar
bitrilor <lin lotul divizionar A. 
Colegiul central a întocmit o bo
gată tematică cu probleme care 
să ducă la o îmbunătățire a ar
bitrajelor îr viitorul campionat. 
Iată cîteva dintre ele : „Pentru 
o uniformă aplicare a regulilor 
de joc". „Folosirea forței fizice, 
jocul și atacul asupra portaru
lui" „Anticiparea fazelor în ar- 
bitraju’ din cadrul jocului de 
fotbal", „Legea avantajului — a- 
siguratea continuității și echită
ții în joc".

Un punct principal al cursului 
îl va constitui, desigur, analiza 
arbitrajelor prestate în returul 
campionatului Diviziei A — edi
ția 1987—1988, precum și activi
tatea arbitrilor în competițiile 
internaționale în sezonul de pri
măvară si măsurile ce se impun 
pentru pregătirea reluării activi-

RE — PE
■ o

tie p<M^;are 
l... asCTinși 
I — unde 
I acelor ce 
I frumoase 
I al anului 
[.cit și in 
L fost suc- 
pa Progre- 
llui. dar și 
I hotare (te
ta Cremona 
pare a cîș- 
neretului"... 
pis de la 
hiai mult"-.. 
Năstase, a- 
pei chemați 
pese diplo- 
eriale spor- 
rul centra-

TERENURILE DE SPORT
Iei și președintele asociației 
sportive proprii, ing. Radu 
Suman și președintele Comite
tului sindicatului. Victor Tî- 
riachiu.

După care au început între
ceri sportive. La fotbal, s-au 
prezentat echipe ale secțiilor 
confecții metalice și mecanc- 
energetic. de la Antrepriza Me
trou si Brigada II Vest — sche
le ; la handbal pe lingă for
mațiile de constructori au evo
luat, ca invitate, formații de 
la CPL Pipera și Calculato
rul. Pe terenuri, în plină dispu
tă, ii vedem pe : tîmplarii P. 
Stan Și S. Dumitru, pe ing. 
B. Lucaschi, electricianul I. 
Iacobeț, mozaicarul I. Stanciu. 
în două poiene, demonstrații 
de judo și box la care își dau 
concursul și invitați de la clu
bul Olimpia. Economistul C.

DIVIZIONARI A
tății competiționale oficiale. 
De asemenea, s-a prevăzut asis
tarea la un joc și întocmirea de 
cătra fiecare cursant a unei cro- 
nograme de observare, precum 
și vizionarea la video a unor 
partide din recentul turneu final 
al Campionatului European. Do
uă grupe d*1 arbitri, din județele 
Prahova ?i Neamț, vor efectua 
demonstrații privind unele re
guli de joc (aruncarea de la 
margine lovitura liberă indirec
tă și lovitura de pedeapsă, cola
borarea. plasamentul și codul 
de semnalizări ale arbitrilor).

Cu acest prilej, va avea loc și 
testarea pregătirii fizice și teo- 
retico-tehnice a arbitrilor divizi
onari A in vederea reluării ac
tivității în anul competițional 
1988—1989. Testul fizic cuprinde 
alergări pe distanțe scurte (50 
m. 4X13 ni 490 m) și timp de 
12 minute (testul Cooper), fie
care arbitru avînd de îndeplinit 
un anume barem

Korner dă un simultan de 
șah...

încet, încet, baza se umple. 
S-au adunat sute de oameni. 
Au venit multe familii. A in
ginerului c. Georgescu de la 
metrou, a șoferului N. Costea 
— șantierul Vitan, a zugravu
lui P. Istate — șantierul Mi
litari, a zidarului N. Solomon 

*—• șantier Muncii. Privesc în
trecerile sau își aleg un loc pe 
iarbă, ps malul lacului. Șo
ferul de basculantă M. Crișan 
desface două scaune pliante, o 
măsuță pe care pune o tablă 
de șah, așezind meticulos pie
sele. Pe terasă, mai multe 
mese cu șahuri. Primii care 
se prezintă la joc M. Bădi
ță, maistru mecanic, și M. Pa
duraru, electrician. „Ne-am 
grăbit pentru că ne place, spu
ne primul. Altfel, noi, con
structorii, acum vara avem pu
țin timp pentru Șah". Peste

• DE LA F.R.F. Reprezentanții 
cluburilor și asociațiilor divizio
nare A sin' convocați luni 1 au
gust, ora 10 ia sediul F.R.F. 
pentru alcătuirea programului 
campionatului, ediția 1988 89.
• LOTUL REPREZENTATIV 

ÎN BELGIA. Așa cum am anun
țat, lotul reprezentativ efectuea
ză, în zilele care urmează, un 
turneu în Belgia. Fotbaliștii noș
tri, sub conducerea antrenorilor 
E. Jenei și C. Drăgușin, au ®pă- 
răsit Ieri Capitala. Au făcut de
plasarea : Lung, Moraru — por
tari ; Iovan, Belodedici, Rednic, 
Andone, E. Săndoi, Rotariu, 
Ciucă — fundași ; Sabău, Ma- 
teuț, Hagi, Klein, Geolgău, B8- 
loni — mijlocași ; Lăcătuș, Că
mătar u, Valșcoviei — atacanți. 
Suita de intense antrenamente va 
fi punctată de partide de verifi
care în compania unor echipe 
belgiene din prima ligă. Lotul 
urmează să revină la 4 august
• TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE LA CONSTANȚA. Pentru 

tot mișcare în aer liber, bună 
dispoziție, destindere. Se aud 
rîsete. muzică (au venit or
chestre de muzică populară și 
ușoară), apar echipe de dan
satori. Este... atacată apa la
cului, asediate dușurile de pe 
mal. „Nu prea în problemă", 
Marius Gătej este o excepție. 
Necăjit, plînge. Fiul geamgiu
lui C. Gătej — șantier Giur
giu, de numai 3 luni ! Aflat 
la umbră, în brațele mamei 
sale, este cel mai mic parti
cipant'la sărbătoare.

Ne. pregătim de plecare. „Nu 
luați și rezultatele întreceri
lor ?“ — ne întreabă, contra
riat, Victor Băloiu, secretarul 
asociației Victoria, de fapt u- 
nul din pilonii acestui festival 
cultural-sportiv. Ne înțelege 
rezerva si spune : „Da, nu-i 
nevoie. Aveți dreptate. Cîști- 
gători sint toți cei care azi au 
stat în aer liber, au făcut miș
care, s-au destins". Adevărat ! 

locurile 3—4 î F. C. Constanța — 
Union Berlin 1—2 (1—0). Aumar- 
?at : Popa (min. 22), respectiv 
Sirock (min. 53) și Hirsch 
(mm. 65). In finala turneului s-au 
intUnct Lotul de tineret și Spor
tul Studențesc, victoria revenind 
primei formații, cu scorul de 
7—5 (0—0, 2—2), ctopă executarea 
lovitixr^or de la 11 m. Au înscris: 
SUnici (mm. 58), D. Petrescu 
(mim 90). respectiv Tîrlea (min. 
51), Lucaci (min. 78).

LOTUL DE tineret : Prunca 
— D. Petrescu, Ad. Popescu, 
Cristea, Ciobanu — L Dumitres
cu, Motroc H, Stănici, I. Stan— 
Neagoe, Buțerchi (au mai jucat: 
Ursea, Szenes, Timofte, Iorgu- 
Icscu n, Brutaru și Vase).

SPORTUL STUDENȚESC 5 Ma- 
nu — M. Marian. M. Popa, Pană, 
A chim — Țidea>nu, Pologea. 
Lucaci, Munteanu II — Tîrlea. 
Olteanu (au mai jucat : Voicilă, 
Necula. Răduță. Iorgulescu I). 
(C. POPA, coiresp.).

(Urmare din pag. 1)

ce A. Agrișan (locul 6 in eta
pă) rămîne omul din planul 
secund, oricînd capabil însă să 
treacă... primul linia de sosi
re. Deocamdată a reușit o sin
gură dată. în manșa a 8-a. 
cînd i-a întrecut entuziasmant 
pe Gh. Marian, Stei ian Ștefan 
și Dan Bogdan, dar îi întreve
dem posibilități mult mai mari.

Iată si ordinea în clasamen
tul genera*» după aceste trei 
etape : 1. Sorin Ghibu (I.P.A. 
Sibiu) — 41 p, 2. Marius Șoaită 
(I.P.A. Sibiu) — 35 p. 3. Ale
xandru Toma (Steaua) — 33 p.

Au rămas de disputat încă 
două etape din acest campio
nat al tării mai exact etapele 
..sibiene". una pe baza Voința 
alta pe cea a I.P.A.. care ur
mează să decidă.

L0T0-PR0K0SP0RÎ INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEX- 
PRES DIN 27 IULIE 1988. 
Extragerea I: 34 10 19 26 37 40; 
Extragerea a II-a ; 8 16 23 4 
36 3. Fond total de cîștiguri : 
523.965 lei.

4i După cum se știe, autotu
rismele „Dacia 1300“ și televi
zoarele color sint preluate per
sonal de către beneficiarii aces
tor cîștiguri, care se prezintă la 
sediu’ central al A.S. LOTO— 
PRONOSPORT. conform unei 
programări prealabile. în acest 
context, participanții beneficiari 
de astfe’ de cîștiguri sînt ru
gați să respecte cu strictețe 
programările anunțate. 
cîteva nume de fericiți cîștigă- 
torl de autoturisme din ultimul 
timp : Gabriel Eugen Tănase, 
din Adunații-Copăceni (jud. 
Gi-’rgiu). lâ LOTO 2 ; Maria Mi
hai, . - “ • ------ — ■
Pop 
Ioan 
TO : 
rești.

fată și

din Comani (Olt), Niculae 
din Broșteni (Suceava), 

Jivcovici. din Arad, la LO- 
Grigore Godja, din Bucu

rești. Ia Pronoextfres ; Constan
tin Matei, din Perieți (Ialomița), 
Constantin Gheorghe. din Tul- 
cea, Gavril Hăbălău, din Bistri
ța, Neculai Mihu. din Sibiu, I- 
oana Nedelcu, din Tîrgoviște, 
Cornei Ion Ivan, din Mărăci- 
neni (Argeș; Florin Iamandi, 
din Focșani Jan Achim. din 
Călărași, toți la LOZ în PLIC. 
Dintre ultimii cîștigători de te
levizoare color menționăm pe : 
Dumitru Nicut, din Fetești. Do- 
rel Negrău, din Oradea, Ramo
na Trif, din Arad, Viorica Vă
duva. din Drăgășani, Carol Po
gon. din Bacău, Ionel Matei, din 
Brăila. Aurel Bădica, dih Plo
iești, Gheorghe Cîrlig, din Tul- 
cea. Rozalia Balika. Mediaș, loan 
Oșan din Satu Maro. Gheorghe 
Lazăr, din Metru. Alexandru 
Tudose, din comuna . Butimanu 
(jud. Dîmbovița). Badea Pîrvu 
din Popești-Leordeni (Sectorul 
Agricol Ilfov), loan Muszka. din 
Floresti (Cluj), precum și multi 
alții. Bineînțeles că televizoarele 
color au fost obținute la emisiu
nile speciale limitate ale LOZU
LUI în PLIC, emisiuni similare 
LOZULUI VACANȚEI, aflat încă 
în aceste zile în vînzare.

■>- '-1 ’ v . .



in concursul de motocros de la Kirovograd

TINERII STELIȘTI AU OBȚINUT REZULTATE PROMIȚĂTOARE
Intrate în tradiția sportului 

cu motor din Uniunea Sovieti
că. campionatele motocrosițtl- 
lor militari, la care participă 
și invitați de peste hotare, și-au 
derulat anul acesta ultimele 
secvențe în orașul ucrainean 
Kirovograd. Motociclismul fi
ind primul sport tehnico-apli- 
cativ, marea majoritate a aler
gătorilor fruntași din țara ve
cină sînt legitimați la secțiile 
de performanță aparținînd di
feritelor cluburi militare. Ast
fel, la startul celor 5 clase din 
program (125, 175, 250, 350 și 
500 cmc) s-au aliniat peste 200 
de specialiști ai genului, prin
tre care s-au aflat multe nume 
de primă mărime ca A. Moro- 

■zov, V. Kudenko, A. Zorin, L 
Ovcinikov, V. Gaudsis, I. Hu- 
dîakov, V. Kavinov, A. Ifimov, 
A. Serafimov, A. Sorokin, M. 
Popenko și alți foști sau ac
tuali laureați in arena interna
țională.

Cursele s-au desfășurat, timp 
de două zile, pe un traseu de 
formulă mondială, lung de a- 
proape 3 km, care a cuprins 
întreaga • gamă a elementelor 
de dificultate. Așa cum se an
ticipa, protagoniștii și-au ono
rat „cărțile de vizită". furoi- 
zînd un atractiv spectacol mo- 
tociclist — mai ales in prima 
reuniune cînd cele citeva re

prize de ploaie au făcut tra
seul... curea (fără praf, cu un 
plus de aderență) — mult apre
ciate de cei aproximativ 15 000 
de spectatori.

Pentru a 4-a oară consecu
tiv, la această tradițională com
petiție au fost invitați și aler
gători de la Clubul sportiv al 
armatei noastre. Steaua. Antre
norul Gheorghe Ioniță șl me
canicul Doru Țăranu, lipsiți de 
aportul a două „piese grele" 
(Florian Fop și Ernest Milner), 
au aliniat cea mai tinără echi
pă participantă : Ionel B"tdan, 
Augustin Bogdan, Marcel Ven
turini, toți trei sub 20 de ani, 
promovați la Începutul sezonu
lui la clasa ÎS cmc. Alexandru 
Uieș (25 ani) la 250 cmc — se
niori. Cum s-au comportat cei 
4 motocrosiști români in com
pania redutabililor lor adver
sari ? Confirmîndu-și ascensiu
nea, Ionel Bogdan (nevoit in 
primul tur să oprească pentru 
a remedia o defecțiune meca
nică) a sosit pe poziția a 15-a, 
iar in manșa a 2-a pe a. 16-a. 
ocupind In clasamentul final 
locul 13 din 28 de concurenți. 
Ușor accidentat la antrenamen
tul oficial (a căzut ir.tr-un vi
raj), Augustin Bogdan, debu
tant in arena internațională, a 
făcut — printr-un efort deo
sebit — o cursă curajoasă și 
a terminat prima manșă pe lo

cui 21. Cei doi tineri steliști 
au lăsat o frumoasă impresie, 
fiind remarcați în citeva rîn- 
duri de crainicul concursului, 
Șamil Islamov, cunoscutul an
trenor de motociclism de la 
S.K.A. Riga. Ceilalți d ri ste
liști n-au putut exploata la 
maximum „caii putere" ai. mo
tocicletelor respective, datorită 
unei insuficiente pregătiri spe
cifice. „Acest test, ne-a explicat 
fostul multiplu campion de mo- 
tacros, Mihai Dănescu, condu
cătorul delegației, a constituit 
o concludentă verificare a sta
diului antrenamentelor efectua
te de sportivii noștri în vede
rea campionatelor republicane 
pe echipe, care vor începe la 
14 august la Cimpulung-Muscel. 
în condițiile unei mari concu
rențe și a unui traseu extrem 
de pretențios au ieșit la iveală 
atît plusurile, cit și minusurile 
alergătorilor noștri. în general 
insă, ei au avut de ciștigat 
ceva din experiența concursu
rilor tari".

Subscriem întru totul la opi
nia maestrului emerit al spor
tului, Mihai Dănescu, cursele 
de la- Kirovograd constituind o 
întrecere formativă, o rampă 
de lansare pentru tinerii mo- 
tocrosisti.

Troian IOANIȚESCU

Kaunas : DEBUT VICTORIOS AL „NAȚIONALEI" 
FEMININE DE HANDBAL

MOSCOVA, 2/ (zlgcrprcs).
La Kaunas (U.R.S.S.) au în
ceput întrecerile unui turneu 
internațional feminin de hand
bal. în prima zi, echipa Româ
niei a întrecut cu 25—22 (13—9) 
selecționata olimpică a S.U.A. 
Principala realizatoare a for

Bormio : IN C E. TINERELE VOLEIBALISTE AU CIȘTIGAT 
PARTIDA CU GRECIA

ROMA, 27 (Agerpres). în ziua 
a patra a C.E. de volei pentru 
junioare, care se desfășoară în 
orașul italian Bormio, selecțio
nata României a întrecut cu 
3-2 (12—15, 7—15, 15—4, 15—12, 
15—5) echipa Greciei, Tot în 
grupa I, Polonia a dispus cu

Loveci : JUNIOARELE HANDBALISTE 
PE LOCUL SECUND

SOFIA, 27 (Agerpres). Tur
neul internațional de handbal 
pentru junioare de la Loveci 
(Bulgaria) a fost cîștigat de e- 
chipa Bulgariei, urmată în cla
samentul final de formațiile

mației române a fost Mariana 
Tîrcă. (a înscris 7 goluri). 
Alte rezultate: U.R.S.S. — 
R.S.F.S. Rusă 34—10 (14—11),
R.S.S. Lituaniană — Selecțio
nata de tineret a U.R.S.S. 
23—20 (13—9).

3—0 (6, 12, 14) de R. F. Ger
mania. Alte rezultate : U.R.S.S. 
— Turcia 3—0, Franța — Olan
da 3—2. în turneul masculin: 
U.R.S.S. — Franța 3—1, Ceho
slovacia — Israel 3—0, Polo
nia — Grecia 3—1, R. D. Ger
mană — Iugoslavia 3—1.

României, R. D. Germane și 
R. F. Germania. în ultimul 
meci al competiției, selecționa
tele României și Bulgariei au 
terminat la egalitate : 24—24 
(12—7).

■ ADEVĂRATUL RECORD
ÎNAINTEA „EUROPENELOR ‘

(Urmare fin pap I)

M'aiwni;
un vas cu pinze în 8 zile, 3 ore și 29 de minute. Agențiile de 
presă, zgircite, mai aminteau doar numele căpitanului, Charlie 
Barr, și al vasului, goeleta „Atlantic*. Pagini întregi tratau in
să circumstanțele noului record, substanțial îmbunătățit. Au
tor — vasul francez „Phocea*. Curios insă : yt de astă-dată, 
informația strict sportivă era mult prea săracă in, totuși. imen
sul spațiu afectat evenimentului. Paragrafe întregi se ocupau, 
in schimb, de cineva care... se dăduse jos, la plecare, de pe 
puntea viitorului vas-cam pion ! Personajul principal era stăpi- 
nul său care, cu dreptul milioanelor băgate in această minune 
a tehnicii moderne de navigație, impdrțea cu dezinvoltură in
terviuri. Amețită de declarații strălucitoare, lumea a înghițit 
fără să-și dea seama și publicitatea pe care Bernard Ta pie — 
patronul — și-o făcea sieși, firmei $îl afacerilor sale. E drept 
că, in ultimii ani, acest personaj a devenit un mare „iubitor* 
de sport. A făcut, mai intll, incepind de prin 1M1. ciclism. A 
pus pe picioare — peste noapte. dar cu bard mulți — o grupa
te. La Vie Claire, cu Bernard Hinault lider, care s-a pierdut 
in neant Imediat ce a asigurat vilva de care patronul are* ne
voie. Acum doi at. același om de afaceri a devenit mare iu
bitor de fotbal, ungindu-se la fel de repede boșul lui CXym- 
pique Marseille, iar recent, s-a transformat intr-un mare pa
sionat al navigației de performanța...

Așa stînd lucrurile, 
care, acum 8 decenii 
na Stelei Polare. Iși 
și pilot automat, fără 
mul cu vînturlle cele ___ ,_______  T. _ .. ____ ____
un helicopter gata să intervină in caz de pericol. Și, intorcin- 
du-ne la acel echipaj pierdut in Imensitatea Oceanului și a 
timpului, reporterul cere permisiunea de a crede cu tărie 
în ciuda înmormântării sale, acel record de început de secol 
rămîne mai presus decît cel de curînd realizat, cu whisky la 
gheață șl cu siestă după fiecare masă...

și nu stau bine, să ne întoarcem la cei 
rătăceau în beznele Atlanticului la lumi- 
găseau calea fără computer de navigație 
ca satelitul meteorologic să le arate dru- 
mai prielnice și fără a fi asistați de cile

dalii și in probele individuale, 
dar in lupta pentru podium 
pot interveni, desigur, și 
surprize. în ceea ce ne privește, 
aliniem o garnitură puternică, 
a cărei valoare a fo6t probată 
și eu alte prilejuri, dar trebuie 
avut in vedere câ flecare din
tre participante va lupta cu 
multă ardoare pentru viectorîe 
și, deci, orice scăpare se poate 
repercuta negativ pe tabela de 
scor.

La masculin, se anticipează 
o luptă și mai strinsă, forma
țiile R. F. Germania.
Suediei. Franței — in ordine 
pe podium aiuri trecut —. 
Angliei. lagoslaviei. Belgiei 
șa. dispun de jucători extrem 
de puternici. D. Miuwr. S. 
Vardaaiaa. ■. Syed. P. TarsseL 
D. Gssev etc. fiind recunoscuți 
pentru valoarea manifestată 
plnă tn prezent. De altfeL să 
nu uităm, majoritatea au do-

cd. C.M. DE ȘAH
(Urmare lin mo D
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PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Proba masculină 

de sări'iiă ir înălțime de la 
Ciudad 4e Mexico a fost cîști- 
fiată de cubanezul Javier Soto
mayor. cu 2.35 m. Alte rezulta
te : masculin : aruncarea greu
tății : Paolo R’itz (Cuba) — 19,18 
m : maraton : Filemon Lopez 
(Mexic) — 2 h 23:59 : feminin :
100 m garduri : Odalisa Adams 
(Cuba) — 13.28 ; 200 m : Blan
ca Lacambra (Spania) — 23,04. • 
Cursa de la Mende (Franța) a 
revenit marocanului Mustapha 
Leghnider în—‘distrat pe distan
ta de 23,300 km cu lh 14:17. Pe 
locurile următoare s-au situat 
francezul Dominique Chauvellier 
— lh 15:15 și marocanul Abdal
lah Behar — t h 5:43. La start 
s-au aliniat p^te 3000 de con
curent!.

ÎNOT « Tn ultima zi a campi
onatelor R.F.. Germania, de la 
Karlsruhe, Christine Pielke a 
ciștigat proba feminină de 50 na 
liber. c - 26.03, iar Svenja
Schlichi a terminat învingătoare 
la 200 m spate în 2:16,05. Proba 
masculină de 1500 m liber a re
venit lui - Rainer Henkel — 
15:30.21.

HANDBAL a Cei de-al doilea 
meci amical disputat la Reykja
vik între selecționatele masculi
ne al Islandei și R.F. Germania 
s-a încheiat cu 18—15 (10—4) în 
favoarea gazdelor în primul joc 
au cîstlgal handb'aliștii vest- 
germani eu 24—21.

MOTCCROS a Campionatul 
Mondial la clasa 500 cmc a pro
gram Tt ’a Baldasserone (Spania) 
un concurs. în care pe primul 
loc s -.ituat sportivul american 
Billy Liles („Kawasaki?). tn 
clasamentul general se menține 
lider belgianul Eric Geboers — 
258 o. secundat de englezul Kurt 
Nicol! — 252 p.

^AZJ a In turneul de la Sit- 
ges (bpanla). după trei runde în

*

fruntea clasamentului se află 
mare.t maestru peruan Enrique 
Granda cu 3 p. urmat de Rinl 
Kuîîf (Olanda) și Javier Campos 
(Chile) cu dte 2.5 p. și o par
tidă întreruptă fiecare • După 7 
runde, la Biel (Elveția) conduce 
marele maestru iugoslav Ivan 
Soko'ov (5 puncte), care a ciș
tigat cu piesele negre ia O leg 
Romanișin (U.R.S.S.). Alte re
zultate din runda a 7-a : Cam- 
nora (Argentina) — Tufcnakov 
(U.R.3.S.) 0—1 : Ftactmik (Ce
hoslovacia) — Mala Ciburdanldze 
(U.ILS.S.; 0—t : Gulko (S.U.A.)
— Klndermann (R.F.G.) remiză : 
Torre (Filipiael — Nogueiras 
(Cuba) remiză.

TENIS * In primul tur de la 
Hilversum (Olanda). italianul 
Alberto Mar. ei ni l-a eliminat ea 
6—4. 4—1 pe suedezul Ulf Sten- 
lund. argentinianul Francisco 
Yunis l-a întrecut cu 4—4. 4—I 
pe vest-germanul Haas Schwa- 
ler. suedezul Jan Gunnarsson 
t-a Invin» eu 7—s. 4—* pe australi
anul Cari Umbereer. iar Maeztus 
Gustafsson (Suedia) a rtwig»t 
eu 4—’ 6—4 partida eu Serei o
Casai (Spania). • Rezultate În
registrate In turneul de la 
Stratton Mountain (Vermont), 
contînci pentru -Marele Pre
miu" : Yaya Doumbia (Seneea!'
— Lrad Drewett (Australia) 
6—2, 6—3 : Peter Lundgren (Su
edia) — Gian’uca Pozzi (Italia)
6— 4. 6—3 ; Leonardo Lavalle 
(Mexic) - Brad Gilbert (S.U.A.)
7— 6. 7—4 : Scott Davis (S.U.A.)
— Jalm Yzaga (Peru) 4—6. 6—3. 
6—4.

VOLEI • în tuftieul fina! 
(locurile 1—4) al competiție! fe
minine de la Odessa, reprezen
tativa U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 3—1 formația Perului. 
Iar selecționata R.P. Chineze a 
dispus cu 3—1 de echipa Cubei.

bU Cenoukh (Algeria), iar E- 
leonora Balint pe Anrria 
Khang (S.U-A-). Amindouă. 
cu câte 15 p. se află printre 
fruntașele grupei. La băieți. 
Iulian Sofronie are 2 p. după 
victoria obținută asupra lui 
D« Heer (Olanda). Dar in 
frunte se află Gata KamsU 

(U.RS-S.) și Boris SataîbațeT 
(Bulgaria)

Excek-z.i continuă să se 
comporte Luminița Rada la 
iunioareie de 16 ani. Ea a ia- 
vins-o pe Sofika Tereiadze 
(U-R.SSJ și se află printre 
fruntașe, cu 3 p La băieți, 
punctajul maxim l-au obținut 
pini acum Joel Latriier (Fran
ța) și Roberto Watanabe (Bra
zilia). Dar mai sint și partide 
întrerupte !

Un eveniment notabil, în a- 
fara concursului, a fost con
ferința de presă a președinte
lui F.LD.E.. Florencio Cam- 
pomanes. în cuvintul său. a 
fost subliniat efortul deosebit 
a] organizatorilor români, pen
tru a asigura cele mai bune 
condiții de desfășurare unei 
competiții șahtste. care, după 
Olimpiadă, este cea mai mare, 
ca număr de țâri participante 
și concurenți. Președintele 
F.I.D.E. a declarat că .....Ti
mișoara poate deveni oricând 
sediul de desfășurare a unor 
mari competiții internaționale 
de șah“.

DE TENIS DE MASA
vedit-o la „Europa Top 12“ de 
la Constanța, cind departajă
rile au fost minime. în ceea 
ce ne privește, Daniel Cioca 
— deținătorul titlului la sim
plu —, Călin Creangă și Ro
mains Revisz trebuie să țină 
coc.» de valorile ce !e stau în 
față pentru a porni încă din 
start la nivelul maxim al po- 
Sibilrăților, ei dîspunînd de 
calitățile necesare de a urca 
pe locurile din față.

Fără îndoială, pot exista 
surprize (să nu uităm victoria, 
la Atena, a lui Daniel Cioca), 
meciuri decise de un fileu sau de 
un tuș, in fond toate convergtnd 
spre un echilibru valoric in
tre concurenți, dar la nn nivel 
superior.

în ceea ce-i privește pe că
deți, lucrurile sint cu mult mai 
imprevizibile, avmd in vedere 
faptul că majoritatea se află 
la primul contact internațional, 
cu repercusiunile firești • pe 
plan psihic și fizic. De aceea, 
potențialul lor este mult mai 
greu de evaluat, ia start pre- 
nenlindu-se multe nume noi, 
întrecerile celor mai tineri 
jucători de tenis de masă eu
ropeni oferind, in schimb, po
sibilitatea unor constatări in 
perspectiva dezvoltării acestui 
sport. Fără îndoială, dintre cei

O ECHIPA
A LUMII"

peste 150 de sportivi și sporti
ve din 23 de țări care și-au 
anunțat participarea. prima 
cota o dețin cei care au fost 
prezenți și la ediția preceden
tă, ei venind cu plusul de 
experiență a unei astfel de 
competiții. Olga Likhter, Ma
rina Kravcenko, V. Samsonov, 
S. Noșkov (U.R.S.S.), T. Wosik, 
S. N'ienhaus (R.F.G.), T. Ja- 
nasek (Cehoslovacia), W. Sla- 
ger (Austria) etc. au acest as
cendent, dar trebuie ținut sea
ma și de dorința de afirmare 
a celorlalți, între care se află 
și reprezentanții noștri Cristian 
Toi, Cătălin Negrilă, Ionela 
Cspaci și Georgeta Cojocaru, 
toți patru cu reale posibilități 
de a avea o comportare cit 
mai bună.

Iată, așadar, o scurtă trecere 
in revistă a valorilor care vor 
fi prezente la această ediție a 
Campionatelor Europene, toate 
aprecierile conducind spre i- 
deea câ, intr-adevăr, se anti
cipează o ediție mai puternică, 
mai echilibrată ca precedente
le. ceea ce face deosebit de 
dificil răspunsul Ia întrebarea 
cine va urca pe podium, marți 
2 august, la echipe, sau dumi
nică. 7 august, in probele in
dividuale ?

Oricum, in ceea ce ne pri
vește, dorim, desigur, ca răs
punsul să fie cit mai favorabil 
culorilor noastre...

In răstimpul unu: an. mal exact intre 12 Iulie 1987 șl 25 Iunie 1988, 
K-’-.a : • . •. -.-.-.național a găzduit, în ordine cronologică. 3
mari evenimente : „Copa America" (finală Uruguay — Chile 1—0), 
Capa Air.c:: pe Națiuni (Camerun — Nigeria 1—0) și „Euro "88“ (O- 
landa — U.R.S.S. 2—0). Observator la toate aceste întreceri, Jean- 
Marie Lora.nt de ia „France Football", și-a permis să propună, du
pă ce se va i. co.Tsv.itat cu diverși tehnicieni, o „echipă a lumii" la 
zi. V-o supunem atenției : Drid (Algeria) — Josimar (Brazilia). 
Rijkaard (Olanda). Guttierez (Uruguay) — Pizarro (Chile), Valder- 
rama (Columbia). Mihailicenko (U.RtS.S.) — Gullit (Olanda), Mara
dona (Argentina) — Milla (Camerun), Van Basten (Olanda).
, 5®,ea poartă. încă de la așezarea în teren (un „neortodox"

'ocot?* al vutorului“), pecetea subiedUvitățil, sentimen- 
ULsmuI ma..Jestindu-se (după numeroase opinii) în alegerea lui 
vaiderranoa (totuși ..Balonul de Aur — Adidas" la ..Copa America") 
51 .a J?1 Y:AIa ambti angajați în campionatul Franței, la Montpelli
er . Discuțiile pot. firește, continua, de ce Guttierez si nu R. Koe- 
maP d« ce p S1 nu Matthăus (sau Houghton) ?. de ce —
mai ales . — Drid și nu Van Breukelen (sau Dasaev) ?. dar nouta
tea e clară : asaltul așa-zisei „lumi a treia" a balonului rotund, 
reprezentata in jumătate din echipă I In acest context. surprinde 
numărul m«c de europeni, doar 4. toți însă din finala C.E., alături 
de care figurează un singur brazilian (desemnat mai degrabă în 
lipsa unui contracandidat serios) și. încă mal semnificativ pentru 
un raport de forțe în schimbare, un singur argentinian, Argentina 
fiind, se st:e. ' ’urnii en titre!! Ca să nu mal spunem
destui au tratat opțiunea pentru Maradona ca o concesie, 
to" lmpresionînd rareori in „Copa America".

că
Diegui-

F" ICIXCL/IJ 111 ,, if ill t.1 lfid .
Șl Inca un amănunt. In varianta de mal Sus, „equlpe type du 

monde 19S8‘- cu numai 3 apărători de „meserie" (excluzînd porta
rul). pare să sugereze că fotbalul de azi e tot mal înclinat către 
atac, posibila desființare a posturilor (formulă mai veche, dar ma
nifestată cu Intermitențe, nu totdeauna convingător) lmpllcînd to
tuși existența într-o garnitură a (măcar) 6—7 jucători cu posibili
tăți și predilecții ofensive. Fără să fie. repetăm. Ideală, echipa pro
pusă de „F.F." oferă un indiciu. încă unul, desore nlutatille ce se
petrec pe „tabloul" fotbalului internațional, unde valorile sînt din 
ce în ce rna! apropiate și toate meciurile se... ioacă ! A face pro
nosticuri devine tot. mai des o loterie !

O vi di u IOANIȚOAIA

• La Bremen, eehina locală Werder (campioana R.F.G.) a dispus 
de o selecționată a. Europei cu 7—2 f3—1).
• Echipa Penarol Montevideo, deținătoarea ..CuDe! Libertadores". 

va întreprinde în luna august un turneu în Grecia. Spania și Italia.


