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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN UNITATI AGRICOLE

DIN JUDEȚUL CONSTANTA

Proletari din foste țările, unițl-vă I

s

portul
ziar al consiliului national pentru educație fizica și sport

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, joi, 28 iulie, o vizită 
de lucru în unități agricole din 
județul Constanța.

In prima parte a vizitei, pe 
un teren în apropiere de co
muna Valul lui Traian, 
secretarul general al partidului 
a examinat, împreună cu fac
tori de răspundere și specialiști 
din domeniul mecanizării agri
culturii, aspecte practice pri
vind ÎNFĂPTUIREA PROGRA
MULUI DE DEZVOLTARE SI 
MODERNIZARE A SISTEMEI 
DE MAȘINI SI UTILAJE A- 
GKICOLE, ÎN CONFORMITA
TE CU OBIECTIVELE STABI
LITE ÎN ACEST DOMENIU, 
CU CERINȚELE NOII REVO
LUȚII AGRARE.

Secretarul general al parti
dului a fost informat in legă
tură’ cu preocupările actuale 
ale specialiștilor din cercetare 
și proiectare pentru 
înnoire 
lajclor 
mașini 
manțe 
cate, care să asigure executarea 
unor lucrări de calitate, spori
rea productivității, a eficienței 
întregii activități. în acest ca
dru, a fost prezentat noul tip de 
combină autopropulsată de re
coltat cereale și alte culturi — 
C140, care materializează in
dicația trasată de < ătre 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu de 
a se realiza o combină romă ■ 
nească cu performanțe supe
rioare, pe măsura producțiilor 
mari ce se obțin în prezent 
în agricultura noastră. Noua 
combină, echipată cu un mo
tor de mare putere si o masă 
de tăiere crescută, asigură spo
rirea vitezei de lucru, scurtînd 
perioada de recoltat cu circa 
30 la sută față de combina 
C14, reducerea considerabilă a 
timpului de descărcare a re
coltei.

Urmărind comportarea în 
stare de funcționare a combi
nei C 140, secretarul general al 
partidului a apreciat că noua 
realizare a constructorilor noș
tri de mașini asigură o foarte 
bur.ă strîngere a recoltei, în 
condițiile reducerii cheltuielilor 
pe tona de produs, precum și 
scurtarea perioadei secerișului.

Felicitîndu-i pe specialiștii din 
domeniul agriculturii și con
strucției de mașini pentru noua 
realizare, secretarul general al 
partidului a indicat să se trea- 

mai 
fa- 

ast- 
de 

do-

continua 
și modernizare a uti- 

agricole, realizarea de 
complexe, cu perfor- 
tehnico-funcționale ridi-

că, intr-un termen cît 
scurt, la introducerea în 
bricație a acestei combine, 
fel îneît, într-o perioadă 
cițiva ani, să se asigure 
tarea unităților agricole :u a- 
semenea utilaje de mare capa
citate, în vederea scurtării 
perioadei de recoltare a cerea
lelor, depozitării operative a 
întregii producții obținute.

Mulțumind pentru aprecierile 
la adresa muncii lor, cei pre- 
zenți l-au asigurat pe secretarul 
general al partidului că vor

face totul pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor și in
dicațiilor primite, pentru reali
zarea unor mașini și utilaje a- 
gricole moderne, de inaltă pro
ductivitate, pentru transpune rea 
in viață a importantelor orien
tări stabilite in acest domeniu, 

tn continuarea vizitei între
prinse in Județul Constanța, 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
A ANALIZAT UNELE PRO
BLEME PRIVIND INFAPTUI- 
REA PROGRAMULUI DE CUL
TIV ARE SI PRELUCRARE 
INULUI.

La cooperativa agricolă 
producție Teciiirghiol, unitate 
cu o bună experiență in acest 
domeniu, au fost prezentate 
rezultatele obținute in cultivarea 
inului, densitatea plantelor și 
producțiile medii realizate, pre
cum și o serie de metode sim
ile folosite pentru topirîa tul
pinilor de in în sistem gospo
dăresc, pentru prelucrarea a- 
cestora în unitățile producă
toare. In acest cadru, s-au în
fățișat preocupările existente 
la nivelul județului pentru în
deplinirea sarcinilor prevăzute, 
a programelor aprobate privind 
cultura inului.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
a apreciat soluțiile adoptate de 
cooperatorii din Techirghiol 
pentru topitul inului și a in
dicat extinderea unor aseme
nea amenajări simple, prin va
lorificarea condițiilor naturale 
de teren, elhninîndu-se construc
țiile costisitoare, consumul inu
til de materiale. In ceea ce 
privește prelucrarea tulpinilor 
de in, s-a cerut ca, pornin- 
du-se de la tradiție, de la ex- 
perința cunoscută, să fie pus 
la punct un sistem mecanizat, 
practic, care să asigure efec
tuarea corespunzătoare a aces
tei operații.

Factorii de răspundere pre- 
zenți la această analiză l-au 
asigurat pe secretarul general 
al partidului că vor acționa în 
spiritul indicațiilor primite, 
pentru realizarea integrală a 
sarcinilor stabilite, în vederea 
îmbunătățirii 
cest domeniu.

La vizita 
participat 
Ifobu, Gheorghe Oprea, Silviu 
Curticeanu, precum și Gheorghe 
David, ministrul agriculturii, 
cadre de conducere și specia
liști.

Lucrătorii ogoarelor vizitate 
au făcut tovarășului Nicolac 
Ceaușcscu o caldă primire, ma- 
nifestîndu-și bucuria de a sc 
reîntilni cu secretarul general 
al partidului. Prin puternice a- 
plauze, ei au exprimat, direct 
și cald, sentimentele de 
profundă prețuire față de 
conducătorul iubit și stimat al 
partidului și statului pentru 
grija permanentă pe care o 
acordă dezvoltării si moderni
zării agriculturii noastre socia
liste, asigurării unor condiții 
tot mai bune de muncă și de 
viață tuturor lucrătorilor din 
această ramură de bază a eco
nomiei, înfloririi satului ro
mânesc.
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într-o organizare excelentă, la Tg. Mureș

PIONIERII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
LA BADMINTON,

la Liceul „Mihai Emiaescu" 
din Iași, într-o confruntare 
sportivă viu disputată cu cei 
de la Școala nr. 1 din Timă- 
veni (Mureș), Școala nr. 1 Buf-

FOTBAL, HANDBAL Șl TENIS»
tian Adam (Liceul „M. Emi.ies- 
cu“ Iași).

Fetele de la Școala nr. 18 din 
Craiova (Dolj) au trăit satis
facția de a deveni laureatele

$ terii locali. „A fost o întrecere 
§ care s-a bucurat de cele mai 
5 frumoase auspicii — face subli- 
Ș nierea prof. Ovidiu Oaia, din 
§ comisia de organizare a com- 
5 petiției, precizind: concurenți 

și echipe bine pregătite, cu o 
ținută disciplinată, precum și 

§ un cadru cu adevărat sărbăto- 
resc“.

§ Cea mai... tîr.ără disciplină 
Ș dintre cele programate la Tg 
§ Mureș, cea de badminton, a re- 
Ș levat veleitățile reprezentanți- 
§ lor județului Iași, care prin e- 
$ levii de la Liceul Național au 

cucerit două titluri. Alina 
i. Pieptu, Ia categoria 11—12 ani 
§ și Sorin Coșarcă la 13—14 ani. 
§ Cc.nfirmînd rezultatele din anii 
§ precedenți, centrul de badmin- 
§ ton de Ia Școala nr. 10 din O- 
$ rasul Gh. Gheorghiu-Dej (și 
§ implicit prof. Mircea Agaple) 
§ a cîștigat, prin Alina Robu, lo- 
§ cui I la categoria 13—14 ani, 
$ în timp ce al patrulea titlu de 
î; campion a revenit lui Florin 
Ș Posteucă de la Liceul „Loga“ 
i

IML ....A-»-»- A

Echipa feminină de handbal a Școlii nr. 13 din Craiova (antrenor, 
prof. Vasile Popovici). laureata „Cupei Pionierul" — ediția 1988.

Foto : Gabriel MIRON

M-

din Timișora.
Așteptat (ca întotdeauna) cu 

mare interes, turneul do fotbal 
a fost dominat de jucătorii de

tea (Sectorul 'Agricol Ilfov), 
Școala nr. 36 Constanța, Școala 
nr. 13 Botoșani și Școala nr. 2 
din Oltenița (Călărași). Cîteva 
mențiuni pentru cel mai tînăr 
jucător — Ion Lambrache (Șo. 
1 Buftea), cel mai tehnic — 
loan Festcu (Școala 1 Tîrnă- 
veni), cel mai bun portar — 
Marian Costache (Șc. 1 Buftea) 
și golgeterul turneului — Cris-

„Cupei Pionierul", la handbal, 
după două tentative în anii 
1986 și 1987 — de a ajunge 
pe prima treaptă a podiumului. 
Este meritul muncii lor, al am
biției cu care s-au pregătit. 
Este și meritul prof. Vasile 
Popovici, care de un sfert de 
veac se ocupă — voluntar —

(Continuare in pag: 2-3)

La Centrul de vacanță din Șoseaua Olteniței

AM DOBÎNDIT PATRU PRIETENI
§ Unul din marile beneficii ale 

reporterului ar fi acela că, in 
Ș peregrinările sale, mai dobîn- 
§ dește, din cînd în cînd, pe ici— 
& pe colo, eîțe un prieten. in ce 
Ș mă privește, după un raid ia 

Centrul de vacanță din Șoseaua 
§ Olteniței, găzduit de ina din- 
§ tre cele mai frumoase baze 
Ș sportive ale sectorului 4, în 
Ș imediata vecinătate a Orășelu- 
Ș lui Copiilor, pot declara, cu 
§ mîna pe inimă, că Mircea Na- 
Ș godă, Marius David, Ciaudiu 
§ Breazu și Cătălin Măxiuoiu, 
§ elevi ai școlilor nr. 111 și 190, 
§ mi-au devenit prieteni. De ce? 
§ Pentru că sînt simpatici, isteți, 
Ș veseli, au bun simț, sînt și 
§ harnici (mai pun mîna din cînd

Campionatul Mondial de șah pentru copii și juniori

PARTIDE SPECTACULOASE ÎN A 4-a RUNDA
TIM1ȘOAIIA, 28 (prin tele

fon). O nouă rundă, cea de-a 
patra, din acest pasionant Cam
pionat Mondial de șah pentru 

plopii și juniori, a dat prilej par- 
"icipanților de a demonstra încă 

o dată ....temeinice cunoștințe 
tehnice, spectaculoase combina
ții pe eșichiere, pigmentata a- 
desea cu imprevizibile sacrifi
cii de piese, care măresc fru
musețea disputei". L-am citat 
aici pe Boris Kutin (Iugoslavia), 
reprezentantul permanent al 
președintelui F.I.D.E.

în grupa de concurs a fetelor 
de 10 ani. sorții acestei runde 
au adus față în față pe cele 
două reprezentante ale noastre, 
care se făcuseră remarcate și 
pînă acum. Corina Pieptăn și 
Ilajnal Bessenyei. Prima, deși 
cu negrele, termină învingă
toare și culege astfel al patru
lea punct consecutiv La 3 
puncte a ajuns Irina Pușca-iu. 
care o învinge pe Mira Rosen-

berg (Israel). La băieți, dquă 
rezultate bune ale reprezentan
ților noștri. Anume, A. Mun- 
teanu ciștigă la Wassim (Siria), 
iar Fr. Nemeth la Nawrosi 
(Bangladesh), amindoi totali- 
zînd acum 3,5 p. Lider în a- 
ceastă grupă, cu 4 p, este a- 
mericanul John Viloria.

Derbyul categoriei 12 ani, la 
masculin, a fost desigur întîl- 
nirea dintre cei doi purtători 
ai culorilor noastre, Gabriel 
Schwartzman și- Mihai GrQn- 
berg. Primul ciștigă și are 
acum 3,5 p, rămînînd printre 
fruntașii grupei. Cite 3 p 
au acum Raul Syed (Bangla
desh) și Don Tzifron (Israel), 
care au remizat între ei. Egali
tăți și în grupa fetelor, ur.a 
consemnată între Lucia Cernea 
și Ana Maria Osiceanu 
s-au întîlnit tntr-una din 
fidele cele mai urmărite, 
conduce deocamdată Zu

care
par-
Aici

Chcn

(R. P. Chineză), care a cules 
4 P.

La categoria 14 ani, i 
două victorii românești, 
drei Istrățescu învingîndu-1 pe 
Dytamar Faybiscb (Belgia), iar 
Iulian Sofronie pe Horia Nu- 
țiu. Cei doi cîștigătcri totali
zează 3 p, ca și unul dintre 
favoriții grupei, sovieticul Gata 
Kamski, care are însă și o par
tidă întreruptă. Bine au jucat 
fetele noastre, la această cate
gorie, și iată rezultatele lor : 
Andreea Sasu Ducșoara — Ma
ria Garcia (Columbia) 1—0, 
Alexandra Ștefanov (B ilgaria) 
— Eleonora Balint 0 — 1. Silvia 
Real (Spania) — Ioana Mora- 
riu 0—1. Cu 3,5 p, Eleonora 
Balint ocupă un loc în pluto
nul fruntaș.

în sfîrșit, la categoria junio
rilor de 16 ani. consemnăm alte

Tiberiu STAMA

notăm
An

(Continuare in pag 2-3)

mari mai strigă la noi» pentru 
că-i deranjăm, unde tnai spar
gem cite un geam ca mingea, 
unde ne bate soarele și unde, 
in general, e praf, e beton 11 
Nu-i mai frumos aici, unde sis
tem așteptați, unde avem mese 
de tenis, terenuri de volei, de 
tenis mare, ba chiar $1 petele 
de tenis mare, ca să na antre
năm, unde putem juca șah și 
șubah, unde e răcoare, e li
niște 11“ Este sau nu este, spu
neți dumneavoastră. Marius an 
băiat isteț ?! Cel patru ml-aa 
devenit, cum spuneam, prieteni 
pentru că, prin spusele lor» . 
mi-au dovedit că au tnțeles, 
mai bine, uneori, declt oamenii 
mari, importanța centrelor d« 
vacanță pe care el — și, ală
turi de ei. mai toți copiU car
tierului — le-au luat total tn 
stăpînire, lmpllcindu-se. cu mi
cile lor puteri, chiar ți tn în
treținerea bazelor. Pentra el 
știu, lată, să beneficieze din

In cînd, îmi relatează Ion Tre
păduș, gospodarul bazei, pe fur
tunul cu apă și udă florile și 
pomii, ba mai pun mîna și pe 
cite o mătură •) și pentru 
firește, le place sportul, 
carea. între disciplinele 
care le practică in cadrul Cen
trului de vacanță cel mai mult 
îi atrage, desigur, fotbalul, dar 
nici tenisul de masă nu-i lasă 
indiferenți. își mai încearcă 
puterile la tenisul de cîmp, la 
șah și... la popice. Mircea și 
Marius mai dau 6 fugă, peste 
drum, la școala 190 și mai fac 
și înot. Cătălin și Ciaudiu, însă, 
abia în această vară s-au botă- 
rît să se înscrie la cursurile de 
înot. „Trebuie să învățăm să 
înotăm, recită Ciaudiu un text 
învățat nu mai știe nici el de 
unde, pentru că un om care nu 
aleargă, nu sare, nu înoată șl 
nu face sport este ca o mașină 
care merge numai cu viteza 
întîi, adică viteza cea mal ___
mică!“ V-am spus eu că noii Plin de numeroasele șanse de
mei prieteni slnt isteții Iată o a-și petrece ta mod plăcut ya-
aită probă a felului lor de-a canțele, de-a fi sănătoși, fra-
judeca: „De ce să ne jucăm moși și inteligențl.
in preajma blocurilor, unde 
n-avem terenuri, unde oamenii Victor N1ȚA

că, 
miș- 

pe

VOLEIBALISTELE JUNIOARE
IN TURNEUL LOCURILOR 1-4 LAC.E.

ROMA, 28 (Agerpres). La 
Bormio (Italia) s-au încheiat 
întrecerile din grupele preli
minare ale Campionatului Eu
ropean de volei pentru juni
oare, o frumoasă comportare 
avînd reprezentativa Româ
niei. care a reușit să se ca
lifice in turneul pentru locu
rile 1—4, alături de formațiile 
Bulgariei, U.R.S.S. și Italiei, 
în ziua a 5-a a competiției, 
tinerele jucătoare române au 
învins cu scorul de 3—1 (15—1. 
13—15, 15—11, 15—1) selecțio-

nata R. F. Germania, ocupînd 
locul secund în grupa I. cu 8 p, 
după Bulgaria — 10 p dar
înaintea R. D. Germane, Po
loniei R. F. Germania și Gre
ciei. Alte rezultate : U.R.S.S. 
— Italia 3—0 ; Polonia — R. D. 
Germană 3—1 ; Bulgaria — 
Grecia 3—0; Franța — Turcia 
3—2.

Rezultate înregistrate în 
turneul rezervat juniorilor: 
Iugoslavia — Franța 3—0; Po
lonia — Cehoslovacia 3—1J 
Bulgaria — Israel 3—1.



IH PUIUISI iilIMAN l\ „ClIlBlil 300
Fiecare sport are, de bună seamă. performerii săi chiar 

dacă in cazul jocurilor in prim-plan se af’ă Echipa, ca un în
treg Apar astfel recorduri ale golgeterilor dar si ale portari
lor. isprava lui Ducadam — patru penalty uri consecutiv apă
rate in seara de vis de la Sevilla — uimind si atunci, si a- 
cum. lumea Mai sini, apoi, performante legate de longevity- 
•e-> ctte unu lucător Așa cum a izbutit, intre alții un .no-'.ir 
numit Liviu Răducanu. intrat de cîteva zile în .clubul 300“ in 
care au mai intrat prea puțini poloiști dintr-o tară sau alta, 
celebrități precum Ratko Rudici. iugoslavul, sau De Magistris. 
italianul Prea puțini, pentru simplul motiv că atitea și atitea 
prezente in națională presupun să petreci o bună parte din 
viată prin bazine Cei mai frumoți ani...

Nu a venit la sport foarte devreme — avea 13 oni cind a 
început să se numere, prin "67 intre copiii polcului, la C.S.Ș. 
București unde rămas sub indrumarea lui Paul N--cu‘e'~ 
ca junior și chiar ca senior, țaptc ani eu totul. La Iotul de 
„speranțe*  a fost chemat dună puțin timp, in '69. făcind pa
sul spre prima reprezentativă patru ani mai apoi. încurajat 
de Tolea Grințescu Spre a rezista (e oare un euvint mțji po
trivit ?) tuturor valurilor, pină astăzi in naționali, rucina ra 
atiția ani si alături de C Rusu. devenit antrenor al reprezen
tativei. si alături de un D Popescu, Nastasiu. V Rus. Tirana. 
FI Stivei. Spinu — „ce echipă am avut in a doua jumătate 
a deceniului opt exclami acum —. dar si împreună eu Ha
giu Moiceanu $ Popescu. Costriț, Gordan. Simion. Diaconu. 
Angelescu L. Balanov sau foarte tinărul Georgescu, din ac
tuale garnitură A contribuit, intre altele, la ocuparea unui 
remarcabil loc IV la Olimpiadă la cucerirea uniri aur și u* vi 
bronz la Universiade, la performanțele eehioei de club Dina
mo, al cărei titular e de 18 ani •’ in Cuva Campionilor Euro
peni. Cupa Cupelor sau campionatul țării.

• AU MAI RAMAS, pînă la 
sfîrșitul sezonului în aer liber, 
aproximativ trei luni, perioadă 
bogată în concursuri, la toate 
nivelurile Luna august este 
cea mai... „plină". Astfel se
niorii și senioarele vor dispu
ta. între 5 și 23. Circuitul FRT, 
alcătuit din trei concursuri 
(București. Cimpina și Brașov) 
și un Masters (Cluj-Napoca).
• JUNIORII mici (15—16 ani) 
au programat Campionatul Na
tional (27—31), precum și alte 
cîteva concursuri : Cupa For- 
tus (Iași. 6—10). Cupa Con
structorul (Galați. 11—14). Cupa 
Spartacus-iSonstructoruI 'Brăi
la. 15—18). • COPIII au un
foarte bogat calendar, cu nu 
mai puțin de' nouă concursuri, 
printre care se numără și ..re
publicanele" (15—18) de la SatU 
Mare. « ÎNTRECEREA desfă
șurată în Orașul Dr. Petru

A ajuns să joace duminică meciul 301 in naționali tun nu
măr ce nu a luat in seamă spre pildă, intilniri eu selecționa
te universitarei pentru că. spune eu simplitate Liota Răduca- 
nu. la el totul a fost munca. Plus seriozitatea, bucuria puri ae

PION
AVANSAT

ljI
Să profităm de aceste în
sorite zile de vacanță și 
concedii, pentru a urmări 
cîteva intimplări hazlii pe 
tabla cu 64 patraie. Glume 
șahiste doar în aparență, 
fiindcă substratul lor este 
serios, cu implicații în teo
ria si practica acestei disci
pline Și — se știe prea 
bine — teoremele cele mai 
dificile se rețin mai ușor a- 
tunci cînd sînt prezentate 
sub forma exemplului amu
zant. ai poantei spu noase. 
lată, pe diagrama din ru
brica trecută (alb — Rhl, 
DC, NO, Pa6, M B {2: 
negru — RfS, Dai, Nc< Pe5, 
h5) era fixați o poziție care 
a survenit într-o partidă de 
concurs. Jucată recent la 
Londra, Intre campionul en
glez Johnatan Speelman (cu 
albele) și un alt maestru 
insular, John Mestel. Un fi
nal aparent sortit remizei, 
fiindcă albul trebuie să-și 
apere concomitent două pie
se amenințate, pionul „a" și 
nebunul, și totuși... Speel
man găsește o resursă ne
bănuită avansînd. pur și 
simplu, pionul atacat. I.a7!l 
Se pierde o piesă, l...N:fl, 
dar apare o nouă 
albă prin 
fr 2.Db6+ R17

«J 3.Dd8+) 3.Db7+ Rf6 4.a8D! 
!' Acum — iată poanta... — 
‘î nu ajută șahul prin desco- 
5 perire 4...Na6+, căci cu

damă
transformare 
(sau 2...Rg5

183 DE CONCURENTI IN CEA DE A DOUA ETAPA 
A CAMPIONATULUI DE KARTING

Timp de trei zile, pe ex
celenta pistă de karting de la 
Tg. Secuiesc s-a disputat cea 
de a II-a etapă a Campionatu
lui Republican de viteză pe 
circuit Participanții — in 
număr de 183. din 36 asociații 
și cluburi sportive — au bene
ficiat de o vreme excelentă și 
o organizare pe măsură. Orga
nele locale, asociația sportivă 
a Întreprinderii mecanice din 
localitate au făcut tot ceea ce 
se putea pentru ca sportivii să 
aibă cele mai bune condiții 
de întrecere. Și au reușit, re- 
înnodînd astfel șirul întreceri
lor sportive cu motor în ju
dețul Covasna. Iată, în cele ce 
urmează, primii clasați : înce
pători — 1. M. Szabo (Metalul 
Tg. Secuiesc), 2. C. Moldovan 
(Minerul Deva). 3. B. Kiss 
(Kart Unio S. Mare) ; cădeți — 
1. D. Oprean, 2. O. Tatu, 3. E. 
Damian (toți I.P.A. Sibiu) : 
50 cmc, național — 1. M. Nă- 
tanăil (I.P.A. Sibiu), 2. A. Tă- 
nase (Danubius Galați), 3. C. 
Rusu (Unirea Tricolor Bucu
rești) ; 80 cmc, sport — 1. C.
Rusu (Un. Tricolor), 2. N. 
Pletea (Danubius), 3. S. Szanta 
(Victoria Sf. Gheorghe) ; 125
cmc — 1. M. Roșea (Danubius).

5.RO2 N*î 6-D.al li 
se lămuresc 
vantaju] albe 
vîrsitor

Statistica arată că aproa
pe două treimi din parti
dele jucate la timpul nor
mal de gîndire (deci nu cele 
„rapide" sau „fulger"...) se 
încheie cu finaluri de tur
nuri și pioni. Deci, pentru 
a trece cu succes ultima ba
rieră. trebuie bine învățată 
tehnica acestui tip de poziții. 
Nu arareori ele conțin u- 
nele mici subtilități, mai 
mult sau mai puțin surprin
zătoare, pe care este bine 
să le cunoaștem dinainte. 
Ca aceea din diagrama de 
mai sus, foarte instructivă 
și amuzantă in același timp 
Și aici problema de bază 
este : ducem pionul alb la 
transformare ?

Radu VOIA

2. C. Minciu (Un. Tricolor), 3. 
M. Munteanu (Danubius) ; 250 
cmc — I. E. Mulner (Auto 
L.I.A. Timiș), 2. D. Toma (Un. 
Tricolor), 3. A. Gyorgy (Me
talul Tg. Secuiesc).

• Ținind seama de calitatea 
pistei cit și a organizării, Fe
derația A.C.R. a decis ca și 
cea de a IlI-a etapă a campio
natului (4—6 august) să se 
desfășoare tot la Tg. Secuiesc 
(viteză și anduranță).

ADMINISTRAȚIA DE
CIȘT1GURILE TRAGERII LOTO 

din 22 IULIE : cat. 1:3 varian
te 100% a 50 000 lei și 5 va
riante iâ* *,  a 12 500 lei ; cat. 2 : 
5 variante 100% a 0 018 lei și 11 
variante a 2 254 lei : cat. 3 : 
13 variante a 5 376 lei ; cat. 4 :
38.25 variante a 1 827 lei ; cat. 5 :
117.25 variante a 596 lei : cat. 6 :
258.25 variante a 271 lei ; cat. X : 
1 587,50 variante a 100 lei. Report 
la categoria 1 : 31 925 lei. Ciștlgu- 
rile în valoare de 50 000 lei, de 
la categoria 1, au revenit parti- 
cipanților : Manila Simion din 
Brașov, Călin Andrei din Tecuci 
și Subran Florentin din Timi
șoara.

De ani și ani. cu numărul 8 pe caschetă — Liviu Răducanu J
• 

a juca*  putere# de a renunța la multe, convins fiind că „da- ; 
cd vrei să faci cu adevărat ceva nu poți păcăli cumva sportul, • 
satisfacțiile vin doar atunci cînd joci, cum se spune, cinstit". ■ 
Vu-yt amintește să fi lipsit la vreun antrenament, fiindcă in . 
cutare zi a avut ceva mai important de făcut, iar dacă a mai • 
lipsit la un tumeu-două de vină a fost, cu siguranță, o acei- ■ 

•’ —Vu '-a speriat nici monotonia antrenamentului — cam ■ 
același lucru, incepind cu înotul, cam zi de zi, dacă nu cum- ■ 
va de două ori pe zi, în ani și ani in șir —» reluînd. spre a J 

explica, aceeași idee, ,.am fos*  tnvâțnți că munca e totul, ; 
Hnd vei să fii intr-adevăr util sportului tău". ;

La 34 de ani, maestrul internațional al sportului Liviu Ra~ ■ 
ducanu îșî dorește să contribuie pe mai departe la dezvoltarea a 
•ociduz cu mingea pe apă („ne trebuie mai multă forță, o po- • 
z:ț’e ridicată pe apă, meciuri tari, tineri care să joace cu tot ■ 
tufletur*),  la construirea unei echipe Dinamo și mai compeți- ■
• re •> cupele europene, sprijinindu-l pe fostul său coechipier „ 
Dinu Popescu, al cărui secund și este. Profesor de educație ;
• z că, tată de familie — are un băiat de Îl ani. ce cochetează ;

•• mî-noea si cu apa. cel mai proaspăt membru al .clubului • 
300“ din potoul mondial poate fi luat drept model de tinerii « 
- —tiri- O carieră din care tinerii au. cu adevărat ce >n- . 
raîa- Geo RAEȚCHI ;

INTILNIRI DE VACANȚĂ LA EFORIE NORD
Ce poate fi mai frumos pen

tru un gazetar sportiv decit să 
intilnească, in chiar zilele sale 
de concediu, o mulțime de 
sportivi ? Sportivi aflați, și ei. 
ia vacanță, la mare. Marea 
Neagră este^. mare, astfel ci 
vom localiza reportajul aactru 
de pe Litoralul românesc : E- 
forie Nord. Mai precis, zona 
hotelurilor Meduza, Delfinul ți 
Steaua de Mare. Pentru cei 
care nu cunosc locul, nu fa
cem un secret din faptul ci 
cele trei hoteluri se afli oare
cum izolate in această super
bă stațiune, imediat pe stin
gă la intrarea in localitate de 
pe țoseaua naționali. Și, mai 
ales, că primul dintre ele are 
ți o clinică euratirâ, renumita 
bază de tratament unde, an 
de an, ocneni dtn Iwaea lar
gi vin si pună capăt dureri
lor de natură diferită sau »• 
nor mai vechi (uu noii trau
matisme.

Că stațiunea a devenit m 
loc obițnuit ți pentru sporti
vii noțtri de performanță — 
cum s-a intimplat ți eu alte 
locuri de pe Litoralul românesc 
al Mării Negre — ne-o spune 
«i seful biroului dispece
rat cazare, executări progra
me, Alexandru Dinu : .Spor
tivii au început să vină la noi 
datorită bazei de tratament de 
pe lingă hotelul Meduza. Unii 
i-au «tras» pe alții Ș>, iată, 
acum avem tradiție in a găz
dui, în sezon estival sau nu 
cunoscute «nume». Vasile Stin
gă, de exemplu, este unuL 
Atletica grea se refugiază aid 
cînd are nevoie, fotbaliștii de 
la Steaua, Victoria. F. C. Ar
geș, Universitatea Craiova. 
Sportul Studențesc organi
zează ad-hoc minicampionate, 
iar șahiștii dau simultane la 
Eforie Nord...*  Toate îcestea 
ne-au fost spuse în zece mi
nute și intre... nouă telefoane.

PARTIDE SPECTACULOASE
(Urmare din pag l)

două victorii ale concurenților 
noștri: Marius Ceteraș — Pe
trone (Italia) 1—0, Marius Ma- 
nolache — Arild Aarland (Nor
vegia) 1—0. Au întrerupt par
tidele lor o serie de pretendenți 
la primele locuri, printre care 
I. Gurevich (S.U.A.), Aleksandr 
Sirov (UJl.S.S.), Michael Sadler 
(Anglia). In grupa feminină,

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri, 29 iulie, va avea 
loc in București în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2. in- 
cenînd de la ora 15,50. După e- 
feetuarea traeerii. va rula un 
film artistic, la care sînt invitați 
să oarticioe toti cei interesați, 
accesul în sală fiind liber. As
pect» dp la operațiunile de tra
gere vor fi transmise la radio 
pe programul I la ora 16.35.

* Ase după cum se cunoaș
te. sflrsitul săptămînii (și al lu
nii lui cuptor, pe cale de a se 
încheiat nu programează nici o 
acțiune cu caracter aparte. Par- 
ticipantil îșl pot luca din plin 
șansele — cu mare succes — Ia 

adică un telefon pe minut, in
tre fraze de genul „Fetelor, 
luați legătura cu Europa !“ 
(era vorba de hotelul ce poar
tă acest nume), „Să încercăm 
să rezolvăm 1“ sau „Ce mai 
zice cazarea ?" și mărturisirea 
dragostei nutrite de actst om 
pentru sport, el însuți fost 
atlet, iar :n prezent practicant 
al tenisului atit de des cit ii 
permite— timpul.

Printre oaspeții stațiunii 
l-am recunoscut uțor, desigur, 
pe valorosul nostru handbalist 
Vasile Stingă. Ca, de iltfel, 
și pe colegit săi de echipă A- 
drian Ghimeș, Cezar Drăgă- 
niță sau Marian Dumitru. E- 
rau in reeaafă, eu familiile. 
Lor li se odâuga maramure- 
țeanul Măricei Voir.ea, semn 
că pnetessisle există indiferent 
de clubul căruia si aparține u- 
nul sau ahuL Iar staturilor 
inaRe, solide, dar ți suple U 
se alătura „un munte de om", 
cum spune o veche vorbă ro
mânească : era rugbystul Flo- 
rică MurariU

Tot nițte obișnui# ai casei 
au devenit, de vreo patru «ni 
încoace, și componența lotului 
reprezentativ de patinaj artis
tic. I-am găsit aici pe patru 
dintre ei : Codruța Moiseanu, 
Zsolt Kerekes, Marian Prisăca- 
ru și Beatrice Kurceacovschi, 
ultima sosită aid cîteva zile 
mai ttrziu. pentru că a sus
ținut (eu succes) examenul 
pentru treapta I. Cresc copiii—

Le-am văzut alergind, zil
nic, cu mingea sau fără, te ni
sipul mai dur decit o pantă 
urcată in alergare, pe hand
balistele de la Confecția, a- 
poi pe cele de la Chimistul 
Rimnicu Vîlcea, cu Maria \ e- 
rigeanu din nou in frunte, a- 
sudind, toate, la ceas mai de 
seară, cind soarele nu mai 
ardea, dar nid adierea rintu- 
lui nu se simțea.

Luminița Radu joacă o partidă 
dirză cu sovietica Alisa Galia- 
mova. in timp ce Ruxandra 
Ignătescu a învins-o pe Judit 
Karger (Austria).

Pentru a încheia, să notăm 
că s-a dat startul și în a V-a 
ediție a Festivalului Interna
țional de șah pentru copii și 
juniori la care participă 536 
concurenți din 16 țări, număr 
record la nivelul competiției.

unul dintre cele mai îndrăgite 
sisteme LOZUL în PLIC, pre
zent permanent la dispoziția 
dumneavoastră De reținut că 

aceste zii" se află încă în 
vînzare și LOZUL VACANTEL 
emisiune limitată specială, cu a- 
tribuirea de cîștiguri suplimenta
re din fondul special al sistemu
lui. Pe lingă tradiționalele cîș- 
tigurl în bani și autoturisme, 
LOZUL VACANTEI acordă și 
numeroase cîștiguri în TE
LEVIZOARE COLOR, așa cum 
o dovedește si prezența la se
diul centra' a' A.S. Loto-Prono- 
sport săptămînă de săptămînă, a 
numeroși beneficiari dc aseme
nea cîștiguri.

Nou promovate în Divizia * d

I.A.T.S.A. DACIA
Altă echipă care a făcut o 

frumoasă impresie în turneul 
de baraj pentru promovare în 
Divizia A la volei masculin — 
în afară de Calculatorul 
I.I.R.U.C București — a fost
I.A.T.S.A.  Dacia Pitești. Reu
șind și ea promovarea, ne pro
punem, asa cum se obișnuiește, 
să o prezentăm. Deci, vorn 
porni mai întîi de la... expli
carea inițialelor care dau nu
mele echipei : întreprinderea 
de asistență tehnică și set vice 
pentru autoturisme Dacia. De 
fapt „inițiale" care și-au făcut 
mai demult intrarea în spor
tul de performanță, prin echi
pa de automobilism (cu o pres
tigioasă prezență în campiona
tul de raliuri), urmînd, acum, 
echipa de volei masculin. în
ființată in 1982 ea a activat în 
șase ediții în Divizia B (a o- 
cupat de 3 ori locul 2 în se
rie și o dată locul 1 în 1985) 
dar n-a reușit promovarea de- 
cit în acest an.

Așadar formația I.A.T.S.A 
Dacia Pitești, noua diviziona
ră A — reprezentînd circa 
9..000 de oameni ai muncii din 
13 filiale in diferite județe ale 
țării — și-a atins obiectivul 
propus, în șase ani de la înfi
ințare. Au făcut-o în acest an, 
convingător, în turneul de la

Focșani, 
Joc nici 
tac și 
lentul • 
ei «med 
cu Duț 
BorlotM; 
m); ffl 
doar S 
30 de a 
ind sul 
buni di 
Dumitri 
tă și 1< 
remarc; 
ceptibil 
țional 
diu Bă 
formînc 
sextetul 
cut pai 
dian A 
care a 
sint 
briei Z 
che, !i 
Vasile, 
antrenc 
rinescu

Nu 
prezent 
sprijini 
pe plan 
luni di 
nor Ni’ 
nic. da 
treprin

Mercurul termometrului urca 
zilnic pînă spre 40 de grade, 
uneori a și depășit această... 
graniță. Apa mării era atit de 
caldă și de îmbietoare incit ii 
atrăgea ca un magnet, pe toți, 
fără excepție

Cam acesta a fost peisajul 
zilnic, dimineață, la prinz și 
seara : atmosferă plăcută, des
tinsă. muzică, glume, risete. 
Cine nu așteaptă vacanța ? 
Petrecută la mare, ea are un 
farmec aparte in acest an, 
vacanța de vară a fost mai 
frumoasă. Pentru că, la tot pa
sul, tn fiece zi, am intilnit cite 
un sportiv, de a căror activi
tate sintem legați (tot coti
dian D, noi, gazetarii sportivi— 
$i, o dată in an, subiectul a 
venit, cu ce a avut mai fru
mos. la mina și condeiul nos
tru !

Doina STÂNESCU
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Echipele din primul eșalon in febra pregătiri! ">r
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DAR DE PE O POZIȚIE
Dialog cu MIRCEA DRIDEA, antrenorul principal 

ai Sportului Studențesc

FRUNTAȘA.
împreună (n.n. 
ia Constanta, 

Și

ȘTIRI @ MECIURI AMICALE

— După un an de... respire 
voit, iată-te, Mircea Dridea, 
reintrat in actualitatea primu
lui eșalon fotbalistic înregis
trezi o schimbare de optică ?

— Nicidecum. Ideile, princi
piile după care se călăuzește 
un antrenor rămin. orice s-ar 
întîmpla, ele suferind doar u- 
nele adaptări în funcție de 
noua echipă : componentii lotu
lui, obiectivul competițional 
condițiile aflate la disnozite.

— Ce îți spune scurta pe
rioadă petrecută pină acum la 
Sportul Studențesc ?

— Că. din punct de vedere 
al adeziunii jucătorilor la pro
gramul de pregătire, cu mici 
excepții, treburile merg bine și, 
pentru început, acest 
fc-arte important.

— Chiar din start 
șl„. excepțiile ?

— Din păcate, da.
la Sportul Studențesc, excepția 
se numește Sorin Răducanu. 
Un fotbalist pe cit de dotat, 
pe atît de capricios. Am spus 
tuturor răspicat încă de la 
prima noastră intilnire : Mircea 
Dridea nu face rabat de la 
muncă. Fie aceasta și pentru 
simplul motiv că a venit la 
echipă cu intenția de a obține 
rezultatele dorite de conduce
rea clubului, de suporterii ei. 
însuși faptul că. în planul ex
primării tactice, va trebui să

lucru este

se ivesc

Iar lanoL

modificăm structural, necesită 
și o schimbare de mentalitate.

— Mai la concret spus ?
— Noua „ediție Sportul Stu

dențesc*  se va deoseb- de cea 
veche în primul rind prin a- 
ceea că va trece de la mar 
cajul în zonă la cel „om la 
om". Și, cum bine se știe, mar
cajul mai sever implică un piu- 
de responsabilitate, cate nece
sită și un mai mare t.avaliu 
Altfel spus cele două nxxnc- 
te fundamentale ale x» tulul 
atac-apărare. devin 
gatorii pentru toată lumea Mai 
ales in condițiile In 
tul Studențesc este.
tul de fată o echipă fără ve
dete.

— Să înțelegem ci ultima a 
fost Coraș ?

— Nu știu dacă acesta a fost 
realmente un jucător de excep
ție la Sportul Studențesc, dar 
pot să afirm că. el fiind pus 
adesea să spargă ca un buldo
zer. plecarea lui impune o ase
menea restructurare a jocului, 
incit numele fotbalistului va 
conta mai puțin, decisiv rămi- 
nînd randamentul acestuia.

— Semne bune, in această 
privința există?

— Apreciind după medul 
cum s-a răspuns la efort, ca 
și la sarcinile de joc. răspun
sul meu este unul afirmativ, 
iar meciul acesta, de pi! iă

aojn jbli-

care Spor- 
în maoien-
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[re’venit lui 
pupă acest

Iți, copii și 
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Sportul Stu ientesc 
de tineret) este al pa
in cinci zii: 
in care au

•nanTid

dintre 
Lotui 
trulea 
scurtă 
tuate și antre

— Ce cuprinde, în 
re, programul echipei ?

— Noi antrenamente și jocuri 
cu întregul efectiv în scopul 
obținerii omogenizării la toate 
crpitolele Vom beneficia, de
sigur. și de serviciile jucători
lor de la loturi (Ciută. Stanici, 
Cristea Motmc II și lorgules- 
cu II). ultimii patru dind as
tăzi replica.- 
d<-nțes.-.

— M-ei in care Viacenpn a 
jucat impomu fratelui său. 
Giao—

— Sub 
v;ne din 
cu trage 
cirpera din timpul pierdut cu 
unele accide-țări il uruifaesc 
cu atentie și-1 aștept printre 
titulari, el c-nstîtuind. împreu
nă cu T?cleanu. elementul ma
tur absolut necesar intr-o e- 
chipă.

— Ce iaseasnnă. in interpre
tarea ha Dridea, experiența 
mtr-o formație studențească, ia 
tare, de regală caracteristic 
este elanul?

— îrseamnă echilibru și con
stanță 
riențâ.
pcate 
sCrsh

peri ,adă 
fost efec- 
:e.

conțin ua-

Spartului Stu-

impulsul tinereți care 
urmă. Gir» I">r£ules- 
putemic p-'tm a re-

11

• dinamo bucurești la 
TURNEUL DE LA SOFIA. Așa 
cum am anunțat, dinamoviștii 
bucureșteni participă. începînd 
de astăzi, ia turneul internatio
nal de la Sofia, dotat cu 
„Cupa Asparuhov- Au făcut 
deplasarea următorii jucători 
(nu figurează selecționabilii 
convocați la lotul reprezenta
tiv) : Stelea, Tene 
lău. Al. Nicolae, 

1. Varga, Nicoară, 
Sabou — Lupescu, 
hăescu, Timiș, Răducioiu. In 
pr;ma partidă a turneului, fot
baliștii bucureșteni vor întîlni 
pe campioana Bulgariei. Vitoșa 
Sofia. în celălalt meci voi e- 
vo.ua Dynamo Berlin și Real 
Saragosa.

— Jcrcă- 
B. Bucur 
Viscreanu, 
Lupu, Mî-

• NUME NOI PE BĂNCILE 
TEHNICE ALE DIVIZIONA
RELOR B. Din lista de 
schimbări de antrenori la for
mațiile dir eșalonul secund le 
r» ținem pe următoarele : I. Ma
nea la Politehnica Iași. Ștefan 
Saraeș la Șiretul Pașcani Ion 
lonescu la Gloria Buzău. Va
sile Simionas la Ceahlăul Pia- 
tra-Neamt, Florian Dumitrescu 
la F.C.M. Delta Dinamo Tulcea. 
Romeo Chihaia la Sportul „30 
Decembrie*.  Alexandru Moldo
van la Chimia Rm. Vilcea Ioan 
Czak» la Electromureș Tg. Mu
reș. Ștefan Coidum la Gloria 
Bistrița Gbeorgbe Mulțescu la 
UTUL

competiționai divizionara A U- 
nit ersitalea Craiova a susținut 
al 5-lea ]oc de verificare din 
actuala perioadă evoluînd la 
Făgăraș, unde a întîlnit echi
pa locală Nitramonia. Craiove- 
nii au cișțigat cu 4—2 (2—1), 
prin golurile marcate de Biță 
(min 21). Borbely (min. 36 — 
autogol). Pigulea II (min 70) 
și Bîcu (min 81). Golurile for
mației locale au fost realizate 
de Chirie (min. 37) și Gheor
ghe II (min. 72). Iată formația 
aliniată de Universitatea : Ghe- 
rasim — Cioroianu, N. Zamfir, 
Irimescu. Bica — Ciurea, ȘL 
Stoica, Mănăilă, P. Badea —* 
Biță, Bîcu. Au mai jucat : Du
mitru, Pigulea II. Carabaș și 
Roșu. Reamintim că Săndoi, 
Geolgău, Crișan, Ad. Popescu 
și Neagoe sînt plecați la lotu
rile reprezentative. Universita
tea va juca sîmbătă cu — 
Brașov. (S.

F.C.M.
CIPRIAN. coresp.).
SIBIU (tineret) — 

IZMIR 1—2 (0—1). 
a marcat golul e-

punct s-a detașat un grup de 
alergători, dintre care C. Ni
colae va eîștiga cățărarea de 
la Izvoarele, iar C. Paraschiv 
sprintul de la Cheia (ducere) ; 
pe cel de la întoarcere si l-a 
adjudecat V. Mitrăche. în a- 
cest loc, cei din față au avut 
6 minute avans față de pluton. 
Foarte atent la acțiunile cole
gilor de evadare, V Mitrăche 
a cîștigat apoi cățărarea de la 
Măneciu, sprintul de la Văleni, 
precum și pe cel final, de e- 
tapă (2. C. Paraschiv, același 
timp. 3—4. C. Nicolae și D Ca
bină la 4 minute, 5. C. Păun 
la 10 min.. 6. P. Șanta la 19 
min. ; plutonul a sosit la pes
te 20 de minute !). Etapa a 2-a, 
Ploiești — Buzău — Ploiești, 
120 km, a fost calmă (sprintul 
de la Mizil, ducere, i-a revenit 
lui Gh. Lăutaru, iar cel de la 
înapoiere lui V. Mitrăche) vic
toria fiind decisă la sprintul 
final, care i-a revenit lui 
Kovacs (2. Șt. Anton, 3. 
Ion, 4. Gh Lăutaru 5. Z 
rinez, 6.. S. Moldoveanul, 
tima etapă mai scurtă. 80 
desfășurată pe aceeași șosea.

L. 
AL 
Lo- 
Ul- 
km.

„CUPA METALUL"
a fost aproape identică ca des
fășurare cu cea precedentă. 
Sprintul de la Mizil a fost ciș- 
tigat de C. Nicolae. după care 
C. Bostan (Torpedo Zămesti). 
in vfrstă de 24 de ani. aflat 
la prima sa participare intr-o 
cursă importantă, dieși a-ea o 
bicicletă necompetitivă, cu o 
greutate dublă față de celelal
te. si-a luat „inima In dtr.tr*  
și a rulat singur cale de peste 
20 km, bătind sprintul de la 
Mizil (întoarcere). Va fi prins 
insă de pluton, dar va sosi 
și el la sprintul final, care i-a 
revenit lui L. Kovacs C. Z- 
Lorincz, 3. L Schneider, 4. E. 
Murea, 5. C. Dumitrescu 8. M. 
Mărginean). Clasamentul final : 
1. V. Mitrăche «125:09. X C. 
Paraschiv la 5 s, 3. C. Nicolae 
(toți Dinamo) la 4:11. 4. D. Ca- 
tană (Steaua) la 5:12. 5. C. Păun 
(Dinamo) la 10:01.6 6.
(Steaua) la 18:49.

în afara primilor clasați, s-au 
remarcat în această cursă C. 
Bostan, C. Dumitrescu (T_M G.B.) 
și juniorul N. Panaitescu (Vo
ința Ploiești) , restul par-.icipai- 
ților evoluînd submediocru.

Șanta

PIONIERII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
(Urmare tiin nao I)

de handbalul de perspectivă în 
Craiova Cel mai frumos meci 
al cîștigătoarelor, 8—6 cu Școa
la nr. 4 din Baia Mare situată 
pe locul secund. Urmează în 
clasament : 3. Școala or. 5 Fă
găraș, 4. Școala nr. 59 Bucu
rești, 5. Școala nr. 6 Odorheiul 
Secuiesc, 6. Liceul „M. Emi- 
nescu" Iași.

In cazul handtaliștîlor, for
mația cea mai omogenă s-a a- 
rătat a fi cea a Școlii nr 12 
din Arad. în urma ei s-au 

5
20
98

15
6

sat echipele Școlii nr 
Tg. Mureș, 
Baia Mare, 
București, 
Brașov și 
Giurgiu.

Școlii nr.
Școlii

Școlii
Școlii

nr.
nr.

nr.

cla- 
din 
din 
din 
din 
din

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

valorică Această expe- 
imi place să cred, se 
traduce si printr-un 

de boemie c «re nu o 
dată, td face loc In cadrul for
mațiile r Studențești, in care 
sint destui jucători ce se bucu
ră foarte mult cind ciștigă un 
meci, dar nu se supără prea 
tare cind n pierd Asta e foar
te frumos în campionatele de 
casă, între ar.ii de facultate 
sau îr.tre facultăți, ni însă și 
fa Divizia A Altceva urmă
rim arwn să realizăm la Spor
tul Studențesc. Dorim să re
petăm performanța cu Brăndby. 
dar de pe o poziție fruntașă ts 
dasamenud Diviziei A.

• NITRAMONIA FAGARAȘ 
- UNIVERSITATEA CRAIO
VA 2—4 (1—îl. COnt>nuîndu-și 
pregătirile per.tru noul sezon

j

j

J

• INTER 
GOZTEPE 
Armenean _
chipei gazdă, in min. 52, Birol 
pe cele ale oaspeților, în min. 
10 și 74 Sîmbătă și duminică, 
Sibiul va găzdui un foarte a- 
tractiv turneu Ia care se vor 
alinia Sportul Studențesc, Lo
tul de tineret, Goztepe și, bine
înțeles, proaspăta divizionară 
A, Inter. Programul este urmă
torul — sîmbătă : Sportul Stu
dențesc — Lotul de tineret (ora 
16) și Inter — Goztepe (ora 18); 
duminică: învinsele între ele 
(ora 16) și învingătoarele între 
ele (ora 18).

In organizarea Clubului Steaua, simbâtă. 30 iulie, de 
la ara ÎS. s duminică 31 iulie, de la ora 11. pe stadionul 
dir Bd. Ghencea va avea loc un festival cultural-sportiv 
in cadrul căruia se vor desfășura demonstrații de oarașu- 
tsn eu participarea fruntașilor acestei discipline, orecum 
si meciul de fotbal Steaua (old-boys) — Selecționata me- 
dattatQor olimpici, mondiali și europeni din celelalte secții 
ale clubului Steaua. In cadrul programului artistic isi vor 
da concursul Ansamblul Doina al Armatei Tudor Gheor
ghe. Dan Spătaru. Corina Chiriac. Dida Drăgan. Vasile 
Seicaru si Ștefan Hrușcă. Radu Gheorghe. Alexandru Arși- 
neL George Mihăită si grupul Adagio.

•u

TRANSFERĂRI DE

FLACARA MORE NI : Mc-, iii 
și Dumitrașcu (ambii de la Di
namo București). Stere (Vic
toria).

CORMNUL:
București).

N jța C ia

JUCĂTORI
f .C.M. BRAȘOV : COmănescu 

și Niculcioiu (ambii Victoria 
București), Obrașcu (F. C. Ar
geș), Cariureac (Petrolul Plo
iești).

F. C. ARGEȘ: Tirchineci 
tC. S. Tîrgovlste)-

_V CLI J-N AFOCA : Prunea 
(Dinamo București), AL Stoica 
(Rapid București), Teodorescu 
(Gloria Buzău), Kadar (F.C M. 
Brașov).

A.S.A. TG. MUREȘ: Mujnai 
și Muntean (ambii 
Napoca), S. Mihai 
(ambii Steaua).

RAPID : Balaur 
(ambii Victoria 
Clolponea (Steaua).

.U" Cluj- 
și 1. Minea

și Augustin 
București),

DIVIZIONARELE A
SPORTUL STUDENȚESC: V. 

Iorgulescu (Sportul „30 Decem
brie").

F. C. OLT : Stîngaciu (Steaua), 
Ruse (Petrolul), Cralu (A.S.A. 
Tg. Mureș), Ciobanu (C.S.M. 
Suceava).

INTER SIBIU: I Ene (Fla
căra Morenj), Alexa (C.S.M. 
Suceava), Laurențiu (F. C. Olt), 
B. Popescu (Jiul).

F. C. CONSTANȚA : Ivan și 
Dorobanțu (ambii Steaua).

F. C. BIHOR : Bucico (Spor
tul Studențesc), Weisenbacher 
(Universitatea Craiova), Blid 
(Steaua), Szcneș (Olimpia I.U.M. 
Satu Mare).

Pentru tenis, o mențiune spe
cială foarte talentatelor pionie
re Mihaela Pop (Școala nr. 11 
din Baia Mare) și Floarea To- 
hati (Școala nr 1 din De;), au
reate la categoria 11—12 ani, 
și, respectiv, 13—14 ani. la fel ca 
și băieților Nicu Spinu (Școala 
nr. 1 Drobeta Tr. Severin) și 
Gabriel Moroșan (Școala nr. 4 
Suceava), care atestă certe ca
lități pentru acest sport. Dar 
intr-un clasament general pe 
județe, locul I îl ocupă Ialomi
ța cu cel puțin doi 
tanți de perspectivă 
Dinescu și Stelicâ 
pregătiți la centrul
din orașul de reședință al ju
dețului (10 terenuri, sute de a- 
matori din rîndul copiilor și 
juniorilor).

reprezen-
Cristian 

Dragomir, 
de tenis

I
I
i
l
I
I
I

0 conpdițic cu • îHridu^d!! trddilic
In plin sezon estival, sp 

tul exercită o permanentă 
tractie și in rindurile celor 
flați la odihnă in cele mai 
torești localități ale tării, 
stațiuni balneo-climatence 
tuate fie la munte, fie la 
re. Salba de asemenea 
zări foarte solicitate in 
timpul cald cuprinde și 
cele ale județului Vilcea,
lo unde, in aceste zile, veți in- 
tilni mii de tineri sau oameni 
ai muacii. Pentru ei. CJ.E.F.S. 
Vilcea, în colaborare cu Con
siliul județean al sindicatelor, 
au organizat, sub însemnele 
Daciadei, o nouă ediție a

a- 
a- 
Pt-

ma- 
așe- 
ar.o- 

pe 
aco-

EXCURSII PE DUNĂRE
LTB.R. BUCUREȘTI organizează in cola

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

Excursie de o zi
ora 8 plecare din București. de la hote) 

„Intercontinental" la Călărași vizitarea 
Muzeului de istorie a parcului Dumbrava, 
a grădinii zoologice a Casei
G. M. Vasilescu-Vasia

ora 12,30 : dejun pescăresc la 
„Călărași"

ora 14 -. -plimbare cu vaporul pe 
cea pînă la Dunăre timp de trei ore : re
tur la Călărași, plecare spre București

memoriale

restaurantul

brațul Bor-

sosire in îuru! orei 20.
Preț 221 lei/persoană : pentru elevi $j pen

sionari 204 lei'pers
Excursie de două iile

Ziua 1 la ora 14 plecare din București, de 
la hotel 
Instalare 
telului

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

Preț 374 lei/persoană ; pentru elevi și pen
sionari 343 lei/pers.
înscrieri și informații la toate agențiile de 

turism ale I.T.H.R. București.

„Intercontinental" ia Călărași 
la hotel, cină la restaurantul ho-

„CUPA
irnei compe iții de tradiție, in
titulate „Cupa stațiunilor". 
„Este • întrecere care face ca 
viața sportivă să pulseze con
tinua in toate stațiunile din 
județul nostru" — ținea să re
marce tovarășa Maria Baltag, 
responsabila 6ecției Sport-tu- 
rism a Consiliului județean 
Vilcea al sindicatelor, pe 
care am întilnrt-o. între orga
nizatori, la finalizarea actua
lei ediții, desfășurată la Căli
mănești-Căciulata.

„O ediție reușită — relevă 
interlocutoarea noastră. care 
s-a bucurat de colaborarea, ca 
de obicei strînsă. eu organele 
și organizațiile sportive. Am 
avut și sprijinul organelor lo
cale de partid și 
stațiune, care au 
noi. organizatorii) 
întrecerii să fie

de stat din 
dorit (ca și 

ca tradiția 
continuată. 

Vreau să subliniez și un alt 
aspect: prin această Cupă a 
stațiunilor, care se desfășoară 
prin rotație reușim să îmbu
nătățim baza materială a spor
tului din județ. Pentru că. de 
fiecare dată, stațiunea care 
găzduiește întrecerile se stră
duiește să pună la punct ame
najările existente, mai mult 
chiar să le mărească numărul"

în această privință conside
răm firesc să subliniem spriji
nul r>e care competiția l-a 
primit din partea Consiliului

STATIUNILOR“
popular al orașului Câiimă- 
nești (prin tovarășul D. Sto- 
ian) in special, această atră
gătoare așezare de pe firul 
Oltului fiind în perspectiva de 
a dispune — pe lingă amena
jările existente — de un pri
mitor stadion, precum și de 
alte spatii rezervate exercițiu
lui fizic organizat. Firește, în 
folosul tuturor celor ce fac 
popas acolo sau sînt angajatii 
unor unități economice.

în actuala ediție a „Cupei 
stațiunilor vîlcene", sportivii 
din Călimănești-Căciulata s-au 
situat pe locul I în clasamen
tul general (76 p), urmați fi
ind de cei din Govora (60 p), 
Olăncști (55 p). Ocnele Mari 
(17 p) și Voineasa (3 p). Să 
consemnăm și numele cîștigă- 
torilor pe probe și discipline:

CROS, 800 m fete: Marilena 
Pleșca (Govora) 1 500 m bă
ieți: M. Miutoiu (Govora),
TENIS: N. Ionescu (Govora), 
TENIS DE MASĂ: Mioara 
Ștefănuț și Em. Ceafă (Căli- 
măneștij; ȘAH: Maria Gheor
ghe (Olănești) și Șt. Manola- 
che (Călimănești); POPICE: 
Liliana Rotaru (Olănești) și 
D. Ancuta (Ocnele Mari); VO
LEI: .Govora — fete Și__Căli- 
mănești — 
Călimănești 
— băieți; 
mănești, 2. 
sa. (T, Șt.)

fete și Căli- 
băieți; HANDBAL; 
— fete și Govora 

FOTBAL: 1. Căli- 
Govora, 3. Voinea-

vo.ua


PESTE HOTARE
In concursul de „Cupa Mondiala" de la Verona

întins, continuă! Ai pierdut, continuă!

CU O SECUNDA AVANS

PAULA IVAN - CEA MAI 
MONDIALA A ANULUI

BUNA PERFORMANTA
LA 1500 m: 3:5840 I

ROMA, 28 (Agerpres). In ca
drul concursului international 
de atletism de la Verona, ccn- 
tir.d pentru „Marele Premiu*  
al Federației internaționale, 
sportiva română Paula Ivaa a 
avut o comportare remarcabi
lă, cistigind proba de 1500 m 
cu timpul de 358.8*  — eea mal 
bună performanță mondială a 
anului. Pe locurile următoare 

situat Christine Cahill 
i B
Gall 

, Ve 
:06 18

s au i 
(Marea 
Kim 
4:05,41, 
— 4:
(R.F.G.Î 
Gabi 
din cauza 
excesive.

Un ușor sctrtlit metalic, pro
venind dinspre coridor, ves
tește că orofcsorul Stephen 
Hawking de Ia catedra de Ma- 
temstică-Fizică a Universității 
din Cambridge și-a început 
ziua de lucru. In aulă pătrun
de un cărucior electric, echi
pat cu un ordinator electronic 
și difuzoare: în scaunul căru
ciorului — un sacou pepit, un 
pantalon, o cămașă cu crava
tă, intr-u- cuvint. un maldăr 
de haine care 
bunăvoință, ar aduce cu for
ma unui corp omenesc. Pen
tru ce. ce asistă in premieră 
la scena, va 11 șocant momen
tul In care mineca stingă a 
saco-lui va începe să se miș
te dc-asupra butoanelor, ani
mată d ut braț scheletic, iar 
o vom- metalică, a ordinato
rului. va rosti un eteric „bu
nă dimineața, ce mai faceți?*.  
Apoi aceeași mină, apăsind 
aceleași butoane, va tncepe să 
dicteze lungi șiruri de ecuații, 
de formule, pe care cei mai 
buni s’udenți le vor transcrie 
pe tablă Realitate cutremură
tor de adevărată, o boală ne
miloasă cum este scleroza a- 
miotroCcă a vrut ca mintea 
unui savant considerat între 
cei mai străluciți matematieni 
să fie atașată unui corp 
pra-tic inert. Stephen Haw
king. omul care la 40 de 
ani s-a văzut condamnat la 
imobilitate si imposibilitate de 
a vorbi, este cel ce a smuls 
în mare parte vălul ce aco
peră mist'-rtl „găurilor ne
gre- ale Universului, trăgind o 
punte intre cei doi ..stilpi- ai 
fizicii moderne. relativitatea 
generală și teoria cuantelor. 
Este, deci, cel ce se află —

singurul — la un pas de des
coperirea pe ■ care a visat-o 
toată viata însuși marele Ein- 
ștein !

Și deși medicii. îi spun că 
efortu' îi poate secătui fatal
organismul, și așa pîndit de o «J
moarte prematură, omul din 
cărucior continuă să 
furibund, 16. uneori 18 ore pe 
zi. De ce ? Cu viteza a ma
ximum zece cuvinte pe minut, 
doar atîtea putînd el dicta or
dinatorului. Hawking explică: 
„Sînt Ia numai cîțiva pași dc 
elucidarea unui mister care ar 
lămuri însăși originea Univer
sului — dorință de secole a 
întregii omeniri. Cum aș pu
tea să renunț ? Ce preț mai 
are viața mea. pe lingă un »- 
semenea dar făcut oameni
lor? și apoi, încă din anii 
studenției, pe cînd eram com
ponent al faimosului echipaj 
de canotaj al Universității 
din Oxford, antrenorii m-au 
învățat : cel mai important 
e să ajunei cu o secundă 
înaintea adversarului ta lini® 
de sosire, iar 
trebuie să 
cursa, pină la 
lor. Nu le-am 
așa turn sînt.

Adversarul cel mai reduta
bil al lui Stephen Hawking 
este terib-a maladie, cu riscul 
conturat al morții sau, și mai 
rău. al pierderii totale a posi
bilității de comunicare. Motiv 
pentru care fostul canotor de 
la Oxford luptă din răsputeri 
să ajungă la linia de sosire a 
marii descoperi-i. măcar cu 
o secundă înaintea Marelui 
Adversar...

lucreze
chowe (Polonia) au fost con 
semnate următoare 
te : Paunovic; — 
1—0 ; Prevoznik — 
bulescu remiză ;
Boitkevici remiză ; Palcovjcz 
— Solojenkin 0—1.

In clasament conduce maes
trul bulgar Andonov, cu 7.5 
puncte. Maestrul român Dan 
Bărtxileficu se află De locul 4, 
cu 5 puncte.

In runda a 8-a a turneului 
feminin. Levitina a ciștigat la 
Sweczik. Jahn a pierdut la 
Kasoșvili, iar partidele Jet- 
skaia — Eugenia Ghindă. Si- 
kova — Wagner s-au încheiat 
remiză. In fruntea clasamen
tului se află sovieticele Levi
tina și Kasoșvili, cu cite 7 
puncte.

e rezulta 
Szimczak

Dan Bir- 
Scben —

cu oarecare

pul de 1534.78. fiind urmată 
la riadul ei. de Annette Ser
gent (Franța) — 15:42.05.

A DOUA VICTORIE 
A HANDBALISTELOR 

LA KAUNAS
MOSCOVA, 28 (Agerpres). 

In ziua a doua a turneului fe
minin de handbal de la Kau
nas (R.S.S. Lituaniană), selec
ționata României a obținut o 
nouă victorie, intrecind eu 
scorul de 27—23 (16—10) for
mația R.S.F.S. Ruse.

Alte rezultate : Selecționata 
olimpică a S.U.A. 
nata de tineret 
21—18 (9—10) ;
R. S. S. 
(15—13).

TURNEUL DE ȘAH 
DIN POLONIA

In runda a zecea a turneului 
masculin de șah de la Nalen-

ei.

pentru aceasta 
lupți toată 

capătul puteri- 
uitat nici azi, 
sfatul®.

— 4:05,25,
(S.U.A.) —
lalek (R.F.G.) 

Kraus 
ilianca

ier 
Mk

4:08,06. It 
?la Dorio a abandonat 

ildurii și umidității

.> — Selecțio- 
a U.R.S.S.

U.R.S.S. —
Lituaniană 29—24

tea

în cursa feminină de 5000 m, 
ciștigută de Angela Tooby 
(Marea Britanie), în 15:25.53. 
Viorica Ghican (România) a 
ocupat locui secund cu tim-

AU ÎNCEPUT C.M. 
DE ATLETISM PENTRU 

JUNIORI

MONTREAL, 28 (Agerpres). 
In orașul canadian Sudbury a 
început cea de-a doua ediție 
a Campionatelor Mondiale de 
atletism pentru juniori, com
petiție la care participă circa 
1200 de sportivi și sportive din 
132 de țări, între care și 
România.

în prima zi de întreceri s-a 
disputat o singură finală, cea 
de 10 000 m masculin, în care 
victoria a revenit atletului etio
pian Addis Abebe, în 28:42,13, 
urmat de compatriotul său 
Bedelu Kibret — 28:48,53, Ja
mes Songkok (Kenya) — 
28:50,42. Noerbert Kilimalf 
(Tanzania) — 28:51 etc.

ADVERSARILOR I
SANCȚIUNI DIFERENȚIATE

CUPLUL

Sorin SATMARI

•W.V.W.V.V.’.W.S’.M.^WWAW.-AW.

MONTREAL, 28 (Agerpres). La 
recenta reuniune, de la Oltaw'a, 
a Comisiei Medicale a C.I.O., a 
fost prezentat un proiect de 
măsuri în cazul utilizării de că
tre sportivi a medicamentelor 
stimulatoare interzise, sancțiu
nile urmînd a fi diferențiate după 

• gradul de nocivitate a substan
țelor respective. Astfel, pentru 
folosirea de amfetamine, steroizi

•O precizare a U.E.F.A. • Admira Wacker - 4 puncte 
(din 4) în campionatul austriac... • ...iar Malmo 4 punc

te avans în divizia suedeză • Meciuri amicale

ÎMPOTRIVA dopingului
anabolizanți, 
analgezici, se 
pendare pe 2 ,
recidivă, suspendarea va fi pe 
viață. Pentru efedrina, fenilpro- 
ponolamin, codeină (chiar și sub 
forma produselor antitusive), 
suspendarea va fi de 3 luni la 
prunul control pozitiv, pe 2 ani 
la al 2-lea și pe viață la cel de 
al 3-lea.

cafeină inhibitori 
va aplica o sus- 
ani, iar in caz de

Dcsi neașteptat (alții fiind mari favoriți înaintea competiției!), du- 
Iul dintre spaniolul Pedro Delgado (In prim-p/an) și olandezul 
Steven Rooks in Turul Franței a devenit, etapă cu etapă, mai in
teresant., Cum o. lege nescrisă, a șoselelor prevede ca principalii 
adversari să nu se scape din ochi, iată „tandemul" care avea sâ 
se claseze în fruntea ierarhiei finale in ordinea Delgado — Rooks.

pcdalind. din greu, intr-o etapă de munte.

Zurich, r
Secretariatul 
de Fotbal (U.E.F.A.) se 
că, în cazul L_ ____ „ _
prezentă în cupele europene 
jucători în selecționata țării 
pective calificată în finala 
neuluî olimpic de fotbal, 
poate amîna meciul-retur 
cadrul cupelor europene. E 
cum se știe, a doua manșă _ 
primului tui al cupelor europe
ne este programată la 5 octom-

28 (Agerpres). De la
1 _ Uniunii Europene 

anunță 
în care o echipă 

j are 
i res- 

tur- 
îsl 

din 
După

brie (turul — la 7 septembrie), 
iar finala turneului olimpic ur
mează să aibă loc la 1 octom
brie.
• Rezultate înregistrate în e- 

tapa a doua a CAMPIONATULUI 
AUSTRIEI : Vienna
S.C. 1—2 : ASK Linz 
erts Steyr 1—3 : 
genfurt — Sturm 
Admira Wacker 
2—, • Rapid Viena 
Innsbruck 1—0.

Wiener 
Vorwa-

Kla- 
o—o : 

Polten 
Tirol
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s 4§
I

“"T* ”

■;ț
$

S
UN PROGRES FULGERĂTOR

$

§

§

S

Se întîmplă deseori că. intr-un sport- sau 
altul im necunoscut să apară dintr-o dată ia 

. cel mai înalt nivel al performantei—E semnul 

. sigur al unui talent de excepție. La recen
tele Campionate unionale de înot, proba de 
200 m ă revenit lui Iuri Bahkatov care, cu
cerind titlul a stabilit a 6-a performantă 
mondială â sezonului, cu 1:49.85. anunțin- 
du-și. iată (al cîtelea In lume ?) intentitie 
de a urca pe podium la Ol&npiada de vară. 
Specialiștii în natatie l-au căutat 
anului trecut, a trecut mult .pînă 
dar au reușit să dea publicității 
căi în clasamentele anului 1987.

" afla deeît pe locul 10L cti un mai ....______ _
modest l:53;07... Curios este insă și un aii 
fapt, acela că Bahkatov a împlinit de 
surind 20 dc ani. vîrstă la care alți înbtăfcri 
înoep să se gîndeăscă la final. Să

- deci verdictul viitorului aBÎ-bbiat.

în topurile 
l-au găsi), 
informația, 
el nu se 
mult deții

așteptăm,'

LA MAI... SUS !

A curs șî va mai la-săritură_______ cu 
curge, pe bunâ drep- : jina. Iată citeva 
tate, multă cerneală

- pe seama unicului 
.membru al . „clubului 
celor de peste 6 me
tri". - -
ghei Bubka, 
man mondial 
senzațional

sovieticul Ser- 
record- 
eu un 
6.06 m

pră- 
din- 
ofe-tre răspunsurile 

rite de campionul so
vietic la num ercasele 
intțebăți puse, 
tutindeni, 
ziariști : 
voi opri ? 
eesla s-ar

pre-
de către 

„Unde mă
Anul a- 
putea să

reușesc 6,10 metri 
sau _ chiar 6,15 metri. 
Dacă va mai apare 
însă un performer cu 
care să impărțim gri
jile progresului aces
tei discipline și cu 
care să am o rivalita
te sportivă cit 
strînsă, nit este 
dus 
ani 
sau 
6,25
putea fi acesta? „Pre-

mai 
ex- 

ea in următorii 
să sărim — el 
eu — 6,20 sau 
metri". Cine ar

tendenți serioși par 
polonezul Chmara, a- 
mericanul Diaz. fran
cezul Vigncron, co
naționalul Gatulin și 
fratele meu, Vasili". 
Prăjina cu care sare 
Serghei a fost spe
cial construită pentru 
el, în Statele Unite 
(marca „Spirit"), are 
5,25 metri, iar priza 
campionului se află 
la „cota 5,11 metri".

§

s

§

RISCURILE GLORIEI §

Austria 
Graz 

— ST
— FC ____

_ .. In clasament 
conduce Admira Wacker, cu 4 p, 
urmată de Vorwaerts șl Austria 
Klagenfurt — cite 3 p.
• După 14 etape. în CAMPIO

NATUL suediei se menține li
deră echipa Malmo, cu 23 p, ur
mată de formațiile IFK Goteborg
— 19 p Si Norrkoping — 18 p. 
Rezultate înregistrate în etapa 
a 14-a : Djurgaarden — Oergryte 
1—1 Gais —Oster 1—0 : Malmo
— Hammarb? 2—0 : Sundsvall — 
Norrkoping 2—2 ; IFK Goteborg
— Frolunda 1—1 ; ĂIK Stock
holm — FC Brage 2—2.

• Intr-un meci disputat
Freiberg (R. F. Germania), 
pa Olympiakos Pireu a învins 
cu scorul de 3—0 (0—0) formația 
locală • Intr-un joc disputat la 
Erfurt, ec .pa locală Rotwciss a 
invins cu scorul de 4—0 (4—0)
reprezentativa Maltei • La Jena 
(R.D. Germană). în meci amical, 
formația ocală Carl Zeiss a in
vins cu scorul de 4—1 (2—1) e- 
chipa Csepel Budapesta • A- 
flată în turneu în R.F. Germa
nia. reprezentativa R.P. Chineze 
a întilnit formația F.C. Pforzheim, 
cu car- a terminat la egalitate : 
1—1 (1—0). • Meciul amical,
disputat la Moscova. între echi
pa Torpedo si formația bulgară 
Vitoșa Sofia, s-a încheiat nede- 
cis : 3—3 (2—2). Fapt rar intîl- 
nlt. în această partidă arbitrul 
I. Savcenko a acordat patru lo
vituri de la 11 m. dintre care 3 
la poarta oaspeților, toate 3 fiind 
apărate de portarul Delcev.
• In orașul cehoslovac Frydek 

Mlstelc s-au încheiat întrecerile 
Campionatului European pentru 
juniori (jucători pînă la 18 ani), 
victoria revenind selecționatei 
U.R.S.S. cart a întrecut în fina
lă, cu 3—1 (după prelungiri), 
formație Portugaliei. La sfîrșitul 
timpului regulamentar de joc 
Scorul fusese 1—1.

In meciul pentru locul 3, echi
pa R.D. Germane a cîștigat cu 
scoru’ de 2— f0—0) în fața se
lecționatei Spaniei. ’

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Succesul sportiv are, desigur, părțile sale 
plăcute, nu insistăm, vom spune doar eă 
spre exemplu. Steffi Graf primește zilnic a- 
proximativ 60 de scrisori de la sustină‘orii 
ei. toți arătlndu-i,- desigur. simpatie. în 
schimb campioana trebuie să suporte, tot 
zilnic, si asalful reporterilor, al fotografilor, 
al curioșilor, al amatorilor de autografe. 
Este principalul motiv pentru care in turtii 
casei sale dia Bruh! a fost construit încă 
un zid, suplimentar; înalt de 4 metri, menit 
să ioace rolul meterezelor de la castelele 
din Evul Mediu („în torind n fr săpat si 
un șanț !•*  — ■ afirma un glumeț...). Luind 
lucrurile in serios Insă. noul „numărul 1" 
din tenisul mondial feminin crede că. 
fiind intensele si repetatele solicitări 
cane este supusă, pe teren sau in afara 
nu va mai 
longevitate 
decesoarele
Navratilova.

date 
la 

’ui. 
de

nre- 
si Martina 

cam ne la

putea repeta Performanțele 
la Înalt nivel realizate de 
sale Chris Evert

„Mă voi retrage
26—27 de ani" — a anticipat ea deunăzi in 
fata unui reporter de la L’fîquipe.

Rubrică reaiizjtă de 
Radu TIMOFTE
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BASCHET • Rezultate Înregis
trate în cadrul Campionatului 
European ' pentru junioare, com
petiție ce se desfășoară în Bul
garia : Soaui — Polonia 87—80 
(29—40' ; Franța — Israel 67—46 
(28—21) : U.R.S S. — Cehoslovacia 
76—73 (42—39) ; Belgia — R. F.
Germania 58—40 (25—21' ; Bulga
ria — Italia 83—51 (45—17).

CICLISM a Etapa a 4-a a Tu
rului Poloniei a fost ciștigată de 
polonezu Janek Bodlk, crono
metrat pe 177 km tn 4 h 02:32. Li
der al clasamentului general se 
menține Zb’eniew Lludwiniak. 
urmat la 8 s de sovieticul Arvid 
Tammesa'.

HOCHE' P. IARBA • In pri
ma zi a turneu'ui feminin de la 
Klaipeda rR.S.S. Lituaniană), se
lecționata U.R.S.S a 
scorul de 4—' ri—0) 
hosîovaclel

POLO • Rezultate ._
în cadru' Cam.-k>natului 
pean pentru iuniori ... . _ . _ 
găzduită de orașul olandez Veen- 
dendaal * Ital5' — Belgia 9—8 
(2—3. 0—3 4—0 5—2) : Grecia —
Franța 9—3 (1—1. 2—t. 4—1. 2—0) : 
R.F. Ger—-r'c — Turcia 
(3—1 2—2 2—’ 1—1).

tenis a fn turul secund 
turneulu masculin de la 
deaux .. ___ . 
em l-a elimi' at cu 6—0. 4—6.
6—1 De francezul Eric Wlnograd-

sky. Claud!) Pistoles! (Italia) â 
dispus cu 4—6 6—3, 6—3 de
Jean-Philippe Fleurian (Franța), 
iar americanul Lawson “ 
l-a întrecut cu 6—7, 6—2, 
argentinianul 
• In cadrul 
Hambu’* 
tul feminin 
gosla vi a .._____ _  __ _
3—6. 6—? pe Nathalie Herreman 
(Franța). 
Cueto a ellm5

compatrioata

Duncan 
8—3 pe

Vilas; ■ 
de la 
circul*

Guillermo
__ turneului 
ex-tind pentru __ 

Șabrlna Goles (Iu- 
* Ir trecut-o eu 8—3.

Întrecut cu 
echipa Ce-

înregistrate 
Euro- 

comnetitie

8—8

al
Bor- 

suedezul Joachim Nvstro- 
elimbat

vest-germana Isabel 
t-O CU 8—4. 6-r3 

pe compatrioata sa Wiltrud 
Probst, iar Jane Novotna (Ceho
slovacia) a "istlgat cu 7—5. 6—0 
în. fata elvetieneei Celine Cohen. 
• In turneu' de la Stratton 
Mountain (Vvmoaa austraiia- 
nul Darrer Cahill l-a învins cu 
6—3. e—o n ■ neozeelandezul Kelly 
Evernden canadianul Grant 
Connei a spus cu 6—4. 8—4
de americanii' Derrick Rostagno. 
lar Marty Davis (S.U.A.) a 
tigat cu 1—' 8—2 partida
Thoma Hostadt (Suedia).

VOLEI • Turneul feminin 
la Odes a &»-♦ dstigat de 
prezentativ- R.P. Chineze 
tă de selecționatele

Pe -ului. 
. Coreene 
Rezultate 

ultima 
Chineză 
U.K S.S.

3—1 : 
Germania 3—1.

U.R.S.S.
S.U.A.. R.P D.
Cermania. 1 
trate în 
ei : R.P.
Cuba —
— S.U A
— R. F.

crș- 
cti
de 
re- 

urma- 
Cubei, 

Janonici. 
și R.F. 
înreeis- 

z! a competitl- 
— Peru 3—0 : 

. 3—1 : Japonia 
R.D. Germană
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