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ZIAR Al CONSlUUlUt NAflONAl PENTRU EOUCAflE FIZICA Șl SPORT

IA ÎNTREPRINDEREA DE AUTOCAMIOANE DIN BRAȘOV il a«a xuv -
Tovarășul Nleolae Ceaușescu, 

secretar genera! al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună eu tovarășa Elena 
Ceaușcscu au efectuat, vineri, 
o vizită de lucru Ia întreprin
derea de autocamioane din 
Brașov.

Desfășurat în această perioa
dă de intensă activitate crea
toare, in care oamenii muncii 
din întreaga (ară depun eforturi 
susținute pentru a intîmpina 
cu noi și remarcabile fapte 
muncă marea sărbătoare de 
23 August, noul dialog 
lucru al secretarului general 
partidului cu constructorii 
autocamioane s-a axat pe 
naliza cuprinzătoare, aprofun
dată, a modului în care se ac
ționează în direcția valorificării 
depline a importantului poten
țial tehnic și uman de care 
dispune această unitate indus
trială, în vederea îndeplinirii 
integrale a sarcinilor de plan 
pe anul 1988 și pe întregul 
cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intîmpinați cu căldură, cu 
deosebită bucurie de puternicul 
colectiv muncitoresc din Bra
șov, cu grăitoare manifestări 
de dragoste, de aleasă prețuire. 
Miile de muncitori, tehnicieni, 
specialiști veniți in intimpinarc 
au aplaudat și ovaționat în
delung, au scandat cu însufle
țire numele partidului și al 
secretarului său general.

Secretarul general al partidu
lui a fost informat că întregul 
colectiv de 
acționează 
planului Ia 
deosebire 
consumului 
electrică, creșterea productivi
tății muncii, reducerea costu
rilor de producție, sporirea efi
cienței întregii activități. Ca 
urmare, in cele șapte luni care 
au trecut din acest an s-au 
înregistrat indici superiori la 
realizarea planului față de pe
rioada corespunzătoare a anului 1987.

Pe tot parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost înconjurați de numeroase 
grupuri de muncitori care 
le-au oferit flori, intimpinin- 
du-i cu puternice aplauze 
ovații, cu emoționante 
nifestări ale recunoștinței 
care le-o poartă cei ce mun
cesc in această puternică uni
tate industrială a Brașovului.

Secretarul general al parti
dului a discutat cu muncitorii 
și specialiștii despre modul 
cum se realizează sarcinile de 
plan, cum se acționează pentru 
îmbunătățirea continuă a ca-
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muncitori al uzinei 
pentru îndeplinirea 
toți indicatorii, cu 
pentru reducerea 

de metal și energie

ma
pe

’ § 
lității produselor, o-a interesat Ș 
îndeaproape de condițiile de $ 
lucru existente in întreprindere, § 
de problemele de muncă și 
viață ale oamenilor.

Constructorii de autocamioa
ne au adresai conducătorului 
partidului și statului cele mai 
calde mulțumiri pentru noua 
vizită de lucru, pentru atenția 
permanentă și sprijinul pe care 
le acordă dezvoltării și moder
nizării acestei mari întreprin
deri, creșterii nivelului de trai 
al întregului nostru popor.

In continuarea vizitei, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu 
lc-au fost prezentate o serie de 
autocamioane, de autovehicule 
speciale care ilustrează gradul 
de diversificare a producției, 
nivelul tehnic atins în acest 
domeniu de industria româ
nească constructoare de mașini.

Cu acest prilej, s-a organi
zat și o prezentare a celor mai 
noi tipuri de tractoare, reali
zate în cadrul aceleiași cen
trale industriale, cu înalte per
formanțe tehnice, cu consumuri 
reduse de carburanți și o înfă
țișare modernă.

Analiza modului de îndepli
nire a sarcinilor ce revin con
structorilor de autocamioane 
pe anul în curs și pe întregul 
cincinal, a programelor de mo
dernizare a producției și a 
tehnologiilor de fabricație, de 
creștere a productivității mun
cii și a calității produselor a 
continuat în cadrul întîlnirii 
secretarului general al parti
dului cu membrii Consiliului 
oamenilor muncii al întreprin
derii, la care au participat ca
dre din conducerea centralei 
industriale și ministerului de 
resort, membri ai birourilor 
comitetelor județean și muni
cipal de partid.

La încheierea întîlnirii cu 
membrii Consiliului oamenilor 
muncii, conducătorul partidu
lui și statului nostru a fost 
salutat din nou cu entuziasm 
de numeroși muncitori, ingineri 
și tehnicieni aflați pe platoul 
din fața întreprinderii. S-a 
scandat cu putere numele 
partidului și al secretarului 
său general, al patriei noastre 
socialiste. O gardă aliniată pe 
platou a prezentat onorul.

La plecarea din întreprindere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a adresat miilor de construc
tori de autocamioane aflați pe 
platoul din incinta întreprin
derii.

Aprecierile și îndemnurile 
adresate de secretarul general 
al partidului au fost primite 
cu multă însuflețire de miile 
de oameni ai muncii, care au 
aplaudat și ovaționat îndelung.
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0 frumoasă competiție In Capitală: Balcaniada de natație

11 MEDALII PENTRU SPORTIVII ROMANI IN PRIMA ZI
Două binecunoscute baze 

sportive ale Capitalei — Ba
zinul „23 August" și Ștrandul 
Tineretului — au îmbrăcat ți
nuta de gală, spre a-i primi 
pe oaspeții Bucureștiului, par
ticipant! la cea de a 19-a edi
ție a Balcaniadei de natație. 
După obișnuitele 
deschidere ale 
ieri după-amiază 
să fie desemnați, 
spectatorilor, primii campioni 
pe 1988, dintre sportivii din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și, firește, România. în 
rîndul protagoniștilor s-au aflat, __ _______________
zentanții tării noastre, bilanțul lor in ziua inaugurală a fru
moasei competiții fiind de 11 medalii (6 de aur) — 9 la înot (â 
victorii) și 2 la sărituri. Vă prezentăm. în continuare, un film al 
întrecerilor din cele două bazine.

5 VICTORII CLARE ALE

festivități de 
întrecerilor, 
au început 

în aplauzele

Au trecut doar două minute 
de la începerea competiției de 
înot și spectatorii din tribu
nele bazinului „23 August" au 
și izbucnit în. ropote de aplau
ze, salutînd succesul celei din-

PROGRAMUL ULTIMELOR REUNIUNI
ASTĂZI

ÎNOT, Bazinul ,,23 August", ora 18 : 50 m liber, 100 m flu
ture, 400 m liber, 100 m spate, 200 m bras, 4x100 m liber mascu
lin șl feminin. /

S AUTURI, Ștrandul Tineretului, ora 16 : platformă feminin.

MIINE
ÎNOT, Bazinul „23 August”, ora 17 : 100 m liber, 200 m fluture, 

200 m mixt feminin și masculin, 800 m liber feminin, 1500 m 
liber masculin, 4x100 m mixt feminin șl masculin.

SĂRITURI, Ștrandul Tineretului, 
lin : ora 10: trambulină feminin.

ora 1* : trambulină mascu-

intr-o probă sau alta, repre-

Înotătorilor noștri
la 200 m liber (elevei lui M. 
Hohoiu îi aparține și a cincea 
„poziție" în top, cu trei ze
cimi mai bine). Băimăreanca 
Pura s-a mulțumit cu argin
tul, cucerit lejer în disputa cu

Start în proba de 200 m liber Foto: Aurel D. NEAGU
S

s
care

tîi campioane a ediției ’88. A- 
ccasta nu putea fi decît una 
dintre favorite, adică o sporti
vă din România. Numele ei 
este Luminița Dobrescu,
a luat un start bun, în ime
diata ei apropiere fiind, după 
primul bazin, Stela Pura. Re- 
șițeanca s-a distanțat însă 
treptat, încet dar sigur, o- 
prind cronometrul, la finele 
celor patru lungimi, în drep
tul unui rezultat de 2:00,70, 
nou record al Jocurilor, a opta 
performanță mondială a anului

Borisova (Bulgaria), dar tim
pul nu o poate satisface.

A doua victorie a culorilor 
noastre a venit — după un 
firesc „intermezzo" cu un cra- 
ulist bulgar, Koceanov, în 
frunte — în următoarea probă 
feminină, 400 m mixt. unde 
era de așteptat a doua „du
blă românească" (aur+argint). 
Și așa a și fost. Nocmj Lung

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

în întrecerile atlefilor seniori

DISPUTE PASIONANTE
PITEȘTI, 12 (prin telefon). Ziua a doua 

a Campionatelor Naționale de atletism, 
desfășurate pe o temperatură destul de 
ridicată, a prilejuit un spectacol sportiv 
de frumoasă ținută si cîteva performante 
notabile.

Să înoepem cu principalele rezultate. 
La 3 000 m feminin, probă desfășurată vi
neri seara, titlul de campioană a revenit 
Paulei Ivan (Olimpia București) 8:30.72, 
urmată de Elena Fidatov (C.S.M. Delta 
Tul cea) 8:51,18 si Mariana Stăncscu (Po
litehnica Timișoara) 8:55,74. Tempoul 
cursei a fost destul de lent pînă în mo
mentul în care la conducere a trecut... 
maratonista tîrgovișteană Elena Murgoei. 
care a imprimat alergării un ritm mai 
susținut. Pe ultimele două ture, 
a trecut la conducere Paula Ivan, care a 
rezistat cu brio finisului Elenei Fidatov, 
Campioană națională de tineret — Lu
minița Zaieiuc (Minerul Deva) 9:09,22.

în proba de 10 km feminin s-a înre
gistrat singurul record al reuniunii, ei 
apartinînd Victoriei Oprea (Steaua), cu 
44:59, care a cîștigat clar în fața Mihaclei 
Dăogăroiu (C.S.M. Unirea Alba Iulia) — 
campioană de tineret 48:03 și a Luciei 
Cioană (Rapid) 48:18.

Palpitantă a fost si proba de 3 000 m 
obstacole. în care cîștig de cauză a avut 
Marcel Martinas (Dinamo) 8:48,70. cl 
fiind urmat de Gabriel Cosmcsi (Știința 
C.F.R. Bacău) 8:49,94 și Ionel Colonel 
(I.E.F.S.) 8:54,06. Campion de tineret — 
Simion Mocanu (Steaua) 9:06,96.

La 100 m.g. s-a impus Liviu Giurgian 
(Dinamo), cu 13,92. Pe celelalte două

Șl UN NOU RECORD
trepte ale podiumului s-au situat Ion 
Băcioianu (I.E.F.S.) 14,49 și Adrian Radu 
(C.S.M. Automatica Reșița) 14,72. Cam
pion de tineret: Iulian Băcioianu (Mine
rul Cîmpulung Muscel) 14,89.

O frumoasă performantă a reușit în 
proba de 100 m Valentin Chiriac (Dina
mo). care cu 10,73 a devenit dublu 
campion, atit la seniori, cit si la tine
ret Pe locul doi s-a clasat Florin Flo- 
rea 10,85. iar al treilea a fost Ion San
du (ambii Constructorul Arad) 10,88.

în proba feminină de 100 m, prima a 
trecut linia de sosire Marieta Ucu (Me-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3)

APLAUDATA

„DUBLA"

LA PLATFORMĂ
Foarte ținerii reprezentanți 

ai României la proba de sări
turi de la platformă — Ion 
Petrache (născut în 1969) și 
Bogdan Cibu (încă junior) — 
au avut o comportare cu totul 
remarcabilă ieri, în ziua inau
gurală a competiției, ei izbu
tind să ocupe primele două 
locuri în clasament, devansîn- 
du-i pe sportivii bulgari Alek
sandr Naidenov și Valeriu Ko
lev (cane initial erau favo- 
riți) ca și Pe ceilalți partici
pant! la această întrecere. 
Cum a fost posibilă această 
performanță, mai cu seamă 
din partea lui Petrache, pe 
care o rană la picior l-a ținut 
departe de bazin o bună buca
tă de vreme? Explicația o 
avem în talentul excepțional 
al elevului fostei internațio
nale Melania Treistaru, în ca
pacitatea lui de a se mobiliza 
într-o dispută de importantă 
majoră, cum este această edi
ție a Balcaniadei, și, desigur, 
în acumulările anterioare ac
cidentării 6ale. Concret, Ion 
Petrache a sărit la înalt ni
vel nouă din cele 10 salturi 
incluse în program (a greșit 
cu puțin doar dublu salt și ju
mătate răsturnat-grupat, iar 
pentru triplu salt și jumătate 
contra-grunat (coeficient 3.2!) 
a fost răsplătit cu cel mai

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele Naționale individuale de gimnastică

EXECUȚII DE MARE SPECTACULOZITATE Șl LA „IMPUSE"
ARAD, 12 (prin 

telefon). Primele 
din cele cinci 
runde ale Campio
natului Național de 
gimnastică al maeș
trilor, care se des
fășoară aici in Sala 
Polivalentă din o- 
rașul de pe Mureș, 
s-au consumat vi
neri după-amiază. 
Debutul l-au făcut 
băieții, în con
cursul cu exerciții 
impuse pentru ti
tlul la individual

compus, fiind pre- 
zenți un număr de 
14 sportivi. La fete, 
in disputa pentru 
titlul de campioa
nă a țării au evo
luat 12 concurente.

S-o spunem din 
capul locului. În
trecerea băieților a 
fost de un bun ni
vel tehnic și 
spectacular, Marius 
Gherman. Adrian 
Sandu, Valentin 
Pîntea. Emilian
Nlcula, Marian Ri-

Azl și miinc, fotbal pe stadionul tiiuicști

ATRACTIV PROGRAM ÎN PRIMA EDIȚIE A „CUPEI VICTORIA”
Iubitorii fotbalului din Capitală au din nou posibilitatea de a urmări, astăzi 

șl mîlne, pe stadionul Giulești, un atractiv turneu de fotbal cu patru divizionare A tn 
prim-plan. Este vorba de prima ediție a „Cupei Victoria", tn organizarea echipei cu 
același nume, la care iau parte Universitatea Craiova, F.C.M. Brașov, Rapid $1. evident, 
ocupanta locului trei în campionatul trecut, echipa Victoria, care la 7 septembrie va 
lua un nou start în „Cupa U.E.F.A.". Deci, cu o săptămînă înaintea deschiderii sezonu
lui de toamnă, „Cupa Victoria" oferă posibilitatea unor ultime repetiții ale amintitelor 
divizionare A. avînd în vedere că ele vor prezenta în teren cele mal bun: garnituri.

Iată programul acestei atractive competiții :
• AZI. de la ora 18.30 : RAPID — F.C.M. BRAȘOV și, în continuare, VICTORIA — 

UNIVERSITATEA CRAIOVA.
• MIINE, de la aceleași ore. învinsele șl învingătoarele se vor tntîlnl între ele.

zan și ceilalți com- 
ponenți ai lotului 
republican dove
dind o bună formă 
sportivă, o corectă 
abordare a exerci- 
țillor impuse șl e- 
xecuții pe care 
brigăzile de arbi
tri le-au evaluat 
cu note bune și 
foarte bune. Să 
menționăm, de e- 
xemplu. că Marian 
Rlzan a obținut 
nota maximă la 
cal cu minere, iar 
atuul lui Marius 
Gherman a fost o 
constantă valoare 
pe toate cele șase 
aparate, notele pri
mite de el oscilînd 
între 9,75 (sărituri 
și paralele) și 9,95 
(cal cu minere). O 
impresie bună a 
lăsat și Adrian 
Sandu, care s-^a 
specializat parcă pe 
„impuse", în bilan
țul său figurînd un 
9,90 la cal, un 9.85

la bară fixă și un 
9,80 la paralele. 
Cuvinte de apre
ciere merită și doi 
din ..bătrînii" gim
nasticii noastre 
masculine, Valen
tin Pintea și Emi
lian Nicula. Amîn- 
doi au evoluat... ti
nerește, cu ambiție.
Astfel. Pintea s-a 
distins mai ales 
la inele, cu un a- 
plaudat 9,90, iar 
Nicula ne-a re
amintit că nu de 
mult oonta ca unul 
din cei mai buni 
gimnaști ai noștri 
la bară fixă. Nota 
lui de azi — 9,80.

După prima sd, 
clasamentul ța 
masculin se pre
zintă astfel: 1 M. 
Gherman 58,95 2.
A. Sandu 58.55 3.
V. Pîntea 58,30 4. 
Em, Nicula 58. tO
5. M. Rizan 58,05
6. N. Bejenaiu 
57.95.

Constantin MACOVE1

(Continuare în pag. 2-3)
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LACUL SI PADUREA
9

N umeroasele 
tive de masă 
tul acestei săptămini 
desfășoară sub 
marii sărbători de la 
August. Și nu există club 
sau mare asociație sporti
vă. care să nu organizeze 
întreceri 
acum i 
tate cu 
In aria 
toți, acum la mijloc 
august. Daciada are 
scris în bogatul program 
al etapei de vară o me
reu fierbinte 
cea la nivelul 
sPortive, cu mii 
competitori din 
deri și instituții, la 
tul sporturilor 
specifice acestui
Sfîrșit de săptămină va în
semna și „Cupa U.N.C.A.P.* 
la oină, cu etape interju- 
dețene organizate în orașe
le Tecuci, Sascut, Jibou, 
Caracal, Caransebeș ți 
Zărnești, cu acele partide 
de mare ambiție, de fru
mos spectacol sportiv, la 
care — fotbalul e încă în 
vacanță — asistă cu inte
res și plăcere orice iubitor 
al sportului. Cum se știe, 
metalurgiștii au o cupă a

ARENE ÎMBIETOARE
acțiuni spor- 

de ia sfirși- 
se 

semnui 
23

i — devenite de 
tradiționale — do- 

„Cupa Eliberării", 
sportului pentru 

de 
in-.

12 (prin telc- 
de 

zilei a treia a 
la bas-

două pă
un rind — 
tot felul !)• 

orientare

CONSTANȚA, 
fon). După ce în partida 
deschidere a 
„Cupei Mării Negre' 
chct feminin echipa de tine
ret a țării noastre a dat o re
plică dirză reprezentativei Po
loniei 
64—62, J 
întilnit 
și R.P. 
oferit o 
tată, cu 
nări de

întrecere: 
asociațiilor 
și mii de 
intreprin- 

star- 
indrăgite. 

sezon.

lor. După ce echipele de 
volei și handbal au înche
iat întrecerile eliminatorii, 
formațiile cele mai bune 
își vor disputa — astăzi și 
mîine — intîietatea în eta
pa pe județ.

In Capitală, ca înto'.dea- 
una. program competițio- 
nal bogat (numai cluburile 
de vacantă au 
gini — scrise la 
cu întreceri de 
Sportivii de la
turistică au. acum. în se
zonul estival, o arenă îm
bietoare: pădurea Bâneasa. 
unde duminică la ora 9. e 
programată faza ne Capita

lă a „Cupei Eliberării". 
Baza sportivă a CD'S, 
din Sectorul 4 (Șos. Olteni
ței 13) găzduiește, astăzi si 
mîine. noi întreceri pentru 
copiii și tinerii din cartier 
— de handbal, tenis, șah.

O
satul 

vacanță Bragadiru
5) organizează 

și mîine — pentru 
și oamenii muncii 

aici la odihnă și re- 
— activități eporti-

popice, tenis de masă, 
acțiune binevenită: i
de
(Sectorul 
astăzi 
tinerii 
veniti 
creare 
ve la fotbal, volei, șah etc.. 
plus întreceri 
distractive.

Pop.ulare ei

La campionatele republicane

DUBLU SUCCES AL
Campionatele republicane 

școlare de șah — competiție 
înscrisă sub genericul Dacia- 
dei — au fost găzduite, anul 
acesta, de municipiul Alexan
dria. întrecerea a păstrat nota 
specifică 
rezervată 
cători șl 
cauză, pe 
zentanților 
rești.

Fetele campioane, respectiv 
Andreea Maftei, Linda Bur
lan. Marina Costescu. Amalia 
Vicol și Roxana Chiru, au 
realizat 18,5 p. cu unul mai 
mult decît următoarea clasa
tă echipa din Satu Mare. Pe 
locul 
cu 16 
are : 
Sibiu 
7. Iași 9 .

în cazul băieților, echipa 
Bucureștiului (Radu Manafi, 
Costin Genescu. Remus Cer
nea. Victor Nedef. Mugur 
Dragotă. Bogdan Flăminzea- 
nu, Adrian Stanca) a ciștisat 
titlul de campioană republi
cană școlară, de asemenea, 
cu. un punct avans (29.5 p). 
față de nrincipala ei adversa
ră, formația Galațiului (cu 
28.5 p). Pe treapta a treia a 
podiumului a urcat echipa 
Constantei cu 24 p. în conti
nuare s-au clasat: 4. Ti 
23 p., 5. Satu Mare K.5 p. 
Brașov 22 p., 7. “ '
20 p.

acestei competiții 
foarte tinerilor 1u- 

a dat cîștig de 
toată linia, repre- 
municipiului Bucu-

3, 
P- 4.
14

formația Constanței 
Ordinea în continu- 

Teleorman 15 p.. 5.
p., 6. Brașov 13 p„ 

p.

Timiș
. , 6.

Teleorman

„TURNEUL PRIETENIA"
LA JUDO

• Săptămina viitoare se . 
desfășura în R.P.D. Coreeană 
Întrecerile tradiționalei compe
tiții internaționale de judo. 
„Turneul Prietenia". Țâra noas-

vor

judo: 15 august — 1 septembrie.

tră va prezenta concurenți Ia
7 di n cele 8 categorii de
greutate.
• Perioada de transferări la

CONCURS POPULAR 
ț DE ÎNOT (fond) 

în cinstea zilei de 23 Au
gust, Asociația Sportivă IT1A 
Buftea, în colaborare cu or
ganele sportive și sindicale 
din acest oraș, organizează 
duminică 14 august a patra 
ediție a Concursului • de înot 
(fond) dotat cu „Cupa Buf
tea". întrecerea se desfășoară 
pe diferite categorii de vîretă.

Adunarea concurenților din 
București are loc duminică, 
la ora S, la Ștrandul Tinere
tului.
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♦

♦
♦
♦

♦
♦

♦ 
♦
♦ 
♦
♦

+

♦
4-

1
♦ 
♦
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(aceasta ciștigind cu 
la pauză 33—27). s-au 
selecționatele României 
Chineze. Acestea au 
întrecere aprig dispu- 
sPectaculoase râstur- 
scor. iar ciștigăioarea 

— formația noastră — a fost 
cunoscută abia după prelun
giri. Meciul a început în nota 

_de dominare a oaspetelor. dar 
treptat baAelșetbalis'e’.e ro
mâne a» pas stăpinire De toc. 
datori ;ă în mare măsură pres
tației bune a Aurorei Dragoș. 
foarte sigură și in atac și în 
apărare. în repriza secundă, 

acze Impune 
-foarte rapid. 
• ^orLlvelor 
t urmare a- 

cesîca sint conduse cu 76—75 
(mîn. 33). De aici se ajunge la 
82—81 (cu 56 de sc-eundc îna
intea fluierului final) tot pen
tru formația R.P. Chineze, dar 
Rom el a Cristea egalează 
fructificarea uneia din 
două aruncări libere de

rcbie și Aurorei Dragoș. Scor 
final: România — R.P. Chine
ză 95—91 (52—39, 82—82).

Au marcat: Dragoș 19. Jere- 
bie 13, Cristea 10, Marina 15. 
Marinache 8, Misăilă 8. Stoi- 
chiță 6, Bădinici 8, Petre 8 
pentru învingătoare: coșgeie- 
rele oaspetelor: Bilian 26. 
Chunmeî 15, Ying 14. Arbitri: 
Z. Szalewski (Polonia) și I. 
Antonescu.

După trei zile de întreceri, 
singurele neînvinse sînt echi
pele României și Poloniei, care 
vor susține sîmbâtă seară me
ciul decisiv pentru locul I. Ia
tă programul ultimelor două 
zile — simbătă, de la ora 17: 
R.P. Chineză — Sel. 
U.R.S.S., România — 
duminică, de la ora 
Chineză — România 
România — Sel. sind.

A „CUPEI VOINȚA"
® Peste 100 de rutieri, din 4 țări, 

această interesantă con

echipa R.P. Chin
î de ioc

care ni •
noastre. și drept

prin 
cele 
care 

a beneficiat. în prelungiri, lo
tul român se impune prin e- 
voluția bună a Magdalenei Je-

zs

școlare de șah pe echipe

REPREZENTATIVELOR BUCUREȘTIULUI
De menționat evoluția foar

te promițătoare a tocătoarelor 
bucureștene Andreea Maftei, 
Linda Burlan și Amalia Vicol, 
care au realizat victorii in 
procent de peste 90 la sută, 
precum și a șahiștilor Cozia- 
nu (Galați), Genescu, Cernea 
și Dragotă (toți din 
rești), cu un procent 
te 80 la sută.

Reușita elevilor din 
lă confirmă interesul 
jinul de care ei se bucură din 
partea Inspectoratului școlar 
al Municipiului București si 
al Consiliului municipal pen
tru educație fizică și sport, 
care se străduiesc să asigure- 
în multe unități de învăță- 
mînt, un cadru propice pentru 
crearea unor nuclee șahiște 
(a se vedea școlile nr. 30 și 
39 de pildă), iar în cluburile 
sportive școlare condiții pen
tru creșterea continuă a mă-

(ca- 
pro- 

înaltă 
la cit

Bucu- 
de Pes-

Capita- 
și spri-

iestriei mieilor jucători 
dru organizatoric stabil, 
fesori-antrenori cu o 
calificare, participarea 
mai multe concursuri și com
petiții interne si internațio
nale etc.).

In final, o mențiune pentru 
gazdele teleormănene, care 
ș-au străduit să fie la înălți
mea .prestigiului de care se bu
cură .șahul de perspectivă în 
acest județ. Un județ căruia 
federația de specialitate i-ar 
putea încredința în viitor, or
ganizarea mult mai multor în
treceri, cel Puțin la nivelul 
copiilor și juniorilor, ceea ce 
ar determina (ca și în alte 
cazuri) o sporire a numărului 
celor ce doresc să se inițieze 
și să se perfecționeze în acest 
sport, cu multiple valențe e- 
ducativ-formative.

Tiberiu STAMA

ALTE COMPETIȚII
• Tn suita competițiilor O’sa- 

nlzate in actualul sezon estival 
se înscrie și „Cupa Electrometal", 
acum la a III-a ediție, care se 
va desfășura intre 20—31 august 
în municipiul Cluj-Napoca. în
trecerea, la care și-au anunțat 
participarea șahiști din țară șl 
de peste hotare, a fost inițiată 
de întreprinderea Electrometal, 
cu sprijinul comisiei de spe
cialitate a județului și C.S.M. 
Cluj-Napoca. Actuala ediție va 
fi găzduită de foyer-ul hotelului 
Transilvania, in măsură să 
asigure participarea a peste 200 
de jucători. Primii 1» clasați vor 
fl răsplătiți cu diplome și premii 
oferite de organizatori.
• La a ni-a ediție a ajuns șl 

Festivalul național sătesc de șah, 
inițiat și organizat de C.J.E.F.S. 
Olt, prin comisia de resort, la 
Roșleni, așezare aparținînd de 
comuna Dobrin. Actuala ediție 
a Festivalului este programată 
între 25—30 august, și-au anunțat

particinarea, în afara unor 
sportivi din județ ș: din întreaga 
țară (Dumbrăveni, Zalău, Buzău, 
Vaslui, Baia Mare, Reșița, 
Miercurea Ciuc, Tulcea etc.), o 
serie de jucători fruntași, care, 
cu acest prilej, vor susține mai 
multe simultane. Asociația 
Sportivă Munca Roșienl orga
nizează, totodată. cu partici
pant» la Festival o excursie in 
județul Olt, pentru cunoașterea 
portului și cîniecului popular.
• După frumoasa lor com

portare la turneul internațional 
de la Filzno. șahiștii 
Avieola-Eleetrisa Titu 
prezenți lă o nouă 
peste hotare, șl tot în 
la Lesko, intre K 12 
brie, ca invitați ai clubului-fa- 
nlon iglopool, cu două echipe 
(alcătuite din cite 5 juniori și o 
junioară) însoțite de antrenorul 
Theodor Crsuianu, unul dintre 
Inițiatorii sportului minții în 
acest oraș dimbovițean. (T. ST.).

•jrrsurr'

4—18

de la 
vor fi 

întrecere 
Polonia, 
scptem-

EXECUȚII DE MARE SPECTACULOZITATE
'Urmare din pag l)

De o mare spectaculozitate și 
înaltă ținută valorică a fost 
reuniunea fetelor, anticipata 
monotonie a „impuselor" fiind 
anulată de execuțiile impeca
bile ale celor mai bune gim
naste ale țării, nu altele decît 
campioanele mondiale de anul 
trecut de la Rotterdam : Da
niela Silivaș, Aurelia Dobre, 
Celestina Popa, Eugenia Golea, 
Camelia Voinea. La același 
standard deosebit de ridicat s-a 
situat și evoluția celei mai ti
nere componente a echipei re
prezentative, Gabriela Potorac. 
Fără îndoială, „solista" reuni
unii a fost multipla campioană 
Daniela Silivaș, care a obținut

două note de 10 (birnă și sol), 
în timp ce la sărituri a pri
mit 9,975, iar la paralele 9,95. 
Remarcabilă s-a dovedit și 
campioana mondială absolută 
Aurelia Dobre, cu fiecare noua 
evoluție concurînd 
sigură pe ea, fiind tot mai 
decisă să se impună în prim- 
planul întrecerii, sniulgînd ro
potele de aplauze ale publicu
lui. Pentru sîmbâtă, la „liber 
alese" se anunță o luptâ de 
mare spectaculozitate pentru 
titlul de campioană absolută.

Clasamentul feminin după 
„impuse": 1. Daniela Silivaș 
39,925; 2. Gabriela Potorac
39,200 ; 3. Celestina Popa 39,175; 
4. Eugenia Golea 38,925; 5—6. 
Aurelia Dobre și Cornelia Voi
nea 38,825.

tot mai

sind.
Polonia:
17: R.P.
(tineret), 
U.R.S.S.

Nicoleta ALDEA

O tradițională competiție de 
ciclism-fond, „Cupa Voința", 
ajunsă anul acesta la cea de a 
32-a ediție va demara săptâ- 
mînâ viitoare pe șosele din 
împrejurimile municipiului 
Ploiești. La startul întreceri
lor — ultim prilej de verifi
care a potențialului rutierilor 
noștri înaintea celei mai im
portante competiții a calenda
rului intern. „Turul României" 
— se vor află peste 100 de 
rutieri. Au confirmat Partici
parea cicliști de la Dynamo 
Berlin. Start (Polonia). Sklo- 
plast (Cehoslovacia), spor'ivi 
de la Dinamo. Steaua. " 
din București. Metalul 
peni. Torpedo Zărr.ești. Elec-

I.M.G. 
Plo-

cat

Promovate in Divizia A feminină de volei

C.S.M. OTELUL TIRGOVISTE 
O „BUTURUGĂ MICĂ"?

Pornite cu șansa a treia in 
disputa pentru cele două locuri 
în „A“, voleibalistele de la 
C.S.M. Oțelul Tirgoviște au pro
dus marea surpriză a turneului 
de baraj de la Buzău, obținind 
calificarea cu... un ceas mai de
vreme și lăsind pe cele ce por
neau, ab initio, favorite — Ma- 
ratex Baia Mare și Calculatorul 
București — să lupte -care pe 
care- pentru al doilea loc sub 
soarele primei scene. Echipa de 
lingă Chindie a fost șl n-a fost, 
in ultimul act, o .. buturugă 
mică. A fost, pentru că nu 
dispune de jucătoare cu talie 
impresionantă, iar la baraj s-a 
prezentat doar cu un sextet și 
două rezerve, răsturnînd totuși 
un... car mare ! N-a fost, pentru 
că abilitatea fostului ei antrenor, 
VI. stănescu (de care s-a des
părțit la... porțile barajului), de 
a suplini lipsa individualităților 
prin joc colectiv bine legat, prin

s-au 
locală, 
Maria

Flo-

o...

’Sgi

vi

tromurej 
Brașov, 
lung, C.S 
reprezen 
in ta 
iești 
mul
ȘURI

In lotul aliniat atunci 
aflat nume de rezonanță 
cu excepția ex-gălățencel 
Mititelu și a ex-ranidistei 
riea Tudor-Vasile, dar echipa era
sudată și luptătoare, in sextetul 
de bază mai întrind Cristina 
Lakatoș, Ioana Nistor, Ecate
rina Stan și Else Glieorghe, iar 
primă rezervă (folosită cu destul 
succes pe postul de ridicătoare, 
în locul Măriei Mititdu) liind 
Gica Podoiu. Mai puțin folosită, 
cealaltă rezervă : Doina Simion. 
N-au fos* prezente la baraj Ilona 
Todea și junioarele de 16 ani 
Claudia Oprea jl - Andreea 
Ciobanu, ultinjele două cumple- 
tind lotul pentru sezonul viitor, 
ca și Cristina Zamfir (fostă la 
Calculatorul), care întrerupsese 
activitatea de circa un an șl 
jumătate...

Se pare că noul cuplu de an
trenori, C. tvcssclly și Roxana 
Miron nu va av?a pentru „A“

I
ft.

£

■«

%

Bucurie in rindul echipei oțelarllor tirgovlștenl, imediat după ultimul 
meci din turneul de baraj. De la stingă la dreapta, in rindul din 
spate : Doina Simion, Ioana Nistor. antrenorii Gh. Simulescu ți Ro
xana Miron, Florica Vaslle ți Ecaterina Stan ; in rindul din fa(4: Elze 
Gheorghe, Maria Mititelu (căpitanul

Podolu
echipei), Cristina Lakatoș și G\ca

rezistentă de concurs ți prin mo
bilitate in apărare, ridica e- 
chlpa mal sus de aparențe.

De altfel, acest aport colectiv 
e- 

fost 
ale 
fl-

șl o remarcabilă tehnică în 
xecutarea serviciului su 
„argumentele* principale 
calificării. La care a dat, 
rește, o mînă de ajutor (psihică) 
și numeroasa galerie a oțelarllor 
tirgovlștenl venlțl să-și încurajeze 
favoritele, la Euzău, unde, pe 
banca antrenorilor, s-au aflat 
bucureșteanul Gh. Simulescu și 
prof. Roxana Miran, antrenoarea 
de la C.S.ș. Dîmbovița.

«â 
ne 
tot
ne

noutăti de marcă „Va trebui 
luptăm și sa încercam să 
menținem pe prima scenă 
prlntr-un bun joc colectiv, 
mărturisea antrenoarea secundă.
Ne lipsesc --inllțLnile» dublate 
și de experiență...".

In această situație, viața pe 
prima scenă nu va fi deloc 
ușoară. Dar nici prea grea, dacă 
atuurile promovării vor fi per
fecționate printr-o șl mal in
tensă pregătire...

Aurelian BREBEANU
îir

ÎNTRECERILE ATLEȚILOR SENIORI
(Urmare din pag. I)

Hunedcara) 11,45. ea 
urmată de Mirela Dul- 

P1 oi ești) 
(Steaua) 
și cam-

talul 
fiind 
gheru (Prahova C.S.S. 
11,74 și Ramona Steici 
11,85. care a devenit 
pioană de tineret.

Cu rezultate de bună 
s-a încheiat proba de 
în care Tudorita Chîdu 
pia Slobozia) a obținut 
prinzătoare dar meritată victo
rie. în 1:57,80, ea reușind să ’e 
devanseze pe Mitica Con-

valoare 
800 m.
(Oiim- 
o sur-

stantin (Metalul București) 
1:53,72. Viorica Niga (C.S.M. 
Suceava) 1:58,96 și Ella Ko
vacs (Steaua). 1:59,34.

Confirmind forma deosebită 
din ultimul timp. Alina Aslafei 
(Steaua) s-a impus clar la 
înălțime, ocupind primul loc. 
cu 1,92, devenind si ea dublă 
campioană. Pe poziția a doua 
s-a situat Octavia Nif-Iacob 
(Rapid) 1,89. iar a treia a fost 
Luminița Ciomescu (Steagul 
Roșu Brașov) 1,80.

întrecerile continuă.
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CU BRAȚELE DESCHISEenți la Divizionarele A febra pregătirilor

VA FI GREU CU JUVENTUS, DAR VOM FACE TOTUL
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— Mai întîi. Cornel Dinu, 
spune-mi cum te-ai despărțit 
de A.S.A. și cum ai ajuns la... 
Dunăre ?
d,r simplu- Cu echiPa 
t Mlwe'? am avut con-
tract doar Pentru un an, pe
rioada in care, zic eu, am 
avut unele reușite, poate si 
unele neîmpliniri, care n-au 
ținut numai de persoana mea. 
Important rămîne faptul că 
acolo am fost în relații bune 
S?._JPcăt_Orii și .conducătorii e-

reIchipei, ne-am înțeles unii pe 
alții și ia bine, și la rău. Dar,

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

cum fiecare antrenor își face 
și socotelile sale, avind drep
tul și la alte opțiuni, atunci 
am decis: Oțelul Galați. Am 
optat pentru ea fiindcă din- 
totdeauna mi-a plăcut să mă... 
bat pentru Performantă. Am 
trăiț, ca jucător, 20 de ani in
tr-un astfel de climat. în care 
se implicau cu toată ființa lor 
Și suporterii. Iată, deci. Oțe
lul îmi oferă acest cadru, care 
Poate căpăta noț contururi.

— Te-ai gindit că există și 
un risc ?

— Repet, mie mi-a plăcut 
să iau viața în piept. Sint 
conștient că Oțelul a urcat în 
așa-zisul „maxim de formă", 
că este infinit mai greu să 
te menții la acest „vîrf“. Știu, 
m-am convins, că Oțelul are 
un lot valoric restrins — ceea 
ce i-a și permis să ruleze, în 
campionatul trecut, o formulă 
de echipă stabilă, care i-a fa
cilitat participarea în Cupa 
U.E.F.A. Este lătura pozitivă 
a problemei. Dar știu că e-ar 
putea Ivi și unele indisponi
bilități la „piesele" de bază, 
care ar dezarticula mecanis
mul de joc al echipei, deoa
rece rezervele au o valoare 
ceva mai scăzută.

— Mai trec și anii peste ju
cători, nu-i așa?

— Exact. Poate că unii se și 
pregătesc de... bilanț. Totul 
este posibil. Dar nu mi-e frică 
de nimic, fiindcă eu, unul, 
cred în jucătorii cu vîrstă... 
biologică, la fel ca și în cei 
tineri, țalentațl, sîrguincioși, 
pe care i-am găsit la Galați. 
De aceea, împreună 
gul meu Ion Șdrobiș 
ce totul pentru a da 
impuls echipei. Este 
de așa ceva.

— Unde și cum au 
pregătirile Oțelului?

— După obișnuita 
de aclimatizare, la Galați, am 
făcut un stagiu montan la 
Cîmpulung Moldovenesc. Un

stagiu desfășurat in condiții 
optime, cu acumulări progre
sive pe planul capacității de 
efort, al mobilității și deprin
derilor tehnice etc. A fost o 
pregătire diversă. jucătorii 
răspunzind bine la comenzi, la 
efort. Lotul ș-a dovedit con
știincios. este pus pe muncă. 
O situație, anormală s-a creat, 
însă, prin prezentarea mai Ur
zi u la pregătiri a unor jucă
tori. ceea ce n-a asigurat pri
mei părți a programului uni
formitatea necesară.

— Ce jocuri amicale, de ve
rificare, a susținut echipa?
— Cu Metalul Rădăuți 6—0; 
0—0 cu Explorări Cîmpulung. 
3—3 cu Ceahlăul Piatra Neamț 
și 3—0 cu Mecon Onești, toate 
disputate in zona montană.

— Ați jucat parcă și in Tur
cia, săptămîna trecută?

' Da, am foșț la Istanbul, 
jocurf Am avut 

bune de antrenament, 
partidele susținute au fost 
foarte utile. Fotbaliștii turci 
au progresat, au orientare tac
tica modernă, posedă mijloace 
tehnice, au capacitate de an
gajament, influența fotbalului 
anglo-saxon fiind vizibilă, ca 
urmare a contactului cu' an
trenori de această „formație". 
In primul meci, am pierdut cu 
2—0 la campioana Turelei. 
Galatasaray, după ce la pauză 
a fost 0—0. N-am jucat rău 
însă echilibrul din teren 6-ă 
rupt în urma a două gpeșeli. 
spre finalul partidei, ale lui 
Baioea, noul venit, șj I. Gigi, 
revenit după o lungă indispo
nibilitate. Trebuie să mai 
spun că am terminat meciul 
în „nouă", prin eliminările 
prea ușoare, susțin eu. ale lui 
Borali și Agiu. In cea de a 
doua întîlnire, am pierdut cu 
6—2 (la pauză iarăși a fost 
0—0) în fața formației Sarie. 
din prima parte a clasamen
tului. Rețineți, nu i-am putut 
folosi pe Bureea, G. Popescu, 
Profir, Hanghiuc, toți acciden
tați, iar în min. 30 Ralea a 

în urma unei 
numai... arbitrul

destule concluzii care stau 
atenția noastră in continuarea 
pregătirilor.

Ce lot ai la dispoziție?
— Călugării. Popa, Burloi 

(un junior de la Tecuci) — 
portari; Borali. Agiu, Anghe- 
linei, L Gigi, G. PoPeseu. Băi- 
eea, Balmuș (de la .speranțe") 
— fundași; Hangbiue, Bureea. 
M. Stan. Oprea, Chebac, Ma
les (ultimii doi de la „spe
ranțe") — mijlocași; Profir 
Ralea. Antohi, O. Popescu, 
Drăgoi și Podoabă (de la 
„speranțe") — înaintași. Poa
te că yom reuși completarea 
acestui lot cu vreo doi jucă
tori, pentru meciurile cu Ju
ventus din Cupa U.E.F.A. 
Să știți că tprinezii ne-au și 
luat ta primire, încă cc la Is
tanbul Ne urmăresc, așa cum 
sper să-i urmărim și noi pe 
video și pe... viu, și pe vom 
pregăti în consecință. „Juve" 
este o echipă grea, cu mare 
experiență internațională. cu 
vedete străine în formație. Ca 
jucător, mi-am dorit astfel de 
adversari, am luptat cu ei 
pînă la epuizare. Spre satis
facția mea, de multe ori am 
avut și reușite. încerc să im
prim Oțelului această atitudi
ne, pornind, firește, de Ia 
muncă, ambiție, autodepășire, 
disciplină tactică și dorința de 
a obține o mare performanță. 
Timpul este extrem de scurt 
pentru inovații tactice deose
bite, dar vom... încerca.

— Succes !
Stelian TRANDAFiRESCU

în

La 33 de ani. după 20 de 
ani de fotbal (pe un traseu 
relativ „strîns" : Dinamo. Jiul. 
Victoria), după 40 de selecții 
în echipa națională, care 
adaugă altora, la juniori 
tineret, pe care nimeni 
le-a mai numărat. Ionel
gustin este ceea ce se cheamă 
un „veteran". Trecut de apo
geul carierei, dar un munte 
de rutină pe prima soenă a 
fotbalului nostru, iată-1 proas
păt transferat sub adulatul 
tricou alb-vișiniu al Rapidului.

— Ti-ai imaginat vreodată 
că vei juca în Giulești, Ionel 
Augustin ?

— Niciodată, dar mărturisesc 
că mă satisface acest transfer, 
care-mi permite să renasc ca 
fotbalist. La Victoria, probabil 
că n-as mal fi prins echipa, 
căci ea s-a primenit reoent. 
Si-a omogenizat valoric com
partimentele. în vederea rea
lizării unui obiectiv îndrăzneț, 
atacarea titlului de campioană. 
La un asemenea „fuleu". 
cer. n-as fi rezistat.

— Cum te-a primit 
lestiul7

— Cu brațele deschise, 
conducerea clubului, cit și bă
ieții. nesnaivorbind de supor
teri. care pilcuri, pilcuri, 
mi-au ținut și îmi tin calea, 
asigurindu-mă de simpatia si 
încrederea lor. După citeva 
meciuri de verificare, cred că 
am luat și pulsul tribunei, dc- 
pistindu-i specificul giules- 
tean: un cald suflu afectiv.

sin-
Giu-
atit

dublat de o obiectivitate 
Căci el știe, ea nimeni 
să măsoare valoarea 
eîntar de farmacie.

— Ce asTepti de la 
sezon ?

— Părerea mea este 
pidul are un lot mai 
decît îsi închipuie chiar 
impreșionîndu-mă . talentul 
nerilor anonimi (deocamdată) 
Ilie Lucian. Vameșu și Dră- 
ghici. ca să nu mai pomenesc 
de Goanță. un fotbalist cu 
drepturi cîștigate. Băieții. cu 
toții. îmi par înzestrați, disci
plinați. receptivi la efort, 
lipsește doar „răutatea", 
sensul bun al cuvintului. 
care le-o va preda „bătrinul 
Oneată". care se si vede 
viitorul sezon dîrz. bătăios, 
sistent. .
întregul „careu" advers, 
zilele lui cele mai bune. Să 
clar, am venit în Giuleștî să 
dau o mină de ajutor, să salt 
echipa peste pragul retrogra
dării care a amenințat-o în 
ultimele două campionate. Vi
sez o înaintare cu trei .vîr- 
furi". Damaschin II. Augustin, 
Bozeșan. în care, atunci eind 
nu marc eu, să marcheze lunii 
din linia a doua, fructificind 
baloanele ricoșate din disputa 
mea cu cei doi fundași. pe 
care-i voi căra, singur, in 
spate. Cum făceam eu însumi, 
acum 7—8 ani. - la Dinamo, cu 
mingile destinate lui... Dudu 
Geprgescu.

re re. 
citul, 

cu un
viitorul

că Ra- 
valoros

el. 
ti-

’e 
in 
pe

mereu în luptă
ca

in 
in- 
cu 
in 
fie

fon CUPEN

REUNIREA LOTULUI U. E. F. A. 90
Marți, 16 august, Lotul U.E.F.A. 

1990 este convocat ta vederea u- 
nel noi acțiuni prevăzute ta pla
nul de pregătire a meciurilor 
preliminare ale Campionatului 
European. Ea va consta într-o 
pregătire centralizată montană și 
ta participarea la un turneu în 
Cehoslovacia, dotat cu „Cupa 
Fogel".Iată componența lotului : Col-

ceag, Grosu, Cazacu, Cioacă — 
portari ; Bereș, Joldea, Ștanciu, 
Pușcălău, Artimon, Haidiner, Be- 
mlan, Ionescu — fundași ; Dicu, 
Terț ici, Rădos, Ștefan, Gileă, Ga
bor, Moiseseu, Iliuță, Deacoțuu — 
mijlocași j Săvoi, Moga, Jelea, 
Țlcu, Năstase, Gane, Ely — ata- 
canți. Antrenori : Gheorghe Stai- 
cu si Marin Țiteica.

LA A.S. DROBETA-lNCREDERE ELEMENTELOR DIN PEPINIERA PROPRIE

cu cole- 
vom fa- 
încă un 
capabilă

decurs

perioadă

fost eliminat 
faze la care 
are dreptate.

— Totuși, a
— Totul s-a petrecut 

minutul 70. Am folosit 
doilea portar, pe Popa, 
a greșit decisiv la numai pu
țin de patru goluri! Vorbeam 
mai sus de discrepanta valo
rică dintre jucători... A mai 
apărut și lipsa de concentra
re. Asta-i șituația... In orice 
caz, meciurile ne-au oferit

fost 8—6. ..
duPă 

al 
care

Comportarea nesatisfăcătoare 
a echipei în ediția trecută a 
campionatului a constituit un 
prilej de analiză profundă în 
cadrul consiliului asociației, 
care a luat o serie de măsuri 
pentru a redresa situația. Așa 
de pildă, conducerea tehnică a 
echipei va fi asigurată de an
trenorii Marin Bojin și Paul 
Boengiu. Au fost scoși din 
lot. pe motive disciplinare, ju
cătorii Dumitrășcută, Pavcl, 
Mateescu și Scîrlete.

Despre pregătirile care
fac în vederea noului campio
nat am discutat cu Tănase 
Ghimiș. președinte al secției 
de fotbal.

„Dorim să construim • 
echipă tinără, cu elemente lo
cale, dornice să se afirme, «ă

se

E DIVIZIONARELOR FEMININE DE HANDBAL
septem- 

| ediției 
ionatului 
handbal, 

kt — a- 
vacanța" 

ba și ta- 
modul 

în ve
re se va 
«9 ! Iată 
(vorbirile 
antreno- 
li eșalon 

nestru

Sala „23 August" din

I Nicolae 
oua pro- 
t cînd a 
atul de... 
,ptă cu 
acum în 
deosebit 

am uitat 
i promo- 
ia scenă 
:n, știirt- 
urci, dar 
c menții 
i este tî- 
irnică să 

promo-
:um un... 
fină va 
săptămî- 
1 fi găz-

duit de _ „ 
Capitală (alături de Selecțio
nata de C
C.F.R. _ ..
Buhuși). după care va participa 
la „Trofeul lașului" (15—18 
august) și „Cupa Doljului" 
(22—24 august).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
campioană naționala șl deți
nătoarea „Cupei Romăniei" — 
după un stagiu de pregătite și 
refacere binemeritate pe Litoral 
și la Sovata — a fost prezentă 
la „Cupa Alutus" de la Rm. 
Vilcea, urmînd să plece, apoi, 
la Bacău, la „Cupa Eliberării" 
(13—14 august), la un turneu 
la Odorhei (19—21), la ediția a 
IlI-a a „Cupei Eliberării" de la 
Tg. Mureș (24—26), revenind 
apoi acasă pentru a pregăti 
meciul de debut (pe teren pro
priu) din noul campionat, cu 
Rulmentul Brașov.

TEXTILA I.A.S. ZALAU (re- 
promovată în Divizia A), avind 
la eîrmă pe soții Gheorghe Ta- 
dici (principal) și Elena Tadici 
și-a început pregătirile în ul
timele zile ale lunii iulie, ur
mînd să organizeze, pe pro
priul teren, „Cupa Eliberării" 
(12—14 august), invitate fiind 
Rulmentul Brașov, Chimistul 
Rm. Vilcea, Rapid București, 
Constructorul Timișoara și di
vizionara B Constructorul Baia

tineret a țării noastre, 
Craîova și Textila

19 și 26 augustMare. Intre 
handbalistele sălăjene vor juca 
în turnee de verificare la Plo
iești și la Brașov.

ȘTIINȚA BACĂU, în tentati
va reeîștigării poziției frun
tașe, pierdută în ediția pre
cedentă a campionatului Di
viziei A, și-a programat, de 
asemenea, participări la turnee 
amicale : acasă, în zilele de 13 
și 14 august („Cupa Eliberă
rii"), apoi la Tg. Mureș. An
trenorul Alexandru Eftene a 
ținut să dezmintă zvonul că 
Mariana Tircă va pleca la

Chimistul, făcînd și precizarea 
că Gabriela Antoneanu (de la 
divizionara B Oțelul Galați) 
va juca la Bacău în noul sezon.

CHIMISTUL RM. VILCEA a 
cîștigat. în... avanpremieră, 
eupa organizata pe teren pro
priu, iar în zilele următoare va 
evolua la Zalău și 
Mureș. Antrenorul 
loan Gherhard — cu 
discutat la telefon —- . 
nifestat satisfacția de a lucra, 
la conducerea tehnică 
chipei, cu Maria Verigeanu, ea 
rămînînd, se înțelege, și Ju- 
cătoarea nr. 1 a formației...

Grupaj realizat de 
Ion GAVRILESCU

aducă satisfacții miilor dc ama
tori de fotbal din orașul nos
tru, ne-a spus interlocutorul 
nostru. Aceeași idee, aceea de 
a avea elemente locale în sec
ție, ne-a călăuzit Si în numi
rea antrenorilor".

— Care sint jucătorii noi ?
— In primul rînd am promo

vat mai multi juniori din pro
pria pepinieră : Lică — portar. 
Bobocel — fundaș. Moraru si 
Grăbeanu — mijlocași. Am 
mai cooptat pe Ușurelu (fundaș, 
de la Armătura Strchaia), Bă- 
răiiar (mijlocaș, de la Meca
nizatorul Simian), Ghcrnescu 
(mijlocaș, de la Dinamo Bucu- 
rești-speranțe), Stanciu (mij
locaș. de Ia Steaua-sperantc), 
Tună (mijlocaș, de I* Danu
biana București) Si Vatu 
(înaintaș, de Ia EC.S.I.M. Bucu
rești).

Lotul mai cuprinde pe 
Badea. Stratene — portari : 
Chirea. Ciortan. David. Udrea. 
Chiroced. Pălăcian — fundași : 
Tita, Iovan — mijlocași ; Pău
na, Mănescu. Stanică, Cazac si 
Palca — înaintași.

— Antrenamentele cînd 
au fost reluate ?

— Primul apel a fost 
la 15 iulie, 1 
pregătirea centralizată 
efectuată Iâ Baia de 
în perioada 29 iulie 
august.

In program au fost 
mai multe meciuri amicale — 
cu Minerul Paroșeni (tur-retur). 
Gloria Reșița. Minerul Bocșa 
(tur-retur). Lotul național de 
juniori —. precum si partici
parea la „Cupa Eliberării", 
competiție care are loc la Si
mian si Orșova, (p. v.).

au

făcut 
Apoi 

fost
in localitate.

a
Aramă.
— 10

incluse

ȘTIRI • MECIURI AMICALE
DE LA F.R. FOTBAL Minerul Motru, Victoria 

formația

ADMINISTRAȚIA
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA- LOTO 
DIN 12 AUGUST 1988

DE

EXTRAGEREA I : 73 3 64 69 
67 7 90 88 20 ; EXTRAGEREA 
a Ii-a : 46 57 84 35 26 6 58 
89 62. FOND TOTAL DE CIȘ- 
TIGURI : 639.982 LEI, din care 
28.941 LEI, report la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO 2 DIN 7 AUGUST 1988

Categoria 1 : 5 variante 25% 
a 10.452 lei ; categoria 2 : 1
variantă 100% a 14.062 lei și 
9 variante 25% a 3.516 lei ;

la Tg. 
principal 
care am 

și-a ma- 
' i, 
a e-

arbi- 
B, 
17

In vederea programării 
trilor la meciurile Diviziei 
ediția 1988-1969, miercuri -• 
august, ora 8, »tat eonvocați, la 
sediul F.R. Fotbal, conducătorii 
cluburilor din eșalonul secund.o ■_

TURNEU IN .5" LA TÎRGU 
JIU. Azi și mllne, cu începere 
de la ora 16,38, divizionara B 
Pandurii organizează un turneu 
de fotbal cu participarea echi
pelor U. T. Arad, Minerul Pa-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

categoria 3 : 19,75 variante a 
2.314 lei ț categoria 4 : 53,25
variante a 785 lei ; categoria 
5 : 262,25 variante a 200 lei ; 
categoria 6 :
100 lei.

într-o singură condiție : PARTI
CIPAREA 1

1.827,50 variante a

sint lansate ta 
speciale limitate cu atribuirea 

___ _______ ___ : : y din 
fondul special al sistemului. O 
astfel de emisiune se mal silă 
încă în vînzare și ta prezent ; 
este vorba de LOZUL VACAN
ȚEI, care, pe lingă tradiționalele 
cîștigurl ta bani și autoturisme, 
atribuie șl TELEVIZOARE CO
LOR. Cheia succesului ccnstă

• Periodic, 
vînzare serii 
de LOZ în PLIC, 
unor ciștiguri suplimentare

• TRAGEREA LOTO 2 de 
milne, duminică, 14 august, va 
avea loc in București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începtad de la ora 16,30. Aspecte 
de la operațiunile de tragere vor fi transmise la radio, pe progra
mul I, la ora 17,30. Numerele 
extrase vor fl din nou radiodifuzate pe același program, la 
ora 22,30, șl luni, 15 august.
• Nu uitați că joi, 18 august, 

este TERMEN FINAL de închi
dere a vînzăril Ia concursul 
PRONOSPORT din 20 august 
(primul al acestui sezon fotba
listic).

roșeni, .
Lebllu și, bineînțeles, locală, antrenată de Gogu Tonca. 
(S. Băloi — coresp.),

UNIREA ALBA IULIA — IN
TER SIBIU 1—J (6—1). Au mar
cat : Mărginean (mln. 68), res
pectiv Radu II (min. 21), C. Zamfir (min. 87) și Șoarece 
(mln. 90). Proaspăta divizionari, 

A a început partida cu formația: Alexa — Laurențiu, Dobrotâ, 
Cotora, Ene — B. Popescu, C. Zamfir, Majaru — Radu II, VăsH, 
Cașuba. Au mai jucat : M. va- 
sile, Armenean și Șoarece. (I. 
Anghelina — coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — AL JA- 
ZINA CLUB (iordania) 7—6 
(3—0). Golurile au fost înscrise 
de : Boeru (mln. 8), Biro (min. 
10 și 55), Stoica (min. 28 — din 
penalty și 64), Blaga (min 61) șl 
Muntean (mm. 60 — din pe
nalty). „U“ : Caval - ’ Neamțu, Popicu, Bacoș — Doboș, 
Stoica, Biro, Bănică — cf- S*’’: Boem. Au nisii fost folosiți » 
Prunea, Blaga, Tcodoreseu, I. Moldovan, Muntean, Popescu, 
Zleirna, T. Florin. (I. Lespuc — 
coresp.).

A. S. DROBETA TK. SEVERIN 
— MINERUL PAROȘENI S—1 
(2—0). Au înscris t Păuna (mln. 
12), Udrea (inin. 40 — din pe
nalty), Ciortan (min. 6P). res
pectiv Milencovlci (mln. 60). (M. 
Foc.șan — coresp.).



După „Turneul Prietenia" la handbal leminin

JUNIOARELE NOASTRE AU ABSOLVIT
CU SUCCES UN

După cum se știe, la cea de 
a 15-a ediție a „Turneului 
Prietenia** la handbal feminin, 
care a avut loc la Pietrkow 
Trybunalski (Polonia), repre
zentativa României a obținut 
medalia de arginte Este al pa
trulea an consecutiv cînd ju
nioarele române urcă pe oo- 
dium (doar formația U.R.S.S. 

' se mal poate mîndri cu o ase
menea reușită), în clasamen
tul acestor competiții ele si- 
tuîndu-se pe locul secund în 

. 1985 (R.D. Germană) și 1987 
, (Bulgaria) și pe trei în 1986 

(Ungârialj, demonstrînd în 
acest fel O apreciabilă valoa- 
re Ia această categorie de 
vîrstă.

In Polonia, drumul spre me
dalii nu a fost ușor, după pă
rerea specialiștilor prezenți el 
fiind chiar mai greu ca ori
când. actuala ediție fiind net 
superioară celei de anul tre
cut prin nivelul tehnic și tac
tic relevat de majoritatea for
mațiilor. Junioarele române 
și-au atins primul' obiectiv 
propus — acela de a se cali
fica în turneul pentru locurile 
1—4 — datorită creșterii sub
stanțiale de la meci, la meci 
a potențialului si randamen
tului fiecărei jucătoare, pre
cum șj respectării cu stricte
țe a planurilor tactice „dese
nate" realist de antrenorii B. 
Macovei, G. Sbora și D. Co- 
jocaru. Așa s-a făcut că în 
partida eu echipa R.P.D. Core
ene (cîștigată cu 27—26) ele 
au contracarat cu succes jo
cul în mare viteză practicat 
de adversare șl au anihilat a- 
proape complet pe cea mai 
bună realizatoare a acestora 
— Am Dien Ok. Asemănătoa
re au fost lucrurile și în cel 
mai dificil meci, cu U.R.S.S. 
în fața unei formații extrem 
de bine puse la punct, alcă
tuită din handbaliste care, în 
ciuda unui gabarit impresio
nant, demonstraseră o foarte 
bună mobilitate (Kmiteva, Ra- 
jenka, Olcha. Mahmiteva), re
prezentantele tării noastre au 
făcut o partidă deosebită. Ele 
au condus aproape întreaga 
repriză întîi, au avut avantaj 
si în partea a doua a jocului, 
obligind adversarele la o ade
vărată cursă de urmărire, pe 

în Capitală, întrecerile Balcaniadei de natație

5 VICTORII CLARE ALE ÎNOTĂTORILOR NOȘTRI
(Urmare din pao. 1)

s-a instalat de la primul pro
cedeu, fluture, în față, secun
dată îndeaproape de altă băi- 
măreană, Andreea Sighiarto. 
Brasul a desprins-o pe No- 
emi în câștigătoare — izbîndă 
clară, cu 4:45,24, o performan
ță ce poate satisface multe 
înotătoare ale lumii, însă nu
mai în Parte pe marea cam
pioană. Pe poziția secundă, 
Andreea Sighiarto, înregistra
tă în 4:51,34, nou record de 
junioare, iar pe a treia — Sta- 
vroulald, din Grecia. O foar
te plăcută surpriză ne-au o- 
ferit, în cursa similară mascu
lină. un brăilcan și un dina- 
movist bucureștean. Fără a se 
intimida de timpii superiori 
eu care erau acreditați princi
palii adversari, Marian Satno- 
ianu și Cristian Ponta au 
luptat cu reală ambiție, atin- 
gînd în această ordine plăcile 
la sosire (Ponta l-a depășit 
pe sPortivul elen Kandris gra
ție a șase sutimi de secundă). 
Oricum, dăruirea celor doi 
poate servi drept pildă...

La bras, cum era lesne de 
anticipat, (doar) locuri imediat 
lingă podium pentru Viorica 
Marin și Marina Miclea. res
pectiv... un punct adus echi
pei în clasament de L. Bay. 
Tn schimb, alte două românce 
au controlat o probă. în speță 
200 m spate. Anca Pătrășcoiu 
a luat avans încă Pe primii 
metri, rămînînd treptat în în
trecere numai cu cronometru! 
cam „zgîrcit" în cele din ur
mă cu dinamovista — 2:15.06. 
Brăileanca Alexandrina Croi-

EXAMEN DIFICIL
care pînă la urmă au cîști- 
gat-o (16—15), dar după des
fășurarea generală a întilnirii 
victoria ar fi trebuit să apar
țină reprezentativei noastre. 
Si în ultimul meci din serie, 
cu echipa R.D. Germane, cînd 
le era suficient un rezultat 
egal, reprezentantele Români
ei au fost la cîrma jocului in 
cea mai mare parte a timpu
lui. Nu a fost ușor, chiar dacă 
de 10 ori ele au avut avan
taj în repriza secundă, pentru 
că Wessman. Grasses, Richter. 
Albrecht și coechipierele lor 
și-au jucat teribil de ambițios 
ultima șansă de a participa in 
turneul de elită, dar partida 
s-a încheiat la eealitate: 
20—20.

Eliberate de stresul califică
rii. junioarele noastre au avut 
un randament maxim în cele 
două partide ale turneului 
1—4, cîstigînd atît cu echipa 
Cehoslovaciei (27—21). cît și 
cu cea a Poloniei (16—14) si 
aslgurîndu-și locul doi. după 
U.R.S.S. (neînvinsă de-a lun
gul întrecerii), dar înaintea 
Poloniei și Cehoslovaciei.

Revăzînd împreună cu an
trenorul federal B- Macovei, 
filmul partidelor echipei noas
tre, ar mai rămîne de adău
gat: 1. Selecția a fost confor
mă actualelor cerințe ale 
handbalului internațional; 2.
Apărarea a dat randamentul 
scontat ; 3. Contraatacul si fa
za a doua (atacul rapid) au 
fost bine realizate, peste 30 la 
sută din goluri datorîndu-se 
acestor exprimări în teren; 4. 
La succesul obținut au contri
buit (cu goluri) Sorina Lefter 
22, Mirela Gheorglie 18. Dani
ela Țurcanu 16, Rodica Con- 
slanlinescu 14, Victorina Stoe- 
nescu 12, Marina Dincă 10, 
Iuliana Cosma 9, Gabriela 
Munteanu și Lenuța Borș, cu 
cîte 2, și portarii Ramona Mi- 
halache și Magdalena Albert.

Rezumînd, se Poate spune 
că avem o generație de jucă
toare bine dotate, ele puțind 
completa fericit lotul de tine
ret, care va reprezenta peste, 
puțin timp țara noastră la 
Balcaniadă, iar anul viitor la 
Campionatul Mondial

loan NOVAC

toru a cîștigat argintul, insă ea 
„știe", de asemenea, mai re
pede.

Cvartetul Luminița Dobres- 
cu, Noemi Lung, Anca Pă- 
trășcoiu. Stela Pura a adus 
spectatorilor satisfacția unei 
noi victorii românești, a cin- 
cea la număr în ziua inaugu
rală — 8:21,84 la 4X200 m liber.

REZULTATE TEHNICE
20’ m liber — feminin : 1. LU

MINIȚA DOBRESCU (Romania) 
2:00,70 rec. balcanic ; 2. Stela
Pura (România) 2:04,08 ; 3. A- 
driana Borisova (Bulgaria)
2:05,34 ; masculin : 1. valentin
Koceanov (Bulgaria) 1:53,50 : 2.
N. Majcen (Iugoslavia) 1:54,90 ;
3. J. Bucar (Iugoslavia) 1:55.10 :
4. Al. Moldoveanu (România) 
1:56,00... 8. T. Irimia 1:58,43 : 400 
m mixt — feminin ; 1. NOEMI 
LUNG (România) 4:45,24 ; 2. An
dreea Sighiarto (România) 4:51,34
— rec. Jun : 3. Despina Stavrou- 
lakl (Grecia) 5:04.50 ; masculin :
1. MARTAN SATNOIANU (Româ
nia) 4:32,00 ; 2. Cristian Ponta 
(România) 4 34.84 ; J. M. Kan
dris (Grecia) 4:34.16 : îoo tn bras
— femlnia S 1. Edita Grubsie 
(Iugoslavia) 133.90 : 2. Dorotea 
Brahe (Iugoslavia) 1:14,70 : 3. 
Ivellna Ivanova (Bulgaria) 
1:15,62 ; 4. Viorica Marin (Româ
nia) 135,68 ; 5. Marina Miclea 
(România) 1:16,70 : masculin : i. 
Nikos Fokianos (Grecia) 13)5.30 :
— rec. balcanic : 2. L. Bogomi- 
lov (Bulgaria) 1:05.85 ; 3. G. Dra- 
bas (Grecia) 1 :06,50... 8. L. Bay 
13>9.or ; 2it0 m spate — feminin :
1. ANCA PÂTRAȘCOIU (Româ
nia) 2:15.06 : 2. Alexandrina Cro- 
itoru (Rcmânia) 2:20,50 ; 3. Dar
ia Ala uf (Iugoslavia) 2:23,77 : 
masculin : 1. Babls Papanicolau 
(Grecia; 2 3)4,76 — rec. balcanic ;
2. F. Vukodin (Iugoslavia)
2:07,30 ; 3. N. Lahanas (Grec-a) 
2:09.30 ; 4. L. Nlcolescu (Româ
nia 2:10,90 6. M. Crișan
2:11.89 : 4X200 m liber — femi
nin : 1. ROMÂNIA 8:21.84 : 2.
Bulgaria 8 :30.89 ; 3. Grecia
8:34.38 : masculin: 1. Iugosla
via 7:44 78. 2. Bulgaria 7:52.45. 3. 
Grecia 7:53.13 4. România 7:54,20.

SPORTUL ^ IN LUME
Campionatele Europene de box pentru juniori

6 PUGILIȘTI ROMÂNI VOR URCA PE PODIUM
GDANSK. 12 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Joi 
a fost ultima zi a sferturilor 
de finală ale Campionatelor 
Europene de box pentru juni
ori care se desfășoară în sala 
Olivia din localitate. Curios, 
organizatorii au lăsat vineri 
zi liberă pentru competitori, 
urmind ca sîmbătă să aibă loc 
cele două reuniuni semifina
le, iar duminică, la ora 11 (ora 
12 la București), să se dispu
te partidele finale. Acest ne
obișnuit sistem de organizare 
este extrem de solicitant pen
tru tinerii pugiliști, obligați 
să susțină două meciuri (cele 
mai dificile) in mai puțin de 
24 de ore. Dar. așa au hotă- 
rit organizatorii...

Ultimul sportiv român care 
a boxat în sferturile de finală 
a fost ..greul" Vasile Adumi- 
troaie. El a întîlnit un adver
sar deosebit de dificil, câști
gătorul „Concursului Priete
nia" din acest an, Swed Rudi
ger (R.D.G.) Fără să se lase 
impresionat, tînărul nostru 
reprezentant a început partida 
foarte decis, punctînd precis 
cai numeroase directe. O con
tră de dreaPta l-a trimis la 
podea pe Rudiger în prima 
repriză, moment din care 
sportivul nostru n-a mai cedat 
inițiativa. El și-a mai adus 
adversarul în situația de k.d. 
și în repriza secundă, dar ar
bitrul a lăsat să continue lup
ta. iar reprezentantul tării

NOU RECORD EUROPEAN
Adunind la start cîtlva cam

pioni de elită, concursul inter
national atletic de la Sestriere 
(Italia) a si consemnat, logic, 
o serie de performante răsună
toare. Astfel, englezul Colin 
Jackson a stabilit un nou re
cord european în proba de 
110 m garduri, cu 13,10, în 
vreme ce americanul Cari 
Lewis a alergat 200 m în 19,82. 
inregistrind cel mai bun timp 
al sezonului. De remarcat și 
victoria canadianului Ben

APLAUDATĂ 
„DUBLÂ“

(Urmare jfa P30

mare punctaj al concursului: 
78.40! Nu-î mai puțin adevă
rat că și pentru triplu salt și 
jumătate înainte-grupat a pri
mit 67,50 p, ceea ce i-a adus 
un spor de puncte în clasament 
și victoria în această probă. 
Cuvinte frumoase și despre 
sibianul Bogdan Cibu (antre
nor: Dumitru Popoaie) care, 
ca și la ..naționalele" desfă
șurate cu puțină vreme in 
urmă, a executat cele 10 sal
turi cu o constanță impresio
nantă, fără a greși nimic, do
vedind în felul aceșta o pre
gătire de bază 601idă care-i 
anticipează o frumoasă evo
luție. pe măsură ce va inclu
de în programul de „libere" 
sărituri cu coeficienți de di
ficultate mai ridicați dedt cei 
de acum.

Oaspeții bulgari au executat 
Programul de „impuse" ire
proșabil apoi au ținut pasul 
cu Petrache și Cibu la saltu
rile libere pînă la ultimele 
două sărituri care, avind coe
ficienți de dificultate reduși 
(sub 2.„), le-au anulat san- 
sele de a-j întrece pe sporti
vii români. Reprezentanții 
Greciei. P. Fryglos și K. Fry- 
gios, evident încă neformati 
pentru o Balcaniadă de seni
ori. au demonstrat totuși re
ale perspective, iar pentru 
V. Zafar — Turcia concursul 
de la „Tineretului" a constituit 
debutul lui internațional.

Clasamentul probei de plat
formă masculin: 1. I. Petra
che (România) 527.80 p. 2. B. 

noastre și-a mărit permanent 
avantajul la puncte. Victorie 
în unanimitate pentru V. A- 
dumitroaie, care îl va întîlni 
în semifinale pe Artem Tem- 
Okopian (U.R.S.S.).

Simbătă. în cele două reu
niuni semifinale, vor mai evo
lua încă cinci tineri Pugiliști 
români — lasemimuscă : Petrică 
Paraschiv — Kasim Izmailov 
(U.R.S.S.), muscă: Zoltan Lun
ca — Victor Jimenez (Spania): 
cocoș: Leonard Doroftei — 
Milko Ivanov (Bulgaria), se- 
miușoară: Victor Buștean —

începind de astăzi, la Vrața

TRĂGĂTORII - iN LUPTĂ
PENTRU TITLURILE BALCANICE

VRAȚA, 12 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). In 
acest centru relativ nou al ti
rului (inclusiv international) 
din Bulgaria, vor începe sim
bătă întrecerile Balcaniadei de 
tir pentru arme cu glonț și 
aer comprimat, rezervată tu
turor categoriilor de trăgători. 
Cum toate delegațiile — din 
Albania, Bulgaria, Grecia. Iu
goslavia. România și Turcia 
— țin să aibă comportări cît

14 110 m GARDURI
Johnson (mai multe săptămîni 
indisponibil). învingător la 100 
m în 9,98.

Alte rezultate: masculin : 
lungime — Myricks (S.U.A.) 
8,58 m. înălțime — Lott 
(S.U.A.) 2,31 m; feminin: 100 m 
— Ashford (S.U.A.) 10,94, 200 
m — Gladisch (R.D. Germană)
22.80. 800 m — Kolovici (Iu
goslavia) 2:01,61, 100 m gar
duri — Knabe (R.D. Germană)
12.80.

Ion Petrache tn salt spre... titlul 
balcanic

Foto : Eduard ENEA
Cibu (România) 516,45 p, 3. 
Al. Naidenov (Bulgaria) 502,55 
p, 4. V. Kolev (Bulgaria) 
478,70 p. 5. P. Frygjoo (Gre
cia) 444.60 p, 6. K. Frygios 
(Grecia) 402,15 p, 7. V. Zafar 
(Turcia) 240,85 o.

Azi îșl vor apăra șansele la 
platformă Daniela Popa și 
Ioana Voicu: mîinț? dimineață 
va fi rindul lui Bogdan Cibu 
și Iosif Lajcsak, iar după-a- 
miază al Ilenei Pîrjol și Lua- 
nei Cîufnligă să concureze la 
trambulină 3 m. Sperăm că 
victoria românească de ieri va 
fi un stimulent moral pentru 
reprezentanții țării noastre în 
probele de azi și mîine.

Magomed Saburov (U.R.S.S.); 
mijlocie mică: Virgil Văduva 
— Domenico Biffone (Italia).

înaintea semifinalelor, o 
foarte veche cunoștință a 
noastră, Emil Jccev (Bulga-, 
ria). vicepreședinte al A.I.B.A. 
și E.A.B.A., ne-a declarat! 
„Aveți niște boxeri valoroși.' 
Ei sint foarte bine pregătiți 
și, deși juniori, posedă cunoș
tințe tehnice avansate, care ii 
îndreptățesc să urce si. mai 
sus pe podiumul de premiere".

Paul IOVAN

mai bune, să obțină rezultate 
cît mai înalte și. normal, cît 
mai multe locuri pe podium, 
fiecare este alcătuită din tră
gătorii cei mai valoroși si cei 
mai în formă la această oră. 
după cum am putut constata 
din primele consultări ale lis
telor de înscriere. Vesela Lct- 
ceva și Petar Zaprianov de la 
gazde. Raimond Deberet și 
Jasna Sekarici din Iugoslavia 
Diana Mata din Albania sint 
numai cîteva dintre numele de 
tintași redutabili prezenti aici, 
la Vrata, si încercînd să in
tre. în probele de pistol sau 
de pușcă, în posesia titlurilor 
balcanice ale ediției 1988 a 
competiției. Poligonul — nou, 
modern echipat si construit 
după ultimele recomandări în 
materie — le va oferi, cu si
guranță, ocazia de a obți ie, 
celor amintiți și colegilor lor, 
rezultate competitive.

Și delegația țării noastre este 
puternică, avind sportivi în
scriși la toate probelg cuprinse 
în_ program. Ca de fiecare dată, 
trăgătorii români țintesc po
diumul si în special cea mai 
înaltă treaptă a lui, pentru a 
se afla, ca întotdeauna, in 
luptă directă pentru suprema
ția în aria balcanică. Printre 
trăgătorii noștri : C. Ion. S. 
Babii, Anișoara Matei, c. 
Cristache, E. Antonescu. Ro
xana Creții, Aurora Ștefan. P. 
Gruia, C. Stan — la seniori, 
Maria Ciobanu, M. Berechet, 
C. Cioc. Al. Marin. F. Pău- 
ncscu — la juniori.

întrecerile încep sîmbătă și 
sc vor încheia luni.

Radu TIMOFTE

meridiane |
I?* etapa a campio

natului Cehoslovaciei, echipa 
Sparta Praga a terminat la ega
litate, 0—0, meciul disputat la 
Risen cu formația locală Skoda. 
Alte rezultate : . Bohemians
Praga — Slavia Praga 2—4 ; 
Dukla Praga — Ruda llvezda 
Cheb 1—2 ; Banik Ostrava — 
Dukla Banska Bystrica 5—2; Spar
tak Hrada Kralove — Spartak 
Trnava 1—1 ; Dunajka Streda — 
Inter Bratislava 2—1 ; Slovan 
Bratislava — Sigma Olomouc
1— 1 ! Plastika Nitra — t. E.
Vltkovlce 1—4.

REZULTATE înregistrate în 
meciuri Internaționale amicale : 
River Plate — Vcrona 2—1 ; 
Varzlm — Vasco da Gama 0—3 ; 
Lazlo Roma — Real Zaragoza
2— 0 ; Sampdorla Genova — Tor
pedo Moscova 2—0 : Padova — 
Flamengo Rio de Janeiro 5—4 
(după executarea loviturilor de 
la 11 m) —• la sfîrșitul timpului 
regulamentar de joc: 1—1, 
Glasgow Rangers — Bordeaux

IN ETAPA a 5-a a campiona
tului Elveției Lausanne — 
Grasshoppers zdrlen 0—2 : Lu
cerna — Sion 5—1 ; Servette Ge
neva — St. Gali 7—1 ; Lugano — 
Bellinzona 0—2 Neuehâtel Xa- 
max — Young Boys Berna 2—5! ; 
Wettingen — Aarau 0—o. In 
clasament conduce echipa Lu
cerna — 7 puncte (un joc mai 
puțin disputat), urmată de for
mațiile Grasshoppers 7urich — 
7 p și Bellinzona — 6 p.


