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TÎNĂRA GENERAȚIE, 
LA ȘCOALA MUNCII 
ȘI Â SPORTULUI...
Am învățat și învățăm mereu, de la o 

vreme, să trăim și să muncim privind 
mai des și scrutător spre viitor. Am în

vățat să ne imaginăm, să gindim mai adînc 
și să pregătim cu mai multă grijă mîinele 
nostru și al urmașilor noștri, cărora vrem 
să le lăsăm — prin nobilă, entuziastă trudă 
— o moștenire de care să fim și să fie mîn- 
dri, o Țară cît mai frumoasă, cît mai bogată.

Viitorul nu înseamnă, însă, numai zestrea 
materială și spirituală pe care o creăm, ci 
mai mult ca orice omul pe care îl formăm 
și-1 pregătim spre a adăuga operei noastre 
noi opere valoroase.

Copiii, tinerele vlăstare ale națiuni: sînt 
viitorul ei, pe care ne place sâ-I numim — 
și-1 vrem — de aur. O metaforă care redă 
trăsătura definitorie a societății noastre so
cialiste, marea grijă și dragoste cu care parti
dul și statul nostru, personal tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, veghează ca tînăra 
generație, copiii patriei, să se bucure de toate

condițiile unei dezvoltări multilaterale și ar
monioase, să fie educați în spiritul celor mai 
înalte principii morale, al_ conștiinței îna
intate față de muncă si viață, al patriotismu
lui fierbinte... „Partidul nostru a făcut din 
grija pentru viața, formarea și educarea ti
neretului una din preocupările fundamentale 
ale politicii sale, ale întregii societăți", arăta 
secretarul general al partidului în Mesajul 
adresat pionierilor si șoimilor patriei, tuturor 
copiilor țării, întregului tineret cu prilejul 
zilei de 1 Iunie.

Și iată că, privind imaginea pe care ne-o 
oferă „fondul de aur al societății noastre", 
putem spune astăzi cu satisfacție, că avem 
copii frumos dezvoltați, sănătoși și viguroși, 
bine înzestrați și educați, inteligenți și _ ta- 
lentați. viitori vajnici purtători de ștafetă pe 
drumul socialismului și comunismului.

La această operă delicată și complexă de 
formare a tinerei generații, educația fizică 
si sportul si-au adus și își aduc o contri
buție deosebită, grație virtuților lor general- 
educative. precum si tot .mai. puternicei 
atracții pe care ele le exercită in rindurile 
mlădițelor patriei. Tocmai ținînd seama de 
aceste realități, tovarășul Nicolae Ceaușesou 
a subliniat nu o dată necesitatea desfășurării

Aurelian BREBEANU

O zi printre copiii
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din judeful Călărași

DE MICI, PRIETENI ENTUZIAȘTI Al SPORTULUI
Aflati în tânărul județ Că

lărași (are doar 7 ani), îm
preună cu reprezentanți ai miș
cării-sportive. ne-am arătat in
teresați să cunoaștem cit mai 
multe despre viata copiilor de 
pe aceste meleaguri și — de 
ce să n-o spunem ? — să ne 
dăm seama ce loc ocupă in 
preocupările lor exercițiul fi
zic, sportul. „Poftiți să vă con
vingeți singuri", a fost de fapt 
o invitație la care am răspuns 
cu plăcere. In fond, să vedem 
eu ochii noștri—

_.„Dacia" in care ne aflam 
inghifea kilometrii — eram pe 
una din șoselele județului —. 
si, la un moment dat, am in
trat in comuna Independența, 
așezare cu circa SM>0 de lo-

COMPETIȚII OMAGIALE
• înot fond: Pentru toate vîrstele

• Hochei pe gheață:

Tradiționalul concurs de înot 
fond, organizat în cinstea zilei 
de 23 August, a avut loc du
minică, pe Lacul Buftea. La a- 
oeastă frumoasă întrecere, ur
mărită cu interes de numeroși 
spectatori, s-au înscris aproape 
o sută de sportivi de toate 
vîrstele, de la copii aflați la 
primul lor concurs pînă la ve
terani. între înotători s-a aflat 
și cunoscuta fondistă băimă- 
reancă Eniko Palencsar, care a 
și cîștigat, firește, una dintre 
curse (între principalele ei ad
versare s-a numărat o altă ma- 
ramureșeancă, Alice Csaszar). 
Ceilalți învingători în probe pe 
500 sau 1500 metri, au fost Ra
du Cătălin — la copii avansați. 
Florin Andronic — copii înce
pători, Sorin Lepădatu — bă
ieți, Marina Frankia și Dinu 
Rădulescu — veterani, ultimul 
fiind principalul initiator al în
trecerii.

în acest an, Cupa Buftea a re
venit Asociației Sportive ITIA, 
organizatoarea concursului.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA 

MARII NOASTRE 
SĂRBĂTORI NAȚIONALE

cuitori. „Aici este o grădiniță...", 
ni s-a spus. O clădire frumoa
să si o curățenie care... între
ce toate așteptările. Camere 
mari, chiuvete mici, montate, 
firesc, foarte jos, aproape de 
podea, pereți pe care sint pic
tați pisoi incălțati și vulpi și
rete. Dau bună ziua copiilor. 
„Bună ziua", spun glasurile lor 
sunrnd ca niște clopoței. Mă 
adresez tinerei educatoare Au- 
relia Păun : „Cum se simt 
copiii ..Trăiesc în condiții 
excelente, sint fericiți". „Vă 
place sportul ?“ întreb. înțele
ge rostul întrebării si contra
atacă : „Cind dăm examen 
pentru a deveni educatoare, 
trebuie să știm să cintăm la 
un instrument, să desenăm si—

Deschiderea sezonului
MIERCUREA CIUC, 13 (prin 

telefon). Tradiționala competi
ție dotată cu „Cupa 23 August" 
a inaugurat vineri, pe patinoa
rul din localitate, sezonul la 
hochei pe gheață. Participă ce
le mai bune 6 formații.

Cele trei etape disputate pînă 
duminică au oferit partide în 
general frumoase. echilibrate. 
Steaua și Sport Club fiind sin
gurele neînvinse. Iată rezulta
tele :

DUNĂREA — VIITORUL 
3—1 (3—1, 0—0. 0—0). Au mar
cat: Munteanu, Marcu și Radu, 
respectiv Balint.

SPORT CLUB — PROGRE
SUL 7—3 Q—1, 5—1, 1—1). Mar
catori: Szvitlak 3, A. Csaba 2, 
B. Nagy. Bartalis, espectiv 
Bejan, Szabo și Ferenez.

STEAUA — DINAMO 4—3 
(1—0, 2—1, 1—2). Din mm. 28, 
cînd conducea cu 3—0. Stea
ua a folosit o linie de juniori.

(Continuare în pag 2-3)

Marți 16 august 1988

destul sport". „Atunci ?“• „Cum 
îi vedeți, de mici, au îndrăgit 
mișcarea, exercițiul fizic. Fae 
zilnic gimnastică de înviorare, 
alergări, jocuri diverse cu min
gea". Primarul C. Anghel con
firmă : „Deseori educatoarea 
vine și ne cere cheile de la 
stadion. Copiii au treburi se
rioase pe acolo I...“.

Modesto FERRARINi

(Continuare In pag. 2-3)

Călărie: [HP4 ț ||.a ÎN ÎNTRECEREA DE DRESAJ
La sfârșitul săptâminii trecu

te. la baza hipică a Clubului 
Sportiv Steaua, din Capitală, 
s-a desfășurat etapa a II-a a 
Campionatului Republican de 
călărie-dresaj. cu participarea 
celor mai buni călăreți de la 
Steaua și Dinamo. De remarcat 
faptul că la categoria „ușoară", 
rezervată de regulă seniorilor, 
care solicită mișcări cu un 
conținut tehnic ridicat, au luat 
parte, pentru prima oară, și 
două „amazoane" junioare, ti
nerele Cristina Călin și Ramo
na Polivanov (antrenate de 
Gheorghe Nicolae), componente 
ale clubului bucureștean Stea-

„Naționalele" de atletism seniori

DOUĂ SURPRIZE DE PROPORȚII ÎN ULTIMA ZI A CONCURSURILOR
• Sportivii dinamoviști au dominat edi(ia din arest an

• Prea puține performante autentice I
A 72-a ediție a Campionate

lor Naționale de atletism a 
luat sfîrdt duminică, pe stadio
nul piteștean „1 Mai", fără ca 
ultima zi a întrecerilor (cu ex
cepțiile de rigoare) să fi schim
bat cu ceva aspectul de medio
critate care a planat asupra a-

După ce și-au spus „cuvîn- 
tul“ în disputele pentru indi
vidual compus într-o manieră 
care n-a prea lăsat loc de re
plică din _ partea adversarilor, 
Daniela Silivaș și Marius Gher
man au dominat cu aceeași 
autoritate șl finalele pe apa
rate, situîndu-se în fruntea co
lecționarilor de medalii, cu cite 
4, respectiv S trofee obținute 
în ultima reuniune a Campio
natelor Naționale de gimnasti
că. Este adevărat, mulți între- 
vedeau posibilitatea oa Daniela 
să eucerească toate locurile I, 
într-atît de sigură pe ea și de 
bine pregătita se dovedise în 
primele două zile ale între
cerii. In finala de la sărituri, 
însă, Eugenia Golea a depășit-o 
cu doar 40 de miimi, în timp 
ce la paralele specialiști și an
trenori deopotrivă au asistat cu 
îneîntare la marea surpriză 
produsă de foarte tânăra gim-, 
nastă bucureșteană Eugenia 
Popa, de la C.S.Ș. 7 Dinamo. 
După ce în concursul pe echi
pe obținuse 9,90, duminică di
mineață aceasta a lucrat impe
cabil, într-un ritm de-a drep
tul sufocant, prezentînd un e- 
xercițiu care răspunde valoric 
celor mai înalte cerințe inter
naționale. Firesc, a fost notată 
cu 10, cucerind astfel titlul de 
campioană națională de senioa
re la paralele. Asemenea Ga-

A X-a ediție a Campionatului Balcanic de handbal-tineret

ORGANIZATORII BISTRITENI ■I
SÎNT ȘI EI GATA DE START
• Participă echipele Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, Turciei 

și României - A și B • Sala Sporturilor - pregătită 
să-și primească oaspeții

Mîine se va da startul în cea 
de-a X-a ediție a Campionatu
lui Balcanic de handbal mascu
lin pentru echipele de tineret. 
Organizarea ediției jubiliare a 
fost încredințată municipiului 
Bistrița, ca recunoaștere a mo
dului exemplar în care s-au 
desfășurat și alte competiții de 
anvergură pe meleaguri bistri- 
țene. De altfel, eforturile celor 
direct implicați în organizarea 
acestui important eveniment 
sportiv sînt vizibile la tot pa
sul. în cocheta sală a sporturi
lor, fiecare moment liber (fără 
a perturba, firește, antrena
mentele) este exploatat pentru 
revizuirea instalației electrice, 
pentru repararea și curățenia 
vestiarelor și a instalațiilor a- 
nexe, pentru amplasarea di
verselor servicii. în oraș au 
apărut demult afișele competi
ției ; la ștandurile special ame
najate se află tricouri, fanioa
ne. insigne si alte o

ua. Mai mult chiar, proba de 
dresaj de la categoria „ușoară" 
a fost câștigată de Cristina Că
lin. cu calul Resort, ea acu- 
mulind 667 puncte și situîn
du-se înaintea lui Cătălin Ba
dea (Dinamo) care a obținut, 
cu calm Robot. 658 puncte. Pe 
locul FU. cu 652 p, s-a situat 
Marius Curteanu (Steaua) cu 
calm Genar. Toate celelalte 
probe disputate vineri și sîm- 
bătă au fost dominate autoritar 
de favoritul campionatului, ste- 
listul Gheorghe Nicolae, învin- 

(Continuare tn pag. a 4-a) 

cestei competiții care, prin de
finiție, ar fi trebuit să fie. cît 
se poate de clar, numărul 1 în 
sezonul intern al aoestui sport! 
Or. raportînd la alte ediții ale 
campionatelor, constatăm, cu 
amărăciune, că aceasta a anu
lui 1988 a fost, în ansamblu, 

brielei Potorac cu ani în urmă. 
Eugenia Popa dovedește mari 
perspective de a deveni, prin 
talent și muncă asiduă, una 
dintre specialistele de marcă 
ale acestei probe.

La bîrnă, Daniela Silivaș a 
făcut oa sala să rămînă pur și 
simplu nemișcată mai bine de 
un minut, cît a durat execuția, 
într-atît de mult a putut ea să 
captiveze atenția tuturor prin 
torentul de elemente acrobatice, 
prin siguranța și înalta măies
trie dovedite, prin frumusețea 
compoziției exercițiului. Nimic 
mai firesc ca brigada să-i a- 
corde nota maximă, cu care 
multipla noastră campioană și-a 
adjudecat locul I. Veritabilul 
festival de înaltă măiestrie și 
frumos oferit de maestrele 
gimnasticii noastre a avut drept 
corolar finala de la sol, în ca
re din nou Daniela Silivaș și 
Eugenia Golea au fost magni
fice, fiind notate cu 10, res- 
peotiv 9,95. Cu acest ultim 10 
la sol. Daniela reușește rara 
performanță de a fi apreciată 
în această probă cu nota ma
ximă în toate cele trei evoluții 
din concurs : exerciții impuse, 
liber alese și finală. Sînt, deci, 
temeiuri să privim cu încre-

Constantin MACOVEI
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biecte. toate purtînd em
blema Campionatului Balcanic 
— România — Bistrița, 1988. 
Ele sînt tot mai solicitate de 
colecționari sau amatorii de 
suveniruri.

„Onoranta misiune încredin
țată de a organiza a X-a ediție 
a Balcaniadei de handbal pentru 
tineret ne obligă foarte mult. 
De aceea am întocmit un plan 
minuțios de acțiune, plan pe 
care l-am urmărit pas cu pas. 
N-au fost omise nici cele mai 
mici amănunte. Sîntem in gra
fic, cum se spune, și sperăm ca 
strădaniile noastre să fie încu
nunate de succes. Mindria 
noastră, a bistrițeniior, este de 
a fi și de această dată Ia înăl
țime" — spunea zilele trecute 
prof. Constantin Săndujă, nre- 
ședintele C.J.E.F.S. Bistrița- 
Năsăud.

Echipele participante — Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Tur
cia, Selecționatele A și B ale 
României — sînt deja la Bistrița, 
unde efectuează ultimele pre
gătiri. în toate cele nouă edi
ții anterioare consemnăm si
tuarea pe podiumul de premie
re a echipei noastre reorezen- 
tative de tineret, de patru ori 
pe oea mal Înaltă treaptă. Ce
lelalte cinci ediții au revenit 
tinerilor handbaliști iugoslavi, 
demni urmași ai campionilor 
mondiali și olimpici.

Prima noastră selecționată, 
pregătită de Oprea Vlase, an
trenor emerit, șl Ștefan Birta- 
lan, dublu campion mondial, se 
află la un stagiu de pregătire la 
Bistrița imediat după sosirea 
de la puternicul turneu 'de se
niori) din Irak, turneu pe care

Mihail VESA

(Continuare iit pag. a 4-a) 

surprinzător de slabă. Au fost, 
este drept, unii cîștigători ti
neri, despre care se poate spu
ne că au viitorul în față ț au 
fost și unii dintre atleții cu 
mai vechi state de serviciu 
care au ținut să-și onoreze cu 
performanțe bune tricoul de

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)



Telegrama adresată tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar generat al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

ide participant» la adunarea festivă 
" consacrată „Zilei presei române44

Campionatele celor mai tineri vlslași

COMBATIVITATEA A DAT CULOARE 
„NAȚIONALELOR" DE CAIAC-CANOE (j)

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,
Cu cele mai alese sentimente de prețuire, 

cu profund devotament și deosebit respect, 
participanții la adunarea festivă dedicată 
„Zilei presei române- și a 57 de ani de la 
apari(ia ziarului „Scinteia- vă aduc, în 
numele ziariștilor comuniști din România, 
al tuturor lucrătorilor din presa scrisă, de 
la Radio și Televiziune, un vibrant și 
călduros omagiu, expresia celei mai înalte 
stime pe care — asemenea întregii națiuni 
— v-o purtăm, pentru îndelungata și exem
plara activitate revoluționară pusă, de peste 
55 de ani, cu dăruire și abnegație, in sluj
ba cauzei libertății și independenței patriei, 
edificării socialismului, ridicării României 
pe noi culmi de progres și civilizație, fău
ririi unei lumi a păcii, înțelegerii și colabo
rării intre popoare.

In acest moment deosebit pentru mun
ca și activitatea noastră, vă exprimăm 
profunda gratitudine pentru încrederea și 
prețuirea de care se bucură presa, sluji- 
torii ei în societatea noastră.

Cu deosebit respect aducem un vibrant 
omagiu mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușcscu, eminent om politic, savant de 
largă recunoaștere internațională, pentru 
vasta și prestigioasa activitate dedicată pro
gresului multilateral al patriei, dezvoltării 
științei, învățămîntului și culturii româ
nești, pentru atenția și sprijinul pe care 
le acordă presei române

Pentru participanții Ia adunarea festivă, 
pentru toți lucrătorii din presă „Ziua pre
sei române" reprezintă un prilej de a-si 
reafirma deosebita mîndrie și satisfacție 
față de mărețele realizări ale poporului 
român obținute în cei 23 de ani ce au tre-

★

Luni, a avut loc. in Ca
pitală. adunarea festivă con
sacrată „Zilei presei româ
ne". organizată de Consiliul 
Ziariștilor.

Au participat ziariști din 
presa centrală, de la Agen
ția română de presă ..Agtr- 
pres“ și Radioteleviziune. 
muncitori tipografi, activiști 
de partid si de stat, repre
zentanți al unor organizații 
de masă si obștești.

în cadrul adunării, s-a 
desfășurat «■ simpozion, 
comunicările prezentate cu

cut de Ia Congresul al IX-Iea al partidu
lui, cea mai luminoasă perioadă din is
toria țării, pe care întreaga națiune o nu
mește, după numele ilustrului ei ctitor, 
Jtpoca Nicolae Ceaușescu".

Ziariștii comuniști, toți lucrătorii din pre
să și de la Radioteles iziune dau o înaltă 
și unanimă apreciere monumentalei dum
neavoastră opere teoretice si practice, ce 
și-a găsit o nouă și strălucită confirmare 
in Tezele din Aprilie, program de acțiune 
si de muncă pentru întregul popor.

Vă asigurăm că ștntem pe deplin anga
jați, eu întreaga dăruire și pasiune 
revoluționară, in dezbaterea si apro
fundarea importantelor orientări programa
tice cuprinse in Tezele din Aprilie, pentru 
perfecționarea propriei noastre activități, 
pentru sporirea aportului presei la forma
rea omului nou. constructor conștient al 
socialismului și comunismului, la înfăp
tuirea programelor de dezvoltare multila
terală a țării, de afirmare in lume a patriei 
noastre scumpe, Republica Socialistă 
România.

Asemenea întregului nostru popor, acum, 
în preajma marii noastre sărbători na
ționale — ziua de 23 August —, _ ziariștii 
din România își reafirmă, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general al partidu
lui, voința de a urma neabătut indicațiile 
și orientările de o excepțională însemnă
tate teoretică și practică pe care le-ați for
mulat pentru perfecționarea întregii activi
tăți politice, ideologice și educative, anga
jamentul ferm de a face ca paginile publi
cațiilor. emisiunilor de radio si televiziune 
să-și aducă o și mai mare contribuție la 
unirea eforturilor întregului popor pentru 
realizarea exemplară a obiectivelor istorice 
ale Congresului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale oartidului.

★ ★
promovarea spiritului mili
tant. revoluționar, in for
marea nou', constnic-
tor conștient si devotat al 
socialismului si comunismu
lui in România.

In încheiere, intr-o at
mosferă vibrantă, de pu
ternică însuflețire, paruc:- 
pantii au adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secre’-ar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Pe Lacul Bascov de lingă Pi
tești s-au desfășurat Campiona
tele Republicane de caiac-canoe 
rezervate juniorilor, prilej pentru 
specialiștii și Iubitorii acestui 
sport să urmărească ambițioasele 
și talentatele echipaje din ..flo
tila" speranțelor, săptămîna aceas
ta prezentă pe Lacul Grilnau la 
„Concursul Prietenia" din R.D.G., 
anul viitor la startul „mondia
lelor" din Canada, In întrecerile 
junioarelor L Sanda Niculae (Di
namo), mezina lotului car? se 
pregătește pentru apropiatele 
J.O., a câștigat, cum se anticipa, 
proba de caiac simplu, iar îm
preună cu și mai tînăra Viorica 
Iordache (CSU Construcții Bucu
rești) a urcat prima treaptă a 
podiumului de premiere și în fi
nala de caiac dublu. Sanda Ni
culae și-a ales o coechipieră de 
nădejde, viorica Iordache, „solis
tă" în lotul republican de junioa
re, trecând prima linia de sosire 
și in echipajul de caiac patru.

Rezultate (500 m) : K 1 — 1. 
Sanda Niculae 2:01,10, 2. Daniela 
Catană (Farul Constanța) 2:05,52. 
3. Cristina Feșteu (Triumf Buc.) 
2:10,21 ; K 2 — 1. Sanda Niculae, 
Viorica Iordache 1:51,76, 2. Ange
la Cocîlnău, Elena Irimia (Mari
na Orșova, Triumf) 1:53,44, 3. Fă- 
nica Frățilă, Mirela Acatincăi 
(CSS 2 C-ța, CSM lași) 1:54,33 ; 
K 4 — 1. Viorica Iordache, Da
niela Catană, Mirela Acatincăi, 
Angela Cocîlnău (CSUC Buc., 
CSM Iași, Farul, Marina Orșova) 
1:51.51, 2. Elena Irimia, Cristina 
Feșteu. Fănîca Frățilă, Lidia Io- 
niță (Triumf, CSȘ C-ța, Marina 
Orșova) 1:52,00, 3. Mădălina Do- 
rogan, Florentina Trașcă, Ga
briela Miiășescu. Carmen Simion 
(CSUC Buc., CSȘ 2 BUC., CSM 
Iași) 1:57,95.

Bine pregătiți, combativi au 
fost și juniorii I. Bunăoară, ca- 
iaciștil și canoiștii din secțiile 
nautice București, Tulcea, Iași. 
Constanța, Călărași, prezenți — 
intr-o probă sau alta — pe po
diumul de premiere. De subliniat 
introducerea in programul compe
tiției a unei noi curse : cea de 
canoe 4, probă de mare spectacol 
sportiv, care va figura la viitoa
rele C.M. Rezultate (500 m) : K 1 
— 1. Mihai Apostol (Olimpia 
Buc.) 1:31,68, 2. Ștefan Nagy 
(UTA) 1:52.21, 3. Gigei Moise 
(Danubiu Tulcea) 1:58.40 ; C 1 — 
1. Antonel Borsan (Dunărea Ga
lați) 2:06,66, 2. Florin Iacob (Da

nubiu) 2:07,58, 3. Ivan Car-nov 
(Delta Tulcea) 2:09,31 ; C 2 — 1. 
Valeriu Simion, Radu Ungureanu 
(CSM Iași) 1:54,23, 2. Amelian Ni- 
chită, Ionel Dache (Delta CSȘ 
Tulcea) 1:55,46, 3. Victor Partnoi, 
Petrică Platon (Danubiu) 1:55,64 ; 
K 2 — 1. Marian Zamfir, Romică 
Șerban (Locomotiva Buc., CSȘ 
Călărași) 1:41,90, 2. Ion Ostatea, 
Klaus Bednarschi (UNIO, Mari
na Orșova) 1:43,94, 3. Marcel Vo- 
loga, Laurentiu Mexi (Steaua, 
Marina Orșova) 1:45,76 ; 1000 m ; 
K 1 — 1. Florentin Tătaru (Delta) 
4:19,25, 2. Ștefan Nagy (UTA) 
4:25,68, 3. Florica Alexandru
(CSUC) 4:26,00 ; C l — 1. Ivan 
Carpov (Delta) 4:58,20, 2. Dantes 
Iacob (Danubiu) 5:02,60, 3. Florin 
Iacob (Danubiu!) 5:04,0S ; C 2 — 
1. Radu Ungureanu, Valeriu Si
mion (CSM Iași) 4:31,90, 2. A- 
melian Nlchita, Ionel Dache 
(CSȘ Tulcea, Delta) 4:32,96, 3. D. 
Spiridon, A. Dinu (CSȘ Brăila, 
Delta) 4:36,69 ; K 2 — 1. Costei 
Jercan, Marius Sfielii (Eortul, 
UTA) 3:51,53, 2. Ion Ostatea, 
Klaus Bednarschi (Unic, Marina 
Orșova) 3:54,63, 3. V. Teodorescu, 
P. Andronescu (Marina Brăila, 
CSȘ Triumf) 3:56,06 C 4—1. 
Valeriu Simion, Radu Ungureanu 
Amelian Nlchita, Florin Iacob 
(CSM Iași, Danubiu, Delta) 
3:44,20.

Juniori n (primii clasați, la 500 
m) : K 2 — Flaviu Tară, Karol 
Szekereach (Marina Orșova) 
1:48,88 ; C 2 — Fănică Grigore, 
Cosmln Pașca (Constr. Huned., 
C.S. Brăila) 2:00.44 ; K 4 — Lau- 
rențiu Marinache, Eugen Scurtu. 
Marius Dobrin, Daniel Săuleseu 
(CSȘ 2 Buc., Locomotiva, Dina
mo). 1:39.90 ; C 4 — Marian Fur
nică. Grigore Furnică, Cos- 
min Pașca, Valeriu Gană 
(Ancora, Constructorul Huned. 
Marina Orșova, CS Brăila) 1 :48,35: 
K 4 (f) — Claudia Nîcula, Car
men Moțoc, Cristina stoia. Miha- 
ela Bene (Marina Orșova, UTA) 
2:01,02 ; 1000 m : K 1 — Marius 
Marian (Marina Orșova) 4:22.61 ; 
CI — Marian Furnică (Ancora 
Galați) 5:02,57 ; K 2 — Flaviu 
Tară.’ Karol Szekeresch (Marina 
Orșova) 4:08,77 ; C 2 — Fănică 
Grigore, Cosmin Pașca (Constr. 
Huned., CS Brăila) 4:39.32 ; K 4 
— P. Buga, A. Mureșan. O. But- 
naru, L. Toth. (Marina Orșova, 
UTA) 3:43.43.

Vasile TOFAN

acest prilej subliniind sem
nificația evenimentului ani
versat. precum si sarcinile 
de deosebită răspundere ce 
revin presei in unirea 
eforturilor creatoare ale 
tuturor oamenilor muncii, 
ale întregului popor. In ve
derea înfăptuirii neabătute 
a politicii partidului. a 
obiectivelor de dezvoltare 
economi co-socială a țârii, 
stabilite de Congresul al 
XIII-lea si Conferința Na- 
tionaiă ale Partidului. in

Sanda Niculae (Dinamo), mezina lotului nostru olimpic, cam
pioană națională la caiac simplu si dublu, junioare !

TINÂRA GENERAȚIE, LA ȘCOALA

MUNCII Șl A SPORTULUI
(Urmare din pag. 1)

„unei puternice mișcări de 
masă pentru antrenarea între
gului tineret —- începi nd cu 
copiii, cu pionierii și elevii, cu 
studenții, cu tineretul din între
prinderi și instituții, de la o- 
rașe și sate — la practicarea 
exercițiilor fizice, a sportului 
și turismului". Intr-adevăr, 
sportul — această mare bucu
rie a copilăriei, adolescenței și 
tinereții — își revarsă azi po- 
zitivele-i influențe asupra cî- 
torva milioane de reprezentanți 
ai tinerei generații.

La școala sportului, cu porți 
larg deschise, înainte de a în

văța primele litere din alfabet, 
copiii învață să se miște, să 
alerge, să facă gimnastică sau 
jocuri sportive. Și continuă cu 
pasiune crescîndă să facă sport 
pe arenele cu care sînt dotate 
toate școlile, pe cele din car
tiere sau pe cele ale marilor 
complexe, care-i primesc fără 
rezerve.

La școala sportului, care este 
și școală a muncii, copiii noș
tri cresc mari și frumoși, pu
ternici și vioi, dar cresc deo
potrivă buni și drepți, cinstiți 
și demni, hotărîți și curajoși, 
generoși și devotați...

Cresc oameni de nădejde ai 
societății de miine.

0 ZI PRINTRE COPIII DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
(Urmare din pag. 1)

...Ne plimbăm pe faleza ci- 
lărășeană. in același timp si 
bază nautică. Președintele 
CJ.E.F.S. — M. Rădulescu — 
face oficiul de gazdă. „Aici, ri 
arată un lac cu maluri beto
nate, fac antrenamente copiii. 
Pe bărci mai mici, cu fundul 
lat. să nu se răstoarne. Am în
ceput să ne profilăm pe caiac- 
canoe și copiii ne sînt baza". 
Prezintă si alte amănunte. In 
scoli si licee se face mult 
sport. Există campionate la 
handbal, fotbal, atletism — pe 
clase, interclase, pe scoală — 
competiții municipale dotate cu 
cupe. Circa 1000 de elevi sini 
„prinși" in aceste întreceri. 
„Le insuflam incă de cind sînt 
mici dragostea față de exerci
țiul fizic, de jocuri, imi spune

COMPETIȚII OMAGIALE
(Urmare din pag. I)

Au marcat: Dimache, K. Antal, 
Hălăucă și Mohor ea, respectiv 
Eros. Lukacs si Jumătate.

DINAMO — PROGRESUL 
6—6 (4—2, 1—4, 1—0). Golurile 
au fost înscrise de A. Csiki 2, 
Eros. Z. Csiki, Caval si I. Po- 
povici pentru Dinamo, respec
tiv Sandor și Baczoni — cîte 2, 
E. Antal și Peter pentru Pro
gresul.

a
STEAUA — DUNĂREA 5—2 

(1—1, 2—0, 2—1). Marcatori : 
Hălăucă 2, Herlea, Sersea, N. 
Alexe, respectiv E. Radu 2.

SPORT CLUB — VIITORUL 
7—3 (1—1, 4—0, 2—2). Au în
scris : Szvitlak 2, Gereb, B. 
Nagy, Bedo, Bartalis și Hor
vath. respectiv Gergeli, Kacso 
și Balint.

STEAUA — VIITORUL 9—4 
(8—1, 1—0, 0—3), prin golurile 
înscrise de Zaharia 3, K. Antal 
și Gliga — cîte 2, Iomță și

Șomfăleanu pentru Steaua, res
pectiv Gali 2, Balint și Bene- 
dek.

PROGRESUL — DUNĂREA 
8—2 (2—1, 0—1, 6—0). Marcatori: 
Sandor șl Bejan — cite 3, E. 
Antal 2, respectiv N. Muntea- 
nu și E. Radu.

SPORT CLUB — DINAMO 
3—0 (1-—0, 2—0, 0—0). Au mar
cat Szvitlak 2 și Balint.

Competiția se încheie 
miercuri seara.

Vaier PAȘCANU-coresp.

Adela Pricop. fostă atletă, astăzi 
inimoasă secretară a CJ.E.F.S. 
Știți. avem centre de 
întreținere si m grădinițe". 
Interesant ! Merg.. pe fir și o 
inti'.nesc pe profesoara Lidia 
Scobici. specialistă, care con- 
d'dcs un astfel de centru.
vem mai multe- în grădinițe 
sau in Combinatul de celuloză 
si hirtie... Eu le-as spune mai 
bine centre de dezvoltare fi
zică armonioasă. în care ac
ționăm prin mijloacele gimnas
ticii acrobatice si ritmice mo
deme asupra diverselor seg
mente ale corpului". „Le place ?“ 
mă interesez. „Cum să nu ? 
Să-i vedeți cu cit entuziasm 
participă ! Lucrez cu ei cîte o 
oră fără nici o dificultate... 
Unii părinți se arată extrem 
de interesați de activitatea co
piilor lor la astfel de centre*.

★
Popas la C.S.Ș. Călărași. Pe 

terenul de fotbal, vreo 30 de 
copii migălesc la ,/:um se face 
stopul". Pe margini alții, atle- 
ții, au tema „startul corect". 
Intr-o sală, boxeri ceva mai 
mari... decît mănușile, indir- 
jiți toți împotriva sacilor sau 
studiindu-și „stilul" în tyța 
oglinzilor... Directorul adjunct 
M. Stănescu precizează că 10 
profesori si antrenori — D. 
Chirilă. T. Nicolau. M. Costea 
(fostul fotbalist al Politehnicii 
Iasi), I. Munteanu. V. Albeș,

Sofia Grigore sm. — se ocupă 
de selecția si pregătirea. în 
fiecare an. a circa 500—600 de 
mici sportivi. Numai în 1987, 
un număr de 15 juniori călă- 
rășeni au fost chemați în di
ferite loturi naționale. Iar in 
ultimii ani, juniorii de aici au 
obținut medalii în campionate 
naționale, la competiții inter
naționale, campionate mondiale 
chiar (Dumitru Chiru. în 
1984). Copiii județului ? Frații 
Aurel $i Bogdan Ciufulescu (in 
lotul olimpic de juniori la lup
te libere), Marian Stoica (sare 
2,04 la înălțime ; are record la 
juniori II, octatlon), voleibalista 
Roxana Oprea (la 14 ani. 1,78 
m, în lotul național de junioa
re II), Mihai Enache (un loc 
4 în C.M, de caiac-canoe, ju
niori), Vasile Bidea (lotul na
țional de juniori canotaj), 
Marius Constantin (un borer 
„care vine", talentat, puter
nic ; 81 kg, 1,80 m înălțime) 
si alții...

★
Am intilnit multi dintre co

piii județului Călărași. Copii 
frumoși, sănătoși si. firesc, nu 
puțini arătîndu-se doritori sa 
ajungă si ei mari sportivi, ca 
aceia despre ale căror perfor
mante se vorbește pretutindeni 
cu admirație. Visuri ale copi
lăriei, visuri frumoase care — 
o știu si cei mici — pot deveni 
realitate...
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Divizionarele pregătirilor

PERFECȚIONAREA N-ARE LIMITE
Dc vorba cu Fiorin Uolaițian, antrenorul echipei Victoria București

un pronos-

•ucurești (de la stingă la dreapta: Maria 
roftei. Constanța Pipotă, Viorica Ivan) 
rotat, dar merituos in proba de 4 visle

Foto : Constantin PLOP — Iași

AstiMtarfi, la solia

SLAVIA-F.C. ARGEȘ,

ÎN FINALA

CUPEI BALCANICE

DETAȘA]! IA CANOTAJ I
niorilor și 
rnaționale 
jatului Na- 
?i Concur- 
>rilorll la 
ncomitent) 
enta oglin-
Dorobanț

diuc (C.S.Ș. 3 Steaua) 6:29,92, 2. 
Mariana Bleandâ ...............
6:38,01, 3. Nicoleta
(C.C. Fălticeni) 6:46,63 ;

Olimpia București
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Acatincăi 

___ . _____  . 4 visle: 
1. Olimpia București (Maria 
Breabăn, Constanța Pipotă, Le- 
nuța Doroftei, Viorica Ivan) 
5:20,43, 2. C.S.Ș. 2 Constanța
5:27,15, 3. c.s.ș. Marina Orșova 
5:35,04; 4+1: 1. C.S.Ș. 2 Constan
ța (Victoria Lepădatu, Constan
ța Lupu, Maria Pădurariu, E- 
caterina Petre + Georgeta Stan- 
clu) 5:15,40, 2. Olimpia București 
5:24,42, 3. C.S.Ș. Marina Orșova 
5:32,34 ; 2 rame: 1. C.S.Ș. 2 Con
stanța (Doina Crăciun, Marioara 
Nicolae) 5:40,57, 2. Metalul 5:45.64, 
3. c.s.ș. 3 Steaua 5:51,46; mas
culin, 4+1 : 1. C.S.Ș. Marina Or
șova (I. Ruican, C. Dan, N. Mi- 
halcea, G. Bulie + Gh. Dinlșel) 
5:05,89 , 2. C.S.Ș. Constanța 5:10,94, 
3. C.S.Ș. Triumf 5:12,33; 2 rame: 
1. C.S.Ș. 3 Steaua (Fl. Ene, ’ M. 
Constantin) 5:31,78, 2. C.S.Ș. Po- 
iiteb-’ica Timișoara 5:52,85, 3.
C.S.Ș. Marina Orșova 6:00,62 ; 
2+1: 1. C.F.R. Timișoara (St. Vi- 
silean, I. Nlstor + T. Portik) 
5:33,47, 2. C.S.Ș. Triumf 5:59,17,3. 
Olimpia Călărași 5:59,83 ; 4 ra
me : 1. C.S.Ș. 2 Constanța (I. 
Vizitiu, E. Șerban, E. Alexandru, 
C. Vorniceanu) 4:5(1,32, I. 
Triumf 4:54,11, 3. C.S.Ș. 
Orșova 5 :i 0,38 ; 2 visle : 1. 
Timișoara (A. Lisman, A. Vitai) 
5:01.69, 2. C.S.Ș. Marina Orșova 
5:04,90, 3. C.S.Ș. Triumf 5:06,95 ; 
simplu: 1. Cristian Vălan (Voin
ța Arad) 5:36,05, 2. Ion Dinu 
(C.S.Ș. Triumf) 5:49,83, 3. Dragoș 
Boșcov (C.S.Ș. Triumf) 6:01,20; 4 
visle: 1. C.S.Ș. Marina Orșova 
(C. Dan, I. Ruican, N. Mihalcea, 
G. Bulie) 4:28,44, 2. C.S.Ș. 2 
Constanta 4:30,16, 3. C.S.Ș.
Triumf 4:38,67. Rezultatele Con
cursului Reoublican al juniorilor 
II vor fi publicate ulterior.

Dinu COSTESCU

I.

2.

c.s.ș.
Marina
C.F.R.

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

— S-ar părea, Florin Ha- 
lagian, că n-am ales chiar 
cel mai fericit moment pen
tru acest interviu, așa*:?

— Te referi la faptul că Vic
toria a pierdut, duminică, in 
fata Rapidului?

— Exact.
— N-aș face din asta un ca

păt de țară. Nu stat ipocrit: 
r.e-ar fi plăcut aă tiștigăm edi
ția inaugurală a „Cupei Victo
ria" și regretăm că n-am reu
șit. Dar nu în acest scop, al 
succesului cu orice preț, am 
organizat competiția, ci pentru 
a verifica lotul actual, in ve
derea pregătirii meciului inau
gural. al întregului sezon 
în pragul căruia ne aflăm.

— Se poate să fii și mai 
explicit ?

— După mai multe săptă- 
mîni de activitate intensă, re
fluxul era de anticipat. Am 
urmărit însă să ținem echipa în 
priză. N-aș vrea să las impre
sia că mă justific, pentru că 
n-aș avea de ce să mă justific: 
n-a fost decît o întrecere a- 
micală, cu obiectiv de testare.

— Și totuși, dacă nu gre
șesc, un „duș rece" I'

— Părerea mea și a colegului 
Gheorghe Timar e că el le-a 
prins bine jucătorilor noștri.

— In ce fel? Cum?
— Se cuvine, pentru a lămu

ri lucrurile, să recurg la o 
troducere. M-am angajat 
antrenor pentru a obține 
zultate deosebite cu acest 
valoros. într-o atmosferă 
muncă susținută si seriozitate, 
recunoscute la clubul Victoria. 
Mă bucur să afirm, de-acum 
în deplină cunoștință de cau
ză, că nu m-am înșelat: Vic
toria are tot ee-i trebuie pen
tru a fi fruntașă, aitît pe plan 
intern, cit Si ' 
Asta nu vrea însă să însemne 
că n-ar mai fi și unele detalii 
de pus la punct. Ele îmi vor

in- 
ca 

re- 
tot 
de

internațional.

sta in atenție și în viitor, către 
ele îmi voi îndrepta toate efor
turile. toate căutările.

— De pildă?
— Adept al muncii 

»ente, sistematice, voi 
toți să muncească. Mă 
dui ca toți să înțeleagă 
deziderat, pentru realizarea lor. 
ca sportivi și ca oameni.

— Să ne oprim o clipă la 
Coraș, reputat international.

— El va C. cu siguranță, ti
tular în națională, ca rezultat 
al voinței, al modului lucid, 
responsabil, in care înțelege să 
se pregătească, tot mai asiduu.

— Da, cred că da. La ce 
compartiment ar fj mai 
mult de lucrat?

— La toate, perfecționarea 
n-are limite, dar îndeobște la 
apărare. Primește goluri prea 
ușor, din situații în care se 
complică singură. Numai că, 
accept, omogenizarea cere timp. 
Poate că. supărat, eu nu văd 
acum decît sfertul gol al pa
harului. Avem o echipă puter
nică, competitivă, ea poate fi 
însă, și va fi, și mai puternică, 
si mai competitivă. Așteptați 
campionatul !

— In privința Cupei 
U.E.F.A.?

— Sliema Wanderers va fi. 
nu mă îndoiesc, un adversar 
incomod, cu cei doi englezi ai 
ei, Walker și Beli, ultimul 
transferat recent de la Bolton, 
cu dorința neascunsă de a face 
carieră europeană. Împărțirea 
în echipe mari și echipe mici 
devine, tot mai mult, o pre
judecată. De vreme ce, tată, 
„naționala" Maltei, cu Butti- 
gieg și Gregory de la Sliema, 
a scos un 2—2 cu Portugalia și 
un 1—1 cu Elveția, e sigur că 
formația antrenată de Laurence 
Borg nu se va împăca deloc cu 
postura de out-sider. Cea mai 
mare eroare ar fi s-o subesti-

perm a- 
face ca 

voi stră- 
acest

măm. Nu vom cădea într-o ase
menea capcană.

— Ai indrăzi 
tic?

— Nu. pentru că 
norul echipei mele 
pot merge decit 
succesului ei.

— Clar. O ultimă întreba
re : ce crezi că-i mai lip
sește Victoriei pentru a 
realiza o carieră continen
tală cit mai lungă ți mai 
luminoasă?

— Poate că i-a lipsit un Ha- 
lagian. adeptul muncii neobosite, 
ce zici ?

sînt antre- 
si. deci, nu 

pe varianta

Ovidiu IOANIȚOAIA

INTERCLUBURi
Astă-seară, de ia ora 20, pe 

stadionul Vasil Levski din capi
tala Bulgariei, are loc prima 
manșă a finalei Cupei Balcani
ce intercluburi dintre SLAVIA 
SOFIA și F.C. ARGEȘ PI
TEȘTI. Reamintim că în semi
finală Slavia a eliminat pe 
Sliven, cu 1—1 și 3—1, iar F.C. 
Argeș pe Corvinul Hunedoara, 
cu 1—1 și l-o.

Data disputării partidei-retur, 
de la Pitești, va £i stabilită în 
aceste zile, cu prilejul prezen
ței echipei noastre la Sofia.

Pentru meciul de azi. F.C. 
Argeș a plecat de ieri la Sofia, 
fără Bănuță și Vlădoiu, sus
pendați după eliminarea din 
semifinală, Ignat și M. Marcel 
— indisponibili.

CUPE, MECIURI AMICALE
La Te. Mureș, „CUPA ELEC

TROMUREȘ", organizată ta cin
stea zilei de 23 August s C.S.M. 
ELECTROMUREȘ — F.C. MARA
MUREȘ 3—1 (1—1). A.S.A.' TG. 
MUREȘ — AVlNTUL REGHIN 
2—1 (1—0). In ziua a doua t
A.S.A. — F.C. MARAMUREȘ 
1—1 (0—1). A marcat Albu (min. 
51), respectiv Marin Sabău (min. 
43) C.S.M. ELECTROMUREȘ — 
AVlNTUL 6—0 (3—0). Au mtr 
cat : Kallo (min. 12), Ritea (min. 
28), Cristea (min. 30), Sălăgean 
(min. 50 și 85). Gali (min. 90 din 
11 m). Cupa a fost cucerită de 
Electromureș, antrenată de I. 
Czako șl A. Fazecaș. (Gh. Bote- 
zan — coresp.).

„CUPA ELIBERĂRII", la BU- 
huși : ARIPILE BACĂU — CE
TATEA TG. NEAMȚ 5—2 (3—1), 
TRACTORUL BRAȘOV — TEX
TILA buhuși 6—8 după penal- 
tyurl (3—3 după 90 de minute). 
Trofeul a revenit noii divizionare 
B Aripile Bacău. (I. Vieru — 
coresp.)

La Tulcea, „CUPA DELTA", 
care a revenit Gloriei Buzău. 
Rezultate : GLORIA BUZĂU —

C.S. TlRGOVIȘTE 2—0 (2—0). Au 
marcat : Craiu (min. 17) și M. 
Nicorte ftnin. 28). DELTA DINA
MO TULCEA — ȘIRETUL PAȘ
CANI 1—0 (1—0), prin golul lui 
Șacu (min. 38), C.S. TÎRGOVIȘ- 
TE — ȘIRETUL 4—1 O—0). Au 
marcat : Călin (min. 28), Rădu- 
canu (min. 73 și 82), Niculcioiu 
(min. 77). respectiv Matei (min. 
80 din 11 m) DELTA — GLO
RIA 0—2 (0—2). autorii golurilor, 
Cbivu (min 30 din 11 m), Cra
iu (min. 41). (I. Diaconu — co
resp.).

C.S.M Suceava. învingătoare in 
„CUPA MECON" municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Me- 
con — Steaua (speranțe) 3—2 
(2—2), C.S.M Suceava — Cons* 
tructorul T.C.I. Craiova 9—0 
(3—0), Constructorul — Steaua 
(speranțe) 4—3 (2—2), C.S.M. — 
Mecon 2—0 (2—0). (Gh. Grunzu
— coresp.).

Mecon București — Sportul 30 
Decembrie 3—1 (0—0). (N. Toka- 
cek — coresp.).

C.F.R. Cluj-Napoca — Chimica 
Tirnăveni 1—2 (1—2). I. Lespuc
— coresp. .

FINALELE PE APARATE ALE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. 1)

E: Junio_ri
C.S.Ș. 3 

rariu, Vic- 
, 2. C.S.Ș. 
S.M. Iași 
aia Sere-

dere viitoarele evoluții ale 
multiplei campioane mondiale 
de la Rotterdam.

Ceea ce atrage atenția in fi
nalele competiției masculine

I OE LA I.P.A. SIBIU
CURSELE DE DIRT-TRACK

In taberele echipelor din eșalonul secund

LA I.C.I.M. BRAȘOV. CREDIT ELEMENTELOR TINERE

concurentă 
fotbal din- 
1 Divizia 
ia (aceeași 
a a patra 
>lican de 
lorilor, a 
ița din Si- 
îtatori ca- 
i satisfa
cerilor. In 
alergători, 
igonistll si 
făcut 

l fizic 
unătăti sl- 
general.
, cursele 
iloții de la 
— N. Rîu- 
;dan, in- 
lele, între- 
erind 
bile 
de l a 
Toma,

uz 
Și

ma-
05), 
dis- 

să 
lasamentul 
utoritar 
>u, nu 
t no “ 
ianșt,_ 
ajul de 

etapei fi-

al 
__ a 
itJf în 

el 
' la

manșă (a 18-a) a avut două a- 
bandonurl de... marcă : M. șoai
tă și maestrul sportului M. Do- 
bre, acesta împlngînd motocicle
ta pînă la sosire pentru a obține 
un punct. Ultima cursă (a 20-a) 
a fost cta mal mult gustată de 
spectatori : A. Hack, printr-o 
spectaculoasă trecere ta turnan
tă pe „sub" S. Ghibu, îșl înscrie 
în palmares o victorie de orgo
liu în încheiere, o constatare 
mai puțin îmbucurătoare pentru 
aproane toți mecanicii : s-au 
produs 8 abandonuri, destul de 
multe pentru o singură ”

Clasamente': etapă — 
Bogdan (I.P.A.) 15 p, 2. 
bu (I.P.A.) 13 p, 3. M. 
(Steaua) 12 p ; general .
Ghibu 54 p, 2. M. Șoaită (I.P.A.) 
45 p, 3. D. Bogdan 42 p, 4. M. 
Agrișan 41 p, 5. A. Hack (Voin
ța Sibiu) 38 p, 8. M. Gheorghe 
(Met. Buc.) 38 p. Astăzi, de la 
ora 17. ultimul act, pe stadionul 
I.P.A. din Sibiu.

este faptul că nici unul dintre 
concurenți n-a reușit să termi
ne învingător în mai mult de 
o probă. Cu un toc I (la cal 
cu minere) și cu alte patru 
locuri II (la sol, sărituri, pa
ralele și bară fixă). Marius 
Gherman este, fără discuție, 
performerul întrecerii, poate cu 
regretul că a pierdut medalia 
de aur la bară doar pentru 25 
de miimi ! Marian Rizan s-a 
impus în proba lui favorită, 
calul cu minere, oare i-a adus 
și numeroase satisfacții inter
naționale, iar Marius Tobă s-a 
detașat la inele, ou un exerci
țiu care poate să-i aducă lauri 
și în alte mari întreceri. Chiar 
dacă pentru unii a apărut ca 
o surpriză, succesul lui Nicolae

Bejenaru la paralele subliniază 
linia mereu ascendentă pe care 
o parcurge acest tînăr sportiv, 
locul I fiind completat cu alte 
două clasări pe podium, la cal 
ou minere și sărituri. Victorii 
scontate au obținut Marian 
Stoican la sărituri ți Nicușor 
Pascu la bară fixă. Remarca
bilă evoluția lui Valentin Pîn- 
tca (locul I la sol și locul II 
la inele) în acest concurs do
minat. totuși, de reprezentanții 
tinerei generații. Gimnaștii 
noștri și-au adus astfel o con
tribuție substanțială la nivelul 
ridicat al ediției de 
din acest an, lucru 
resc dacă avem în 
se apropie Jocurile

campionat 
absolut fi- 
vedere că 
Olimpice...

etapă.
1. D. 
S. Ghi- 
Agrișan 
- 1. S.

Traian IOANIȚESCU

iurtă tre- 
r mai in- 
reunlunii, 
favoritul 

itent din 
ic. In cea 
Ibianul M. 
tor al
l mai bun 
1 numai o 
I pistei : 

Sur
de-a 
pen- 

so- 
și a 

Și

ti-

avei.
cea
tîlc 

gdan 
hibu
Șoaită
buclucașă

Primele trei clasate ta finalele pe aparate : sărituri — 1. 
Eugenia Golea (C.S.S. 2 — Steaua) 19,963, 2. Daniela Sillvaș
(C.S.Ș Cetate Deva) 19,925, 3. Gabriela Gheorghe (Petrolul
Ploiești) 19,825 ; paralele : 1. Eugenia Popa (C.S.S. 7 Dinamo)
19.900, 2. Silivaș 19,888, 3. Celestina Popa (Petrolul) ia,813 ;
birnă : 1. Silivaș 19.900, 2. Gabriela Potorac (Sport Club Bacău) 
19,625, 3. Golea 19,600 ; sol : 1. Silivaș 20,000, 2. Golea 19,900, 3. 
Cristina Bontaș (C.S.S. Onești) 19,900. Iată și „podiumul" fina
lelor masculine e sol — 1. Valentin Pîntea (Steaua) 19,700, 2.
Marlus Tobă (Steaua) șl Marius Gherman (Dinamo) 19,500 ; 
cal cu minere : 1. Gherman (D) și Marian Rizan (Steaua) 
19,650. 3. Nicolae Bejenaru (Dinamo) 19,500 ; inele : 1. Tobă 
19.800, 2. Pîntea 19,550, 3. Florin Gheorghe (Dinamo) 19,450 ; 
sărituri : 1. Marian Stoican (Dinamo) 19,550, 2. Gherman 19,362, 
3. Bejenaru 19,337 ; paralele : 1. Bejenaru 19,850, 2. Gherman
19,750, 3. Rizan 19,675 ; bară fixă ; 1. Nicușor Pascu (Dinamo)
19.900. 2. Gherman 19,875, 3. Emilian Nicula (Steaua) 19,575.

3.

ADMINISTRAȚIA Dt STAI LOIO-PRUNOSPORI INEORMLAZA

• in sfirșit, se apropie cu 
pași repezi ziua mult așteptată a 
deschiderii noului sezon fotba
listic și o dată cu aceasta, re
lansarea Îndrăgitului sistem ca
re a fost și va rămîne. pentru 
nenumărații participant, „PRO
NOSPORTUL". Reamintim că ne 
mai desnart DOAR DOUA ZILE 
pînă ioi, 18 august, cînd este 
termenu' limită pentru depune
rea buletinelor la primul concurs 
PRONOSPORT al sezonului, ale 
cărui partide se vor desfășura 
sîmb”'vă. 20 august. Pentru cei 
care eventual, nu și-au făcut 
încă n~egătirile neessare în ve
derea participării, consemnăm 
din nov partidele înscrise fn 
concurs : 1. Inter Sibiu — „U“

Cluj-Napoca ; 2. F.C. Argeș — 
Sportul ; 3. Rapid Buc. — Flacă
ra Moreni (pauză) ; 4. Rapid 
Buc. — Flacăra Moreni (final) ; 
5. Steaua Buc. — F.CJU. Bra
șov ; 6. Otelul Galați — Corvinul 
Hunedoara : 7. F.C. Constanta — 
A.S.A. Tg. Mureș (pauză) ; 8.
F.C. Constanța — A.S.A. Tg. 
Mureș (final) ; 9. S.C. Bacău — 
Dinamo (pauză) ) 10. S.C. Bacău
— Dinamo (final) : 11. Victoria
— F.C. Olt ; 12. F.C. Bihor — Uni
versitatea Craiova (pauză) ; '
F.C. ‘ ~ '
nai).

Bihcr Univ. Craiova

a
gust
re Pi.ONOEXPRES

13. 
(ti

au-Mîine. miercuri, 17 
va avea fof_?bișniiita trage- 

a săptămi-

nli, la care NUMAI ASTĂZI 
puteți procura ’ ” * 
le favorite.

vi 
bilete cu numere-

afiș" al tragerilor 
care abia a lnce- 

TRAGEREA 
de duminică, 

cu

A „Capul de 
din săptămîna 
put îl va dețin î 
MULTIPLA LOTO ------------
21 august 1988. Vom reveni 
noi amănunte.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO' 
NOEXPRES .. ....................... .
1988. Categoria 2 
100% a ' '
25 % a
3.446 lei 
cat. 5 :
201,75 a 
a 100 lei.
^REPORT LA CATEGORIA 1 5 

35.344 lei.

DIN 10 AUGUST 
—1 
23.563 lei Și
5.891 lei : cat. 
: cat. 4 : 80,25 
146,50 a 24t lei ; cat.
200 tei ; cat. Z : 2.984,50

variantă
2 variante
3 : 10,23 a 
a 440 le! ;

x :

In ediția trecută a campionatu
lui, formația brașoveană I.C.I.M. 
a avut o evoluție contradictorie: 
ea a cișligat multe puncte In 
jocurile disputate ta deplasare, 
dar a pierdut destule pe pro
priul teren. In perioada de pre
gătire a viitoarei ediții, consi
liul asociației, secția de fotbal 
s-au preocupat, în prunul rtad, 
de întinerirea lotului. De aceea, 
remanierea lotului a fost substan
țială. Astfel, au primit dezle
găm jucătorii Moșoman (tpentru 
Tractorul Brașov) Paraschiv 
(pentru Mecanică Fină București), 
frații Claus și Cristian Zelț (pen
tru Metrom Brașov) și Marius 
Marin (pentru Gaz Metan Me
diaș). Noutățile se numesc s Be
leau, portar, de la Carpați Bra
șov ; Gal, fundaș central, de la 
Metalul Tg. Secuiesc ; Grozea, 
fundaș stingă, de la echipa de 
speranțe Dinamo București î So
rin Dumitrescu, mijlocaș, de la 
A.S.A. Tg. Mureș (a intrat M fa
cultatea T.C.M.’Brașov) ; Piștalu, 
înaintaș, de la Flacăra Moreni ; 
Folbert, înaintaș, de la Tractorul

OLIMPIA SATU MARE
Cînd am sunat la Satu Mare, 

la stadikmul divizioinarei B Olim
pia de la capătul celălalt
ai fii-uluii telefonic ne-a răspuns 
ciiiar cel pe came îi căutam — 
fostul internațional al echipei 
Steaua, antrenorul Iosif Vigu. 
Discuția a demarat cu întrebarea: 
Ce fac acum „galben-albaștriia, 
ce gînduri au ei pentru viitorul 
sezon ? • ,,Tocmai ne pregăteam 
pentru un nou antrenament. Lu
crăm la cataramă fiindcă ne-a 
venit timpul să,., urcăm spre vîr- 
ful piramidei". • Dar aveți în 
serie niște pretendențl prin tra
diție î „Poli" Timișoara, F.C. Ma
ramureș, dacă nu se va amesteca 
în această luptă chiar C.SJtf. Re
șița și, din nou, Gloria Bistrița... 
• „știm că va fi greu, dar ne-am 
propus să „ ținem- aproape de 
ei. Amintiți-vă cum a fost cu 
Suceava. S-au „certat" trei și Sl- 
mionaș a dat marea lovitură chiar 
în orașul a cărui echipă l-a con
sacrat ca jucător" • Asta nu-1 
un... argument. • ,^Evident. Ceea 
ce ne dă o mare încredere este 
tinerețea lotului, ambiția jucăto
rilor. Copiii au mal crescut și 
lingă liderul lor Bo-lba aiu căpă
tat o anume experiență" • A 
plecat însă Szeneș, un jucător de 
bază nu-i așa ? b ..Este într-ade- 
văr o pierdere. Mă bucură, pe 
de-o parte, că urcă spre perfor
manță. pe de alta, mi-a creat și 
problețne. Sper să le rezolv cu 
revenirea lui Gerstenimayer, fos
tul junior al Olimpiei, care a

Brașov și Bucur, mijlocaș de la 
Viitorul Chirnogi.

„Au venit jucători tineri, cu o 
medie de vîrstă de 22 de ani, 
ne-a spus Constantin Mar a, orga
nizatorul de competiții. Antreno
rul Paul Enache continuă să 
meargă pe drumul sănătos 
de a da credit tineretului și, de 
aceea, speră că aceștia vor de
veni titulari. De altfel, la me
ciurile amicale disputate pînă a- 
cum, s-a văzut un plus de pre
gătire la cel menționați mai îna
inte. Dorința noastră este să ne 
clasăm în primele șase locuri ale 
clasamentului, să atragem în tri
bunele stadionului un public dt 
mai numeros și aceste deziderate 
putem să le împlinim numaâ 
printr-un joc frumos".

I.C.I.M. a reluat antrenamentdTe 
la 15 iulie. Lotul mai cuprinde 
pe Mezei, Chebuțiu, Belea •==■ 
portari ; Roșu, Gyorfi, Panache, 
Rizea, Manciu — fundași ț Ghi- 
leanu, Gh. Marian, Eremia, Dră- 
gan — mijlocași ; Berteanu, Chio- 
reanu, Brașoveanu, Curigan — 
înaintași, (p. v.).

ÎNCEARCĂ SĂ URCE...
fost împrumutat un timp la Vic
toria Cărei. Eu zic că acesta are 
o viziune ceva mai bună în te* 
ren, lovește balonul cu ambele 
picioare, nu așa de bine ca 

«Szeneș, însă mai putem face co
rectări. Sper că se va încadra 
repede în jocul echipei, lingă acest 
Erdei care, uneori, îți poate 
cîștiga singur un meci". • Fiindcă 
ai vorbit de corectări, care sînt 
prioritățile ? • „Ne preocupă îm
bunătățirea fazei de apărare. In 
campionatul trecut, furați de a- 
tac, ne-am avîntat la poarta ad
versă și am încasat mereu go
luri. Apoi, trebuie să dinamizăm 
jocul la mijlocul terenului, ple- 
cînd de la ideca că avem mijloa
ce pentru o asemenea exprimare"
• Ce-au... spus jocurile de ve
rificare susținute pînă acum T
• „Că sin tem pe un drum bun.
Am întâlnit șase adversari de ca
tegorie inferioară, n-am pierdut 
nici o partidă, am înscris 9 go
luri și am primit unul, golgeterH 
fiind Erdei, Palcșa, Bencze" • în 
sfirșit, spune-ne care-1 lotul O- 
limpiei ? • „Notați-1 T RitH,
Pteancu — portari ; M. Paufl, 
Borhidan, Ghencean (revenit, de 
la C.S.M. Suceava), Csuiri, Do- 
braș, palencsar, Puț — fundași * 
Patkos, Gerstenmayer, Szilaghi, 
Erdei, Boze — mijlocași ; Cshrbus, 
Bolba, Ardelean, Palcsa, Bencze, 
Tăbăcaru — înaintași".

Stelian TRANDAFIRESCU
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SPORTUL succesE ROMANEȘTI

în competiția de tir a sportivilor din Balcani
LA BALCANIADA DE CAîAC-CANOE

BILANȚUL TRĂGĂTORILOR NOȘTRI: 29 DE MEDALII J
VRAȚA, 15 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). Cea 
de-a 4-a medalie de aur a de
legației noastre la Balcaniada 
de tir a fost ciștigată de Da
niela Dumitrașcu in proba de 
pistol 10 m junioare, în luptă 
cu trei reprezentante ale gaz
delor. Dumitrașcu a avut un 
final mai bun (96,91 la ultima 
decadă) și s-a impus la baraj 
(punctajul general a fost egal: 
376 p) în fața bulgăroaicei Pe
trova (pe locul 5, Maria Cioba
nu, 378 p, pe 8, Cristina Aldea, 
355 p). Pe echipe: 1. Bulgaria 
1120 p, 2. România 1103 p, X 
Grecia 1081 p.

O comportare bună au avut 
și juniorii noștri la pușcă 10 
m. în oare, deși nu au ciștigat 
pe echipe, au reușit totuși un 
nou record național, cu 1715 p. 
Pe locul intii. Iugoslavia. cu 
1 748 n. Bine a evoluat 
și Eugen Antonescu, locul 3 la 
pușcă 10 m seniori, cu 633 p,

* ‘ ’ ’ clasat
iu-

în 
schimb, trăgătorii de îa pistol 
viteză au deziluzionat, în ciuda 
unei manșe a doua de 299 p 
ale lui Corneliu Ion, prea târ
zie insă pentru că pe prima o 
terminase cu doar 292 p. Cam-

1

• Daniela Dumitrașcu a ciștigat al patrulea titlu pentru delegația
română • Pușcașii juniori, nou record național pe echipe

dar înaintea lui s-au 
foarte valoroșii trăgători 
goslavi Debevet, cu 691 p, 
Maximovici, cu 688 p.

pionul nostru a intrat in fina
lă pe locul 4, dar nerefăcind 
(96 p) a terminat cu punctajul 
general de 687 p. El a fo®*- 
precedat de albanezul Robo 
(693 p), de bulgarii Stoianov 
(689 p) și Stoimenov (687 p). 
Constantin țirloia s-a clasa: 
pe locul 8. cu 678 p, iar Cris- 
tache pe 11, cu 582 o (o silue
tă pierdută la 4 secunde).

Așa se face că bilanțul dele
gației noastre a fost de 29 me
dalii, obi-ectiv numeric Îndepli
nit, dintre care 4 de aur. 12 
de argint și 13 de bronz. Cre
dem insă că dacă mai multe 
medalii de argint «-ar fi trans
format in... aur. trăgătorii noș
tri și-ar fi îndepliniși în tota
litate scopul.

Alte rezultate: Pușcă stan
dard 3X20 f. senioare : 1. Ma- 
tova 682 p, X Letceva 672 p 
(ambele. Bulgaria). X Ștefan 
663 p, 4. Toader 661 p; echipe : 
L Bulgaria 1739 p. 2. Iugoslavia 
1719 p, X România 1707 p; 
pistol viteză echipe: I. Bulga
ria 1774 p. 1 Albania 1763 p. X 
România 1761 p; pistol liber 
juniori: 1. Simenov (Bulgaria)

550 p._ X 
chipe: 1.
Iugoslavia
1559 p; pușcă 10 m juniori: 1. 
Pleticovici (Iugoslavia) 591 
□ „4. Cioc 
rin 571
3X40 f.: 1.
2. Debevet 1263 p (ambii Iugo
slavia). X
1263 p. 4. Stan 1260 p,... 8. An
tonescu 1252 p, 9. Joîdea 1155 
p; echipe: 1. Iugoslavia 3502 
p. X Bulgaria 3496 p. 3. Româ
nia 3482 p.

Azi, la Gabrovo (Bulgaria)

START IN „TURNEUL
Azi începe la Gabrovo (Bul

garia) „Turneul Prietenia" ta 
rugby, competiție internațională 
rezervată jucătorilor pînă la 18 
ani (născuti in 1970). Printre 
participante se află și echipa 
României, recomandată prin 
poziții de frunte la toate ediți
ile de pînă acum. Anul trecut, 
în R.D. Germană, „XV“-le ță
rii noastre s-a situat pe locul 
secund. Tinerii noștri jucători 
vizează și acum un loc pe po
dium, mai exact în finala com
petiției.

în vederea acestei întreceri, 
la care mai participă selecțio
natele Uniunii Sovetice, Polo-

PRIETENIA* LA RUGBY
niei, R.D. Germane, Cehoslo
vaciei. Bulgariei, forul de spe
cialitate a stabilit un lot de 22 
de jucători, după cum urmea
ză: Brici — fundaș. Hula și 
Spivae — aripi, Spătăreanu, Po
pescu, Fintea — centri, Cristea, 
Frăsineanu — mijlocași la des
chidere, Leaua, Surigiii — mij
locași Ia grămadă, Șerban, Go
res, Mazilu, Râdoi — flankeri, 
linia a IlI-a, Drăguceanu — nr. 
8 închizător de grămadă, I. Ni- 
eolae, Girbn, Nedelcu — linia a 
Il-a), Fopeanu, Sandu pilieri, 
Dumitru, Negreci — taloneri.

Turneul se va încheia dumi
nică.

Constantin 546 p; e- 
Bulgaria 1626 p, 2. 

1571 p, X România

(Iugoslavia)
574 p.„ 6. Ma-

p ; pușcă liberă 
Maximovici 1269 p,

Mari nov (Bulgaria)

Radu T1MOFTE

SOFIA, 15 (Agerpres). — Bal
caniada de caiac-canoe, desfă
șurată la Pancearevo (Bulga
ria), a -, fost dominată de spor
tivii români, care s-au situat 
pe locul tatii în clasamentul 
pe țări, cu 52 puncte, urmați 
de Bulgaria 48 punote, Iugosla-

via 18 puncte și Grecia 11 
puncte.

Dintre sportivii români s-au 
evidențiat Ionel Constantin (ca
iac simplu — 1 000 m), Ionel 
Lețcaie (caiac simplu — 500 
m) șl Stoian — Velea (caiac 
dublu — 1 000 m).

ACTUALITATEA
In aceste zile atleții lumii, 

candidați olimpici, participă la 
fel de fel de concursuri. Apro
pierea startului la J.O. este în 
măsură să stimuleze pofta de 
concurs, astfel că rezultatele de 
bună sau chiar foarte bună va
loare nu lipsesc...

La Cesenatico, în Italia, re
cordmanul mondial al alergă
torilor de viteză, canadianul 
Ben Johnson, accidentat o bună 
parte a sezonului, de cînd a 
reintrat în circuitul competitio
ns! (abia acum cite va zile) își

CAMPIONATUL BUCAMC Dl HAADBAL (f)
• selecționata de senioare in turneu in Norvegia
Reprezentativa feminină de 

tineret se deplasează — pentru 
competiția similară celei de fa 
Bistrița — în Bulgaria, la Lo- 
veci. Astfel, de miercuri pînă 
duminică, echipa României va 
susține cinci întîlniri. Antre
norii Gheorghe Sbora și Con
stantin " " 
lot în 
cîteva 
tămîna 
cucerit 
echipa 
Prietenia". La Loveci au făcut 
deplasarea, între altele, Ramo
na Mihalache, Gabriela Turea 
și Magdalena Albert (portari), 
iar ca iucătoare de cîmp Adina 
Ion, Lăcrămioara Lazăr, Nadina 
Nedelcu.

Programul întrecerii: miercuri: 
România — Grecia, Bulgaria A 
— Bulgaria B, Turcia — Iugo
slavia ; joi : România — Turcia, 
Grecia — Bulgaria B, Bulga
ria A' — Iugoslavia ; vineri: 
Bulgaria B — România, Iugo
slavia — Grecia. Turcia — Bul
garia A : simbătă : România — 
Iugoslavia (derby-ul Balcania
dei), Grecia — Bulgaria A. 
Bulgaria B — Turcia; duminî-

Cojocaru au alcătuit un 
care au fost incluse și 
handbaliste care, săp- 
trecută, la Phenian, au 

medalia de argint, cu 
României, la „Turneul

că : Bulgaria A — România, 
Turcia — Grecia și Iugoslavia 
— Bulgaria B.

★
Ieri a plecat în Norvegia, 

pentru a participa la campio
natele internaționale ale aces
tei țări, selecționata feminină 
de senioare a țării noastre (an
trenori Bogdan Macovei și 
Gheorghe Ionescu). Au făcut 
deplasarea, între altele, Doina 
Rodeanu. Maria Verigeanu, Ni- 
coleta Boriceanu, Gabriela An- 
toneanu, Marincla Doiciu, Va
lentina Cozma, Simona Iovă- 
nescu, Edit Torok. Estera Ma- 
tefi, Eva Mozsi, Liliana Bloju, 
Mariana Tîrcă. Programul : 
miercuri ea R.D. Germană, joi 
cu Suedia, vineri cu S.U.A., 
simbătă cu Norvegia și dumi
nică eu Bulgaria.

ORGAWZATORII BISTRIȚENI

LA ATLETISM
onorează, iată, valoarea. Acum 
a parcurs 100 m în 9,98 s, iar 
la 4X100 m, echipa Canadei, în 
formație cu McKoy, Mahorn, 
Williams și Johnson, a reali
zat 38,58 (Italia 38,68) ; la 110 
mg — McKoy 13,32.

în Franța, la Tours, tatr-un 
concurs de decatlon, Christian 
Plaziat a totalizat 8441 p.

Campionul mondial Werner 
Gunthor (Elveția). accidentat 
multă vreme, a reintrat, cu 
21,91 m, la greutate.

La Hengelo, în Olanda : băr
bați : 200 m : Henry (S.U.A.) 
20,39, 400 m : Reynolds (S.U.A.) 
44.85. 800 m : Gray (S.U.A.) 
1:43,10. 1500 m : Cruz (Brazilia) 
3:34,63, 5000 m : Maree (S.U.A.) 
13:15.86, 3000 m obst. : Koleman 
(Olanda) 8:20,56, 400
Schmidt 
Schmidt (R.F.G.) 
liță : ~___
femei : 100 m : NelU 
(Olanda) 11,10, 200 m : 
Cuthbert (Jamaica) 
1000 m : Mary Slaney 
2:34.65, 400 mg : Sandra 
(S.U.A.) 54.49. lungime : Carol 
Lewis (S.U.A.) 6,71 m.

8:20.56, 400 mg :
(R.F.G.) 48,46, disc : 

65,08 m, su- 
Konig (R.F.G.) 77,78 m ;

Cooman 
Juliet
22,84 ;

(S.U.A.) 
Farmer

„NAȚIONALELE" DE ATLETISM SENIORI
(Urmare din pag. 1)

campion, cu tricolor, dar nu
mărul acestora a fost prea mic 
în raport de ceea ce se aștepta. 
Dar despre aceasta vom avea 
prilejul să revenim, prilej cu 
care vom și încerca să punctăm 
unele aspecte de fond.

Ediția aceasta, a 72-a a Cam
pionatelor Naționale, a fost do
minată de reprezentanții 
bului Dinamo București 
au și ciștigat, la bărbați, 
exemplu, mai mult de o 
me din numărul titlurilor 
în joc și, fapt important, 
atleți tineri în majoritate.

, ★
In cele ce urmeaza, o scurtă 

trecere în revistă a ultimelor 
rezultate ale competiției : băr
bați ; 200 m: Valentin Chiriac 
(Dinamo) — campion și la tine
ret — 21,24, Daniel cojocanr'(Di
namo) 21,47, Ion Sandu (Con
structorul Arad) 21.61 ; 800 m :
Petru Drăgoescu (Jiul Petroșani) 
1:51,1: Marin Rădos (Dinamo)
1:51,58, Dorin Purtări (,U* 
IMMR Cluj-Napoca) 151.8? -Ion 
Curcuianu (Steaua) — campion de 
tineret — 1 :52 36 ; 5000 m : valentin 
Coroja (CSM Pitești) — campion 
șl de tineret — 14:05,66, nie Ele
na (Steaua) 14:06,80, Eugen Enă- 
chioiu (CSM Suceava) 14:07.68 : 
4X400 m : Dinamo (C. Popescu. D. 
Cojocaru, D. Mureșan, M Mate-

clu- 
care 
spre 
tra
puse 

cu

eseu) — campioană și la tineret
— 3:11,08, Steaua 3:16,75, Flacăra 
Roșie 3:21,01 ; Înălțime : Eugen 
Popescu (Steaua)) 2,32 m, So
rin Matei (CSM Universitatea 
Craiova) 2,32 m. Constantin Mi
litarii (Steaua) și Daniel Ene 
(Ceahlăul Piatra Neamț — cam
pion și de tineret — 2.10 m (a 
fost una dintre marile surprize 
ale campionatelor. Eug. Popes
cu evoluind foarte bine să si
gur : campionul a trecut din a 
doua încercare dear la 2J0 m. 
In timp ce Sorin Matei a avut 
nevoie de trei Încercări la LM 
m, unde Popescu a sărit din pri
ma): disc: Costel <lra.su (Dina
mo) — campion și de tineret — 
60,82 m. Marcel Tirle (S-.eaua) 
58.88 m. Gheorghe Gușet (Stea
ua) 49.98 m; 28 Km marș: Checr- 
ghe Frecâțeann(PTT) 1.2* :17. 
Costel Șofran (PTT) 1.27 55 Fo
rel Firică (Explorări Deva)
l. 28 .-05. — Ion Olaru (Muscelul 
C-lunS) 1.30:57. pe echipe : Meta
lul Piopeni (Gh. Radu. Ion Păun 
C-tln Ispas) 4.31:47. P.T.T. 4.3'3? 
A.S.A. Sibiu 4.50:28 ț 4X100 m : 
Dinamo (M. Oaldă D. Cojocaru 
r. Giurgian. P. Stanciu) 40.98. 
Constructorul Arad <1.63. Mine
rul CAung 4237 : decatlon : Ion 
Bulig* (Neptun Ctmpina; 69U p 
(100 m — 1194. lungime — 6.66
m. greutate — IX» m. Înălțime
— ÎJB m. OM m - S3». llOmz
— U.2S disc — 45.M m prăjină
— 3.M m. suliță — 074 “• țsw 
m — 5SS.M). Romeo Hurduc 
(Steaua) — rampton de tineret —

“bias

ÎNTRECEREA DE DRESAJ
(Urmare din pag. 1)

gător atît la „St. Gheorghe“, 
cit și la „Intermediar 1“ și 
„Intermediar II“. în toate pro
bele în care s-a clasat pe locul 
I Gheorghe Nicolae a încălecat 
calul Nufăr, iar un loc II. la 
„Intermediar II“. a obținut cu 
Garritano. în general, sportivii 
de la Steaua au dominat și a- 
ceastă etapă de campionat, da- 
dinamoviștii promit plăcute -ur-

prize pentru disputele viitoare- 
Iată rezultatele tehnice de la 
categoria „academic" i proba 
de dresaj _,s£ Gheorghe" — 
1. Gheorghe Nicolae (Steaua) 

Nufăr 732, 2. Marius Curtca- 
(Steaua) cu Luxor 643 p. 

Radu Marcoci (Steaua) cu 
de dresaj 

1. Gh. Ni- 
Nufăr 608 p. 2. Gh. 

cu Garritano 598 p 
Marcoci cu Jimblar

cu
nu
3.
Pas 630 p; proba 
„Intermediar 11“ : 
colae, ou
Nicolae
3. Radu
573 p.

6659 p. Constantin Hal 
(Prahova CSS Ploiești) 643 p.

FEMEI : 200 m: (olanda Oanță 
(Rapid) ±2.82, Daniela Pleșcari 
(CS Brăila) — campioană tte ti
neret — 23.65. Marincla Lazăr 
(Rapid) 24.06 (o nouă probă in 
care Iolanda Oanță a evoluat 
bine); 15M m: Elena Fidatov 
(CSM Delta Tulceni I:li.tt Doi
na Mdinte (Știința CFR Bacău) 
4:I7.M. Margareta Keszeg (CSM 
Universitatea Craiova) 43X52 ■ 
Ana Pâdurean (CSM Universita
tea Craiova) — campioană de 
tineret — 430.M (cea mai mare 
surpriză a competiției, victoria 
Elenei Fidatov asupra Doinei 
M elin te; campioana a lansat un 
finiș lung de peste 250 m și nu 
a cedat intiietatea. in ciuda ata
cului puternic al recordmanei 
noastre): 10 OM ant Elena Mur- 
goei (Metalul Tîreoviste) 33:19 88. 
Anuța Cătună CSM Bistrița» — 
campioană de tineret — 3337.72. 
Iulia Nesuri (Știința CFR.Ba
cău) M3XM: 4X100 nat Bapfal (H. 
Constantinescw Lazăr. P»e^»- 
nu. Oantă» U 24. Farul C-ța (I.H. 
Voința «.»; 4>4M m: Eapk»
(Dumitrașcu. Lazăr. Gămălie. 
Oanță) 3 36.43. CSM Universita
tea Craiova 3:42.M. Viitorul Vas
ta! > 6” 1“ Mihaeta
rieeanu (Ranid» 1X05. Bona Du- 
mitrasen (Rapid) 13». Etaabe- 
ta Anghe! (Steagul Roșu Brașov»
— campioană de tineret —•
tanrtme: VaU loneseu (Rapid)
7.04 m. Marieta Bcu (Metalul 
Hunedoara) 636 m. p57*1’,£^5? 
(Hanid) - campioană de
— m: greutate: Mihaela Lo-
rhtn (Steaua) lt-W m , Me7
bes (CSM Universitatea Cra’°^’ 
19.» m. Jana Ciobanu (Dmamo)
— campioană de tineret — 19.17
m ■ la ină țime. p* locul trei s-a 
clasat Nieulina Bie (Voința) eu 
l» m ?! nu Luminița Ciurescu 
Atm. greșit. s-a 
heotstlon: Liliana Năstase (CSU 
Galati) 6344 p (100 mg — 13’4.
înălțime - 1.76 m. greutate -
13.44 m. 2S0 m - îl.ss îungime
— 6.46 m. suliță — 43.54 m. 300 
m — 2:13.66), Pe’ra Văidean (Ml- 
nerul C-lung) 6063 p, Camexia 
Comăteanu (Dacia Piteștii —

— camn*€>ană de tineret — 13.46 : 
disc : M-riana Lengyel (CSU U- 
niversitatea Craiova) 33,82 m 
crisțina Bolț (Dinamo) — cam
pioană de tineret — 61.46 m. 
Fio—- a Vieru (CSM Universită
ți- Craiova» 59 60 m.

l-a cistisat net. Deși lipsită de 
două dintre piesele de bază — 
Zaharia și Ucu, plecați cu lo
tul _mare“ peste hotare —, e- 
chipa și-a perfecționat oernia- 
nent evoluția in teren, apăra
rea fiind oel mai intens solici
tată. de modul ei optim de 
funcționare con tind foarte mult 
obținerea succesului ații de 
mult dorit de toată lumea. Am
bițioși. recenții medalia U cu 
argint ta -Prietenia*. handbaliș- 
tii juniori, eompor.enții echipei 
B (antrenori Otta Beli și Flo
ria Voirulr-sct») vor să facă și 
ei o figură frumoasă, ca de 
altfei și celelalte competitoare.

Tuturor, mult succes.

• PE SCURT •
BOX • Australianul Jeff Fe- 

nech și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria pană 
(versiunea WBC). invingindu-1 
prin k.o. tehnic, in repriza a 
5-a. pe Tyrone Downes (Trini
dad). Meciul s-a disputat la 
Melbourne.

HANDBAL • Competiția mas
culină desfășurată in orașul ce
hoslovac Trnava s-a încheiat cu 
victoria selecționatei Cehoslova
ciei cu 6 puncte, urmată de e- 
Chioele Cubei 4 p. Austriei 2 p și 
Bulgariei zero p. In ultima zi 
a turneului s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Cuba — A- 
ustria 21—17 (12—13) ; Cehoslova
cia — Bulgaria 31—17 (14—8).

HOCHEI PE IARBA • în Tur
neul preolimpîc de la Amstelven 
(Olanda) ech-pa Olandei a în
trecut cu scorul de 3—0 (1—0) 
formația U.R.S.S., iar reprezen
tativ.- Spaniei a învins cu 4—2 
(3—1) selecționata Canadei.

TENIS a Finala turneului de 
la Toronto, contind pentru ..Ma
rele Premiu", a fost ciștigată de 
jucătorul cehoslovac Ivan Lendl, 
care l-a învins pe americanul 
Kevin Cu.-ren. cu 7—6, 6—2. în 
semifinale. Lendl l-a întrecut eu 
8—*. 6—4 pe Jimmy Connors 
(S.U.A.), iar Curren l-a eliminat 
rit 8—4. 6—2 pe Mark Woodforde 
(Australia:. • In finala turneu
lui de la Praga. jucătorul aus
triac Țhomas Muster l-a Învins 
cu 6—4. 5—7, 6—2 pe argentinia
nul Guillermo Roldan, a Suede
zul Kent Carlsson a terminat în
vingător in turneul de la St. 
Vincent (Italia). în finala căruia 
l-a întrecut cu S—0. 6—2 pe jucă
torul francez Thierry Champion.

• ARSENAL A CIȘTIGAT TURNEUL DE LA LONDRA • F.C. 
LIVERPOOL ÎNVINSA CATEGORIC DE ATLETICO MADRID • 
TURNEE • AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE IN BELGIA SI R.D. 

GERMANA
TVRNEVL de ta Londra, des

fășurat pe stadionul Wembley, a 
fos* ciștigat de Arsenal, care a 
dispus de Bayt-ra Munchen cu 
3—4 <0—0. prin golurile înscrise 
de Stric <t> și Dixon. In celă
lalt men Milan a Învins pe 
Tottenham cu 2—1 (2—0). Au în
scris V jrdss fmin. 12). Van Bas- 
ten 'mir U) respectiv Fenwick 
(min. 60 Arsenal a ocupat lo
cul 1 ca orită golaverajului, ur
mată d Milas (cu același număr 
de pur.'Oe 1) Bayern șl Totten
ham (ambile cu I p).

IN PRELIMINARIILE C.M. (zo
na Ameridi de Nord. Centrale și 
Caraibelcr) reprezentativa S.U.A. 
a tavin- a Fenton, echipa Ja
maica cu 5—1 (1—41.

LA CORl'NA (Spania) : Atleti
co Madrid — F.C. Liverpool 5—1 ! 
In finală. Atletico va intîlni 
pe invingătoarea dintre P.S.V. 
Eindhoven si Real Socledad San 
Sebastian. Finala de la Pescara : 
F.C. Kola — Nottingham Forest 
2—0 n—0). Au marcat Walker 
(autogol) si Povlsen. La Espin- 
ho : Esoinho — Celta Vigo 2-0-

COMPETIȚIA Internațională re
zervai juniorilor sub 16 ani. de 
la Bludenz a fost ciștigat de 
Olanda cu 5 b. urmată de Dane
marca i p. Austria 2 p și Tuni
sia 1 p. In ultimele meciuri : 
Olanda — Tunisia 4—0 si Dane
marca —Austria 7—3.

1N TURNEUL pentru juniori de 
la Bangkok, selecționatele R.p. 
Chineze și R.P.D. Coreene au 
terminat la egaUtate : 1—1 (0—0). 
Intr-un alt ioc. echipa Malaye- 
ziel a i:i trecut cu 3—2 (2—1) for
mația Indoneziei.

LA SFiRȘiTt’L acestei săptă- 
muti se va disputa la New York 
un turneu internațional, la care 
șl-au anunța participarea echi
pele Benfica Lisabona, Sporting 
Cristal (Peru), Nacional (Colum
bia) șl F.C. Barcelona (Ecuador).

REZULTATE 
prima etapă 
Belriel : F.C. 
3—0 : F.C. Bruges 
nes 2—0 ; —
beek 3—0 
0—3 ; F.C. ______
ges 4—0 : Anwerpen 
2—-2 ; SK Llerse — C

A ÎNCEPUT c -________
campionatului R.D. Germane. ... 
etapa inaugurală înregistrindu-se 
următoarele rezultate : F.C. KarI 
Marx Stad — F.C. Magdeburg 
l—o : Lokomotive Leipzig — 
— Hanse Rostock 0—1 : Sachsen
ring Zwickau — Wismut Aue
1— 2 ; Dynamo Berlin — Chemie 
Hall; 2—2 : Energie Cottbus — 
Carl Zeiss Jena 2—1 : Stahl 
Brandenburg — Union Berlin
2— 1 ; Dynamo Dresda — Rot- 
Weiss Erfurt 2—0

înregistrate în 
a campionatului 

Li îge — Charleroi 
_„_s — R.C. Mali- 

St. Trond — Molen- 
: Gând — Anderlecht 
Malines — Cercle Bru- 

i — Beveren 
Courtrai 1—1.

o nouă ediție a 
în

F.C.
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