
I I I I I I I ' I I I 1 I » I I I I I i I I I

SĂRBĂTOAREA
„Revoluția de la 23 August a deschis calea 

unor mari transformări revoluționare, demo- 
cratice în patria noastră. O dată cu victoria 
revoluției de eliberare socială și națională în
cepe o nouă perioadă in activitatea partidu
lui, în dezvoltarea independentă a României".

NICOLAE CEAUȘESCU

NAȚIONALĂ A POPORULUI ROMÂN!
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TARA ÎN AUGUSTa

T*-d Imbricat in straie de lumină,
Ta, țara nea ca aur in priviri
In 4 da August bolta a senină
Pe cerul Mindrai taie deveniri.

E-o fericire W să-ți trăiască 
La stata tău pe red ocrotitor, 
Muncind uniți mereu să înflorească 
O țari de iubire fi de dor.

Se-nafță-n rare noile columne
le țara mea de ne-nfrîcați eroi
Bdrie de astăzi au an nume i 
E numele acestei Epoci Noi.

O epocă ce poartă-o noi ți-n toate 
însemnul Bravului Conducător, 
■ Ceauțescu-a țării demnitate 
Stas cer de August către ritar.

Viorel COZMA

RECEPȚIE OFERITĂ DE C.C. AL P.C.R. 
Șl CONSILIUL DE STAT CU PRILEJUL 
ZILEI DE 23 AUGUST, SĂRBĂTOAREA 
NAȚIONALĂ A POPORULUI ROMÂN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat, luni seara, la re
cepția oferită de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, la Palatul din Piața Vic
toriei, cu prilejul zilei de 23 
'August — sărbătoarea naționa
lă a poporului român.

La recepție au luat parte 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai Co
mitetului Central al partidului, 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, partici
pant! la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă din august 
1944, veterani ai războiului 
antihitlerist, conducători ai or
ganizațiilor de masă și obștești, 
generali, Eroi ai Muncii So
cialiste, Eroi ai Noii Revoluții 
■Agrare, oameni de știință și 
cultură, șefi ai cultelor, ziariști.

Au fost prezenți șefii misiu

BUCUREȘTI, 
competiție de 
dicată zilei de 
fost, recent, 
Consiliul Municipal Bucu
rești pentru Educație Fizică și 
SPort, în colaborare cu comi

o 
handbal 

23 August 
organizată 

Municipal

reușită 
de- 

a 
de

sia de resort a C.E.F.S. — 
Sectorul 4. Au participat 
formații masculine și fe
minine din mari Întreprin
deri bucureștene, cei mai 

nilor diplomatice acreditați la 
București, atașați! militari, pre
cum și oaspeți de peste hotare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost adresate, cu prilejul 
marii sărbători de la 23 Au
gust, calde felicitări de to
varășii din conducerea parti
dului și statului, de membri de 
partid cu stagiu din ilegalita
te, reprezentanți ai organizații
lor de masă și obștești, ai unor 
mari colective muncitorești, ai 
vieții științifice și culturale. 
Secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
i-au fost adresate cele mai 
călduroase urări de sănătate, de 
anj mulți și rodnici, nesecată 
putere de muncă, pentru a 
conduce țara și poporul spre 
noi și strălucite victorii, spre 
împlinirea destinului socialist 
și comunist ai patriei.

Cordiale urări și felicitări au 
adresat, de asemenea, șefii mi
siunilor diplomatice și oaspeții 
de peste hotare.

O atmosferă sărbătorească, 
pătrunsă de căldură, a carac
terizat întreaga desfășurare a 
recepției.

COMPETIȚII OMAGIALE
mulți dintre componenții 
formațiilor — muncitori și 
muncitoare — practicind a- 
ceastă îndrăgită disciplină în 
timpul lor liber. La masculin 
pe primul loc s-a situat echi
pa „Recolta", urmată de Me
trou București și I.U.G.C., 
în timp ce la feminin locul 
întîl pe podium a revenit 
formației Luxor, urmată de 
întreprinderea de transport
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Se împlinesc astăzi 44 de ani de la momentta 
de răscruce in istoria tării 31 poporului nostru, 
pe care l-a constituit mărețul act de la 23 
August — Încununare strălucită a luptei revo
luționare a maselor, a tuturor forțelor progre
siste. conduse de partidul comuniștilor, Împo
triva războiului si fascismului, a dominației im
perialiste, pentru transformarea societății. Re
zultat ai voinței întregii națiuni, confirmare 
deplină si convingătoare a realismului strate
giei si tacticii Partidului Comunist Român, a 
aplicării in chip creator a teoriei revoluționare 
privind rolul clasei muncitoare în istorie si 
necesitatea întăririi unității ei si a alianței cu 
tortele înaintate ale momentului, evenimentul 
de la 23 August 1944 a constituit, cum sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul ge
neral al partidului. „începutul revoluției de 
eliberare socială si națională, antifascistă si 
antiimperialistă. care a dus la cucerirea adevă
ratei independente a patriei, la transformarea 
revoluționară, socialistă a României. Masele 
populare și-au dobindit, cu arma in mină, drep
tul la libertate sl neatîrnare. dreptul de i 8 
pe deplin stâpine pe bogățiile naționale, de 
a-si făuri destinele potrivit intereselor si aspi
rațiilor proprii, precum si posibilitatea de *

senei ruj pe pămintul patriei eea mal dreaptă șl 
mai. înaintată orîndulre socială — orindulrea 
socialistă si eoni un 1st 4".

Acest măreț act pe care-L numim „actul dem
nității noastre naționale* a marcat, așadar. În
ceputul unei ere noi ta istoria milenară a 
poporului român, al unei ere de profunde 
transformări in Întreaga viată politică al socială 
a țării, de trecere a puterii politice In mlinile 
clasei muncitoare, in alianță eu țărănimea, cu 
masele largi populare. de înscriere a României 
pe făgașul devenirii ei libere, independente si 
suverane, pe drumul socialismului. în amplul 
proces revoluționar care a urmat actului de ta 
23 August, o importanță deosebită au avut-o 
evenimentele prin care forțele democratice, re
voluționare au cucerit puterea în stat : instau
rarea guvernului revoJutianar-democratic, ta • 
martie 1945. abolirea monarhiei si proclamarea 
Republicii, la 30 decembrie 1947, precum ri 
realizarea unității politice, ideologice si organi
zatorice a clasei muncitoare, prin făurirea parti
dului revoluționar unic Astfel a devenit posi
bilă intrarea tării noastre intr-o etapă nouă, 
aceea a Înfăptuirii obiectivelor revoluției al

La adunarea festivă consa
crată împlinirii a 44 de ani 
de la victoria revoluției 
de eliberare socială ți națio
nală, antifascistă ți antiimpe
rialistă din August 1944, tine
rii sportivi raportează cu mîn- 
drie patriotică marile izbînzi 
ale sportului de performanță 

românesc

București (junioare) și C.S.Ș. 2. 
Au fost acordate premii spe
ciale pentru golgeteri (Jean 
Bordeianu de la Energorepa- 
ratii si Marcela Tălpigă de la 
Întreprinderea Dîmbovița), cei 
mai buni portari (Gabriel 
Balteș de la Recolta și George- 
ta Zăru de la Luxor), precum

(Continuare in pag. 2-3)
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(Urmare di* pag. I)

construcției socialiste, a punerii bazelor Ml 
orînduiri.

Un moment esențial la Murirea aotdui deaths 
al tării l-a constituit firește, ed de-ai IX-te» 
Congres al partiduhd. care a abordai ia aaod 
profund creator Întreaga problematică a con
strucției socialiste deschizind eea mai lertfi* 
perioadă din Întreaga istorie a României. ac 
care poporul a definit-o, eu mîndrie si recu
noștință ..EPOCA NICOLAE CEAUSESCU". 
Congresul al IX-lea. spunea secretarul generai 
al partidului a însemnat „na mament impor
tant de cotitură, ia activitatea partidului, ia 
construcția socialistă ta patria noastră. B a 
descătușat enertriile creatoare, cindire* revolu
ționară a comuniștilor, a poporalul nostru, 
pentru inlăturarea a toi re era vechi — a dog
matismului. a conservatorismului, a tendinței de 
ploconire fată de iot ee era străin — si 1 afir
mat forța si capacitatea ereatoare ale partidu
lui $1 poporului nostru de a asigura făurirea 
socialismului în România eerespunxător aăaa- 
intclor poporului, realităților din patria no aștri"

Această Înfloritoare epocă, de un dinasnisr 
fără nrecedent In dezvoltarea socialistă a pa
triei. epocă deschisă acum 23 de ani de foraorai 
comuniștilor si desfășurată sub umanista em
blemă eu poporul pentru popor a transformat 
România intr-o țară purer-.;c industrializată. eu 
o agricultură modernă, tn măsură să stabilească 
an de an recorduri de producție, cu un In- 
vătămînt. o știință si o cultură ferm racordate 
la ritmul trepidant al continuei Înnoiri De toate 
planurile vieții sociale, proces in care se În
scrie la loc de frunte si transformarea omului 
a conștiinței lui. formarea omului nou al so
cietății noastre socialiste poate eea mai de 
seamă operă a acestor ani.

Marile realizări obținute de poporui partnx 
sub conducerea înțeleaptă a partidului, «int m- 
disolubil legate de activitatea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
strălucit ginditor. neîntrecut strateg si neobosit 
revoluționar, conducător Încercat si patriot În
flăcărat ctitor al României socialiste moderne 
proeminentă personalitate politică a lumii con
temporane. O contribuție prestigioasă la dez
voltarea viguroasă a invățămlntului. științei și 
cercetării la valorificarea inteligentei româ
nești. o aduce tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceausescu, remarcabil om politic 
si savant de largă rectmoastere internațională.

Nicicind poporul român nu a durat. rntr-o 
perioadă atît de scurtă, opere atît de mărețe, 
care constituie proba atît de elocventă a uria
șului său potential creator, a virtuților sale 
constructive. Nicicind România nu a acumulat 
atît prestigiu în ochii lumii, definind un popor 
harnic si hotărît să-si făurească si să-și apere 
noul destin, cutezător si demn, militant statornic 
pentru împlinirea idealurilor de pace, priete
nie si înțelegere intre toate națiunile. Un popor 
decis să urmeze, intr-o unitate de monolit, 
partidul, pe conducătorul său. in continuarea 
operei de înflorire a patriei, in transpunerea 
in fapt a obiectivelor stabilite de Congresul a! 
XIH-lea si Conferința Națională ale partidului.

sn postbfiitacea să-si petreacă actâr timpul U- 
ser, să-ți fortifice sănătatea C eapăcriatee 
sreatoare. «â se recreeze. Aceste Wvh: Nai- 
ike. precum ți conștientizaree susținută eeupra 
marilor binefaceri pe care exeretrul firir. spor
tul si turisnul le conțin, asunca rolului deose
bit ce-1 «a ta viata societății au dat danensiuni 
!ără precedent mișcării sportive in Ke&araL Mi-
âoane de oameni de toate vârstei* au fost si 
«fax b> c-imăr crescind. atragi de această ac- 
SvKate. Iar apariția, din initiative eecretarulu
generai al partidului. a marii cnmnetXii națio
nale -Daciada* a adus uo suflu bou. a dat un 
mpuls impresienant întregului spart românesc, 
sporindu-i totodată caracterul educativ. Pe 
-■ulmi neatinse vreodată a urcat sportul nostru 
ie performanță, care si-a creat o binemeritată 
reputație in toată lumea. Întărind si pe aoest 
plan marele prestigiu de care se bucură azi 
România. Sute de performeri, ilustrând cum nu se 
poate mai bine virtuțile poporului nostru, au 
făcut si fac ca tricolorul românesc să urce se
meț pe cele mai înalte catarge ale marilor 
competiții internaționale, la Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale si europene, la alte ta- 
seceri de amploare.

Toate aceste, succese au fost si sini posibile 
datorită minunatelor condiții de muncă si viată, 
de învățătură si pregătire, de afirmare plenară 
și a talentului sportiv, condiții pentru care 
tineretul patriei își exprimă. în ziua marii 
noastre sărbători, adînca sa recunoștință ți 
dragoste față de partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu, 
iar cei maj vrednici dintre purtătorii culorilor 
naționale se angajează să aducă nod si nod vic
torii de prestigiu mișcării sportive românești, 
patriei iubite.

COMPfTIJII OMAGIAU
(Urmare din pag. 1)

Si pentru cei mai tehnici jucă
tori (Mircea Ștef de la Recol
ta și Mariana Iorgu de la Tur- 
bomecanica). (N. STAN — co- 
resp.).

DROBETA TR. SEVERIN. 
Timp de două zile municipiul 
s-a dovedit din nou a fi o 
gazdă ospitalieră pentru des
fășurarea unei finale pe țară. 
Este vorba de .Cupa Uniunii 
Sindicatelor din sectoarele mi
ne, petrol, geologie ți energie 
electrică”, competiție ce • a- 
vut loc In cadrul generos al 
Daciadei. Cel 225 de partici- 
panți din 22 de județe ți mu
nicipiul București, clștigători 
ai fazelor de zonă ți județene, 
s-au intrecut în toarte buna 
organizare a Comitetului U- 
niunii Sindicatelor pe ramară, 
a Consiliului județean Me

hedinți al Sindicatelor ți a 
CJ.E.F.S., la cinci discipline: 
handbal, volei, șah, tenis și 
popice, oferind numeroșilor 
spectatori partide viu disputa
te. Iată cîștigătorii : întreprin
derea • minieră Mehedinți, la 
handbal, I.R.E. Neamț la volei. 
Elena Andrei (A.C.H. Slatina- 
Olt) și Marina Enuța (Petrol- 
Gaze Cîmpina) la țah. De na 
Rățolu (Gaz Metan Mediaș) și 
Ion Minciu (Mira Săsar) la po
pice, Liviu Prața (L M. Baia 
de Arieș) la tenis. (S. MA
NA FU. coresp.).

TULCEA. Intre multele com
petiții desfășurate in municipiul 
ți județul Tulcea se numără și 
concursul șahist .Cupa BXâTÎ~ 
narului". organizat de A S 
Portul Tulcea, la care au par
ticipat, în turneu open, peste 
30 de sportivi legitimați. Intre 
aceștia și patru candidați de 
maestru. Turneul mascuiir.. 
care a avut loc timp de 10 zile 
tn sala special amenajată a 
I.E.F.M. Navrom Tulcea, a Ls;

dominat de Nelu Hîrboceanu 
(Alumina Tulcea) cu • p, ur
mat de loan Danlelescu (Ș. N. 
Tulcea) ți Fanase Marțian (A- 
lumina) ambii cu 0 p. întrece
rea feminină a fost câștigată 
de Viorica Noel (Donaris Tul
cea) cu 7,5 p, pe locurile doi 
și trei elasîndu-se Ionela Ilinca 
(Granitul Babadag). cu âă p ți 
Mi reia Enache (Alumina Tul
cea), cu 5 p. Pe echipe s-a 
impus Alumina I ți II, precum 
si echipa organizatoare Portul j 
(I. DIACONU coceau.)

PITEȘTI. După patru fazi de 
1a startul oficial al camptcca- 
tului asociației sportive Dacia, 
cu particip.rea a 36 de echipe 
ia handbal și a 24 de echipe 
la volei, zilele rccute. In cin
stea marii sărbători, acesta s-a 
Încheiat, oferind următorul 
clasament : 1. Caroserie U, Z 
Sculărie autoturisme. 3. i'asinj- 
undâe — la handbal și 1. Tnr- 
nâtnrie fontă crr.ror, Z TESA. 
Z Turnătorie btoe-motor. O 
ITȚEA.NU, corespZ

Campionatele naționale de aeromodeie zbor liber

Întrecerea a fost
Multe au fost similitudinile 

între Campionatele de aeromo- 
dele zbor liber din 1967 și cele 
din aoest an. Aceeași perioadă 
de desfășurare, același număr 
mare de competitori ți loe de 
întrecere — august, 95 sportivi. 
Aerodromul .Gh. Băndulescu* 
de la Ploiești Aceleași intere
sante dispute la seniori, avînd 
ca protagoniști aceiași aeromo- 
deliști. adică membră loturilor 
naționale. In plus, la clasa F 1 
A (planoare), aceeași prezență 
masivă — 46 —, același număr 
de ore de concurs — peste 20! 
— și, precum In 1987, baraj 
pentru desemnarea podiumului 
laureaților. Dar... și o excepție 
la F 1 A: favoriților loan Bu- 
căzar (Gaz Metan Mediaș), 
campionul de anul trecut, Crin- 
gu Popa (AVIA. București), câș
tigător tn 1986, Ladislau Dar- 
vași (Voința Lugoj), ocupantul 
locului trei in ultimii doi îmi, 
li s-au alăturat cîțiva sportivi 
care bat de mai multă vreme 
la porțile «firmârfti Dandu

DOMINATĂ DE_ BARAJUL PLANOARELOR 1
Petrescu (INMT București), 
Gheorghe Guta (Gaz Metan). 
Florin Drăgkid (TUC Grfrița 
Roșie București) și Bel* So- 
ranyi (Voința Tg. Mureș).

Fiind vorba de o— abatere de 
la regulă, ne-am oprit la ea 
După prima zl in care s-au 
executat 7 lansări, din ori 46 
finaliști prezențl la start *-- 
rămas să continue disputa a- 
proape jumătate (22), adică cri 
ce au realizat peste 1000 punc
te. Interesant insă că nici unui 
dintre oei nominalizați mai sus 
nu a reușit să obțină punctaje 
apropiate de maxim (1260 p), 
în această din urmă situație a- 
flîndu-se alți aeromodeliști, 
printre care, mal.. In față, Io
sif Bereczkî și Aurelian Gor- 
duna (ambii de la Metalul Sa- 
lonta) cu 1240 p și. respectiv, 
1233 p sau Viorel Bibica (C. S. 
Onești), cu 1199 p. Așadar, a 
doua zi, o nouă manșă, alte 
șapte zboruri pentru stabilirea 
ierarhiei. Dar, ca ți anul tre
cut, aoestea nu au fost sufici

ente pentru a definitiva ordi
nea pr.mJar trei deoarece. <tn 
oei de 23 de competitori, șase 
au realizat maximum de punc
te s> deci disputa a continuat. 
După primul zbor, toți au obți
nut 240 p; după al doilea, La- 
disla* Darvari (cu 155 p). Flo
ria Drăghiri (cu IM p) și Bela 
Saraoyi (cu 88 p) au părăsit 
întrecerea. in competiție rămî- 
nind doar oei ce adunaseră 300 
p. în sfârșit, a treia lansare a 
făcut departajarea și a oferi: 
clasamentul per.tru acest ar.. 
Campion, Dandu Petresca, cu 
un total de 2160 p (360 la ul
timul zbor) ; il urmează Gheor- 
gbc Guta cu 2 072 p (272) ți. 
abia acum, un favorit loan 
Bucăzar, cu 1800 p (138).

Intre actualul ți trecutul 
campionat au mai fast alte 
citeva asemănări. De pildă, la 
FIA clasamentul pe echipe la 
seniori are aceeași înfățișare: 
1. Metalul Salonta, Z Gaz Me
tan Mediaș, 3. Tehnofrig Cluj- 
Napoca. Sau, la F 1 B (pro-

DE
In dimineața zilei 4; M august 

In șase orașe din tară, se va da 
startul uaul nou campionat de 
rugby, al 72-lea, ediția 1988/89. 
Primii vot Intra In întrecere rug- 
byțtli participant) la prima serie

RUGBY
a Diviziei A. Ca in fiecare an, 
la acest început de drum, pu
blicăm loturile celor L2 divizio
nare A (în ordinea așezării ju
cătorilor în teren, începînd de la 
fundaș).

LOTURILE DIVIZIONARE A (seria 1}

vnSAUA Bucnrețtâ. Pre- 
•ertinte.'' secției, coti Mircea Zi- 
ee. Antrenori < Theodor Rădults- 
eu ți Adrian Mateescu. Jucători i
L. Co-A. L. Hodorcă, D. Boldor,
B. Șerban. D. Popescu, Gh. Văr- 
zaru. V. David. G. Ignat, C. Fu- 
gfgl Oră D. Alexandru. T. Co- 
man F, Murariu, Al. Rădulescu,
C. Flore*. C. Iosef, M. Motoc. S. 
Ciorăscu, Tr. Oroian. Gh. Leon- 
te, G. Dumitrescu, D. Căinaru,
D. Mehedinteanu. M. Mot. V. 
Avram. A cucerit titlul de 18 
ori : 1949. S3. H. Si. S3. S4. 71. 73.
M. 77. 79 St. St. S3. M. SS. S7. 83.

ȘTIINȚA CEMIN Bala Mare. 
Președintele secției, lng. Nicolae 
Urdar. Antrenor '. Florin Popovici. 
Jucători : AL Ciolpan, I. Bucșa, 
R. Osiac. M. Pascale. V. Ion. D. 
Istra^, N. Full na. P. Rădoi, V. 
Caste*. S. Seceleanu. C. Flores- 
eu. A. Allene! Ch. Demian. S. 
Duma. FL Nistor. O. Sugar. A. 
Ctiitaț (jrj. C. Stefiuc, Gh- Pu-

Gb. Chirigiu, C. Calafeteanu. L. 
Drăghit (jr.), B. Țuică, C. Petre, 
I. Nicolae, N. Domnișan (Jr.)), T. 
Radu, P. carp, D; Neaga, V. An
ton, v. Pădureanu (Farul), V. 
Udrolu, Gh. Dinu, T. Brînză, M. 
Gurămare, A. Pongracz. Gh, Bră- 
dățeanu Or.), L Stroe, D. Dlnes- 
cu, M. Ionescu (Sportul Studen
țesc). G. Vlad, T. Marcu, A. Ion, 
D. Bălan, D. Arlașu (Rapid), Cr. 
Gheorghe, O. Cîrcei. A cucerit 
titlul de 11 ori S 1948. M, SS, 57, 
58, 59, 60, 62, 66, 67, 79.

UNIVERSITATEA ELTIM Timi
șoara. Președintele secției, ing. 
ton Staicu. Antrenor : Dumitru 
Mihail Ionescu. Jucători : N. Gri- 
goraș, F. Fiat. A. Mitocaru, V. 
Marghit, R. Voinov, N. Răcean, 
T. Ghîorghe, FI. Buruiană. M. 
Tolan (jr.), AL Domocoș, AL A- 
chimov, Gh. Roxin, FL Beraru, 
D. Nistor, A. Bocșan, I. Căpră- 
roiu. o. Tepurlcă, I. Mircioagi, 
V. Lazăr, O. Ardelean, C. Pleșca

----------  PROGRAMUL Șl ARBITRII (etopo I, 24 august) -----------

• București: RC GRIVIȚA ROSTE — TC. IND. Constanța, teren 
Parcul Copilului, ora 9.30, Gh. Voinea (Buzău).

• TiatițMra: UNIVERSITATEA ELTIM — FARUL Constan
ta. teren 1 Mal n. or* S.4S. FL Dudu (București).

• Uși: POLITEHNICA — CONTACTOARE Buzău, teren Tine
retului. or* 16. G. Petrescu (București).

• Petroșani: STUNT A — DINAMO, teren Știința, or* II, 
V. Chirondoja* (Constanta).

• Sibl*: CXJL — STUNT A CEMIN Baia Mare, teren Valea 
Aurie, ora M. OL Hnștia (București).

• Birlad: RULMENTUL — STEAUA, teren Rulmentul, ora 9,36, 
C. Stane* (Constanta).

jină, A Predîscu, A. Csinoe. Al. 
Csoma, E. Melnicluc. FI. Ioniță, 
I. Szabo (jr.), N. Gheorghe. I. 
Viland. C. Ebu. Cea mai bună 
performantă : locul i la trecuta 
ediție de campionat.

DINAMO București. Președinte
le secției, maior Călin Mateescu. 
Antrenori : Gheorghe Nica ți 
Mircea Paraschiv. Jucători : M. 
Toader, D. Marinescu (jr.), M. 
Aldea. C. Pooescu, N. CopH, St. 
Tofan, A. Lungu, C. Franciuc,
M. Marinescu, L. Din (jr.), S. Ru- 
su (jr.), FL Ion. M. Paraschiv, 
G. Tutunea, L Doja, R. Semen, 
Cr. Răducanu. A. Gurănescu, L. 
Tuțuianu, M. Sandu (jr.), Gh. 
Caragea, C. Cojocariu. N. Vereș. 
R. Poo’scu, L Bucan, V. Pașcu, 
C. Gheorghe, A. Sălăgeanu, Gh. 
Ion, V. Tufă. A cucerit titlul d? 
6 ori : 1951. S2. S6. 6S. 69. D.

AS CONTACTOARE Buzău. Pre
ședintele secției. ing. Serban 
Chica. Antrenor : Ion Tuțuianu. 
Jucători : A. Dinu. T. Ciobică 
E. Dotă. V. Cojocaro. V. Țuică.
N. Tudor. N. Zăbavă. M Pașcu 
Cr. Capmare. V. Popișteanu. St. 
Prdăresc". V. Gomoescu. M. 
Zatiescu. V. Iancu. M. Arsene. 
A. Angbe1 Gh. Lungu. H. Dj- 
mitras. V. Oprea L. Jarr.ea. Cr. 
Gbeorgbeosu. N Neacșu. I. Ale
xandru F Andronie N. Cioarec 
C Stan. St. Friiro'-J A. Constan-

FAMUL Constanta. Președintele 
secției ing. Eie Georgescu. An
trenor : Mitici Naca. Jucători : 
Gh. Fiere*. M. Cumpătescu. V. 
Brici Cjrj. A. Pi’.otschi. A. Ar- 
glr. C. Sasu D. Istrate. Fl. Po
pescu. L Zar.hr A. Ttnca. R 
Bezașca. M. Foca. N. Dinu. D. 
Georgtsm (jr) S. Trancă (jr). 
Gh. D —thru v. Giuglea. E. N'e- 
r-jia L. Bosoe N. Brăneseu (jr.). 
N Pavlov. I Negrecl Cjr.J. St. 
Constantin. S Galan. N. Marin. 
FL Ooriș- Cr. Constantin. L G.u- 
g^a. L. Coetea. Em. Grigore. N. 
Lopu- A cucerit Utiul de 4 ori : 
ars. a. u a

R.C. GRTVrrA ROȘIE Bueu- 
rescL Vicepreședintele sreției. 
Span Antrenor! : Radu De-

ți Ecd Pasaebe. Jucători : 
AL Marm. C- Tudor. Th. Tudose.

pulsoore) ordine* primilor trei 
la individual senior-, este ace
eași: 1- Petra Cueuianu, Z 
Cringu Popa (ambii AVIA), 3. 
Sandor Vincze (Metalul Saion- 
ta). Important rămine insă fap
tul că întrecerile s-au desfășu
rat la un înalt nivel tehnic și 
spectacular, o contribuție ma
joră avînd ți activul CJ.E.FS. 
Prahova ți cel al Aerodromului 
-Gh. Băr.eiufescu".

loon NOVAC

ALTE CLASAMENTE. F 1 A 
juniori: L Levente Magyar 
(Tehnofrig). Z Gheorghe Zota 
(Aurul Brad). 3. Florin Vico- 
veanu (Victoria Bacău); F 1 B 
seniori, echipe: 1. AVIA, 2. 
Metalul Salonta, 3. Voința Tg. 
Mureș; F 1 C seniori: 1. Fran- 
eise Rimoczî (Tehnofrig), 2. 
Cringu Popa; F 1 G: 1. Clau
dio Corbescu (Petrochimistul 
Pitești), Z Andrei Cueuianu 
(AVLA), 3. Aurelian Farcaș 
(Strungul Arad), echipe: 1. Au
rul Brad, 2. Petrochimistul 3. 
AVIA; F 1 H: 1. Hori* Furdui 
(Aurul Brad), 2. Bela Varday 
(IPL Miercurea Ciuc), 3. Gheor
ghe Stoica (Aurul Brad); e- 
chipe: 1. Aurul Brad, 2. IPL 
Miercurea Ciuc, X Gaz Metan 
Mediaș.

(jr.), I. Basanciue, Z. Lany, FI. 
THă, Gh. Niță, Gh. Rarinca. A 
cucerit titlul Sn 1972.

POLITEHNICA lașL Președin
tele secției, lng. Mihai Dlma. An
trenor : clement Nemesniciuc. 
Jucători c I Vasilache, M. Falotă 
(jr.). C. VasiMu. Șt. Chirilă, I. 
Luca, B. Muram, C. Paranlci, M. 
Crețu, L Leaus, Gh. Luca (jr.). 
Fl. Costea, M. Mitltelu, N. Dorof- 
tei, I. Iftode, M. Leuciuc, D. Ga- 
vrileț, A. Signeanu, L. Constan
tin, Cr. Ciorăscu, N. Cristei. Șt. 
Costea, C. Ghenea, AL Elisei, P. 
Petru, D. Tunaru, C. Botezatu, 
Z. Vasluianu. D. Colibă.

C.S.M. Sibiu. Președintele sec
ției. ing. Gheorghe Mandea, An
trenor : Dumitru Râșcanu. Jucă
tori :. L Ivanciuc, V. Mitocaru, 
I. Negn-, M. Dragomir, L Ama- 
rie. Ol. Becheș, M. Feraru. S. 
Manea, D. Ioniță, St. Roșu. A. 
Gaiamaz M Sărac. G. Dobri. 
Gh. Cocircă. L Leordean. FI. 
Zeicu. R- Zuzu. P. Suciu. P. Ja- 
bin. E. Schneider, Gh. Banciu, 
I. Dumitru, I. Constantin. V. Un- 
gureanu. Gh. Dragomir, Fi. Ciun- 
gu. L Jianu.

știința Petroșani. Presedinte- 
sec'/ei, conf. unlv. dr. ing. 

. c R, :::njanu. Antrenori : Ton 
r .motă șl Gh. Pop. Jucători ; 
Fr. Mureșan, A. Piu. D. Ivănus. 
I. Ca-anâ, D. Larie, C. Holico, H. 
Hâhăiar.u. G. SaVa. Em. Medra- 
gon:u P. Chiriac, Al. Năstase, 
V. Bczărău. L Bonea, Fl. Illev. 
M. Palamariu, L Rațiu, Gh. Cla- 
^d:u .1. Trancă, M. Florea, E. 
D: .mea. A. Șușinschl, A. Cons
ta tin. A. Sandu, Dobre Petre, 
D. Soare. I. Lacziko. M. Ortele- 
;an. A. Costache Cr. Gheorghe.

RULMENTUL Birlad. Pr:ședin- 
le secției, ing. Dan Timofte. 

Amrcr.or : Petre Fiorescu. Jucă
tori: I. Ivanciuc, V. Mitocaru, 
Ifrim C. Tiricâ Gh. Zavate. V. 
Holban (Farul),- M. Gheorghe, D 
D. Leu L Floricică, L. Burghe- 
. a. I. Ținu, N. Ștefănică, C. Ar- 
r.ip. A. Manolache, G. Căuig, N. 
Zava'.e. L Micică, Tr. Ciorici. D. 
Râșcanj. C. Spătaru. D. Fîntîna- 
ru. B. Botezatu, M. Gtmbuță, Fl. 
Rogoz, V. Cernat. A. Dranga, V. 
Tiliută.

TC IND. Constanța. Președin
tele secției. .Luca Mlhăilă, Antre
nor : Vcsile Bercu. Jucători : M. 
Holban (Farul), M. Gheorghe, D. 
Buric, N. Anefi. N. Petean, A. 
Călin. V Cazacopol, M. Stoica,
C. costea. N. Popescu, I. Nica,
D. Mihai. T. Mirea, V. Mânu, A. 
Marțian, V. Guraliuc. G. Tudor 
(Farul), L. Blaj, R. Marcu tFa- 
rul). r. Achim I. Popistașu, R. 
Keoert. S. Matei, M. Nicolae, D. 
Manole. D. Comănicl. Fl. Băcio- 
iu. V. Turiceanu, F. Menabit. M. 
Domnaru.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de mîine, miercuri, 24 
august se va desfășura ca de obi
cei în București, în sala clubului 
din st- Doamnei nr. 2 începînd 
de Ia ora 15,50. Aspecte de la o- 
perațiunile de tragere vor fi di
fuzau ’a radio, programul I, la 
ora 16,50. o dată cu recepționarea 
numerelor câștigătoare la această

re vor fi difuzate și cîștigu- 
rile omologate la concursul 
PRONOSPORT care a cuprins 
rr. cii-rile primei etape de fotbal 
Divizia A din 21 august.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 17 AUGUST 
19«8 Caz. 2 : 4 variante 25% a 
10.315 lei ; cat. 3 : 10.75 a 3.838 
lei ; cat. 4 : 53,25 a ÎÎ5 lei ; 
cat. 5 : 117,50 a 351 lei ; cat. X : 
139,75 a 295 lei; cat. z: 2.482,25 
a 100 lei. Report la cat. 1 : 
76.604 lei.
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S-A ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUĂ

CIRCUMSTANȚE... A DECIS VALOAREA DE ANSAMBLU
cronica 

I i-a fost for- 
debuteze eu 

kdiție a cam- 
|a superiori- 
kdfestate eu 
e fi de ml- 
a creat foar- 

gol, ta dir- 
perel de tn- 
trebuie spus, 
ki ; evidente 

unde dispe
ri Cristea un 
pdejde, cit 
le, unde trio- 
I linia întâi
I și Grigoriu, 
b absența ti
ll Ignat, atn-

bil accidentați și na prezenți 
teren (ba, mal mult, autori 
unor șuturi trimise In bară), cum 
apare in cronică dlntr-o regreta
bilă eroare de recepție.

Sint primele observații pe mar
ginea startului competitions 1 luat 
de F.C. Argeș, moment care S 
conferă circumstanțe atenuante 
Apreciere, firește, valabilă și pen
tru Sportul Studențesc, -
grS* aflindu-se și ed ta 
de a nu putea alinia cel 
prezentativ „11*. O vor 
aci înainte I Așa speră 
din antorajut Sportului

P« 
al

.alb-ne- 
situația 
mal re
face de 
toți cel 
Studen

țesc, conducători ai secției șl 
al clubului și, nu in ultimul rtnd. 
suporterii.

Gheorghe NICOLAESCU

ȚA, TINEREȚE, DEBUTURI
lovata F. C. 
hai net scor 
după un joc 
o partidă 

heroșii spec- 
ul „1 Mai*, 
pnționăm că 
krenei &rau 
nnenitul cind 
kste 4 000 de 
hui rămăsc- 
Itrare. Deși 
rbim despre 
Farului, pu- 
spiritul de 

| arată favo- 
Ic, acțiunilor 
[iovilor lui 
l^ttmul toc- 
^Blud de 10 

fotbalu- 
re foarte su- 
bă a co-ndu- 
nțean de a 
atorUor care 
prea. Nouă 
le reușit
f prima
Iți, trei fiind 
I A. Dintre 
I Farul le 
le pentru a- 
e combativi- 
I lăsat o im
prim a Ini îl- . 

a dominat

întrecerea Și a reușit și două 
goluri de mare spectacol. Alături 
de el. Zahiu, Nedclcearu și Po
po viei au fost piesele de bază.

r^a mureșeni, alți jucători tineri 
care promit : Ptatea (venit de la 
Reghin) și Minea II (fost inter
național de juniori) și-au făcut 
debuturi onorabile în primul 
campionat al țării. De altfel, tre- 
bu'ie să menționăm că antrenorul 
Bujor Hălmăgeanu a reușit să 
prezinte o echipă destul de echi
librată, în pofida a patru absen
te de marcă : Ciorceri, L. Mol
dovan, C. Ilie și Muntean, să nu 
uitam că în primele 20 de minute 
după pauză A.S.A. a avut o bună 
perioadă, în care bara lui Pintea 
(min. 60), transformată în gol, 
ar fi dat alt curs meciului. 
Dar, depășind aceste minute cri
tice, constănțenil au lansat acel 
forcing de mare spectacol în fi
nalul partidei, soldat cu în
scrierea a două gdiluri și crearea 
a încă cel puțin patru faze de 
mare incisivitate.

Ne bucurăm că stadionul care 
a înregistrat probabil recordul 

'de spectatori ' al stagiunii sale a 
beneficiat de o partidă spectacu
loasă, sportivă și de un arbitraj 
(O. Streng — Oradea) ia înălți
mea acestei frumoase întreceri.

Cochetul atadioa băcăuan a fost 
aproape plia. Cum se știe, com
puterul a fos. nemilos cn echipa 
antrenată de N. Vătafu — I. 
Munteann, căreia i-a hărăzit din 
star: un adversar (Dinamo) ale 
cărui mari ambiții Mnt cunos
cute. Temerile s-au dovedit In
ternei itr ținînd seama nu «Ut 
de „rulajul Internațional" realizat 
de echipa Iul M. Lueeaca — FL 
Cherar îr perioada preeompetl- 
țlonală, cit de valoarea ansamblu
lui acesteia. Dar a existat, firește, 
și un oar.-care optimism, pornind de la - . - - —
finalu _________ __________  ___
nu s-a mai repetat insă.

S. C. Bacău a avut din start o 
idee tactică adecvată, aceea de 
a nu se ..arunca* peste adversar. 
I s-a ..croit" Iui Dinamo un „cor
set- prin acel marcaj strict toc
mai pentru a-i îngreuia partitura 
ofensivă, a o face nerăbdătoare, 
deci a o fac? să mai șl greșească 
și. pe acest fond, să declanșeze, 
prin vitezistul Șoiman, clasicele 
contraatacuri. (Dintr-o asemenea 
fază s-a creat, de altfel, lovitura 
indirect cu care S.C.-ul a luat 
conducerea — gol de zile mari, 
înscris cu capul, din plonjon, de 
către Burleanu). Cum Dinamo nu 
dezarmează, ea și-a reluat domi-

.prudentul Steaua* din 
trecutului campionat, oare

narea (uneori destul de catego
rică), bărțuindu-1 pe adversar, 
punîndu-1 pe picior greșit sau 
forțlndu-I să apeleze. în ultimă 
instanță, la... faulturi. Linia de 
mijloc a echipei oaspete stăplnea 
cu dezinvoltură zona în care se 
elaborau acțiunile de atac ; Ma- 
teuț confirma ascensiunea aa 
Sabău impresie na tribunele prin 
tehnic sa elegantă (dar ar tre
bui să ci 
și cînd tr> 
spectator] 
dovedeau 
tivi. Ir. față 
mătaru 
au '’v.
culozit“t» 
turile care au dus. , _ ___
luarea maximelor decizii din par
tea arbitrului timișorean I. Igna: 
dictarea penalty-urilor transfor
mate de Lupu și. respectiv, Vai- 
școvici.

La sfîrșitul partidei, „caravana" 
dinaniovistă trăia, firesc, bucuria 
acestei frumoase plecări din bloc- 
starturi. Dai s-au auzit șl voci 
lucide asta apropo de niște su
perficialități prin apărare deter
minate de prea desele plecări î’* 
atac ale inimosului Andone.

Stelian TRANDAFIRE$CU

142 000 !

DE LA RADU II LA

FARA COL !

Eftimie IONESCU

Foto : Nicolae PROFIR

Start In Balcaniada de juniori

ÎN MECIUL DE DEBUT

F.C. ARGEȘ-SLAVIA

ALBANIA 1-1,
petuoasă acțiune a lui pope și 

------  Formația

Lais. ambii cărufi pe linia porții, nu mai 
dar nici Coraș... (Fazi din meciul Victoria

(prin tele- 
u special), 
e a Bale a - 
care parti- 
i, Greciei, 

Albaniei, 
Wa<B). 
a susținut 

foir
ii partidei 
tri „iri- 
acțiundle 

și Fiirici 
s combi na - 
Mihai, însă 
, Fuilga a 

eu trans- 
ătOiril al- 
țin.ă pasul, 
nd deseori
Pe fondul 
ente a e- 
. 25, înre- 

corului : la 
loase, ccn- 

pe dreapta, 
capul la 
înscrie cu 

ă posiibili- 
rulul pen- 
upă o im-

Prisăeeanu Jmin. îl). Formația 
albaneză are ta rlndu-i două si
tuații favonabiae, prin Kola 
(mim. 37) și F. BitaH {min. 40) 
Repriza se Încheie cu două ocazii 
consecutive afle Iul Firici, aflat 
la numai câțiva metri de poartă 
(min. 44 șl 45).

Partea a doua « întîlnirii de
butează cu o periculoasă „bom
bă" a lui Stroli (min. 47). La 
fel va fi și voleul luâ F. Bilal: 
(min. 54). Un șut violent ai lui 
Firici este respins cu dificultate 
de portar, în mim. 55. Treptat, 
echipa noastră cedează fizic, 

-acuzind condițiile deplasării, in 
timp ce jucătorii albanezi devin 
tot mai Insistent!. Ei reușesc să 
egaleze tn min. 75, prin F. BILA- 
LI. la centrarea lui Lekbelo. Pînă 
în final asistăm la o . dominare 
co-pioasă a echipei albaneze care, 
dovedind o prospețime lăudabilă, 
aleargă după golul victoriei. Ju
niorii noștri nu pot decît să 
se apere (așteptam de ta ei o cu 
totul alță replică), izbutind să 
mențină, totuși, rezultatul egal :

lă (dar _ __ 
----------ă mal bine eît 
c:C să joace șl pentru 
Mihăescu șl Lupu se 

aventivi și foarte ac- 
sprinturile Iul Că- 

și Vaișcovid, In careu. 
uf mare grad de peri- 

dovadă fiind șl faul- 
pe drept, la

CRISTIAN SAVA
in teres major la Sibiu, la rea

pariția formației locale pa prima, 
scenă fotbalistică a țării. Dovadă, 
un stadion arhiplin și alti mulți 
iubitori ai rotbalului rămași In 
afara lui. Cu dorința șl gîndui 
victoriei F.C. Inter a atacat din 
start pentru a deschide cit mai 
repede scorul. Dar, de unde „U“ 
Cluj-Napoca părea un adversar 
ușor pînă la urmă „șepcile ro
șii14 s-au dovedit că alcătuiesc o 
formație redutabilă, care s-a de
tașat printr-o putere de luptă 
exemplară și mai ales printr-o 
mobilizare fără reproș. Așa se 
explică faptul eă noianul de 
atacuri declanșate de gazde 1a 
poarta lui Prunea s-âu soldat cu 
permanent, deposedări ale fun
dașilor clujeni; cei doi „centrali*, 
Neamț șl Popicu. stoptnd mate
matic Încercările de pătrundere 
ale lui C. Zamfir. Cașuba sau 
Radu n Și pentru că a venit 
vorbă de experimentatul ex-pi- 
teștean car» activează de peste 
12 ani In Divizia A, coresponden
tul lui di -t tabăra adversă — 
l-am numit pe Cristian Sava — 
a făcu un joc de zile mari. A- 
dontînd tactica contraatacului, 
clujenii au abordat partida de la 
Sibiu "u două vtrfurl 5 L Mol
dovan și Cr. Sava. El bine, ple-

F.C.

cările ultimului. uneori de la 
centrul terenului, au sădit pani
că în mijlocul defensivei echipei 
locale, C. Ene și Boar fiind puși 
In situația de a nu-1 putea stopa 
pe incisivul „vîrf* al clujenilor. 
Desprinderile rapide, plecările... 
ca din pușcă, șuturile năpraznice 
din unghiuri imposibile evidenți- 
indu-i în egală măsură pe Cr. 
Sava și pe portarul sibian Alexa, 
care și-a salvat poarta în cîteva 
situații limită. „Lecția- contra
atacului a fost foarte bine însu
șită de clujeni. Dar, la „pupitru* 
s-a aflat acest jucător remarca
bil, care prin sprinturile lui a 
echilibrat jocul, dominarea cvasl- 
p^rmanentă a echipei locale fiind 
contracarată de periculoasele 
contraatacuri declanșate de verva 
lui Cristian Sava, un real reviri
ment, anunțat de altfel de cali
tățile certe ale. acestui înzestrat 
jucător. Nu putem încheia aceste 
rînduri fără a-1 evidenția și pe 
tânărul portar eiujean Prunea, 
care și-a salvat poarta în cîteva 
situații limită, inclusiv penaltyu] 
executai de Radu II. bin; plasat, 
ios, la c^Iț. balonul fiind respins 
cu siguranță de bravul apărător ai 
buturilor clujene.5 j .

Gheorghe NERTEA

Miercuri, la Pilcșli, dt la ora lî

SOFIA, IN RETURUL

Peste 140 000 de spectatori la startul etapei inaugurolt 
O medie de ÎS 000. Dorul de fotbal s-a resimțit din plin.

Ce le-a oferit etapa acestor îndrăgostiți de balonu 
rotund ?

In primul rtnd, tm reconfortant plus de curaj din parte; 
oaspeților. Victoria de la Galați, surprinzătoare, cea me’ 
aproape de așteptări a dinamoriștilor la Bacău, remizeb 
de luptă ede șepcilor roții*, ale „oltenilor* ri Morenilo- 
la Sibiu si de două ori (n Capitală... La fel de lăudabib 
lipsa de complexe a echipei lui Costici Stefănescu 
„Steaua*. Intr-un essvtnt. «n oarecare echilibru care, pint 
mai ieri, nu exista, fiind doar un deziderat.

Ce-a mai oferit etapa t
Cam multe penalty-uri. nouă la număr, cu destule ra 

țări: 4. Sigur c4 penaltv-ul rămtne mereu un semn d< 
întrebare, mai ales după Mundialul mexican, care i-t 
văzut ratind. pe parcursul a numai 20 de minute, pe Zicr 
Platini. Socrates, dar parcă e cazul să ne glndim la fap 
tul că la noi se ratează nu atit de pe urma încărcături'- 
psihice, cit mai ales ea urmare a superficialității, tn etape 
de duminici, penalty-ul, la 0—0 cu F.C.M. Brasov, ar fț 
trebuit si fie pentru Bagi o simplă formalitate, dar leii- 
că „bara" internaționalului a permis oaspeților să deschide 
scorul chiar pe... Ghencea. in tabăra olteană, Eftimie. 
unul dintre cei mai tehnici jucători ai echipei, rata ti ei 
un moment mare, pentru ca numai lipsa de inspirație » 
celor de la Victoria si facă in ața fel incit penalty-ul ra
tat să nu se întoarcă, bumerang, asupra talentatului mij
locaș al lui F.C, OU. tn ceea ce privește penalty-ul h® 
Radu II, o altă victorie posibilă pierdută... (E adevărat te 
cazul de față se poate vorbi si despre ziua fastă a Ivi 
Prunea, care a apărat cam tot ce i s-a tras...}.

Dacă despre penalty-uri se poate vorbi eu un real coefi
cient de relativitate, etapa a oferit, din păcate, si cifre 
în jurul cărora jocul pro gi contra e mal puțin aplicabil 
Este vorba de cele 26 de cartonase galbene îi de cele 3 
roții, adică o sumă capabilă să scadă 
140 000 de spectatori care au ținut 
dicarea cortinei.

Cifrele galbene-rosii trebuie să dea 
Cele mai multe cartonase se dau 
Cind vor înțelege jucătorii noștri 

poate modifica nimic, totul reducindu-se invariabil la ro 
nirea orgoliului firesc al arbitrului si. implicit, la sancțio
narea, fără ezitare. a.„ contestatarului?

Dar pentru ci tot am ajuns aici, să amintim arbiirUo-r 
că exigenta colegilor lor din străinătate este mult mat 
mare, ei sancționînd orice formă de impolitețe.., Chiar jî 
aceea fată de.„ coechipieri. Doar asa se explică faptul cd 
multe din cartonașele galbene de la noi se colorează deseor 
in roșu, pe alte terenuri... t .

loan CHIRILA

să
elanul celor pesi* 
fie prezenți le ri-

gîndit.
urma protestelor.

de 
în
că protestul nu m;<

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• LOTUL REPREZENTATIV 

DE TINERET al României (An
trenori M. Rădulescu — D. A’ 
polzan) a plecat ieri in Polonia. 
In vederea jocului amical pro-

gramat miercuri, cu formato 
similară a acestei țări, tart®- 
nirea face parte din pregătirile 
tinerilor noștri jucători, care 
tn luna octombrie Vor lua star
tul Iii preliminariile C.E. rezer
vat reprezentativele ptn« te 
21 de ani.

ptn* la

FINALEI CUPEI BALCANICE
Mlercuri. frumosul stadion „1 

Mai- din Pitrști găzduiește o a- 
tractivă partidă internațională. 
Întâlnirea revanșă a finalei Cu
pei Balcanice intercluburl, dintre 
formațiile F. C. ARGEȘ PITEȘTI 
șl SLAVIA SOFIA.

După cum se știe, șăptămtna 
trecută, la Sofia, echipa bulgară 
a reușit să Învingă cu un scor 
puțin așteptat, 5—1 (3—0), lutnd 
o opțiune serioasă In privința 
cîștigăril trofeului. Dar cum in 
fotbal se intlmplă destul de des 
răsturnări spectaculoase, publicul 
plteștean așteaptă din partea e-

chipei favorite o cu totul altă 
comportare și, fără Îndoială, o 
victorie. măcar de palmares. 
Oricum, e de urmărit această Sla

via Sofia, cu Internaționalii el 
Simlonov șl Alexandrov, autori a 
4 goluri din cele 5 primite cu a- 
tita ușurință de F.C. Argeș.

După meciul de campionat de 
duminică, piteștenll și-au conti
nuat pregătirile. Iar miercuri ei 
vor alinia cea mal bună echipă 
pentr i că vor avea drept de joc 
și Bănuță. șl Vlădolu. Oaspeții 
vor sosi la Pitești azi ta prlnz.

întllnirea va începe la ora 17 
și va fi condusă la centru de 
Arsen Hoxha (Albania), ajutat 
la linie de V. Alexandru (Bucu
rești) și Oh. Constantin (Rm. 
Vllceai.

• LCTUL U.E.F.A. 
zâ să nleoe azi în 
cia, pentru a 
întrecerile trăd i (lionaile
cu „Cupa losef

’90 urroea- 
_ Cehosleva- 
particlpa te 

dotele 
voer.

• IN TtRNEUL INTERNATIO
NAL de la Barcelona, Stesna 
intîlneș'.e astă-seară format!» o- 
land’ză P.S.V. Eindhoven.

• ASEARA, tîrziu, la Logrtsna, 
Dinamo a evoluat In compania 
echipei Logrones, din prima li
gă spaniolă. Partida s-a Înche
iat dună miezul nopții.

C - EDIȚIA 1988-1989

•••
1—1 ți—0). Pe ansamblu, repre
zentativa noastră nu a jucat la 
nivelul așteptat declt In prima 
repriză, partea a doua a dispu
tei aparținînd, ta totalitate, ju
niorilor albanezi. Jucătorii noștri 
au avut chiar... șansă, afilndn-se 
la un pas de a pierde meciul de 
debut. Ei au Insă ocazia reabi
litării in următoarea faitâtaire, 
programată marți, in compania 
echipei Turciei, făcindu-se efor
turi pentru recuperarea ful S. 
Mihai, Prlsăceariu și Fulga, acci
dentați.

Arbitrul Ă. Vasiliev (Bulgaria) 
a condus echipele :

românia : Istode — POPA, 
Mustățea, FALUb, Calofir — S. 
Mihal (min. 20 Prisăceanu ; min. 
53 Tlrțău), FULGA, Tanca, CR1S- 
TESCU — Sima, Firici ;

ALBANIA : Nalbeni — LEK
BELO, Lull, I. Silo, Malko — 
Sila, E. BILALI, F. BILALI, Kola 
(min. 55 Sadedini) — STRONI, 
Hafa (min. 70 Dema).

In celălalt meci al zilei, tn gru
pa A: iugoslavia — Bulgaria 2—0 
(0-0).

Adrian VASILESCU

ETAPA 1 (4 septembrie)
Petrolul F.S.H. Bălcol — ISCIP 

Ulmeni, Unirea Urzlceni — Viito
rul Chirnogi, Unirea Clmplna — 
Progresul C.S.Ș. Medgidia, Portul 
Constanța — Victoria Horești, fi
nirea Slobozia — Olimpia Slobo
zia, Ș.N. Oltenița — CONPREF 
Constanța, Victoria Lehllu — 
Montana Sinaia, Voința LC.S. 
Medgidia — Victoria Muntenii 
Buzău.

ETAPA A Il-a (Jl septembrie)
Victoria M.B. — Unirea U„ 

ISCIP — Voința LC.S., Montana 
— Petrolul, CONPREF — Victo
ria L„ Olimpia — S.N.O., Victo
ria F. — Unirea S„ Progresul 
C.S.S. — Portul, Viitorul — Uni
rea C.

ETAPA A ill-a (18 septembrie)
Petrolul — CONPREF, ISCIP — 

Montana, Unirea C. — Victoria 
M. B., Portul — Viitorul, Unirea 
S. — Progresul C.S.Ș., S.N,O. — 
Victoria F, Victoria L. — Olim
pia, Voința I.C.S. — Unirea U.

ETAPA A IV-a (25 septembrie)
Victoria M.B. — Portul, Unirea 

U. — Unirea O., .Montana — Vo
ința I.C.S., CONPREF — ISCIP, 
Olimpia — Petrolul, Victoria F.
— Victoria L„ Progresul C.S.Ș.
— ș.N.O., Viitorul — Unirea “S.

ETAPA A V-a (2 octombrie)
ISCIP — Olimpia, Petrolul — 

Victoria F„ Montana — CONPREF, 
Portul — Unirea U., Unirea S. — 
Victoria M.B., ș.N.O. — Viitorul, 
Victoria L. — Progresul C.S.Ș., Vo
ința I.C.S. — Unirea C.

SERIA A IV-a
rea S. — Ș.N.O., Victoria F. — 
Voința LC.S., Progresul C.S-3-
— Olimpia, Viitorul — CONPREF.

ETAPA a Xl-a (C noiembrM 
Montana — Unirea U.

— Portul, ISCIP
ETAPA A Vl-a — intermediari

(4 octombrie)
Victoria M.B. — Ș.N.O., 

U, — Unirea S, Unirea 
Portul, CONPREF — _____
I.C.S., Olimpia — Montana, Vic
toria F. — ISCIP, Progresul 
C.S.Ș. — PetroluL Viitorul — 
Victoria L.
ETAPA A vn-a (5 octombrie)
Petrolul — Viitorul, ISCIP - 

Progresul C.S.Ș., Montana — Vic
toria F„ CONPREF — Olimpia. 
Unirea S. — Unirea C., Ș.N.O. — 
Unirea U„ Victoria L. — Victo
ria M.B., Voința LC.S.
ETAPA A vm-a (14 octombrie)
Unirea U. — Victoria L., Vic

toria M.B. — Petrolul, Unirea C. 
— Ș.N.O., Portul — Unirea S„ 
Olimpia — Voința LC.S., Victo
ria F. — CONPREF, Progresul 
C.S.S. — Montana, Viitorul ' — 
ISCIP.
ETAPA A IX-a (23 octombrie)
Petrolul — Unirea U„ ISCIP — 

Victoria M.B., Montana — Viito
rul, CONPREF — Progresul 
C.S.Ș., Olimpia — Victoria ” 
ș.N.O. — Portul, Victoria L. 
Unirea C„ Voința I.C.S. — Uni
rea S.

ETAPA
Victoria

rea U. —_______ ,___ __
trolul, Portul — Victoria L„ Unl-

, Voința I.C.S.

Unirea
c. - 
Voința

Portul.

F..

A X-a 130 octombrie)
M.B. — Montana, Unl- 
ISCIP, Unirea C. — Pe-

„ Petrolul 
Unirea cl 

CONPREF — Victoria M.B., O- 
Umpla — Viitorul, Victorie F. — 
Progresul C.S.Ș., Victoria K — 
Unirea S„ Voința LC.S. — Ș.N.O.

ETAPA A XII I (13 noiembrie)
Victoria M.B. — Olimpia, Uni

rea U. — CONPREF, Unirea C. — 
Montana, Portul — ISCIP, Unirea 
S. — Petrolul, Ș.N.O. — Victoria 
L., Progresul C.S.Ș. — -’otoța 
LC.S,, Viitorul — Victoria >.
ETAPA A XIII-a (2® noiembrie}
Petrolul — Ș.N.O., ISCIP — 

Unirea S„ Montana — Porț ii, 
CONPREF — Unirea C., Olimpia 
— Unirea U., Victoria F. — Vic
toria M.B., Progresul C.S.Ș» — 
Viitorul, Vr'rf " " *
L.

Voința I.C.S. — Victoria

ETAPA
Portul 

M.B. —

A XIV (27 noiembrie)
— CQNPREF, Victoria 

____ Progresul C.S.Ș., Unirea 
U. — Victoria F.,_ Unirea C. — 
Olimpia, 
Ș.N.O. - 
Petrolul, 
rul.

Unirea 
ISCIP,

Voința

A XV

S. — Montana. 
Victoria L. — 
I.C.S. — Vilto-

(4 decembrie)ETAPA
CONPREF — Unirea S., Petro- 

voința I.C.S., ISCIP - 
L„ Montana — Ș.N.O., 

— Portul, Victoria F. — 
C., Progresul C.S.Ș» — 
U.» Viitorul — Victoria

Iul —
Victoria 
Olimpia 
Unirea 
Unirea 
M.B.



TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
SE PREGĂTEȘTE DE START

DOINA MELINTE, ÎNVINGĂTOARE LA KOLN

• A 26-a ediție va măsura 1 041 km. impârțiți in 8

etape • Echipa România A, in frunte cu Valentin Con-

stantinescu. ciștigătorul „Micii Bucle" 1987 • In pluton,

și rutieri din Bulgaria. Cehoslovacia, Italia, Polonia și

Turcia • Arbitrul principal Octavian Amia, la al 21-lea

Tur I • 14 cățărări și 18 sprinturi

N-au mai rămas decît puține 
zile pînă cînd, la 28 august, va 
porni la drum a 26-a ediție a 
Turului ciclist al României, 
competiție organizată de F.R.C., 
ziarul nostru și A.S. Loto—Pro
nosport. Din dorința de a vă 
introduce, fie și cu o clipă mai 
devreme, în atmosfera întrece
rii, am purtat o discuție cu 
profesorul Gheorghe Stănel, 
cel care, în calitate de secretar 
al federației de specialitate, va 
fi directorul de concurs al Tu
rului. A reieșit „stenograma" de 
mai jos.

— Tovarășe Stănel, ce va 
însemna Turul ciclist al Româ
niei 1988? .

— Traseul va măsura, după 
regula ultimilor ani, peste 1 000 
de kilometri, mai exact 1041, 
împărțiți în 8 etape. Caravana 
va parcurge 14 județe, sporti
vii avînd posibilitatea nu numai 
sg se întreacă pentru un loc 
cit mai bun în cele 4 clasa
mente, pe echipe, individual, 
al cățărătorilor și al sprinteri
lor, ci și să fie martori ai fru
museților neasemuite ale natu
rii Patriei, ai impresionantelor 
realizări înregistrate, pe toată 
geografia țării. în acești ani 
rodnici.

— Plecarea, sosirea ?
— După tradiție, startul se 

va da din Capitală, urmînd ca 
după o săptămînă de concurs, 
în 4 septembrie, tot aici să se 
desfășoare și festivitatea de 
premiere.

— „Mica Buclă", cum ne-am 
obișnuit s-o numim, va avea 
deci 8 etape. Care dintre ele 
va fi cea mai dificilă ?

— Cea mai grea etapă vor 
fi... două, ambele cu accentuat 
profil muntos : de la Sovata la 
Piatra Neamț, prin Lacul Roșu, 
ți din municipiul Sfîntu Gheor
ghe la Buzău, prin Siriu. Ia 
alte cîteva locuri, la Pasul Oi- 
tuz, de pildă, caravana va urca 
pînă la 1000 de metri, tra
seul fiind prevăzut cu 14 punc
te de cățArare, dintre care 4 
de categoria A. Numărul sprin
turilor, fiecare dintre ele dotat 
cu premii, va fi și mai mare, 18.

— S-ar deduce că Turul 1988 
cuprinde și cîteva „premiere", 
da?

— La ce vă referiți ?
— La faptul că, dacă

greșim, nici una dintre edițiile

anterîoare n-a abordat tronso
nul Sfîntu Gheorghe — Buzău.

— Așa e. Etapele Pitești — 
Curtea de Argeș și Bacău — 
Municipiul Gheorghe Gheor-
ghiu-Dej reprezintă, și ele,
noutăți absolute în istoria
oompetiției. Am optat pentru
aceste trasee inedite cu inten
ția de a populariza într-o mă
sură și mai mare acest sport al 
muncii și al bărbăției care e 
ciclismul.

— Va putea fi însă depășită, 
vă întrebăm deschis,, lipsa de 
experiență în materie a jude
țelor respective ?

reia în parte, dar se cuvine 
precizez că ele, formațiile din 
Bulgaria șl Polonia cu precă
dere, vor fi redutabile. încă 
mai mult : italienii, care vor 
fi reprezentați de un club din 
Ferrara, l-au anunțat și pe 
Alessandro Diolati, socotit 
marea speranță a ciclismului 
peninsular.

— în privința rutierilor ro
mâni ?

— Cea mai autorizată preten
dentă la izbînda finală va fi, 
logic, România A, antrenată de 
Nicolae Voicu șl avîndu-1 in 
frunte pe Valentin Constanti- 
nescu, ciștigătorul ediției 1987. 
Vor mai concura România B. 
cu Cristian Neagoe și Valentin 
Buduroi, România tineret. Se
lecționata sindicală, Selecționa
ta Voința, Selecționata de spe
ranțe și Combinata Dinamo — 
Steaua, din care u va lipsi 
multiplul campion Mircea Ro- 
mașcanu, de 3 ori laureat al 
„Micii Bucle".

— Se poate anticipa, deci, • 
luptă sportivă de anvergură.

— Nu n» fndnire <-« lAirul

nu

să

Ultimul concurs din cadrul 
Marelui Premiu I.A.A.F.-Mobil 
înaintea finalei de vineri, din 
Berlinul Occidental, a avut loc 
duminică, la Koln. Cu acest 
prilej, o frumoasă victorie a 
repurtat Doina Melinte în cursa 
de 1 500 m, cu timpul de 4:02,34.

La săritura în înălțime băr
bați, probă cîștigată de cuba
nezul Javier Sotomayor, cu 2,31 
m, Sorin Matei (România) s-a 
clasat pe locul secund, cu 2,25 
m, același rezultat fiind obținut 
și de Carlo Traenhardt (R. F. 
Germania).

Un excelent rezultat a înre
gistrat marocanul Said Aouita, 
recordmanul lumii de la 1500 
m la 5 000 m, dar nu într-una 
dintre probele sale de specia
litate, ci la 800 m — 1:43,86! 
Pe locul secund a sosit cam
pionul olimpic ’84, brazilianul 
Joaquin Cruz — 1:44,27, iar al 
treilea a fost Jose-Luis Barbo
za (Brazilia) 1:44,47. De aseme
nea, o bună performanță a ob
ținut un tînăr din Oman, Mo
hamed al Malki, care a cîști- 
gat 400 no în 44,90 s, întrecînd 
cîțiva alergători consacrați, ja- 
maicanul Bert Cameron 45,08 șl

Innocent Egbunike (Nigeria) 
45,13.

La 100 m, recordmanul mon
dial, canadianul Ben Johnson 
(10,29), a mai suferit o înfrîn- 
gere, acum Ia americanii Cal
vin Smith 10,16 și Dennis Mit
chell 10,27 !

Alte rezultate : 3 000 m : Bra- 
hini Bouthaib (Maroc) 7:43,22 ; 
400 mg : Danny Harris (S.U.A.) 
48,37, Kris Akabusi (M. Brit.) 
48,89 ; 3 000 m obst. : Graeme 
Fell (Kenya) 8:27,26; triplu: 
Oleg Protsenko (U.R.S.S.) 17,32 
m, Mike Conley 
m ; prăjină : 
(Ș.U.A.) 5,60 m ;
vier Sotomayor ir-uoa; z,d± ; 
greutate : Gert Weill (R.F.G.)
19.85 m ; FEMEI : 200 m : Da- 
nette Young (S.U.A) 22,26 ; 400 
m : Grace Jackson (Jamaica)
49.85 ; greutate : Iris Plotzitzka 
(R.F.G.) 20,53 m.

în clasamentul general femi
nin al Marelui Premiu, după 
recentul concurs de la Bru
xelles, pe locul I la egalitate 
cu cîte 45 de puncte (maxi
mum) se află 4 sportive : Paula 
Ivan (România), Iordanka Don- 
kova (Bulgaria), Grace Jackson 
(Jamaica) și Petra Felke (R.D.G.).

(S.U.A.) 17,17 
Doug Fraley 
înălțime : Ja- 
(Cuba) 2,31 ;

— Aș răspunde afirmativ, ba 
încă fără rezerve. Totodată, in 
numele federației, mi-aș face o 
datorie din a mulțumi forurilor 
și unităților care, cu înțelegere 
și prietenie, ne-au sprijinit in 
demersul nostru de a oferi 
competiției un cadru organiza
toric adecvat. As începe cu 
CN.E.F.S. șl C.M.E.F.S. Bucu
rești, aș încheia, fără a epuiza 
lista, eu I.A.S.B., „Aro" Câm
pulung Muscel, „Electromureș", 
CEC, TAROM, „Rompresfilate- 
lia" etc.

— Tovarășe Stănel, să intrăm 
ia... pluton. Cite echipe vor 
lua startul, ee rutieri 7

— Vor fi 72 de alergători, 
deci 12 echipe, intre care 9 
garnituri complete din străină
tate, din Bulgaria, Cehoslova
cia, Italia, Polonia și Turcia 
N-am să zăbovesc asupra fiecă-

CRITERIU DE SELECȚIE
ii ume de mare rezonanță ale 

atletismului mondial, Sebastian 
Coe și Steve Ovett și-au ono
rat din plin palmaresul perfor
manțelor obținute de-a lungul 
vremii. Primul a dobîndit la 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles două medalii de aur, 
la 800 m ți la 1500 m, învin
sul din ultima probă nefilnd 
altul declt compatriotul său, 
Ovett — campion olimpic în 
1980 ; a fost o splendidă „du
blă" britanică, deci catalogată, 
la vremea potrivită drept una 
dintre marile reușite ale Jocu
rilor. Coe este și recordmanul 
mondial al probei de 800 m 
— 1:41,73. Ce-i drept, e drept, 
ambii au ajuns la vîrste des
tul de înaintate, Coe are 32 de 
ani, Ovett chiar 33, dar. în ciu
da vremii care trece, ambii au 
continuat să culeagă lzbînzi și 
medalii, chiar în acest ultim 
sezon, în cele mai diferite com
petiții, unele performante „de 
top" impunînd chiar comenta
torilor convingerea că au șanse 
la apropiatele Jocuri Olimpice 
de vară.

Dar au venit concursurile de 
selecție de la Birmingham, 
menite șă facă lumină defini
tivă în loturile care urmează 
să ia avionul spre Seul. Spre 
surprinderea celor prezenți 
însă, ambii au ratat selecția ! 
Coe a renunțat la 800 de me
tri, pentru a se dedica în ex
clusivitate cursei de 1500 de 
metri dar, încă din serii a 
pierdut calificarea pentru fi-

1988 va prilejui o întrecere pa
sionantă. Vrem să* credem că, 
deși intr-o companie puternică, 
rutierii români Se vor situa, 
mereu, printre protagoniști, răs
plătind concret, prin ambiție și 
unitate, excelentele condiții de 
pregătire ce 11 s-au asigurat.

— Vrem să credem șl noi. 
Altceva, tovarășe Stănel: cine 
va fi arbitrul principal al 
cursei ?

— Ca de oblceit, arbitrul in
ternațional Octavian Amza, o 
„enciclopedie" în domeniu. Pen
tru eî, Turul 1988, va fi, ca or- 
ganiuator. al 21-lea! întrecerea 
fiind indusă 
U.C.I., forul diriguitor al 
clismului mondial va trimite un 
delegat, pe polonezul Krzysztof 
Wicha. Și încă o mențiune: se 
va arbitra în virtutea noului 
regulament F.I.A.C., 
de drastic.

Sînt întrunite, e 
toate condițiile pentru 
ția din acest an a 
ciclist al României, a , __ 
fie o reușită din toate punc
tele de vedere. Urmînd să re
venim asupra temei, să mai 
notăm doar, în încheiere, că 
ședința tehnică premergătoare 
startului e prevăzută pentru 
sîmbătă, 27 august, ora 17, la 

__ 2_1 Tineretului din Ca
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ci-
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limpede, 
ca edi- 
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nală. Ovett n-a fost mai no
rocos, a ajuns în ultimul act 
al întrecerii, dar s-a clasat a- 
bia al 4-lea, așa că, în locul 
lor, vor pleca Peter Elliot, 
Steve Crabb și Adrian Passey, 
tineri care și-au cîștigat 
șaportul olimpic" o dată 
locurile fruntașe ocupate.

Sigur ei decepția celor 
supercampioni, creditați 
șanse la medalii olimpice,
pterzînd selecția, a fost uriașă 
șt nedisimulată. Au venit in 
sprijinul lor ți unele voci ale 
comentatorilor, ale unor spe
cialiști, opinia publici chiar 
cerlnd să H se mal acorde o 
șansă. Recent însă, federația 
engleză de specialitate și-a mai 
clarificat, o dată în pios, po
ziția, oferind următorul răs
puns celor care cereau privi
legii pentru Coe ți Ovett : „Am 
anunțat din timp importanța 
decisivă a trialului de Ia Bir
mingham ți nu vom schimba 
acum principiul selecției. De 
altfel, nu e nimeni vinovat că 
cei doi campioni .nu si-au di
rijat vîrful de formă spre con
cursul de selecție, preferind să 
alerge și să se uzeze în com
petiții cu premii, în loc să-și 
netezească drumul spre o nouă 
afirmare olimpică. Tot respec
tul pentru trecut, dar vechile 
medalii nu aduc după ele, în 
mod. automat, alte medalii o- 
limpice. Renunțarea la Coe și 
Ovett rămîne definitivă ?“

Radu TIMOFTE

Ștrandul 
pitală.

Ovidiu IOANIȚOAIA

în orașul bulgar Loveci s-a 
încheiat Balcaniada de handbal 
pentru junioare, competiție cîș
tigată de reprezentativa Româ
niei, urmată de selecționatele 
Bulgariei, Iugoslaviei, Bulgaria 
B, Turciei și Greciei. în me-
^illllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllliyillllllimiliniff^.  
§■C SI

ciul decisiv, tinerele handba
liste românce au învins cu sco
rul de 26—20 (16—12) echipa 
Bulgariei, 
slavia — 
(14—14);
19—18.

Alte rezultate: Iugo- 
Bulgaria B 31—24 

Turcia — Grecia

La zi PROBE DE MASĂ...
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In lumea sportului stnt as
tăzi tot mai multe acele ac
țiuni deosebite care se bucu
ră de o foarte mare populari
tate, devenind realmente au
tentice probe sportive cu ca
racter de masă. Este cazul, 
spre exemplu, al faimoasei 
curse de seni de mare fond, 
din Suedia, așa numitul 
-Vasalopet- care se bucură 
de participarea mal multor 
mii de competitori, așa au 
devenit multe dintre cursele 
de maraton (New York, Am
sterdam, Londra, Paris etc.) 
la al căror start sint prezențl. 
de asemenea, multe mil de 
alergători t-s.

Tot așa, o probă de masă a 
devenit și cursa dclistă orga
nizată la memoria fostului 
campion Loulson Bobet. în
trecerea măsoară 192 km. Ea 
se desfășoară la munți, eu 
urcuș K km ®e trei vSnturî de 
marc dificultate chiar șl pen
tru profesioniști: Izoard, Lau- 
taret șl Galibler) cu o dife
rență de nivel de... 4000 ml

Cursa este. In fapt, deschi
să clcloturlștilort Anul aces-

ta. la 30 iulie, au luat parte 
aproape 3000 de competitori, 
din mai multe țări. învingă
torul, parizianul Pascal Rota, 
25 ani, a parcurs distanța in 
6.28:43, cu o medie orară de 
29,62# km. Tot ta Plrinei, în
tr-o etapă asemănătoare a 
Turului Franței, spaniolul 
Cublno a cîștigat reallzînd, pe 
183 km, o medie orară de... 
29,548 km. Compararea celor 
două medii orare are. desi
gur, o valoare relativă dar ea 
oferă, oricum, posibilitatea 
de a aprecia cum se cuvine 
nebănuitele posibilități ale 
clcloturistului amator Pascal 
Rota, care a declarat „Dacii 
interesez directorii sportivi al 
grupărilor cicliste profesio
nist», ei mă pol contacta"—

In această cursă, pe care 
2498 de competitori au termi
nat-o, printre fruntași 
aflat șl e femeie. Edith 
gliellnl, eu 7.54:24. Ea a 
ta urmă mai mulțl de
de bărbați! Fără comentarii...

Romeo VILARA

s-a 
Gu- 

lăsat 
2000

LA BASCHET JUNIORI

i
I
I

I

In cadrul competiției inter
naționale de baschet pentru
juniori „Cupa Prietenia", de la 
Olsztyn (Polonia), echipa
României a obținut două vic
torii. întrectad 
(28—28) formația 
reene și eu 89—81 
lecționata PolonieL
tate: Bulgaria — Cehoslovacia 
75—72 (39—33); Cuba —
U.R.S3. 87—92 (40—32). în tur-

neul final, selecționata Româ
niei va evolua alături de Cuba, 
U.R.S.S. și Polonia.

cu 75-56 
R.P.D. Co- 

GO— 30) se- 
Alte rezul-

FOYEB^L meridiane
• F.G Liverpool o cîștigat supercupa Angliei • Campionate : 
Dnepr, mereu ia frunte • Rostock la a doua victorie • Bremen 
învinsă la un scor categoric • F.G Austria a pierdut un punct 

la noua promovată St Poftea
SEZONUL intern ta AngHa ■ 

debutat, ta mod tradițional, eu 
mari ui dintre campioana țării, 
F.C. Liverpool N clștigătoarea 
„Cupei*. F.C. Wimbledon. Dispu
tată pe stadionul londonez ..Wem
bley- ta prezența a 53 000 specta
tori partida s-a încheiat eu sco
rul de 2—1 H—1) ta favoarea fot
baliștilor de la F.C. Liverpool 
ale căror goluri au fost Înscrise 
de John Aldridge (mta. 23 șl 69). 
Pentru Wimbledon a marcat Fas- 
hanu (min. 17).

U.R.S.S. (et. 21). Dnepr — 
Spartak Moscova 2—2 ; Metalist
— Dinamo Kiev 1—1; Jalghiris —
Lokomotiv I_______ ; ‘ -
— Dinamo Minsk 0—0 ; ___„___
Moscova — Alma Ata 2—6 ; Baku
— Erevan 1—1Cernomoreț — 
Donețk 1—1. In clasament 
duce Dnepr cu 30 p.

B. D. GERMANA (et. 2). 
Car! Zeiss Jena — F.C. : 
Marx-Stadt 2—1 : F.C. Hansa 
tock — Cottbus 3—0 ; Halta 
Lokomotive Leipzig 1—0, Aue

nev x““ x , ucugiuiia •—
Moscova 1—1 ; Zenit

Torpedo

con-

F.C. 
Karl 
Ros-

Dynamo Berlin 1—2, F. C. Union 
Berlin — Zwickau 1—6; Erfurt — 
Brandenburg 3—6; Magdeburg — 
Dynamo Dresda 9—1. Io clasa
ment conduce Hansa Bostock cu 
< P-

B. F. GERMANIA (et. 4). Le
verkusen — Dortmund 3—0 ; S.V. 
Hamburg — Bayern Mrnchen 
0—1; V.f.B. Stuttgart — Stuttgar- 
ter Kickers 4—6 ; Bochum — Ba
yer Uerdlngen 1—1 ; NUrnberg — 
Mannheim 1—9 ; MBnchengladbach
— Bremen 4—1, Kaiserslautern — 
Hanovra 6—6 ; Karlsruhe — F.C. 
St. Pauli Hamburg 3—1; Eintracht 
Frankfurt pe Main — F.C. KOln 
1—6. In clasament: Karlsruhe 7 
p. V.f.B. Stuttgart 6 p.

AUSTRIA (et. •). L.A.S.K. — 
Sturm Graz 2—1 : Austria Kla
genfurt — Admira Wacker 4—3; 
Austrie Vtena — St. Potten 0—0 ; 
Vienna — Rapid 2—2; G.A.K. — 
F.C.S. Tirol 0—1 ; Vorwărts Steyr
— Sportclub 4—1. In clasament : 
Austria Viena M p, St. Polten 9 
p și F.C.S. Tirol 8 p.

PE SCURT* PE SCURT
HOCHEI PE GHEATA « La 

Moscova s-a disputat meciul a- 
imiea-I dintre echipa locală Ari
pile Sovietelor și o selecționată 
din Japonia. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 9—7 (6—1,- 2—4, j—n 
ta favoarea gazdelor. • In con
tinuarea turneului pe care îl în- 
t>rcp rinele în Cehoslovacia. for—
mația sovietică Dinamo Moscova 
a întrecut cu scorul de 6—5 (2—2 
7—1, 2—2) echipa TE Vitkovice a 
La Kiev, în med amical, selec
ționata de juniori a Cehoslova
cia a întrecut eu scorul de 2—2 
(®~®. 1—2. 2—0) selecționata si
milară a U.R.S.S.

RUGBY'® In cadrul Campiona
tului Mondial universitar, comne- 
tlție găzduită de Franța, echipa 
Argentinei a întrecut cu scorul 
de 24—10 formația Tării Galilor, 
în timp ce Franța a învins cu 
65—3 selecționata studențească a 
Insulelor Fidji.

tenis • Tînărul american Jeff 
Tarango (clasat pe locul 251 în 
ierarhia mondială) a furnizat o 
surpriză ta sferturile de finală 
ale turneului de la Livingston, 
eliminîndu-I cu 7—6, 6—1 pe iu
goslavul Slobodan Zivojlnovici. 
Alte rezultate : Andre Agassi 
(S.U.A.) — Matt Anger (S.U.A.) 
6—4, 6—1 ; Yaya Doumbia (Sene
gal) — Marc Flur (S.U.A.) 6—4,
6—2 ! Simon You! (Australia) — 
Sammy Giammalva (S.u.A.) 6—4, 
6—4. • în semifinalele turneului 
feminin de la Montreal, sportiva 
sovietică Natalia Zvereva a între
cut-o cu 7—5. 6—3 pe Pam Shri
ver. după ce ta sferturile de fi
nală o eliminase pe principala 
favorită a concursului. Martina 
Navratilova. In finală, Natalia 
Zvereva o va tatllrd pe argentl- 
nlanca Gabriela Sabatini, care a 
eliminat-o cu 6—4. 6—3 pe Chris 
Evert (S.U.Ah
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