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«JSBJ? iubi ui iu

„Vă asigur încă o dată, dragi tovarăși, asigur întregul 
partid și întregul popor că și în viitor nu voi avea țel mai înalt de- 
cît de a contribui cu toate forțele mele, împreună cu ceilalți tova
răși, cu Comitetul Central, cu întregul partid, cu întregul popor, 
la realizarea programelor de dezvoltare viitoare, de perspectivă, 
de înaintare a patriei noastre spre comunism, de a asigura 
poporului român un loc demn în rîndul națiunilor libere ale lumii, 
de a asigura viitorul minunat, comunist, al României !“

NICOLAE CEAUȘESCU

Reafirmind unitatea indestructibilă a întregului popor in jurul partidului,

al strălucitului său conducător, ieri și-a încheiat lucrările

PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
HOTĂRÎ REA

I

J

LA
PLENAREI COMITETULUI CENTRAL CU PRIVIRE 
REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

In funcția de secretar general 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROAAÂN

C.C. al P.C.R« dînd expresie celor 
sentimente de înaltă stimă și pre- 
ncțărmurită dragoste și profundă

Plenara 
mai alese 
țuire, de 
recunoștință ale comuuiștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, in deplin consens cu vo
ința unanimă a întregului partid ți popor, 
hotărăște să fie supusă dezbaterii în adună
rile generale ale tuturor organizațiilor de 
bază din Întreprinderi, instituții, unități a- 
gricole, în toate conferințele organizațiilor 
comunale, orășenești, municipale și județene 
ale P.CJt., in întregul nostru partid, pro
punerea ca la al XlV-lea Congres, în înalta 
funcție do secretar general al partidului să 
fie reales cel mai iubit și stimat fiu al na
țiunii noastre, strălucitul conducător de 
partid și țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Comitetul Central iși exprimă în unanimi
tate ferma convingere că realegerea în frun
tea partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— eminent militant comunist și patriot în
flăcărat, ilustru gînditor revoluționar, luptă
tor ferm pentru realizarea țelurilor supreme 
alo clasei muncitoare, genial făuritor al nou
lui destin al țării și al celei mai luminoase 
epoci din istoria patriei, personalitate poli
tică do excepție a lumii contemporane, care 
și-a consacrat și își consacră de aproape 
șase decenii, cu abnegație și eroism, întreâga 
viață și activitate binelui și fericirii nați
unii române, cauzei independenței ți suve
ranității, socialismului și păcii, înțelegerii 
și eolaborării internaționale —- constituie 
cea mai sigură garanție a edificării cu suc
ces ■ societății socialiste multilateral dez
voltate, pe baza aplicării creatoare a prin
cipiilor generale ale socialismului științific 
la condițiile concrete din țara noastră, a 
viitorului comunist al patriei, a înaintării 
neabătute a României spre cele mai Înalte 
culmi de progres și civilizație.

Adoptînd această hotărîre, Plenara C.C. 
al P.C.R. subliniază rolul determinant al 
conducătorului partidului și statului în 
vastul proces revoluționar, unitar și ne
întrerupt, pe care l-a cunoscut România in 
perioada de glorie ți măreție inaugurată 
de istoricul Congres al IX-lea, moment de
cisiv in desfășurarea operei de construc
ție socialistă, în realizarea grandioaselor 
ctitorii, fără egal în multimilenara existență 
a patriei, ce au dat, spre mîndria ți sa
tisfacția poporului român, o neasemuită 

frunte
na-

tisfacțîa poporului român, 
țării, un loc de 
prestigiu in rindul

strălucire chipului 
și un binemeritat 
țiunilor lumii.

Cursul înnoitor, 
pe care tovarășul

revoluționar, dinamic 
Nicolae Ceaușcscu l-a
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imprimat vieții economico-sociale din pa
tria noastră, în luminoasa perioadă des
chisă de Congresul al IX-lea, și-a pus din 
plin amprenta asupra dezvoltării sănătoa
se șl viguroase a economiei naționale, a 
întregii opere de edificare a socialismului 
în România, cu poporul și pentru popor.

Comitetul Central evidențiază și cu acest 
prilej meritul de uriașă însemnătate al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în definirea.

intr-o viziune științifică și unitară, a tră
săturilor și strategiei fiecărei etape de 
construcție socialistă, a apărării principii
lor fundamentale ale socialismului, ca orîn- 
duire superioară oricăror forme de organi
zare socială care au existat pînă acum in 
istoria umanității.

întregul nostru partid și popor dau cea 
mai Înaltă apreciere contribuției decisive, 
hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea programelor realiste și 
profund mobilizatoare de dezvoltare inten
sivă, multilaterală a patriei pe seama cu
ceririlor revoluției tehnico-științifice și noii 
revoluții agrare, care au asigurat ritmuri 
dinamice de creștere a forței economice, a 
industriei și agriculturii, ridicarea neconte
nită a nivelului de viață al celor ce mun
cesc, înflorirea învățămîntului, științei și 
culturii, factori de cea mai mare însem
nătate în făurirea socialismului și comu
nismului.

Plenara Comitetului Central prețuiește în 
mod deosebit înalta răspundere cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu asigură întă
rirea continuă a gloriosului nostru partid 
comunist — centru vital al națiunii — creș
terea rolului conducător, a forței sale poli
tice și organizatorice in întreaga operă de 
eanstrucție socialistă in România. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu ii revine 
meritul deosebit de a fi. elaborat teze și 
orientări profund științifice, novatoare, cu 
privire la organizarea șl conducerea întregii 
vieți economice și sociale, crearea unui larg 
și cuprinzător sistem al democrației munci
torești-revoluționare, creșterea rolului cla
sei muncitoare — clasa cea mai Înaintată a 
societății — perfecționarea funcțiilor statu
lui, apărarea și întărirea continuă a propri
etății socialiste.

Slujind cu inepuizabilă energie și devota
ment patriotic interesele vitale ale țării și 
poporului român, cauza edificării socialis
mului și comunismului in patria noastră, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a afirmat ou 
putere, prin cuvînt și faptă, ca strălucit pro
motor al unei noi gindiri in viața interna
țională, ca apărător consecvent și hotărît al 
aspirațiilor fundamentale ale popoarelor, 
impunîndu-se în conștiința întregii omeniri 
ca mare Erou al păcii, înțelegerii și colabo
rării între toate națiunile lumii.

In aceste momente înălțătoare, de vibran
tă trăire patriotică, Comitetul Central, oo- 
muniștii, întregul popor își exprimă într-un 
singur gînd voința nestrămutată ca tovarășul 
Nicolae 
sul al 
secretar 
Român,_ __ _______ _____  .
de luptă al gloriosului nostru partid, strîns 
uniți în jurul genialului său conducător, 
măreața operă de edificare pe pămînlul pa
triei a celei mai drepte și mai umane orîn- 
dulri, a visului de aur al omenirii — co
munismul !

Ceaușcscu să fie reales Ia Congre- 
XIV-lea in funcția supremă de 
general al Partidului Comunist 

de a continua neabătut, sub steagul

*
ț

Sub președinți* tovarășului 
Nicotae Ceaușescu. secretar ge
neral *1 Partidului Comunist 
Român, miercuri. 28 iunie, au 
wntinuat lucrările Plenarei 
C.C. al P.C.R.

In cadrul dezbaterilor au 
luat euvîntul tovarășii Ion 
Deaoonu, Mircea Tudoran, Ma
rin Enache, Dumitru Radu Po
pescu, Ion Josu, Constantin Ni- 
tă. Georgeta Podaru, Ioan To
ma. Vasile Carp.

Ca și vorbitorii din prima ti 
• lucrărilor, participanții 1* 
dezbateri au susținut eu multă 
Însuflețire propunerea Comite
tului Politie Executiv al C.C. 
al P.CJt. privitul realegerea, la 
cel de-al XlV-lea Congres 
al P.C.R., * tovarășului
Nicolae Ceaușescu in funcția 
supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român. 
Cu aceeași fermitate a 
fost exprimată convingerea 
că realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în cea mai 
înaltă funcție de conducere a 
partidului reprezintă chezășia 
dezvoltării și Înfloririi necon
tenite a țării, înaintării neabă
tute a României pe calea socia
lismului și comunismului.

Totodată, cei care au luat 
euvîntul $i-au exprimat depli
nul acord cu documentele pro
gramatice supuse dezbaterii 
plenarei, apreciind că atît pro
iectul Programului-Directivă 
cit și proiectul Tezelor pentru 
Congresul ai XlV-lea al parti
dului asigură, prin definirea 
unor orientări și obiective stra
tegice realiste, științific fun
damentate, de largă și gene
roasă perspectivă, intrarea 
României intr-o nouă etapă 
superioară, de țară socialistă 
multilateral dezvoltată.

Raportind despre rezultatele 
obținute în industrie, investiții 
ia export, in agricultură, des
pre acțiunile întreprinse in ve
derea realizării integrale * pla
nului pe 1989, vorbitorii au dat 
glas hotăririi comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de a 
acționa eu dăruire și abnegație 
pentru îndeplinire* in bune 
condiții a sarcinilor de plan pe 
anul in curs, a prevederilor 
actualului cincinal.

După încheierea dezbaterilor, 
s-a trecut la adoptarea docu
mentelor inscribe pe ordinea 
de zi.

In unanimitate, plenara a 
hotărît convocarea Congresului 
al XlV-lea al Partidului Comu
nist Român, ale cărui lucrări 
se vor desfășura în perioada 
20—25 noiembrie 1989.

Exprimind voința partidului, 
a națiunii noastre, toți cei pre- 
zenți, intr-o insuflețitoare una
nimitate, au aprobat Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind 
propunerea de realegere, 
la Congresul al XlV-lea 
al partidului, * tovarășului 
Nioolae Ceaușescu în funcția 
supremă de secretar general ai 
Partidului Comunist Român. 
Potrivit Hotăririi C.C. ai P.C.R. 
propunerea privind realegerea 
tovarășului Nioolae Ceaușescu 
ia înalta funcție de secretar

general al Partidului Comunist 
Român urmează să fie supusă 
dezbaterii în adunările genera
le alo tuturor organizațiilor de 
bază din întreprinderi și insti
tuții, din unităti agricole, in 
conferințele comunale, orășe
nești, municipale și județene 
de partid.

In legătură cu problemele 
privind pregătirea și desfășura
re* Congresului, a fost adopta
ta, in unanimitate, o Hotărire, 
care se va da publicității.

In unanimitate, a fost aprobat 
proieetul Programului-Directi
vă al Congresului al XlV-lea 
al P.CJt. eu privire la dezvol
tarea economloo-socială a 
României in eincinalul 1991—1995 
șl orientările de perspectivă 
pină in anii 2000—2010.

De asemenea, cu unanimitate 
de voturi, a fost adoptat pro
iectul Tezelor pentru Congresul 
al XlV-lea al Partidului Comu
nist Român privind dezvoltarea 
societății românești, perfecțio
narea conducerii economioo-so- 
ciale. dezvoltarea democrației 
muncitorești-revoluționare, creș
terea rolului Partidului Comu
nist Român și activitatea ideo
logică, politico-educativă, ridi
carea nivelului de cunoaștere 
științifică, de cultură, a conști
inței revoluționare, raportul de 
forțe și caracteristicile funda
mentale ale situației internațio
nale.

După completare, pe baza 
propunerilor făcute in cadrul 
plenarei, cele două documente 
vor fl date publicității și supu
se dezbaterii întregului partid 
ș! popor.

Plenara a aprobat proiectul 
Planului național unic dc dez
voltare eeonomico-soeială a Re
publicii Socialiste România ne 
anul 1990, care va fi dezbătut 
in organismele democrației 
muncitorești-revoluționare șl 
supus Marii Adunări Naționale 
spre legiferare.

A fost adoptată, de asemenea, 
Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al partidului cu privire 
la toate problemele cuprinse pe 
ordinea de zi a lucrărilor, care 
se va da publicității.

In incheierea lucrărilor ple
narei a luat euvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Amplă și profundă analiza a 
stadiului actual ai societății 
românești, a cerințelor obiecti
ve și a direcțiilor fundamenta
le ale dezvoltării țării in cinci
nalul viitor și in perspectivă, 
magistrala cuvintare a secre
tarului general al partidului a 
fost urmărită eu viu interes și 
deplină aiprobare.

Reafirmind unitatea inde
structibilă a întregului popor 
în jurul partidului, al străluci
tului său conducător, plenara, a 
pus in lumină voința comuniș
tilor, a tuturor oamenilor mun
cii de a acționa, cu întreaga e- 
nergie, pentru transpunerea in 
viață a hotărîrilor adoptate, a 
importantelor orientări și sar
cini cuprinse in cuvântarea 
tovarășului N i colac Ceaușescu, 
pentru asigurarea progresului 
neîntrerupt al patriei.
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RECORDURI ALE NOULUI VAL"

Continuă

In Bazinul „23 August"

VICTORII SCONTATE
Proba inaugurală, 

ber pentru băieți, 
gramul zilei a 
nalelor Daeiadei : 
oferit o dispută interesantă, cu 
trei înotători intorcind cam 
in același timp la „sută", 
pentru ca în final lupta pen
tru titlu să se dea între Cris
tian Ponta 
dinamovistul 
cauză grație 
de secundă 
primul placa : 1:56,32 — 1:56,38. 
Al treilea, brăileanul Teodor 
Irimia, a fost cronometrat cu 
1 ;â8,52. Cursa fetelor era 
așteptată cu sporit interes, 
daită fiind prezența la start 
a citorva protagoniste 
natației românești și 
naționale. Medaliată a 
bei la ultima, ediție a 
pictatelor Europene, 
țeanca Luminița Dobrescu
mu a lăsat nici o speranță ce
lorlalte concurente, distan-
țîndu-se 
față i 
Pura 
Coadă, 
dine, 
2:04,32

Cea dinții întrecere în pro
cedeul spate, 100 m, l-a lansat 
pe hunedoreanul Marius Cri
șan (numai) in lupta cu acele 
crkiiometrelor, victoria lui 
neputind fi pusă sub semnul 
intrebării. El a încheiat în 
59,93, . in apropierea recor
dului, urmat de brăileanul 
Satnoianu — 1:01,62 și plo
ieșteanul Ioanovici — 1:02,03. 
Situație similară în dis
puta feminină, dinamovista 
Anca Pătrășcoiu imptmlndv- 
se lejer, înregistrată în 1:04,23, 
față de 1:06,36 brăileanca A- 
lexandrina Croitoru sau 1:07.17 
timișoreanca Camelia Suba 
(să remarcăm reapariția pe po
di iun, după multă vreme, a n- 
wi reprezentante a centru
lui de pe Bega).

. 200 m li- 
din piro- 

doua a fi
la înot a

și Robert Bandi, 
avînd cîștig de 
celor 6... sutimi 

cu care a atins

ale 
inter- 

pro- 
Cam- 
reși-

concurente,
de la bun început 

de băimăneanca Stela
și brăileanca Beatrice

, sosite in această or- 
eu 2:02,29, respectiv 

și 2:04,79.

Pe 200 de metri, brasiștii au 
oferit curse de record. Dacă 
pe învingător, stelistul Dan 
Drâguleț, l-a despărțit o singu
ră sutime de performanța na
țională de vîrf (!), suceveanul 
Radu Doroftei a smuls mai 
bine de două secunde și jumă
tate recordului categoriei 14 
ani — 2:31,73 (v.r. 2:34,30), în 
timp ce Beatrice Coadă a deve
nit nu numai cea mai raipidă 
intre tinerele de 14 ani, dar 
si printre junioare, cu 2:39,28 
(v.r. 2:41,59), cucerind titlul in
clusiv la... senioare. Bine a 
concurat și suoevcanca, de a- 
ceeași virată, Ramona Talpala- 
riu.

„Maratonul" înotului com
petițional, 1 500 m liber, i-a 
prilejuit băimăreanului Că
tălin Hazotă mai întîi un re
cord de juniori, în trecere, la 
800 m liber — 8:29,30, apoi un 
succes limpede. în 16:04,84, cu 
aproape un minut mai repede 
decît al doilea clasat ! Iar in 
încheierea reuniunii de ieri, 
o altă modificare a tabelelor, 
de asemenea la nivel juvenil : 
cursa ștafetelor de 4X200 m 
liber, în care reșițenoele s-au 
impus în fața dinamovistelor. 
mai cu scamă datorită schimbu- . 
rilor 3 și 4 (Caria Negrea și ; 
Luminița Dobrescu), cvartetul 
sucevencelor de 14 ani. So
rina Hanccriuc. Ramona Talpa- 
iariu. Alina Prisăearîu și Iu- 
liana Pantilimon a oferit o 
nouă satisfacție antrenoru
lui Sergiu Tanasă, coborî nd 
sub nouă minute.

REZULTATE TEHNICE : 200 m 
liberi masculin : 1. CRISTIAN
PONTA (Dinamo) 1:56.32. 2. n. 
Bandi /steaua) 1 :56.38. 3. T. irl- 
mia (CSȘ Brăila) 1:58,52, 4. I. 
Trută /Steaua) 1:58.80. 5. R. Ma- 
covei (Dinamo) 1 :59,97. 6. FI. Nițu 
(Steaua) 2:00,34 ; juniori : 1. Flo
rin Nițu. 2. Cr. Steril (CSS A- 
rad) 2:01.24. 3. O. Breban (CSMS 
Baia Marc) 2:02.53 : feminin : 1. 
LUMINIȚA DOBRESCU (CSȘ RC-

sita) 2:02,29. 2. Stela Pura (Baia 
Mare) 2:04,32. 3. Beatrice Coadă 
(Brăila) 2:04.79. 4. Caria Negrea 
(Reșița) 2:04.95. 5. Noeml Lung
(Baia Mare) 2:06,03 6. Carmen
Georgescu (Dinamo) 2:07,88 ; ju
nioare : 1. Beatrice Coadă. 2. 
Caria Negrea. 3. Iuliana PantiU- 
țnon (CSMS Suceava) 2:07,87; 100 
m snate. masculin : 1. MARIUS
CRIȘAN (CSȘ Hunedoăra-C.O. 
Reșița) 59.93. 2. M. Satnoianu
(Brăila) 1:01.62. 3. Al. Ioanovici 
(CSȘ Petrolul Ploiești) 1:02,03, 4. 
B. Constantin (Baia Mare)
5. L. Nicolescu (Ploiești)
6. N, Butacu (Lie. 37
1:02.52 ; iun. : 1. Marius _ .
2. Ioanovici. 3. Constantin î fe
minin : 1. ANCA PATRASCOIU 
(Dinamo) 1:04.23. 2. Alexandrina 
Croitoru (Brăila) 1:06.36. 3. Ca
melia Șuba (CSS Timișoara) 
1:07.17. 4. Diana Ureche (CSM 
Cluj-Napoca — C.O. Baia Mare) 
1:07,89. 5. Adina Marusanici (Ti
mișoara) 1:10,20. «. Laura Da
mian (Constanta) 1:10.36 : jun. : 
1. Alexandrina Croitoru, 2. Șuba
3. Ureche; 200 m bras, masculin: 
1. DAN DRAGULET (Steaua) 
2:27.74. 2. L. Bay (Steaua) 2:29.63.
3. S. Anastase (Ploiești) 2:31.68 ;
4. R. Doroftei (Suceava) 2:31,73
— rec. 14 ani. 5. D. Lăpău (Lie. 
37) 2:35.43. 6. ~
Mureș) 2:37,05 ;
Anastase, 
feminin : 
2:39.28 — 
Ramona -------------- ---------- -
2:41,86, 3. Marina Miclea (Dinamo) 
2:42.99. 4. Liana Coman (CSS Si
biu) 2:47.26. 5. Ute Maigarth (Re
șița) 2:53.71. 6. Gratiela Marin
(Ploiești) 2:53,86 : jun. : 1. Bea
trice Coadă. 2. Talnalariu. 3. Co
man ; 1 500 m liber : 1. CATALIN 
IIAZOTĂ (Baia Mare) 16:04.84. 2. 
I. Bene (CI Steagul Roșu Bra
șov) 17:03.24 3. S. Pînzaru (Su
ceava) 17:16,62, 4 N. Trifu (Baia 
Mare) 17 : 27,20 . 5. A. Lazăr (Baia 
Mare) 17:50,61. 6. S. Georgescu
(Constanta) 18:10,63 — toți ju
niori : 4 X 200 m liber i : 1. 
CSȘ reșița (Iolan Szucs, Carina 
l'ărăpoancă. Caria Negrea. Lumi
nița Dobrescu) 8:32,60. 2. Dinamo 
8:34.28, 3. CSMS Baia *'—
8:46,84 ; jun. : 1. CSȘ
8150.51.

1:02.18. 
1:02,3i.
Buc.) 

Crișan.

I. Barna (Tîrgu 
. ......... jun. : 1. Silviu 
2. Doroftei. 3. Lăpău S 
1. BEATRICE COADA 
rec. jun. si 14 ani. 2. 
Talnalariu (Suceava)

3.
jun. : 1.

2. <

„Cupa Aviafiei" la parașutism

PRIMA EDIȚIE, O REUȘITA
Prima ediție a „Cupei Avi

ației" la parașutism, competiție 
înscrisă sub genericul Daeiadei, 
a deschis sezonul intern reu
nind pe cimpul de zbor con- 
curenți din 6 centre puternice 
ale acestei discipline sportive, 
practic tot ce este mai valo
ros în această ramură.

Inițiat de A.S. Șoimii Buzău 
care, împreună cu Aeroclubul 
Central Român, a asigurat un 
cadru corespunzător de desfă
șurare. concursul a oferit un 
bun prilej de verificare a nive
lului de pregătire la care se 
situează atît sportivii de per
formanță. cit și reprezentanții 
tinerei generații din secțiile de 
parașutism: Transilvania I.P.A. 
Sibiu, Dorobanțul Ploiești, Mol
dova Iași, „M. Zorileanu" 
Brașov, „A. Vlaicu" București, 
Șoimii Buzău.

Această ediție inaugurală a 
beneficiat și de șansa rară ca 
în perioada celor 8 zile de în
trecere să se dispute în locali
tate trei meciuri de fotbal la 
care parașutiștii fruntași au 
fost prezenți, efectuînd lan
sări cu aterizarea pe dreptun. 
ghiul de gazon al stadionului 
buzoian fapt care a contribuit 
în mod eficient la populariza
rea acestui sport.

Privită in ansamblu, întrece
rea. deși jenată de condițiile 
meteo (vînt în rafale și reprize

a
de ploaie), și-a îndeplinit sco
pul propus, rdevind buna pre
gătire în special a eomponen- 
ților formației gazdă, Șoimii 
Buzău, ciștigători la toate pro
bele, dar și progresul realizat 
de mai tinerii membri ai echi
pelor Transilvania I.P.A. Sibiu 
și „A. Vlaicu" București, care 
se impun atenției și nu va fi o 
surpriză dacă in următorii ani 
vor avea un cuvînt greu 
lupta pentru întiietate.

CLASAMENTE FINALE. Acro
bație, individual, 4 manșe : 1.
Ramiro Nicolau (Șoimii Buzău) 
34,15 s, 2. Manta Leoveanu (Tran
silvania I.P.A. Sibiu) 35,50 S, 3. 
Ion Sacană (Moldova Iași) 36,25 
s ; pe echipe : 1. Șoimii Buzău 
74,05 s, 2. Transilvania I.P.A. Si
biu 89,60 s, 3. Dorobanțul Plo
iești 98,25 s ; punct fix, indivi
dual, 8 manșe : 1. Florian Ioniță 
0.05 m, 2. Grigore Bof 0,11 m. 
3. Ramiro Nicolau (toți Șoimii 
Buzău) 0,17 m : pe echipe : 1. 
șoimii Buzău 0,55 n), 2. Moldova 
Iași 1.50 m, 3. Transilvania 
I.P.A. Sibiu 1,71 m ; punct fix, 
grup de 4, 6 manșe : 1. Șoimii 
Buzău 0.44 m. 2. Moldova Iași 
1.45 m, 3. Transilvania I.P.A. 
Sibiu 1.54 m : general, individual: 
1. Ramiro Nicolau 4 p, 2. Flo
rian Ioniță 5 p, 3. Grigore Bof

W MIRT. DIN HANDBAL
0 ARBITRI ROMANI LA 

CURSUL INTERNAȚIONAL DIN 
italia. Federația internaționa
lă de Handbal organizează și in 
acest an, in luna iulie, cursuri 
internaționale pentru acordarea 
de ecuson și insignă de ai'oitri 
internaționali, la care vor lua 
parte șl II. Marzavan (București) 
și G. Bolocan (Brașov) • pe
rioada DE TRANSFERĂRI pen
tru nouț sezon competițional 
1989)1990 a fost stabilită, de F. R. 
Handbal, între 1 si 31 iulie • 
MARIAN DUMITRU. component 
al echipei campioane Steaua 
București, va fi prezent Intr-o 
Selecționată a lumii care, ta 
data de • iulie, va susține • 
partidă în compania Selecționa
tei Portugaliei.

RUGBYȘTII STEIIȘTI — DIN NOU CAMPIONI

și Știința CEMIH Baia Mare
programătă ieri 
a luat sfirșit o 
a Campionatului 
rugby, competiția 
cu sucoesul e-

Cu etapa 
după-amiază, 
nouă ediție 
Național de 
incheindu-se 
chipei STEAUA BUCUREȘTI, 
la egalitate de puncte (58) 
dar cu o diferență mai mare 
între punctele marcate și 
cele primite față de a doua 
clasată, formația Dinamo 
București. Pe locul al treilea, 
s-a clasat Știința CEMIN Baia 
Mare.

Au retrogradat In a doua 
grupă valorică a Diviziei A e- 
chipele Politehnica 
mia Iași și T. C. 
stanța.

Iată amănunte de 
rile ultimei etape :

Agrono- 
Ind. Con-

La meciu-

Mare 
BTăila 

CSMȘ Suceava 8:53,63 
— rec. tt ani (v.r. 9:12,28), 3. Lie. 
37 Buc. 9:18,05.

întrecerile eontinuă. astăzi »i 
mîino. de la orele 10 șl 17,30.

1N CUPLAJUL DE PE STA
DIONUL STEAUA, ode două 
partide s-au încheiat cu re
zultate scontate. în primul 
meci, DINAMO, fără a forța 
prea mult, fără a evolua la 
turația sa obișnuită, a depă
șit destul de lejer pe C.S.M. 
SIBIU, La un scor concludent: 
21—6 (9—3). Ce-i drept, jo
cul a fost net influențat, mai 
ales în prima repriză, de o 
căldură caniculară, care a 
determinat ambele echipe 
joace la... economie ț 
spre sfirșitul întrecerii, 
două competitoare s-au 
primat ceva mai aproape 
potențialul lor real. învingă
torii au concretizat prin 
LUNGU — eseu și FL. ION — 
transformare, 4 Lp. și un 
drop, în timp ce C.S.M. a 
redus din handicap prin ROȘU 
și IVANCIUC, ambii din l.p. 
Scorul pane aspru, dar există, 
totuși, o explicație: acciden
tarea lui Becheș, chiar în pri
mele minute și absența unor 
titulari ai oaspeților, nerefâ- 
cuți după unele traumatis

cele 
ex- 
de

me (Dumitru, 
stantin) sau 
(Drăgueeanu). 
în afara jucătorilor cu o recu
noscută 
loader, C. 
consemnăm 
edificatoare 
Arbitru : V.

In cel de 
STEAUA a 
pe T. C. IND. CONSTANȚA, 
cu 52—18 (28—3), într-un meci 
în general fără istoric. Cam
pionii au deschis scorul prin 
DAVID, din eseu (transformat 
de ALEXANDRU), după care 
HODORCA va mări avantajul 
echipei 
eseu, 
repeta, 
format 
DRU. 
reprize, 
avantajul 
seuri realizate de 
RIU și HODORCA, 
transformate de 
DRU. Rugbyștii 
vor avea 
clară de a înscrie, o l.p., pe 
care GH. MIRCEA o și 
transformă. După pauză, cam
pionii continuă seria eseurilor, 
dar cu alți... actori, aceștia 
fiind, pe rînd, BUDIȘTEANU, 
BOLDOR (după o splendidă 
pasă primită de la Iosef), 
IGNAT, ȘERBAN, (deosebit 
de vivace), și C. FLOREA, 
două dintre acestea fiind 
transformate de ALEXAN
DRU. Constănțenii au înscris, 

15

Dobre, Con- 
în examene 
La Dinamo,

experiență (Lungu, 
Gheorghe, Bucan), 

evoluția din nou 
a lui Gurănescu. 
Popescu.
al doilea meci, 
întrecut la... pas

bucuieștene, tot prin 
Apoi, DAVID se va 
eseul său fiind trans- 
do același ALEXAN- 
Pînă la finele primei

Steaua iși 
prin alte 

realizate

va «pori 
două e- 
MURA- 
ambele 

ALEXAN- 
constănțe>ni 

o singură ocazie

la rindu-le, 
GURALIUC 
transformare 
un eseu. Șl 
Steaua, foarte 
tort titularizați 
ban, îndeosebi) 
plină satisfacție. 
N. Chiciu.

ți 
în

puncte, prin 
3 l.p. și o 
C. IONESCU, 
cazul echipei 
tinerii jucă- 
(losef și Șcr- 

au dat o de.
Arbitru :

Tiberiu STĂM A

Geo RAETCHt

Aterizează pe gazonul stadio
nului din Buzău, in aplauzele 
spectatorilor, unul dintre per
formerii parașutismului nostru, 
maestrul sportului Vasile Mihanciu

Foto : N. PROFIR

(toți Șoimii Buzău) 8 p; general, 
pe echipe : 1. Șoimii Buzău 3 p, 
2—3. Transilvania I.P.A. Sibiu și 
Moldova Iași 8 p.

Dinu COSTESCU

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ
întrecerile vor 
sporturilor din 

la 
ca oaspete

pel Mării Negre", 
avea loc în Sala . _______
Constanța îîitre 26—30 Iulie, 
ele fiind anunțate 
formația Poloniei, selecționatele 
orașelor *
Tara noastră va fi reprezentată 
de echipele de senioare șl de 
cadete, pentru ultima turneul 
constituind un bun prilej de ve
rificare a pregătirilor In vederea 
Campionatului European de la 
Timișoara (5—12 august).

Seria competițiilor internațio
nale de baschet la care vor lua 
parte, în sezonul estival, repre
zentativele țării noastre va fi 
inaugurată de Balcaniada ju
nioarelor, care se va disputa în 
Grecia, în localitatea Kastoria, 
între 3—7 iulie. Lotul feminin de 
tineret va participa, între 4—9 
iulie, la tradiționalul turneu do
tat cu „Cupa start", găzduit a- 
nul acesta de orașul Ruse. Cu 
mult interes este așteptată 
disputarea ediției a 27-a a „Cu-

Riga și Simferopol.

COMPETIȚII NON-STOP ÎN CAPITALA
La campionatele municipiului 

București au luat parte anul a- 
cesta ai de echipe dintre care 
21 de junioare. La categoria O- 
noare (30 de formații) s-au cla
sat pe primele locuri : 1. A.S.A., 
X Aversa, 3. Sănătatea n. De

curînd au început Întrecerile 
pentru „Cupa 23 August", des
chise echipelor din toate catego
riile. Jocurile au loc pe terenu
rile „Drept", Voința șl Floreas- 
ea, în fiecare marți, joi, sîmbătă 
și duminică.

SAPTAMINA RUGBYULUI PENTRU COPII
A început vacanța de vara 

și odată cu ea s-a dat startul 
în suita competițiilor rezervate 
copiilor și elevilor. Intre aces
tea, „Săptămîna rugbyului 
bucureștean", întrecere în ca
drul Daeiadei, care are ca o- 
biectiv angrenarea copiilor și 
juniorilor mici în practicarea 
jocului cu balonul oval. O în
trecere aflată la a X-a edi
ție (in anii precedenți s-a des
fășurat primăvara), organizată 
de Consiliul Municipal Bucu
rești pentru Educație Fizică și 
Sport, prin comisia de resort, 
cu sprijinul Federației Române 
de Rugby și al unor unități 
sportive din Capitală cu secții 
de specialitate.

Competiția se desfășoară la 
3 categorii de vîrstă : copii 
(rugby m 8), născuți în 1977 și 
mai mici, juniori mici (rugby 
în 12), născuți în anul 1975 și 
mai tineri, și juniori III (rug
by în 15), născuți în 1972 și 
mai tineri.

Meciurile au loc pe Stadio
nul Tineretului, dimineața, de 
la ora 8,30, și după-amiaza de 
la ora 15, cu participarea a 
10 echipe din București, pre
cum șl ale altora din Constan
ța și Cluj-Napoca, Năvodari și 
lași, Pitești și Mangalia, Foc
șani și Oltenița, Buzău și 
Bîrlad.

Este — cunj lesne se poate 
intui — o întrecere de am
ploare, un prilej binevenit de

a stimula rugbyul In rtndul 
copiilor și elevilor, de a des
coperi noi valori, elemente de 
perspectivă In performanță.

RULMENȚI 
ȘTIINȚA CI 
RE 6—0 (6- 
destul de t 
cu victoria g 
activă în pri 
torii punctele 
FLORICICA 
SCIIIOPU, co 

UNIVERSI1 
GRIVIȚA RC 
Deși au con 
tașat la pauz 
șoreni n-au 
să-și mențină 
muițumindu-s 
rezultat egal 
GHEORGHES 
ROXIN — tr 
pentru studen 
RADU un dn 
bitrat V. Chi 
stanța. (Const

ȘTIINȚA 
CONTACTOA 
13 (7—4). Me 
destul de ei 
bele reprize, 
rugbyștii din 
apropriat pen 
cele două eset 
PALAMARIU 
transformat 
care a mai 
l.p. Pentru b 
scris DUMIT. 
MARE, prin 
TEAN din l.p 
CU transform 
Vasilică — Bt 
NEA, coresp.

POLITEHNI 
MIA IAȘI - 
(16—0). O doi 
rugbystilor i< 
start, a antici 
tă frumoasă 
în prima repi 
lui de referim 
Gazdele au 
COSTEA și C 
uri și CAZAI 
nei transform 
pauză, în pof' 
ții favorabili 
scorul n-a ma 
cat. A condu 
București. (Ai 
resp.)

1. STEAUA •
2. Dinamo •
3. Șt. Baia M.
4. Farul 

Rulmentul 
Contaetoare 
Gr. Roșie 
U. Eltim” 
CSM Sb. 
St. Petros.

Agr. 
Ind.

5. 
«.
7.«.
9.

18. .-. -
11. Poli.
12. T.C.

•) Penalizate 
••) Penalizate

PUNCTELE SUPLIMENTARE-ADESE

TURNEELE FINALE 
ALE DACIADEI

S-a stabilit ca turneele finale 
ale Daeiadei să se desfășoare In
tre 7—9 iulie, la Tîrgu Mureș 
(senioare) și la Bacău (seniori).

ECHIPELE CALIFICATE 
IN DIVIZIA B DE TINERET
tn urma disputării turneelor 

de calificare, următoarele echi
pe au obținut dreptul de a lua 
oarte la ediția 1989—1990 a Di
viziei B de tineret — feminin : 
C.S.ș. 4 Sportul Studențesc 
București (antrenor : C. Săndu- 
lache), C.S.ș. Viitorul Universi
tatea II Cluj-Napoca (Elena Voș- 
tinaru), Voința C.S.ș. Brașovia 
(Gh. Roșu), Voința Liceul nr. 2 
Călărași (Margareta Neagu) ; 
masculin : Transportul Tîrgu
Mureș (N. Viciu), A.S.A. Progre
sul Ploiești (M. Cojocaru), Ener
gia I.A.M.R.T.C. Bacău (D. Ară- 
dăvoaicei) și I.T.B. Unirea Dri- 
color București (H. Giurgiu).

? dl

Se știe că o echi
pă de oină evoluează, 
după alegerea terenu
lui, procedeu descris 
in primul episod, o re
priză la „prinderea" 
mingii (în atac) și alta 
la „bătaia" mingii (in 
apărare). Astăzi vom 
încerca să intrăm în 
tainele jocului de la 
„bătaia" mingii, unde 
formația respectivă ur
mărește realizarea a 
două obiective : obține
rea de puncte supli
mentare și trecerea ju
cătorilor ei fără a fi 
loviți, atit pe culoarul 
de ducere, cit și pe cel 
de întoarcere.

Oiniștii echipei în a- 
părare se ‘ 
pe linia 
(vezi fig. 
în care 
din fața 
trasat in ._____
la jumătatea terenului, 
loviturile cu bastonul. 
De regulă, jucătorii 
sînt numerotăți pe tri
couri de la 1 la 11, 
sportivului cu nr. 1 fi- 
indu-i servită mingea 
de coechipierul cu nr. 
2 ș.a.m.d. 
poate 
puncte 
cînd 
depășește în traiectoria 
el exteriorul zonei de 
fund (65 m), fără a fi 
atins pămîntul și fără 
să treacă peste liniile 
de margine ale zonei 
respective, acțiuni fără 
replică din partea ad
versarilor ; dacă min
gea depășește în tra
iectoria el linia Se 
fund (60 m) și nu a 
fost prinsă de funda
șul advers înainte de 
a fi atins pămîntul sau 
dacă a fost respinsă în 
afara zonei ; cînd min
gea cade pe linia de 
margine în dreptul zo
nei de fund (intre stea
guri) ; dacă adversarul 
a prins mingea și în 
acțiunea Iul a depășit 
linia de margine sau 
eca exterioară a zonei 
de fund (65 m), țlnîn-

desfășoară 
de așteptare 

1) în ordinea 
vor executa, 

semicercului 
punctul de

Un
realiza 

suplimentare 
mingea bătută

oinist 
două

du-se seama de poziția 
mingii față de aces' 
coordonate. J ucătoru 
de la „bătaie" i se 
eordă uri punct „aiabfl 
atunci cind mingea ir. 
traiectoria el depășește 
60 de metri și trec^ 
(printre steaguri) li
niile de margine ale 
zonei de fund ; cină 
mingea a fost prinsă 
de unui din compo
nenții echipei de la 
„prindere" in interio
rul zonei de fund, da
că mingea bătută de
pășește în traiectoria 
ei linia de treisferturi 
Șl atinge pămîntul în 
zona de treisferturi ; 
cind jucătorii de la 
„prindere" aflați în 
spațiul de treisferturi 
resping mingea în afa
ra liniei de treisferturi 
sau a celor de mar
gine ; dacă mingea, în 
timpul cit traversează 
pe sus spațiul dintre 
linia die treisferturi și 
linia de fund și înain
te de a ieși din teren 
peste liniile de margl- 

atinsă de un 
sau prin- 

depășit cu ea 
margine ; 
cînd 
linia de 
(aceasta

ne, este 
adversar 
zînd-o a 
linia de 
sfirșit, 
cade pe 
sferturi _______
parte din zona de 
sferturi) sau pe 
de fund (60 m).

Așadar, iată în 
Ipostaze sportivii 
efectuează „1 ~ 
bastonul pot 
puncte 
adesea determinante în 
stabilirea victoriei. O 
echipă poate dobîndi 
maximum de 22 de 
puncte suplimentare, 
adică in situația cînd 
toți componenții el au 
reușit să trimită mi
nuscula minge peste 
linia exterioară a zonei 
de fund (65 m). Re
cordul 11 dețin oiniștii 
de la cunoscuta forma
ție „Viață Nouă" din 
comuna Olteni, ju$. 
Teleorman, care în în
trecerile zonale ale

in
mingea 

trei- 
face 
trei ■ 
lini,

cîte 
care 

.bătaia" cu 
realiza 

suplimentare,
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BALCANIADA JUNIORILOR

O nouă întrecere la care vor 
lua parte în zilele următoare 
tinerii noștri jucători de tenis 
de masă este Campionatul Bal
canic, disputele fiind programate 
la Sofia, intre 30 iunie și 2 iu
lie. va fi pentru juniorii șl ju
nioarele noastre — Adriana Năs-

1 
t
1

)

1

I, 
U 
n 
e 
a

2

I. 
I-

LA FINALE, DOAR CEI
Cu prilejul recentelor Campio

nate Naționale ale juniorilor, an- 
trenoarea Viorica Dragu (Spartac 
Stirom București) ne spunea : 
„Organizarea unui concurs sepa
rat pentru jucătorii care alcătu
iesc in momentul de față o a 
doua grupă valorică a fost cit 
se poate de binevenit, el avind 
astfel posibilitatea să joace mai 
mult, să-și testeze mai bine ni
velul pregătirii. în loc să fie eli
minați din primul tur și să de
vină... spectatori". Această idee, 
reluată într-o formă sau alta și 
de alți tehnicieni, s-a dovedit a- 
cum, așadar, salutară, reușln- 
du-se în mare măsură o mai 
bună concentrare a valorilor pe 
de o parte, iar pe de alta a 
oferit plutonului secund (aproa
pe 80 de băieți șl fete) un mod 
eficient de a-și justifica prezen
ța la un campionat național. 
Pornind, însă, de alei — lucrul

„TOP 12“ PENTI
La Buzău s-au desfășurat în

trecerile tradiționalului concurs 
«Top 12" la care au luat parte 
cei mai buni reprezentanți ai 
generației 8—10 ani, disputele 
fiind dominate de Lucian Fili
mon (C.S.Ș. Bistrița) și Mădă- 
lina Savu (IMGB), ambii neîn
vinși șl cu un setaveraj deose
bit de bun : 22—5 si respectiv 
22—2, fapt care vorbește despre 
superioritatea manifestată de cei 
doi competitori, ei anunțîndu-se 
ca valoroase... promisiuni. Iată

TOPSPINURI
• TENISUL de masă are nu

meroși practicanțl. dovadă că la 
„naționalele” de juniori, pe lin
gă asociațiile și cluburile consa
crate, au participat și altele 
care bat Ia porțile afirmării : 
Metalul Reghin, C. S. Tirgovlște, 
Spartac Comerțul Oradea, Avîn- 
tul Tg. Mureș, Timișul Lugoj, 
Constructorul Ploiești, Confecția 
Rm. Sărat, Moldosin Vaslui, Bi
horeana și Voința Margbita, Ar
mătura Zalău etc. • TRECÎN- 
DU-Se la sistemul competițlonal 
toamnă-prlmăvară în Divizia A,

cîteva suc- 
nări pentru 

acestor

nâniei”, e- 
i realizat 
supllmen-

bate, 
ce min
ing. 5), 
razant, 

o mare 
partea

ilNANTE

xhx-xx-x-!

o minge cu 
u cu sîrmă 

unui pom 
bare trans
la porțile 

i o distanță 
de cca 1,5 

e se trasea- 
cerc. Impri- 

mingii o 
icătorul ur- 
sesizeze mo- 
1 trebuie s-o 
u bastonul, 
it exercițiu 
tă cind elc- 
obișnui cu 

ingli, urmea- 
cnorul sau 
[ să stabl- 
! servește și 
i. în acest 

căuta ca 
evită de co

se ridice la 
eorespunză- 

>ilindu-se — 
de tactica 

iplica echipa 
‘ — ordinea 
teren. în 11- 

i, mingea a- 
"odul palmei 
'â cu ambii 
hdolți la o

metru, pcr/ccționln- 
du-se astfel bătăile 
lungi șl cu boltă înal
tă. Bastonul fiind a- 
proape de Înălțimea 
mingii (fig. 3), ambele 
mișcări (servirea șl 
„bătaia”) se execută În 
viteză, mărindu-se ast
fel distanța parcursă 
de minge în zbor cu 
cițiva metri. în figura 
nr. 4, un procedeu si
milar cu cel din figu
ra 3, cu deosebire că 
se execută mai mult 
prin forța brațelor ce
lui care... bate. în 
fine, în timp 
gea se înalță 
bastonul vine 
cerînd însă 
măiestrie din 
jucătorului care... bate 

Aceste antrenamente 
pot aVea loc iarna ln- 
tr-o sală de gimnas
tică, în fața unul pe
rete, exersîndu-se de 
la o distanță de 8—4 
m. Repartizați pe gru
pe, jucătorii vor exe
cuta cite 15—20 de ser
vicii și „bătăi”. Pentru 
a mări interesul spor
tivilor în procesul de 
instruire, aceste grupe 
se pot întrece între 
ele : împărțlțl în două 
„echipe” (1—7 $1 de la 
7—14) prima grupă se 
va afla la „bătaie”. 
Iar cealaltă va ocupa 
zona de fund și de 
treisferturi a terenului 
încercînd, prin prin
derea mingilor, să îm
piedice pe adversari să 
realizeze puncte supli
mentare. Fiecare jucă
tor va „bate" între 1 
șl io mingi, după care 
rolurile vor fi lnver- 

zona de bfltaie

_______ Jlimo de tătafe 
istnpore f linie de plecare J

tase, Daniela Mușetoiu, Călin 
Creanga, Zoltan Zoltan — șl pen
tru antrenorii lor (Viorel Filimon 
șl Gheorghe Bozga) un nou și 
util nrilej pentru verificarea pre
gătirii în vederea apropiatelor 
Campionate Europene din Lu
xemburg (22—30 iulie).

MAI BUNI JUCĂTORI
este valabil chiar și pentru în
trecerile individuale ale seniori
lor care vin la start mai mult 
decît permite... tabloul de con
curs — ajungem la constatarea 
că antrenorii aduc în competiție 
jucători care nu au încă nivelul 
acceptat de ceea ce ar trebui să 
fie o FINALA (subliniem) de 
campionat național, unde in mod 
obligatoriu ar trebui să parti
cipe cei mai buni. Iată de ce 
necesitatea unui „filtru" preala
bil se impune. In această direc
ție campionatele județene, ori o 
altă formă competițională capa
bilă să trieze jucătorii pînă la 
faza decisivă, puțind constitui 
un punct de plecare. Oricum, 
după schimbările intervenite în 
„Cupa României44, după cele pre
conizate în formula Diviziei A, 
se impune și pentru individuale 
găsirea unei soluții.

U... SPERANȚE
primii clasați : masculin — 1. L. 
Filimon (C.S.Ș. Bistrița), 2. N. 
Poteraș (C.S.M. Buzău), 3. E. 
Simulescu (IMGB), 4. A. Crișan 
(C.S.Ș. Bistrița), 5. T. Mitrănes- 
cu (Pionierul Craiova), 8. C. 
Marcu (Geamul Scăeni) : femi
nin — 1. Mădălina Savu (IMGB), 
2. Ioana Popescu (Juventus Bucu
rești), 3. Natalia Volcules'cu 
(C.S.Ș. Slatina), 4. Paula Apostu 
(C.S.Ș. Buzău), S. Lelia Nicu 
(C.S.Ș. 2 Constanța).

în primă parte a anului viitor 
se creează un „gol” care va fi 
împlinit prin organizarea „Cupei 
Federației". Tinînd seama de ex
periența voleiului care a Inițiat 
„Trofeul Sportul”, poate se va 
apela la o modalitate asemănă
toare. Oricum, în acest sens ini
țiativa cluburilor este bineveni
tă. • IN NOUL clasament euro
pean, alcătuit de ETTU, sportiva 
noastră Otilia Bădescu ocupă lo
cul 5.

Rubrică redoctată de 
Emanuel FANTANEANU

COMPETIȚIE DE BOX
De curind s-a disputat la Cluj- 

Napoca cea de a Il-a ediție a 
Cupei „Dacia-Carbochim" la box. 
După cum ne-a informat dele
gatul general al competiției, ar
bitrul internațional Șerban Pl- 
roiu, întrecerea s-a bucurat de 
un mare Interes din partea lo
calnicilor, care, în cele cinci 
zile, au urmărit în număr mare 
reuniunile la care au fost pre- 
zențl sportivi eunoseuți de ia 30 
de secții din întreaga țară, prin
tre care Steaua, Rapid, AEM Ti
mișoara, CFR Craiova, CSM Dro- 
beta Tr. Severin, Metalul Bis
trița. Au avut loc 81 de partide 
disputate pe parcursul a 7 gale. 
După meciuri aprige, unele de 
bun nivel tehnic și spectacular, 
au fost declarați cîștlgători, în 
ordinea categoriilor, următorii : 
FI. Hîrcca (CSM Drobeta Tr. Se
verin), Gh. Jipa (Voința Cluj- 
Nanooa). L. lelcean (Pandurii Tg. 
Jiu), A. Fieraru (Steaua), R. Ne- 
dim (Cimentul Medgidia), Vasile 
Morovan (Carbochim Cluj-Napo- 
ca), Viorel Morovan (Carbochim). 
A. Pataki (UNIO Satu Mare). C, 
Chlriță (Motorul Arad), Șt. Ma
rius (UM Tim.), D. Senclue 
(AEM), G. Țențea (CSM Cluj-Na- 
t>oca). Alți sportivi eunoseuți ai 
ringului au fost eliminați <fin 
concurs : R. Nistor, R. Savu, V. 
Grad, M. Calu, P. Drogeanu, FI. 
Dumbravă, Al. Inimărea, M. Clo- 
cioi ș.a. Au fost oferite nu
meroase cune și premii.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 28 IUNIE. Extragerea I : 
44 31 33 20 3 25 ; extragerea 
a Il-a : 27 14 22 26 41 30.
Fond total de cîțtiguri: 519 325 
lei.
• C1ȘT1GUR1LE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 18 IUNIE. FAZA I: cat. 1: 
3 variante 25% a 48 107 lei; cat. 
2: 3 variante 100% a 18 040 lei, 
în cadrul cărora, cite o excursie 
de 2 locuri în U.R.S.S. și dife
rența în numerar și 4 variante 
25% a 4 510 lei; cat. 3: 9,25 a 
5 851 lei; cat. 4: 43,00 a 1 259 lei; 
cat. 5: 72,75 a 744 lei; cat. 8: 
467,00 a 100 lei; cat. 7: 6 814,75 a 
40 lei. FAZA A n-a: cat. A: 1 
variantă 25% a 23 858 lei; cat. B: 
1 variantă 100% a 13 519 lei, în 
cadrul căreia o excursie de 1 
locuri în U.R.S.S. șl diferența în 
numerar șl 3 variante 25% «

f
TMftO, M Brașov, 

îh urle rea sezonului 
«Wdițional

I STEAUA - DINAMO,

I A „CUPEI
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
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Astăzi, la Brașov, va avea loc 
finala „Cupei României" ia 
fotbal. O premieră pentru ora
șul de sub litnpa, care găzdu
iește fn această după-amiază 
meciul cel marc al popularei 
competiții organizată sub ge
neroasa egidă a Daeiadei. 
STEAUA și DINAMO vor 
fi în arena pentru disputa
rea celei de a 51-a fina
le a „Cupei". Formațiile
cele mai bune ale fotbalului
nostru vor realiza încheierea 
sezonului 1988.85 un sezon
eare a continuat să marcheze 
prezențele remarcabile ale soc- 
cerului nostru in arena inter
naționala. Echipa reprezentati
vă a depășit promițător două 
etape din cursa de calificare Ia 
C.M., Steaua a ajuns pentru a 
doua oară în finala celei mai 
reputate competiții inierclu- 
buri din lume. Cupa Campioni 
lor Europeni, Dinamo și Vic
toria au avut compot târî re
marcabile pe traseele Cupei 
Cupelor si. respectiv. Cupei 
U.E.F.A.

Iubitorii fotbalului așteaptă 
de la finala de astăzi, de le 
Brașov, o partidă pe măsura 
reputației șl valorii combatan
telor. o partidă care să așeze 
în aceiași plan preocupările 
pentru un joc de calitate cu 
acelea ale spiritului de sporti
vitate, de fair-pîay, spirit 
fără de care nu se poate con- 
eepe o întrecere sportivă reu
șită. Contribuția celor peste 20 

"de internaționali din teren, o 
întreagă echipă națională, tre
buie să se facă simțită în am-

Ibele direcții: și pentru crearea 
unui spectacol fotbalistic de 
înaltă ținută, dar Ș> pentru

I respectarea regulilor jocului și 
a celor nescrise, dar la fel de 
importante, ale sportivității.

I Ultimele „secvențe” ale Campionatului

Republican de juniori

| l> finali nare: STEAUA țl UNIVERSITARA CRAIOVA. BURA
EORMAțll CARE III MWH (iapreeaă) 256 DE fiOEllEII !

In finala mică: SPOREUE SIIIUENțESC Șl C.S.Ș. OEIMPIA 
l’IUM «ÎMI, EVIDE8TIA1E AIE UEEIMEERR EDIțll

I 
I 
I
I 
I 
I
I
I 
I 
I

Astăzi, pe cea mai mare a- 
renă sportivă a Brașovului, în 
deschidere la finala „Cupei 
României" este programată 
finala Campionatului Republi
can al juniorilor. A 44-a din 
istoria întrecerii, prima fiind 
ciștigatâ în vara anului 1938 
de speranțele fotbalistice ale 
orașului siderurgiștilor bănă
țeni , Reșița. Alte două ediții 
s-au mai desfășurat înainte de 
război, victoriile revenind a- 
sociațiilor sportive Venus 
București (1939) și C.F.R. Ti
mișoara (1940). Campionatul 
s-a disputat cu regularitate în- 
cepind din 1947/1948 si nu mai 
puțin de 23 de echipe și-au 
înscris numele pe tabloul de 
onoare al laureatelor, iar opt 
dintre ele de mai multe ori. 
Dar iată cum se perzintă cla
samentul peformerelor acestei 
competiții:

nanwBramsHSB

3 380 lei; cat. C: 15,00 a 1 577 lei; 
cat. D: 44,00 a 538 lei; cat. E: 
125,75 a 100 lei; cat. F: 3 746,00 a 
40 lei. Următorii participant! au 
ciștigat suma de 48 107 lei, în nu
merar, la categoria 1 — 25% : 
SZABO ERVIN din Hațeg, jud. 
Hunedoara, KLINGER MARTA 
din Timișoara, IONESCU GRI- 
GORE din București.
• Este de reținut că miine. 

vineri, 30 iunie, are loc ULTIMA 
ACȚIUNE A LUNII LUI CIREȘAR 
(tragerea obișnuită LOTO), așa 
că astăzi, joi, 29 iunie, este UL
TIMA ZI pentru procurarea bi
letelor cu numerele favorite. Nu 
uitați că mai multe bilete (va
riante) jucate înseamnă și mal 
multe șanse de cîștig I
• De notat, totodată, că MÎI- 

NE este și termenul limită pen
tru a vă depune buletinele eu 
pronosticurile preferate la PRI
MUL CONCURS PRONOSPORT 
axat exclusiv pe meciuri din 
competiția internațională INTER
TOTO (IFC — PANASONIC CUP 
’89). Desigur că, și de această 
dată, nosibilitățile de valorificare 
a șanselor vor fi pe măsura aș
teptărilor I

A 51-a FINALĂ 
ROMÂNIEI**
Să nu uităm că astăzi își vor 
disputa intiietatea vechi colegi 
de echipă reprezentativă, mulți 
prieteni între ei. Fiecare are 
datoria să-și respecte partene
rul de întrecere, spre a fi, la 
riadul lui, respectat.

Dintotdcauna s-a subliniat, și 
nu fără temei, rolul spectato
rilor, acest „al 12-lea jucător" 
al fiecărei echipe. La Brașov 
se vor afla atit susținătorii 
celor două finaliste, cit și cei 
mai pasionați iubitori al fot
balului din orașul de sub Tîm- 
pa. Sîntem convinși că ei vor 
aprecia cum se cuvine impor
tanța evenimentului sportiv, 
că vor acorda toată considera
ția întrecerii de pe gazon, că 
își vor încuraja in mod spor
tiv șl corect favoriții, asigurînd 
partidei o atmosferă demnă de 
o finală care, in mod tradițio
nal, încheie sezonul fotbalistic 
intern. Am dori ca și la eapi- 

PROGRAMUL DE PE STADIONUL MUNICIPAL 

ora 14 : Steaua - Universitatea Craiova, 
finala Campionatului Republican de j'uniori I 

ora 17 : Steaua - Dinamo, finala „Cupei României"

toiul „sportivitatea publicului'* 
să se poală vorbi despre o notă 
maximă!

Rolul arbitri'or a fost și este 
mereu amintit. Finala benefi
ciază de concursul a trei „ca
valeri ai fluierului" bine cotați 
pentru competența și corectitu
dinea lor. D. Petrescu (Bucu
rești), Ad. Porumboiu (Vaslui) 
șl Gh. Constantin (Rm. Vil cea) 
fac parte din grupul arbitrilor 
de frunte ai țării noastre, a- 
predați pentru numeroasele 
lor prestații competente nu 
numai în meciurile din caten

1. „U“ Cluj-Napoca: 7 titluri
2. Dinamo : 5 titluri
3. Rapid: 4 titluri
4. U.T.A. 3 titluri
5—8. Progresul București, F.C. 
Farul, Corvinul și Metalul 
București — cite două titluri.

Să revenim, însă, din sfera 
cifrelor rămase în anuare și 
documentare la ultimul act al 
ediției 1988/1989 pentru a punc
ta atuurile finalistelor din 
acest an.

STEAUA a mai ajuns în fi
nală de două ori. în 1974 când 
a pierdut cu 0—2 în fața cluje
nilor (partida s-a jucat la!Cra
iova. cu ocazia sărbătoririi pri
mului titlu de campioană cîști- 
gat de echipa locală), iar a 
doua oară în 1976. cind a În
vins la scor, cu 8—1, pe S.C. 
Bacău. în ediția care se În
cheie acum. Steaua a jucat 
tranșant, reușind următoarea 
linie de bilanț: 
26 24 1 1 116—6 49

I-a turneele finale a susți
nut patru meciuri, le-a ciștigat 
pe toate marcând 13 goluri, 
fără să primească vreunul. A

★
Astăzi, de la ora 10, bătălia 

pentru treapta a treia a podiu
mului de premiere în Campio
natul Republican de juniori, 
rare va angaja echipele Sportul 
Studențesc și C.S.Ș. Olimpia 
P. Neamț, va inaugura „festi
valul** fotbalistic al zilei găz
duit de Brașov. După cum se 
știe, cele două protagoniste 
și-au Cîștigat acest drept după 
ce au ocupat locurile secunde 
în grupele semifinale organiza
te la Sibiu si Piatra Neamț.

Traseele celor două echipe 
au fost următoarele — Sportul 
Studențesc: 2—2 cu Universita
tea Craiova (au marcat Rădică 
ei Andronache) și 3—2 cu I»- 
ter Sibiu (Șumudică. Popa, 
Sittner); C.S.Ș. Olimpia P. 

darul intern, ci și în partidele 
internaționale la care au fost 
delegați de forurile oficiale, 
F.I.F.A. sau U.E.F.A. Așteptăm, 
in consecință, o conducere a 
jocului pe măsura forței aces
tui „trio" dc frunte ai fotba
lului nostru.

Finala nr. 51 opune, cum a- 
rătam, echipele cu cel mai bo
gat palmares. Ambele echipe, 
conducerile lor tehnice, care in
tenționează să trimită in teren 
cele mai bune formații dispo
nibile Ia ora finalei, doresc să 
onoreze această importantă în
trecere, care este finala „Cupei", 
printr-o com port are superioa
ră. „Ne preocupă realizare* 
unui fotbal bun, care să justi
fice performanțele noastre din 
acest sezon. Sper că. alături de 
valoroasa noastră parteneră, Bă 
oferim spectatorilor brașoveni 
un fotbal demn de o finală", 
ne spunea antrenorul principal 
al formației Steaua, A. Iordă- 
nescu. La rin chil lui. M. Lu- 
oescu, conducătorul tehnic Al 
lui Dinamo București ne de
clara: „Sper să confirmăm
comportarea noastră, sper să

ae punem în valoare atuurile, 
dar, mai înainte do orice, sper 
ea finala să fio un spectacol 
fotbalistic de înaltă ținută, la 
care contribuția color două e- 
chipe să fie cit mai substanți
ală".

Steaua și Dinamo s-au de
plasat la Brașov, unde au e- 
fectuat ieri antrenamente pe 
stadionul Municipal.

Urăm valoroaselor finaliste 
un meci pe măsura prestigiului 
și a forței loturilor de oare 
dispun, • partldă-exemplu 4* 
sportivitate si fair-play.

marcat, deci, 129 de goluri ta 
30 de meciuri și a primit doar 
8! Formația probabilă pentru 
azi: Cioacă — Jercsuj, Munte»- 
nu, Dicu, Teeulescu — Bec», 
Șerban, Enache, Abăluță — 
Dobre. Dcaconu. Rezerve: Ene, 
Mitrea. Brad, Puiu. Antrenor: 
Florin Marin.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
este pentru prima dată intr-o 
finală de juniori. în turneul 
final a mai fost, dar n-a ajuns 
niciodată pe podium, deși muă- 
te și mari talente și-au. luat 
zborul spre consacrare din pe
piniera clubului craiovean. Și 
Universitatea a străbătut f&râ 
multe eșecuri „traseul" pînă ta 
finală. în seria ei a avut bi
lanțul :

26 24 0 2 109—16 48
Firește, și ea a susținut In 

turneele finale tot patru parti
de. A cîștigat trei, a terminat 
una la egalitate, a marcat 18 
goluri și a primit 7. Adunând 
acest bilanț cu cel din serie, 
obținem 127 goluri înscrise și 
23 primite în cele 30 de me
ciuri. Formația probabilă: Vi- 
tan — Văduva Gîrlcșteanu, 
Sburlea, Cotea — Cristescu, 
Predoi Mitriță, Florescu — Pa
pa, Gane. Rezerve: Guran. Sto- 
ian, Brandabura, Didi și Voicu. 
Antrenor: Aurică Beldeanu.

Așadar, astăzi, în finală (ar
bitri vor fi C. Gheorghe — 
Gr. Macavci și Ad. Moroianu) 
două echipe... ofensive. care 
au marcat. împreună, în cam
pionat 256 de goluri. Cite vom 
vedea azi. pe „Municipalul" 
brașovean, de la ora 14?

Lourențiu DUMITRESCU

★ ★
Neamț: 0—0 cu Electromureș 
Tg. Mureș și 0—2 cu Steaua.

După cum se vede, echipa 
bucureșteană s-a dovedit mai 
eficace într-o grupă mai echi
librată. in care a pierdut locul 
I la golaveraj. Dacă pentru 
moldoveni pledează tradiția 
(pentru a treia oară calificată 
în „finala mică"), argumentele 
bucureștenilor se numesc, în 
primul rînd. Șumudică și Popa, 
oare au debutat și pe scena 
primei divizii, cu evoluții pro
mițătoare în echipa mare a 
Spirtului Studențesc.

MecruJ se va disputa pe sta
dionul Tractorul (repetăm, de 
la ara 10) și va fi condus da 
arbitrul ploieștean Fl. Popescu, 
ajutat la linie de brașovenii 
P. Catar ai L NUtaa.



SUCCESE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
CAIAC.CANOE--------- — •— -----------
Ultima mare regată interna

țională la caiac-canoe de dina
intea C.M. s-a desfășurat re
cent la Duisburg. La întrecere 
au luat startul echipaje din 23 
de țări. Evoluînd bine repre
zentanții noștri au cucerit la 
această tradițională și puter
nică competiție 3 locuri I, 4 
locuri II și 4 locuri III.

Pe prima treaptă a podiu
mului de premiere au urcat: 
Vasile Condrat la canoe sim
plu 1000 m — 4:05.86 (2. Jorg 
Schmidt — R.D.G. 4:07,09, 3. 
Lary Cain — Canada 4:08,11); 
Vasile Lehaci, Gheorghe An- 
driev la canoe dublu 1003 m — 
3:40,81, (2. Danemarca 3:41,99, 
3. R.D.G. 3:42,63); Luminița 
Herțea, Marina Bituleanu la ca-

ATLETISM____
ZURICH, 28 (Agerpres). în 

cadrul concursului internațio
nal de atletism de la Lausanne, 
sportivă română Alina Astafei 
a ciștigat proba de săritură in 
înălțime, cu 1,90 m. fiind ur
mată de Ludmila Andonova 
(Bulgaria) — 1,90 m și Vanessa 
Brown (Australia) — 1,85 m 
Cu o victorie a culorilor spor
tive românești s-a încheiat și 
proba de săritură în lungime, 
in care pe primul loc s-a cla
sat Maricta Ilcu — 6,61 m, ur
mată de coechipiera sa Vali 
Ionescu — 6.54 m și Fiona May 
(Anglia) — 6,52 m. Alte rezul
tate: feminin: 800 m: Ana Fi

In sala Ranid din Capitală

UN NOU TURNEU
Așadar, de astăzi, sala Rapid 

din Capitală este gazda celui de 
al doilea turneu „play-off" de 
volei (feminin) din cadrul cir
cuitului dotat cu „Trofeul 
Sportul". O competiție care s-a 
Înfiripat din dorința dc a se 
îmbogăți calendarul competi- 
țional intern. în ideea asigură
rii in acest fel a unei pregă
tiri susținute, pe tot parcursul 
anului, echipelor din primul e- 
șalon. întrecere care, la primul 
turneu organizat la Bistrița a 
trecut cu brio examenul, for
mațiile participante evoluînd 
peste așteptări, atît »ub aspec
tul angajamentului și ambiției 
în joc, cit și în privința cali
tății . spectacolelor voleibalisti- 
ce oferite. Aceasta în ciuda ab
senței sportivelor selecționate 
In ioturile reprezentative...

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• stațiunea Saturn a cu

noscut o afluență deosebit de 
mare de iubitori al șahului, a- 
proximativ 460 de jucători de 
toate categoriile luînd carte la 
cele 10 turnee pe grupe valorice, 
în cadrul popularului festival 
„Litoral 1989“.

La Turneul Internațional open 
masculin (86 participant) s-au 
desprins Mihai Ghindă (Politeh
nica București) șl Petru Dodo 
(Gloria Reșița), ambii acumulînd
8.5 p (din 11 runde). Ei au fost 
urmați de Ervin Mozeș (A.E.M 
Timișoara) șl Bela Takacs (Me
talul București), cu cîte 8 p.

Cele mai importante turnee 
au fost cele internaționale de 
cădeți ale României. La băieți 
a ciștigat Andrei Istrățescu, cu
9.5 p, o mare promisiune a șa
hului nostru. Locul al H-lea a 
revenit tot unui român, Costln 
cozlanu, 8 p, iar al III-lea s-a 
clasat polonezul Jacek Geslckl, 
7 p. La fete, Andreea Sasu (8,5 
p) a condus tot concursul, dar 
a fost depășită în final de Jo- 
lanta Turczynowîcz (9,5 p), după 
oe șahîsta poloneză șl-a adjude
cat victoria în partida directă. 
Foarte bine a Jucat sl Marina 
Costescu, care, cu 6 victorii (una

ATLETISM • Cu orllejui unul 
concurs desfășurat la Lagos, ni
gerianul Sam Lakudos a stabilit 
un nou record national in nroba 
de aruncarea suliței : 71.38 m.

AUTOMOBILISM • Cursa des
fășurată la Ynrcs (Belgia). în 
cadrul Campionatului European 
de raliuri, a fost cîstlgată de e- 
chipajul belgian Robert Droog- 
mans — Ronnv Joosten. pe o 
mașină „Ford Sierra". Pe locul 
secund s-a clasat pilotul belgi
an Martin Duez („BMW").

CĂLĂRIE * Concursul de la 
Drammen (Norvegia) s-a înche
iat cu o probă de obstacole. în 
care victoria a revenit sportivu
lui danez Soeren Knudssen 
C.Duke") 0 P (35.58). Pe locul 
doi s-a situat campioana olan
deză Jenny Zoer („Wendela") 
9 O (35.68).

CICLISM • Campionatul de 
rond al Italiei a revenit rutieru
lui Moreno Argentin. cronome-

iac dublu 5000 m — 20:25,38 (2. 
R.D.G. 20:26,04, 3. Ungaria
20:40,58). Locurile 2 au tost o- 
cupate de Sanda Niculae. Lili
ana Vlăsceanu, Luminița Her- 
(ea. Marina Bituleanu (K 4 — 
500 m); Angelin Velea, Boris 
Petro, Ionel Constantin Paul 
Voicu (K 4 — 500 m); Vasile 
Condrat (C 1—500 m); Vasile 
Lehaci. Gheorghe Andriev (C 
2 — 500 m); locurile 3 — Ale
xandru Popa, Nicolae Feodosei, 
Ionel Lețcae, Alexandru Dulău 
(K 4 — 10.000 m); Vasile Le
haci, Gheorghe Andriev, Va
sile Afanase Grigore Obreja 
(C 4 — 500 șl 1000 m); Lumi
nița Herțea, Marina Bituleanu 
(K 2 — 500 m).

delia Quirot (Cuba) — 1:57,95; 
100 m: Dawn Sowdl (SUA) — 
10,99; aruncarea greutății: 
Heidi Krieger (R.D. Germană)
— 20,37 m; 200 nV Grace Jack- 
son (Jamaica) —22,52; mascu
lin: săritura cu prăjina: Ser- 
ghei Bubka (URSS) — 5.80 m; 
săritura în lungime: Carl Lewis 
(SUA) — 8,43 m; 110 m gar
duri: Roger Kingdom (SUA) — 
13,13; 1500 m: Said Aouita (Ma
roc) — 3:35,26 ; 800 m: Paul 
Ereng (Kenya) — 1:45,21; a- 
runcarea suliței: Einar Wilh- 
ialmsson (Islanda) — 79.82 m; 
100 m: Dennis Mitchel (SUA)
— 10,03.

DE VOLEI FEMININ
Este de așteptat, deci, ca și 

in Ciulești să vedem jocuri in
teresante, care să satisfacă exi
gențele publicului. La acest 
turneu s-ău înscris echipele 
Rapid și Flacăra Roșie Bucu
rești, Chimia Rtn. Vîlcca, Pe- 
uicilina Iași și C.S.M. Oțelul 
Tirgoviște. Gazda turneului, 
Rapid, a făcut competiției 
popularizarea cuvenită, reali- 
zînd și două frumoase progra
me, Astăzi (prima zi) în sala 
Rapid sint programate 4 jocuri, 
astM: Flacăra Roșie — Penici
lina și Chimia— C-S.M. Oțelul 
(de la ora 9); Chimia' — Peni
cilina șl Rapid — Flacăra (de 
la ora 17). Iubitorii voleiului 
din Capitală (și bănuim că vor 
ti mulțl în tribune) au ce ve
dea. între altele, și unele nou
tăți în echipe...

la Turczynowîcz) șl numai o In- 
frîngere, a încheiat întrecerea 
pe poziția a treia (8 p).

Iată șt ceilalți cîștigătorl — 
Turneul open feminin (maestre): 
1—2. Emilia Chlș (Voința Bucu
rești), Edit Kozma (C.S.M.E. Cluj- 
Napoea) 9 p, 3. Dorina Florea 
(Aripile Victoria Bacău) 7,5 p, 
4. Elena Gavrilă (Voința Tîrgo- 
vlște) 7 p ; Turneul masculin de 
categoria 1:1. Ranko Szuhanek 
(C.S.ș. 1 Timișoara) 8 p ; Tur
neul feminin de categoria 1:1. 
Constanța Roșea (Minerul Deva)
8,5 p ; Turneul open copil (bă
ieți) : 1. Viorel Grecu (C.S.ș.
Drobeta Turnu Severin) 8,5 p ; 
Turneul open copil (fote) : 1. 
Nadia Mitrlcă (Metalul Alexan
dria) 8,5 p.

• LA SATU MARE se deru
lează rundele Turneului interna
țional „Someș 1988*. Concursul 
este de categoria a Itl-a pe sca
ra F.I.D.E. Pe tabela de ar

bitraj stat înscriși 14 sportivi 
din Iugoslavia, U.R.S.S. șl Roma
nia. După 8 runde, prima parte 
a clasamentului se prezintă ast
fel : 1. I. Dovzslk (U.R.S.S.) 8 p, 
2—8. S. Blro, O. Berechet 5,5 p. 
(Și. VIDA, coresp.).

PE SCURT • PE SCURT
trat pe distanta de 258 km 
în 8 h 18:58. Pe locurile urmă
toare. th același timp cu învin
gătorul, au sosit Glanl Bugno 
si Giorgio Furtan.

LUPTE • Competiția de lupte 
libere desfășurată la Colorado 
Springs (Colorado) a fost ctstl- 
gată de echipa S.U.A. — 92 p, 
urmată în clasament de Canada 
— 83 p și U.R.S.S. — 55 p. La 
cat. 48 kg. victoria a revenit 
bulgarului Marian Nedkov. în 
limitele cat. 68 kg a terminat 
învingător canadianul Chris 
Wilson, Iar la cat. 82 kg primul 
loc a fost ocupat de americanul 
Kevin Jackson.

POLO • Turneul disputat la 
Katwljk (Olanda) a fost cîștl- 
gat de selecționata Spaniei. 9 d. 
urmată de R.F. Germania 9 o

„Internaționalele" României de pentatlon modern

ECHIPA NOASTRĂ - 
PE PRIMUL LOC

9 La individual a terminat victorios polonezul 

Jacek Suszczynski • Pe următoarele poziții : 

Marian Gheorghe și Cornel Isac • Azi și 

miine, în premieră în țara noastră, un concurs

de ștafetă Marian Gheorghe, cel mai bun dintre spor
tivii noștri la călărie Foto : Eduard ENEA

Cit de judicioasă a fost mo
dificarea regulamentului prin 
trecerea călări ei ca ultimă pro
bă a întrecerilor de pentatlon 
modern, ne-am dat seama ieri, 
La baza sportivă Olimpia. la 
încheierea tradiționalelor noas- 
tre Campionate Internaționale. 
Publicul spectator și specialiș-. 
tii prezenți, cu aoest prilej, in 
capitala României au urmărit 
un spectacol deosebit de in
teresant. atractiv, în care fie
care concurent (ajutat din plin 
sau într-o mai mică măsură 
de cal) și-a apărat cu strășni
cie șansele, vizind un loc cit 
mai bun în clasamentul gene
ral al competiției. Dintre obi
ectivele la care ținteau ooncu- 
rențil români (locul I la Indi
vidual șl pe echipe) a fost re
alizat doar unul. Cu punctaje 
relativ bune în ultima probă 
(Marian Gheorghe 1070 p. Cor
nel Isac 1030 p. Lucian țintea 
950 p), echipa noastră n-a 
avut, practic, nici o problemă 
în a-si menține locul fruntaș 
pe care îl ocupa după dispu
tarea a patru probe. Astfel, la 
fel ca la multe din edițiile an
terioare, peniatloniștii români 
obțin și in aeest an un frumos 
$1 aplaudat succes pe eelripe. 
La individual, în schimb, vic
toria a fost repurtată de polo
nezul Jacek Suszczynski. unul 
din cei doi concurenți oare au 
realizat punctajul maxim în 
ultima probă a întrecerii. Este 
adevărat, pe învingător l-au

PROGRAMUL C. E. DE VOLEI ÎNTRECERI DE ÎNOT
MCNCHEN, 28 (Agerpreș). 

La Stuttgart a avut loc tra
gerea la sorți a grupelor tur
neului final al Campionatului 
European masculin (Suedia) și 
feminin (R.F.G.) de volei. Se
lecționata masculină a Româ
niei va evolua în grupa a Il-a 
(jocurile se vor disputa in ora
șul Oerebro). urmîml să întil- 
nească in ordine echipele Iu
goslaviei (23 septembrie), Po
loniei (24 septembrie), Olandei 
(25 septembrie), Greciei (27

LA WIMBLEDON. PRIMUL
LONDRA. 28 (Agerpres). — 

Turneul international de tenis de 
la Wimbledon a continuat cu 
partide contînd pentru primul 
tur al probelor de simplu, în 
care s-au înregistrat următoarele 
rezultate : masculin : John Mc
Enroe (S.U.A.) — Daren Cahill 
(Australia) 4—8. 4—8. 6—3. 6—3, 
8-8 î Tim Mayotte (S.U.A.) — 
Paolo Cane (Italia) 7—8. 6—9,
6— 1 ; Jonas Svensson (Suedia)
— David Wheaton (S.U.A.) 7—6,
7— 8. 7—6 ; Chris Bailey (Anglia)
— Josef Clhak (Cehoslovacia)
7—8. 8—7. 3—8 8—3. 8—4 ; Scott
Davis (S.UA.l — Andrei Vlsand 
(U.R.S.S.) 8-4. 1-6. 8—4, 8-4 ; 
feminin : Laura Golarsa (Italia)
— Mercedes Paz (Argentina) 
6—4. 8—1 ; Gabriela Sabatini 
(Argentina) — Dianne Balestrat 
(Australia) 6—1. 6—8 : Chris E- 
vert (S.U.A.) — Penaut Louie 
(S.U.A.) 8—1. t—1 s Jana Novot
na (Cehoslovacia) — Rene Simp
son (Canada) 8—X 8—1 : Steffi 
Graf (R.F. Germania) — Julie

Olanda t o. Australia 3 n. Gre
cia 3 o. sl Franța 8 o. Rezultate 
din ultima zl : R.F. Germania — 
Australia 16—8 (5—3. 4—3, 3-0,
3—2) ; Spania — Grecia 12—7 
(3—2. 4-0, 2—4. 3-1) ; Olanda — 
Frânta 10-0 (3-1. 2—2. s—2. 
2—4).

TENIS DE MASA • In locali
tatea vest-germană Urbach s-a 
disputat meciul amical dintre 
selecționatele masculine ale R.F 
Germania șl R.P. Chineze. În
cheiat cu scorul de 3—1 ta fa
voarea gazdelor. In partida de
cisivă. Jorg Rosskopf l-a între
cut cu 2—1 f—îs. 10. 10) oe Yong 
Gang.

volei • in ultimul meci al 
turneului ne care l-a întreprins 
tn S.U.A. echipa masculină a 
U.R.S.S. a jucat la Sacramento 
(California) cu selecționata ame
ricană Scor 3—1 (7. 18. —10. 10) 
tn favoarea gazdelor. 

ajutat și sorții, calul Must fi
ind, neîndoios, cel mai bun 
din concurs (bulgarul Valentin 
Djavelkov a realizat și el 1100 
p tot cu Musti). In disputa 
pentru locul 2 al clasamentu
lui general. Marian Gheorghe, 
cu Seria, a făcut o cursă mai 
calculată șl mai bine Orientată 
(a doborit doar la obstacolul 
11, atrăgîndu-și o penalizare 
de 30 p) dedt colegul său de 
echipă, Cornel Isac. Acesta din 
urmă a dovedit multă ambiție 
și dorință de a realiza puncta
jul maxim, dar a comis mici 
erori de conducere a calului 
(doborâre la obstacolul 3 și vol
tă la obstacolul 5, deci o pena
lizare de 70 p), fiind nevoit să 
se mulțumească cu locul aî 
treilea la individual.

Clasamentul probei de călărie, 
individual : 1. Jacek Suszczynski 
(Polonia) 1108 p (1:41,11). 2. Va
lentin Djavelkov (Bulgaria) 1 100 
p (1:41,52), 3. Iulian Atanasov
(Bulgaria) 1 084 p, 4. Emma- 
nude Santoro (Italia) 1070 o 
(1:30,34), 8. Marian Gheorghe
(România) IOT» o (1:33.80). 8.

TURUL FRANȚEI" A STRĂBĂTUT... 335553 km!•»
FARIS (Agerpres). Cea 

de-a 76-a ediție a „Turului ci
clist al Franței" va lua startul 
anul acesta la 1 iulie din Lu
xemburg, urmînd să se încheie 
pe 23 Iulie, pe celebul bule
vard parizian „Champs Elysees",

septembrie) și U.R.S.S. (28 sep
tembrie). Din grupa I fac par
te formațiile Italiei, Bulgariei. 
R.D. Germane, R.F. Germania, 
Suediei șt Franței. Primele 
două clasate din fiecare grupă 
se vor calific» în semifinale, 
programate la 30 septembrie. 
Finala campionatului va avea 
loc în ziua de 1 octombrie. La 
feminin, reprezentativa Româ
niei face parte din aceeași 
grupă cu U.R.S.S., Turcia, 
Finlanda. R.F.G. șl Iugoslavia.

TUR - FĂRĂ . SURPRIZE
Salmon (Anglia) 6—1. 6—2 ; zlna 
Garrison (S.U.A.) — Kimiko Da
te (Japonia) 6—1. 8—2 : Maria 
Strandlund (Suedia) — Betsy 
Nagelsen (S.U.A.) 6—4. 3-6.
6-3.

ÎN ITALIA a început perioada 
transferărilor, subiect de mare 
interes pentru iubitorii de fot
bal de pretutindeni. Iată prin
cipalele „mutări* date ca sigure 
ptaâ ta momentul de față : la 
Bologna : Giordano de la Ascoll, 
N. Illev de ta Vltoșa, Cabrin! 
de la Juventus ; sovieticul Alei
nikov, de Ia Dinamo Minsk, a 
trecut la nou-promovata Genoa, 
conducătorul de joc Fortunato 
(de la Atalanta) Ia Juventu3, 
Borgonovo (de la Florentină) la 
Milan. Perioada de transferări se 
încheie Ia 10 Iulie (pentru fotba
liștii Italieni), ta timp ce pentru 
„stranierl* se prevăd două săp- 
tămînl tn plus.

IN PARTIDA retur a finale! 
Cupei Italiei, la Milano. Sampdo- 
ria a învins cu 4—8 (2—0) pe Na- 
poU si a Intrat ta posesia tro
feului. Au înscris : Vialll. Cerezo. 
Vlerchowod sl Manclnl. în pri
ma manșă Napoll terminase În
vingătoare cu scorul de 1—8.

IN CAMPIONATUL unional 
s-au disputat trei meciuri res
tanță, încheiate cu următoasele 
rezultate : Dinamo Minsk — 
Cernomoreț Odesa 0—0 ; Jalghl- 
rls Vilnius — Zenit Leningrad 
4—0 : Metallist Harkov — Rotor 
Volgograd 1—0. Pe primul loc al 
clasamentului se află echipa 
Spartak Moscova — 24 puncte, 
urmată de formațiile Tornedo 
Moscova — Mp, Dnepr — 20 p.

DIRECTORUL tehnic al repre
zentativei Braziliei, Sebastiao

Laszlo Horga (România II) 
1 070 p (1:42,17) ; echipe:
Italia 3154 p, Bulgaria 
3134 p, România II și Polonia 
3 096 p, România I 3 050 p, Româ
nia juniori 2 880 p. CLASAMEN
TE GENERALE : individual : L 
Jacek Suszczynski 5 437 p, 2. Ma
rian Gheorghe 5 382 p, 3. Cornel 
Isac 5 351 p, 4. Lucian Țintea 
(România) 5195 p, 5. Em. San
toro 5171 p, 6. Jerar Levonian 
(Bulgaria) 5 075 p, 7. Piotr Ma- 
ciaszczyk (Polonia) 5 070 p, 8. 
Val. Djavelkov 5 044 p ; echipe : 
1. ROMANIA 15 928 p, 2. Polo
nia 15 468 p, 3. Italia 14 861 p, 4. 
Bulgaria 14 727 p. 5. România II 
14 238 p, 8. România juniori 
13 377 p.

Astăzi șl mîine, pe baze spor
tive ale Capitalei, în continua
rea „Internaționalelor" de penta
tlon modern se va desfășura. 
Concursul de ștafetă, programînd 
întreceri ta toate cele cinci pzo- 
be ale pentatlonului modern. Trei 
dintre acestea (tir, scrimă și 
înot) se vor disputa astăzi, Iar 
două (crosul șl călăria) mîlrie, 
ctad va avea loc șl festivitatea 
de închidere a competiției.

Constantin MACOVEI

după parcurgerea a o 250 km. 
Din 1903, cind t-a disputat e- 
diția inaugurală a „Marii Bu
cle" ți pînă ta prezent, traseul 
oelel mai importante curse in
ternaționale pe etape a cuprins 
335 553 km.

NEW YORK, 38 (Agerpres) Re
zultate Înregistrate în ultima zl 
a concursului international 
nalatie 
na de 
liber: 
24.30 : 
Gross 
liber : 
4:02.75 : 
Jenny Thompson 
26.72; 100 m bras
Fariane (S.U.A.) - 
m spate 
CCâRâidEl)

PARIS. 28 (Agerpres). în ca
drul concursului International de 
natatte de la Canet (Franța), 
înotătorul sovietic Dmitri Volkov 
a stabilit cea mai bună perfor
mantă mondială a anului tn 
proba de 50 m bras, cu timpul 
de 28.06. Alte rezultate : mascu
lin : 50 m liber : Vladimir Tka- 
cenko (U.R.S.S.) — 22,78 ; 200 m 
fluture : Ondrel Bures (Ceho
slovacia) 2:01.87 ; feminin : 200 m 
liber : Cecile Prunler (Franța) — 
2:0S : 200 m fluture : Cecile
Teanson (Franța) — 2:16.95.

.,______ _____________ de
de la Charlotte (Caroli-
Nord) : masculin : so m

Doug Boyd (S.U.A.) —
100 m spate 

(Canada) - 
Jeff Olsen 

feminin :

Sandy 
59.32 : 400 m 
(S.U.A.) —
50 m liber î 
(S.U.A.) —
Tracev Mc- 
1:12,88 ; 100 

Anne Marie Anderson 
— 1:04.02.
28 (Agerpres). în

1 w h I HI i K
I.azaronl, a comunicat lotul de 
jucători care va participa la Im
portantele competiții Internațio
nale ale sezonului viitor, „Cupa 
Amerlcil", din luna Iulie, șl pre
liminariile Campionatului Mon
dial. Au fost convocațl șl fot
baliștii brazilieni care evoluează 
in cluburi europene, precum Ca- 
reea. Alemao, Tita, Rcnato 
Gaucho, Dunga, Muller (din ita
lia), Ricardo Gomes, Valdo, Si
las, Branco (din Portugalia), Ro- 
mario (Olanda) șl Jose Mozer 
(Franța).

DISPUTAT Ia San Jose (Costa 
Rlca), meciul din cadrul preli
minariilor Campionatului Mon
dial de fotbal (zona Amerlcil da 
Nord, Centrale și Caraibilor) din
tre Costa Rlca șl Salvador s-a 
Încheiat eu victoria gazdelor cu 
scorul da 4—1. In clasamentul 
grupei, primul loe este ocupat 
de Costa Rlca — I p (din pa
tru jocuri), urmată de S.U.A. — 
1 ”• .DUPĂ 11 etape, în campiona
tul Suediei conduce echipa Mal
ms P. F. cu 17 p urmată de 
Halmastad 10 p. Rezultate: Fro- 
lunda — Halmstad 3—4. Brage — 
A.LK. Stockholm 2—0. GAIS — 
Malms P. F. I—1, Norrkfiplng — 
Oergryte 4—0. orebro — Djurgar- 
den 3—1, SundsvaR — I.F.K. G3- 
teborg 2—1.

LA KIEV, cu orilelu! retragerii 
lui O. Blohln. Selecționata Lumii 
— Selecționata U.R.S.S. 3—2 
n-i).


