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Intr-o atmosferă de vibrantă trăire patriotică, 

dînd expresie deplinei aprobări cu care în

tregul popor a primit Hotărîrea Plenarei C.C. 

al P.C.R. cu privire lă realegerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar 

general al partidului, ieri s-aii desfășurat

I
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Proletari atn toate țările unltl-vă I
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în prezenta tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

MARII ADUNARI NAȚIONALE
*

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, joi, 
29 iunie, au fost reluate în 
plen lucrările sesiunii a noua 
a celei de-a IX-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

La sosirea în rotonda Pala
tului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intîmpinați cu sentimente 
de aleasă stimă și prețuire, 
toți cei prezenți ovaționînd 
îndelung pentru partid și 
secretarul său general.

împreună 
Nicolae Ceaușescu, 
oficiale au luat loc 
Comitetului Politic 
al C.C. al P.C.R și 
Consiliului de Stat.

Alături de deputați, la lu
crările sesiunii au participat, 
in calitate de invitați, membri 
ai C.C. al P.C.R., conducători 
de instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, re- 
reprezentanți 
științifice 
și oameni 
prinderile 
tatei.

In sală 
nea, șefi 
tice acreditați în țara noastră, 
precum și corespondenți 
ai presei străine. «„„nari"•«, Vi”
Naționale, tovarășul
Giosan, a spus :

Sțjmate tovarășe Și
Stimați t0.vafaAfac«e și ne-
CU ■ ^‘"‘‘bucurie. în deplină 

mărginită bucurie, țire cu
unitate de gmd 9* ® ’ de.
întregii1 p^ldA^unări N aționa- 
?eUtî‘reuniți în tfenul î-cr^i-

Și 
ai 
Și

se 
de

cu tovarășul 
în lojile 
membrii 
Executiv 
membrii

ai vieții noastre 
culturale, precum 
muncii din între- 
instituțiiic Capi-

aflau, de asetne- 
misiuni diploma-

lor actualei sesiuni — au pri
mit cu 
tărirea 
Central 
Român 
XIV-lea Congres să fie reales 
in funcția supremă de secre
tar general al partidului, în- 
flăcăratul patriot și strălucitul 
militant revoluționar, genialul 
fondator al României socialis
te, marele Erou între eroii 
neamului, eminentă personali
tate a lumii contemporane, 
mult stimatul și iubitul nostru 
conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. (Aplauze 
puternice, urale și ovații).

Participant! direcți la mă
reața operă de ridicare conți, 
nuă a României pe noi trepte 
de progres și civilizație, ma
gistral inițiată și condusă cu 
neasemuită înțelepciune de 
secretarul general al partidu- 
Iui. președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
deputății Marii Adunări Națio
nale, la fel ca întregul popor, 
înțeleg mai bine ca oricind că 
înfăptuirile grandioase în dez
voltarea economico-sorială a 
țării, în creșterea fără prece- 
dent a prestigiului României 
pe arena internațională sint 
strîns legate de acel moment 
do răscruce al istoriei noastre 
moderne, Congresul nd IX-lea 
iwyissș 

« ................

C-natii-O "fl'allotfle.

«II,“Xe ae .
» datorie de onoa m4>men-
in aceste '“«u^e mîndrie pa- 

: ^£tribuțrarTec^văș^-

nespusă însuflețire ho- 
Plenarei Comitetului 
al Partidului Comunist 
de a propune ca la al

onară de excepție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elabora
rea* și aplicarea neabătută a 
conceptului umanist al demo
crației socialiste, al edificării 
noii societăți cu poporul și 
pentru popor, prin asigurarea 
tuturor condițiilor pentru parti- 
ciparea directă și activă a oa
menilor muncii, a întregii na
țiuni la conducerea societății.

Sub cupola Sfatului Țării, 
încărcată de istorie, dăm 
glas aleselor noastre sentimen
te de profundă stimă și prețu
ire, de nețărmurită dragoste și 
recunoștință pentru grija per
manentă a mult iubitului și 
stimatului conducător al parti
dului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind per
fecționarea continuă a demo
crației parlamentare, implica
rea sporită a Marii Adunări 
Naționale în elaborarea și în
făptuirea întregii politici, inter
ne și externe a României so
cialiste. (Aplauze puternice).

De numele dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, este legat 
în mod nemijlocit amplul pro
ces realizat in ultimul sfert de 
veac în direcția așezării hotă- 
rite la baza tuturor treburilor 
societății, a legilor țării, care 
oferă garanții ferme și asigură 
dezvoltarea continuă, liberă și 
independentă a României, drep
turi si libertăți fundamentale 
^‘rdantă ^X'^stle de 
arzătoare demnitate,
a Uai s' bunăstare,
pentru P^gr“î(?Ă
(Aplauze Puleia^Jcnle de vi- 
ln,?Culhe “alriotică, depu- 

branta trajre P Naționale

LUî Statului Central ca 1®

cel de-al XIV-lea Congres, 
dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să fiți re
invests in funcția supremă de 
partid și de stat. Avem con
vingerea nestrămutată că, sub 
ilustra și clarvăzătoarea condu, 
cere eroică a marelui fiu al 
țării, România va merge neabă
tut pe calea aleasă liber și su
veran _ de popor, a făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în condițiile concre
te ale patriei noastre, va îna
inta ferm spre viitorul tot mai 
luminos și prosper al Comunis
mului, se va afirma tot mai 
puternic in rindul națiunilor 
lumii, ca un factor activ al 
promovării păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale, (U- 
rale și ovații puternice, aplauze 
prelungite).

Mult ..........................................
tovarășe

Mult 
tovarășă 

Intr-un glas cu întreaga na
țiune, deputății Marii Adunări 
Naționale vă urează multă să
nătate și putere de muncă, ani 
mulți de viață pentru a vă ști 
mereu în fruntea partidului și 
statului și a ne conduce. cu 
nesecate energii creatoare, cu 
înalt spirit revoluționar, spre 
desăvîrșirea măreței opere isto
rice pe care o înfăptuit^. cu 
ntitour ; alisiă România.
Republica S> oința intnegii

In consens cu voința.^.. 
națiuni, deputațiȘ indelung, 
aplaudat și «va >^Xre fa- 
exprimind ^epln™enarei C.C. al 
t“ “'r Cunune dezbaterii

si stimate 
Ceaușescu, 
și stimată 

Elena Ceaușescu.

Ieri, la Brașov,

iubito 
Nicolae 
iubită

ța u« —-----  «.„mine dezbaterii
p.C.R. de » Probării Congre- 
partidului și apr mopunerea de 
sului al.XlV-lea va,rasjuiui
reinvestiro *

Nicolae Ceaușescu in funcția 
supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
act de deosebită însemnătate 
pentru destinul poporului ro
ii ân.

fu continuare, la propunerea 
Biroului Marii Adunări Națio
nale, a fost adoptată, in una
nimitate. următoarea ordine de 
zi :

1. Validarea alegerii unor de
putați in Marea Adunare Na
țională.

2. Raportul guvernului pri
vind realizarea planului pe pri
mele 6 luni și măsuri pentru 
Îndeplinirea olanului pe se
mestrul II și întregul an 1989.

3. Proiectul Legii privind a- 
sigurarca și controlul calității 
produselor și serviciilor.

4. Proiectul Legii privind 
gospodărirea rațională, protec
ția și asigurarea calității ape
lor.

5. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cuprinzînd 
norme cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat.

La primul punct al ordinii de 
zi, președintele Comisiei de 
validare, tovarășul Nicolae Mi- 
halache, a prezentat Raportul 
privind validarea alegerii în Ma
rea Adunare Națională a depu- 
taților Irimie Catargiu. in cir
cumscripția electorală nr. 6 Pe- 
I———' —inul an depus ju— 
P^’^e credință și devo- 
£en" față Se RepubUca So

cialistă R<^mî”tr'u al G«vern?'
Primul min*stru Roma-

R^a?ășul Constantin Dăe- 
"ătaseTTprezențațJț^

(Continuare ta t»0 0 <a’

om jw*
miilOC

brașovean» a 
urmare.

spectaculoase curse semnul

SteHști*

Și 
lor, 
re- 

reușii 
pentru

(Continuare in P“9- a *~a)ioi după-
- Mu- 

fru-
(Continuare in P®9 *-3)

dovedește salutara.

51pr„cu^"t

STEAU& 0 ° cu D— A CUCERI1

PENTRU & ll'a
BRAȘOV,

, finalelor înotătorilor
Penultima reun.une a ________________

SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
prooe. “le’ de mijit*
,deos^ua fortind mai mul! 
iar Stea11®- • realizat ?H- 
pătrunderile, e.ricuîi<>asă la
ma acțiune mai pericu

29 (prin
- • - pregătit» Și 

cave a 
spec- 

ca 
a flna-

Atmosfera J** u<£

totale ®n 
intrarea m 
listelor ,”CufS1 
României" la *ot’ 
bal să fie cmdu- 
ros aplaudată nu 
numai de galerii
le celor doua e- 
chipe, Steaua și 
Dinamo, dar ?i . de 
întregul stadion, 
conectat din 
la, miza 
interesante 
tide. Do . 
organizatorii 
premieră ai 
cu nr. BL 
dovedit la Lialți- 
me. făcând efor
turi susținute Ș’ 
rodnic Mne
totul sâ fie 
pus la punct, 
spre lauda 
intr-un timp 
cord, au 
din pliu- 

in afara celor 
două întîlniri de 
Xtază. de pe stadionul

naște și gim^ti. am văzut a-

acestei 
par

allel.

cldis'te de e_ atletice de
inse^d și ^afetă. 

sprint. s „.,,.^„4 a re-
Premiera
prezentat.

penultima ^^"t’Sorilor'^e; 
lelor D.aC?adforî i desfășurată 
niori și ‘deasă, a stat sub 
pe o ploaie echilibru
semnul uniri Am consemnat 
în multa curs • rarisîmă în 
chiar o ^ X^^n Bazinul „23 
aceste într®c„Vfii Dan Drăguleț 
August": steUștii Dan

Foto : Eduard ENEA

Privat111 acesta'm^mente^cr” 

rt^ d^moviștii l«*lt
Eftimie IQNESCU

Bandi. Cătălin

• Nici sutimile de se
cundă nu au putut de
partaja primii sosiți £ 
100 m bras I • Unele 
rezultate promițătoare

miimi mai. .. , a
Cea din.U!talanrobrescu, într-e 

fost Lu”ț‘nnlJ? uber care nu e 
proba, 490 m I g. v£c
tocmai „specia oriCUm buna
torta demonstrind oricum 
pregătire a re ț înregistrat
cîștiga oarei (c. brăUeancă de 
4:15,51). nariuv autoare
14 aniBea*rl£|c(^d pentru ca-

Ponta. Robert
“sostae strînsă și în acu£a 
brî^stelor cu PlotașteaneaJ 
mara Costache 1 n pre.
„încălzire" Pe"*™ astăzi?),
ferată. 50 m liben de Ra 
cu suceveanca d intea mai 
mona TalPala5* Marina Miclea, 
experimentata Ma Asemănător 
grație a 12 sut j m disputa 
s-au petrecut faP^‘deului flu- 
specialiștllor Pr cafe cly
ture, PeD\°a°n™ ureche (15 ani) 
jeanca Diana at}evarate-
a înotat aPE«HPerpZistînd atacu
lui posibilități. JJ-'st. lulianal 
rilor . Stelei Pura edi£l.
ss?5%»?s* 1 -

Geo RAETCHl



c.s I.M.U. SUCEAVA Șl RAPID METROU ATLETI IN CONCURSURI

AU PROMOVAT ÎN PRIMA GRUPĂ VALORICA LA RUGBY
Miercuri au avut loc și ulti

mele partide din cadrul turne
ului de promovare pentru pri
ma grupă valorica a Diviziei 
A la rugby. în Capitală, echipa 
Sportul Studențesc T.M.U.C.B. 
a primit vizita sucevenilor de 
la C.S.M. — I.M.U.» aceștia din 
urmă riștigînd cu scorul d« 
18—12 (12—6). Au marcat Radu, 
Stanca — eseuri trans formate 
de Năst ase pentru gazde, res
pectiv Tofan eseu. Nichitean 3 
l.p.. drop, transformare. A ar
bitrat G. Petrescu din Bucu
rești.

Celălalt meci s-a disputat la 
Oradea, unde formația locală 
I.A.M.T. a învins cu 18—10 
(14—7) pe Rapid Metrou, după 
un joc extrem de disputat, 
prin punctele înscrise de Păt- 
eaș, Solomie, Gudea, Asztaloș ■ 
eseuri, unul transformat de Se- 
petiuc. Pentru bucureșteni # au 
marcat Berea eseu. Sianciu 2 
l.p. Arbitru: Gh. Prisacaru, din 
Iași. (I. Ghișa, coresp.).

La încheierea întrecerii, cla
samentul turneului se prezin
tă astfel: 1. C.S.M. — I.M.U. 
Sueeava 14 p. 2. Rapid Metrou

12 p (+10) 3. I.A.M.T. 12 p 
(— 56), 4. Sportul Studențesc 
10 p.

Astfel, echipa suoeveană, an
trenată de St. Ionescu, revine 
după un an în prima grupă, 
oeea ce reprezintă, desigur, un 
succes pentru Slușariuc, Nichi- 
tcan. Tofan, Scolobiuc 81 coe
chipierii lor. A doua promova
tă este Rapid Metrou București, 
formație întinerită, cu care an
trenorul I. Tcodorescu (ajutat 
de C. Fugigi) speră să se men
țină în plutonul fruntaș. Prin
tre jucătorii care au contribuit 
la promovare se numără Cilin- 
că. V. Ioncseu, D. Dinu, Ro- 
șoagă, M. Dumitru* Toma, 
Canion eru.

V.

Cea de a 44-a ediție a Circui
tului de marș PTT. desfășurată 
pe traseul din str. Maior Cora- 
vu. a avut următorii cîstigători : 
copile 1 km : Monica Arsune 
(CS Focșani) 4:56 ; junioare III 
— 2 km : Nicoleta Marcu (CSU 
Focș.) -------- ’—’* ~
3 km 
Focs.) 
km : 
Focs.) 
km :

tic (PTT) 11:06 î juniori HI - 
5 km : P. Moată (Confecția Re
șița) 34:11 : juniori II — 10 km : 
M. Stoica (PTT) 49:58 ; juniori 
I — 10 km : D. Pavilonis (R.S.S. 
Letonă) 44:07 : seniori — 20 km î 
D Firică (CSM Automatica Re
șița) 1.26:27 (2. Gh. “
1.27:53 . 3. C. Șofran
• Proba de triplu 

natele Internationale 
un frumos succes . . 
Sfiea (Voința), cu 16.67 m. El a 
fost urmat de : Gr. Parkov 
(U.R.S.S.) 16.45 m si J. Mrstik
(Cehoslovacia) 16.43 m.

PERSPECTIVE
Șl PROMOVĂRI

10:34 ; 
: Valeria 

14:39 ;
Mioara 

23:45.6 : 
Victoria 
; copii -

junioare II —
Măcrescu (CSU 
junioare 1—5 

Papuc (CSU 
senioare — 10 

Oprea (Steaua) 
- 2 km î T. Chi-

(2. Frecăteanu
1.32:29).

la Campio- 
a prilejuit 
lui Lucian

eH*,îStJLJn?i4 *îutin de 0 iună. 
elita șahului iuvenil se va re- 
™ nou nentru disputa
rea „Mondialelor" de copii si 
mniori (Porto Rieo. 26 iulie 

Va a cea de-a doua ediție, dună startul dat 
ul„, trecut în tara noastră, 

la Timisoara. Un start bun, 
nu numai pe Dlan organiza
toric, ci si în promovarea 
nroasnetelor talente, a jucă
torilor de perspectivă. Să re
amintim că mai multi dintre 
cel ce au reprezentat culori
le tării în competiție, micuța 
eamnloană mondială Corina 

/eatesoria 19 ani), vi- 
mondial 

Schwartzman cat. 
si medaliatul 

Andrei
14 ani). au con- 
să se afirme în actu-

28.Nh3 
Dj?6 31 
33.Rg2 
36.f5 I 
Tde8 : 
41.R&3 
hfi 44.' 
46.Te2 
48.Re5

O dată cu încheierea campio, 
natului, cunoaștem, firește. șl 
ierarhia realizatorilor de eseuri, 
din capul locului trebuind re
marcat faptul că istoria s-a re
petat : ca si în ediția anterioa
ră. în fruntea întrecerii pentru 
..Trofeul Sportul" s-au situat 
doi jucători. Alături de DANIE’ 
BOLDOR. unul dintre laureat!! 
precedent!, se află acum alt ti
tular al Stelei. LIVIU HODOR- 
CA cu eîte 21 de reușite la ac
tiv. ceea ce reprezintă un plus 
de 4 eseuri fată de realizările 
fruntașilor din campionatul 1987 
—88. In „ton" figurează apoi, 
numeroși rugbvsti cunoscuti. de 
asemenea international!, precum 
si tineri în plină afirmare. Plu
tonul îi include ne 
(Steaua). căpitanul 
terminînd la egalitate 
movistul Copil — 14. _ _ 
(Farul) 12. Toader (Dinamo) 11 
Osiac (Stiinta CEMIN) 9. Râ’ 
cean. Mitocani (Universitatea El- 
tlm). Zanfir Foca (Farul). David 
(Steaua) Sugar (Stiinta CEMIN). 
Botezatu (Rulmentul) — cite 8 
Do ia. C. Popescu (Dinamo) 7. 
Fu lin a (Stiinta CEMIN). Dumi
tra., (Contactoare Buzău). Ama- 
riei Negru (C.S.M. Sibiu) Năs- 
tasc (Stiinta Petroșani) 6.

în discuta 
echipelor. Steaua conduce 
nou. campioana 
„granița- de o 
atingînd cota 
marcat de 71 de
vers
Baia 
■raa

Murariu 
naționale^ 
cu dina- 
ne Sa.su

pe același plan a 
din

depășind chiar 
sută de eseuri.
108. Dinamo a 
ori în butul ad- 

Farul de 65. Stiinta CEMIN
Mare de 55. Universitatea 
Timișoara de 45. C.S.M. 
de *2 Contactoare Buzău

de 35, Politehnica Agronomia 
Iași de 30. Rulmentul Bîrlad. 
Stiinta Petroșani si T.C. Ind. 
Constanta de eîte 25 de ori, doar 
Grivita Roșie rămînînd la 
Extrem de 
comparația 
precedente, 
eseuri fată 
gistrîndu-se _  ----- __ ,
lor din cvartetul de elită al rug- 
byului nostru, din moment ce. 
cu un an în urmă Steaua era... 
contabilizată cu 95 de încercări 
Dinamo cu 70. Farul cu 49. Sti
inta CEMIN cu 51. lată, așadar, 
că și statistica demonstrează. în 
limbaiul său specific. inutilitatea 
tentativelor de a mări apetitul 
ofensiv orin „inovații" aduse 
regulamentului de joc. culmea 
fiind eă formația conștănteană 
a în«*”*is două treimi din totalul 
de la activul ei în retur, eînd 
s-a renunțat la acea regulă de 
rugby... nseudomodern. *

Cel mai eficace jucător a 
sriv'teanul TUDOR RADU. 
240 de nuncte înscrise, din 
lovituri de pedeapsă. 22 de exe
cuții din drop si 9 t-ansformări 
Mijlocașul echipei din Parcul 
Copilului a reușit, astfel circa 
77 la sută din totalul de la acti
vul formației bucurestene ! In 
continuare : FI. Ion (Dinamo) 
223 D. Alexandru (Steaua) 173 
Bezărău (Stiinta Petirosani) 167. 
Osiac (Stiinta CEMIN) 155 Po- 
dărescu (Contactoare) 141. Flori
cică (Rulmentul) 109. Domocos 
(Universitatea Eltim) 103. ca să 
ne oprim la cei ce au depăși' 
..suta".

14.
sugestivă ne apare 

cu totalurile ediției 
Per ansamblu. 540 de 
de 538. sporul înre- 
la nivelul formații-

fost 
cu 
52
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HIPISM „PREMIUL DE

Săptâmina viitoare, la Complexul Dinamo

//
RING BUCUREȘTI",

iubitorii 
au 

multe
Desigur, 

dar 
cîteva luni 
arte" re- 
disputelor 
în întîm- 

îndreptățite 
C.M.B.E.F.S. a luat

In ultima vreme, 
boxului din Capitală nu 
foet răsfățați cu prea 
reuniuni pugilistioe. ~ 
a fost „Centura de aur' 
de atunci au trecut 
și amatorii „nobilei 
simt din plin lipsa 
de pe ring. Venind 
pinarea acestor 
doleanțe, 
prin comisia sa de specialita
te, inițiativa organizării pri
mei ediții a competiției „Ring 
București".

Ca loc de desfășurare a fost 
aleasă arena de handbal din 
incinta Complexului Sportiv 
Dinamo, din Șos. Ștefan cel 
Mane, care oferă condiții ex
celente de vizibilitate. Despre 
participare, putem afirma că 
ea va fi de elită. Vor fi pre- 
zenți pe listele de start cei 
mai buni boxeri din întreaga 
țară, printre care și majorita
tea membrilor lotului 
nai, care, eu aoest prilej, 
lua startul pregătirilor

na tio- 
vor 
în

ÎNCERCARE44

LA PRIMA EDIȚIE
"am- 

box de

răsuna

cecampionul 
briei ~ ’ 
ani), 
bronz 
(cat. 
tinuat ... ...... ............. ..
alui sezon, particinind si la 
concursurile de seniori.

La fei face si un alt laure
at de la Timisoara, francezul 
Joel Lautier (locul m la cat. 
16 ani), desore care presa 
străină scrie în termeni ex
trem de laudativi. între timp. 
r rutier a devenit campionul 
mondial ăl juniorilor mari, 
iar recent i-a fost atribuită a 
doua normă de mare maes
tru. Iată-1. într-o nartidă cîs- 
tlgată eu brio în fata lui Lev 
Psahis. fostul campion ai U- 
niunii Sovietice : J. Lautier 

(Paris. 1989’ 
e6 3.CC3 Nb4 

c5 6.a3 Na5

Ga-
12 

___ eu Istrătescu 
au

,.Premiul de încercare44, ultima 
alergare dinaintea Derbyului 1989 
rezervată viitorilor participanti 
la această majoră întrecere a a- 
nului. a dat cîstig de cauză lui 
Vizir pe care talentatul antre
nor V. Pătrascu l-a prezentat 
într-o formă de zile mari. Lu- 
înd un start lansat, ei s-a insta
lat imediat la conducerea cursei 
resningînd aooi atacurile lui Ga
in si Tufănela. care au trebuit 
să se mirițumească cu locurile 
următoare. Fată de evoluțiile 
anterioare, progresul realizat de 
învingător îl aduce printre prin
cipalii concurent! ai apropiatu
lui Derby. Din reuniunea desfă
șurată la 18 iunie am remarcat, 
de asemenea. ceU patru victorii 
obținute de M. Dumitru. care 
și-a revenit la forma ce l-a con
sacrat El s-a impus cu Cozma 
la fotografie cu Carpen (modu 
cum l-a susținut în lupta finală 
constituind o revelație). Val. pe 
care l-a readus la ferma sa cea 
bună VI as in în real progres de

valoare si Firizu. Decanul de 
virată si multiplul campion G. 
Tănase. care se afla ne un loc 
ce nu-i stătea bine, si-a condus 
trei dintre pensionarii săi la 
victorie, intrînd astfel in lupta 
pentru un ioc ne podium. Dintre 
cel trei Învingători, am remarcat 
oe Răsunet micuțul dar inimo
sul armăsar luotînd cu mult a- 
plomb Ia sosire si realizînd cea 
mai bună valoare a cailor de 2 
ani pînă în acest moment. Cele
lalte două victorii au fost opera 
Ortensiei si a Ramnei. ambele 
într-o formă de invidiat. For
mația lui G. Solcan. care în 
ultima vreme s-a aflat mereu în 
prim-plan, a reușit si ea trei 
succese : cu Gruia, la valoarea 
sa cea bună. R. Arsene condu- 
cîndu-i cu talent. Cunta si Gaș- 
nar. Campionul din 1988. M. Sțe- 
fănescu. a mai reușit două vic-

. toril. cu care s-a apropiat 
lider, anuntînd o luntă strînsă
pentru titlul anului ’89. El a în
vins cu Cotic. aflat în mare
progres, si Imersia. Ia primul ei

de

succes din carieră, care se 
nuntă prodigioasă. Ocupantul _ 

trei. N. Nicolae. « învins 
în două alergări, cu Car- 
în cursa rezervată amato- 

(R. Neagu dovedind că a 
cu

lo
cuiul 
șl el 
mda 
rilor __ _______ __________ .
învățat arta conducerii), și
Norele. care, de cînd a schimbat 
formația, a dovedit noi valențe 
de trăpasă. în privința iui R. 
Neagu putem spune că el se a- 
nuntă ca unul dintre cei mai 
promițători driveri amatori. Ob- 
tinînd victoria în cea de a doua 
alergare a amatorilor. V. Gheor- 
ghe » realizat, la rîndul lui. o 
frumoasă cursă de viteză cu 
Rutina. în sfîrsit. să consemnăm 
victoriile realizate de C. Dumi
trescu cu Strechea, la valoa
rea sa cea mai bună, si cu Ru- 
seni. care si-a dominat cu auto
ritate adversarii, recordul reali
zat de el (1:28,4 km), dacă este 
exact, aducîndu-1 în rîndul va
lorilor generației sale.

A. MOSCU

vederea participării la 
pionatele Mondiale de 
la Moscova.

Primul gong va
marți, la ora 16, urmînd ca, 
în funcție de numărul boxe
rilor înscriși, să fie alcătuit 
programul pe următoarele 
zile, semifinalele disputîn- 
du-se vineri, de la orele 16 și 
19, iar finalele — duminică 9 
iulie, de la ora 10.

Din bogata listă de participant! 
am reținut pentru iubitorii boxu
lui din București următoarele 
nume : I. Ciobanu (Muscelul), 
Ov. Dumitru (Prahova), M. Cio- 
cioi (Rapid), Fi. Manea (Auto
buzul Buc.). V. Pop-Encean (Di
namo), FI. Hircea (Drobeta Tr. 
Severin), N. Iancu (Dinamo), * 
Fieraru (Steaua), Ad. Anton 
(Drobeta Tr. Severin), L. Gheor- 
ghiță (C.F.R. Tim.), C. Staneu 
(Victoria), I. Lavrente (Mâcin), 
C, Pascariu (Prahova). M. Dumi
trescu (Dinamo), Ă. Manole 
(Mec. Fină Buc.), I. Stan (Meta
lul Buc.), M. Gruescu (Timpuri 
Noi Buc.), C. Dumitrescu (Dina

mo), A. Roman (C.F.R. Tim.), 
M. Garoșeanu (Prahova), Gh. 
Porfir (U.M. Tim.), G. Adafinei 
(IMGB), D. Maricescu (C.F.R. 
Tim.), V. Cazacu (IMGB), M. Ti- 
ron, (Steaua) D. Senciuc (A.E.M. 
Tim.), D. Beșliu (Drobeta Tr. 
Severin). F. Pamfil (Mâcin), V. 
Damian (Dinamo), P. Golumbea- 
nu (Timpuri Noi Buc.) si 
Bornescu (Mec. Fină Buc.).

Paul IOVAN
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RACHETOMODELISTII SI-AU DE
A.

p.

Aeroportul Turnișor din mu
nicipiul Sibiu a fost timp de 5 
zile gazda excelentă a etapei 
finale a Campionatului Repu
blican de rachetomodele. La 
întreceri au fost prezenți 68 de 
modeliști din 10 asociații spor
tive de profil, din 6 județe. 
Față de edițiile anterioare, com
petiția din acest an s-a desfă
șurat în condiții deosebite da
torită modificării dimensiunilor 
constructive stabilite de Fede
rația Aeronautică Internaționa
lă în ianuarie 1989. Concursul 
s-a bucurat de un corp de ar
bitri exigent și competent, prin

aero 
pion

lud 
Șerc 
și S 
(Me 
niori

mis

Consiliul Municipal Bucu
rești nentru Educație Fizică și 
SDort. împreună cu Cabinetul 
municipal pentru activitate 
ideologică si politico-educati- 
vă. organizează astăzi. 30 iu
nie. ora 12. la Universitatea 
cultural-stiintifică (sala Dal
les). în cadrul programului 
de pregătire Dolitico-ideoloff’’- 
că a cadrelor de conducere 
din domeniul activității de 
educație fizică si snort din 
Capitală, expunerea — dez
batere :

„Politica externă a Româ
niei socialiste de pace si co
laborare. de participare acti
vă la soluționarea marilor 
probleme ale vieții internați
onale. Raportul de forte si 
caracteristicile fundamentale 
ale situației mondiale ; nece-

sitatea unei noi gîndiri. a u- 
nei noi politici în abordarea 
si rezolvarea problemelor 
grave și complexe ce con
fruntă epoca noastră. Tradi
țiile internaționaliste ale 
mișcării muncitorești revolu
ționare din România. Dez
voltarea relațiilor Partidului 
Comunist Român cu toate 
partidele comuniste si mun
citorești. cu forțele progre
siste. democratice de pretu
tindeni cu lupta pentru pro
gres și pace, pentru o lume 
mai dreaptă si mai bună.44.

In cadrul acestei activităii. 
la care va participa publicis
tul Aurel Dumitrescu de la 
Agerpres. vor lua cuvîntul 
conducători si propagandă' 
ai unor unităti sportive din 
Municipiul București.

Buză 
Ului 
MeUli 
niori 
ori CI

POPICE. PODIUMUL 
manșe a turneului final

individual al ultime! 
al echipelor feminine

părăsit traseul, linlștin- 
cursă. (TR. I.).

o reîntllnim în continuare, într-o nouă postură, 
pe marginea bazinelor care i-au adus frumoase 
satisfacții. (G. R.).

blemă dificilă în concursurile 
(TR. I.).

BOX. CU PRILEJUL Campionatelor Europene 
de box pentru seniori, care au avut loc, nu 
de mult, la Atena, s-a desfășurat ședința Co
mitetului Executiv al Asociației Europene de Box 
Amator, la care au participat Tudor Stanică, 
vicepreședintele F. R. Box, și Mihai Bădescu, 
secretarul forului nostru de specialitate. Cu o- 
cazia acestei ședințe, la propunerile comisiilor 
respective din cadrul E.A.B.A., alți doi tehni
cieni români au fost cooptați ca membri în a- 
ceste organisme. Astfel, Eustațiu Mărgărit a fost 
ales in Comisia de antrenori E.A.B.A., iar Du
mitru Doru Banciu in cea de judecătorl-arbitrl. 
Sînt două alegeri care confirmă prestigiul înalt 
de care se bucură școala românească de box în 
cadrul forului euronean. (P. IV.)

MOTO. ÎN ULTIMA etapă a Campionatelor in
dividuale de motocros desfășurată 
la Cîmpina, în parcul de mașini 
țllor de la Steaua a apărut ‘ 
canic Petre Paxino. Am aflat 
turi de antrenorul Gheorghe 
decenii la echipa de club și 
pentru depistarea și formarea 
de la Steaua. Așadar, din nou împreună,

pe traseul de 
rezervat pilo- 
campion bal- 
va lucra ală- 
(aproapa trei 
reprezentativ)

fostul 
că el
Ioniță 
lotul 
viitorilor performeri 

antre-

din Divizia A, de la Satu Mare, a fost ocupat 
de : Melinda Demeter (Electromureș Tg. Mureș) — 
463 p.d., Elena Andreescu (Voința București) — 
460 și Doina Tăgean (Electromureș) — 442. Ulti
ma dintre ele a acționat cu aceeași precizie de... 
metronom și în al doilea joc, cînd a doborît din 
100 bile mixte tot 442 de popice. într-un clasa
ment cumulat pe cele 3 partide ale rundei de 
la Satu Mare. Elena Andreescu ocună primul loc 
cu 1301 (411, 430, 460). • ÎNTR-O IERARHIE a 
echipelor la capitolul bile trase în... gol de-a 
lungul celor 3 evoluții, ordinea din actul final 
ar fi următoarea : Voința București — 26, Voința

CANOTAJ. TRASE PE MAL, 10 mini-pontoane 
au... asistat și ele la finalele Campionatelor Na
ționale disputate timp de două zile pe lacul 
Dorobanțu — Iași. „Baza noastră este in aceste 
zile un mic șantier — ne spunea președintele 
C.S.M. Iași, Florin Popovici. Ne pregătim intens 
pentru ca apropiatul «Concurs Prietenia» să ne 
găsească in ordine cu toate detaliile organizato
rice. Iar pontoanele cu pricina, și alte acceso
rii aflate acum în faza ultimelor reparații vor 
fi... competitive in numai cîteva zile". • DIN
TRE numele unor tineri afirmați cu această o- 
cazie le-am sublinia în primul rînd pe cele 
ale surorilor (gemene) Catiuța și Mirela Cozma, 
de la Șiretul Pașcani, clasate pe locul secund 
la „2 rame". Și nu numai numele, ei în special, fap
tul că Mirela și Catiuța au depășit, între altele, 
e»--- Ceahlăului Piatra Neamț, în care a e-
voluat campioana mondială Valentina Vîrlan. (S. A.)

ÎNOT. PERFORMERII de ieri vin — cel puțin 
unii dintre ei — în alte posturi în preajma ba
zinului. Spre pildă. Laura Ghilic oficiază chiar la 
aceste finale ca arbitru-cronometror, în vreme ce 
Teodora Hauptricht a fost zărită... doar In tri
bună, ca spectatoare. Ce-i drept, fosta medaliată 
a C.E. de juniori (cînd a trecut, oare, timpul 7) 
este o spectatoare fericită : a absolvit de curînd 
I.E.F.S., cu 10 la Examenul de Stat. Sperăm să

norul și fostul său elev... • DUMINICA DIMI
NEAȚA a fost o vreme splendidă, cu mult soare, 
peste 5 060 de tineri și virstnici venind pe Dealul 
Muscel de la marginea orașului Cîmpina pen
tru a asista la întrecerile motocroslștilor. Spre 
sfirșitul concursului s-a stîrnit ca din senin, o 
ploaie rece. ^.înarmați" cu umbrele, mulți spec
tatori au rămas să urmărească ultima manșă a 
seniorilor, și n-au avut ce regreta, pentru că 
noul campion, stelistul Florin Pop, frații Petrișor 
șl Dorin Titiiencu* Alexandru Enceanu, Alexan
dru llieș și Paul Schmidt au furnizat un ade
vărat recital al îndeminării și curajului. • ÎN 
CURSA rezervată tinerilor plloți de Ia clasa 125 
cmc, alergătorul Andraș Gocz (Electro Sf. Gheor
ghe), prins din urmă cu un tur, la un mo
ment dat nu-1 mai lăsa pe adversarii angae 
jațl în lupta pentru un loc pe podium să-1 ăS- 
pășească. Fiind pe fază arbitrul principal Victor 
Caracaș l-a avertizat pentru mers periculos... și 
nărăvașul motocrosist a ................
du-se astfel spiritele în

Tg. Mureș — Electromureș Tg. Mureș — 36,
Voința Ploiești — 44, Voința Galați — 49 și Hi
dromecanica Brașov — 62. Acest clasament nu-1 
ilustrează cîtuși de puțin pe cel final, în care 
Electromureș se află în frunte (pentru a 5-a 
oară consecutiv campioană a tării), iar Voința 
Galați pe ultima poziție e SECRETARIATUL 
CONCURSULUI, condus de Simona Tomescu 
(București), a avut un singur cusur : la sfîrși- 
tul concursului a... dispărut șl, în consecință, am 
fost nevoiți să alcătuim împreună cu antrenorii 
clasamentul final. De altfel, difuzarea rezultate
lor oficiale constituie de mal mult timp o pro- 

de popice.

RUGBY. ÎNTÎMPLAREA de la 
gata de desemnarea arbitrului de 
cat, din nou, semne de întrebare 
tivitatea „cavalerilor fluierului", 
astfel, că bucureșteanul P. Barbu era inițial 
delegat. Acesta ne-a precizat însă ulterior că 
la ședința săptămînală de dinaintea etapei a 
aflat că altcineva va conduce derbyul. Pînă la 
urmă, la teren nu a sosit nici P. Barbu, nici....

Baia Mare le- 
centru a ridl- 
vizavi de ac- 

Ni s-a spus,

altcineva. Spre șansa par 
gurat „internaționalul" I< 
proape unanim... numărul 
tri, care și-a confirmat, d 
subliniau antrenorii echip 
Steaua, observatorul feder 
întrebăm, ce s-ar fi 
dacă drept judecători de 
tri cu mai puțină experien 
rile nu o dată 7 ... ■ I 
idee reluată de numeroș 
buni „cavaleri ai fluierul: 
rile cele mai importante ■ 
corectitudinea vechiului j 
Cantea, care a oficiat, în 
glne, pe partea cealaltă 
COMPLETARE la cronica 
că : înlocuirile internațioi 
min. 5 I) și Moț s-au i
(G. R.)

SĂRITURI IN APA. <
pe echipe ia încheierea 
de copii : 1. S. C. Bacău 
n — 1 loc ui ; 2. c
8—4—10 : 3. C.S.M. sibiu 
București 1—4—3 ; 5. :
1—2—3 ; 6. Crișul Oradea 
ș—0—5 ; 8. Voința Bucul
la Voința se află la pr 
un concurs republican, s< 
bului respectiv fiind inti: 
nulul trecut). Nu tntîmplă 
mele locuri au prezentai 
de excepție, capabili să p 
mul spre înalta perform 
CITE 10 ORE, aproape n: 
gada „cavalerilor fluierul 
Opriș, C. Drăgoi, I. Ilieș, 
FI. Avasiloaie (debutant), 
Nicolaescu-Kadir. Apreciei 
competente, dar au fost 
rențele de note erau ina 
ce ne îndeamnă să solicit! 
unui curs de împrospăta 
solut necesare arbitrilor.
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STEAUA A CUCERIT
(Urmare din pag. 1)

și ei mai deciși în atac și a 
fost rîndul defensivei roș- 
albaștrilor să treacă prin e- 
moții. Una peste alta, o re
priză interesantă, desfășura
tă — cum menționam — mai 
mult prin duelurile de la mij
locul terenului. Nota de 
sportivitate a dominat, mici
le excepții fiind doar in
tervențiile puternice ale lui 
Bumbescu la Cămătaru și in
trarea prea decisă a lui 
Klein la Hagi.

în repriza secundă, dinamo- 
viștii au introdus pe Orac In 
linia de mijloc, dorind să dea 
un plus d« combativitate luptei 
din această zonă. Și au un în
ceput bun, amenințînd în cîteva 
rînduri poarta lui Lung. Va 
urma însă Jorcing-ul campioa
nei, care întreprinde atacuri în 
valuri spre buturile lui Stelea. 
A fost perioada care a decis

FILMUL
BRAȘOV, 29 (prin telefon). — 

început de partidă, așa cum se 
anticipa, reținut de ambele 
părți, flecare echipă lăsînd mai 
mult să greșească adversara. 
Steaua a „îndrăznit" prima în 
min. 4. Presat de adversari, An- 
done a greșit în careu, însă Lă
cătuș, Intrat în posesia mingii, 
a alunecat. In min. 12 și 19, 
Hagi s-a lansat în curse solitare, 
dar în prima situație a fost de
posedat de Varga, iar a doua 
oară a pierdut balonul In su
prafața de pedeapsă. Jn min. 16, 
la centrarea periculoasă a lui D. 
Petrescu, Stelea a avut o inter
venție sigură. In min. 20 am 
notat atacul cel mai periculos 
al dinamoviștilor, dar Rednic, pe 
post de „vîri", a centrat în spa
tele porții. Au urmat trei si
tuații favorabile pentru Steaua, 
însă Pițurcă (mii». 21) a fost je
nat în drumul spre balon, în 
fază periculoasă, în min. 24 Hagi 
a șutat puternic șl Stelea a bo
xat cu dificultate, iar peste 
două minute, din lovitură libe
ră de la 25 m, tot Hagi a tri
mis pe lingă bară. în min. 31, 
fază fierbinte la poarta Stelei : 
Mateuț a săltat mingea peste 
Lung, dar Rotariu a res
pins-o, cu capul, din fața por
ții goale. A urmat șutul lui 
Vaișcovici pe lingă bară (min. 
38), apoi lovitura liberă nefruc
tificată de Steaua (min. 42), 
cînd Rotariu a fost faultat la 
22 m, central, șl, în fine, cursa 
șl driblingurile încheiate cu șu
turi pe lingă poartă ale lui 
Lupu. O repriză săracă în șu
turi (doar cîte 4 de fiecare e- 
chipă), cu clteva faulturi asu
pra lui Cămătaru și placajul 
dur al lui Klein la Hagi.

Repriza secundă începe, ca și 
prima, cu ezitări, tatonări și. ., 
pase greșite. Perioada durează, 
insă, mai puțin și, în min. 48, 
Dinamo atacă, Klein centrează 
foarte bine, însă Mateuț nu pro
fită. Vine apoi Steaua In atac 
și în min 52 este aproape de

DECLARAȚII
a

ANGHEL IORDANESCU : 
„Consider că victoria este me
ritată, ea fiind obținută dato
rită unei superiorități pe an
samblul jocului, concretizată 
prin golul marcat de Hagi, la 
care aș mai putea adăuga fi 
cele două bare. A fost un joc 
de o maximă incleștare, dato
rită, evident, mizei. Cred că 
cele două combatante ti-au 
adus, in egală măsură, contri
buția la realizarea unui spec
tacol sportiv de ridicat nivel. 
Felicit partenerii de intrecere 
pentru modul sportiv în care 
și-au apărat șansele. Desigur, 
trebuie să-i felicit și pe jucă
torii mei pentru dăruirea lor 
și efortul depus intr-un final 
de sezon epuizant".

HAGI: „A fost un meci des
chis, foarte plăcut fi spectacu
los. Sînt fericit că am reușit 
să marchez golul care ne-a 
adus trofeul. Am dovedit că 
meciul cu Rapid a fost doar o

^-.■s-c-oshî-.
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 23 IUNIE 1989 : cat. 17 2 
variante 25% autoturisme ..Dacia 
1300" (70.000 lei): cat. 2 : 2.50 va
riante a 31.775 lei : cat. 3 : 14.75 
variante a 5.386 iei ; cat. 4 : 87.25 
a 2.915 lei : cat. 5 : 185,50 a 428 
lei; oat. 6 : 291.25 a 273 letț
cat. X : 1420,50 a 100 lei. Report 
Îs categoria 1 : 73.037 lei.

0 Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri. 30 iunie, va avea 
loc in București, tn s-aia din str. 
Doamnei nr. 2. începlnd de ia 
ora 15,50. Aspecte de la opera

„CUPA ROMÂNIEI"
învingătoarea. După cîteva oca
zii ratate de roș-albaștri sau 
rezolvate de apărarea dinamo- 
vistă, Steaua va înscrie singu
rul gol al partidei, cel care îi 
va aduce trofeul nr. 17, HAGI 
fiind acela care a marcat un 
gol spectaculos, de la 30 de 
metri, printr-un șut puternic, 
la care Stelea nu a putut in
terveni. Dominarea elevilor lui 
Iordănescu se accentuează, apă
rătorii dinamoviști fac deose
bite eforturi spre a nu fi din 
nou surprinși, mai cu seamă 
pe aripa dreaptă, unde Dan 
Petrescu, Hagi și Lăcătuș efec
tuează numeroase raiduri. In 
final, Dinamo domină, se apro
pie mereu de poarta lui Lung, 
dar masiva și experimentata 
apărare a campioanei este la 
post și înlătură pericolele care 
s-au ivit chiar și în ultimele 
minute, astfel că finala nr. 51 
a popularei competiții care este 
„Cupa României", desfășurată 
sub egida Daciadei, s-a înche- 

JOCULUI
gol, dar șutul foarte puternic al 
lui D. Petrescu este reținut de 
Stelea, pentru ca numai după 
cîteva secunde, la execuția ace
luiași D. Petrescu, mereu pre
zent in atac, mingea să întâl
nească „transversala". Mai rar 
pentru o finală, am înregis
trat primul corner al meciului, 
abia în min. 53, la poarta Ste
lei, unde, peste două minute, 
Vaișcovici a fost blocat în ca
reul mic de către Lung. A ur
mat o perioadă de puternică 
dominare a echipei campioane, 
în min. 59, la centrarea lui 
Stoica, Andone a lovit mingea 
cu mina, involuntar, în supra
fața de pedeapsă, faza a conti
nuat și Pițurcă a șutat pe lingă 
poartă, din apropiere. Peste trei 
minute, la centrarea excelentă a 
lui Lăcătuș, Pițurcă a reluat cu 
capul, însă balonul a lovit stîl- 
pul din dreapta porții lui Ste
lea. Această dominare a cam
pionilor avea să se încheie cu 
un gol excepțional, în min. «7: 
combinație Stoica — D. Petres
cu — Stoica, pasă Ia HAGI, 
cursă scurtă a acestuia, șut sen
zațional de Ia 36 m, de lingă 
Rednic, și Stelea, surprins, nu a 
mai putut face nimic. în min. 
73, după două cornere consecuti
ve, Cămătaru a trimis cu capul 
peste poartă, iar în replică, în 
min. 77, același D. Petrescu, 
omniprezent în atac, a centrat, 
și Lăcătuș a reluat spectacu
los, eu capul, însă Stelea, pe 
fază, a reținut. In final, Di
namo a fost prezentă mai mult 
în atac : în min. 81 Klein a 
întârziat centrarea dlntr-o situa
ție extrem de favorabilă, iar 
în min 86 Lung a intervenit e- 
ficient la șutul periculos al lui 
Răducloiu. In ultimele trei mi
nute, prin accidentarea lui 
Hagi, Steaua a jucat în 10 oa
meni, dar soarta partidei fuse
se pecetluită de excepționalul 
gol al celui care privea acum 
meciul de pe margine.

Constantin ALEXE

DUPĂ MECI
simplă intimplare și că valoa
rea echipei noastre este cea a- 
rătată in finala de la Brașov".

DAN PETRESCU: „Partidă de 
mare luptă, in care toți jucă
torii noștri s-au mobilizat e- 
xemplar, abordind finala cu o 
puternică dorință de victorie. 
Și Steaua a obținut-o grație u- 
nui joc mai ofensiv, mai eficace, 
precum șt... măiestriei recunos
cute a lui Hagi. Toți jucătorii 
și-au făcut datoria, încheind un 
sezon extrem de greu printr-un 
joc de ridicată valoare tehnică".

IOV AN: „Nu credeam ci e- 
ehipa noastră va putea juca 
atlt de bine așa cum a făcut-o 
in această finală cu Dinamo. 
Am demonstrat tuturor că Stea
ua rămine o echipă foarte va
loroasă, care și in viitor va 
avea un cuvint greu de spus, 
atit pe plan intern, cit și inter
național".

Gheorghe NERTEA

țiunile de tragere vor fi trans
mise la radio, pe programul I, 
la ora 16,35. urmînd ca numere
le extrase să fie reluate, pe ace
lași program, la ora 23.15. si 
miine. sîmbătă. 1 iulie. Ja ora 
8.55. După efectuarea tragerii, 
va rula un film artistic, accesul 
în sală fiind liber.

0 Reamintim că agenda aces
tei săptămîni mai cuprinde. pe 
lingă TRAGEREA EXCEPȚIONA
LĂ PRONOEXPRES de duminică. 
2 iulie. Si PRIMUL CONCURS 
PRONOSPORT cu Partide din 
..CUPA INTERTOTO" (miine,

I STEAUA 1 (0) |
DINAMO 0

Stadion Municipal : teren bun:
timn Închis ; spectatori — circa
35 000. Șuturi : 16—6 (De ooartă 
7—1). Cornere : 4—7. A marcat : 
HAGI (min. 67).

STEAUA : Lung— D. PETRES
CU, IOVAN. Bumbescu. Rotariu 
— STOICA. Minea (min. 84 I. 
Stan). HAGI. I. DUMITRESCU — 
Lăcătuș (min. 85 Balint). PITUR- 
CA.

DINAMO : Stelea — VARGA. 
ANDONE. Rednic. Klein — Ma- 
teut. LuDeseu (min. 46 Orac). 
LUPU. MIHAESCU — Vaișcovici. 
CAMATARU (min. 78 Răducloiu).

A arbitrat D. Petrescu (Bucu
rești) : la linie : Ad. Porumbolu 
(Vaslui) si Gh. Constantin (Rm. 
Vfieea).

Cartonașe galbene : MINEA. 
REDNIC. BUMBESCU.

• — .......... .
iat cu scorul de 1—0 (0—0) în 
favoarea echipei Steaua, autoa
rea unui joc mai sigur, mai 
complet în atac. Ea a reușit 
să materializeze acel moment 
favorabil de care a beneficiat 
acest punchsur de excepție 
care se numește Hagi. Dinamo 
a răspuns cu un Joc organizat, 
bine elaborat. A fost o valo
roasă parteneră de întrecere, 
care a luptat pînă la capăt 
pentru un rezultat bun. In con
secință, finala nr. 51 a repre- 
zentait o reușită fotbalistică la 
care și-au adus contribuția nu
meroși internaționali prezenți 
în teren, care au fost adesea 
aplaudați la scenă deschisă. A- 
plauze a primit și arbitrajul, 
asigurat de cei trei „cavaleri 
ai fluierului" cu ecuson FIFA, 
Dan Petrescu, Adrian Porum- 
boiu și Gheorghe Constantin.

Felicitări campioanei pentru 
realizarea eventului (Cupă și 
campionat) și mult succes in 
noua carieră europeană, care 
va începe luna viitoare la... 
Geneva, prin tragerea la sorți 
a Cupei Campionilor Europeni, 
unde ne-am bucurat s-o găsim 
mereu în elita competitorilor. 
Elogii se cuvin și dinamoviști
lor bucureșteni, la rîndul lor 
alcătuind o puternică echipă a 
fotbalului românesc, care va fi 
prezentă în Cupa Cupelor, altă 
întrecere europeană de mare 
prestigiu.

Punctul final al sezonului a 
reprezentat, așadar, un succes 
pe care l-am dori repetat și în 
alte momente asemănătoare.

în „finala mică“,

SPORTUL STUDENȚESC
BRAȘOV, 29 (prin telefon).
Două lufturi în situații de 

finalizare (Pavăl și Dragoș), 
chiar la începutul meciului cu 
echipa bucureșteană Sportul 
Studențesc. în „finala mică" 
(pentru locurile 3—4) a Cam
pionatului de juniori, trădează 
tracul ți dificultățile de aco
modare cu terenul alunecos ale 
juniorilor din Piatra Neamț. în 
min. 14, mareînd un gol splen
did, după un „un-doi" fulgeră
tor cu Șumudică. A. POPA con
cretizează diferența de valoa
re dintre combatante, luînd. In 
același timp startul unei de
monstrații personale de mare 
virtuozitate, cu care va Incinta 
asistența de pe „Tractorul". în 
min. 18, IORGA majorează 
scorul după o acțiune indivi
duală, sancționînd plasamentul 
greșit și reacțiile tardive ale 
fundașilor adverși. Cînd, în 
min. 25, BĂNICA, deschis de 
A. Popa, înscrie al treilea gol 
al bucureștenilor, toată lumea 
a priceput că „finala mică" 
este jucată. Orice iluzie a O- 
limpiei se spulberă în min. 40, 
cînd SITTNER, lansat de An- 
dronache, va marca cel de al 

sîmbătă, 2 iulie), astfel că AS- 
TAZI. VINERI. 30 IUNIE. ESTE 
TERMENUL LIMITA PENTRU 
DEPUNEREA BULETINELOR CU 
PRONOSTICURILE FAVORITE 1 
Participant!) trebuie să aibă In 
vedere si prevederea regulamen
tară conform căreia înscrierea 
datei concursului pe buletin este 
obligatorie. De asemenea, potri
vit articolului 13 din Regulamen
tul Pronosport, participant!! au 
obligația „să verifice, pe proprie 
răspundere, dacă buletinul a fost 
înregistrat in borderoul de la 
concursul respectiv".

UNIVERSITATEA CRAIOVA —

CAMPIOANA LA JUNIORI
BRAȘOV, 29 (prin telefon). 

Echilibrată și spectaculoasă 
această finală a juniorilor. 
Precedentele, oele mai multe 
dintre ele, au opus de regulă 
o echipă care pornea cu pri
ma șansă și un outsider care 
rareori a reușit să intre in po
sesia titlului. N-a fost cazul 
acestei finale „brașovene", 
a 44-a în ordine cronologică, 
deoarece atit Steaua, cit și U- 
niversitatea Oraiova, porneau 
cu șanse egale. Iar primele 
45 de minute atu confirmat a- 
cest echilibru de forțe, dar 
au scos in evidență și o cris
pare exagerată a celor mai 
mulți dintre jucători, unii cu 
multă experiență competițio- 
nală. Au fost, totuși, destule 
faze de poartă care s-ar fi 
putut încheia cu goluri. Ia- 
tă-le pe cele mai clare. In 
min. 4, fundașul Teculescu a 
reluat, cu capul, din careul 
mic și Guran a acordat pri
mul corner al partidei, iar după 
60 de secunde Dicu l-a oprit 
prin fault pe rapidul Papa, 
scăpat spre gol. Primul sfert 
de oră s-a încheiat cu o fru
moasă pătrundere a lui 
Enache, care n-a găsit însă 
continuarea cea mai fericită 
și a fost blocat de fundașii 
craioveni. A urmat o perioadă 
de acalmie, după care în ul
timele 10 minute ale repri
zei. după șuturile lui Papa 
(min. 35) și Deaoonu (min. 
36), Universitatea a atacat 
în forță, avînd în finalul pri
mei părți două excelente oca
zii prin Cristescu și Papa. 
Primul a reluat, cu capul, din 
careul mic. în min. 44, și Ene 
a scos senzațional, iar al doi
lea a șutat violent, in min. 
45, în stilpu-1 din stingă porții 
bucureștenilor.

Echilibrul partidei s-a rupt 
în min. 62, cînd, la o superbă 

Echipa Universității Craiova, la puține momente după «ictorie.
Foto : Eduard ENEA

desfășurată pe Stadionul „Tractorul**

- C.S.Ș. OLIMPIA PIATRA NEAMȚ 4-1 (4-0)
patrulea gol al echipei bucu- 
reștene. jn tot ac«st timp, su- 
portînd dominarea și conse
cințele ei (patru goluri la pa
siv), Olimpia ieșea totuși cu
rajos la atac, cu învăluiri len
te pe flancuri, urmate de cen
trări pe care nimeni nu le relua.

După pauză, jocul se echili
brează. Sportul Studențesc, e- 
vident liniștită, nu-și va mai 
„executa" adversara cu tenacita
tea din prima repriză. Ordonată 
abia acum, adoptînd „linia", a- 
părarea Olimpiei dejoacă, for- 
țînd ofsaidul, toate pătrunde
rile puternicilor și abililor ata- 
eanți bucureșteni. Replica mai 
viguroasă a învinșilor va fi răs
plătită de golul marcat de 
HORCIU (min. 65, din penal
ty ; Dragoș fusese faultat la

TRAGERE EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES

«0 rtriBuiecftffgurțîn*

BANI.AUTOTURISME.EXCURSO 
In u.rs.s

IUNIV. CRAIOVA 
STEAUA

Stadion Municipal; teren bun; 
timp închis; spectatori — circa 
25 000. Șuturi: 8—16 (pe poartă 1 

Cornere: 3—9. Au marcat: 
PUIU (min. 80), respectiv CRIS- 
TESCU (min. 62 și 89) și PAPA 
(min. 73).

STEAUA: Ene — Jercan, Mun- 
teanu, DICU, Teculescu — Beca 
(min. 79 Mitrea), ABALUȚA, E- 
NACHE, Șerban (min. 71 Gea- 
dău) — Dobre (min. 77 Brad), 
Deaconu (min. 64 Puiu).

UNIVERSITATEA : Guran — 
VĂDUVĂ, Gîrleșteanu, SBURLEA, 
Cotea (min. 89 Voicu) — PRE- 
DOI, MITRIȚA (min. 81 Dldi), 
Florescu (min. 89 Impușcătoiu), 
Crlstescu — PAPA, Gane.

A arbitrat C. Gheorghe (Su
ceava) ; la linie: Ad. Moroianu 
(Ploiești) șl Gr. Macavei (Deva).

0 —■■■'
fază a echipei craiovcne, min
gea a pornit din propriul ca
reu și, după ce a trecut pe Ia 
cinci jueători, a ajuns la 
„zvîrluga" Papa, care, de la 
linia de fund, a recentrat în 
mijlocul careului și CRIS- 
TESCU, a reluat în plasă l 
0—1. Scorul a fost majorai 
de craioveni in min. 73, cînd, 
la • lovitură de coif, PAPA a 
trimis împarabil, cu capul. 
Steaua a reușit să reducă din 
handicap în min. 80, prin 
PUIU, la o ezitare in lanț a 
apărătorilor craioveni,

în min. 83, Dicu a ratat ega» 
larea, iar în min. 89, cînd con
turile erau practic încheiate, 
CRISTESCU a pornit în dri
bling de Ia centrul terenului, 
a trecut și de portarul Ene șî 
a trimis în poarta goală.

Astfel, Universitatea Cra-’ 
iova cîștigă primul său titlu 
la juniori din istoria clubu
lui.

Lourențhi DUMITRESCU

careu). „Bara" lui Axinia (min. 
75) argumentează și ea reviri
mentul Olimpiei, dar meciul se 
jucase în primele 45 de minu
te.

A arbitrat Fl. Popescu (Plo
iești).

SPORTUL STUD. : Leonte — 
Rădică, Maruneac, PAUNOIU, 
Chesaru — A. POPA, Andro- 
nache (min. 71 Vîlsan), IORGA 
— SITTNER, ȘUMUDICĂ (min. 
86 Costache), BĂNICĂ.

C.S.Ș. OLIMPIA : Hogea
(min. 70 Niță) — Mateeș, D. 
Popa, Radu, Dănilă — Horciu, 
Cozma (min. 32 AXINIA), Pa
văl—DRAGOȘ, Pătrunjel (min. 
32 Pantazi, min. 61 Ianculescu), 
Sandu.

Ion CUPEN

• Din nou o 
acțiune de mare 
succes I • Se 
extrag 42 de 
numere, cuprin
se în 6 extra
geri, cu posibi
litatea de a se 
cițtiga și cu nu
mai 3 numere 
• Ultima zi de 
participare cu 
numerele favori
te este sîmbătă, 
1 iulie • Parti
cipați cu 
mai multe 
riante I

cit 
va-

J
I
I
I
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Concursul de ștafeta la pentatlon modern

DUPĂ TREI PROBE, ECHIPA ROMÂNIEI-IN FRUNTE
• Azi. in Parcul I.O.R. și la Stadionul Olimpia 

probele de cros și călârie.

(Urmare din pag. 1)

guvernului privind realizarea 
planului pe primele șase luni 
și măsuri pentru îndeplinirea 
£ lanului pc semestrul II și in-

•egul an 1989.
Tovarășul Manea Mănescu. 

vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, a prezentat Expunerea a* 
Supra proiectului Legii privind 
asigurarea și controlul calită
ții produselor și serviciilor.

Expunerea asupra proiectului 
legii privind gospodărirea ra
țională, protecția și asigurarea 
calității apelor, a fost prezenta
tă de președintele Consiliului 
Național al Apelor, tovarășul 
Ion Badea.

Raportul comun al comisiilor 
permanente de specialitate ale 
M.A.N. care au examinat și a- 
vizat favorabil cele două pro
iecte de legi supuse dezbaterii, 
a fost prezentat de tovarășa 
Elena I’ugna, vicepreședinte al 
Comisiei pentru industrie și 
activitatea economi co- financi
ară.

în cadrul dezbaterilor gene
rale comune asupra Raportului 
guvernului și a celor două 
proiecte de legi au luat cuvîn- 
tul deputafii Ion Frățilă, Si
ni ion Săpunaru. Gheorghe O- 
prea. Gheorghe David. Gheor
ghe Dimoiu, Ion Ursu.

După-amiază. in continua
rea discuției generale eomtine 
asupra Raportului guvernu
lui. și proiectelor de legi- au 
8uat cuvintul deputății Anton 
Lungu, 
tineseu, 
reanu, I 
Daniliuc.
Ceguș, Szasz Iosif, Cristian Bo. 
iangiu, Ioan Ungur, Mircea 
Dobre. Panielimon Găvănescu.

pe 
măsuri 
planu- 

și între*

§ Așadar, o premieră competi- 
§ tională în tara noastră: Cam- 
Ș pionatele Internaționale de 

pentatlon modern ale României 
Sau fost completate, conform 
§ noului Regulament adoptat de 

U.I.P.M.B., cu Concursul de 
§ ștafetă, în care s-a dat startul 
§ ieri dimineață, la poligonul 
§ Tunari. Spre deosebire de în-

discuta- 
fiecârui

Gheorghe Constan- 
Panlelimon Ungu- 

Maria Bradea, Dinu 
Ion Radu. Dorina

După încheierea dezbate
rilor. Marea Adunare Națio
nală a aprobat, in unanimita- 

Raportul guvernului pri- 
realizarea planului

primele șase luni și 
pentru îndeplinirea 
lui pe semestrul II 
gul an 1989.

In continuare, după 
rea pe articole a
proiect de lege. Marea Aduna
re Națională a adoptat, cu u- 
nanimitate de voturi, Legea 
privind asigurarea și con
trolul calității produselor și 
serviciilor și Legea privind 
gospodărirea rațională, pro
tecția șl asigurarea calității 
apelor.

La ultimul punct de pe or
dinea de zi, secretarul prezi
dențial și al Consiliului de 
Stat, tovarășul Dumitru A- 
postoiu. a prezentat proiecte
le de legi pentru aprobarea 
decretelor euprinzînd norme 
cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat.

Raportul Comisiei consti
tuționale $1 juridice a M.A.N., 
care a avizat favorabil proiec
tele de legi, a fost 
de tovarășul Ioan 
președintele comisiei.

După discutarea 
cole. Marea Adunare 
lă a votat. în unanimitate, le
gile pentru aprobarea decrete
lor euprinzînd norme cu 
tere de lege 
liul de Stat.

Ordinea de 
președintele 
Naționale. 
Giosan, 
crările sesiunii a noua a ce
lei de-a lX-a legislaturi.

AL VWL» auz
§ trecerea obișnuită de pentatlon 
§ modern. Concursul de ștafetă 
I

§

I

prezentat
Sălăjan,

pe arti* 
Naționa-

pu-
emise de Consi-

zi fiind epuizată. 
Marii Adunări 

tovarășul Nioolae 
a declarat închise iu-

este o competiție numai pe 
echipe, la aceleași probe cu
prinde și în pentatlonul mo
dern: tir, scrimă, înot, cros ei 
călărie. In probele de înot, cros 
și călărie se dă un singur start, 
pentru primul 
fiecare echipă, 
tivi intrînd în 
mentul sosirii 
Se înțelege de 
de desfășurare 
competiții este 
antrenant, supunîndu-i pe par
ticipant unui etort considera
bil.

Așa s-a întîmplat și ieri, în 
prima zi a Concursului de șta
fetă organizat la noi în tară? 
Dimineața, la 8.30. la poligonul 
Tunari, start în proba de tir, la 
ora 11.20 primele asalturi la 
scrimă, iar după-amiază, la ba
zinul „23 August*1, proba de 
înot. La Tunari, fiecare concu
rent a tras cîte zece focuri (in

concurent din 
următorii spor- 
concurs In mo- 

coechipierilor. 
Ia sine, ritmul 
a acestei noi 
toarte dinamic.

loc de 20 la concursul obișnuit 
de pentatlon modem) puncta
jul echipei dîndu-1 suma indi
viduală a celor trei componenți. 
Debutul nu a fost prea favo
rabil primei noastre reprezen
tative. singur Marian Gheorghe 
(94 p) obținînd un rezultat 
mulțumitor. Lucian Țintea a 
realizat 89 p (evident sub po
sibilitățile sale), iar Cornel Isac 
s-a înscris în echipă cu 86 p. 
Totalul de 269 p a situat echi
pa reprezentativă a țării noas
tre pe poziția a treia, după 
Polonia (283 p) și România II 
(274 p).

A fost, poate, un binevenit 
„duș rece" pentru sportivii noș
tri, care s-au mobilizat exem
plar în cea de a doua probă, 
cea de scrimă. La sala Fioreas- 
ca II, sportivii noștri s-au im
pus de o manieră categorică, 
ei distanțîndu-se cu mai bine 
de 200 de puncte de formați
ile situate pe locurile 2—3, res
pectiv Polonia și Bulgaria. 
Conform prevederilor regula
mentare, antrenorii tuturor ce

lor șase echipe au stabilit o 
ordine de concurs pentru fie
care component, concurindu-se 
după sistemul 1 cu 1, 2 cu 2, 
3 cu 3 din fiecare echipă. Cor
nel Isae a manifestat, .cu deo
sebire, o bună dispoziție de 
concurs, realizînd 12 victorii

urmat de Marian Gueorghe — 
11 victorii, șl Lucian lintea — 
cu 10 victorii. Cu mult Interes 
au fost urmărite seara, la ba
zinul „23 August", disputele 
din proba de înot, în care fie
care concurent a avut de par
curs distanța de 200 m liber.

O frumoasă victorie a repur
tat echipa României, care s-a 
distanțat astfel în clasament.

Rezultate tehnice : tir : 1.
Polonia 283 — 1 150 p 2. Romă-, 
nia " * “
nia 
260 
775

II 274 - 1 015 p, 3. Romă- 
I 269 — 940 p, 4 Bulgaria 
— 805 p, 5. Italia 258 — 
p, 6. România juniori 248 

625 p ; scrimă : 1. România 
33 victorii — 1024 p, 2. Bul
garia și Polonia 24 v — 808 p, 
4 Italia 20 v — 736 p. 5. Româ
nia II 18 v — 688 p, 6. România 
juniori 14 v — 568 p ; înot : 
1. România 6:29,70 — 1084 p. 
România jun. 6:34,50 — 1 044 
3. Polonia 6:43,70 — 972 p. 
Bulgaria 6:50,28 — 
România II 7:09,31 
Clasament după 3 
România 3 048 p, 
2 930 p, 3. Bulgaria
România II 2 471 p, 5. România 
jun. 2 237 p.

Astăzi, In cadrul Concursului 
de ștafetă — ultimele două 
probe. Dimineața, de la ora 
9,30, în Parcul I.O.R., crosul, 
iar după-amiaza, de Ia 14,10, 'a 
stadionul Olimpia, proba de 
călărie.

2. 
P.
4.
5. 
P-
1.

920 p,
— 768 
probe :

2 Polonia
2 533 p, 4.

Constantin MACOVEI
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SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
(Urmare din pag. 1)

1,03,70 —1:03,74 — 1:04,10, Co
rina Dumitru avînd 1:04,10. La 
masculin, în schimb, plusul de 
rutină al „veteranului" Flavius 
Visan și-a spus cuvintul, mult 
mai tânărului (cu exact zece

Turneul nr. 2 de volei feminin in „Trofeul Sportul"

JOCURI SPECTACULOASE IN SALA RAPID
Cel de al doilea turneu femi

nin de volei din cadrul circui
tului „play-off" a început ieri 
în sala Rapid din Capitală sub 
semnul surprizelor. în runda de 
dimineață, de pildă, formațiile 
creditate cu șansă la victorie 
ou gustat din cupa înfrîngerii. 
Astfel. Flacăra Roșie București 
a dispus de Penicilina Iași cu 
3—1 (11. 6. —13, 8). teșencele ne- 
dezmințîndu-și debuturile mai 
ezitante. în schimb, echipa lui 
C. Stan, dirijată de la o zi la al ta 
mai bine de Cornelia Colda 
(fostă trăgătoare), a evoluat cu 
un plus de siguranță în ambele 
faze ale jocului. înregistrînd 
prima victorie în circuitul do
tat cu „Trofeul Sportul". Arbi
tru L. ’ - - -
bovschi 
Flacăra 
da 8.5. 
Mihaela 
reșan 9. ___
Georgeta Toader__ ________
Isofache): Penicilina — Gabri
ela Copoea 8.5 Tatiana Popa 7 
Aurelia Preda 8.5 Gabriela 
Bordeanu 6. Daniela Donclu 8 
Sorina Marian 7.5 (Ioana To- 
mută 6 Amalia Popa).

Surpriza cea mai mare a fur
nizat-o nou venita in circuitul 
„play-off" C.S.M. Otelul Tîr- 
goviște (antrenor C. Wesselly) 
cane. într-un meci de mare 
luptă, cu ecouri în tribune, a 
izbutit să depășească pe vice- 
campioana tării Chimia Rm. 
Vîlcea' cu 3—2 (—4. 11. 4. —9. 
11). Deși cu un gabarit infe
rior. tîrgoviștencele (cu 3—4 
nume noi în sextetul de bază) 
au avut o prestație excelentă

Mihalache și G. Gra- 
au condus formațiile: 
Roșie — Cornelia Col- 
Viorica Mazilescu 8.5. 
Buluc 8. Cristina Mu- 

Nicole Bădițescu 8 
7.5 (Mihaela

în apărare recuperînd aproape 
tot ce se putea și replirtnd tă
ios în atac, mai ales prin Doi
na Radu, Marta Balotă și Ele
na Oprea, bine dirijate de Co
rina Olleanu. Viloencele au plă
tit tribut unei apărări mai gre
oaie și unei construcții adesea 
nesincronizate sau neadecvate 
(mai ales la „urcarea" pe cen
tru). Arbitrii C. Steriade și G. 
Opaiț au condus echipele: 
C.S.M. Oțelul — Corina Oltea
na 8,5. Viorica Bîrsășteanu 8. 
Elena Oprea 8. 5. Marta Balotă 
9, Ecaterina Stana 6 (Elze Sul- 
tănescu 7,5. Vali Colceriu). 
Doina Ohiric-Radu 9 ; Chi
mia — Camelia Deicâ 7 Cris
tina Buznosu 8, Xenia Ivanov 
7,5. Dorina Crăciun 7. Came
lia Iliescu 7.5. Aurelia Zabara 

7 (Viorica Șerban 7).
Și in primul meci din reu

niunea de după-amiază era 
rit pe aici să asistăm la o 
surpriză. Flacăra Roșie a 
făcut. din nou, o partidă 
bună, de data aceasta în com
pania liderei în „top" 
pid București, care s-a 
cu greutate, după două 
joc: 3—2 (—11. 14. * 
12). învinsele au 
cîteva bune șanse 
naiul setului secund.
V. Lazariu și L. Manolache au 
condus formațiile: ~ 
Daniela 
tainița 
Gîlcă 
(Paula 
Buhlea
Flacăra
Colda 8,5. Viorica Mazilescu 8.

9,

- Ra- 
impus 
ore de 

—11. 
irosit

in fl- 
Arbitrii

Rapid —
Bumbăcilă 8,5, Lu- 

Climencu 6, Daniela 
7.5, Tanța Codrea 7 

Coasă 6). Daniela 
9, Luminița Pintea 7;

Roșie — Cornelia

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM A în cadrul con

cursului de la Reims (Franța) 
sorinterul francez Daniel San- 
gouma a cîstfgat cursp de 200 m 
cu timpul de 20.88 americanul 
Jim Howard s-a situat ne primul 
loc la săritura în înălțime. cu 
2.30 m. iar sovieticul Turi Sedîh a 
terminat învingător în oroba de 
aruncarea ciocanului cu 
Alte rezultate : masculin 
Andre Cason 
3000 m : 
7:40 •
(Cuba) 
P«*rlck 
feminin 
vedieva 
m :

79.44 m
100 m !

10.28 • 
(Belgia)

'S.U.A.) 
Van Gevte 

triDlusatt : Torge Reyna 
16.75 m • 40n m garduri : 
Mac Ghee (SU.A.) 48 94 • 
: lungime : Niele Med-
<U R.S.S 1 6.68 m : 200

Dannttș Young rS.U.A.l

22.82 : 3 000 m : Albertina Vias 
(Portugalia) 9:00 73.

CĂLĂRIE • In concursul 
la Chantilly De 
clasat SDortivul 
Riso«ts („Cita") 
54.40 ouncte. Pe ____ __
situat neozeelandezul Blvth Tait 
(..Jet Crub") 56 40 ouncte iar 
locul trei a fost ocunat de fran
cezul Jean Teulere (..Mohican") 
58.20 ouncte.

ȘAH * „Memorialul Vldmar" 
s-a încheiat, la Rogaska Slatina 
(Iugoslavia), cu victoria marelui 
maestru iugoslav Pedras Niko
lic! 9 5 ouncte urmat de Grun- 
feld o nnnete Bareev 8.5 ouncte

... _____ de
primul loc s-a 

belgian Mark 
cu un total de 
locul doi s-a

Mihaela Butuc 7, Cristina Mu- 
rașan 3, Georgeta Toăder 8,5, 
Nicole 
jucat : 
coleta _____

în ultimul joc 
mare 
netă a vîlcenoelor, după o e- 
voluție 
Vîlcea 
(—-8, —11, —9). Au arbitrat : 
L. Drăgan și N. Grigorescu. 
Azi, meciurile C.S.M. Oțelul 
— Rapid și Flacăra Roșie — 
Chimia Rm. Vîlcea (de la ora 
9) ; C.S.M. Oțelul — Flacăra 
Roșie și Penicilina Iași — Ra
pid (ora 17).

Aurelian BREBEANU 
Horațiu SIMA

Bădițescu 
Mihaela 

Pătran șl

surpriză,

8 (au mai 
Isofache, Nl- 
Amalia Ene). 

al zilei, o 
infrîngerea

slabă : Chimia Km. 
Penicilina Iași 0—3 
-9).

și

GRUPELE TURNEULUI FINAL
AL C.E. DE VOLEI (f)

MtlNCHEN; 29 (Agerpres), In
tre 2 sl 10 septembrie se 
desfășura. în R.F. Germania. în
trecerile turneului final al Cam
pionatului Eurooean feminin de 
volei.

Echina României va evolua în 
grupa 1 (meciurile se vor dispu
ta la Hamburg), urmînd să joa
ce. în ordine, cu formațiile Iu
goslaviei (la 2 septembrie). 
U.R.S.S. (la 3 septembrie). Fin
landei fla 4 septembrie). R.F. 
Germania (Ia 6 septembrie) si 
Turcie! (la 7 septembrie).

Din grupa a Il-a. ale cărei 
partide se vor disputa la Karls
ruhe. fac parte selecționatele 
Bulgariei Franței Cehoslovaciei. 
Italiei. Poloniei si R.D. Germa
ne.

vor

SCURT • PE SCURT
Kuoreicik si Kovacevicî — cu 
cîte 8 ouncte etc. în ultima 
rundă. Kuoreicik l-a învins pe 
Kovacevici, iar în nartidele To
dor ce viei — Nikolîci Grunfeld 
— Bareev si Moh — Bishof a 
fost consemnată remiza.

TENIS DE MASA • Echipa 
masculină a R.P. Chineze si-a 
încheiat turneul în R.F. Germa
nia evoluînd la Krefeld în com- 
nania selecționatei vest-germane 
Sportivii chinezi au obtinut vic
toria cu scorul de 5—0. Cel mai 
bun iucător din formația învin
gătoare a fost Zhane Lei care 
l-a întrecut cu 2—o (19 15) oe 
Steffen Fetzner.

ani) și dotatului Florin Nițu 
rămînindu-1 satisfacția reali
zării unui nou record de ju
niori (56,42). cu semnificații 
pentru viitorul apropiat.

Succese limpezi, previzibile, 
Ia 200 m spate, pentru dinamo- 
vista Anca Pătrășcoiu și hune- 
doreanul Marius Crișan, acesta 
în preajma performanței sale 
de vîrf. în finalul reuniunii, 
cvartetul dinamovist de 4X200 
m liber și-a creat de la primul 
schimb un avans decisiv pentru 
titlu.

REZULTATE TEHNICE. 400 m 
liber, feminin : 1. luminița
DOBRESCU (CSȘ Reșița) 4:15,51. 
2. Beatrice Coadă (CSȘ Știința 
Brăila) 4:17,32 — rec. 14 ani 
(v.r. 41:17,61). 3. Stela Pura
(CSMȘ Baia Mare) 4:18,60, 4.
Noemi Lung (B. Mare) 4:22,87, 5. 
Carmen Roșloru (Brăila) 4:25,64, 
6. Alice Simlon (CSȘ Petrolul 
Ploiești) 4:27.37 ; junioare : 1.
Coadă, 2. Roșioru, 3. Simion ; 
masculin : t CRISTIAN PON
TA (Dinamo) 4:09,25, 2. R. Band! 
(Steaua) 4:09,72, 3. C. Ilazotă
(B. Mare) 4:09,93, 4. I. Bene
(C.I. St. Roșu Brașov) 4:17,28, 5. 
B. Roatiș (Steaua) 4:18,61, 6.
A. Pușcaș (Reșița) 4:20,68 ; jun. : 
Hazotă, Bene, Pușcaș ;

fem. : TAMARA 
(Ploiești) 1:15,37,

3.

Hazotă, 
bras, 
CHE 
mona Talpalariu (CSMȘ
va) 1:15,78, 3 Marina Miclea
(Dinamo) 1:15,90, 4. Ute Mal-
garth (Reșița) 1:18,82, 5. Laura
Damian (Constanța) 1:19,88, 6.
Grațiela Marin (Ploiești) 1:20,53; 
jun. : Talpalariu, Maigarth, na- 
mi») ; mase. : 1. LASZLO BAY

100 m 
COSTA-

2. Ra-
Sucea-

BERLIN (Agerpres). In oa- 
drul campionatelor de atletism 
ale R. D. Germane, de la Ros
tock. Helga Radtke a cîștigat 
proba de săritură in lungime, 
cu 7,15 m, Yvonne Mai s-a si
tuat pe locul întîi la 1 500 m, 
în 4:03,13. iar Heicke Black a

șl DAN DRAGULEȚ (ambii Stea
ua) 1:08,45, 8 M. Satnoianu
(Brăila) 1:09,12, 4. D. Boncea
(Constanța) 1:09,77, 5. D. Lăpău . .. - D Leca

Boncea, 
(Pitești) 

fem. : 1. 
Cluj-Na-

(Lie. 37 
(Steaua) 
Lăpău, 
1:11,22 ;
DIANA 
poca — _______ __
2. Stela Pura 1:03,74, 
Pantilimon (Suceava) l :04,02. 4, 
Corina Dumitru (Brașov — B. 
Mare) 1:04,10, 5. Liana Comaa
(CSȘ Sibiu) 1 :04,50, 6. Patricia 
Orășteanu flinamo) 1:05,72; jun.: 
Ureche, Pautiliinon, Dumitru ; 
mase. : 1. FLAVIUS VIȘAN (Di
namo) 56,09, 2. FI. Nițu (Steaua) 
56,42 — rec. jun. (v.r. 56,73), 3. 
L. Nicolescu (Ploiești) 1 :00.00, 4. 
R. Petcu (Ploiești) 1 :00,45, 5. D.
Bălașa (Steaua) 1:01,46, 6.R. Ma-
covei (Dinamo) 1:01,54; jun. 7 
Ni|u, Petcu, C. Breban (B. Ma
re) 1:02,12 ; 200 m spate, fem. 5
1. ANCA PĂTRAȘCOIU (Dina
mo) 2:17,20, 2. Caria Negrea (Re
șița) 2:21,44, 3. Alexandrina Croi- 
toru (Brăila) 2:23,78. 4. Enik»
Palencsar (B Mare) 2:25.52. 5.
Monica Oțel (Lie. 37) 2:30,13, 6.
Camelia Șuba (Timișoara) 2:31,13; 
jun. : Negrea, Croitoru, Oțel ;
mase. : 1. MARIUS CRIȘAN (CSȘ 
Hunedoara — C.O. Reșița) 2:08.51,
2. M. Satnolanu 2:10.62, 3. B.
Constantin (B. Mare) 2:12.35. 4. 
N. Butacu (Lie. 37) 2:12,67. 5.
Al. loanovici (Ploiești) 2:13.88, 
6. G. știrbei (Brăila) 2:22,15 ; 
jun. : Crișan, Constantin, Buta
cu ; 4x200 liber mase. : 1. DINA
MO (Ponta, Șovar. Macovei, Vi- 
șan) 8:01,89, 2. Steaua 8:03.50 , 3. 
CSMȘ B. Mare 8:27,56 — cam
pioană juniori.

ultimele întreceri, de la 
orele 10 — serii și 17,30.

Buc.) 1:10,01, o,
1:10,31 ; jun. :
S. Anastase 

îoo m fluture, 
URECHE (CSM ___
C.(X Bala Mare) t :03.70, 
" " “ 3. luliana

1:04,02,

Azi,

UE R. D. GERMANE
terminat învingătoare în proba 
de săritură în înălțime cu 
1.97 m.

Rezultate din concursul mas
culin: 100 m: Sven Matthes — 
10,11: aruncarea greutății Rai
ner Buder — 20,05 m; 1500 mi 
Jens-Peter Herold 3:36.78.

• CEEA CE era cu neputință 
de realizat acum cîtiva ani. lată, 
s-a petrecut : o echipă din Cre
ta O.F.I. (vă mai amintiți I 
fosta echipă a Iui Anahe! lor- 
dănescu). a clstlgat primul tro
feu international pentru fotba
lul din această insulă greacă I 
Este vorba despre „Cupa Balca
nică" cucerită în urma victo
riei cu 3—1 asupra echipei Rad- 
nick! Belgrad. într-un meci dis
putat la Serres. De remarcat că 
în echina învingătoare ioacă și 
d&i chilieni. Hissis si Vera. • 
SCHIMBĂRI pe băncile tehnice 
ale unor mar! cluburi olandeze ! 
Rob Jacobs a părăsit Feyenoor- 
dul pentru PAOK Salonic. 
Barry Hulshoff a plecat de 
Aiax spre Lierse. în Belgia. E- 
chipa din Amsterdam sl-a asi
gurat deja serviciile lui 
Beenhakker fost la Real, 
privința clubului din Rotterdam 
locul rămîne deocamdată va
cant. • SECUND al lui Terrv

iar
la

Leo 
în

Variables, la Tottenham. 
Harris a promovat : 
glia ci la 
F.C.. ci la 
englezi par 
tre sursele 
tulul Iberic ___  __ ______ _
teia. aceea a fotbaliștilor brazi
lieni. de genul lui Balthazar, 
golgeterul Spaniei sl recentă 
„Gheată de bronz" a Europei.
• BRIAN LAUDRUP, titular în 
reprezentativa Danemarcei a 
olecat de la Brondby pentru a 
se alinia în rîndurlle echinei 
Baver Uerdinaen. în Bundesliga.
• PSV EINDHOVEN e drastică 
cu Romario, unul dintre golge- 
teri! ultimului turneu olimpic 1 
nu permite folosirea lui de că
tre Lazaroni în reprezentativa 
Braziliei pentru locurile din 
■Cupa Americil". încă o probă 
la dosarul încărcat al relațiilor 
dificile dintre cluburi sl echipe
le reprezentative..

Alan 
nu în An- 

Barcelona si nu la 
Esnanol Tehnicienii 
a constitui una dln- 
vitalitătii campiona- 
care se adaugă al-


