
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 
împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,

SOCIALISTA „
Tovarășul Nicolae Ccaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ccaușescu, au inaugurat, 
miercuri, 5 iulie, lucrările de 
construcție a Centrului Națio
nal de creație și cultură socia- 

• listă „Cintarea României" din 
București, edificiu monumen
tal, ocupînd un loc distinct în 
salba grandioaselor realizări ce 
conferă Capitalei o nouă și 
strălucitoare înfățișare, demnă 
do anii de mărețe împliniri pe 
care țara întreagă le-a cunos
cut în perioada de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

în atmosfera de puter
nic avint creator generată 
de istorica plenară a C.C. al 
P.C.R., care a adoptat docu
mente de importanță hotărî- 
toarc pentru devenirea socia
listă a patriei, de activitate in
tensă pe care oamenii muncii 
o depun pentru a întîmpina cu 
succese de seamă cea de-a 45-a 
aniversare a marii sărbători 
naționale de la 23 August și cel 
de-al XIV-lea Congres al parti
dului, așezarea pietrei de teme
lie la acest nou edificiu a do- 
bîndit dimensiunile unui eve
niment cu profunde semnifica
ții.

Și această 
menea atîtor 
caracteristice 
constructiv în 
cu pregnanță 
cuparea statornică a conducă
torului partidului și statului 
nostru față de continua dez
voltare și modernizare a Capi
talei, materializată într-un vast 
și complex program de înnoiri 
urbanistice, care dau măreție 
și o nouă frumusețe celui mai 
maro oraș al României, compo
nentă importantă a amplului 
proces de înflorire multilate
rală a tuturor localităților țării.

In cadrul unei solemnități 
desfășurate la sediul Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au semnat 
pergamentul pus la temelia vi
itorului complex cultural, care, 
prin proporțiile sale, va fi cel 
mai impunător ansamblu arhi
tectonic de acest 
țara noastră.

La ceremonie au luat parte 
membri și membri __ ____
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. a! P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al parti
dului.

Pe pergamentul ce poartă 
stema Republicii Socialiste 
România încadrată de drapele-

inaugurare, ase- 
altor evenimente 
epocii de avint 

care trăim, pune 
în lumină preo-

profil din

supleant!

află

Proletari din toate țările. unifi-vS I
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§
le țării și partidului, se 
înscrise cuvintele:

„Astăzi, 5 iulie 1989, în al 
45-lea an al aniversării revolu
ției de eliberare socială și na
țională, de dezvoltare liberă și 
independentă a României, a- 
nul celui de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român —• am inaugurat lucră
rile de construcție a OPEREI 
ROMANE din cadrul CENTRU
LUI NATIONAL DE CREA
ȚIE ȘI CULTURA SOCIALIS
TA „CINTAREA ROMÂNIEI" 
din București — capitala țării, 
monumentală ctitorie destinată 
înfloririi artei și culturii na
ționale, ce va purta peste se
cole simbolul forței și capaci
tății creatoare alo poporului 
român, al voinței sale de păs
trare a ființei naționale, dc 
înaintare neabătută pe cele 
mai înalte culmi de progres șl 
civilizație socialistă și comu
nistă".

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului au sosit pe șantierul 
unde au început lucrările de 
construcție a Centrului Națio
nal de creație Și cultură socia
listă „Cintarea României".

Situat pe Bulevardul „Victo
ria Socialismului", in imediata 
apropiere a impunătorului edi
ficiu al Bibliotecii Naționale — 
aflat în stadiu final de reali
zare — vastul complex, desti
nat tuturor artelor, precum 
și unui larg evantai de mani
festări cultural-științifice, se 
va încadra armonios in ansam
blul noilor construcții înălțate 
pe această arteră, a cărei in
spirată și originală concepție 
arhitectonică o definește ca o 
realizare urbanistică de excep
ție, cu o personalitate, distinctă 
în peisajul vieții spirituale a 
Bucureștiului. Din acest loc sc 
deschide privirii ampla per
spectivă a marelui Bulevard 
încadrat de construcții elegan
te, avînd în fundal impozantul 
edificiu al Casei Republicii, 
ca și panorama cursului înnoit 
al Dîmboviței și a altor reali
zări edilitar-urbanisticc de an
vergură.

Mîndri dc tot cc ș-a înfăp
tuit măreț și durabil in Capi
tală și in întreaga (ară, în a- 
ceaslă epocă fără egal din is
toria patriei, numeroși proiec- 
tanți, ingineri, maiștri, con
structori do pe acest șantier, 
precum și personalități ale 
vieții, științifice, culturale șl 
artistice din Capitală, cărora li 
s-au alăturat mii de al ți oa
meni ai muncii, au intimpinat.

I

(Continuare în pag. a 4-a)
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DACIADA
ÎN ÎNTRECERE, 

FINALISTELE
LA BASCHET

Sala Sporturilor din Bacău 
găzduiește, de mîine pînă du- 

întrecerile Daciadei 
Ș: de performanță la baschet 
§ masculin, la care iau parte 
Ss selecționatele Bacău, Baia 

Mare, Brașov, București, Con- 
S; stanța, Iași și Tirgu-Mureș. 
§ Competiția dă posibilitatea a- 

firmării elementelor tinere, 
§ care bat la porțile consacrării. 
Sg Edițiile precedente ale com- 
§ petiției au fost cîștigate de 
5: selecționatele municipiului 
Ș București (1978, 1981), județului 
§ Constanța (1983, 1985) și de 
Sș echipa Farul C.S.Ș. î Con- 
§ stanța (1987). 
§ Daciada la baschet 
§ va avea loc la 
Ș între 21—23 iulie, 
§ parea selecționatelor

Brașov, București, Iași 
5 gu-Mureș.

întrecerile Daciadei 
Ș vate J—*—»— 
§ nul 1972 și mai mici) se vor 
§ disputa între 30 august și 3 

septembrie. Pînă acum se cu- 
Ș nosc următoarele finaliste (ca- 
§ lificate In urma disputării fa- 
Sj zel de zonă) feminin : echipele 
Ș C.S.Ș. dn Satu Mare, Oradea 
§ (Crișul), Mediaș, Arad, Dej, 
Ș Sf. Gheorghe și București (nr. 
^5); masculin: ecliioele CS.Ș. 
Ș din Arad, Oradea. Bacău. 
^Tirgu Mureș, Ploiești și Bucu- 
§ rest!

ș gazduie
§ minică,SS ,T.. _

feminin 
Tirgu-Mureș. 

cu partici-
Bacău. 
și Tir-

i rezer- 
§ vate juniorilor (născuți în a- 
§ nul 1972 și mai mici) se

Pentru creșterea competitivității jocurilor sportive

HANDBALUL NOSTRU POATE
SĂ RECiȘTIGE POZIȚIILE FRUNTAȘE

A

Cu citeva săptămini in urmă 
s-a încheiat un bogat (cantita
tiv, dar și calitativ) sezon com- 
petițional de handbal. Dar 
pentru că această frumoasă 
disciplină se... grăbește : în pri
ma decadă din august — un 
nou start al Diviziei feminine 
A, apoi campionate balcanice, 
C.M. de tineret (m), „Turneul 
Prietenia" (f) etc. am soli
citat secretarului responsabil al 

de resort. Mihai Mari- 
citeva opinii asupra si- 
handbalului

forului 
ncscu, 
tuației 
luai.

— Nivelul valoric 
tițiilor interne este . 
direct cu cel al comportărilor 
în arena internațională. Un a- 
devăr cunoscut, de care am 
căutat să ținem seama. Spre 
exemplu formula adoptată 
pentru campionat tine pasul cu 
Întrecerile similare din țări cu 
handbal dezvoltat. Este și una 
dintre explicațiile faptului, in
să nu singura, că bilanțul par
ticipărilor în competițiile in
ternaționale se prezintă mult 
mai bun ca în anii trecuți. To
tuși, în ceea ce îi privește pe 
băieți, comportarea echipelor 
din prima divizie nu s-a ridi
cat la nivelul cerințelor fede
rației. Sînt încă destule secții 
care își propun ca obiectiv — 
dacă se poate numi astfel — 
rămînerea In Divizia A! De a- 
ceea, în ediția încheiată tehni-

nostru ac-

al com pe
in raport

cienilor responsabili ai loturi
lor naționale li s-au ivit extrem 
d« puține prilejuri de a selec
ționa jucători în echipele re
prezentative. Remedierea a- 
cestei stări de lucruri se poa
te face numai si r umai cu con
tribuția fără rezerve a clubu
rilor. printr-o mai atentă mun
că de selecție, instruire și prin 
creșterea considerabilă a volu
mului si intensității antrena
mentelor...

— Intr-o discuție purtată 
mai de mult, menjianați faptul 
că Divizia feminină A include 
mult mai multe echipe puter
nice, în comparație Cu cea a 
băieților. Părerea dv. rămine 
aceeași și acum?

— Cele 12 formații care alcă
tuiesc primul eșalon sînt mult 
mai echilibrate valoric, cu des
tule echipe puternice. De ace
ea si dispunem acum de o na
țională feminină bine cotată pe 
plan internațional. Important 
este acum ca ea să nu coboare 
ștacheta calității, pentru că 
examenele ce o așteaptă sînt 
grele, iar obiectivele cer o mun
că de înaltă calitate.

— Cum s-a „văzut" activita
tea oficială internă în oglinda 
competițiilor internaționale de 
anvergură?

— „Oglinda* a reflectat fidel
ton GAVRILESCU

(Contlnuare tn vag 2-3)

La încheierea campionatului de rugby (II)

EXEMPLUL POZITIV S-A CHEMAT RULMENTUL BIRLAD.
§ După oe a fost analizată e- 

voluția cvartetului de elită 
(primele 4 clasate) în Divizia 

§ A de rugby, să ne oprim și 
§ asupra modului în care s-au 
§ exprimat celelalte oompeti- 

toane din prima grupă va-
& lorică.FxiȘ Revelația actualei ediții a 
§ campionatului a constituit-o 
| RULMENTUL BÎRLAD 
ă trenor, Petre Florescu),
Ș panta locului 5. Revelație, 
Ș realmente, dacă ținem seama 
§ că „XV“-le din acest impar- 
Ș tanț centru rugbystic moldav 

a repromovat în toamnă în a- 
& ceastă grupă, împreună cu 

T.C. Ind. Un „XV" omogen,
5 ambițios, cu mulți jucători ti- 
§ nerl, cu citeva elemente aflate 
Ș tn vederile lotului de speran-

(an- 
ocu-

ÎNAINTEA campionatelor mondiale, un test
TRECUT CU BINE DE MAI MULTI LUPTĂTORI

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, federația de lupte din 
R.D. Germană a organizat un 
turneu internațional, la ambe
le stiluri, concursul inscri- 
indu-se în rîndul competiții
lor de verificare a luptătorilor 
fruntași în vederea participă
rii la Campionatele Mondiale 
ce vor avea loc la sfîrșitul lu
nii septembrie, în Elveția. La 
turneul de la Leipzig au par
ticipat și sportivi români, atît 
la stilul greeo-romane, cît Și 
la libere.

La Înapoierea 
noastre am solicitat amănunte 
celor doi tehnicieni care l-au 
însoțit pe sportivi la locul de 
desfășurare a competiției. Des
pre concursul de „greco-ro- 
mane" ne-a informat Victor 
Dolipschi : „Au fost prezenți 
108 luptători din 12 țări, in 
rlndul participanților aflin- 
du-so mai mulți medaliați ai 
ultimelor mari competiții to-

delegației

ternaționale. In aceste 
dițil, ne putem declara 
(urniți de comportarea 
mai mulți dintre 
noștri. Do pildă, Petre Cărare 
(68 kg) a cîștigat concursul, 
invingîndu-I (în finală) clar 
la puncte pe francezul G. 
Abriaz. In disputa pentru ciș- 
tigarea primului Ioc în serie. 
Cărare a făcut un meci me
morabil in compania valoro
sului luptător vest-german. 
C. Passarelli. După cele cinci 
minute regulamentare 
luptă, cei doi concurenți 
aflau la egalitate. Au i 
prelungirile... Timp de 
șapte (!) minute, timp în care 
campionul român a realizat 
Punctul victoriei. O bună pres
tație a avut și Ion Grigoraș 
(130 kg). clasat pe primul loe, 
chiar dacă intre adversarii săi 
nu s-a aflat o iei an campion 
continental sau mondial.

Petre Onlca (52 kg).

con- 
mul- 
cclor 

sportivii

de 
i se 
urmat 

încă

dej!

s-a elasat doar pe locul 2, 
luptat foarte bine, 
concursul neînvins. In 
cu norvegianul J. E_
campion olimpic, meciul 

terminat fără să fie desemnat 
un învingător, cei doi concu- 
renți fiind descalificați pentru 
luptă pasivă și clasați pe lo
cul 2. O evoluție promițătoare 
a avut și tînărul Constantin 
Ozarchevici (62 kg). învingă
tor Ia puncte (7—6) în fața 
ungurului J. Szuoromi (locul 
2 la C.E. din acest an). Sorin 
Herțea (82 kg) s-a accidentat 
in primul meci și a părăsit 
concursul, iar Ion Irimlcluc 
(100 kg) șl Gabriel Bivolaru 
(90 kg) au luptat sub aștep
tări (primul are scuza tic a fi 
absentat o perioadă dc timp

a
terminînd 

finala 
Roningen, 

1 s-a

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

țe (Botezatu, Floricică, Chiep- 
tea); mai mult, cu o piramidă 
viguroasă — o echipă de B, 
nou înființată, Abrom, cu doua 
altele în competiția juniorilor, 
cu un campionat, sistem divi
zie, la copii și mai ales cu 
condiții de pregătire excelente 
(stadion de rugby, al 2-lea ca 
funcționalitate după Constan
ța). Atuuri care recomandă șl 
în viitor rugbyul bîrlădean la 
poziții onorante în campionat 

Locul 6 pe care s-a situat 
CONTACTOARE BUZĂU (an
trenor, L Țuțuianu) era oare
cum de așteptat, în condițiile 
unul lot cu valori autentice, 
ca de pildă, Dumitraș și Go- 
moescu, mai recent Stan, ta 
atenția selecționerilor pentru 
speranțe, dar și a unor „vete
rani", utili ce-i drept (Cioarec, 
Zafiescu, Podărescu), dar care, 
treptat, se pregătesc să trans
mită ștafeta unor titulari din 
rezerva de juniori, operație ce 
se impune și pe care noul an
trenor, care de fapt... revine la 
ctrma echipei buzoiene, P. 
Cosmănescu, o preconizează.

REUNIUNI INTERESANTE
Turneul

București**,
pugilistic „Ring 

a continuat 
miercuri, pe ringul instalat in 
incinta .. _
bal din Parcul sportiv ___
mo din Capitală, cu alte două 
reuniuni. Ca și în ziua pre
cedentă, majoritatea boxe
rilor care au evoluat s-au 
străduit să-și demonstreze
buna pregătire, reușind de 
multe ori partide antrenante; 
viu disputate, care î-au in- 
cîntat pe spectatori.

Prima gală a început eu 
disputele ..scmimijlociilor" 
bucureșteni N. Vînătoru (Tim
puri Noi) și V. Dincă (Mașini 
Unelte). A fast o întîlnire în
tre doi boxeri cu garda inver
să, dar cu stiluri diferite de 
luptă. Vînătoru, mai mobil 
și cu brațe mai lungi, a pre
ferat lupta de la distanță, Iar

terenului de hand-
Dina-

Problema încă nerezolvată este 
acea a unui teren de pregătire 
propriu...

Destul de departe de „cartea 
da vizită" de altădată, GRI- 
VITA ROȘIE (antrenori. Radu 
Demian și Emil Pasache) a în
cheiat competiția pe locul 8, 
bazată parcă, prea mult pe un 
singur realizator, T. Radu, li
der în propria echipă și în cam
pionat, la capitolul eficaci
tate, fără a avea „vîrfuri" de 
strălucire ca în trecut, ci 
doar... petarde ocazionale 
(Gurămare, Pongracz). Anu
mite ncconcordanțe în plan 
organizatoric au determinat 
scăderi vizibile în planul ex
primării echipei, care acum 
au fost depășite, noua condu
cere a secției (Eugen Tăcu, I. 
Roxin), și implicit, conduce
rea I.M.M.R. (director, ing. 
P. Diaconu, secretar al Comi
tetului de partid, C. Andrei)

Tiberîu STAMA

(Continuare In oao 2-3)

LA „RING BUCUREȘTI"*
mal 

a căutat să-și 
adversarul în 

în final.

— - •>------- -------------
Dincă, mai puternic și 
combativ, ’ '
depășească ____
disputa de aproape. m muu, 
după un meci plăcut, primul 
l-a convins pe arbitri să-i a- 
corde decizia. La aceeași ca
tegorie, o impresie plăcută 
a lăsat timișoreanul L. Mo
canii. sportiv înalt și cu 
O bună tehnică de luptă. Ou 
lovituri directe, executate 
precia. el l-a depășit pe gălă- 
țeanul M. Talie La una din
tre primele evoluții tn rlndul 
seniorilor. A. Toderașcu (O- 
llmpia Buc.), a evoluat pro
mițător, tntrecîndu-1 prin 
abandon, în primele secunde 
ale reprizei a Ii a. pe rapidîs- 
tul Gh. Stoian, tn urma unul

(ContJnasr* ta pag. 2—3)



Cel de al doilea turneu femi
nin din cadrul circuitului „play
off" dotat cu . Trofeul Sportul", 
organizat de clubul Rapid în 
condiții excelente, a adus cite
va noutăți, pe care le consem
năm pe scurt • Cercul parti
cipantelor s-a lărgit puțin (spe
răm să crească în continuare) 
prin înscrierea echipei târgo
viștene C.S.M. Oțelul care a și 
făcut o bună impresie (doar un 
set a despărțit-o de locul 2). 
Pentru noua venită, o primă 
probă reușită a „hainelor noi“ 
cu care speră să 3e prezinte în 
campionatul viitor • Echilibrul 
disputelor a fort mult mai 
pregnant față de primul tur
neu. din cele 10 partide des
fășurate in sala Rapid doar 
două term ini neta-se în trei se
turi • Pentru toate partici
pantele, programul alcătuit de 
organizatori (și ca urmare a 
numărului imnar de echipe) a 
constituit o veritabilă probă de 
rezistență, cu reuniuni dimi
neața și după-amiază în pri
mele două zile de concurs. Si, 
avînd în vedere stadiul în care 
se află, putem spune că. deși 
obositor, testul a fost trecut cu 
bine de competitoare • Re
marcabilă și de data aceasta 
ambiția cu care s-au angajat 
sportivele în meciuri (adesea 
peste nivelul de moment 
pregătirii generale). Și

TURNEUL 2 „PLAY-OFF",
PROBĂ DE REZISTENȚĂ... CONCURSUL DE ATLETISM PE ECHIPE- OGLINDI

oe uită de bonacuvință •lor
Punctajele în „Trofeul Sportul", 
care se cumulează, sînt: 10 p 
locul I. 8 p Jocul II, 6 p lo
cul III, 5 p locul IV. 4 p locul 
V, 3 p locul VI. 2 p locul VII, 
1 p locul VIII, plus cîte 
pentru participare.

ÎNVĂȚĂMINTE...

5 P

5i
re-

al 
________ , nu 

numai cele dornice de afirmare 
fin legătură cu acestea, vom 
reveni), ci și cele deja consa
crate. Așa de pildă. Tanța Ce>- 
drea (un turneu foarte bun) și 
Daniela Buhlea (Rapid). Ca
melia Iliescu si Camelia Doică 
(Chimia Rm. Vilcea), Doina 
Radu și Cristina Zamfir 
(C.S.M. Otelul Tîrgoviște) Ga
briela Copcea și Daniela Don- 
eiu (Penicilina Iași), Cristina 
Murcșan și Viorica Mazilcscu 
(Flacăra Roșie București).
• Organizatorii turneului 2, 

au oferit echipelor participante 
frumoase cupe cu inscripția 
„Trofeul Sportul ’89“ și fani
oane • Ca de obicei, galeria 
giuleșteană (citeva sute de iu
bitori ai voleiului) se implică 
intens in susținerea echipei fa
vorite. O parte a ei. însă, de
pășește uneori limitele. Unii se 
erijează în tehnicieni mai pri- 
oepuți decît cei ai echipelor și-i 
jignesc pe antrenori (la o ase
menea ofensă antrenorul... rapi- 
dist Florin State părăsind ban
ca), alții folosesc un limbaj 
trivial la adresa sportivelor din 
echipele „adverse", 
decentă se cuvine 
impus de galeria 
însăși, care — de 
și replicat în unele

Turneul nr. 2 a prilejuit 
unele învățăminte. Să ne 
zumăm doar la serviciu-prel na
re, deocamdată. S-a confirmat 
faptic că serviciul este o ar. 
mă tactică remarcabilă. Lip
sind în bună măsură crisparea 
din meciurile de campionat, 
am putut constata o mai mane 
preocupare pentru efectuarea 
de servicii puternice (și. fapt 
pozitiv, număruî celor greșite 
a fost mai mie decit in cam
pionat) și mai bine orientate 
tactic (spre jucătoarele cu pre
luarea deficitară, spre spații i 
descoperite — unde preluarea | 
din mișcare poate căpăta un 
grad mai mare de imprecizie 
— sau chiar la „intrare" cu e- 
fect direct asupra construcției 
atacului advers). Așteptăm ca 
astfel de preocupări să ducă, 
arin turneele următoare, la 
sporirea eficienței voleibaliste
lor noastre la serviciu, lucru 
vizibil în meciurile din Giu- 
leșiti. Cît privește preluarea 
(ea nu a strălucit in condițiile 
serviciului mai bine executat), 
se constată că ideea — in or
dinea zilei pe plan mondial — 
efectuării ei in trei jucători 
(jucătoare) specializați, deci 
foarte buni exeeutanți, trebuie 
avută in vedere. „Preluarea în 
grămadă" cum plastic. 6 nu
mea antrenorul M. Nieulescu, 
prezintă unele risouri, jucă
toare bune la alte capitole (a 
fost și cazul Tatianei Popia, 
fostă componentă a naționalei, 
și nu numai al ei), devenite 
ținte ale serviciului advers au 
cedat puncte prețioase, chiar 
decisive, din preluare... Dar 
turneele „play-off" ne pot ofe
ri și alte învățăminte, descope
rite jurând și inoereînd cîte 
ceva nou...

Vilcea (prima decadă a lui au
gust), cel din București (orga
nizator Flacăra Roșie) intre 29 
august și 1 septembrie (întrucât, 
pe 28. mai multe echipe susțin 
în Capitală norme de control, 
se scontează pe 8 participante) 
și cel de la Iași (14—17 sep
tembrie). unde organizatorii lo
cali invită toate divizionarele 
A. Mai e posibil un turneu 
Tîrgoviște (octombrie).

la

INVITAȚII PENTRU 
ECHIPELE MASCULINE

Ei rond Dinamo Zalău își pu
ne candidatura la organizarea 
unui turneu masculin la șfirși- 
tul decadei a doua a lui au
gust. iar Viitorul Bacău invi
tă echipele de A (am mai 
anunțat) la un turneu în sep
tembrie. Pînă atunci?

Rubricâ redactata de 
Aurelian BREBEANU

Atletismul este p rin excelen
ță un sport individual, dar tot 
atît de bine se poate afirma că 
el este și un sport de echipă. 
Nu ne gîndim doar la probele 
de ștafetă, exclusiv disputate 
între echipe, ci și la altele, pre
cum crosul, marșul, probele 
combinate etc.. încheind cu în
trecerile propriu-zise pe echi
pe, fie de club sau de repre
zentative. In această privință 
amintim că la nivel european 
există anual o Cupă a Campio
nilor, precum și în afara fe
luritelor meciuri, la fiecare doi 
ani, Cupa Europei — Bruno 
Zauli și. tot așa, o Cupă Mon
dială la care participă repre
zentativele continentale și ce
le ale R.D. Germane și Uniunii 
Sovietice, considerate drept 
cele mai putem1 ce din lume.

O echipă de atletism este, de 
fapt, suma individualităților 
care o compun! Dar practica a 
arătat-o, și nu doar o singură 
dată, că este mai ușor să des
coperi și să pregătești unele 
individualități, dec it să pre
pari o echipă. Ultima dovadă
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RULMENTUL BÎRLAD
(Urmare din pag. 1)

înțclegînd să sprijine ideea 
de rcinnodare a tradiției bu
ne, or reușite a unei secții cu 
peste 50 de ani de existență. 
Cum e și firesc !

O formație solidă., eehili- 
trată, care a mers aproape 
meci de meci pe „cartea atacu
lui", UNIVERSITATEA ELTIM 
TIMIȘOARA (antrenor, Gheor- 
ghe Rășcanu) a oouipăt locul 8. 
Vina ii aparține, unele acte 
de indisciplină ale jucătorilor 
și chiar ale... conducerii secției 
(neprezentarea la un meci, cel 
cu Farul, chiar pe... teren pro
priu !?) penali zi nd-o cu 2
puncte. O echipă care prezin- •' 
tă oerta disponibilități, dova
dă Răceau, titular la naționa
la
menea om de lot, iar în per
spectivă Ad. Mitocaru, și al
ții încă.

Totală surpriză — 
al rugbyștilor de la 
SIBIU (antrenor, 
Rășcanu). Explicații
un lot îmbătrânit,' o inegală a-

„mare**, Domocoș, de ase-

DE PE LITORAL PÎNĂ 
...LA IAȘI

Un plus de 
și poate fi 
giufleșteană 
altfel — a 
situații ce-

Următorul turneu feminin 
(nr. 3) este programat în ulti
ma decadă a acestei luni pe 
Litoral, fie în sală, fie pe tore- 
nuri in aer liber. Circuitul con
tinuă cu turneul de la Rm.

locul 9 
C.S.M. 

Dumitru, 
există :

ducere în prim-plan a jucăto
rilor tineri, o colaborare in
suficient de rodnică cu C.S.S. 
Șoimii, care a dat echipei, în 
10 ani, doar două elemente 
ce au confirmat, pe Drăgu- 
ceanu și Fugigi...

Un lot cu mulți jucători de
prima tinerețe a avut și ȘTI
INȚA PETROȘANI inițial cu 
I. Lornotă antrenor, apoi... iar 
în criză la acest capitol), cla
sată pe locul 10. Lingă Ratiu 
și Bezărău, ca titulari de nă
dejde, e nevoie de cît mai 
mulți jucători capabili să facă 
față meciurilor din prima 
grupă valorcă, în care, altă
dată, această echipă-fanion a 
rugbyului din Valea Jiului fie 
afla printre fruntașe !

Fără antrenori experimen
tați (după plecarea lui V. Iri- 
mescu, nici V. Nemesniciuc și 
nici Em. Mihai n-au fost în 
măsură să țină frânele echi
pei), ocupantă locului 11, PO
LITEHNICA AGRONOMIA 
IAȘI — în ciuda condițiilor 
foarte bune de pregătire si a 
onor jucători valoroși (Leu- 
ciuc, Colibă, Chirilă, Iftode, 
Signeanu) — n-a putut evita 
trecerea în grupa a 2-a valo
rică. Păcat, pentru 
cu mulți jucători (o 
ră A, Hidrotehnica, 
chipe de juniori în 
tul republi-an etc.)

Cît privește pe T.C. IND. 
CONSTANȚA clasată pe locul 
12, schimbarea antrenorului 
(inițial), V. BeTcu, apoi V. 
Turiceanu) a debusolat un lot 
și așa sub cotele competiției, 
Răimîne ca totul să lie luat cu 
răbdare, do la început...

ne este oferită de recentul Con
curs Republican de atletism pe 
echipe a cărui desfășurare nu 
este cea așteptată, întrece
rile desfășurate pînă acum în 
cadrul celor trei grupe valorice 
au, înainte de orice, meritul de 
a arăta în mod concret că 
este mult mai ușor să vorbești 
și mult mai greu să te ocupi 
de dezvoltarea atletismului, 
chiar dacă a fost nominalizat 
ca sport prioritar in absolut 
toate județele tării, iar intr-un 
număr de 27 dintre ele și in 
municipiul București figurează 
ca sport de înaltă performantă.

Că între vorbe și fapte este 
o mare diferență o dovedește 
situația totuși precară a atle
tismului nostru, aii cărui stan
ding valoric (cu excepțiile de 
rigoare), mai ales la bărbați, 
este departe de cerințele actua
le, de sarcinile privind dezvol
tarea acestei foarte Importante 
ramuri sportive. Și dacă, din- 
tr-un motiv sau alt rd. la cam
pionatele individuale, de se
niori și de juniori, individua
lități din diferite județe pot 
trece neobservate, întrecerea e- 
chipelor nu mal poate ascun
de mediocritatea.

In țara noastră existau, la 
sfîrsitul anului trecut. 1410 sec
ții de atletism, dintre care 10 
de nivel olimpic, 34 de nivel 
international 6i 131 de nivel 
național, ceea oe ar presupune, 
desigur, ca rezultatele să co
respundă acestui număr ridicat 
de ..laboratoare". în cadrul uni
tăților amintite își desfășoară 
activitatea citeva sute de an
trenori. Performantei'? realiza
te în cadrul întrecerii pe echi-

pe nu 
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în acesl 
doua a 
te — . 
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car nu 
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UN IMPORTANT ELEMENT TEHNIC
Spuneam în enisodul 

anterior că echipele a- 
flate la „bătaia" min
gii urmăresc două o- 
bieetlve : realizarea de 
puncte suplimentare si 
înlesnirea coechipieri
lor să treacă neloviți 
atât prin culoarul de 
ducere, cit si prin cel 
de întoarcere. Conform 
regulamentului. jucă
torul care execută 
„bătaia” trebuie să fie 
atent să nu depășească 
sunrafata semicercului 
(altfel, este considerat 
intra* în teren) si anoi 
se vină în snatele li
niei de plecare. de 
unde Doate intra în 
loc atunci cînd : min
gea a Dărăsit Dalma 
celui care o servește : 
unul sau mal multi 
coechipieri sînt în te
ren si mingea se află 
în 1oc : dună efectua
rea nronriei „bătăi". 
Alergarea are aceleași 
caracteristici ca si la 
celelalte locuri spor
tive. ea realizîndu-se 
ne distanta de 
m si 15—20 m 
ci cînd se 
dintr-un careu 
altul. în timnuj ____
dei se folosește alerga
rea normală s-nre îna
inte. cu spatele spre 
înainte sau lateral. în 
funcție de poziția min
gii. Onrirea jucătorului 
de la „bătaie” este o- 
bisnuită cînd mingea 
este ieșită afară din 
teren sau olnistul de- 
năseste culoarul de du
cere sau de întoarcere. 
Impusă dacă este ne
voit să-sl reorganizeze 
apărarea 
fi tintit 
la orice 
trului.

Foarte 
Dlă însă __ ___ _
să-i... ducă în traiecto
ria ei doar un careu 
sau două pe oinlstii 
intratl în teren si. ca

atare, ei sînt opriți si 
„jucati” de către ad
versarii lor de la 
„prindere”. apărîn- 
du-se ermetic de lovi
turile puternice ale a- 
oestora. Prin urmare, 
apărarea este elemen
tul tehnic cel mal im
portant al echipei a- 
flate la „bătaie”, com- 
ponentilor el cerindu- 
li-se calități deosebite 
ca : viteză, rezistență, 
detentă, priză corectă 
la minge. echilibru, 
intuiție pentru antici
parea intențiilor adver
sarului si un start ra- 
nld. A te apăra În
seamnă a depune un 
mare efort, o atentie 
continuă ne toată du
rata fazelor, a lupta 
permanent cu jucătorii 
în atee si a subordona 
acțiunile tactice indivi
duale celor colective. 
Iată citeva metode 
pentru deprinderea e- 
lementelor tehnice ale 
apărării :
• Jucătorul din apă

rare este așezat cu 
spatele la un perete, 
în fata lui. la circa 15 
m. se trasează o linie 
de unde ceilalți jucă
tori execută țintirea. 
La început loviturile 
vor fi mai ușoare. Jn- 
dieîndu-se de către an
trenor sau instructor 
care parte a corpului 
trebuie tlntită si mo
dul cum jucătorul din 
fata zidului e necesar 
să-si organizeze apă
rarea. Se exersează 
prin rotatie. ne grupe, 
lăsîndu-se apoi la la
titudinea sportivilor 
din atac modalitatea sl 
punctul de lovire. • 
Oinlstii stat așezați pe 
circumferința unui 
eerc cu diametrul de 
20—25 m. păstrînd în
tre el o distantă egală. 
In mijlocul cercului se 
află apărătorul. care 
poate fi lovit doar s- 
tunci cînd este prins

cu spatele sau numai 
la picioare.

Aceste exerciții au 
drept scop obisnuirea 
apărătorului cu mișca
rea de reacție în te
ren Si organizarea ele
mentelor de... defensi
vă. Apărarea între trei 
adversari se Învață pe 
unul din triu • ■
terenului (vezi figura 1) 
iar între patru jucători 
pe u-n careu al „drep
tunghiului” de oină 
(vezi figura 2). Oiniș- 
tii în atac vor între
prinde o serie de com
binații de pase. do 
care ie aplică in mod 
normai în timpul unul 
meci. Apărătorul va 
fi obligat să treacă 
prin toate spatiile de 
teren (careuri si triun
ghiuri) si îsi va termi
na misiunea atunci 
cînd a reușit să so
sească nelovit neste li
nia de scăpare. în ca
zul că va fi ochit, el 
va relua apărarea de 
la început, iar dacă 
tehnicienii găsesc că 
dă semne de oboseală

va continua 
mentul din locul 
a fost tintit.

Si acum citeva 
ții eficiente de 
rare : apărarea în 
eioare, organizată 
ticinat (figura 3) : 
tarea prin fentă 
corp a loviturilor 
gura 4) : printr-o pozi
ție joasă, bine organi
zată (figura 5) prinde 
mingea venită din fată 
in direcția pieptului, 
obligat însă să o lase 
imediat jos ; apărarea 
printr-o săritură cu 
ambele picioare (figura 
6). dar. pentru o mai 
mare siguranță si cu 
întrebuințarea mîinilor.

Mai sint si alte pozi
ții eficiente, iar facto
rii determinant! ai de
prinderii unei temeini
ce apărări pot fi asi
milați cea mai bine In 
ședințe de antrenament 
desfășurate in condiții 
de joc. elementele teh
nice fiind definitivate 
apoi în meciurile de 
verificare a stadiului 
pregătirilor efectuate.

imaginea ce-o avea în față ! 
Mai exact spus, ne-a oferit con
turul unui handbal aflat în 
plin progres pe drumul oe du
ce la intrarea în elita mondia
lă. Echipa reprezentativă mas
culină a reușit la C.M. de ca
lificare din Franța să promo
veze în grupa A a Campiona
tului Mondial. Ne-am propus, 
printre altele ca la C.M.. gru
pa A, din Cehoslovacia, din t 
doua lună a anului viitor, să 
obținem calificarea pentru J.O. 
din 1992. La rîndul ei, repre
zentativa feminină trebuie să-și 
demonstreze calitățile la C.M. 
de calificare (decembrie. Dane
marca) pentru a încerca, apoi, 
în 1990, la adevăratul Campio
nat Mondial care reunește e 
chiftele de „A", să obțină un loc 
pe podium și, implicit, califi
carea la J O.

— Revenind Ia activitatea 
internă, vă rog să ne spuneți 
ce a determinai modificarea 
formulei de desfășurare a di
viziei eșalonului secund ?

— La baza modificărilor — 
patru grupe a rite opt echipe 
fiecare, atît la masculin, cit și 
la feminin — am avut în ve
dere : 1. numărul crescut ăl 
jocurilor, astfel că pauza com- 
petitională a scăzut în dura-
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Cea mai importantă alergare 
rezervată trăpașilor din tara 
noastră. Derbyul (ediția 1989). se 
va desfășura duminică 9 iulie, de 
lia ora io. pe hipodromul din 
Ploiești. Ediția din acest an se 
anunță deosebit de interesantă, 
prin echilibrul de forte existent, 
majoritatea concurenților emitînd 
pretenții justificate de victorie. 
Astfel Robert, deținătorul recor
dului generației, vine dună o 
reușită participare la mitingul 
internațional de la Berlin, unde 
a realizat un remarcabil record
de 1 ai,7/km. pe distanta de 2000 
m. timp încă nerealizat pe nista 
de la Ploiești, mult îmbunătățită 
de organizatori. Dacă. deci. Ro
bert va fi condus așa cum tre
buie. cu greu va putea fi învins, 
dar nu imposibil.

In lupta finală va conta, desi
gur. si Sebesel. elevul specialis
tului probei, antrenorul cu cele 
mai multe victorii în această 
prestigioasă cursă, camnionn’ 
„en titre” M. Ștefănescu, emițînd 
si el pretenții absolut justificate 
la victorie.

De asemenea. Vizir, proaspătn' 
cîștigător al „Premiului de Incer- 
care”. care fl are în sulky ne 
cel mai tSnăr antrenor. V. Pă- 
trascu. învingător (cu Ager) în 
Derbyul din anul trecut sl unul 
din cei mal buni pregătitori dr 
cai pentru o astfel de cursă 
(fond), sc va lăsa greu învins 
de adversari.

O altă pretendentă la cîștigarea 
Derbyului generației sade (proba 
este rezervată cailor de 4 ani. 
oare narticină la ea doar o sin
gură dată in carieră) este Tufa- 
nela. care se află cel mal aproa
pe de forma maximă, ultima ei 
evoluție fiind remarcabilă, dună 
un start nefericit sl o alergare 
in care a ocolit cel mai mult ve
nind pe locul 3 !n „Premiul de 
Încercare”. Merite în acest sens

revin lui N. Nicolae. care, de 
altfel, in anii trecut! a mai reu
șit victoria în această importan
tă alergare cu Rodion, nroducînd 
una din marile surprize ale der- 
byurilor.

Un alt nrotagonist al Derbyu
lui din acest an este Sinoe, care 
se prezintă cu cartea de vizită a 
celui mai bun fondist al gene
rației, fapt dovedit Drin succesele 
sale în mai multe curse de fond, 
printre care si cea din „Premiul 
Municipiului București”. D. . To- 
dută fiind mai întotdeauna unul 
din principali! candidați la locul 
întâi.

Ultimul portagonlst previzibil 
al apropiatului Derby este THy.

„RING BUCUREȘTI"
(Urmare din pag. 1)

in-rapid schimb do lovituri, 
cheia t cu o puternică dreaptă 
la bărbie. într-o partidă aprig 

musceleanul I. 
mai precis și mai 

acțiunile ofensive, 
C.

disputată, 
Bădescu, 
rapid în 
l-a învins la puncte pe 
Nae (Grivița Roșie).

în întrecerile „mijlociilor", 
C. Grecu (URBIS Buc.) La 
scos dn luptă, în prima repri
ză, în urma unor puternice 
lovituri la corp, pe M. Dragu 
(IMG Buc.), iar V. Mihai 
(Metalul Buc.), a primit de
cizia de învingător în fața lui 
P. Crăcituiescu (Grivița Ro
șie).
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) al echipe- 
n, și tot a- 

angrenate
3. împăr- 

upe pe cri- 
iuce la rea-

4. Stimula- 
rederea pre- 
A.

i calitatea

Dinamo a avut din nou o fO- 
sine strînsă la potou, după un 
maraton foarte disputat cu 
eterna sa rivală. Steaua; mara
ton, cum se știe, urmărit cu su
fletul la gură pînă la ultima 
secvență de închidere a sezo
nului oficial (adăugind, deci, și 
finala „Cupei României") de 
către iubitorii fotbalului din 
țara noastră. în locurile unde 
au evoluat cele două 
niște, stadioanele au 
proape în permanență 
ne, publicul gustând 
spectacolelor sportive 
Aoest palpitant duel dintre ce
le două mari rivale n-a făcut 
altceva decît să ridice ștacheta 
performanței ambelor formații, 
adică, așa cum bine a remar
cat odată Mircea Lucescu. „Dî- 
namo n-ar fi fost ceea ce este 
acum fără Steaua și viceversa".

Sigur că Dinamo și-a prepus 
ca obiective prioritare ale se
zonului recent încheiat (cam
pionat + cupă) ocuparea prime
lor locuri pe podium. Ei 
bine dacă in matematică unu 
și cu unu fac întotdeauna doi, 

Iîn fotbal (mai ales în fotbal) 
socoteala nu mai eate atît de 
simplă, întnucît rezultatele fi
nale deoind de un șir de „da
că...". Și atunci, judecind echi
pa „alb-roșu“ la ceasul adevă
rului, oe s-ar cuveni să spunem I despre ea ?

TOTUL RAPORTAT LA CO
TELE MARII PER FORMAN- 

ITE. în primul rînd e de notat 
faptul că „Dinamo ’89", aflată 
încă intr-un moment de fini- 

Isare a procesului de reconstruc
ție, a demonstrat o sporire a 
acumulărilor calitative, reflec
tate în creșterea corespunză- 

. toare a competitivității echipei

I
I
I
I
I
I
i
I
I

I

I

protago- 
fost a- 
arliipli- 

calitatea 
oferite.

sesia lui D. Georgescu —2, de
ținătorul recordului de goluri 
înscrise: 47, șț Cămătaru). per
formanță. credem, stimulatoare 
pentru tinărul atacant in pers
pectiva toamnei oare vine, cu 
partidele din „Cupa Cupelor" și

nalizare, din acest motiv echi
pa fiind marcată de o anumită 
stare de precipitare, in condi
țiile creării multor ocazii 
gol". ___
ne-a furnizat acest punct de 
vedere neutru, este conștient

-------- - dc
Mircea Luoeseu. care

TOTUL PORNEȘTE
Cu toate că anii trec, cu 

toate că firele albe se înmul
țesc, Costică Rădulcscn, antre
norul echipei „Poli" Timișoara. 
a rămas același pătimaș al fot- 

de care s-a 
viața.

2. DINAMO 34 30 2 2 130-30 62
• Puncte realizate pe teren propriu : 32 (a pierdut cite un 

punct la Steaua șl S.C. Bacău) ; puncte obținute in deplasare : 
30 (cîte 2 p la S.C. Bacău, F.C. Bihor. F.C. Argeș. Sp. Studen
țesc, Univ. Craiova, Corvinul, F.C.M. Brașov. F.C. Farul, Ote
lul. A.S.A. Tg. Mureș, Flacăra. „U“ cluj-Napoca. Rapid, F.C. 
Inter și Victoria).
• Golgeterii echipei : Mateut 43 de goluri (1 din 11) ; Vai

școvici 21 (11 din 11 m) ; Cămătaru 15 ; Răducioiu 12 (2 din 11 
m) ; Mihăescu 9 ; Rednic 7 ; Andone 5 ; Lupu 4 (1 din 11 m) ; 
Lupescu, Sabău. Dochia — cîte 3 ; Timiș 2 ; Viscreanu. Varga. 
Orac — cite unul.
• Jucători folosiți : 23 — Mateut 34 de meciuri : Rednic 32 ; 

Miiiaescu, Cămătaru. Lupescu — cîte 30; Stelea. Răducioiu — 
cite 29 ; Lupu 27 ; Varga 26 ; Sabău, Vaișcovici — cîte 24 ; Vis- 
ereanu 19 ; Andone, Klein — cîte 15 ; Sabou 13 ; B. Bucur 11 ; 
Ad. Matei 10 ; Al. Nieolae 9 ; Orac. Dochia — cîte 8 ; Timiș 7 ; 
D. Moraru 6 ; Nicoară 1.
• Media notelor echipei : 6,94.
• Media notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. Mateut 7,57, 2. Sabău 7,52, 3. A. Rednic 7,39.
® Cartonașe galbene : 26 (11 suspendări) — 10 jucători (cele 

mai multe : Varga, Mihăescu — cîte 4).
e Cartonase roșii : Vaișcovici. Cămătaru (ambii în etapa a 

XX-a).® A beneficiat de 18 lovituri de la 11 m t 15 transformate 
(Vaișcovici 11, Răducioiu 2, Lupu și Mateut — cîte una), 3 ra
tate (Mateut 2. Vaișcovici una) ; a fost sancționată cu 4 penal
ty-uri (2 transformate, 2 ratate).

balului, acest loc 
legat pentru toată

— Ai revenit 
după cițiva ani, și 
o readuci în „A".

— N-a fost deloc simplu. 
Prin iarnă a apărut un articol, 
în „Supliment", un articol în 
care „Poli" și U.T.A. enau 
£ață-n față. Mulțescu a vorbit 
despre „Poli", eu am spus câ
teva cuvinte despre U.T.A. în
tre altele, mult mai tinărul 
Multescu a adus ca argument 
în favoarea lui „Poli" 
meu de experiență. Se 
si asta a contat.

la 
ai

„Poli", 
reușit să

simplu.

plusul 
pane că

a fost sancționată cu 4 penal-

— Cum ați ciștigat seria?
— Vedete nu am avut. Am 

mizat pe vechea mea idee, jo
cul grupat care obligă, vrînd- 
nevrind, jucătorii. Așa cm lu
crat și la Galați. Jocul grupat 
asigură ... deschiderile eficace 
spre toate zionele terenului.

mai ales cu cele decisive ale 
primei noastre reprezentative.

Logic, sportul substanțial în
registrat de Dinamo la „capi
tolul eficacitate" este consecin
ța preocupai ii pentru perfec
ționarea jocului în atac al e- 
chipei, bazat pe calitățile in
dividuale ale oomponenților ei;

:uție că ar- 
)er? ane tu- 
cedente. A- 
faptului că 

ire „cava- 
• u susținut, 
stagii, s-a 

i pregătire 
. Cînd s-au 

derogări, 
sancțio-

I
I
I si

Că jocul in atac al echipei sale 
trebuie finisat, că mijlocașii 
trebuie să se implice mai mult 
la finalizare, simțul lor de res
ponsabilitatea reclamînd ți con
tribuții personale în momente
le cele mai fierbinți ale jocu
rilor cu caracter decisiv. Așa 
cum Steaua a crezut și a reu
șit în regenerarea ei, tot așa 
și Dinamo are dreptul (și dis
ponibilitățile) să scruteze viito
rul prin aceeași prismă. în a- 
cest mod. ea va urca sigur roi 
trepte pe drumul afirmării și 
creșterii cotei sale valorice in
ternaționale.

Stelion TRANDAFIRESCU

— Ce e cu Trăistaru, lide
rul eficacității ?

— Un băiat talentat, severi
nean, dar cane, dacă se _va 
complace in boema de astăzi, 
se va stinge. Sper să nu ajun
gem acolo.

Ce e nou ia fotbal ?
— Am văzut cam tot ce s-a 

jucat mare în Europa. Nou nu

DE LA PRELUARE"
e nimic. Dar cu specificația că 
marcajul a devenit mult mai 
strîns (vezi A.C. Milan, pînă 
la sufocare), pressingul e con
diția marii performanțe. iar 
preluarea, simpla preluare, da
că nu e ultrarapidă frînează 
totul. La noi. deocamdată, mar
cajul n-a făcut pași înainte, 
pressingul e doar un deziderat, 
deoarece cei mai mulți dintre 
jucătorii noștri nu au resurse 
fizice suficiente pentru a reve
ni cu insistență întru curma
rea încercării de atac a adver
sarului. Ceea ce nu înțeleg, in
să, e dificultatea preluărilor. 
Sînt destul de rare cazurile în 
care fotbaliștii noștri preiau 
cu fata la poarta adversă, cînd 
o simplă schimbare de macaz, 
pe direcția dc înaintare, acce
lerează acțiunea Preluarea cu 
spatele la poarta adversă pre
supune două-trei mișcări în 
plus, timp în care coechipierii 
renunță, iar adversarii se re
așează fără grijă pe pozițiile 
apărării. Consecința? Ai pre
luat și nu ai cui pasa.

— Ce zici dc Oțelul?
— împotriva părerilor cane 

circulă, Oțelul nu era o echipă 
epuizată de efort. Nici acum 
nu este, atîta vreme cît există 
barometrul Burcea. care a a- 
vut u>n final foarte bun. Oțelul 
a pierdut pentru că a crezut că 
poate schimba cin mers stilul 
ile joc. Acum doi ani. Antohi, 
în cadrul jocului grupat, era o 
verigă. în campionatul recent 
încheiat, a devamt propriul său 
obstacol.

loan CHIRILA \

ipt
I 1

al 
:t

ile u- 
treculc f

MECI AMICAL
Așa cum s-a mai anunțat, 

Rapid va susține astăzi, pe sta
dionul Giulești, începînd de la 
ora 17,30, un atractiv joc a- 
mical internațional cu echipa 
marocană Assania, clasată pc?

ÎN CIULEȘTI
locul III în campionatul țării 
sale. Cu acest prilej, formați® 
giuleșteană va folosi și câțiva 
noi jucători lineri, de per-i 
spectivă.

ASTĂZI, LA ORADEA, FINALELE JUNIORILOR „MICI“

I
STEAUA-VIITORUL 1G. MUREȘ (II) Șl VIITORUL HUNEDOARA - VIITORUL TG. MUREȘ (III)

perma->ați .
unui climat 
al ca activi- 
la nivel de 

desfășoare 
muncă, de 

aalizarea a- 
em nevoie 
prijin din 
uburilor și 
ui corp de 
ailor jude-

Dumi- I
sosire I

l se mal a- 
ul „Premiu- 

care s-ar 
Ca de altfel 

renor si dri- 
că va reuși 
1 debuleu pe 
ri. ar putea 
favoarea sa.
MOSCU

I
I Cămătaru, plecare spectaculoasă de lingă Cerezo, spre poarta 

„ j, meCiUi țur Dinamo —- Sampdoria 
Foto : Aurel D. NEAGU

apărată de Pagliuca. (Fază din
1—1, din Cupa Cupelor).

I

istii geiiera- 
smiului Car
eu sanse 1® 
olva ne nar
ii. C. Dumi- 
ir. la s
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I

scara a in
ia C:5îego- 
Chiar în 

:ei prezenți 
lnire atrac- 
înfcre doi 

in (A.E.M. 
nac (Mcta- 
Lreaptă pie
le timișo- 
zersarulul e 
in repriza 
ind aban- 

de ring. 
ioiu (I.M.G. 
ie (Steaua) 
âe atractiv 
în ultimul 
imind de- 
Joi compe- 
încă două 
Ie la ora 13.
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pe plan intern și internațional, 
urmarea unei munci riguros ra
portate la cotele impuse de ma
rea performanță. O muncă des
fășurată neobosit, cu pasiune 
Si cu înalt profesionalism, de 
cei doi antrenori, M. Lucescu 
și FI. Clieran, la care se adau
gă contribuția tuturor factori
lor responsabili din oadrua clu
bului și din afara lui. „Primă
vara europeană dinamovistă" 
sugerează concret saltul de ca
litate al echipei. La Lahti, dar 
îndeosebi la Dundee și la Cre
mona s-au dat examenele ma
turității internaționale a înti
nerite) formații din $os. Ște- 
fan cel Mare. A ieșit din cursa 
întrecerii „Cupei Cupelor" fără 
înfrîngere, cu cele mai puți
ne goluri primite (cît de aproa
pe a fost calificarea în semifi
nalele cupei continentale!), a 
primi elogii în presa unei țări 
unde fotbalul a devenit o ma
re industrie (Gazetta dello 
Sport din Milano : „Dintre toa
te adversarele înlîlnite de 
Sampdoria, Dinamo s-a arătat 
cea mai vatorosă competitoa
re"), toate acestea sînt dovezi 
concludente ale reintrării 
succes a echipei Dinamo 
circuitul formațiilor de 
oontinentală.

Raportmd-o la parametrii a- 
nuilui oompetițional încheiat. în 
comparație cu precedentul. Di
namo ne-a relevat o stabilitate 
a formulei de echipă, o constan
tă a rezultatelor obținute, mai 
ales printr-un joc ofensiv, 
doborârea recordului de goluri 
marcate în campionat del.T.A.. 
cu mai mult de patru decenii 
în urmă, fiind dovada cea mai 
concludentă a potențialului e- 
chioei dinamoviste. în a-oest 
cadru stimulativ a fost posibi
lă «1 ciștigarea prin Mateut. a 
celei de-a patra „Ghete de 
aur" cirrooene (precedentele, 
cum se știe. afHndu-.sc în po- Itranca

cu 
în 

talie

I
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I
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un joc, e drept, mai puțin în- 
.cinat spre viteză, ruperi de 
ritm, agresivitate și mai mult 
spre o geometrie a desenelor 
tactice care să permită acce
sul ta finalizarea pe diferite 
.traiectorii de joc ale dinamo- 
viștilor. Și momentul de apăra
re se prezintă vizibil îmbună
tățit. dovada reprezenitîind-o, re
petăm, partidele din „Cupa Cu
pelor".

Cînd vorbim de acumulări 
.calitative cu implicații directe 
pe pianul competitivității e- 
chipei, atunci trebuie să su
bliniem și contribuția substan
țială a unor componenți ai clu
bului Dinamo ia startul fruc
tuos, la întreaga campanie a 
echipei naționale, desfășurată în 
preliminariile C.M. Atitudinea 
față de performantă cultivată 
în permanență in laboratorul 
echipei a făcut ca alături de 
mai vechi „tricolori" (Cămăta- 
ru, Rodnic, Andone Mateuț) și 
alți coechipieri de club (Sabou, 
Stelea, Lupescu, Vaișcovici) să 
fie selecționați la „națională". 
Ca să nu mai spunem și de 
Răducioiu și B. Bucur solici
tați la acțiunile lotului repre- 
aontativ de tineret.

Fără discuție eă „la ora bi
lanțului dinamovist", pe care 
conducerea tehnică îi pregăteș
te cu competența și echilibrul 
oe o caracterizează, se vor a- 
duec în discuție nu numai as
pectele pozitive menționate (ele 
reprezentînd experiența pro
priei activități a mieroclimatu- 
lui dinamovist). ci și ceea ce 
trebuie întreprins pentru creș
terea în continuare a competiti
vității echipei. Tot in presa 
italiană, comentatorii, scoțînd 
în evidență „jocul de mare sub
tilitate pînă Ia marginea lui 
16 m al dinamoviștilor", relevau 
că acestora „le lipsește echili- 
brul-p<sibotonic in faza de fi-

Acum, cînd fotbalul nostru se 
află în vacanță, cei mai tineri 
fotbaliști — am numit junio
rii II și III — se pregătesc să 
ajungă — prin finalistele lor 
— la linia de sosire a actualei 
stagiuni. Această întîrziere nu 
este determinată de lipsa for
ței necesare de a parcurge res
pectivul traseu dacă s-ar adu
ce în discuție virsta lor frage
dă, ea are la bază un motiv 
tradițional, aceia de a încre
dința celor mai mici fotbaliști 
frumoasa misiune de a trage 
ei cortina peste scena competi- 
țională. O vor face și acum, 
așa cum s-a întîmplat mulți 
ani la rînd.

Așadar, astăzi, la Oradea se 
va derula ultima „secvență" a 
sezonului competiționa] 1988/ 
1989. pe stadionul F.C. Bihor 
urmînd a se disputa, în cuplaj, 
de la ora 16. finalele Campio
natelor Republicane ale junio
rilor II și III.

In deschidere, față în față 
se vor afla Viitorul Hunedoara 
(antrenor Nieolae Jur că) și Vi

LOZUL VACANTEI
teniisiune specială limitată/

ClȘVIGURI 
SUPLIMtNTARț 
(NN ---------
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XMHVOSPOn» 

televizoare color 
AUTOTURISME „DACIA 1300’ 
și numeroase ciștiguri in bani

itorul Tg. Mureș (antrenor Teo
dor Mesares), echipe care s-au 
impus cu autoritate în ediția 
de debut a acestui campionat 
la care au participat formații 
reprezentînd divizionarele „A" 
și „B“. precum si Centrele o- 
limpice Viitorul, alcătuite din 
jucători născuți după 1 august 
1973.

Cine va cîștiga primul titlu? 
Răspunsul este simplu! O re
prezentantă a celor mai tinere 
centre fotbalistice. Viitorul, 
unități care — iată — confir
mă. argumentînd prin fapte, 
ideea de înființare a unor nu
clee de acest fid.

In „partidă-vcdetă" se vor in- 
tflni Steaua (antrenor Radu 
Troi) și Viitorul Tg. Mureș (an
trenor Mircea Lepădătescu), 
alte două finaliste merituoase 
într-o întrecere oare a avut din 
start același cadru organizato
ric, singura diferență fiind cea 
a vîrstei. cu jucători născuți 
după 1 august 1972. Și în acest 
caz. întrebarea este inerentă : 
cine va cîștiga? Bucureștenii

volanți 
rețeaua
Prono- 
• în-

De vinzare, 
la toate agen
țiile și vinză- 
torii 
din 
Loto - 
sport 
semnate sur
prize cu pri
lejul sezonu
lui estival • 
Singura cheie 
a reușitei: par
ticiparea con- 
«♦-•ntă I 

aduc în discuție marea ambiție 
de revanșă pentru nedobîindirea 
titlului de către colegii lor 
mai mari în finala cu Univer
sitatea Craiova. în timp ce 
mureșenii vizează — mărturi
sit — o spectaculoasă „dublă", 
ei fiind prezențj. lesne de ob
servat, în ambe'e finale, ceea 
oe reprezintă deia o frumoasă 
performantă pentru cei din Tg- 
Mureș.

LOTO-PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 4 IULIE 1989

Extragerea I : 16 27 16 28
13 10.

Extragerea a ll-i: G 3 4 O 
38 19.

Fond total de ciștiguri t 
480 025 Ici.

• Iubitorii concursurilor PRO
NOSPORT au pășit „cu dreptul", 
participind la primul concurs or
ganizat pe baza partidelor din 
competiția internațională INTER
TOTO 1989. Cu această ocazie, vă 
informăm că participantul Vasile 
Rogojină, din localitatea Rișca, 
județul Suceava, s-a apropiat de 
un adevărat record în ceea ce 
privește cîstigurile obținute : 
astfel, el a reușit performanta 
ca, prin cumul de ciștiguri pe 
același buletin. Jucat în propor
ție de numai 25% (11). să bene
ficieze de un autoturism ..Dacia 
1300“ <70.000 lei), precum si de 
diferența în numerar, care se ri
dică la suma de 74.710 lei. Tot pe 
un buletin cu ciștiguri cumulate, 
participantul Vasile Lazăr. din 
Timisoara, a obtlnut substanțiala 
sumă de 53.663 lei. Iată. deci, că 
sl de această dată participant!! 
Si-au valorificat sansele ne mă
sura așteptărilor (reamintim. de 
pildă, că si La categoriile a doua 
Sl a treiz s-au obtinut cîstiguri 
de 13.053 lei și respectiv. 1506 
lei).

Si încă o informație : atragem 
atentia că. atît la concursul din 
8 iulie, cit sl la cele care ur
mează. în locul echipei Eintracht 
Frankfurt (retrasă din concurs 
cu puțin înaintea începerii com
petiției) va fi trecută echipa 
HANNOVER ^3.



TOVARĂȘUL
§

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUSESCU,

SEMIFINALE LA WIMBLEDON
s

Așadar, sînt junoscuie semi- 
finalistele ediției actuale a tur- 

„ neului de tenis de la Wimble- 
S don. Acestea sînt Steffi 
§

SOCIALISTĂ „CINTAHfA ROMÂNIEI^
(Urmare din pag. I)

la sosire, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu cu multă căldură, cu 
deosebită stimă și considerație. 

Noua întilnire cu conducă
torul partidului. și statului a 
dobîndit din primele momente, 
caracteristicile unei adevăra
te sărbători. Pe mari pancarte 
se aflau înscrise urări la adre
sa partidului și a secretarului 
său general, a patriei noastre 
socialiste, a eroicului popor ro
mân. Cei prezenți purtau cu 
mîndrie portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Plena Ceaușescu. drapele tri
colore și roșii.

S-a scandat cu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu, ____
XFV-Ica Congres

In această ambianță 
ziastă, de puternică 
patriotică, cei prezenți 
Primat 1 *' 
deplina i______  __ _____

i noastre națiuni față de hotărî- 
rea recentei Plenare a C.C. 
al P.C.R. privind propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reînvestit, la cel de-al 
XIV-lca Congres al P.C.R., în 
funcția supremă de secretar 
general al partidului.

In repetate rînduri. tineri și 
tinere, uteciști, pionieri și 
șoimi ai patriei s-au apropiat 
cu _ dragoste do conducătorul 
iubit al partidului și statului 
nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de tova
rășa Elena ' Ceaușescu. ofe- 
rîndu-Ie flori, adresindu-!e 
emoționante cuvinte de mulțu
mire pentru tot cc au făcut 

al

ȘÎ 
reales

însuflețire 
P.C.R.

poporul I", 
la al

entu* 
vibrație 
au ex- 

adinca satisfacție și 
adeziune ale întregii

mire pentru tot cc_
și fac spre binele patriei, 
poporului român.

In aplauzele și 
celor prezenți, 
Nicolao Ceaușescu T. _____ ...
Elena Ceaușescu au fost invi
tați în zona în care se efec
tuează lucrările de fundație, 
unde, într-unul dintre pilonii 
viitoarei construcții, au așezat 
cilindrul cu Înscrisul devenit 
simbol al emoționantei inau
gurări oficiale a acestui nou și 
monumental edificiu, semnifi
cativ pentru măreția prezentu
lui socialist al patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au turnat apoi cuuc de beton 
la temelia clădirii, impresio
nant aci de ctitorie, moment 
solemn subliniat prin pu
ternice aplauze, prin însufle
țite urale și ovații.

Edificiu 
precedent ,__ ____
noul Complex cultura! de pe 
Bulevardul „Victoria Socia
lismului" va cuprinde șapte 
săli de spectacole, intre care 
sala Operei cu peste 3100 de 
locuri. Alte șase săli, avînd ca
pacități de 2 100,1 900, 900 (două 
Săli), 800 și 550 de locuri, vor 
fi astfel amenajate' și dotate 
incit să ofere condiții optime, 
in'r-un cadru de strălucire ar
tistică și confort, pentru spec
tacole de teatru, balet, con
certe. film, expoziții, co
respunzător întregii sfere de 
cuprindere cuttural-artîstică a 
Festivalului național „Cîn- 
tarca României".

Lucrările de pe vastul șan
tier oferă deja o imagine edi
ficatoare a marelui com
plex cultural. Indicațiile date 
de secretarul general al parti
dului s-au materializat. Încă 
din faza de concepție a lucră
rii, in proiecte ce-1 conferă un 
caracter monumental, speci
fic construcțiilor , realizate în 
ultimii ani. precum șl multi
ple funcționalități, în con- 
Oordanță eu exigentele Fcs-

aclamațiile 
tovarășul 

și tovarășa

de amploare fără 
în țara noastră.

tivaluiui național „ 
României*. întregul 
va dispune de dotări 
moderne, ce asigură
acustice și vizuale
bune, desfășurarea 
cotelor și a altor manifestări 
la un înalt nivel de concepție 
și realizare scenică.

O atenție deosebită s-a a- 
cordat problemelor legate de 
realizarea unei arhitectonici 
individualizate a fiecărei săli, 
a holurilor și celorlalte încă
peri, pentru asigurarea unei 
estetici corespunzătoare a in
terioarelor.

Mulțumind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru ?* 
noarea deosebită t făcută prin 
inaugurarea oficială a lucră
rilor, constructorii s-au anga
jat să-șî intensifice eforturile 
în vederea finalizării in cele 
mai bune condiții a acestui o- 
biectiv social-cultural reprezen
tativ pentru chipul nou ai 
Bucurcștiului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu au 
stat de vorbă apoi cu °a,"cni 
do cultură și artă prezenți la 
ceremonie, care au exprimat 
profunda recunoștință pentru 
realizarea acestui complex cul
tural unic prin . I 
monumentalitatea și 
salo destinații —_
floare arhitectonică 
reștiului de azi și 
una.

Secretarul general 
dului a subliniat că 
sar ca, încă de pe 
lectivelo artistice bucureștene 
să pregătească spectacole pe 
măsura măreției și frumuseții 
noii construcții.

La plecarea de pe șantier, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sl tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului, au străbătut pe Jos 
o parte a Bulevardului „Vie 
toria Socialismului".

Aici, în zona aflată încă în 
stăpînirea constructorilor, toți 
cei prezenți privesc cu ad
mirație modernul ansamblu ar
hitectonic apărut în centrul 
Capitalei, la inițiativa secreta
rului general al partidului. Se 
văd de o parte și de alta fa
țadele 
dificil, 
linilor 
rată a 
tă de .... 
complex urbanistic 
Unirii. In față, pe colina din 
capătul Bulevardului „Victoria 
Socialismului" se înalță doini 
natoarc 
bliciL

Miile 
lutat cu 
Nicolae . . •
Elena Ceaușescu, cărora le-au 
exprimat sentimentele lor de 
înaltă prețuire. Evoluția a 
numeroase grupuri de sportivi 
si copii, a ansamblurilor de 
eînteeo și dansuri au întregit 
ambianța sărbătoreasca a . mo
mentului. S-au scandat minute 
in sir: „Ceaușescu — P-C.R-î » 
„Ceaușescu și pop,or^v-„Ceaușescu, reales la al ai» 
lea Congres î“.

A fost reafirmată și în acest 
fel hotărîrca fermă a comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de a acționa pentruîn
făptuirea orientărilor și indica
țiilor cuprinse în cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ta recenta Plenară a C.C. ai 
P.C.R., pentru îndeplinirea in 
cele mal bune condiții a sar
cinilor pe anul în curs șl pe 
întregul cincinal, a planurilor 
șl programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării m 
perioada 1991-1995 și u> pers
pectivă, asigurînd înaintarea 
neabătută a României pe dru
mul luminos al socialismului și 
comunismului.

.Cintarca 
complex 

tehnice 
călită (i 
foarte 

specta-

proporțiile, 
multiplele 
adevărată 

i a Bucu- 
dintotdea-

al parti- 
este necc- 
acum, co

SIICCFSE Alt
TfNISMANILOR ROMÂNI

SOFIA, 5 (Agerpres). — în 
optimile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la 
Varna, jucătorii români au ob
ținut victorii : Florin Segăr- 
ceanu l-a întrecut cu 6—2, 5—7, 
6—1 pe italianul Moine. Geor
ge Cosac a dispus eu 6—2. 6—2 
de polonezul Iwans.kl, iar Raz- 
van Itu a cîștigat cu 6—1. 4—6,
6— 3 partida cu englezul Koul.

Alte rezultate - Petrov (Bul
garia) — Rico (Italia) 6—2, 
4—6, 6—1 j Soerensen (Dane
marca) — Lazarov (Bulgaria)
7— 6, 6—2 ; Osting (Olanda) —
Couso (Argentina) 6—1, 6—3 ț
Biagiantl (Italia) — Velev 
(Bulgaria) 6—2 6—1.

meci disputat în compania ita
lience! Laura Goiarsa (32 în 
clasamentul mondial) și cîști
gat in extremis, cu scorul de 
6—3, 2—6, 7—5. după ce a sal
vat două mingi de meci (la 
2—5 și la 3—5 în ultimul set). 
De reținut că americanca s-a 
calificat în semifinală la 
Wimbledon pentru a 17-a oară 
din cele 18 participări (doar în 
’83 nu a reușit acest lucru), ob- 
ținînd cea de-a 96 victorie la 
simplu.

Cea de-a treia semifinalistă 
este suedeza Catarina Lind
quist, locul 24 în ierarhia mon
dială. singura nescontată a- 
junsă în această fază. După 
scoaterea din cursă în „optimi" 
a cehoslovaciei Helena Sukova, 
ea a pus capăt șirului victo
rios al sud-africancei Rosalyn 
Fairbank (care le eliminase pe 
Sabatini și pe Fernandez). Mar
tina Navratilova — cu 9 ti
tluri în palmares, record abso
lut — a cîștigat mai greu de
cît arată scorul (6—1. 6—2)
partida cu americanca Gret
chen Magers (locul 41 mondial). 
Si ea una dintre revelațiile tur
neului. Mai greu. întrucît pri
mul set a durat 62 de minute, 
meciul încheindu-se după alte
le 47. Cu 91 de victorii din oe- 
le 99 de partide susținute pe 
iarba londoneză. Navratilova 
are tot dreptul să spere în- 
tr-un „duel" direct cu Graf. 
(D. S.).

Graf 
nr. 1), 
Catari- 
Marîi- 
2). în

(R.F.G. cap de serie 
Chris Evert (S.U.A. 4). 
na Lindquist (Suedia; și 
na Navratilova cS.U.A.. 
ordinea lor de oe tablou. Prin
cipala favorită. Steffi Graf, 
deținătoarea titlului, și-a luat 
revanșa (după t'inaia oarizină) 
în fata Arantxej Sanchez (Spa
nia). încheind „conturile" în 
numai două manșe: 7—5. 6—1). 

set 
u—.. —a „nu

§ am atins încă nivelul meu ade- 
§ vărat" Următoarea sa adversa- 
§ ră, Chris Evert, s-a calificat în. 
§ tre primele patru după un

I
§ Ea nu a pierdut nici un 
§ pînă acum deși declară că

TURNEUL DE POLO
DE LA VARNA

§ SOFIA, 5 (Agcrpres). — 
^Turneul de polo pe apă de la 
Ș Varna s-a încheiat cu victo- 
țȘria selecționatei Iugoslaviei 
§ — 10 p, urmată de echipele 
$ R.F. Germania 7 p, U.R.S.S. 6 
îs p. Cehoslovaciei — 3 p, Bul- 
§ gariei și Poloniei 2 p. In ul- 

timul meci, reprezentativa Iu- 
§ goslaviei a întrecut cu 11—8 
ș (3—3. 4—2, 2—3. 2—0) forma- 
§ tia U.R.S.S.

S: p, Cehoslovacisi — 3 
§ gariei și Poloniei 2 p.

§

i
s

§
s

§

s

§

s

A PATRA ETAPA ÎN TURUL FRAMfI

luminoase ale noilor e- 
șirul nesfîrșit al fîn- 
artezicne, oglinda cu- 
Dîmboviței, abia trecu- 
sub planșeul vastului 

din Piața

și mîndră Casa Rcpu-

de bucureșteni au sa- 
entuziasm pe tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa

WASQUEHAL. Cea de a 
patra etapă a Turului Fran
ței ’89 a fost și mai lungă de
cît precedenta, ea desfășurîn- 
du-se între localitatea bel
giană Liege și cea franoeză 
Wasquehal, pe o distanță de 
255 km. Numai că de această 
dată rutierii au apăsat mai 
vîrtos pe pedale, decît in ajun, 
astfel că media orară a etapei 
a trecut de 40 km : 40,912 km. 
Deși de-a lungul traseului au 
existat mai mulțl îndrăzneți 
care și-au încercat șansele In 
diferite tentative de evadare, 
repede anihilate, însă de plu
ton. aspectul general al etapei 
a fost destul de monoton.

Apropierea sosirii, la Was
quehal, în nordul Franței, a 
agitat însă mai mult spiritele.

Dar cînd abia se liniștiseră 
„apele" după o tentativă de 
evadare, olandezul Jelle Nij. 
dam a sprlntat sec și... dus a 
a fost! L-au urmat imediat 
cîțiva, dar pînă la linia 
sosire ciclistul olandez 
mai putut fi ajuns. Astfel, el 
a cîștigat etapa a 4-a, în 
6.13:58, dcvansîndu-1 cu 3 
secunde pe danezul Jcsper 
Skibby, liderul plutonului de 
urmăritori din care mai fă
ceau parte alți 31 de alergă
tori. în clasamentul general, 
se menține lider portughezul 
Acacio Da Silva cu 17.16:37 
La 14 s se află danezul Lil- 
holt, la 1:57 francezul Marie, 
la 2:37 Fignon, recentul câș
tigător al Turului Italiei...

de 
n-a

PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM • Pilotul 

australian Geoff Brabham a ter
minat învingător în cursa Inter
națională de la Watkins Glen, 
reallzînd, ia volanul unei mașini 
„Nlsan*. o medie orară de 169 
km. Pe locul secund s-a clasat 
americanul Jim Miller (..Chevy"), 
iar locul trei a fost ocuoat da 
argentinianul Juan Manuel Fan
gio Jr. („Toyota"), fiul fostului 
camDion mondial.

CICLISM • Australianul Rod 
Evans a reușit să efectueze în
conjurul Australiei tn 49 de zile, 
22 ore. 31 minute, tlmn în care 
a acoperit 14 062 km stabilind ast
fel un nou record. Performanța 
precedentă realizată în 1985 de un 
ciclist danez, era de 80 zile.

MOTOCICLISM • Concursul 
de motocros — clasa 500 cmc, 
desfășurat la Baldasserona (Ita
lia). în cadrul Camnionatului 
Mondial, a revenit snortlvulut 
australian Jeff Leisk („Honda"). 
In clasamentul general continuă 
să conducă belgianul Erie Ge- 
boers — 2ii nuncte. secundat de 
englezul David Thorne — 291 
nuncte.

SĂRITURI • Concursul de la 
Stockholm s-a încheiat cu nrob* 
feminină de trambulină, clștigată 
de Guan Xueqing (R.P. Chineză)
— 501.50 o. care a învins-o în fi
nală -pe mexicana Maria Alcala
— 442.45 t>. Proba similară mas
culină a revenit sportivului me
xican Jesus Mena — 607.25 o.

SAH • în runda a doua a 
turneului International de la 
Marsilia. Kozul a cîștigat la 
Rene. Spragett l-a învins ne An
dre. Lobron a obținut victoria în 
partida cu Cohnn. iar Tal a re
mizat cu Dorfman. în clasament 
conduc Iugoslavul Kozul și vest- 
Eermanul Lobron — cu cite 2 p.

i

S

F O V B AL mei'i dia ne
• STATISTICIENII fotbalului 

olandez înregistrează o creștere 
masivă a numărului de nou le
gitimați în scrintele federației de 
specialitate. S-a ajuns, doar în 
ultimul an. la aproximativ 50 000 
de fotbaliști în Dlus I Sociologii 
nun acest masiv exod sore tere
nurile de fotbal pe seama suc
cesului reușit de ..Dortocala“ o- 
landeză la ultimul turneu final 
al Campionatului European. Așa
dar : 8 000 de cluburi cu 80 000 
de echipe, însumînd un milion de 
fotbaliști, pentru o populație de 
numai 15 milioane de locuitori. Una 
dintre bazele viitoarelor titluri? 
• PÎNA la recenta ..Cona Ame
rica’'. Baltazar (Atletico Madrid), 
n-a numărat decît 3 selecții în 
reprezentativa Braziliei. Titlul de 
golgeter al camnionatului Spa
niei. concomitent cu .gheata de 
bronz* a Europei, l-au impus 
însă In echiDa iul Lazaronl. iar 
alegerea n-a dat greș. Unul din
tre golurile înscrise. în orimuî 
meci al comnetitiel cel împotriva 
Venezuelel. îl imoune chiar ca 
titular. căci Lazaronl înclina, 
înaintea startului, să-l mențină 
pe banca rezervelor... • SOCCE- 
RUL american se întărește si

Drin achiziționarea unor fotba
liști cu mare experiență eompe- 
titlonală. Ultimul venit — la e- 
china din Fort Lauderdale. în 
Florida — este Oswaldo Ardiles, 
fost la Q. P. Rangers. în prima 
Ligă engleză. La 35 de ani, fos
tul campion mondial. în 1978. cu 
echipa Argentinei, va Juca titu
lar dar se va ocuba. în naratei. 
Si cu pregătirea echipei de Ju
niori a clubului american. Cine 
n-are ..bătrâni"... • ..FILIERA 
vest-germană* a fotbalului turc 
continuă : Udo Lattele. fostul 
coach al Iul Bayer din anii de 
glorie *70. a semnal pentru Ga- 
latasaray. promitînd. totodată, că 
îl va aduce cu sine șl pe Llt- 
barski. în căutarea unei a doua 
tineretl. Jupp Derwall și-a făcut, 
la vremea potrivită, datoria, toa
tă lumea recunoscîndu-î meritele 
în accesul echipei din Istanbul 
spre vîrturile Cupei campionilor 
Europeni, recent încheiate. Să 
vedem pînă unde va reuși să 
urce Galatasaray sub conducerea 
lut Udo Lattek î • APROPO DE 
Bayern Milnchen : se consideră 
că golgeterul scoțian al iul As
ton Villa. Mclnally. are calități 
pentru a vltaliza sl mal mult a-

tacul campionilor Bundesligăi. A 
fost. în consecință, legitimat pen
tru următorii trei ani. • SE 
DISCUTA aprins despre con
struirea în jurul terenurilor de 
fotbal din Anglia a unor șanțuri 
(de genul acelora de apărare a 
cetăților din Evul Mediu), care 
să înlocuiască gardurile de oină 
acum, cele din cauza cărora s-a 
Petrecut tragedia din Sheffield... 
• INCA o retragere a unui ju
cător de marcă portarul Luis 
Arconada. timp de 14 ani între 
buturile Iul Real Sociedad San 
Sebastian din Spania. Adevărat 
port-drapel al fotbalului basc. 
Iubit șl respectat ca atare. Ar
conada s-a aflat de 68 de ori In 
poarta echipei naționale Iberice. 
Evenimentul retragerii s-a petre
cut la Vîrsta de 35 de ani.

Rubrică realizată de
Radu TIMOFTE

• RIO DE JANEIRO. 5 (Ager- 
pres). în cadrul ..Cupei Americll 
da Sud*, ce se desfășoară în 
Brazilia, selecționata Uruguayulu! 
a învins cu scorul de 3—9 (2—9) 
echipa Boliviei. Golurile au fost 
marcate de Ostaloz» (mln. 29 șl 
mln. 80) șl Sosa (min. 32). în- 
tr-Un alt joc. reprezentativele 
Argentinei șl Ecuadorului au 
terminat Ia egalitate : 9—o. tn 
Clasamentul grupei B conduc for
mațiile Argentinei sl Ecuadoru
lui. cu cîte 3 puncte.

ÎNAINTEA campionatelor mondiale
(Urmare din pag. I)

de la pregătire, fiind reținut 
de necesitatea rezolvării situa
ției școlare).

In concluzie, se poate apre
cia că pregătirea componenți- 
lor Iotului pentru momentul 
actual este bună, firește, re- 
Unind excepțiile amintite, suc- 

............................ ‘j adău- 
gindu-li-se și cele realizate Ia 
turneu] din Iugoslavia (trei 
locuri I), ca și cel obținut de 
Anton Arghira (74 kg), eîști- 
gător al dificilului turneu al 
U.R.S.S., Ivan Podubnîi".

Despre întrecerile de lupte 
, libere ne-a informat antreno- 

§ nd lotului respectiv Petre 
Coman : „A fost un concurs

$

§
§ cesclor de la Leiepzlg 
§ gîndu-li-se si cele real

I

greu, cu 112 participant^ din 
15 țări, intre care Bulgaria, 
Cuba, Cehoslovacia, U.R.S.S. 
etc. In rindul celor opt spor
tivi români au figurat patru 
juniori (V. Frățilă, C. Cor- 
duneanu, FI. Sarea și P. Ma
re), trei dintre ei af!indu-se la 
primele concursuri alături de 
seniori : V. Frățilă, Fi. Sarea 
și P. Mare. Firește, de la a- 
ceștia nu așteptam performan
țe, scopul deplasării lor fiind 
«rodarea» in competiții de ni
vel ridicat. Dintre ei. V. 
țilă (48 kg) a trecut cu 
«examenul» dovedindu-se 
rajos și oombativ.

Romică Rașovan (48 
Constantin Corduneanu 
kg). Octavian Țenț (68 kg) și 
Gheorghe Mîțu (82 kg) an

Fră- 
binc 
cu-

kg). 
<53

concurat bine, reușind să se 
claseze în riadul fruntașilor. 
In finală, R. Rașovan l-a 
menținut în «pod» pe R. 
Heugabel (R.F.G.) timp de două 
minute, pînă la sunetul gon- 
guluL In prelungiri, obosit de 
priza respectivă, s-a lăsat do
minat șl Heugabel a reușit 
punctul victoriei. C. Cordu
neanu a luptat foarte bine și 
a terminat neînvins con
cursul. Printre alții, i-a între» 
cut clar Ia puncte pe A. Țo-' 
cev (Bulgaria) și V. Monsa- 
nov (U.R.S.S.), dar s-a acci
dentat și, în finală, n-a mai 
luptat, păstrindu-se pentru 
C.E. de juniori din această 
lună, de la Bursa. Mulțumitor 
au concurat O. Tenț și Gh. 
Mîțu (clasați pe locul 3), pri
mul lnvingîndu-1 șl pe 3. 
Abisch (R.D.G.) - locul î la 
C.E. din 1989“
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