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TELEGRAMA ADRESATA

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN. 

PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA.
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DE PARTICIPANT!! LA CONFERINȚA PE TARA A MIȘCĂRII SPORTIVE

performanțelor, 
românesc în arena
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TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU,

Participanții la Conferința pe tară a mișcă
rii sportive, dînd glas gîndurilor și aspi
rațiilor tuturor sportivilor, își exprimă, din 
adîncul inimilor, cele mai alese scntimcnto 
de dragoste, de profundă stimă și nemărgi
nită recunoștință, ce le nutresc fată de 
dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, ilustru conducător de 
partid și de țară, ctitorul de geniu al Româ
niei socialiste, Erou între eroii neamului, în
flăcărat patriot și revoluționar, militant stră
lucit al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, luptător ferm și consecvent 
pentru cauza socialismului și comunismului, 
pentru triumful păcii și colaborării în în
treaga lume, de numelo căruia sînt strîns 
legate toate marile izbînzi ale edificării so
cialiste a tării, cu precădere cele dobîndite 
în perioada de după Congresul al IX-lea al 
partidului, glorioasă epocă, fără egal în în
delungata noastră istorie, pentru grija pe 
care o purtați zi de zi dezvoltării multi
laterale a țării, pentru gloria și măreția pa
triei noastre socialiste.

Intr-o deplină unitate de cuget și simțire 
cu întreaga națiune, cu toți fiii patriei, no 
alăturăm cu înflăcărare Ilotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie cu privire la 
realegerea dumneavoastră, la Congresul al 
XIV-lea al partidului, în funcția supremă 
de secretar general al Partidului Comunist 
Român — garanția edificării cu succes a 
societății socialiste multilateral dezvoltate în 
România, a înaintării neabătute a patriei 
noastre pe cele mai înalte culmi de pro
gres și civilizație.

Cu sentimente de profund respect și de 
puternică vibrație patriotică, participanții la 
Conferința pe țară a mișcării sportive aduc 
un fierbinte omagiu eroicei dumneavoastră 
activități, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii, care, de aproape 60 de ani, vă iden
tificați cil idealurile partidului și poporului, 
muncii pline de patos revoluționar, în frun
tea partidului și statului, desfășurată cu ab
negație, dăruire și spirit novator, profund 
științific, care au imprimat un suflu înnoi
tor întregii opere de edificare a socialis
mului, au descătușat nesecatele energii ale 
maselor și au deschis calea punerii depline 
în valoare a strălucitelor virtuți ale poporului 
nostru.

Exprimăm, totodată, un vibrant omagiu 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceausescu, eminent militant revoluțio
nar, om politic și savant de largă recunoaș
tere internațională, pentru contribuția ine
stimabilă pe care o aduce la fundamentarea 
și înfăptuirea planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a patriei, de 
înflorire fără precedent a științei, invăță- 
mîntului și culturii românești.

Dînd glas dragostei nețărmurite față de 
dumneavoastră și deplinei adeziuni a milioa
nelor de tineri și oameni al muncii, practi- 
canți ai excrcițiilor fizice și sportului, la 
politica internă ș] externă a partidului și 
statului nostru, participanții la Conferința 
pe țară a mișcării sportive folosesc și acest 
prilej pentru a vă adresa, din toată inima, 
profunda recunoștință față de grija părin
tească și sprijinul permanent pe care dum
neavoastră personal, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, le acordați for
mării unor generații sănătoase și viguroaso, 
constructoare de nădejde ale socialismului 
și comunismului, asigurării minunatelor con
diții de viață, muncă și învățătură pentru 
sportivii din patria noastră.

Ideile, orientările și indicațiile cuprinse 
în Mesajul, de o excepțională însemnătate 
pentru activitatea noastră viitoare, pe care 
l-ați_ adresat Conferinței pe țară a sportului 
românesc, constituie un puternic îndemn in 
vederea înfăptuirii exemplare a obiectivelor 
și sarcinilor ce revin mișcării sportive In 
mersul ascendent al societății noastre spre 
viitorul comunist al țării.

Insușindu-șî, în unanimitate, într-o atmosfe
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ră de entuziasm și deplină angajare, conți
nutul Mesajului, participanții la Conferință 
au dezbătut, cu înaltă exigență comunistă, 
în spirit critic și autocritic, activitatea des
fășurată de Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, de toate organismele 
și organizațiile sportive.

Lucrările Conferinței pe țară a mișcării 
sportive au scos în evidență faptul că, sub 
conducerea și cu sprijinul nemijlocit al or
ganelor și organizațiilor de partid, activi
tatea de educație fizică și sport a înregis
trat unele rezultate importante. Au fost su
bliniate succesele obținute în cadrul marii 
competiții naționale „Daciada“, organizată 
din generoasa dumneavoastră inițiativă, 
care cuprinde, în fiecare an, milioane de 
tineri și oameni ai muncii de la orașe și 
sate. De asemenea, au fost înfățișate succe
sele obținute în sportul de performanță, care 
au marcat un progres continuu, în perioada 
1965—1989, concretizat prin obținerea a 16t 
medalii la Jocurile Olimpice și 1 463 medalii 
la campionatele mondiale, europene și la 
Jocurile Mondiale Universitare, din care 398 
de aur.

Acționînd în lumina sarcinilor mobilizatoare 
ce ne revin din proiectul Programului-Direc- 
tivă și din Tezele pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului, punînd la baza întregii noastre 
activități sarcinile, ideile și îndemnurile mo
bilizatoare cuprinse în Mesajul cu care ați 
onorat Conferința, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom munci fără preget pentru înlăturarea cu 
desăvîrșire a lipsurilor și neajunsurilor ce se 
mai manifestă în activitatea unor asociații și 
cluburi sportive, precum și a consiliilor 
pentru educație fizică și sport, acționînd cu 
toată răspunderea pentru dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului, în concor
danță cu minunatele condiții create de 
partidul și statul nostru, în scopul cuprin
derii tineretului, a maselor largi de oameni 
ai muncii în activitatea sportivă și al repre
zentării cu cinste a sportului românesc în 
competițiile internaționale. Vom acționa 
astfel îneît în scurt timp să asigurăm auto
finanțarea în totalitate a mișcării sportive.

Puternic stimulați de minunatul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață, de stră
lucită activitate desfășurată în fruntea parti
dului si statului nostru, însușindu-ne pe de
plin, cu toată responsabilitatea, sarcinile, 
orientările și indicațiile cuprinse în magis
trala Cuvîntare rostită la recenta Plenară a 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, vă asigurăm că vom acționa cu 
maximă exigență pentru mobilizarea tuturor 
energiilor creatoare ale tineretului sportiv, 
pentru educarea lui în spiritul dragostei 
fierbinți față de patrie, partid și popor, al 
respectului pentru realizările înfăptuite în 
perioada inaugurată de Congresul al IX-lca 
al Partidului Comunist Român, pe care, cu 
deosebită mîndrie patriotică, întregul popor 
o numește, în semn de aleasă recunoștință, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Vă raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în cinstea 
marilor evenimente politico ale acestui an — 
45 de ani de la victoria revoluției de eliberare 
socială șl națională, antifascistă și anti- 
imperialistă de la 23 August 1944 și Con
gresul al XIV-lea al partidului — întregul 
activ al mișcării sportive a acționat și ac
ționează, cu pasiune și răspundere, în vederea 
obținerii unor rezultate cit mai bune în 
sportul de masă și de performanță.

Jtn numele tuturor sportivilor și cadrelor 
din mișcarea sportivă, participanții la Con
ferință vă adresează, din adîncul ini
milor, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări de 
sănătate, viață îndelungată șl fericire, alături 
de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
pentru a conduce și pe mai departe partidul 
și poporul spre noi ți strălucite victorii, 
pentru ridicarea pe noi trepte de progres și 
civilizație a scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

PARTICIPANȚII LA CONFERINȚA 
PE ȚARĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE

Ieri s-au încheiat

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ 
A MIȘCĂRII SPORTIVE1

Marți, s-a încheiat la Bucu
rești Conferința pe țară a miș
cării sportive.

A fost prezentată o sinteză a 
dezbaterilor din cadrul confe
rințelor federațiilor sportive, 
care s-au desfășurat in ziua 
precedentă.

Participanții Ia dezbateri au 
dat glas sentimentelor de pu
ternică mîndrie patriotică, 
și-au manifestat deplina adezi
une față de Ilotărirea Plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român de a 
propune ca Ia al XIV-lea Con
gres tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, înflăcărat patriot 
și strălucit militant revoluțio
nar, genialul ctitor al Români
ei socialiste moderne, proemi
nentă personalitate a lumii 
contemporane, să fie reales în 
funcția supremă de secretar 
general al partidului.

Au fost exprimate cele mai 
vii mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru Me
sajul adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive.

Participanții la conferință 
s-au angajat să acționeze cu 
toată răspunderea pentru apli
carea exemplară în viață a 
orientărilor și indicațiilor cu- 
prinso în Mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru îndeplinirea prevederilor 
Programului privind perfecțio
narea și dezvoltarea continuă a 
activității do educație fizică și 
sport pe perioada 1989—1995, 
pentru ridicarea nivelului cali
tativ a activității sportive de 
performanță și reprezentarea cu 
demnitate a sportului românesc 
pe plan internațional.

A fost relevată necesitatea 
ridicării calității și eficienței 
procesului de selecție și pre
gătire a sportivilor de perfor
manță, a activității competițio- 
nale, de la nivel local pină la 
cel republican, pe baza unor 
noi cerințe, norme și haremuri 
de nivel mondial, care să fie 
aplicate în practică începând 
din acest an, atît în secțiile din 
cluburi și asociații sportive, cît 
Si la loturile reprezentative.

Participanții au adoptat do
cumentele supuse dezbaterii 
Conferinței pe țară a mișcării 
aportive.

Delegații au ales apoi noul 
Consiliu Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, alcătuit 
din 207 membri.

A fost ales, de asemenea, Co
mitetul Executiv al C.N.E.F.S., 
format din 23 de membri: ge
neral locotenent Constantin 
Oprită, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport, Li» Manoliu, Adri
an Călin și Florian Ioncscu, vi
cepreședinți ai C.N.E.F.S. Mihail 
Goran și Petre Croicu, secre
tari, Florin Balaiș, Ion Bușe, 
Rodica Costache, general ma
ior Ghcorghe Dănescu, Elena 
Firea, general colonel Ion Hor- 
lopan, Emeric Jenei, Marin 
Iliescu, Paula Ivan, Maria Lo

gin, Ana Pascu, Corneliu Po
pescu, Maricica Puică, Ion Rin- 
deru, Nicolae Stancu, Ion Ți- 
țan, Gheorgho Vlădică, membri.

Biroul Comitetului Executiv 
al C.N.E.F.Ș. este compus din : 
general locotenent Constantin 
Opriță, Li a Manoliu, Adrian 
Călin, Florian Ioncscu, Mihail 
Goran, Petre Croicu. Elena 
Firea.

într-o atmosferă însufleți
tă, participanții au adre
sat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretat 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

*
In cadrul dezbaterilor au luat 

cuvîntul : Nicolae Stancu, pre
ședintele Consiliului municipal 
București pentru educație fizi
că și sport, Maricica Puică, 
sportivă la clubul Olimpia 
București, Ion Bușe. președin
tele Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport Ti
miș, Elena I’rincu, secretar al 
Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport Constan
ța, Mircea Pascu, vicepreședin
te al federației române de 
fotbal. Daniela Silivaș, multi
plă campioană olimpică și 
mondială la gimnastică, Con
stantin Niță. secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., 
Dumitru Matei, profesor de e- 
ducație fizică la Școala gene
rală din comuna Kăducănenî, 
județul Iași, Florin Balaiș, pre
ședintele Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 
Galați. Rada Mocanu, adjunct 
al ministrului educației și în
vățământului, Romeo Dumitres
cu, președintele Clubului spor
tiv Electropu'tcre Craiova. 
Nicolae Gavrilă, președintele 
Clubului sportiv al armatei 
Steaua, Adrian Călin, secretar 
al C.C. al U.T.C.. loan Hinda. 
președintele Clubului sportiv 
Tractorul Brașov, Ion Ghenoiu, 
președintele Clubului sportiv 
Dinamo București, Lucia _ Sa- 
bău, director al Grădiniței de 

copii „Scre“, municipiul Arad, 
Septimiu Todea, secretar al 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, Elena 
Firea, rectorul Institutului de 
Educație Fizică și Sport. Dan 
Georgescu, secretar de stat îa 
Ministerul Sănătății. Mioara 
Butna.ru, profesor de educație 
fizică la Școala generală nr. 12 
Buzău, Iuliu Dan, președintele 
Consiliului municipal ocntru e- 
ducație fizică și sport Turda, 
județul Cluj; Ioan Hodiș. pre
ședintele Consiliului județean 
pentru educație fizică >1 sport 
Sălaj; Noemi Lung, sportivă la 
Clubul municipal Baia Mare, 
medaliată olimpică și mondi
ală; Marin Iliescu, președinte
le federației române de atle
tism; Cornel Oțelca, ar.treno-

(Continuare In pag. 2-3)
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rul lotului national de hand
bal; Lazăr Baroga, secretarul 
federației române de haltere și 
culturism; Claudia SimionesciL 
directorul Centrului de cerce
tări pentru educație fizică și 
sport; Nico-lae Cotei, președin
tele Consiliului orășenesc pen
tru educație fizică și sport Me
tal; Ștefan Sava, secretarul fe
derației române de schi — bi- 
atlon — bob —sanie; Ion Intze. 
președintele Consiliului jude
țean pentru educație fizică și 
sport Bacău; Nicolae Dragason, 
secretar al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică si 
Sport; Iancu Pleșa, profesor de 
educație fizică in comuna AI-

bac; Mihail Zanciu, secretarul 
federației române de modelism; 
Rodica Costache, vicepreședinte 
al Consiliului Național ai Or
ganizației Pionierilor : Andrei 
Csiki, președintele Consiliului 
județean pentru educație fizică 
și sport Harghita; Avram Lăp- 
toiu, președintele federației 
române de natație; Manoilă 
Milicîn, antrenorul principal al 
lotului național de caiac-canoe; 

asoci- 
Bucu- 
direc- 
școlar 
secre- 
Relo-

, pre-

Sofia David, secretar al 
ației sportive Confecția : 
rești; Doina Schweiger. • 
torul Clubului sportiv i 
Reșița; Nicolae Marcu, 
tar al asociației sportive 
nul Săvinești. Ion Biriș, 
ședințele Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 
Sibiu.

★ ★

SOFIA, 11 (Agerpres). — 
La Spartachiada de vară a 
armatelor prietene, ce se des
fășoară în aceste zile în dife
rite orașe din Bulgaria, în 
concursul de tir, proba de 
pistol liber a fost cîștigată de 
campionul olimpic Sorin Babii, 
cu 667 puncte (573+94), urmat 
de Kikjakov (Bulgaria) 655 p, 
Simoviak (Polonia) 651 p.

In turneul de volei, echipa 
României a întrecut cu scorul 
de 3—2 selecționata U.R.S.S.

Rezultate din competiția de 
înot : 400 m liber : Valentin

3:58,04 ;
Briliakov

înot : 400 m
Kocianov (Bulgaria),
100 m bras : Andrei ___ ____
(U.R.S.S.) 1:03,39 ; 200 m mixt: 
Viaceslav Vladaev 
2:05,93.

(U.R.S.S.)

Stadionul „23 August" găzdu
iește, timp de două zile, cea 
de-a 33-a ediție (a treia orga
nizată în țara noastră) a Te- 
tratlonului atletic internațional 
..Prietenia", la care participă 
pionieri din 8 țări: U.R.S.S., 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polo
nia, Mongolia, R.D. Germană. 
Ungaria si România.

Ieri a fost prima zi de în
treceri. în program figurlnd 
probele de viteză (60 m). a- 
runcarea mingii de oină (fete) 
și săritura în înălțime (băieți). 
Reuniunea de debut ne-a adus 
satisfacția a două performan
țe notabile ale reprezentanților 
noștri: Daniela Mîndru (8,17 s) 
— la 60 m si Luminița Niță 
(61,92 m) — la aruncarea min
gii de oină, s-au clasat pe lo
cul 2 în probele respective. în 
rest, ar mai fi de consemnat

locurile 5 obținute de Ioana 
Susanu și Gcanina Câpăț'uă, 
la 60 m și, respectiv, aruncarea 
mingii de oină. Proba de 60 m 
băieți a fost cîștigată de Aii- 
unbold Badarciin (Mongolia) 
cu 7,42 s, Natalia Simou 
(U.R.S.S.), cu 8.09 s. și-a adju
decat aceeași probă rezervată 
fetelor, Ewa Buczynska (Polo
nia), cu 70,12 m, s-a dovedit 
cea nlai bună la aruncarea 
mingii de oină, iar Evgheni 
Lisov (U.R.S.S.) s-a clasat pe 
locul 1 la săritura în înălțime 
băieți cu 1,79 m.

Astăzi, tot pe stadionul „23 
August", vor fi cunoscuți cîști- 
gătorii la celelalte probe: 800 
m băieți și fete, săritura in 
înălțime fete și aruncarea min
gii de oină băieți.

Paul ZAHARIA

CLJR

După cum s-a mai anunțat, 
luni după-amiază s-au desfă
șurat conferințele celor 32 de 
federații sportive, ca președinți 
și secretari fiind aleși tova
rășii :

ATLETISM: președinte — 
Marin Iliescu; secretar — Ale
xandru Paraschi vescu;

AUTOMOBILISM; președinte
— Mihalache Stoleru; secretar
— Constantin Niculescu;

AERONAUTICA : președinte
— Ion Petroaica; secretar — 
Romulus Bozeșan ;

BASCHET: președinte — Va- 
sile Pascu; secretar — Mihai 
Anghel;

BOX: președinte — Cornel 
Nicoda; secretar — Mihai Bă- 
descu;

CAIAC-CANOE: președinte
— Florin Stadiu; secretar — 
Dorin Lăncrăjan ;

CANOTAJ-YACHTING; pre
ședinte — Ion Rîmbu; secretar
— Pan Popper;

CĂLĂRIE — PENTATLON 
MODERN: președinte — Cornc- 
liu Pîrcălăbescu; secretar: So
rin Sovcja;

CICLISM: președinte — Ion 
Suceavă; secretar — Gheorghe 
Stânei ;

FOTBAL: președinte — Mir
cea Angelescu; vicepreședinte
— Mircca Pascu; secretari: Dan 
Matei, Mircea Sandu;

GIMNASTICA: președinte — 
Nicolae Vieru; secretar — Ma
ria Login;

HALTERE: președinte —
Nicu Alexe; secretar — Lazăr 
Baroga ;

HANDBAL: președinte —
Ion Călinescu; secretar - 
hai Marinescu;

HOCHEI: președinte
Gheorghe Dănescu; secretar — 
Constantin Nicolae;

JUDO: președinte — Vasile 
Moise; secretar — Anton Mu- 
raru;

Mi-

LUPTE: președinte — Ale
xandru Crăciuncscu; secretar
— Romulus Cioacă;

MODELISM: președinte — 
Ștefan Ispas; secretar — Mi
hail Zanciu;

MOTOCICLISM: președinte
— Marin Nedelcu; secretar — 
Corneliu Voiculescu;

NATAȚIE: președinte —
Avram Lăptoiu ; secretar — 
Lucian Dumitrescu;

OINĂ: președinte — Luigi 
Martiș; secretar — Cristian 
Costescu ;

PATINAJ: președinte -
Marcela Dan; secretar — Lcti- 
ția Miclcscu ;

POPICE: președinte — Efrem 
Cherteș; secretar — Gheoighe 
Georgescu;

RADIO-AMATORISM: pre
ședinte — Nicolae Popescu, se
cretar — Vasile Ciobănită;

RUGBY: președinte — Emil 
Ghibu; secretar — Cristaclie 
Mitrea;

SCHI — BOB — Bl ATLON — 
SANIE: președinte — Ion Bo
tezatul secretar — Ștefan Sava;

SCRIMA: președinte — Fie
rea Cîmeanu; secretar — Ana

ȘAH: președinte — Călin Di- 
mitriu; secretar — Gheorghe 
Candea :

TENIS: președinte — Costieă 
Iurea; secretar — Lucian Va- 
siliu:

TENIS DE MASĂ: președin
te — Adriana Ispravă; secre
tar — Gheorghe Enache;

TIR : președinte — Gavrilă 
Barani; secretar — Vasile Vin- 
tilă;

TURISM — ALPINISM: pre
ședinte — Vasile Dragomir ; 
secretar — Gheorghe Dună- 
rințiu;

VOLEI: președinte — Bratu 
Păun; secretar — Aurel Dra
gan.

„ZILELE ȘCOLII CONSTĂNȚENE 11 PRILEJ BINEVENIT DE A ÎMPLETI
TEORIA EDUCAJIEI FIZICE CU ACTIVITATEA SPORTIVĂ9

Manifestare de referință în 
cadrul celei de a VII-a ediții a 
Festivalului Național „Cîntarea 
României", dedicată aniversării 
a 45 de ani de la Revoluția de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistj 
de la 23 August 1944 și Con
gresului al XIV-lea al partidu- 
luij acțiunea „Creativitate și e- 
ficiență în învățămînt" 
nizată cu 
ȘCOLII

■, orga- 
prilejul ZILELOR 

CONSTĂNȚENE, a 
marcat și de data aceasta un 
succes de proporții. O reușită 
care concretizează statornica și 
lăudabila conlucrare ce există 
între Inspectoratul școlar jude
țean Constanța, Comitetul Sin
dicatului din învățămînt. Co
mitetul județean U.T.C., Consi
liul județean al organizațiilor 
pionierilor și C.J.E.F.S., pre
cum și colaborarea cu filialele 
societăților științifice ale ca
drelor didactice de pe Litoral. 
O reușită firească, de vreme ce 
acțiunea este destinată să asi
gure educația prin muncă și 
pentru muncă a tinerei genera
ții, integrarea tot mai preg
nantă a învățămîntului cu cer
cetarea, producția și practica 
soeial-politică, proces revoluțio
nar de înnoire și de moder
nizare a școlii românești. O 
reușită determinată și de con
dițiile asigurate desfășurării a- 
cestei acțiuni, prin grija con
ducerii Liceului industrial de 
chimie din Năvodari, în calita
te de gazdă. . ,

Secțiunea de Educație Fizica 
(firește cea care face obiectul 
acestor rînduri) a cuprins două 
grupe. Grupa „Educație fizică

Criteriul Național de minibaschet dotat cu ,,Cupa Pionierul*4

1500 DE PARTICIPANT! ÂU DEMONSTRAT
șele respective. Comportări 
frumoase, au avut însă și e- 
chipe ale unor școli generale, 
ai căror profesori își iniția
ză și instruiesc elevii în bas
chet nu din obligații profe
sionale, ci pur și simplu din 
pasiune pentru acest sport. 
Meritele lor sînt deci cu atît 
mai mari, mai cu seamă pen
tru echipele școlilor din me
diul sătesc, cum este cazul 
celor din comunele Margine 
(județul Timiș) și Sărăsău 
(județul Maramureș). Nu este 
lipsit de importanță să men
ționăm că echipa din comuna 
Margine s-a clasat pe locul 16 
din 38 de participante( la fete 
cat. I), depășind deci 22 de 
formații din orașe, inclusiv ale 
C.S.ș.

Privind „Criteriul" prin pris
ma baschetului de performan
ță, apreciem mai evidentă de- 
cît oricînd prezența jucătoare
lor (mai ales) și jucătorilor cu 
talie foarte înaltă (fete chiar 
peste 1,80 m, băieți peste 1,90 
m), ca și evoluția unor minl- 
baschetbaliști cu execuții teh
ee cu totul remarcabile.

Două săptămîni toride, la 
propriu și la figurat, pentru 
cei 1500 de participanțl la e- 
diția a 23-a a Criteriului Națio
nal de minibaschet dotat cu 
„Cupa Pionierul", care s-a 
desfășurat recent Ia Iași. Zeci 
de meciuri pe zi, întreceri a- 
prige, multe rezultate decise 
în ultimele secunde, multe la
crimi de bucurie ori de necaz, 

' * multe talente,
niciodată ele- 

___ ‘ --'.Z, chiar 
de excepție. Inițiatorul și me
reu neobositul susținător al 
baschetului pentru cei mici, 
prof. Stelian Gheorghiu, a fost 
din nou la datorie, susținînd 
cu pasiune șl competență or
ganizarea întrecerilor, asigura
tă de F.R. Baschet, Consiliul 
Județean al Organizației Pio- 
nerilor și Șoimilor Patriei 
(prin prof. Mihai Antochi, șe
ful Comisiei sport-turism), 
Consiliul Județean pentru Edu
cație Fizică și Sport și Clubul 
Sportiv Școlar Unirea (di
rector : Gheorghe Tatu). Te
renurile școlilor generale nr. 11 
și 23, Liceului „Emil Racoviță" 
șl A.B.S. s-au prezentat puse 
la punct și au Merit condiții 
optime de disputare a jocuri
lor, iar'căminele și cantinele 
și-au mulțumit pe deplin oas
peții.

Locul I în cele patru clasa
mente generale au revenit e- 
chipelor pregătite de antre
nori care și-au dovedit în re
petate rînduri capacitatea 
profesională (caracteristică va
labilă pentru majoritatea for
mațiilor din partea superioară 
a clasamentelor), cele nsal mul
te jucînd sub culorile clubu
rilor sportive școlare din ora-

multe, foarte 
mai multe ca 
mentele cu talie înaltă,

Clasamente — fete cat. I (38 
de echipe) : 1. C.S.Ș. 2 București 
(antrenoare : Cornelia Mircioiu), 
2. C.S.ș. Arad. 3. C.S.ș. Rîmni- 
cu Vîleea. 4. Se. gen. 3 Iași. 5. 
C.S.S. Satu Mare. 6. C.S.Ș. 1 
Constanța. 7. Șc. gen. 6 Roșiori 
de Vede. 8. Șe. gen. 10 Tîrgoviș- 
te. 9. C.S.Ș. Clul-Napoca. 10. 
C.S.Ș. Gheorgheni : scoli genera
le din mediui urban : 1. Șc. gen. 
3 Iași, 2. Șc. gen. 6 Roșiori de 
Vede, 3. Șc. gen. 10 Tîrgoviște ; 
scoli generale din mediul ru
ral t 1. Șc. gen. Margine (jud. 
Timiș) : Case ale Dionerilor și 
șoimilor patriei : 1. Craiova. 2. 
Arad. 3. Satu Mare : Coșul de 
aur: 1. Anda Urlan (C.S.S. Dej)

FRUMUSEJEA SPORTULUI
23 (din 30) ; cea mai tehnică ju
cătoare : Valy Corbu (C.S.Ș. 2
București) ; fete cat. a n-a (25 
de echine) : 1. C.S.Ș. 1 Oradea 
(antrenor : Toma Velciov). 2. 
Sc. gen. 17 Ploiești. 3. Se. gen. 
10 Tîrgoviște. 4. C.S.S. Tîrgu Mu
reș. 5. C.S.ș. Dej. 6. Șc. gen. 3 
lași. 1. Șc. gen. 13 Botoșani. 8. 
C.S.Ș. Craiova. 9. C.S.Ș. 1. 
Constanta. 10. C.S.ș. Gheorgheni ; 
scoli generale din mediul ur
ban : 1. Șc. gen. 17 Ploiești. 2. 
Șc. gen. 10 Tîrgoviște. 3 Șc. gen.
3 Iași : scoli generale din mediul 
rural : 1. Șc. gen. Sărăsău (jud. 
Maramureș) ; Case ale pioneri- 
lor si soimilar natriei : 1. SL 
Gheorghe. 2. Botoșani. 3. Giur
giu ; băieți eat. I (31 de echipe) : 
1 C.S.ș. Cluj-Nanoca (antrenor : 
Voicu Moldovan). 2. C.S.Ș. 1 Con
stanta. 3. C.S.S. Iași 4. C.S.S. A- 
nad. 5. C.S.S. Deva. 6 C.S.S. Mediaș. 
7. Lie. Fizlcă-Matematică Satu Ma
re, 9. Șc. gen. «Tîrgoviște. 9. C.S.ș. 
Tîrgu Jiu. 10. C.S.S. Rîmnlcu 
Vîleea ; scoli generale : 1. Lie. 
Matematică-Fizică Satu Mare, 2. 
Șc. gen. 6 Tîrgoviște. 3. Se. gen. 
Calafat : Case ale pionerllor 81 
șoimilor patriei : 1. Arad. 2. 
Găesti : băieți cat.- a n-a (21 de 
echipe) : I. C.S.Ș. 4 București 
(antrenori : Hortensia sl Liviu 
Călin). 2. C.S.S. Deva. 3. C.P.Ș.P. 
Constanta. 4. C.S.S. Arad. 5. Sc. 
gen. 11 Iași 9. C.S.S. Tîrgu Jiu. 
7. Sc. gen. 2 Reghin. 8. 
C.S.S. Tîrgu Mures. 9. Șc. gen. 
7 Fetești. 10. C.S.ș. 1 Constanta ; 
scoli generale : I. Se. gen. 1* 
Iași, 2. Șc. gen. 2 Reghin. 2. Se. 
gen. 7 Fetești : Case ale pioneri- 
lor sl șoimilor natriei : 1. Con
stanta. 2. Arad. 3. Satu Mare ; 
cel mai tehnic jucător : Alexan
dru Zamfir (C.S.S. 4 București).

„Trofeul ziarului SPORTUL" 
pentru eficacitate a fost cîstiaal 
de Valy corbu (C.S.Ș. 2 Bucu
rești). elevă în clasa a vm-a a 
Scolii generale nr. «6 ; născută 

la 1 ianuarie 1976 ; talia 1.93 m ; 
a fost Inițiată st este instruită de 
prof. Cornelia Mircioiu.

Dumitru STANCULESCU

și sport de masă" a tratat o 
serie de probleme de perma
nentă actualitate, vizînd fie 
dezvoltarea și perfecționarea 
calităților motrice în lecții și 
în activitatea sportivă din ca
drul Daciadei (prof. Maria E- 
nache — Școala nr. 1 Constan
ta), fie dezvoltarea rezistenței 
elevilor din ciclul gimnazial 
(prof. Vincențiu Șerban — 
Școala nr. 38 Constanța), fie 
modalitățile de îmbunătățire a 
metodologiei lecțiilor în unită
țile de învățămînt fără sală de 
sport (prof. Adrian Ghimeș — 
Școala nr. 1 Valul lui Traian), 
fie aspecte legate de depista
rea deficiențelor fizice ale co
loanei vertebrale și corectarea 
lor (prof. Viorica Croitoru — 
Școala nr. 41 Constanța), alte 
aspecte legate de această pro
blematică, într-un consens mai 
larg (prof. Ioana Bodnariuk 
Școala nr. 35 Constanța și prof. 
Măndica Mleșniță — Școala nr. 
40 Constanța), precum și 
•două teme care țin de persona
litatea copiilor — educarea tră
săturilor de caracter prin jocu
rile de mișcare (prof. Anton 
Cocor — Școala nr. 2 Năvodari) 
și educarea spiritului colectiv 
în cadrul activității de educație 
fizică (prof. Stere Panca — 
Școala nr. 34 Constanța).

Grupa „Sport de performan
ță" a avut ca teme, printre 
altele, aspecte vizînd metodo
logia întocmirii documentelor 
de planificare (prof. Mirela 
Szemerjai — C.S.S. 1 Constan
ța) contribuții la îmbunătăți
rea sistemelor de acțiune _ la 
nivelul grupei de pregătire 
sportivă (prof. Niculina Stere
— C.S.S. 1 Constan(a) și la 
dezvoltarea vitezei — direcție, 
execuție, precizie — la portarii 
începători (prof. Maria Severin
— C.S.S. 1 Constanța) și o a-
naliză a eficacității mijloacelor 
selecționate pentru perfecționa
rea piruetelor de dificultate la 
nivelul categoriei a IlI-a (prof. 
Vasilioa Rîșniță — C.S.S. 1 
Constanța). Alte două referate 
de plan, cu probele și normele 
de control între cerințele pro
gramei si posibilitățile elevilor 
(prof. Victor Albu — Liceul 
ind. 6 Constanța) și comporta
mentul profesorului, factor de
terminant în optimizarea pro
cesului instructiv-educativ
(prof. Traian Bucovală — In
spectoratul școlar județean), au 
întregit lucrările secțiunii, 
bucurindu-se, ca și toate cele
lalte, de interesul general.

„Pe fondul tuturor acestor lu-

crări' — a tinut să ne preci
zeze prof. Elena Frîncu, se
cretar al C.J.E.F.S. Constanța, 
membră a Biroului secțiunii — 
vom grefa întreaga activitate a 
elevilor din școlile județului 
nostru, Nu vom aștepta startul 
în noul an de învățămînt, ci 
vom folosi din plin acest... tri
mestru al vacantei de vară, a- 
dică vom căuta să transpunem 
și să aplicăm datele tehnice și 
metodologice în activitatea co
piilor și elevilor cuprinși în 
tabere, in activitatea din cadrul 
cluburilor de vacanță..

Este o inițiativă binevenită, 
știut fiind că în județul Con
stanța — separat de taberele 
centrale — funcționează multe 
altele, la Tuzla și Schitu-Cos- 
tinești, la 2 Mai, Mangalia și 
Năvodari și, de asemenea, la 
Eforie Sud, cu mii de copii și 
elevi, încadrate cu cadre de 
specialitate, în măsură să asi
gure partici-panților o odihnă 
activă prin exerciții fizice și 
sport, „existînd peste tot con
diții adecvate — terenuri și a- 
menajări", cum ne-a asigurat 
prof. D. Uzun, directorul tabe
relor școlare ale județului Con
stanța, și cum ne-am convins 
personal, printr-un periplu care 
a cuprins toate taberele sem
nalate, Cu bogate programe 
sportiv-educa+ive, cu întreceri 
dotate cu „Cupa vacanței".

Tiberiu STAMA
Cornel POPA
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DINCOLO DE UN „RECORD A
...cum nu am vrea

.Chiar dacă nu e nici atletism, 
nici înot — deci un sport al 
multelor statistici, rugbyul are 
și el o seamă de performante 
vizavi de care comentatorii, 
mai ales cei britanici, folosesc 
termenul de record. Astfel, în 
sportul nostru cu balonul oval 
au apărut asemenea rezultate 
neobișnuite, 100—0 la Burgas, 
cu Bulgaria, în 1976, e un e- 
xemplu. Altul se referă la sco
rul, 150—0, înregistrat acum a- 
proape patru ani pe Litoral, 
unde Farul îngenunchia o im
provizată formație timișoreană

CONCURS DE CULTURISM LA BRAȘOV
La Sala sporturilor din Brașov 

a avut loc un concurs republican 
de culturism pentru seniori, or
ganizat cu ocazia aniversării a 
50 de ani de la înființarea Clu
bului sportiv „Steagul Roșu", la 
competiție au participat repre
zentanți din partea a 11 cluburi 
și asociații sportive din 9 loca
lități.

La categoria TO kg. Gheorghe 
Lambru (Farul Constanța) si-« 
adjudecat locul tatii, etalînd o 
structură ideală pentru cultu
rism. Categoria 78 kg a fost do
minată de Dănuț Floriei (C.F.R. 
Iași), vicecampion al acestei ca
tegorii, posesor al unui volum 
muscular remarcabil. Pe locul al 
doilea s-a clasat Mircea Siblcea- 
nu (Petrochimistul Pitești), cu o 
musculatură fin lucrată, iar pe 
poziția a treia Silviu Breahna 
(Exploatare Metrou București), cu 
un program de exerciții liber a- 
lese atent studiate. în cadrul 
categoriei 82 kg s-au confruntat 
doi mari campioni : Cristian Mi- 
hăilescu (Farul Constanta) 81

Alexandru Costache (Rapid Bucu
rești). Arbitrii au recurs la run
de de comparații pentru depar
tajarea celor doi sportivi, cîstl- 
gător fiind declarat bueuresteanul. 
La categoria «8 kg., ing. Eugen 
Kantor. în vîrstă de 42 de ani (!)> 
șl-a dovedit din nou superiori
tatea atît din punct de vedere al 
calităților musculare, elt 81 al 
programului de exerciții liber 
alese. El l-a devansat și de aceas
tă dată, ca si la Campionatele 
Naționale, pe Liviu Astanel. de la 
Petrochimistul Pitești, foarte bi
ne pregătit și d. In lipsa cam
pionului „en titre". Petru Ciorbă la 
categoria peste 88 kg. Florin U- 
ceanu (Exploatare Metrou Bucu
rești) s-a detașat In ciștlgător, 
fiind urmat de loan Szasz si Du
mitru Moroianu, ambii de la Fa
rul Constanța.

Pe echipe, reprezentanții duhu
lui Farul Constanța au ocupat, 
locul întîl. pe următoarele locuri 
dasîndu-se sportivii de la Ex
ploatare Metrou București și Ra
pid București. (L. SZ.)
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din start mai mulți tineri, pozi
ția liderului clasamentului ge
neral, I. Scărlătescu, care a 
sosit duminică pe locul 4, fi
ind puternic asaltată de ad
versari. Așteptată cu viu in
teres, clasa celor mai puterni
ce mașini solo (250 cmc) a în
trunit sufragiile miilor de 
spectatori, favoriții făcînd do
vada calităților care l-au con
sacrat. După ce principalul 
candidat la titlu, T. Troia (pe 
motor „I.M.G.B."), a condus 7 
ture și la un moment dat i s-a 
slăbit frîna de la roata din 
față, șefia a fost preluată de 
P. Festo (pe „Yamaha"), în timp 
ce tînărul și talentatul pilot 
de 22 de ani, O. Vrăjitoru (pe 
motor a venit
tare, din spate, și în turul 11 
a trecut în frunte. Dar (păcat 
că există acest dar), un sus
ținător al mureșeanului, aflat în 
apropierea liniei de sosire, a 
comis’ un gest necugetat, care 
l-a incomodat vădit pe alergă
torul bucureștean, depășit la 
finiș doar cu o roată: 1. P. 
Festo 25 p, 2. O. Vrăjitoru 21 
p, 3. T. Troia 19 p, 4. D. Arșin 
(pe „Suzuki") 17 p. în sfîrșit, 
la proba de ataș. P. Popescu+ 
A. Popa se pare că au găsit 
defecțiunea care le frîna „caii 
putere" și, de data aceasta, 
mergîndu-le motorul la randa
mentul maxim au reușit să-i 
învingă clar, pe teren propriu, 
pe acualii campioni A. și F. 
Toth.

învingătorii etapei : Otilîa 
Panca (I.M.G.B.) și M. Mezin- 
cescu (I.M.G.B.) la 50 cmc 
sport, L. Farkaș (Voința 
Oradea) la 50 cmc începători, 
T. Troia (I.M.G.B.) la 125 cmc, 
P. Foștii (IRA Tg. Mureș) la 
250 cmc, P. Popescu + A. Popa 
(Torpedo Zărnești) la ataș. Iată 
liderii clasamentelor generale 
după 4 etape : Otilîa ~ 
86 p și - --------- --  '
(virtual 
sport, I. 
p la 50 
Troia 96 
la 125 cmc, T. Troia 90
250 cmc. P. Popescul-A. Popa 
92 p la ataș.

Așadar, la capătul unor curse 
tranșante, doi piloți (elevi ai 
tînărulul și inimosului antre
nor Tr. Mihăilescu) și-au văzut 
eforturile încununate de succes-, 
iar la celelalte 4 clase verdic
tul a fost amînat pentru etapa 
finală, programată la Timi
șoara, unde mai mulți con- 
curenți candidează la un loc 
fruntaș în ierarhia viteziștilor.

Troian IOANIȚESCU

Panca 
T. Drăghici 94 p 
campion) la 50 cmc 
Scărlătescu (I.T.B.) 79 
cmc începători, T. 
p (virtual campion) 
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fost mai degrabă formale, fi; 
indcă o încercare la nici două 
minute ține de domeniul incre
dibilului — iar acest cuvînt! — 
în condițiile în care mai e ne
voie de timp și pentru trans
formări, 20 reușite în întâlnirea 
cu pricina...

De ce am vorbit la trecut 
despre echipa în cauză? Sim
plu: după asemenea „perfor
manțe" ea a fost exclusă din 
campionat. O măsură ce s a 
impus logic. Dar fie-ne permis 
să mai zăbovim un pic asu
pra semnificațiilor amintitului 
„record mondial", pentru că 
dincolo de el se află, cu sigu
ranță, crasa dovadă de dezin
teres total a celor care trebuiau 
să se ocupe de destinele res
pectivei competitoare. în fapt, 
rugbyul gălățean bate de mai 
multă vreme pasul pe loc... în 
fapt, Divizia B-tineret, in ge
neral, nu-și împlinește meni
rea. Meciurile au loc de regulă, 
în anonimat, echipele nu pri
mesc un sprijin corespunzător 
(există, ca întotdeauna, excep
ții). prea puțini fiind tinerii 
jucători care, depășind limita 
mediocrității, reușesc să se a- 
firme la nivel superior.

Dincolo de acel „record mon
dial" — cum nu am vrea să mai 
înregistrăm — găsim impera
tivul reconsiderării întregii ac
tivități din eșalonul secund al 
rugbyului.

Geo RAETCHI
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Să
DUPĂ UN FINAL IN FORȚA

pută cu Flacăra Ia golaveraj. E 
adevărat, Universitatea a deve
nit echipa care separă grupul 
celor cinci formații cu golave
raj pozitiv de restul diviziona
relor A. dar diferențele ustură
toarelor eșecuri din toamnă (cu 
Steaua și Dinamo acasă și cu 
S.C. Bacău în deplasare) 
rămas greu de recuperat 
planul golaverajului. Deși,

începem de unde am ră-
mas...

„Calculele noastre mergeau 
spre —1, ceea ce ne-ar fi per
mis să abordăm cu mult cu
raj returul. Acum, totul e să 
nu ne pierdem capul. De altfel, 
îmi aduc foarte bine aminte că 
și în anii ’75—’76, după primul 
titlu cîștigat, Universitatea a 
trecut printr-o perioadă asemă
nătoare și din frămintările de 
atunci s-a născut marca echipă 
a Craiovei. Sint convins că și 
acum echipa poate reveni pe 
linia de plutire... Totul c să 
ne luăm înapoi punctele pier
dute în meciul cu Oțelul". 
Aceste cuvinte aparțin lui 
Corneliu Stroc, vicepreședinte
le clubului craiovean, și cu ele 
am încheiat analiza comportă
rii echipei în turul campiona
tului, la sfîrșitul căruia 
de clasament al „ll“-lui 
Bănie era următoarea: 
1?. 17 5 4 8 27—37 14

Situație dificilă, în care 
pa nu mai fusese de 
vreme și care s-a 
brusc după primele trei etape 
ale returului. Pentru că după 
un 0—2 la București, cu Victo
ria, a urmat un neașteptat se- 
mieșec acasă, 1—1 cu S.C. Ba
cău (datorită căruia s-a ajuns 
la —5) și un 0—2 la... Galați. 
Un singur punct din trei etape 
și căderea tocmai pe locul 17 
în clasamentul general păreau 
că înclină serios corabia „alb- 
albaștrilor". Atunci, în cele mai 
grele clipe pentru echipă și 
pentru el ca antrenor, l-am în
trebat pe Sorin Cîrțu ce se în
tâmplă? „Punctul cu Bacăul nu 
trebuia să-I pierdem, pentru că 
am jucat mai bine. Dar ni s-a 
refuzat un penalty clar. Pier
zînd punctul, ara pierdut 
fapt toate premisele pentru 
rezultat bun la Galați. Ne 
teaptă zile grele, dar eu 
disper, și nu disper pentru 
îi simt pe băieți, simt în ei o 
forță deosebită".

5. UNIV. CRAIOVA
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PE LOCUL 17, PE PODIUMUL RETURULUI

au 
în 

așa

nu-și poate construi atacul 
doar pe eficiența... fundașilor 
ei centrali. Aici, la acest capi
tol al oamenilor de gol va tre
bui să mediteze, să lucreze, să 
caute soluții antrenorul care, 
ca fost atacant, găsea cele mai 
neașteptate variante în supra
fața de pedeapsă adversă.

De la locul 17 în etapa a 
20-a, la locul 5 în final, des
părțită de... Cupa U.E.F.A. de 
golaveraj, astfel poate fi ca
racterizată evoluția echipei în

34 15 6 13 52-52 36
• Puncte realizate pe teren

la F.C. Inter, Dinamo, Steaua si

S.C. Bacău) : puncte obținute în deplasare : 12 (cite 2 p ia Sn 
Studențesc, A.S.A. Tg. Mureș. „U" Clui-Napoea si IU, - -P’
1 2 5? r S- 2“’ Corvinul. F.c.M. Brașov și F.C. Inter). ’
• Golgeteril echipei s Gh. Popescu 8 goluri (1 din 11 m) ; 

Neagoe 7 ; E. Săndoi 6 ; Irimescu 5 (3 din 11 m) ; Bleu. Giiită, 
P. Badea — cite 4 ; Geolgău 3 ; Biță. Olaru. C. Gheorghe. Gh. 
Ciurea (1 din 11 m) — cîte 2 ; Bica, Ad. Popescu. Mănăilă — cite 1.
• Jucători folosiți : 31 - Gh. Popescu S3 de meciuri ; E. 

Săndoi 31 ; Ad. Popescu 30 ; P. Badea 29 : Mănăilă 28 ; Bica 
-î ; Ctorea, Geolgău — cîte 22 ; Irimescu, Neagoe — cite 
21. N, Zamfir 20 ; Crișan, Șt. Stoica. Bo-ldici — cîte 17 : Olaru 
16 : C. Gheorghe 15 ; Bîou 13 S Lută 10 ; Bițâ. Ghită — cîte 
» ; Cioroianu. Cristescu — cîte 8 ; Gh. Bartou 5 ; Calafeteanu 
4 ; Plgulea 3 ; ci. Stoica. Cîrțu — cîte 2 ; Gherasim. Gone, FI. 
Dumitru. Cărbunaru — cîte 1.
• Media notelor echipei : 6,37.
• Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. Gh. Popescu 7,17 ; 2. P. Badea 6,70 ; 3. E. Săndoi 6,67.
• Cartonașe galbene : 42 (16 suspendări) — 15 jucători (cele 

mai multe : Mănăilă 7).
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de 7 lovituri de la 11 m ; 5 transformate 

(Irimescu 3. Gh. Popescu. Gh. Ciurea). 2 ratate (P. Badoa, Gh.
6 penally-url (toate transfor-

propriu : 24 (a pierdut cite 2 p 
Și hKi1!,1; plte J„p Victoria _ Și

,,U“ Cluj-Napoca și Rapidă cite

Ciurea) ; a fost sancționată cu 
mate).

cum subliniam, echipa a jucat 
din ce în ce mai bine, relan- 
sindu-1 pe Beldiei, menținind 
în apărare perechea de fundași 
centrali (Săndoi — Gh. Popes
cu), plasîndu-1 pe Olaru în li
nia mediană, alături de Ciurea, 
C. Ghcorghe și Badea, stăruind 
în atac cu un vîrf foarte dotat, 
dar încă reținut (Neagoe) și 
cu acest mereu imprevizibil (in 
joc și în afara terenului) Ște-

al 25-lea campionat al ei de 
„A". Resursele Craiovei fotba
listice sînt însă mult mai mari. 
Pentru că cei care au urmărit 
cu atenție campionatul speran
țelor au afirmat că cea mai 
bună echipă a fost Universita
tea (locul 3, 98 de goluri mar
cate). Pentru că 30 000 de iubi
tori ai fotbalului din Brașov au 
aplaudat recent, la scenă des
chisă. pe noua și merituoasa 
campioană a juniorilor, repre
zentanta „alb-albaștrilor'‘, pe 
Cristescu Gîrteșteanu, Sburlea, 
Mitriță, Predoi și Papa, mezi
nul echipei, „urcat" deja în lo
tul mare. Să fie el urmașul lui 
Ilie Bălăci într-o echipă foar
te tînără, care joacă tinerește?

laurențiu DUMITRESCU
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în cel mai frumos meci al sezonului, pe gazonul stadionului 
din Giulești, Boldici prinde balonul sub_ privirea liderului echi
pei, internaționalul Gh. Popescu Foto : Aurel D. NEAGU

Internaționale INTERTOTO ’89“
RAPID ÎNTÎLNEȘTE

PE SPARTAK VARNA
După frumoasa și presti

gioasa victorie obținută sîm- 
bătă asupra redutabilei echipe 
suedeze Oergryte, Rapid îi va 
aduce astăzi din nou — în nu
măr mare — pe iubitorii fot
balului din Capitală în tribu
nele stadionului Giulești, la 
partida pe care o va susține 
cu formația bulgară Spartak 
Varna, în cadrul „Cupei Inter
naționale INTERTOTO ’89".

Meciul de azi le oferă giu- 
leștenilor ocazia unei revanșe 
pentru înfrîngerea suferită în 
urmă cu peste zece - zile la 
Varna, cînd Spartak a cîștigat 
cu 3—1. Și sân tem convinși că 
ei vor lupta, cu toate forțele 
— așa cum au făcut-o și îrt 
repriza secundă a meciului cu 
Oergryte —. avînd în sprijin șl 
entuziastele încurajări ale pu
blicului, pentru obținerea unei 
noi victorii, care să le men
țină intacte șansele de clasare 
pe unul din primele două locuri 
ale grupei, premiate de orga
nizatorii competiției.

Reamintim că meciul de as
tăzi va începe la ora 17 și va 
fi condus de o brigadă de ar
bitri alcătuită din Mircea Sa- 
lomir — la centru. V. Titorov 
și Ad. Moroianu — la linie.

în deschidere la partida de 
azi, spectatorii vor putea ur- 
mări un atractiv joc între două 
echipe de copii ale clubului 
Rapid. (C. F.>.

• LOTUL DE JUNIORI 
„TURNEUL ..PRIETENIA". Edb 
tia din acest an a tradiționalei, 
competiții ..Turneul Prieteniei" 
este organizată de federația de 
specialitate din R.D. Germanii. 
In vederea participării la această 
întrecere, lotul de juniori al tă
rii noastre pleacă în cursul a- 
cestel zile spre 
deplasarea. între 
timon. Haidiner.
Prima partidă 
miinc. 13 iulie.

Gera. Vor face 
alții.Cioacă. Ar* 

Săvolu. Sabo. 
se va disnuta

Priviri spre eșalonul secund

UNELE CONSIDERAU! RtfERITOARE EA SERIA I
Clasamentul seriei I este bi

necunoscut. întrecerea a fost 
lungă, cu multe examene difi
cile, necesitând din partea ju
cătorilor, antrenorilor și celor
lalți factori multe eforturi, iar 
bucuria succesului

Ce s-a inîtmplat în continu
are? Simplificînd, putem spune 
că a urmat o perioadă cu vic
torii clare acasă și cu eșecuri 
în deplasare, la Steaua (1—2), 
la Dinamo (0—2) și la Flacăra 
(0—1), dar în urma unor par
tide în care martorii oculari au 
exclamat in corpore : „Cc bine- 
joacă Craiova!" Era, dacă se 
poate spune așa, un prim răs
puns la ceea ce simțise fostul 
jucător și, în prezent, cel mai 
tinăr antrenor din Divizia A. 
Dar Universitatea nu-și spuse
se ultimul cuvînt. După Mo
ren i, echipa pur și simplu S;a 
dezlănțuit fiind „vedeta" fi
nalului de campionat (5 victo
rii, un egal) fiind, în ultimă in
stanță, revelația returului, din 
moment oe în clasamentul a- 
ccstuia ocupă locul 3, 
două „mari":

fan Stoica. Vorbind de com
portarea jucătorilor, iată „to
purile" turului și pe întregul 
campionat un top din cane 
„dispar" Geolgău și Ad. Po
pescu — din vechea gardă 
și urcă puternicul Săndoi 
foarte dotatul Badea.

. 1. Gh. Popescu
2. Geolgău
3. Ad. Popescu

1. Gh. Popescu
2. P. Badea
3. Săndoi

Și

după cde

1, Steaua
2, Dinamo
3, Univ. Cv.

17
17
17

15 2
14 1
10 2

0 59-13
2 58-14
5 25-15

32
29
22
înCele 11 puncte obținute 

ultimele 6 etape au adus-o pe 
podiumul returului, dar nu și 
în Cupa U.E.F.A.. pierzând dis-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Anunțăm ne narticioanții ia 

concursul PRONOSPORT de as
tăzi că rezultatele nartidelor vor 
fi date publicității în rubrica 
noastră de vineri. 14 iulie.
• Dună cum se cunoaște, sîm- 

bătă. 15 Iulie, va avea loc un 
alt con - din seria celor axate 
ne Dartide din .Cuna INTERTo. 
TO“. depunerea buletinelor ur- 
mînd să înceană chiar de 
miercuri. 12 iulie. Iată si partide
le înscrise în acest concura : I.

Ranid Buc. — Wi s-mut Ane. II. Karlsruher —F.C. Lucerna. III. 
F.C. Den Bosch — R.F.C. Liă- 
geois. IV. F.C. Ha-sa Rostock — MalmO F.F.. V. Admira Wacker 
— Grasshomer. VI. Tatabanva 
Banyasz — T.F K. Gotebo-g. VH. 
Stuttgarter Kickers — Smi M’-’c 
Vin. Naest—d I.F. — D’—-ar-

Slavia Prae» — Wet-
Barik* ava — Han-
XI. Grazer A.K. —

dens. IX. 
X.

nover 06.

— 6,96
— 6,64
— 6,50

— 7,17
— 6,70
— 6.67

Gh. Popescu,Liderul lotului, 
acest jucător care a impresio
nat și la națională, a tras e- 
fectiv echipa după el. Gh. Po
pescu și Săndoi au înscris și 
goluri extrem de prețioase In
tr-un sistem de joc bine Pus 
la punct, cu plecarea — prin 
alternanță — spre poarta ad; 
versă, unde au avut apariții 
deosebit de eficiente. E meri
tul lor, al lui Gh. Popescu, al 
lui Săndoi, dar o echipă care 
se respectă, care vrea să joace 
din nou într-o cupă europeană

Vejle Boldklub 
alwiik — F.C. 
xm.
F.C.

XII. R.K.C. Wa-
CarT Zeiss Jena, — Vienna

• CÎSTIGURILE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
8 IULIE 1989. Categoria I : 
(12 rezultate) 18 variante 25% 
a 8.588 lei ; categoria a II-a : 
(11 rezultate) 8 var'ante 100% 
a 2.982 lei și 279 var’ante 25% 
a 746 lei ; chto’o-ia a IU-a : 
(10 rezultat ' 81 v ►’■’•►to 100% 
a 410 si 3.435 variante 25% a 
102 lei.’

bucuria succesului au cunoscu; 
t-o cei care s-au dovedit mai 
bine pregătiți. în rîndurile de 
față, vom. încerca să scoatem 
în evidență principalele aspec
te desprinse din desfășurarea 
întâlnirilor din această serie.

• Primele etape anunțau o 
dispută interesantă și de dura; 
tă pentru primul loc între mai 
multe foste divizionare A (Pe
trolul Ploiești, Gloria Buzău, 
C.S.M. Suceava. Politehnica 
Iași). Dar. Petrolul (antrenor 
V. Dridea) s-a instalat in frun
te chiar din start și n-a mai 
cedat poziția până în finalul 
campionatului. Echipa ploieș- 
teană avînd în rindurile sale 
jucători cu experiență competi- 
țională, a obținut astfel un bi
nemeritat succes • La capito
lul evidențieri merită consem
nată evoluția de exoepție a e- 
chipei C.F.R. Pașcani (antrenor 
V. Simionaș) în sezonul de pri
măvară, care n-a cunoscut în
frângerea ne teren propriu, a- 
cumulînd +9 la „adevăr" (mai 
mult cu două puncte decît Pe
trolul) și terminând ediția pe 
un merituos loc 5 • Suita de 
cinci partide cîștigate în retur 
de către F.C.M. Progresul Bră
ila (avînd din iarnă, la cîrma 
tehnică, pe antrenorul Ion 
Sdrobiș) părea că redeschide 
lupta pentru primul Joc, însă 
totul a intrat în... normal. Și 
asa. formația brăileană s-a si
tuat în final pe poziția secun
dă. • La Poiana Cîmpina u- 
ne'e schimbări efectuate in 
conducerea asociației și a celei 
tehnice (funcția de antrenor 
fiind preluată de Șt. Feodot) 
au dus la saltul dorit de su- 
po-terii formației, acela de a 
recupera —3 de la „adevăr" și de 
a situa echina ne o poziție d’n 
mijlocul clasamentului • Și 
în această ediție a existat un

grup de formații destul de nu
meros care s-a bătut pentru a 
avea o poziție ferită de emoții, 
dar evoluțiile lor au fost medio
cre, mizîndu-se totul pe câști
garea meciului de acasă și, e- 
ventual, „ciupirea" .unui punct 
în deplasare. Din păcate. în 
acest grup s-a aflat și Politeh
nica Iași, echipă cu posibilități 
mai mari decît cele arătate în 
special în primăvară, cînd a 
primit o lecție usturătoare din 
partea Gloriei Buzău fiind în
vinsă cu 5—0 în Copou • Cum 
se poate aluneca ireversibil pe 
tobogan ne-a arătat echipa 
F.E.P.A. ’74 Bîrlad, (la sfîrși- 
tul turului avea +1 la „ade
văr"). în etapa a 22-a, deși a 
cîștigat acasă meciul eu Poiana 
Cîmpina (3—1), F.R. Fotbal a 
omologat disputa cu 3—0 în 
favoarea oaspeților, deoarece 
F.E.P.A. a folosit un jucător cu 
două cartonașe galbene. Jucă
torul respectiv, Costel Dumi
tru, și membrii secției de fot
bal n-au Știut că n-are drept 
de joc? • Ocupantele ultime
lor trei locuri erau cunoscute 
cu multe etape înainte de final: 
F C M. Delta Dinamo Tulcea, 
a’.S.A. Explorări Cîmpulung 
și F.E.P.A. ’74. Aceste for
mații au avut prestații. mo
deste, sub nivelul cerințe
lor ’ eșalonului nr. 2. A 
patra echipă a fori stabilita 
de-abia după fluierul final al 
ultimei partide, poziția a lo-a 
preluînd-o Metalul Plopcni, 
formație care la sftrșițul turu
lui avea +1 la „adevar" și se 
afla pe locul 10. Acum, insa, 
în final, Metalul a cobont la 
—2, la egalitate cu Pranova 
C.S.U. Ploiești, dar cu un gola
veraj inferior cu un gol (—2 
față de —1 al Prahovei). După 
cum se vede, pentru formația 
ploieșteană golul marcat de 
Vochin în min. 82 cu Aripile 
Bacău (scor final 6—0) a fost 
un gol de... aur!

Pompiliu VINTILA



O excelentă performanță a atletismului nostru feminin

PAULA IVAN, RECORD MONDIAL ÎN CURSA DE 0 MILĂ!
Intre concursurile de atle

tism ale „Marelui Premiu 
I.A.A.F.-Mobil", cel de la Nisa, 
denumit „Nikaia", este unui 
dintre cele mai importante, 
datorită, pe de o parte, datei 
convenabile pentru graficul de 
formă sportivă al celor mai 
multi atlcți, pe de altă parte, 
marelui număr de participanți 
de primă mină pe care-i re
unește stadionul de pe țăr
mul nordic al Mediteranei. 
Ediția din acest an a compe
tiției a avut loc luni șl s-a 
bucurat de condiții excelente 
de desfășurare.

Cea mai bună performanță 
de acum, de la Nisa, a fost 
înregistrată în cursa feminină 
pe o milă (1609,35 m) la star
tul căreia au fost prezente și 
cîteva alergătoare din Româ
nia. După ce, pe prima parte a 
probei la conducere s-a aflat

C.M. DE SCRIMĂ

NEW YORK, 11 (Agerpres). — 
Proba masculină de floretă pe e- 
chloe din cadrul Campionatelor Mondiale de scrima, ce se des
fășoară la Denver (Colorado), a 
fost cîștigată de selecționata U.R.S.S. care a întrecut în fina
lă cu 9—7 formația R.F. Germa
nia. Pe locul trei s-a clasat e- chioa Franței.

„EUROPENELE" DE TIR, IN PLINA
ZAGREB, 11 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Un val neobișnuit de căldură 
s-a abătut asupra capitalei 
Croației, influențînd sensibil 
rezultatele participanțilbr la 
„europenele" de tir pentru arme 
cu glonț. în ultimele zile, pe 
plan general, rezultatele au 
descrescut valoric, după ce, 
pînă mai deunăzi, se înregis
traseră o scrie de rezultate de 
excepție, între care și cîteva re
corduri mondiale.

In mod foarte curios gazdele 
au alcătuit un program de con
curs extrem de diluat, existînd 
multe zile nu numai fără nici 
o finală, ba chiar fără vreo 
probă încheiată. Din acest mo
tiv. în coresDondența aceasta, 
nu putem oferi decît rezulta
tele înregistrate în prima man
șă de la pistol viteză seniori.

In ,, Concursul Prietenia" la canotaj juniori

TREI FRUMOASE VICTORII
Este știut faptul că în pale

ta competițională a juniori
lor, ca nivel valoric, imediat 
după Campionatele Mondiale 
se situează „Concursurile 
Prietenia". Cu atît mai intere
sant era, deci, de urmărit 
modul în care vor evolua re
prezentanții noștri la actuala 
ediție a întrecerii, desfășurată 
pe lacul Vîlciovcț de lingă 
Plevna, și reunind elita cano
tajului juvenil din țările so
cialiste. Spunem aceasta, în- 
trucît o evoluție constant pro
gresivă a juniorilor noștri în 
ultimii ani ne îndreptățea să 
sperăm într-o continuare a as
censiunii, într-o confirmare a 
valorii școlii românești de ca
notaj și la acest nivel. Deși, 
nu-i mai puțin adevărat, pe 
celălalt „taler" al cîntarului 
stăteau șl cîteva temeri, ge
nerate de lipsa de experiență 
a băieților noștri (pentru ma
joritatea lor acesta a fost pri
mul test internațional de pro
porții), de faptul că aliniam 
la starturi cele mai puține e- 
chipaje, doar 5, ca și de insu
ficientul răgaz avut ia dispozi
ție pentru acomodarea cu am
barcațiunile deplasate la 
Plevna.

A învins în cele din urmă 
adevărul, știut și răsștiut. 
acela că valoarea reală depă
șește însă orice impedimente, 
că atunci cînd selecția și pre
gătirea au fost efectuate „ca 
la carte" cu greu poți fi oprit 
din drumul spre podium. Așa 
au stat lucrurile și acum, încă 
din serii devenind limpede că 
sportivii noștri se vor număra 
printre protagoniștii întreceri
lor : toate cele 5 echipaje s-au 
calificat în finale fără proble
me, 3 dinjrc ele (2+1, 4+1 și 4 
rame) înregistrînd timpi mult 
superiori principalilor adver
sari. De altfel, pentru aceste 
trei echipaje, finalele nu vor 
reprezenta altceva decît o re

Violeta Bcclea, după circa 
două tururi și iumătate a pre
luat „ostilitățile" campioana 
olimpică Paula Ivan, care a 
imprimat cursei un tempo 
foarte susținut. Ea a terminat 
întrecerea în aceeași manieră 
spectaculoasă ca anul trecut, 
la Seul, la Jocurile Olimpice.

Aplauzele entuziaste ale ce
lor peste 20 000 de spectatori, 
care au Insoțit-o pe Paula 
Ivan în finișul ei victorios, au 
reizbucnit cu și mai multă am
ploare în momentul în care 
crainicul reuniunii a anun
țat că „timpul realizat de a- 
tlcta română, 4:15,61, întrece cu 
o secundă și zece sutimi re
cordul mondial deținut de 
americanca Mary Decker- 
Slaney".

Primul record mondial al 
Paulei Ivan I Record pe care 
atleta de la clubul Olimpia, 
elevă a antrenorului emerit 
Ion Puică, l-a promis încă de 
anul trecut și care, să zicem 
așa, doar prin simplă impre
sie, îl anunță pe următorul sau 
pe următoarei* !... Și un amă
nunt interesant, americanca 
Decker-Slaney, în 1985, la Zu
rich, cu 4:16,72 întrecuse re
cordul lumii realizat, din 1982, 
la Rieti, de Maricica Puică cu 
4:17,44 !...

Abia respirînd după marele 
efort făcut, dar toată numai 

singura... jumătate de întrece
re programată marți. Așa cum 
arătam, rezultatele nu au fost 
prea ridicate, trăgătorii nepu- 
tînd etala sumumul calităților. 
Astfel că, la jumătatea între
cerii, rezultatul cei mai bun 
este doar de 297 p, reușit do 
italianul Lapenna, elvețianul 
Kuechler, sovieticul Kuzmin si 
Schumann (R.D. Germana).

în cursul după-amiezii au fă
cut primul antrenament dc a- 
comodare cu condițiile poligo
nului Vrapcanski Potok fetele 
noastre, Matei, Butu și Kaposz- 
tai, care vor participa în pro
ba de pistol sport, iar pe un 
alt poligon, într-o altă parte a 
orașului, s-au antrenat taleriș- 
tii. între care și românii To
man, Ciorba și Marin.

Și un amănunt, de culoare, 
de aici, de la Zagreb. Eveni- 

producere la „xerox" a seriilor, 
deși, evident, mobilizarea ad
versarilor a fost incomparabil 
mai mare.

Primul start, la 1+1 —
prima victorie a culorilor noas
tre ! Din locul în care ne 
aflăm, nu vedem prima jumă
tate a cursei, mascată de un 
cot împădurit al lacului. An
trenorii repetă fără încetare
— dacă la jumătatea tra
seului ne aflăm într-o poziție 
bună, nu putem scăpa victo
ria, băieții noștri avînd o 
pregătire fizică fără cusur și
— de aici venind — un ex
celent finiș. La 1000 de me
tri echipajul nostru se află 
însă nu într-o poziție bună, ci 
foarte bună, eonducînd cu a- 
proape două lungimi formația 
U.R.S.S. și cu mai bine de trei 
pe cea a R.D. Germane. După 
care, conform graficului anti
cipat, avansul a crescut încet 
dar sigur, băieții noștri tre- 
cînd linia de sosire din iner
ția bărcii, cu brațele ridica
te, în semn de victorie în a- 
fara oricărui dubiu. Eugea 
Neculau, Claudiu Marin, Ale
xandru Chivăran, Tănase Pin- 
tilie și cîrmaciul Saulică Cuz- 
manovici sînt cei care deschid 
seria victoriilor noastre. Vor 
urma, la fel de spectaculos, 
băieții din barca de 2+1; de 
fapt nu la fel de spectaculos, 
ci cu o încărcătură suplimen
tară de suspens, întrucît la 
jumătatea cursei ei erau con
duși „binișor" (3,31!) de 
barca R.D. Germane. Aceeași 
pregătire fizică de excepție, 
același finiș irezistibil, ne-au 
oferit însă o a doua jumătate 
a cursei de o rar întîinită 
spectaculozitate. Lovitură cu 
lovitură botul bărcii tricolore 
s-a apropiat de cea din față, 
a ajuns-o, apoi a depășit-o ca 
într-an film „la relanti". pînă 
ce canotorii din R.D. Ger
mană au cedat vizibil această 

zîmbet și fericire, Paula Ivan 
a spus : „Sînt bucuroasă cum 
nu mai poate fi cineva acum ! 
Acest record. Ia care am visat 
și pentru care m-am pregătit 
temeinic, îl dedic celor două 
mari evenimente politice din 
viața poporului român, ani
versarea zilei de 23 August și 
Congresul al XlV-lca al Parti
dului".

A doua s-a clasat în această 
cursă băcăuanca Doina Mc- 
linte, cu timpul de 4:20,39.

Alte rezultate : femei . 100 ni : 
Merlene Ottey (Jamaica) 10,99 ; 
400 m : Sandra Farmer-Patrick 
(S.U.A.) 54,15 : 800 m : Ana Qui- 
rot (Cuba) 1:58.38 : 3000 iu :
Yvonne Murray (M. Brit.) 
8:38.51 — cel mal bun rezultat 
mondial al sezonului. Marle- 
Plerre Duros (Franța) 8:38,97 : înălțime : Silvia Costa (Cuba) 
1,98 m : BĂRBAȚI 20o m : Rob
son da Silva (Brazilia) 20.20 ; 400 m : Tom Simon (S.U.A.) 
44.86 : 800 m : Paul Ereng (Ke
nya) 1:43,22. Jose Luis Barbosa (Brazilia) 1:44.30 : 1300 m : Kio- 
koeclc Clieruiyot (Kenya) 3:34,95 ; 
3000 m : Yobcs Ondiekl (Kenya) 
7:35.02 ; 3000 m obst. : Patrick
Sang (Kenya) 8:14.73 : 110 mg : 
Roger Kingdom (S.U.A.) 13.19.
CoUn Jackson (M. Brit.) 13,20 ; 
înălțime : Troy Kemp (Bahamas) 
2.32 m : prăiină : Serghei Bubka 
5.70 m. Vasili Bubka (ambii 
U.R.S.S.) 5,70. Philippe Collet
(Franța) 5.7o m : disc : Wolfgang Schmidt (R.F.G.) 60.90 m.

DESFĂȘURARE
mentul sportiv nr. 1 apărut 
marți, cu litere de-o șchioapă, 
pe prima pagină a ziarului de 
specialitate „Sportske Novosti" 
n-a fost nici finalul competiției 
tenisistice de la Wimbledon, 
nici Campionatele Europene de 
tir din propriul oraș. ci... re
cordul mondial pe o milă în
registrat de admirabila atletă 
română Paula Ivan!

Radu TIMOFTE

WIMBLEDON-UL
Așadar, s-a încheiat turneul 

de la Wimbledon, cel mai im
portant moment din „viața" 
tenismanilor. Ceea ce antici
pam s-a și întîmplat, victo-

ROMÂNEȘTI
luptă nu doar fizică, ci și 
psihologică, fiind distanțați 
cu exact 10 secunde ! Pe locul 
3 — echipajul U.R.S.S. Așadar, 
Ciprian Badea, Viorel Tala- 
pan și Gheorghe Dinișcl sînt 
autorii celei de-a doua victorii.

A treia a fost obținută de 
echipajul de 4 rame, care 
și-a oferit și ne-a oferit o 
cursă de tip... Arba — Homeghi, 
adică eonducînd de la un cap 
la altul, fără cea mai mică 
emoție : Petre Hașnaș, Gabriel 
Sușnea, Silviu Răstoacă și 
Gheorghe Zaharia au urcat pe 
prima treaptă a podiumului, 
urmați de echipajele U.R.S.S. 
și Cehoslovaciei.

Mezinii delegației, aflați la 
primul lor concurs internațio
nal, au concurat în probele de 
schif simplu (Gerard Tudoran) 
și de 2 vîsle (Florin Plaian șl 
Ioniță Paris). Nu au avut ac
ces la medalii, era și foarte 
greu în aceste condiții, dar au 
obținut meritorii șl, mai ales, 
promițătoare locuri 5. Făcînd 
o rapidă trecere în revistă, 
vom constata aportul substan
țial al sportivilor de la C.S.Ș. 
2 Constanța (11 din cei 15 
canotori), motiv pentru care 
antrenorilor Mircea Popa, Va
lentin Sarchizian șl Ionel 
Stroie li se cuvin toate felici
tările. De asemenea. Marina 
Orșova (care a contribuit cu 3 
sportivi) și C.S.Ș. Triumf 
București (antrenori Petre Go- 
liciu, respectiv Marin Boia) 
arată și cu acest prilej o 
constantă preocupare și o cer
tă competentă. Nu ne rămîne 
decît să sperăm că — așa cum 
sublinia și antrenorul coordo
nator al loturilor de juniori. 
Adrian David — mersul as
cendent al acestei garnituri va 
continua, în perspectiva vii
toarelor campionate mondiale. 
Pentru moment, după cum se 
vede, este foarte bine...

Sorin SATMARI

AZI, START I» „TURNEUL PRIETENIA" IA UUCBV (j)
In primul meci, echipa României va intilni formația Bulgariei

1IAVIROV, 11 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special), 
în această frumoasă localitate 
cehoslovacă, situată la 10 km 
de Ostrava, echipa de rugby 
juniori a României va susține 
miercuri primul el joc din ca
drul „Turneului Prietenia", 
competiție intrată în tradiția’ 
întrecerilor la care participă 
reprezentantele unor țări socia
liste și menită să realizeze un 
permanent schimb de experien
ță la nivelul generațiilor în 
plină formare.

Ca gi la ediția precedentă a 
competiției, de la Gabrovo 
(Bulgaria), prima adversară a 
tinerilor noștri tricolori (juni
ori plină la 18 ani) va îi echi
pa Bulgariei. Apoi, joi, va dis
puta un nou meci, cu formația

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
atletism a Alergătorul 

Ernest Tjela (Lesotho) a termi
nat învingător în concursul de 
maraton de la S-an Francisco, 
fiind cronometrat cu timpul de 2.15:01.

ciclism a La C.M. de luni- 
ori pe velodrom. Dmitri Ncliu- 
bin (U.R.S.S.) a cîstigat urmări
rea individuală pe 3000 m în 
3:24.57. iar Svetlana Samovalova 
(U.R.S.S.) a învins în aceeași 
probă, pe 2000 m. în 2:32.78. In se
riile probei de viteză. Viaceslav 
Dolghinov a înregistrat un nou record mondial pe 200 m lansat cu 10.399.

ÎNOT a La Santa Clara

TURUL
PARIS, li (Agerpres). Etapa a 

10-a a Turului ciclist al Franței. 
Cauterets—Luchon (136 km.). a 
fost câștigată de Robert Miliar 
(Scotia) în 4.22:19. urmat cu 
același timp de spaniolul Pedro

A CONFIRMAT
rii mai mult decît normale, 
Steffi Graf și Boris Becker 
înscriindu-șl numele pentru a 
doua, respectiv a treia oară, 
pe lista învingătorilor. Iarba 
londoneză nu a mai dat ocazia 
realizării rezultatclor-surpriză. 
Chiar și eliminarea prematură 
(în turul 2) a Gabrielei Sa
batini s-ar putea înscrie în 
nota generală, imprimată de 
cei care au pus la punct un 
joc de forță, de atac (din 
spatele terenului sau de la .fi
leu), în primul rînd cu servi
ciu exploziv. Se prea poate 
ca înfrîngerca Hclenei Suko- 
va să fi surprins, stilul aces
teia fiind apropiat de ceea ce 
se cere, dar suedeza Catarina 
Lfndquist a impresionat, mai 
mult ca altădată, prin jocul 
său în forță și agresiv, chiar 
dacă din spatele terenului. De 
fapt, ea a surprins-o în semi
finale pe însăși Martina Na
vratilova.

în aceste condiții, cei mai 
apropiați memoriei, învingă
torii de la Roland Garros, 
Arantxa Sanchez și Michael 
Chang, au fost urmăriți cu 
justificată curiozitate. Ei nu 
au depășit însă faza „sferturi
lor" (primele opt), respectiv 
„optimilor" (primii șaisprezece). 
Chang, în special, în ciuda 
vitezei de execuție și a mo
mentului timpuriu de lovire, 
agilității sale și abilității în 
teren, nu a reușit întîl și în- 
tîi datorită serviciului slab.

• ASTAZI, la ora pbinzu- 
LUI. LA GENEVA. U.E.F.A. va 
proceda la tragerea la sorti a 
partidelor primului tur al celor 
trei competiții continentale inter- 
cluburi : C 1 — Cupa campioni
lor Europeni (tara noastră va fi 
reprezentată de Steaua Bucu
rești). C 2 — Cupa Cupelor (Di
namo București) sl C 3 — Cupa 
U.E.F.A. (Victoria București Sl 
Flacăra Moreni).
• în cadrul ..Cupe! Amerlcil 

de Sud“ selecționata Braziliei a 
întrecut cu scorul de 2—0 (0—0) 
formația Paraguayului prin go
lurile înscrise de Bebeto (min. 
47 sl min. 831. într-un alt joc, 
reprezentativele Columbiei șl 
Perului au terminat la egalitate : 
1—1 (1—1). Golurile au fost mar

R.D. Germano, cealaltă parte
neră de grupă.

In caz de victorii, cum este 
de așteptat și de dorit, repre
zentativa țării noastre va in
tilni pe prima clasată din gru
pa alcătuită d.’n formațiile Uni
unii Sovietice. R.S. Cehoslova
ce și Poloniei.

Să mai menționăm faptul că 
aici, la Havirov, gazdele au 
luat toate măsurile organiza
torice pentru reușita competi
ției. Afișe pot fi întîlnite peste 
tot, ziarele centrale și locale 
fac referiri la acest turneu. 
Ceva mai mult, finala compe
tiției — in care echipa noas
tră nădăjduiește să fie prezen
tă — va fi televizată.

TiS—;., STSMA

(S.U.A.). Matt Biondi a cîstigat 
50 m în 23.31. iar neozeelandezul 
Anthony Mosse a învins la 200 
m fluture în 2:00.93. Alte rezul
tate : 100 m soațe F : Dede Trimble 1:05.32.

TENIS a In urma rezultatelor 
înregistra te în turneul de la 
Wimbledon. în clasamentul ge
neral al ..Marelui Premiu** conti
nuă să conducă tendsmanul cehoslovac Ivan Lendl — 5698
puncte, urmat de vest-germanul 
Boris Becker — 3679 puncte, sue
dezul Stefan Edbcrg — 3152 punc
te. americanul John McEnroe 
— 2140 puncte sl argentinianul Alberto Mancini — 2089 puncte.

FRANȚEI
Delgado. Tricoul galben a fost 
preluat de francezul Laurent 
Fignon, care conduce în clasa
mentul general, urmat de fostul lider, americanul Greg Lemond» 
la 7 s.

AȘTEPTĂRILE
O simplă privire asupra se- 

mifinaliștilor (dacă nu chiar 
asupra celor calificați și califi
cate în „sferturi") ne arată că 
toți fînt tenismani obișnuiți 
tocmai cu această suprafață de 
joc. Intr-adevăr, Steffi Graf 
și Boris Becker pc de o parte, 
Martina Navratilova (care nu 
a jucat la Roland Garros, pre- 
gătindu-sc special pentru Wim
bledon), Stefan Edberg, Chris 
Evert, Ivan Lendl, John Mc
Enroe, pe de altă parte, au 
confirmat vechimea în viața 
de zi cu zi din lumea tenisu
lui, ceea ce s-ar traduce prin 
adaptarea jocului lor, mărirea 
forței și a vitezei (de execu
ție, de deplasare), la cerin
țele suprafeței acoperite cu 
iarbă (frecare mică, viteza 
mingii crescută). Deci, la Ro
land Garros nu a fost vorba 
de uzura psihică a acestora, ci 
de „neputința" lor de a ține 
mingea în joc mai multe 
schimburi, pentru că, pe iar
bă, punctul se înscrie extrem 
de rapid.

Doina STĂNESCU

• Ultima finală de Ia Wimble
don, cea de dublu mixt, s-a 
încheiat cu următorul rezul
tat : Jana Novotna, Jim Pugh 
(Cehoslovacia, S.U.A., cap de 
serie nr. 1) — Jenny Byrne, 
Mark Kratzmann (Australia) 
6-4, 5—7, 6-4.

cate de Iguaran (min. 16). res
pectiv Hirano (min. 42). Situate 
pe primele două locuri în clasa
mentul grupei A. echipele Para
guayului sl Braziliei s-au califi
cat pentru faza finală a compe
tiției.
• Turneul de la Toulouse * 

fost cîstigat de Bordeaux. 4—3 
în finala cu Vojvodina Novl Sad. 
Pentru looul 3 : Toulouse — F.C. 
Porto 3—2.
• In finala turneului de ia 

Metz. echipa braziliană Vasco da 
Gama Rio de Janeiro a învins 
cu scorul de 3—0 (1—0) formația 
Steaua Roșie Belgrad. Pentru 
locul 3. Sredet Sofia a dispus cu 
3—4 (după executarea loviturilor 
da la 11 m) de formația Metz.
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