
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL OAMENILOR MUNCII
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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, au continuat, joi, 
15 iulie, lucrurile Plenarei Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii,

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu în Sala 
Palatului Republicii, unde se 
desfășoară plenara, a fost sa
lutata cu deosebită însuflețire 
de participanți.

La reluarea lucrărilor în plen, 
tovarășul Emil Bobit, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., prim- 
v iceprcședintc al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, 
a prezentat o informare asupra 
lucrărilor pe secțiuni — pe con
silii și domenii de activitate, 
desfășurate miercuri după-a- 
miază. Din informare rezultă 
că la lucrările pe secțiuni au 
participat '1 403 tovarăși. In ca
drul dezbaterilor au luat cuvîn- 
tul 160 tovarăși și au fost fă
cute 282 propuneri.

In continuare, pe marginea 
documentelor înscrise la ordi
nea de z.i, au luat cuvîntul to
varășii Vasile Vișan, secretar 
al Comitetului județean Sibiu 
al P.C.K., vicepreședinte al Con
siliului județean al oamenilor 
muncii, Viorel Boanță, prim- 
vicepreședinte al consiliului oa
menilor muncii al întreprin
derii miniere _ Lonea, Aurelia 
Bratu, confecționeră, președin
tele consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii de confec
ții și tricotaje București, Marin 
Nedelcu, maistru ofelar, mem
bru al consiliului oamenilor 
muncii al Combinatului side
rurgic Reșița, Alexandru Ne- 
cula, ministru secretar de stat, 
membru al Consiliului de con
ducere al Ministerului Comer
țului Exterior și Cooperării E- 
couomice Internaționale, Floa
re Antal, maistru, membru al 
consiliului oamenilor muncii 
al întreprinderii „Solidari
tatea" — Oradea, Erou al 
Muncii Socialiste, Maria Nacu, 
maistru textilist, membru 
al consiliului oamenilor mun
cii al Combinatului de fire 
sintetice Săvincști, Erou al 
Muncii Socialiste, Mircea 
Drăgulin, președintele con
siliului științific al Institutului 
Central de Cercetare Științifi
că, Inginerie Tehnologică și 
Proiectare pentru Sectoare 
Calde și Metalurgie, Marinache 
Andronic, președintele consi
liului oamenilor muncii al în
treprinderii de utilaj greu „Pro
gresul" — Brăila, Dumitra An
tonie, vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii al în
treprinderii „Electroputere" — 
Craiova, Marian Avram, mais
tru trasator, membru al 
consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii „23 
August" — București, Erou al 
Muncii Socialiste, Ioan Schmidt, 
maistru, membru al consi
liului oamenilor muncii al 
întreprinderii „Tractorul" — 
Brașov, Adrian Stoiea, pre
ședintele consiliului oameni
lor muncii al Centralei 
industriale de rafinării și pe

trochimie, Vasile Niță, lăcătuș, 
membru al consiliului oameni
lor muncii al Complexului de 
căi ferate București, Erou al 
Muncii Socialiste, Constantin 
Buzatu, secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., 
vicepreședinte al consiliului ju
dețean al oamenilor muncii.

Ca și în prima zi a lucrări
lor, cei ce au luat cuvîntul au 
dat expresie deplinei satisfacții 
a milioanelor de oameni ai 
muncii din industrie, construc
ții, transporturi și telecomuni
cații, din domeniul financiar- 
bancar și al circulației mărfu
rilor, a întregului nostru po
por față de Hotărîrea Plenarei 
Comitetului Central privind 
propunerea de realegere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la cel de-al XIV-lea Congres 
al P.C.R., în funcția supremă 
de. secretar general al partidu
lui, subliniind că acest act po
litic de însemnătate covîrșitoa- 
re, care ilustrează voința între
gului partid, a întregii națiuni, 
reprezintă garanția edificării cu 
succes a socialismului și comu
nismului în România.

Cu sentimente de profundă 
stimă șl prețuire, vorbitorii au 
reliefat contribuția determinan
tă a secretarului general al 
partidului la fundamentarea și 
înfăptuirea întregii politici in
terne și externe a partidului și 
statului, in stabilirea strategiei 
dezvoltării multilaterale a pa
triei, perfecționarea continuă a 
întregii activități economico-so- 
ciale, adineirea democrației 
muncitorești-revoluționare, asi
gurarea unei noi calități a 
vieții și muncii tuturor cetățe
nilor țării.

In cadrul dezbaterilor, a fost 
adus un cald omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru con
tribuția de seamă la elabo
rarea și realizarea planurilor și 
programelor de dezvoltare a 
patriei, la promovarea pe scară, 
largă a progresului tehnic, la 
continua înflorire a științei, 
învățămîntului șl culturii româ
nești.

Dezbaterile în plen și pe sec
țiuni an evidențiat însemnăta
tea excepțională a proiectului 
Programului Directivă și a 
Tezelor pentru Congresul al 
XIV-lea, documente progra
matice care deschid noi și cu
tezătoare orizonturi amplului 
proces de făurire a socialis
mului in țara noastră, purtînd 
pecetea inconfundabilă a gin- 
dirii revoluționare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a viziunii 
sale profund științifice, no
vatoare privind dezvoltarea și 
perfecționarea societății româ
nești.

In cuvîntul lor, evidențiind 
marile înfăptuiri care au avut 
loe in anii socialismului, in 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", 
vorbitorii au subliniat cu pu
tere importanța covirșitoare a 
conducerii de către partid, cen
trul vital al întregii națiuni, 
vastului proces de dezvoltare 
multilaterală a patriei, cheză
șia traducerii în viață a pro
gramului luminos de construc
ție a socialismului și comunis
mului pe pămintul României.

S-a desprins clar importanța 
acordată rolului fundamental
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8 De azi, la Ștrandul Tineretului din Capitala
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ECHIPELE DE LUPTE, 
LA STARTUL ETAPE! A V-a

ATRACTIVELE FINALE
Ștrandul Tineretului din Ca

pitală găzduiește azi, mîine 
și duminică atractivele între
ceri ale finalelor Daciadci pen
tru săritorii seniori și juniorL 
Iși vor disputa titlurile, pre
cum și celelalte locuri fruntașe 
ale clasamentelor cei mai va
loroși practicanți ai acestei 
spectaculoase ramuri a natației, 
pentru care concursul consti
tuie și un prilej de tostare a 
pregătirilor efectuate în ve
derea participării la competi
țiile internaționale ale sezonu
lui. Daniela Popa, Luana Ciu- 
fuligă. Bogdan Cibu și Florin 
Avasiloaie (campionii de se
niori de anul trecut) vor avea 
de înfruntat asaltul altor com
petitori de 
care Elisabeta 
Voicu, 
Pop,

Ionica 
Sorin

valoare,
Kopatz, 
Tudor, 
Baca,

printre
Ioana 

Cornel 
Adrian

ALE SĂRITORILOR
Chereiu și alțl pretendent! Ia 
pozițiile onorante ale clasa
mentelor. Desigur, nu este ex
clusă nici posibilitatea eviden
țierii unor out-sideri, așa cum 
s-a întîmplat la alte ediții ale 
campionatelor.

Programul finalelor Daeiadei 
— azi, de la ora 9,30 : tram
bulină 1 m junioare II, tram
bulină 3 m juniori II ; de Ia 
ora 16 : trambulină 3 m ju
nioare II, trambulină 1 m ju
niori I ; sîmbătă, de la
9,30 : platformă junioare II șl 
junioare I, trambulină 3 m ju
niori I ; de la ora 16 : plat
formă seniori, trambulină 3 m 
senioare ; duminică, de la ora 
9,30 : trambulină 3 m junioare 
I, platformă juniori II și ju
niori I ; de la ora 16 : tram
bulină 3 m seniori și platfor
mă senioare.

ora

Duminică, majoritatea luptă
torilor fruntași din țara noas
tră vor fi angajați din nou în 
întrecerile din cadrul 
pionatelor Republicane pe ca
tegorii de greutate cu 
mente pe echipe, cele 
bune formații aliniindu-se 
startul etapei a V-a.

în competiția de lupte greco- 
romane, Capitala va găzdui 
două concursuri. Primul, orga
nizat în sala Giulești, de la 
ora 9,30, va avea ca partici
pante echipele Rapid Bucu
rești, Crișul ~ _
SIMARED Baia Mare. Tot în 
prima .grupă vor mai avea loc 
întreceri la Cluj-Napoca (So- 
meșana Satu Mare. C.F.R. Ti
mișoara și A.S.A. Cluj-Napoca) 
și la Arad (Metalul IURT Lu
goj, Electromureș Tg. Mureș 
și C.S. Arad). Cea de a doua 
reuniune din București la a- 
cest stil va fl organizată de 
I.M.G. București, în sala de 
antrenament a clubului Steaua, 
adversarele echipei organizatoa
re fiind Prahova Ploiești și 
Electrometalurgistul Băilești. 
Tot în grupa a Il-a vor mai

Cam-

clasa- 
mai 

la

Oradea și

(Continuare in oag 8-3)

înaintea C. E. de tenis pentru copii și juniori

ULTIMELE PREGĂTIRI ALE TINERILOR NOȘTRI SPORTIVI
Un moment important în 

activitatea tenisului nostru se 
apropie cu pași mari : 
pionaiele Europene 
lor (14 ani) și ale 
(pină la 16 și pînă 
Cum ora primului 
foarte apropiată 
începe, la Sofia, 
copiilor), am trecut, joi dimi
neață, pe la terenurile de te
nis de la Centrul republican 
„23 August" din Capitală. Aco
lo, știam, se aflau în pregă
tire component! ai loturilor, 
candidați la titularizare.

Așadar, joi dimineață, 
9. .Rînd pe rînd și-au 
apariția băieții. fetele 
deja in echipament (se 
că se sculaseră mai din 
Curînd, au intrat pe 
după instrucțiunile antrenori
lor, în funcție de tema antre
namentului. „în general, toți 
sportivii au înțeles importan
ța pregătirii pentru acest e- 
veniment sportiv de nivel 
european, care pentru tenisul 
nostru înseamnă foarte mult, 
întrucit reluăm șirul prezențe
lor românești", ne spune an- 
trenoarea Florența Mihai, 
înainte de a intra și ea in 
teren, pentru a juca cu Ru
xandra Dragomir și Loredana 
Bujor. Fetele sint în . bună 
dispoziție. Copiii au și încheiat 
selecțiile (Cătălina Cristea, An
toanela Voina, Alexandru Băn- 
cilă și Gabriel Trifu urmînd a 
pleca vineri seară spre Sofia), 

' junioarele incă nu.

8

8

8

8

8

Carn
ale copii- 
juniorilor 

la 18 ani), 
start este 

(luni va 
confruntarea

ora 
făcut 
fiind 
pare 

zori), 
terenuri,

Tinerii noștri jucători, înaintea antrenamentului de joi dimineața
Foto: Aurel D. NEAGU

După „Concursurile Prietenia" la canotaj

ROCADA VALORICĂ JUNIORI-JUNIOARE NE BUCURĂ
DOAR PE

Programate la aceleași date 
(junioarele Ia Iași, juniorii ta 
Pleven), „Concursurile Prie
tenia" au adu*  la starturi tot 
ce are mal bun canotajul ju
venil din țările socialiste. Deși, 
la modul concret, afirmația ar 
putea rămtoe valabili și pen
tru întreaga Ierarhie mondială 
* acestei categorii de vkstă, 
fiindcă — așa cum marile în
treceri ale ultimilor ani au do
vedit-o — intre cele 14 probe 
ale concursurilor de canotaj (8

JUMĂTATE...
masculine, 4 feminine) la 
,mondiale", tn comparație cu 
„Prietenia", mai apar doar 
sporadice șt nesemnificative in
filtrări ale unor sportivi din 
alte țări ; uneori ctte un echi
paj din Italia, alteori dte 
unul din RJ. Germania sau 
Noua Zee landă. „ După cum tot 
statistic*  arată că — in linii 
mart — ierarhiile juniorilor nu 
se modifică prea mult nici in 
primii ani de seniorat. Iată, 
deci, tot atitea puncte de fa>

teres ale acestor „Concursuri 
Prietenia", privindu-le nu atit 
ca un scop în sine, rit drept 
o posibilitate de testare tn 
„avanpremieră" a viitoarelor 
podiumuri mondiale șl olim
pice.

Rezultatele finale sint de 
acum cunoscute; le reamintim 
totuși, pentru a puncta dt mal 
limpede concluziile trase cn 
acest prilej. Juniorii, deși re

Sorin SATMARI 
Dinu COSTESCU

(Coafisuorș ta pag. 1-3)

Intr-adevăr, atmosferă de 
lucru, 9erios, angajant, pe te
renurile de la „23 August", in 
care albul echipamentului do
mină suprafața cărămizie a 
zgurei. în „focul bătăliei" se 
aflau Irina Spirlea cu Monica 
Năstase și Andreea Vane 
Simona Petru, 
tea servea la 
supravegherea 
Radu Bădin, 
Voina și Ruxandra Mățăoanu 
exersau, in scheme fixe, ata
cul la fileu, sub privirile se

cu
Cătălina Cris- 

punct fix sub 
antrenorului 

iar Antoanela

vere ale Ecaterinei Roșianu.
Juniorii au intrat în teren 

ceva mai tirziu, în urma unei 
scurte lecții teoretice efectuată, 
cu tact, de antrenorul Alexe 
Bardan. Ceva ne atrage aten
ția. Pentru început, nu știm 
ce nu este in regulă. O scur
tă privire pe caietul cu notițe 
și realizăm : lipsesc brașovenii 
Ciprian Porumb și Daniel

Doina STANESCU

(Continuare ta pag. a 4-a)

Timp de cinci zile, la Piatra Neamț

DOUĂ IMPORTANTE CURSE CICLISTE
Timp de cinci zile. intre 

14—18 iulie, la Piatra Neamț, 
un oraș ai cărui locuitori iși 
manifestă tot mai mult in 
ultima vreme pasiunea pentru 
sportul cu pedale, se vor des
fășura Campionatele Naționale 
de ciclism, probele de șosea 
pentru seniori, care vor fi 
prefațate. In fiecare dimineață, 
de întrecerile altei importau- 

.ta competiții. „Criteriul juni- 
orflor". Timp de cinci zile, 
ded. pe bulevardele acestui 
oraș, dar șl pe șoselele din 
împrejurimile sale, vor putea 
fi admirate șl. desigur. în
curajate caravanele multico
lore ale cicliștilor juniori șl 
seniori.

La juniori, punctul de atrac
ție 0 va constitui, firește, er 
voluția campionilor și vlce- 
eampionilor balcanici din a- 
oest an, recent evidential în 
Rhodos (Grecia). Competiția 
seniorilor, care pune în ioc ti
tlurile naționale la contratimp 
echipe — 100 Km. semifond — 
65 km, e.t. individual — 40 km 
și fond — 150 km. se consti
tuie. totodată într-un prim 
șl foarte important examen 
pentru alcătuirea loturilor par
ticipante la „Turul ciclist al 
României". Așadar puncte de 
atracție în ambele întreceri, 
un motiv în plus să anticipăm 
un spectacol sportiv da Uaută,



SPORTIVII ROMÂNI - PRINTRE PROTAGONIȘTII
SPARTACHIADEI MILITARE INTERNATIONALE

După 7 zile de întreceri, 
joi a avut loc la Sofia în
chiderea festivă a celei de a 
7-a ediții a Spartachiadei mi
litare internaționale de vară, 
competiție care s-a desfășurat 
la 14 discipline și care s-a 
bucurat de prezența a 2860 de 
sportivi din 26 de țări, de pe 
4 continente.

A fost, atît din punctul de 
vedere al participării, cit și din 
acela al valorii sportivilor pre- 
zenți la start — și amintesc 
aici de prezența a 49 de cam
pioni olimpici de la ultima 
ediție a J.O., din 1988, și a ce
lor peste 150 de medaliați la 
campionatele europene și mon
diale — o competiție care s-a 
ridicat la înălțimea marilor e- 
venimente sportive internațio
nale.

Țara noastră a fost repre
zentată, așa după cum se știe, 
de sportivii clubului Steaua și 
de cei de la Șoimii Buzău — 
aceștia din urmă numai la pa
rașutism. In compania atit de 
valoroasă de care aminteam 
mai înainte, sportivii militari 
români au reușit un bilanț bun. 
el insumînd 42 de medalii — 
dintre cane 10 de aur. 12 de 
argint și 20 de bronz. La So
fia, Varna, Sliven, Plovdiv și 
Razgrad — orașele în care s-au 
desfășurat întrecerile — spor
tivii noștri au lăsat o fru
moasă impresie. A fost pentru 
ei un prilej de a-și recon
firma valoarea demonstrată în 
alte mari întreceri cu caracter 
internațional.

îmbinarea experienței unora 
cu dorința de afirmare a al
tora, buna pregătire efectuată 
pentru o asemenea competiție,
----------- ii n. .............. ..

Cei mai buni £

precum și dîrzenia, ambiția 
de care ei au dat dovadă in 
momentele grele ale întreceri
lor au determinat acest fru
mos bilanț. Iată-i însă, pe oei 
care au urcat pe cea mai înal
tă treaptă a podiumului: echi
pajele de canotaj 4-1-1 (Dinii- 
trie Popescu, Valentin Robu, 
Ion Snep, Vasile Măstăcan și 
Florin Ștefan), 2 rame (Cornel 
Bănică și Dragoș Neagu), 8+1 
(Dimitrie Popescu, Valentin 
Robu, Ion Sncp, Vasile Mas- 
tăcan, Marius Curelea, Cornel 
Bănică, Dragoș Neagu, Iulian 
Vizitiu, Florin Ștefan), apoi 
cele de canoe dublu, Vasile 
Lehaci — Gh. Andriev, caiac 
dublu, Daniel Stoian — Ange
lin Velea, Vasile Condrat la 
canoe simplu și Sorin Babii la 
tir. Ceilalți medaliați cu argint 
și bronz sînt de la atletism, 
călărie, judo, lupte, tir, hal
tere, box, volei, înot, canotaj, 
caiac-canoe.

Sportivii militari români s-au 
clasat înaintea unor delegații 
cu un aport apreciat pe plan 
internațional, cum ar fi cele 
din R. D. Germană, Polonia, 
Cehoslovacia, Ungaria, Iugo
slavia, și după cele ale Uniunii 
Sovietice, Bulgariei și Cubei, 
el dedicînd realizările de la 
această a 7-a ediție a Spar
tachiadei militare internațio
nale de vară celor două mari 
evenimente din acest an : a 45-a 
aniversare a Revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialis- 
tă și cel de al XlV-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

Octavian VINTILA

*xeri in întrecere

MECIURI DE MARE ATRACȚIE 
PE RINGUL DE LA DINAMO

Au mai rămas doar două 
luni și jumătate pînă la 
startul Campionatelor Mondia
le de box pentru seniori, care 
vor avea loc la Moscova. O- 
biectivul principal al pugiliști- 
lor români trebuie abordat, 
normal, cu maximum de aten
ție. A fost alcătuit Iotul na
țional, a fost desemnată noua 
conducere tehnică, urmînd ca 
de acum pregătirile să se des
fășoare cu o tot mai mare in
tensitate. în vederea îndepli
nirii obiectivelor de la C.M., 
planurile de pregătire prevăd 
mai multe etape, în care spor
tivii respectivi vor fi supuși 
unor verificări amănunțite. 
Printre primele se numără și 
cele două gale de la sfîrși- 
tul acestei săptămîni, cu parti
ciparea componenților lotului 
național. Despre această pri
mă apariție în ring a boxeri
lor noștri, după Campionatele 
Europene de la Atena, > vice
președintele federației de spe
cialitate, Tudor Stănică, ne-a 
spus următoarele : „Cele două 
medalii de argint eucerite de 
sportivii _ noștri Ia Atena ne 
stimulează în continuarea re
prezentării cit mai onorabile și 
la campionatele lumii. Ur
carea pe podiumul de premiere 
nu se poate obține decît prin- 
tr-o muncă continuă, temeini
că, pentru îndeplinirea obiec-

tivelor pe care ni le-am pro
pus. Coieetîvul tehnic cu
prinde antrenori cu multă ex
periență, cum sint Tedi Nicu- 
lescu, Dumitru Ciobotaru sau 
Dumitru Ion și am convingerea 
că pînă la C.M. băieții noștri 
vor atinge forma sportivă care 
să le permită accesul la medalii. 
Talentul și puterea lor dc mun
că sînt garanții în realizarea a- 
cestui deziderat, iar galele de 
simbătă și duminică sînt un 
prim pas spre o reprezenta
re onorabilă Ia întrecerile ce
lor mai buni boxeri ai lumii'*.

Organizatorii au stabilit — 
pentru simbătă, de la ora 19 
— ca pe ringul instalat 
arena de handbal din 
plexul sportiv Dinamo _ __
volueze cîteva perechi care pot 
constitui oricînd „capete de 
afiș" pentru orice reuniune de 
elită. Iată doar cîteva dintre 
meciuri : la categ. muscă : 
Petrică Paraschiv (lot) — Flo
rin Manea (Autobuzul), pană: 
Ion Dudău — Octavian Stoica 
(ambii lot), Daniel Dumitrescu 
(lot) — Alexandru Pavel (Me
talul), semimijlocie : Francisc 
Vaștag (lot) — Vasile Citea 
(lot), mijlocie mică : Rudei 
Obreja (lot) — Mircea David 
(Muscelul), mijlocie : Doru Ma- 
rieescn (lot) — Costică Greeu 
(URBIS).

la 
Com- 
să e-

Paul IOVAN

Echipe promovate In Divizia A de volei

RAPID BUCUREȘTI CU GÎNDUL
DE A RÂMÎNE PE .LINIA ÎNTÎI"
Cîndva, despre voleiul mas

culin giuleștean se spunea și 
se scria : ..Rapid, din nou cam
pioană Și feroviarii adu
naseră nu mai puțin de 11 ti
tluri, deținind, vreme înde
lungată, recordul în acest do
meniu. Erau vremurile unor 
sportivi de clasă mondială ca 
Gh. Petrescu, J. Ponova, I. 
Crivăț, N. Răducanu, A. Dră- 
gan, D. Plocon, Gh. Ferariu, 
V. Pavel, R. Costinescu, A. 
Ardeiea, ca să dăm numai cî- 
teva nume din generațiile care 
au dat strălucire unei echipe 
de 7 ori finalistă a C.C.E. și 
cu trei trofee cîștigate, fiind 
prima echipă de club europea
nă care și-a adjudecat defi
nitiv Cupa Campionilor și care 
contribuia în cea mai mare 
măsură la succesele (mari) ale 
reprezentativei țării, cîndva 
campioană europeană și vice- 
campioană mondială... Timpuri

W.

ATLEȚII ÎN CONCt

rapidistă, ca Valentin Adam- 
ciuc, din grupa de ridicători, 
Bogdan Belele sau Adrian Za- 
dorojnic, dintre trăgători**.

Revenirea Rapidului in „A“ 
n-a fost însă ușoară. Antre
norul Wiliam Schreiber știe cel 
mai bine acest lucru: „Am 
avut o serie grea, eu alte trei 
candidate Ia promovare : PECO 
Ploiești, C.S.U. Hidrotehnica 
Galay și Electra București. 
Am cîștigat, cum se spune, 
la potou o luptă echilibrată, in 
care concurentele au dovedit 
valoare crescută, mai ales In 
apărare... Dintre jucătorii noș
tri, un sport deosebit și con
stant l-au avut Gizdavu, Ma- 
nole și Ionescu... Sperăm ca 
preocupările actuale (absente 
un timp) de a forma o ade
vărată echipă de A să dea 
roade**.

Iată și lotul care a realizat 
repromovarea (în imagine, de

■- ■-
ȘȘ-

• La Stara Zagora, în Bulga
ria, localitate care in 1935 a găz
duit Jocurile Balcanice de seni
ori, ae va desfășura simbătă și 
duminică balcani? na atletică a 
juniorilor.
• La Timișoara a avut loc zi

lele trecute Concursul Republi
can de tctratlon al cluburilor 
sportive școlare. Competiția a 
fost organizată de M.E.I. prin 
Clubul sportiv școlar „Poli" Ti
mișoara. întrecerile au avut loc 
In cadrul competiției naționale 
„Daciada". Pe primele locuri 
ale clasamentelor s-au aflat, la 
FETE : 1. Corina Tereck (Cluj-Na- 
poca) 372 p, 2. Adina Navradi 
(Cluj-Napoca) 355 p, 3. Ortanța 
Fărcaș (București) 362 p; echipe:
1. CSȘ Cluj-Napoca 1815 p, 2. 
CSȘ Olimpia Craiova 1598 p„3. 
CSȘ Luceafărul Brașov 1575 p; 
BĂIEȚI: Vasile Pop (CSȘ Zalău) 
370 p, 3. Cr. Stanciu (CSȘ „M. 
Eminescu" Iași) 360 p, 3. Gh. Ma
ier (CSȘ Arad) 34J p; echipe: 1. 
C.S.S. „M Eminescu" Iasi 1 603 d,2. csș Olimpia Craiova 1532 p,
3. CSȘ Arad 1505 p.
• Două rezultate remarcabile 

ale atlețllor români la Spartacni- 
ada de vară a Armatelor Priete
ne, la Sofia. George Boroi s-a 
clasat al doilea la 110 mg, cu 
13,65 m — record personal (1. 
Vaie — Cuba 13,30) șl Marcel 
Țîrle, locul patru la disc, cu 
02,88 m.

ROCADA VALORICĂ
(Urmare din pag, 1)

A Etapa a rației") din 
Republican d 
mâniei", deșt, 
te în Capital 
de atlețil dir 
ciștlgat detaș 
clasate: 1. D 
p, 2. Steaua 1 
Universitatea 
Rapid Buc. 8 
53,5 p, (. I.E.: 
dențesc 51,5 j 
47 p, 8. Bfn 
Cluj-Napoca
C.F.R. Bacău p. Au punct; 
cluburi și as 
întreaga țară.

Dintre cîști 
mulțl au fosi 
In Concursul 
pe, ale căror 
bllcat în ediți 
lui nostru. Ia 
tre cîștigătoril 
Federației": F 
nuța Cătuna 
35:10,27; 100 r 
ceanu (Rapid) 
ela Timed (E 
sabeta Neamț 
BAȚI, 1500 rr 
(Steagul Roșu 
10 000 m: Mir
Cluj-Napoca) 
tel Grasu (Di

de care iși aduce aminte cu 
nedisimulat orgoliu vechiul și 
inimosul activist Constantin 
Pândele, de 35 de ani „pe ba
ricadele voleiului rapidist**.

De cîțiva ani, însă, formula 
care însoțește numele echipei 
in vișiniu a devenit, alterna
tiv, la ore de bilanț : „Rapid, 
din nou în A sau „... din 
nou in B“. In acest sezon, su
porterii săi au avut bucuria 
să-și revadă echipa favorită 
ureînd iarăși pe prima scenă, 
unde va evolua din toamnă. 
Din nou pentru o singură ... 
stagiatură ? Același C. Pândele 
își asigură susținătorii, în nu
mele secției de volei, că vre
mea lui „A-B-A“ va deveni un 
simplu „A“ durabil. „Vrem să 
reconstruim o echipă care să 
se ridice, treptat, la nivelul 
celei din epoca de glorie a 
Rapidului, să redăm marile sa
tisfacții numeroșilor noștri su
porteri, cărora Ie cerem răb
dare și încredere... Un prim 
obiectiv va fi menținerea în 
Divizia A, cu țintă spre un Ioc 
în jumătatea superioară a cla
samentului. Argumente ? Unele 
măsuri de întărire a lotului cu 
jucători mai experimentați și, 
mai ales, valorificarea unei pe
piniere proprii (C.S.Ș. Liceul 
nr. 12 C.F.R.-Rapid, unde, în
tre alții, lucrează cunoscutul 
șlefuitor de talente prof. Ion 
Soacă), pepinieră care. în ul
tima vreme, oferea elemente 
altor echipe. Avem aici eițlva 
tineri jucători de perspectivă...

la stingă la dreapta) : Leonard 
Ghiocei (21 ani - 
Ovidiu Gizdavu 
Mihai Sentenai 
Tiberiu Cojocaru 
Horațiu Nicolau 
Viorel Manole (33 
în rindul din spate ; 
Armeano (21 — 192), _____
Mitran (22 — 188), Viorel Bu
jor (28 — 185), Adrian Ambro- 
să (25 — 186) și Dumitru lo- 
jiescu (25 — 187) — în rîndul 
din față. Lipsesc din imagine: 
antrenorul Wiliam Schreiber, 
jucătorii Gustav Raesov (21 — 
198) și Adrian Stănescu (21 — 
184).

Așadar, „Rapid, din nou pe 
linia întîi", pe care este decis 
să rămînă...

Aurelian BREBEANU

195 cm),
- 195),
- 195),
- 194),
- I»»).195) —
Nicușor 

C'ostel

aliniat cel mai mic număr de 
echipaje (doar 5), au izbutit 
să termine învingători în trei 
probe (4 + 1, 2+1 și 4 rame), în 
celelalte două (schif simplu și 
2 vîsle) calificîndu-se în fi
nale. Tot trei medalii de aur 
au înregistrat și reprezentanții 
R.D. Germane, cîte o victorie 
obținînd tinerii canotori din 
Cehoslovacia și Bulgaria. Pen
tru toți specialiștii care au 
urmărit întrecerile de pe lacul 
Vilcioveț a fost limpede, și au 
apreciat deschis acest lucru, 
că selecția și pregătirea efec
tuată de antrenorii noștri au 
fost de cel mai bun nivel. Iar 
cum rezultatele ultimilor ani 
arată o continuă progresie 
valorică, este limpede că teh
nicienii care se ocupă de ju
niorii noștri la nivelul lotului 
național (Adrian David și Va
lentin Sarchizian), cel de la 
cluburi de asemenea, stăpînesc 
bine în prezent metodologia 
depistării elementelor eu ap
titudini pentru canotaj și în
drumarea lor pe calea per
formanței. Ce am putea adău
ga : nimic altceva decît... esen
țialul. Este lăudabil ceea ee 
s-a înfăptuit pînă acum, dar 
munca aceasta, a antrenorilor 
și a sportivilor deopotrivă, nu 
se află decît la început. Ceea 
ce urmează, modul in care se 
vor desfășura pregătirile vii
toare, calendarul competiționai 
internațional care va fi asigu
rat se vor dovedi hotăritoare

ECHIPELE DE LUPTE, LA STARTUL ETAPEI A V-a
(Urmare din pag. 1)

avea loc concursuri la Tg. Jiu 
(Electroputere Craiova, C.S.M.— 
TUG Craiova și Cimentul 
Tg. Jiu) și la Cîmpulung Mus
cel, unde echipa locală va 
primi vizita_ a două adversare 
puternice : 
Slatina.

Celelalte 
organizate 
Dacia Pitești, 
Buc. și Steagul Roșu Brașov), 
Sinaia (Metalul Buc., Progresul

Steaua și Aluminiu

concursuri vor fi 
la Brașov (L.C.

Turbomecanica

BOX. EVIDENȚIERI. Despre recent în
cheiatul turneu dotat cu trofeul „Ring 
București" s-a vorbit numai de bine. Par
ticiparea numeroasă sl valoroasă, condiții 
de vizionare a meciurilor dintre cele mai 
bune oferite de arena de handbal din Complexul sportiv Dlnamo partide atractive, 
interesante unele de bună valoare tehnică 
șl tactică arbitraje de foarte bună calitate 
etc. La toate realizările primei ediții a a- 
cestej competiții care cu siguranță, va de
veni tradițională o contribuție esențială în 
organizarea sl desfășurarea Întrecerii au 
avut doi Dasionați iubitori ai boxului : ar
bitrul international Jenei Vancea si activis
tul sportiv Sabin Buscă. Un sincer bravo I 
® DE OBICEI. Ia unele reuniuni, conside
rate de .mina a doua" arbitrii bucureș- 
teni purtători al ecusoanelor internațio
nale se dau „indisponibili". De data aceasta 

! s-a produs o plăcută excepție multi din- 
’ -Te el fiind orezenti în rina sau Ia mese. 
< ■'entru a da o mină de ajutor la derula

ta perfectă a galelor printre aceștia a- 
,’îndu-se G. Danclu. S. Cazacu N. Constan- 
inescu. R. Iorgulescu. C. Gherasim. P. Do-

J-eșcu s.a. Deci se noate t CP. IV.).
*.............. IEȘENII. In ultimii ani gaz-

desfășurarea probelor. Le urăm să mențină 
același „tempo" si la
netitii. fD. c.)
TENIS, curios, dar la
Victoria CCIAG" nu s-a ____________
ba de dublu feminin. De ce ? Pentru sim
plul motiv că nu au fost... amatoare, deși 
întrecerea individuală se desfăsurase. Si
tuația este intîlnită nentru a doua oară 
in mal puțin de trei săptămîni (a se ve-

următoarele com-
concursul „Cupa 
putut disputa pro-

POST-SCRIPTUM

<

"ANOTAJ. ___________ _____ _______
ie ale tuturor competițiilor de anvergură 

au arătat la Înălțime sl cu ocazia „Con- 
irsului Prietenia" pentru lunioare. Coor- 
■>nată de Alexandru Cisman președintele 
r.E.F.S. echipa" crganizatcrilor — Flo- 

n Popovic! mresedinte al C.S.M.) Cons- 
ntln Cătescu (antrenor la C.S.M.) sl Mar" 

>1 Racoti fmetodist la C.J.E.F.S.) — a lz- 
■utit să creeze atît ambianta sărbătorească 
decvată unei întreceri Internationale de 

raloare. cît si condiții excelente pentru

dea și „Cuna Dinamo"). De aceea, consi
derăm că ar trebui acordat mai mult res
pect eforturilor organizatorilor, ea și jo
cului de tenis însuși, atît din partea iucă- 
torilor, cît șl din partea antrenorilor. A 
SE ÎNCURCA din ce în ce mai mult situ
ația Ia lotul nostru de junioare. Misiune 
extrem de dificilă nentru antrenori, care 
vor trebui să decidă ne cine Introduc în 
echipă pentru apropiatele Campionate Eu
ropene, întrucît doar două (din cele trei) can
didate vor face deplasarea. La „Cupa Di
namo". Lsabela Martin a întrecut-o pe 
Ruxandra Dragomir. Apoi, la Municipale". 
Si pe Loredana Bujor, care o învinsese, an
terior, șl ea pe Dragomir. Acum, la ..Cu
pa Victoria CCIAG" Dragomir s-a revan
șat în finală asunra lui Bujor dubă, ce 
un meci mal înainte, aceasta din urmă fă
cuse același lucru cu Martin. Dorință pu
ternică. ambiție a tuturor de a „prinde" 
echipa, pregătire aspră, meciuri încrînce- 
nate. dar și tenis de calitate. (D.S.)

MOTO. la ETAPA A iv-a a Campiona
telor Republicane de motocicllsm viteză ne 
sosea, desfășurată pe traseul de la Tg. 
Mures, am tatîlnit concurenti din noi cen
tre : Hunedoara. Zalău. Reghin si Olănești, 
mărlndu-se astfel familia specialiștilor a- 
cestui gen al sportului cu motor, 
a VETERANUL p'lotilor de la nroba 
de ataș (pînă la 500 cmc). Gheor
ghe Stancu (Otelul Galați), a avut ca si- 
decarist ne... fata sa. Marta. în vîrstă de 
19 ani. a SE PARE că marele ghinionist 
al actualelor întreceri, cunoscutul alergător 
Constantin Șerb (Torpedo Zărnesti). care 
încearcă să regenereze o motocicletă „îm- 
bătrînită" se află pe un drum bun. el 
reușind duminică să efectueze cîteva ture 
la clasa celor mai puternice mașini solo 
(250 cmc), cîteva ture la nivelul calităților 
ce l-au consacrat în arena competitlonală. • 
printre piloțil aliniați la clasa 250 cmc 
am reîntîlnit o mai veche cunoștință, ne 
fostul campion al traseelor denivelate. 
Paul Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu). Fostul mo- 
tocrosist s-a numărat printre animatori, a- 
tîta vreme cît i-a funcționat mașina. A 
CORPUL DE OFICIALI a fost condus de 
Dan Florea — arbitru principal. Jana Ne- 
gutu — cronometror sef si Gheorghe Di- 
descu — secretar. După cum am fost 
informați. în cursele de la Tg. Mureș 
a scăzut rata defecțiunilor tehnice, taregis- 
trîndu-se doar 20 de abandonuri din 
oarticlpantl. Remarcabilă In acest sens 
performanta tinerilor motoeicllstl de la 
sa 50 cmc începători, unde numai un 
gur alergător din cel 26 care au 
startul, a fost nevoit să se oprească. (TR. I.)

114 
este 
cia- 
sin- 
luat

Buc. și Carpați Sinaia), Buzău 
(Dinamo, I.M.U. Medgidia și 
Feroviarul-Flacăra Buzău), Și
ret (Metalul Rădăuți, Rul
mentul Suceava și Hidrotehni
ca Șiret), Galați (C.S. Boto
șani, Mecanica Botoșani și Du
nărea Galați), Buzău (Con
strucția Buc., CESAROM Buc. 
și A.S.A. Buzău).

întrecerile de „libere" pro
gramează și ele două reuniuni 
in Capitală : una va avea loc 
in sală Electr*  (Vulcan Bucu
rești, Oțelul Călărași și Elec
tra). iar cealaltă va fi organi
zată de URBIS, in sala pro
prie de antrenament, adver
sarele formației gazdă fiind 
Dunărea Galați și Danubiana 
București. Celelalte întreceri 
ale etapei vor fi găzduite de 
Timișoara (Viitorul Gheorgheni, 
Voința Cluj-Napoca și U.M. 
Timișoara), Bocșa (Comerțul 
Tg. Mureș, Voința Lugoj și 
Metalul Bocșa), Zalău (Con
structorul Hunedoara, A.S.A. 
Oradea și Armătura Zalău), 
Petriia (C.S.M. Sf. Gheorghe, 
Dinamo Brașov și Jiul Petriia), 
Oradea (UNIO Satu Mare, 
Vagonul Arad și înfrățirea 
Oradea), Odorhei (Mureșul Tg. 
Mureș, Metalul IURT Lugoj și 
Lemnarul Odorhei) Brașov (C.S. 
Tîrgoviște, Steaua și Steagul 
Roșu), Tg. Jiu (C.F.R. Craiova, 
Pandurii și C.A.L. Tg. Jiu), 
Constanța (Progresul Brăila, 
Rapid Buc. și Hidrotehnica), 
Onești (Viitorul Vaslui. Nicoli- 
na Iași și C.S. Onești).

Duminică, 16 Iulie, ta sala de 
șah I.T.B. (str. Lipscani nr. 21, 
tel.: 13 76 35) va avea loc un si
multan susținut de maestrul in
ternațional Dan Bărbulcscu. 
Partidele vor începe la ora »,30. 
Sînt invitați să participe ama
torii de șah bucureșteni.

JUNIORI -
în continuare 
inului pe can 
jul nostru n 
care — pentr 
pă la concurs 
— poate că a 
prezentăm și 
8+1 ; chiar ' 
izbutit, aer 
medalii, în 
cîștigat pe p) 
de concurs, s 
tura o formu 
competitivă în 

Fetele, treb 
s-au comport: 
așteptări. Cu 
de aur pe „t< 
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notajul noștri 
oară de mulț: 
cute de băieț 
dacă acest Iu 
bucure sau n 
faptul numai 
conjuncturi 
unei si tir-*4  d 
semna să s 
lucrurile. Ar i 
uitate cîteva 
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Bunăoară, ni 
bil ca reglaj 
ambarcațiuni 
abia in ajunu 
fel ca și torn 
a unor cehii 
au fost ’n 
metodolo; 
ției.iar un..ar 
Există însă 
remediere a 1 
nate acum, ci 
convinși — ai 
Nadia Lung 
schif simplu) 
drept o certă 
tajului nostru 
vele de valoai 
lor noastre sîi 
s-a văzut în 
duri acest ade 
îndoim de el. 
pe viitor col: 
cieni să se îl 
tul in parame 
stabiliți, ca f< 
să-și exercite 
tivitatea de îi 
trol.

Per total, ci 
aur, actualul € 
junioare pare 
samentele stal 
ani și de corn 
lor : în frunt. 
canotorii din 
urmați îndeap 
J.O.—1988) d< 
țării noastre, 
distanță de c 
U.R.S.S., Ceh 
ce, vom conve 
dar la fel 
că rămîne înc 
pentru mai bi
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La sfârșitul turului recent 
încheiatului campionat. F. C. 
Bihor ocupa „doar" locul 10 
(cu 14 puncte) și nu poziția a 
7-a, cum aveau să stea lucru
rile în final. Și. totuși, încă din 
iarnă, mulți specialiști apreci
au evoluția echipei orădene 
drept o plăcută surpriză, con- 
siderînd-o peste așteptări și. în 
orice caz, peste valoarea eom- 
ponenților ei. Se avea în ve
dere — atunci — fapul că ta 
prima jumătate a întrecerii 
F.C. Bihor avusese de suportat 
handicaDul celor trei „șocuri" 
pe teren propriu cu „talazul" 
Steaua — Dinamo — Victoria, 
ca și pe cel al îmbolnăvirii an
trenorului Viorel Mateiann, a- 
lături de care începuseră pre
gătirile, iar apoi pășiseră cu 
dreptul în campionat. Drept 
care,odată depășite amintitele 
impedimente, se anticipa un 
retur mai bun. concretizat ta- 
tr-o ascensiune corespunzătoa
re în clasament.

Paradoxal, dar tocmai prima 
parte a returului a fost cea 
care a pus problemele oe’e mai 
mari bihorenilor; să fi fost vi
novat lestul atât de periculos 
al relaxării premature, al „sa
cilor" văzuți prea devreme ta 
„căruță"? Să mai fi contat și 
bijbiielile la nivelul conducerii 
tehnice? Greu do spus acum, 
cert este că s-a înregistrat c 
sincopă după alta, cele mai îm
povărătoare fiind punctele 
pierdute acasă, tu Inter Sibiu 
(remiză) și cu Flacăra Moreni 
(1—2). Căderea a fost brutală, 
șocul dur, după etapa a 23-a 
orădenii văzîndu-se ajunși pe 
locul 12, la numai un punct 
distanță de poziția retrogradan- 
tă a locului 16, deținută atunci 
de Farul, cu 18 puncte. Pentru 
ca peste numai o etapă (0—4 cu 
Victoria la București) să se 
consemneze cea mai slabă cla
sare a F.C. Bihorului: locul 16, 
cu minus 5 la „adevăr" și tot 
atât la golaveraj. S-a auzit a- 
tunci și părerea că aceasta er 
fi, la urma-urmei, reala va
loare a acestei echipe, lipsită 
de necesarele piese de greuta
te, de acei jucători-pilon în 
măsură să poată duce trena 
unei întreceri de dificultatea 
Diviziei A. Mai mult, în virtu
tea acelorași argumente echipa 
orădeană a fost trecută auto-

I
I
i
I
I
I
I Ticleanu, scăpat o clipă de „cerberul" Bucico, nu poate depăși 

și opoziția, lui Lăzăreanu (fază din meciul Sportul Studențesc — 
F.C. Bihor). Foto : Aurel D. NEAGUI
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• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri. 14 Iulie, va avea 
loc In București, tn sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2. tnceDtnd 
de la ora 15,50. Operațiunile de 
tragere vor fi transmise la ra
dio, pe programul I. la ora 16.35. 
iar numerele extrase vor fi trans
mise tn reluare. De același pro
gram. la ora 23.15. si miine. sâm
bătă. la ora 5.55. După efectua
rea tragerii, va rula un film ar
tistic. la care stnt invitați să nar- 
ticioe toti cel interesat!.
• ASTAZI este termenul limi

tă pentru depunerea buletinelor 
la interesantul concurs PRONO
SPORT de miine. slmbătă. 15 
iulie, axat In întregime pe me
ciuri de fotbal din competiția internațională de fotbal .CUPA 
DE VARA INTERTOTO".
• O altă acțiune demnă de no

tat este. desigur, tragerea 
MULTIPLA LOTO de duminică. 
16 iulie, eînd narticinantli vor a- 
vea din nou posibilități ample de 
a-sl valorifica sansele obtintnd 
unul (sau mal multe I) 
numeroasele ctstiguri 
mează bogata gamă a 
tiuni : autoturisme, 
cîstigurl tn numerar 
peste hotare.

<* CTSTIGURltE 
• MECI INTERNATIONAL TIMIȘOARA. StmbatA de )S 

18.00 oe stadionul i MM* 
T’mlsoara Poli- va îri+îlnl mpoț

r -V «țt--4.

zia secundă). (C. CREȚU-coresp.)
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dlntre 
care for- 

acestei ac- 
imnortante 
si excursii
TRAGERII 

LOTO DIN 7 IULIE 1989. Catego
ria 1 : 5 variante 25% a 28.911 
lei : categoria 2 : 2 variante ’OO0^ 
a 12.370 lei si 13 variante 25% a 
3.093 lei : categoria 3 : 16.50 va
riante a 3.936 lei : categoria 4 : 
32 variante a 2.029 lei : categoria 
5 : 162.50 variante a 400 lei : ca
tegoria 6 : 293 25 variante a 229 
lei : categoria X : 1.795.50 varian
te a 100 lei. Câștigurile tn valoa-

mat ne lista candidatelor auto
rizate la retrogradare...

Numai că „replierea în apă
rare" a fost remarcabil de 
promptă, echipa strîngîndu-și 
rapid rîndurile. ajutată si de 
instalarea tandemului de antre
nori (Ludovic 
povici) care a 
„nota" exactă.

Sătmăreanu-Po- 
știut să găsească 
să refacă mora-

7. f.C. BIHOR 34 13 6 15 40-46 32
• Puncte realizate pe teren propriu : 23 (a pierdut cite 2 p 

la Dinamo. Steaua, Oțelul. Victoria și Flacăra, 1 p la F.C. 
Inter) ; puncte obținute In deplasare : 9 (cîte 2 p ta F.C. Fa
rul șl A.S.A. Tg. Mureș, cîte 1 o la F-C. OK. Corvinul. Rapid, 
„U" Cluj-Napoca șl Oțelul),
• Golgeterii echipei : Ov. Lazăr 10 goluri ; Mujnai 9 (3 din 

11 m) ; Szeneș 5 (3 din 11 m) ; Terheș 4 (1 dln m) ; M. Ciocan, 
N. Mureșan — cîte 3 ; Tămaș 1 ; Mandoca. Buclco. Be (din 11 
m) cîte unul ; L. Ble (Rapid) un autogol.• Jucători folosiți : 26 — Tămaș, 34 de meciuri ; Mujnai 31 ; 
M, Ciocan 30 ; Bucico. Szeneș. Ov. Lazăr — cîte 28 : Biszok 27 ; 
Lăzăreanu 26 : Weissenbacher 25 ; BruckentaJ. N. Mureșan — 
cîte 24 ; Baba 21 ; Mandoca, C. Georgescu — cite 16 ; Terheș 
14 ; V. Pop 13 ; Bălaj 12 ; Oe 11 ; S. Pop 10 ; Blid 8 ; Bode. 
Breczkl, sălăjan — cîte 2 : Balazs. Borza. Costea — cîte unul.
• Media notelor echipei : 6,15.
• Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

Jocuri) : 1. Lăzăreanu 6,8S ; 2. Mujnai 6,82 ; 3—4. Ciocan, Ov. 
Lazăr 6.31.
• Cartonașe galbene : 45 (15 suspendări) — 14 Jucători (cele 

mai multe : Szeneș 7).
• Cartonașe roșii : Biszok (în et. ă m-a), M. Ciocan (în et. 

a Xl-a), Bruckental (in et. a xm-a).
• A beneficiat de 9 lovituri de ta 11 m ; 3 transformate 

(Mujnai 3. Szeneș 3. Re 1, Terheș 1). una ratată (Re) ; a fost 
sancționată cu 7 penalty-urt (5 transformate, 2 ratate.)transformate, 2 ratate.)

Iul unui „11“ care cam începuse 
să navigheze ta derivă. Au ur
mat ca atare, cele 3 puncte 
scoase ta deplasare (la Galați 
și Tg. Mureș), puncte care au 
refăcut nu numai balanța „la 
adevăr", dar îndeosebi au rea
dus încrederea și liniștea ne
cesare abordării partidelor de
cisive din ultima parte a între
cerii.

Bilanțul final este cunoscut, 
iar caseta tehnică, reamintin- 
du-il. ni-1 și detaliază, oferind 
citeva teme de discuție: ar fi 
in primul rînd acest Lăzăreanu. 
liderul formației în clasamen
tul mediilor. Cu 6,83, el își 
depășește colegii de post 
care-1... depășesc ta clasamen
tul campionatului; sigur, note
le au doza lor de relativitate, 
dar la fel de adevărat este că 
Lăzăreanu (în ciuda netacrede- 

re de 28.911 lei. de la categorial, 
au revenit Dartlcipantilor : 
SPRINTAROIU ADAM din Tg. 
Ocna. FRUNZA GHEORGHE din 
Brăila. HUTTERA T1BOR din 
Sf. Gheorghe. lud. Covasna. CHI- 
TOȘCA constantin din Ro
man Si PANESCU CRISTIAN din 
București.

LOZ»
IN PLIC.CT

• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
12 IULIE 1989: 1. Rapid Bucu
rești — Spartak Varna 1; 2.
Oergryte I.S. — Wismut Aue 1; 
3. F.C. Lucerna — F.C. Den 
Bosch 1; 4. Karlsruher S.C. -
R. F.C. Ligeois 1; 5. 1903 Copen. 
haga — Malmo F.F. 1 : 6. F.C. 
Tirol — A.C. Belinzona 1; 7. 
Brondby I.F. — Grasshopper 
Ztirich 2; 8. Lyngby B.K. — 
I.F.K. Goteborg 1; 9. Stuttgar- 
ter Kickers — Djurgardens I.F 
X: 10. Slavia Praga — Oerebro
S. K 2: 11. Hannover 96 — Vej- 
le B.K. 2: 12. R.K.C Waalwijk 
— F.C. Kaiserslautern X: 13. 
F C. Carl Zeiss Jena — Vienna 
F.C. 1. Fond total de ctstiguri: 
530.560 lei. 

rii pe care o inspira la un mo
ment dat...) a fost... un portar 
cât doi. Un alt apărător. Ciocan, 
„vine" și el în primii trei ju
cători ai echipei, și nu doar ta 
acest grup, ci și ta valul de tir 
neri care se afirmă puternic, 
arătîndu-se ca un viitor „posi
bil" al naționalei de seniori și 
nu doar al celei de tineret, cum 

este ta prezent. Buclco, chiar 
fără o clasare pe „podium", a 
fost $i ei un stîlp al apărării, 
iar de aici pornind. Bihorul 
și-a clădit cea mai bună linie 
de fund după cale aliniate de 
Steaua Si Dinamo. Mujnai, ju
cător (atunci când se mobili
zează) capabil să decidă singur 
soarta unui joc, a impresionat 
puternic în dteva meciuri. de
monstrând limpede că si în di
recția lui selecționerii primei 
reprezentative ar mai putea să 
arunce cite o privire. Ovidiu 
Lazăr, percutant si exploziv, 
tehnic și imprevizibil, a fost ta 
permanență un pericol pentru 
porțile adverse. Și mai stat: 
mai stat un Brukenial — sigur 
și sobru ta intervenții, un 
Timas — dispecer clarvăzător, 
fază de fază în 91ujba echipei. 
Iată, așadar, un nucleu de 6—7 
jucători cu o remarcabilă va
loare intrinsecă, unii dintre ei 
chiar strălucitori în cîteva par
tide.

Mai rezistă, în aceste condi
ții, ipoteza avansată tacă după 
tur, si reluată de noi ta debu
tul acestui articol, că Bihorul 
s-ar fi clasat pe un loc supe
rior valorii componenților săi 2 
N-am îndrăzni să afirmăm așa 
~“va: ba dacă nc gîndim bine...

Sorin SATMARI

La încheierea competițiilor destinate juniorilor II și III

ei linia de sosire a sezo- 
1988—89. 

făcut-o — am putea spu
ta plin sprint, echipele

(nu

Cei mai mici juniori au tre
cut si 2 ” ' ‘ ‘
nuhii competitions] 
Și au 
ne — 
oare și-au disputat titlurile de 
campioane lăsînd o bună im
presie ta reuniunea găzduită 
săptămâna trecută de stadionul 
F.C. Bihor din Oradea. Au fost 
două partide palpitante 
doar prin prisma evoluției sco
rului). eu destule reușite teh- 
nico-tactioe, dârzenia ți anga
jamentul ta joc fiind dominan
te la combatantele care au al
cătuit respectivul „careu de 
ași", evident la o scară mai 
redusă.

în Campionatul Republican 
al juniorilor II. titlul a revenit 
echipei Steaua. Eevii antreno
rului Radu Trei s-au remarcat 
în primul rînd orintr-o mare 
ambiție și o prospețime fizică 
menținută pină în finalul celor 
80 de minute de joc. reușind o 
spectaculoasă si meritată răs
turnare de scor de la 0—2 ta 
4—2!. ta pasionanta finală eu 
Viitorul Tg. Mureș.
la această întîlnine. 
o primă repriză în 
torii pregătiți de 
Mircea Lepădătessu 
eu autoritate manevrând

Referitor 
ea a avut 
care iucă- 
antrenoruf 

s-au impus 
abil

LA 
or» 
din

IN PROMOVAREA TINERETULUI»
afirmă antrenorul

Antrenorul Mtrcea Rădulescu 
evaluează situația la zi a tine
retului. „Da, ta ultima vreme 
au fost promovați mult mai 
mulți tineri sub 21 de ani In 
echipele primei Divizii. Mă 
gindesc la Dan Petrescu, la Lu- 
pescu. Hie Dumitrescu. Stelea, 
L Stan Răducioiu, Ursea, Pru
nea. Cr. Sava, Stănici. Sdimc- 
ssi, Neagoe, Hanganu. Tene, D. 
Sava, Ciocan, Buțerchi, Ne
grău. .Antrenorul echipei de 
tineret dezvoltă ideea: Jta ul
timii «ase ani s-a manifestat 
mai mult curaj în promovarea 
tineretului. Mă gîndese la Hagi 
— in primul rînd —, care * fă
cut saltul la națională sărind 
peste etapele numite... tineret 
și olimpici. Mă gîndese la Red- 
nic, ia Balint. mai recent Ia 
Gică Popescu, Sabău. A operat 
un plus de încredere... Antre
norii au avut ochi și au con
tribuit mult la formarea lor". 
Miroea Rădulescu susține că 
„procesul de întinerire conti
nuă". E de părere că Dinamo 
Si Steaua au dat tonul. -Din 
păcate — afirmă antrenorul — 
o serie de jucători tineri au 
pierdut trenul... mă gîndese la 
Gabor, in primul rînd. la Han- 
ghiue. la Eduard a cărui com
portare de dată recentă mărește 
$1 mai mu’t regretul... Mă gin
desc si la Stănici, care bate pa
sul pe lor, ca să nu mai vor
besc de Nuță, care se anunța 
o mare speranță, dar care . a 
rămas pe drum din motive 
care țin mai mult de elemenie 
extrafotbalistiee".

Ca o consecință logică a plu
sului de curaj în promovare 
se constată o modificare seri
oasă a tabelului cu numărul de 
prezențe ta echipa națională. 
„Astăzi, la 23 de ani, avem 
jucători eu 30 de selecții. Fe
nomenul are Ia bază tot cu
rajul In promovarea tinerilor.» 
Cu ani in urmă se Încropea cn 
destulă dificultate „ll"-le echi
pei de tineret. Astăzi e mai 

multă emulație șl, aș spune, 
există o concurență la echipa 
de tineret". Cu alte cuvinte, 
propulsarea jucătorilor de foar
te tineri începe să producă. De 
altfel, fotbalul mi poate să se 
înscrie în excepție față de ten
dința de întinerire manifestată 
în alte ramuri de sport.

„Un fenomen interesant — 
precizează M.R. — are loc Ia 
Craiova, care a Început să pro- 

și destul de tăios ta jumătatea 
de teren adversă. Ei au bene
ficiat de o linie mediană labo
rioasă. un piston „din 16 ta 16", 
lansind acțiuni viguroase spre 
careul bucureștean. mai mereu 
supus unei dominări accentu
ate. După cum decurgeau osti
litățile ta teren si privind ta
bela de marcaj, care indica un 
avantaj de două goluri în fa
voarea echipei d’n Tg. Mureș, 
nn puțin! erau tei tentați ei 
afirme că mureșenii vor câștiga 
la pas. Numai că. nevenindu-și 
din Joviturile" primite strfn- 
gîndu-și eficient rândurile, pro
fitând de starea de automulțu- 
mire a partenerei, care • și 
clacat după goliri primit, bucu- 
restenii s-au lansat tatr-un ire
zistibil sprint, crin care și-au 
atras de partea lor onorurile 
de învingători. Astfel. Steaua 
cucerește primul ei titlu la ju
niori 11 confirmând revenirea 
ta prim-planul Întrecerilor ju
venile a centrului de copii și 
juniori din bd. Ghenoea. care, 
iată răsplătește investițiile și 
sprijinu' de care se bucură din 
partea conducerii clubului. Ne
îndoios. meritul principali este 
al antrenorilor dăruiți și. pa
sionați in munca tor. animați 
de torinta ca si ’a acest nivel 
steaua «ă constituie o forță de 
primă mărime 'ta titlu și O 
nrezentă in finala juniorilor I 
sini -iove-?» de necontestat ta
aresl sens

f'ina ediție a Campionatului 
n î-an al taniori’or III •

• -a învingătoare «ChipR 
viitorul Hunedoara, elevii an-

Mircea Radulescu
ducă «pe bandă rulantă-, m ca
drul unei experiențe care me 
rită studiată mai in amănunt. 
Mă gîndese la apariția unor ju
cători foarte tineri ca Papa, 
Gir.eșteanu, Sburlea, Cristescu 
91 multi alții".

In ultimul timp echipa de 
tineret a obținut victoria asu
pra selecționatei similare a Ita
liei— rezultat de prestigiu —, a 
pierdut la Atena un meci pe 
care Negrău l-ar fi putut dș- 
tiga înainte de deschiderea 
scorului de către greci. în sfir- 
șit, echipa de tineret a învins 
Si formația similară a Bulga
riei în Giulești, fără să mai 
producă însă impresia pe care 
o lăsase ta compania formației 
Italiei, la Alba ltriia. Șl ta ■- 
coastă problemă antrenorul 
Miroea Rădulescu are un punct 
de vedere: „E adevărat, fotba
lul ' nostru produce destui ti
neri de ta'ent, dar. din păcate, 
echipa de tineret nu are un ca
lendar internațional care să ac
celereze -școala fotbalului». 
Am remarcat cu toții plusul 
de omogenitate al echipei 1.iri
gare pe Giulești. Ei bine, se
lecționata de tineret din tara 
vecină a participai tn ultimii 
doi ani la tradiționalul și pu
ternicul turneu de ta Toulon, 
unde vin echipe tari și cu sti
luri diferite".

în altă ordine de idei, cîteva 
observații tehnice: „în mod cu
rios, nu prea vin tn sus fundași 
centrali. Poate că perechea de 
fundași centrali a juniorilor 
eraioveni va umple acest semi- 
oompartiment in care am fost 
nevoiți, pină acum, să ape'Im 
Ia jucători mai in vîrslă (Adri
an Popescu și Lucaci), adieă 
așa eum ne permite regula
mentul— Pe de altă parte M 
anunță o mică pleiadă de por
tari talentați. Mă gîndese la 
Stelea, la Prunca și la Tene".

O ultimă obsoix.iție: „Echipa 
de tineret nu poate crește ta 
afara unui proces educativ te
meinic. Am fost surprinși de 
dubla neprezentare a lui Han- 
ganu. Cele șase etape de sus
pendare, sancțiune mai aspră eă 
tn alte cazuri similare, au me
nirea de a pune capăt din 
fașă unor asemenea atitudini. 
Cu alte cuvinte, se taie de la 
rădăcină. Să sperăm că nu va 
mai fi nevoie".

loan CHIRILA

trenorului Nicolac Jurcă impu- 
nindu-se cu 2—1 în finala dis
putată cu Viitorul Tg. Mureș 
(antrenor: Teodor Mesaros). Și 
ta cazul hunedorenilor este 
vorba tot de o revenire ta plu
tonul fruntaș, o reconfirmare * 
tradiției privind lansarea cit 
mai multor elemente talentate, 
capitol la care nu se poate 
spune că participantele la re
centele ediții nu au contribuit 
Ci dimpotrivă. Nu aducem te 
discuție doar cazul oentnriul 
din Hunedoara, lista evidenția- 
ților fiind fără îndoială muM 
mai mare, o listă dominată de 
reprezentantele centrelor olim
pice Viitorul (o mențiune pen
tru cel din Tg. Mureș, cu două 
finaliste, aflate — repetăm — 
foarte aproape de mult invidia
tele titluri). Nu atât datorită 
faptului că tn două dintre fi
nale aceste centre au avut trei 
echipe, cit mai ales prin pris
ma rolului principal pe oare 
le-au jucat în respectivele cam
pionate. majoritatea formațiilor 
Viitorul aflîndu-se printre pre
tendentele la titlu, Întărind 
astfel afirmația că ideea cre
ării acestor unități a fost bine
venită și cu efecte promițătoa
re privind „schimbul de miine" 
al fotbalului nostru.

Acum, la încheierea stagiunii 
competiționale 1988—89. trăgând 
linie și adunând, afirmăm, fără 
teama de a greși, eă *n  între
cerea juvenilă a fost anul cen
trelor Viitorul, deci putem 
privi încrezători... viitorul.

Adrian VASILESCU



PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL s

AL OAMENILOR MUNCH s
(Urmare din pap. 1)

pc care il are marca proprie
tate socialistă, relevîndu-se că 
realizarea marilor obiective ale 
construcției socialiste depinde 
intr-o măsură hotăritoare de 
modul in care oamenii mnneii 
din intreaga tară acționează, 
in calitatea lor de proprietari, 
producători și beneficiari al 
avuției naționale pentru înde
plinirea exemplară a prevede
rilor de plan, de exercitarea 
atribuțiilor organismelor siste
mului democrației noastre mun- 
eitorcști-revolutionare. înfăp
tuind cu consecventă principiul 

cu

proprietății

dezbateri, partici- 
în unanimi- 

afiate pe

și consolidarea 
socialiste.

După 
panții au adoptat,
tate, documentele 
ordinea de zi.

A fost adoptată, 
nea. I 
Plenarei 
al Oamenilor Muncii, 
se va da publicității.

IN 
LOR 
NICOLAE 
ROSTIT O

de aseme.
Hotărirea-Chemare a 

I Consiliului National 
care

ÎNCHEIEREA LUCRĂRI- 
PLENAREI, TOVARĂȘUL 

CEAUȘESCU A 
AMPLA CUVINTARE.

s
$
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SUCCESE Alt ATLETELOR NOASTRE EA BARCELONA

edificării socialismului 
poporul și pentru popor.

In lumina orientărilor 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, partlei- 
panții Ia dezbateri in plen și 
pe secțiuni — pe consilii și 
domenii de activitate au con
tinuat analiza, cu înaltă exigen
ță comunistă, in spirit critic și 
autocritic, a rezultatelor activi
tății desfășurate in primul se
mestru al acestui an șl in pe
rioada parcursă din actualul 
cincinal, relevind succesele în
registrate, precum și lipsurile 
și neajunsurile manifestate în 
unele sectoare, măsurile a- 
doptate in vederea lichidării ne- 
intirziale a stărilor de lucruri 
negative și îmbunătățirii radi
cale a întregii activități.

Au fost prezentate, de ase
menea, preocupările pe li
nia perfecționării in continua
re a stilului și metodelor de 
muncă ale organelor de con
ducere colectivă, implicării 
lor mai profunde în întregul 
proces 
cipiilor 
citorești și autogcstiunli, 
fel incit acestea să-și 
deplinească în condiții tot mai 
bune atribuțiile in soluțio
narea operativă a tuturor pro
blemelor legate de dezvol
tarea producției, întărirea 
ordinii și disciplinei, apărarea

sl

de aplicare a prln- 
auloconducerii man- 

ast- 
in-

LA CE.• DE TIR,
ZAGREB, 13 (prin telefon, 

de Ia trimisul nostru special). 
Un singur 600 de puncte din 
600 posibile s-a înregistrat în 
întrecerea seniorilor Ia pușcă 
liberă 60 focuri culcat. iar 
acesta a fost izbutit de sovie
ticul Bokarev. Rezultatul în
seamnă un nou record mondi
al din cele cinci înregistrate 
joi. la „europenele" de tir din 
localitate. N-a fost apoi nici 
o problemă oentru ca la adă-

C. E. DE TENIS
(Urmare din pap. 1)

Dragu. Aflăm câ nu au sosit 
încă, deși joi era prima zi de 
reunire a loturilor de juniori. 
Marian Onilă șî Iulian Vespan 
sînt deocamdată singurii juniori 
mari. în privința juniorilor 
mici, s-ar părea că lucrurile 
sînt clare, liderii echipei fi
ind Dinu Pescariu și Andrei 
Pavcl. dar Alexandru Radules
cu și Adrian Voinea nu se 
lasă, jucîndu-și șansa pînă la 
capăt. „Fiecare își dorește ti
tularizarea privind spre... me
dalii cu încredere. Este impre
sionant să vezi cum acești co
pii, pentru că sint niște copii, 
de fapt, muncesc cu gindul 
să sc perfecționeze, pentru • 
fi in formă maximă la con
curs. Cu aiît mai meritoriu 
pentru ei. Am fi dorit insă ca 
acest moment să fie tratat ea 
mai multă atenție de toți fac
torii implicați. Spun asta pen
tru că terenurile, deși aspec
tuoase. nu au calitatea mini
mă, necesitată de pregătirea 
pentru un asemenea eveniment", 
re-a spus antrenorul Alexe 
Bardao.

Atmosferă de lucru Intens pe 
terenurile de tenis de la Cen
trul republican .,23 August" 
din Capitală. Antrenorilor lo
turilor li s-au adăugat șl re- 
șițenii Tiberiu Miklo șl Silviu 
Sperneac, pentru a ajuta unde, 
cind și rât este nevoie. Să le 
urăm mult succes tinerilor noș
tri jucători de tenis: Le ținem 
pumnii s..mși la cea mal im
portantă competiție de pină 
acum a vieții lor sportive.

eu deplini apro-Urmărită 
bare și vie satisfacție, cuvinta- 
rea conducătorului partidului 
și statului a fost subliniată In 
repetate rinduri ' cu puternice 
aplauze, cu 
ovații.

Plenara 
atmosferă 
ternică 
semnificativă 
tea 
poporul român și gloriosul 
partid comunist.

Un grup de pionieri a 
cat la prezidiu, oferind 
dragoste și recunoștință tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
chete de flori.

Aprecierile, orientările 
îndemnurile cuprinse in 
vîntarea tovarășa! 
Nicolae Ceaușescu an găsit 
puternic ecou in inimile tutu
ror participanților Ia lu
crările plenarei, care au dat 
expresie hotărîril clasei

a

îndelungi urale si

luat sfirșit intr-o 
entuziastă, de pu- 

vibrație patriotică, 
pentru unita- 

indestructibilă dintre 
său

ur- 
cu

bu-

eu- 
n i
un

s
$

I

I 
citoare, a întregului popor 
de • face totul pentru înde- § 
plinirea exemplară a pla- § 
nulul pe acest an și pe intre- 
gul cincinal, pentru Înfăptui- §

mun-

gin cincinal, pcniru iiiidpiui*  
re» obiectivelor prefigurate § 
in documentele programatice § 
dezbătute, pentru ridicarea § 
României pe noi trepte de pro- § 
greș și civilizație. S

RECORDURI MONDIALE
postul acestui rezultat extra
ordinar, în finală, acest tră
gător nou apărut pe firma
mentul marii performanțe să-șl 
materializeze cu o victorie 
cele trei puncte avans față de 
austriacul Weibel (597 p). în 
întrecerea pe echipe, U.R.S.S. 
a realizat încă un record mon
dial. devansînd Italia cu 10 p, 
dar fără ca această diferență 
să știrbească prea mult din 
meritele pușcașilor italieni.

Rezultate : 1. Bokarev
(U.R.S.S.) 702,4 — reoord
mondial. 2. Weibel (Austria) 
700 p, 3. Maximovici (Iugo
slavia) 699,4 p ; echipe : 1.
UJLS.S. 1787 p — record mon
dial. 2. Italia 1777 p. 3. R.D. 
Germană 1773 p.

Plină de neprevăzut a fost 
disputa senioarelor la nistoi 
sport. Agnes Ferenc conducea 
după partea de precizie. dar 
sovietica Nino Salukvadze a 
atacat puternic la „viteză" și 
a preluat conducerea după 228 
p. care l-au adus un total de

MADRID, 13 (Agerpres). In 
cadrul concursului international 
de atletism de la Barcelona, 
contind pentru „Marele Pre
miu IA.AF—Mobil", sportiva 
română Doina Melinte a cîști- 
gat detașat proba de 800 m, 
fiind cronometrată cu timpul 
de 1:57,95. Pe locurile urmă
toare s-au situat Maite Zuniga 
2:01,32 șl Blanca Lacambra 
(ambele Spania) 2:03,97.

Cursa feminină pe 3 000 m a 
fost dominată de reprezentan
tele tării noastre, clasate pe 
primele două locuri. A eîști- 
gat Margareta Kerszeg, în 
8:52,45, secundată de Viorica 
Ghican 8:54,51, locul trei fiind

ocupat de Concepcion Ferreira 
(Portugalia) 9:01,44. In proba 
feminină de 400 m garduri, în 
care victoria a revenit ameri
cancei Kathy Freeman, cu 56,10, 
Cristieana Matei (România) a 
sosit a doua in 56,56.

Alte rezultate : feminin, 100 
m: Liliana Allen (Cuba) 11.29; 
200 m; Diane D'xon (Ș.U.A.) 
23,01; masculin, 100 m: Dennis 
Mitchell (S.U.A.) 10,12 ; 110 m 
garduri : Renaldo Nehemiah 
(S.U.A.) 13,34 ; 3 000 m obsta
cole : Azzedine Brahm (Al

geria) 8,28,51 ; 200 m : Calvin 
Smith (S.U.A.) 20,50 ; lungime : 
Antonio Corgos (Spania) 8,11 m.

în „Turneul Prietenia”

DEBUT VICTORIOS AL
HAVIROV, 13 (prin telefon, 

de Ia trimisul nostru special), 
în primul său meci din ca
drul „Turneului Prietenia" la 
rugby juniori, ajuns anul aces
ta la a 12-a ediție, echipa Româ
niei a jucat cu formația Bul
gariei. Manifestînd o remarca
bilă poftă de joc, sportivii 
tri au încheiat partida 
scorul de 94—6 (42—3), 
18 eseuri concretizate de 
vae și Dragomir (cite 4), 
rănescu, Mazilu șl Teodor .
2). Seeeleanu, Culcafă, Croitoru 
șl Ivanciue (cite 1), 11 din a- 
oestea fiind transformate de 
Ivanciue (8) și Mazilu (3).

Partida s-a desfășurat pe 
stadionul Slavia din localitate 
și a fost urmărită de aproxi
mativ 2000 de spectatori, care 
au aplaudat frumoasa prestație 
• echipei noastre, alcătuită 
din : Ivanciuo — Teodor, Gu- 
rănescu, Ionescu, Culcafă —

noș- 
cu 

prin 
Spi- 
Gu- 
(cîte

TINERILOR RUfiBYSTI
Mazilu, Dincă (Paxaman) — Se- 
celeanu, Spivac, Gcalapu (Go- 
rea) — Onuș, Kepert (Geam- 
bazu) — 
Sabou. A 
arbitrul 
Sustek.

în următorul meci, rugbyștii 
juniori români vor întîlni for
mația R.D. Germane. In cele
lalte partide s-au Înregistrat 
următoarele scoruri : R.D. Ger
mană — Bulgaria 15—13 (6—10), 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 12—6 
(8—3), U.R.S.S. — Polonia 44—9 
(14-9).

Niculae, Dragomir, 
condus foarte bine 
cehoslovac Miroslav

Tiberiu STAMA

PE TOATĂ LINIA...
592 p, în concursul propriu-zis, 
la un singur punct de propriul 
record al lumii.

Devenise clar că între a- 
ceste două sportive avea să se 
decidă câștigătoarea. A urmat 
d finală de cite 100 puncte, 
astfel că ele și-au păstrat locu
rile. Trăgătoarele noastre. In 
schimb, nu s-au ridicat peste 
evoluția slabă din ajun, ocu- 
pînd locuri modeste.

Rezultate : 1. Nino Saluk
vadze (U.R.S.S.) 693 p — record 
mondial. 2. Agnes Ferenc (Un
garia) 692 p, 3. Jasna Sekarici 
(Iugoslavia) 685 p ... 22. Ma
tei 568 p. ... 26. Buțu și Ka- 
posztai 565 p ; echipe : 1.
U.RJS.S. 1764 p — record mon
dial 2. Ungaria 4736 p, 3. Fran
ța 1734 p.

La ora convorbirii telefonice, 
cei trei taleriști români. To
man, Ciorba și Marin, execu
taseră o manșă și toți reuși
seră să doboare cite 24 de ta
lere din 25 .

Radu T1MOFTE

NAVOMODELIȘTI IN ÎNTRECERE
Timp de o săptâmînă, la 

Chișinău (R.S.S. Moldove
nească). s-a desfășurat un 
concurs internațional .pentru 
navomodele telecomandate de 
curse, la care au participat 
sportivi din Bulgaria, R.D. 
Germană. Polonia. România Și 
U.R.S.S. Un rezultat bun a 
obținut Mircea Geantă (Șoimii 
Craiova), situat al doilea la 
clasa FSR V 15 cmc, iar 
Stefan Plesch (Voința Reghin) 
a obținut locurile 4 la FSR V 
6,5 cmc și 6 la FSR V 3,5 cmc.

DUPĂ CIRCUITUL BULGAR
AL TENISMANILOR

După cum se știe. Floria Se- 
gărceanu a avut o comportară 
foarte bună la circuitul de te
nis „Balkanturist". desfășurat 
în Bulgaria, pe care l-a cîștl- 
gat. El a totalizat, în cele 
patru concursuri, 60 de puncte, 
fiind urmat de olandezul Me
nno Oosting (la numai un 
punct) și de Răzvan Itu (47 p), 
șl el cu o evoluție apreciată, 
îmbucurător este faptul că 
alți patru jucători români — 
Mihai Vanță și Dinu Pescăria 
la simplu, Marius Comănesca 
și George Cosac la dublu — 
s-au numărat printre fruntași, 
calificîndu-se în faze supe
rioare.

Primul concurs (de la Sofia) 
a fost cîștigat de Itu (6—4, 
6—3 în finală cu danezul Soe
rensen) și de cuplul Segăr
ceanu — Cosac (6—4, 2—6, 6—4 
cu polonezii Iwanski—Sidor). 
La Plovdiv, Segărceanu, Pesca
riu și Vanță au fost prezenți 
în semifinale, primul accedînd 
și în finală. în dauna lui Pes
cariu (6—1, 6—7, 7—5), în timp 
ce Vanță a pierdut la Oosting 
(cu 1—6, 6—2, 1—6), învingăto
rul . concursului. Cuplul Segăr
ceanu — Cosac a pătruns și de 
această dată în finală, dar a 
pierdut (6—2, 4—6. 5—7 cu da
nezii Oosting — Van Ekeren). 
Dublă victorie românească însă 
la Nisipurile de Aur, la simplu 
și la dublu, prin Segărceanu, 
(7—6, 2—6. 6—3 în finală cu 
bulgarul M. Velev), respectiv 
prin Segărceanu — Cosac 
(6—3, 2—6, 7—6 cu Della Pia- 
na, Cole). De asemenea, în 
semifinale s-a oprit Răzvan 
Itu, precum s> cuplul Vanță — 
Comănescu. în ultima confrun
tare, cea de la Varna, unde a 
avut loc Masters-ul (cei mai 
buni 24 de jucători ai circuitu
lui, care oferă puncte pentru 
clasamentul mondial ATP), o 
finală reușită de Segărceanu 
(1—6, 3—6 cu Oosting) și o 
semifinală, jucată de același 
cuplu omogen Segărceanu — 
Cosac (3—6, 3—6 în fața pe
rechii Oosting, Van Ekeren).

TURUL FRANȚEI
PARIS, 13 (Agerpres). — Etapa 

a lî-a a Turului ciclist al Fran
ței, desfășurată pe traseul Tou
louse — Monpelller (24! km), 
s-a încheiat eu victoria concu
rentului Italian Valerio Tebaldi 
în 5:40,54 (m.o. 42,593 km), ur
mat eu același timp de coe
chipierul său Giancarlo Perlnl șl 
francezul Dominique Arnaud. în 
clasamentul general individual 
se menține lider Laurent Fignon 
(Franța), urmat la 7 s de Le- 
mond (S.U.A.)

Tragerea la sorti li cupele eeropeee la lolel

OPT ECHIPE ROMÂNEȘTI LA START !
tre Arts Salonic și Maccabi TelLa Luxemburg a avut loc 

tragerea la sorți in cupele eu
ropene la volei, ediția 1989— 
1990. Federația noastră a în
scris, pentru prima oară, e- 
chipe în toate cele trei compe
tiții. atît la feminin, rit $1 la 
masculin. Iată adversarele ce
lor 8 reprezentante ale voleiu
lui românesc de club in pri
mele runde • CUPA CAMPIO
NILOR EUROPENI : Dinamo 
București (f) va tntilni în turul
I pe Hapoel Mate Asher, iar 
Steaua București (m) va juca 
tn turul II cu învingătoarea 
dintre Hutnik Cracovia și Var- 
kauden Tarmo (Fini.) • CUPA 
CUPELOR : Chimia Rm. Vîlcea 
(f) va juca în primul tur cu 
vicecampioana Poloniei. Plo- 
mlen Sosnowiec (învingătoarea 
urmind să tntihnească în turul
II pe Traktor Schwerin), iar 
Dinamo București (m) intră di
rect ta turul II, avînd ca ad
versară pe Învingătoarea din-

Aviv • CUPA CONFEDERA
ȚIEI EUROPENE DE VOLEI ; 
Universitatea Craiova (f) va ta- 
tflni în rundul I pe ciștigătoarea 
dublei confruntări din turul 
preliminar, B.T.V. Lucerna (El
veția) — Antonius Herentals 
(Belgia), tar Rapid București 
(f) pe Benfica Lisabona, tn 
turul preliminar ; Universitatea 
Craiova (m) are ca primă ad
versară tn turul I pe Sever 
Novosibirsk, tar Explorări Mo
torul Baia Mare (m) va în
tîlni tot tn turul I pe tnvin- 
gătoarea din preliminarii : Ace 
Bombers Once (Spania) — Em- 
lakbank Ankara • Datele de 
desfășurare : turul preliminar 
(numai „C.E.V.") la T sau 8 
(tur) șl la 14 sau 15 octombrie 
(retur) ț turul I (toate cele 8 
competiții). Ia 4/5 șl 11/12 no
iembrie ; turn! II, li M șl 
9/10 decembrie 1989.

PE SCURT • PE
ATLETISM « In concurs la Stuttgart, americanul Mike Con- 

lay a obținut victoria la triplu salt cu 17,54 m.
BADMINTON 0 In finala pro

bei masculine a turneului de la 
Kuala Lumpur (Malay ezia),
Xiong Guobao (R.P. Chineză) l-a 
învins cu 15—12, 15—3 pe compa
triotul său Zhao Jlanhua. In 
proba feminină, de asemenea, o 
finală chineză: Han Alplng — 
Lou Yun 6—11. 11—6, 11—7.

CANOTAJ • proba de schit 
simplu In regata tradițională de 
la Lucerna a fost cîștlgată de 
Thomas Lange (R.D. Germană), cu 6:56,62, care i-a Învins pe 
Perii Karppinen (Finlanda) 
7:00.42 si Pe Christian Handle (R.F.G.) 7:01,48.

CALABIE • Sportivul englez 
John Whitaker (.Milton Next") 
a cîștigat proba de obstacole. Ia 
zdrlch, avind 4 p penalizare șl 
timpul de 36.39. Pe locul se
cund s-a clasat francezul Phl- 
liDoe Rozier (.Oscar”) tot cu 4 D. dar cu 36,60 p.

CICLISM • Etapa-prolog a Tu-

SCURT • PE SCURT
rului feminin al Franței a reve
nit vest-germanel Jutta Niehaus. 
Pe 2 km. la Blagnac a realizat 2:39,4.

GIMNASTICA g Campionatele 
feminine ale S.U.A., la Blooming
ton (Minnesota) : Brandy John
son a terminat Învingătoare la 
trei aparate: sărituri — 9,781 p, 
blrnâ — 9,837 p șl sol — 9,687 p. 
La paralele a cîștigat Cheile 
Stack, cu 9,725 p.

HOCHEI PE IARBA • In „Cu
pa Intercontinentală", la Madi
son (New Jersey): Franța — No
ua Zeelandă 1—9 (0—0). Canada 
— Olanda 1—1 (1—1).

POLO • In cadrul „Cupei 
Mondiale", in Berlinul Occiden
tal: S.U.A. — Italia 8—7 (3—2,
3—2, 1—2. 1—0), Iugoslavia — 
Australia 15—7 (2—9. 3—3 5—1,
5- 3).

TENIS • Turneu masculin la 
Gstad (Elveția): Hlasek — Ostoja 
9—4, 6—2, Mezzadrl — Stadler
6— 2, 6—3, De la Pena — Mans- 
dorf 7—6. 6—l Novacek — Casai 6—3. 7—®.

• In meci amical, formația 
vest-germană F.C. Homburg a 
terminat la egalitate (0—#) eu 
selecționata olimpică a Poloniei.
• La Casablanca: Maroc — 

Madagascar 2—0 (0—0).
• Espanol Barcelona are un 

nou antrenor ta persoana Iul 
Benito Joanet, care-1 înlocuiește 
pe britanicul Allan Harris.
• Citeva rezultate din .Cupa 

Intertoto ’89”, Înregistrate In eta- 
pa de miercuri: F.C. Lucerna — 
F.C. Dea Bosch 5—91, Karlsruhe
— F.C. Liege 3—0. Plastika Nitra— Hansa Rostock 3—0. B.K. Co
penhaga — MalmO FF 3—1, Swa- 
rowskl Tirol — Bellinzona 4—®, 
Admira Wacker — Raba Eto 
GyOr 9—1, Brondby I.P. — Grass
hopper Zilrlch 1—3. Tatabany» —
— Lokomotive Leipzig 8—8. 
Stuttgarter Kickers — Djurgar- 
deoa LF. 8—», Lyngby — LF.K.

Găteborg 3—0, Naestved i.F. — 
Stal Mlelec 7—2, Slavla Praga — 
Oerebro 0—4, Sparta Praga — 
Wisla Krakovla 3—0, Grazer A.K. 
— Banik Ostrava 3—0, Oergryte — 
0® — Vejle B.K. t—3 Oergryte — 
Wlsmut Aue 2—0. Jena — Vienna 3—1.
• „Cupa Amerlcll” a progra

mat primele meciuri ale fazei a 
doua, pe stadionul „Maracana" 
din Rio de Janeiro. în prezenta 
a 120 000 de spectatori, formația 
Braziliei a învins cu 2—0 (0-0) 
selecționata Argentinei, prin go
lurile marcate de Bebeto (mln. 
481 sl Romarlo (mln. 541.Intr-un alt meet reprezentativa 
Uruguayulul a întrecut cu 3—® 
(1—0) echipa Paraguayului, pria 
golurile Înscrise de Enzo Fran- 
cescoil (mia. 17). Antonio Alza- 
meadl (mln. 13) șl Ruben Pas 
(mln. M),
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