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Sub președinta® tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
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Proletarl din toate tȘrtte'. unlțl-vă ?

portul
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, 14 
iulie, ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.K.

Comitetul Politic Executiv a 
ascultat un RAPORT PRIVIND 
REALIZAREA PLANULUI DE 
ÎNCASĂRI ȘI PLĂTI ÎN PE
RIOADA 1 APRILIE — 30 IU
NIE 1989. PRECCM ȘI RA
PORTUL CURȚII SUPERIOA
RE DE CONTROL FINANCIAR 
CU PRIVIRE LA RESPEC
TAREA PLANULUI DE FI
NANȚARE A ACTIVITĂȚII 
ECONOMICO-SOCIALE, PE 
BAZA AUTOCONDUCEItlI ȘI 
AUTOGESTIUNII.

In legătură cu aceste probleme, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
a subliniat necesitatea de a se 
lua în continuare măsuri ho- 
târite in vederea îmbunătățirii 
activității de producție și eco- 
nomico-financiare a tuturor în
treprinderilor, introducerii unei 
discipline ferme in ce privește 
încasările și plățile, aplicării 
riguroase a auioconduccrii și 
autogestiunii, măririi vitezei de 
rotație a fondurilor bănești, ca 
o condiție esențială a realizării 
unei circulații bănești cit mai 
bune. Totodată, pornindu-se de 
la constatările Curții Superioare 
de Control Financiar, de Ia 
faptul că unele organe bancare 
au continuat să acorde credite 
unor întreprinderi care lucrea
ză cu pierderi, s-a cerut Mi
nisterului Finanțelor, băncilor, 
organelor financiare să asigure 
respectarea cu strictețe a pre
vederilor legii privind acor
darea de credite unităților 
economice. Nimeni nu are 
dreptul că acorde credite peste 
ceea ce este prevăzut in lege!

S-a indicat, de asemenea, să 
se treacă de îndată la elabo
rarea unui program concret de 
măsuri, astfel incit, incepind cu 
trimestrul III, să se pună ca
păt acestei situații și să se asi
gure rambursarea la scadență 
a creditelor bancare.

În continuare. Comitetul Po
litic Executiv a analizat RA
PORTUL PRIVIND EVOLUȚIA 
PRETURILOR ȘI TARIFELOR 
IN TRIMESTRUL I 1989.

S-a relevat că, în această 
perioadă, prețurile cu amănun
tul și tarifele pentru populație, 
precum și prețurile de produc
ție și de livrare în industrie 
s-au menținut practic la ni
velul trimestrului I 1988, si- 
tuîndu-se în limitele planifi
cate sau chiar sub acestea. Pe 
piața țărănească, indicele pre
țurilor a fost mai mic, compa
rativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, in condițiile in 
care cantitățile de produse 
agricole desfăcute au fost su
perioare.

Stabilitatea prețurilor in țara 
noastră pune cu putere în evi
dență justețea măsurilor luate 
de conducerea partidului și sta
tului, viabilitatea și caracterul 
sănătos al economici naționale. 
Apreciind acest fapt, Comitetul

Politic Executiv a cerut minis
terelor, centralelor și Întreprin
derilor, organelor de sinteză și 
financiar-bancare să ia măsuri 
pentru perfecționarea in conti
nuare a prețurilor și asigurarea 
evoluției lor în cadrul limite
lor planificate. întărirea ordinii 
și disciplinei in stabilirea șl 
aplicarea prețurilor, potrivit 
prevederilor legale. In același 
timp, s-a indicat sâ se acțione
ze pentru reducerea costurilor 
de producție și rentabilizarea 
produselor, realizarea și li
vrarea mărfurilor la nivelul și 
în structura prevăzute iu plan 
și in contracte.

în cadrul ședinței Comitetului 
Politic Executiv a fost prezen
tată O scurtă INFORMARE 
PRIVIND CAMPANIA DE RE
COLTARE A CEREALELOR 
PAIOASE DIN ACEST AN.

S-a apreciat că datorită mun
cii harnice a țărănimii coope
ratiste, a tuturor lucrătorilor și 
specialiștilor din agricultură, 
executării Ia timp și de cali
tate a lucrărilor agricole, apli
cării largi a cuceririlor științei 
și agrotehnicii moderne, in acest 
an s-a obținut cea mai marc 
producție de orz — de peste
7 000 kg la hectar, în medie pe 
țară.

Pornind de la aceste rezulta
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a propus — și Comitetul Politic 
Executiv a aprobat — ca, în 
Ioc de 5 la sută cit se acorda 
pină acum cooperatorilor, să se 
atribuie un procent sporit, de
8 la sută. Aceasta va constitui, 
fără îndoială, un nou și puter
nic stimulent pentru oamenii 
muncii din agricultură, care 
vor beneficia, astfel, de canti
tăți sporite de orz, necesare 
creșterii animalelor.

Subliniind că și in ce privește 
producția de griu există condi
ții pentru obținerea unor re
colte superioare, că pină in 
prezent un număr de 10 ju
dețe au raportat încheierea 
stringerii griului, cu o pro
ducție medie la hectar 
de peste 8 000 kg, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să 
se ia, in continuare, toate mă
surile pentru recoltarea Ia timp 
și fără pierderi a griului, astfel 
incit și Ia această cultură să se lu v«uiui ,vuPUl
obțină, pe întreaga țară, cele § Internaționale INTERTOTO '89“. 
mai mari producții, la nivelul Adversara de azi a feroviarilor 
cerințelor noii revoluții agrare. va fi echipa Wismut Aue. din

Comitetul Politic Executiv a S; R-D. Germană.
examinat RAPORTUL ASUPRA Ș Meciul este foarte important 
CALITĂȚII MEDIULUI ÎN S pentru „unsprezecele" din Giu- 
REPUBLICA SOCIALISTA Ș Iești, deoarece numai în ca- 
ROMÂNIA PENTRU LUNA Ș zul unei victorii își poate men- 
IUNIE 1989. ține intacte șansele de a ciș-

Comitetul Politic Executiv a § tiga grupa din care face parte 
cerut factorilor de răspundere S sau de a se clasa pe locul 
cu atribuții în acest domeniu secund, de asemenea premiat
să acționeze cu întreaga răs- S; de organizatorii competiției, 
pundere pentru înfăptuirea După evoluțiile foarte bune
fermă a politicii partidului și din partidele susținute sîm- 
statului nostru cu privire ia bata trecută (cu Oergryțc
apărarea și păstrarea mediului Goteborg) și miercuri (cu
înconjurător, care constituie § Spartak Varna), este de aș- 
partea integranta, de importau- § teptat, desigur, ca și astazi Ra- 
——----------------------------------------§ pidul să ofere publicului bucu-

(Continuare in pag. a 4-a) § reștean nu numai satisfacția

au început
finalele săritorilor
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La „Tineretului
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0 DUBLĂ ÎNVINGĂTOARE LA JUNIOARE II
Finalele Daciadei la sărituri 

au început ieri, la Ștrandul Ti
neretului din Capitală, în Con
diții organizatorice optime, ceea 
ce a contribuit la buna desfășu
rare a întrecerilor. Debutul l-au 
făcut junioarele și juniorii II, 
din rîndul cărora s-a detașat Io
nica Tudor (antr.: G. Rogge), nu 
numai prin faptul că a cîștigat 
locul I la ambele probe (tram
bulină 1 m și 3 m), ci, in spe
cial, prin maniera în care ae- 
xecutat salturile, chiar pe cele 
cu coeficient de dificultate ridi
cat. De altfel, talentata elevă a 
Liceului industrial nr. 37 din 
București a obținut și cel mai 
ridicat punctaj al concursului : 
61,60 p pentru dublul salt și ju
mătate răsturnat grupat. în ge
neral, Ionicj Tudor a manifestat 
tehnicitate și acuratețe, calități 
care i-au adus victorii la dife
rențe apreciabile în fața prin
cipalelor sale rivale, sibiencele 
Anca Uidvescu și Cristina Lo- 
loiu.

La băieți, Nicolae Dragomir 
(antrenoare : Ana Neicu) a ob
ținut un succes aparent sur-

prinzător la trambulina de 3 m, 
dar absolut normal dacă ți
nem seama că în programul 
său au figurat și două sal
turi cu coeficient 2,8 (dublu 
salt și jumătate înapoi și con
tra trambulinei grupat). La 
trambulină 1 m, Valeriu Dumi
tru (antrenor : N. Sparios) s-a 
impus în fața adversarilor săi, 
dintre care foarte tînărul bă
căuan Gabriel Cherecheș (năs
cut în anul 1977) a lăsat o im-

presîe deosebită, atit prin pro
gramul „împănat" cu sărituri 
dificile, cît și prin siguranța cu 
care l-a executat .

în general, probele primei 
zile au fost atractive (deși nu 
au fost dispute foarte strînse 
pentru cucerirea locului I), dar

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn uao 2—3)

Concursuri de ciclism la Piatra Neamț

DINAMO-ÎNVINGĂTOARE LA CONTRATIMP ECHIPE

s

NEAMȚ, 14 (prin 
Cavalcada curselor 
care le găzduiește 
a început cu proba 
juniorilor. La star-

PIATRA 
telefon), 
cicliste pe 
acest oraș 
de fond a .------
tul ei s-au prezentat 81 de 
ooncurenți, printre care și

Azi, pe stadionul Giulești, de la ora 17, In cadrul „Cupei INTERTOTO*

§ Iubitorii de fotbal din Capi- 
§ tală sînt invitați din nou, as- 
§ tăzi, în tribunele stadionului 
§ Giulești. Ei vor avea astfel 
Ș prilejul să urmărească ulti- 
5 mul meci pe teren propriu al 
§ Rapidului în cadrul___ „Cupei

unui rezultat favorabil, ci și 
pe aceea de a fi asistat la un 
joc spectaculos și eficace.

Menționăm că meciul va în
cepe Ia ora 17 și va fi condus 
de o brigadă de arbitri avin- 
du-1 la centru pe Vasile Curt, 
iar Ia linie pe Mihai Nicu- 
lescu și Nicolae Voinea.

în deschiderea partidei 
azi, spectatorii vor putea 
mări din nou, la fel 
miercuri, un atractiv joc 
fotbal între două echipe de 
pii ale clubului Rapid. (C.F.).

de 
ur
ca 
de 

co-

recentul campion balcanic la 
velodrom, Marcone Bîrsan. de 
la C.S.Ș. 2. întrecerea a fost 
extrem de disputată, la finele 
celor 75 km, parcurși pe tra
seul Piatra Neamț — Bicazul 
Ardelean și retur, 50 de concu- 
renți înregistrînd același timp, 
1.57:10. m.o. 38,500 km. Ciștigă- 
torul — același Marcone Bîrsan 
— a realizat un avans de... o 
jumătate de roată ! Pe locu
rile 2 și 3 s-au clasat Lucian 
Boari ■“.............................“ ‘
Neagu 
A fost 
specifică 
„Criteriul 
tinerii 
cui 
lor.
tinuare 
care vor stabili o _______
fruntea căreia se vor afla, de
sigur, cei mai buni.

Cea de a doua cursă a zPel, 
de fapt prima din cele 4 probe 
ale Campionatului Național 
pentru seniori, a fost cea cte 
contratimp echipe, desfășura
tă pe distanța de 94 km, pe

Victo' NIT A

(Voința Arad) și Sorin 
(Torpedo 
o cursă 
acestei < 
Juniorilor' 

cicliști aruncă 
bătăliilor 
Să

Zărnești), 
frumoasă, 
competiții, 

în care 
în fo- 

toată energia 
așteptăm, în con- 

și celelalte 4 probe, 
ierarhie în

(Continuare tn nao ?-3>

CURSE ANIMATE LA DIRT-TRACK (perechi)
® Lideri, alergătorii de la I.P.A. • Stelițtii — învingători 

de etapă • Arbitrajul in ...derapaj
CamDionatul Republican de dirt- 

track (perechi), rezervat senio
rilor. a continuat ioi duoă-amla- 
ză pe pista stadionului Metalul 
din Capitală cu etapa a IlI-a. 
Publicul spectator mai numeros 
ca altădată, a avut bucuria vl-

cum se anticipa. în lunta Dentru 
nrimul Ioc ne Dodiumul etanef 
s-au angaiat. din start, motoci- 
clistii de Ia I.P.A. Sibiu (antre
nor — maestru al snortului N, 
Rîureanu) si cei de Ia Steaua (an
trenor maestru emerit a1 —‘u-

După o perioadă cu rezultate extrem de contradictorii

RUGBYUL ÎSI POATE RECÎSTIGA PRESTIGIUL INTERNATIONAL 
PRINTR-0 AMPLĂ RECONSIDERARE A ACTIVITĂȚII INTERNE
raradoxal sau, poate mai 

bine, contradictoriu. Aceștia ar 
fi termenii cei mai potriviți 
pentru a caracteriza o perioa
dă (toamna lui '88 — primăvara 
’89) egală, în ce privește na
ționala noastră de rugby, cu 
o stagiune internațională care 
rămîne a unei victorii fără de 
precedent, dar și a unei înfrân
geri de asemenea unice, prin 
proporții, pe propriul teren. 
Intr-adevăr, între marea, fru
moasa surpriză de la Cardiff 
— pe seama semnificației a- 
cesteia în rugby-ul mondial a 
curs multă cerneală. în primul 
rînd chiar in Marea Britanie, 
în insula unde s-a născut jo
cul în 15 — și aproape incre
dibila contraperformanță de la 
București, drumul pare, este !, 
foarte lung, mai ales că totul 
s-a petrecut in interval de nu
mai cinci luni...

Se tot caută explicații. In 
încercarea de a le sintetiza, să 
reamintim, mai întîi, „cadrul" 
stagiunii în discuție. Nu înain
te însă de a sublinia o idee 
de fond : credem că memorabi
la lecție de dăruire de pe 
Arms Park, generatoare a ace
lui 15—9 cu Țara Galilor, este 
mai caracteristică rugbystului 
român decît demobilizarea de 
neînțeles de după primul sfert 
de oră al partidei de la 13 
mai.

A fost, înaintea întîlnirilor 
din calendarul oficial, turneul 
amical din septembrie, de la 
Moscova. După ce au cedat,
7— 17, în fața unui adversar 
practic necunoscut, XV-le 
S.U.A., tricolorii au întrecut, 
chiar la ele acasă deci, am
bele selecționate sovietice : 
28—18 cu prima reprezentativă,
8— 6 cu echipa secundă. Pentru

ca în octombrie, în meciul cu 
U.R.S.S., din C.E., gazdele să 
cîștige la Alma Ata, cu 23—9, 
dar făcînd diferența mare abia 
în ultimele minute, în compa
nia unor jucători români obo
siți, ce se țineau cu greu pe 
picioare. A urmat partida cu 
vicecampioana lumii, excelenta 
reprezentativă franceză primind 
pe Giulești o foarte puterni
că replică din partea unei gră
mezi care a luptat admirabil, 
succesul oaspeților (16—12) fi
ind datorat în proporție decisi
vă fundașului de superclasă 
numit Blanco. Iar la 10 de
cembrie s-a văzut că presta
ția din jocul cu echipa coco-

Geo RAEJCHI

(Continuare In pag. 2-3)

La dirt-track, ca la... dirt-trak : in plin efort perechile de la 
Steaua și Metalul, manșă clștigată de pilota militari cu 5—1 

Foto : Eduard ENEA
zlonării unor curse snectaculoase. 
cu schimbări de situații de la o 
tură la alta, animate de alergă
torii de la Steaua. I.P.A. Sibiu 
Si liderii tandemurilor de la Pe
trolul lanca. Metalul București și 
Voința Sibiu.

S-a alergat în formula de 7 
..dubluri" fa M de manșe. Așa

lui Gh. Voiculescu). urmăritorii 
lor în clasamentul general. Si 
unii, șl alții. învingători în ..run
dele" anterioare, au avut un ..dia-

Traian IOANIJESCU

(Continuare fa pag. 2-3)
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IN PRIM-PLAN, PIONIERII Șl ELEVII
Căldură mare si, totuși, a- 

genda marii competiții na
ționale Daciada cuprinde nu 
mai puțin de trei finale PP 
țară. La două dintre ele — 
după cunoscutele etape pe 
clasă scoală localitate, ju
deț și după desfășurarea ce
lor opt etape inter județene 
— nrotaoonisti vor fi cei mal 
tineri handbaliști și fotba
liști. elevi in virstă de 13—lă 
ani. Ei își vor disputa tra
diționalul trofeu ,.CUPA 
PIONIERUL". în acest sfîr- 
șit de săptămână, in arenele 
atît de primitoare ale orașu
lui de pe Bega, Timișoara.

Cu siguranță că aici își 
vor face simțită prezența și 
nenumărați antrenori 
mafiilor „cu nume", 
pînă cu C.S.Ș.-urile, 
fiind faptul că in 
noastre există mulți 
tori de talente și deci 
minunat prilej de a vedea 
la lucru viitori Hagi, Ma- 
teuț,. Stingă sau chiar o 
viitoare Mariana Tîrcă. Ori
cum, gazdele si organizatorii 
mizează pe întreceri pasio
nante și de bun nivel teh
nic, pe meciuri disputate 
la... cea mai înaltă tensiune, 
dar in care sportivitatea să 
se afle la loc de cinste. Cea 
de-a treia finală va aduce 
in prim-plan judo-ul, la

I
ai for- 

tnce- 
știut 

școlile 
șlefui- 

un

i
$
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Noile promovate in Divizia A de handbal feminin

RELONUL SĂVINEȘTI — ECHIPA LA CiRMA CĂREIA
SE AFLĂ DE 20 DE ANI ACELAȘI ANTRENOR

A

Promovarea in Divizia femi
nină A de handbal a echipei 
Relonul Săvinești nu a tost dc 
natură să surprindă. Nu doar 
pentru faptul că această forma
ție a mai., gustat din satisfacți
ile de a fi activat în primul e- 
șalon valoric (ediția 1985/1936). 
ci — mai aies — pentru că e- 
chipa Combinatului de Fibre 
Sintetice din marea platformă 
petrochimică a Săvineștiului 
are în componență elemente 
talentate, dotate cu tăria mo
rală necesară luptei atît de 
crîncene ce se dă îndeobște 
pentru promovare. Si mai are 
„ceva" Relonul: un antrenor. 
Valentin Dan. pilduitor prin 
munca si devotamentul său fa
ță de ..7“-’e pe care l-a înfi
ințat cu exact 20 de ani în ur
mă. și pe care — a se reține
— nu l-a părăsit nici cînd zi
lele echipei sale au fost 
mai puțin senine. .,

Relonul Săvinești. esi* for
mată aproape In întregime 
din elemente crescute pe me
leaguri nemțene: la C.S.Ș. Pia
tra Neamț (antrenor Ovidiii 
Țoi-), la C.S.Ș. Roman (antre
nori Ion Ungureanu și Lumi
nița Cioeîilan) și, în sfîrșit, se
lecționate și instruite de în
suși Valentin Dan (Anca Huțu- 
panu, Daniela Iosub. Florenti
na Atodiresei. Iuliana Sansu). 
La prima promovare a echipai 
în Divizia A. în 1986 am fost
— ne amintim — la Combina 
tul din Săvinești. El bine, a- 
tunci, ca si acum, aceiași oa
meni • iubitori de sport au fost 
și sînt lingă echipă. Cînd spu
nem LÎNGA înțelegem că ing. 
C. Iftimie, președintele asoci- 

RUGBYUL IȘI POATE RECISTIGA PRESTIGIUL
(Urmare din pag. I)

șului galic nu a fost cumva o 
Intîmplare : cu „armele" din- 
totdeauna ale rugbyștilor tri-- 
colori — dăruire începînd de 
la niv lul înaintării, placaje 
necruțătoare, măiestrie în lo
viturile de picior (solistul Ig
nat a avut unul-doi secun
danți) —, România a învins, 
15—9. pe unul din stadioanele 
de legendă ale sportului cu 
balonul oval, cum nu mai 
reușise nici ca, nici vreo altă 
reprezentativă dintr-o țară ne
membră a Internațional Board.

Primăvara lui '89 a adus, mai 
întîi, un succes „la pas", un 
convingător 28—4 cu Italia, 
chiar fără a forța. Ce a venit 
după aceea ? A venit ziua unui 
vis urit, 3—58 cu, ce-i drept, 
o mare echipă, aceea a An
gliei. Iar după o săptămînă, 
ș-a mers la Valencia pentru 
ultima intilnire din C.E., cîști- 
gată în final, 19—16 cu Spa
nia, după un debut la înălțime, 
urmat însă de o sensibilă scă-

9>

Oradea desemnîndu-se câști
gătorii cupei U.G.S.R. Și 
aici, in orașul de pe malul 
Crișului, sînt de așteptat 
întilniri atractive.

E-adevărat, căldura-i ma
re. dar, sau poate tocmai de 
aceea, nenumărate sînt ac
tivitățile sportive dotate cu 
„Cupa 23 Auoust". organizate 
azi și mîine in toate sectoa
rele Capitalei și în sectorul 
agricol Ilfov. Este vorba, in 
principal, de întreceri ce se 
vor derula, bineînțeles în 
aer liber — înot, orientare 
sportivă, volei, tenis, oină, 
fotbal, handbal — dar și de 
o serie de concursuri ce vor 
avea ca loc de desfășurare 
diverse săli — tenis de ma
să, popice și șah. Dar o deo
sebită afluență vor cunoaște 
neîndoielnic cele 27 de cen
tre de vacantă ale Bucureștiu- 
lui. centre special amenajate 
pentru petrecerea utilă si re
confortantă n timpului liber a 
elevilor care, sub suprave
gherea atentă a cadrelor de 
specialitate, în baza unor 
programe bine întocmite, se 
vor iniția in gimnastică, te
nis de masă, jocuri sportive, 
dar mai ales în înot, după 
care vor trece să-și măsoa
re forțele in concursurile do
tate cu premii, diplome...

§

s

§

s

tn picioare (de la stingă) : ing. Traian Ciurea. președintele sec
ției de handbal, Marilena Croitoru. Daniela Brănut. Viorica Buză. 
Daniela Iosub, Sirhona Buză, Anca Huțupanu, Camelia Tătaru, că
pitanul echinei. Valentin Dan, antrenorul echipei, și dr. ing. Gheor- 
ghe Țepeș, director general-adjunct al C.F.S. Rîndul din față : Iu
liana Sansu. Ana Pantîru. delegatul echinei. Eeaterina Trifan, Ga
briela Tarsichi. Florentina Atodiresei. Valentina Ivanov și ing. N. 
Drugan. Lipsesc din fotografie : Daniela Apetrei, Maria Chirica, Rita 
Bursuc, Maria Sinăucean, Ano Stoian, Mariana lonașcu. Irina Pan- 
cu. Aurica Chlfor.

ației. ing. Gh. Țepeș. ing. Tr. 
Ciurea, ing. N. Alexa, econ. D. 
l’reotu, ing. L. Brăduleț, ing. 
N. Drugan, precum și C.J.E.F.S. 
Neamț (președinte I. Balcîza) 
cunosc și rezolvă toate rroble- 
mele echipei, „vechimea" lor în 
munca... handbalistică ajung'nd 
la aproape un deceniu și jumă
tate. Acesta ar fi contextul în 
care Relonul a promovat în 
„A“. „Nu intenționăm nici 
acum, dacă ceva neprevăzut nu 
se va intimpla — ne spunea 
antrenorul echipei — cum nici 

dere de ritm și de o reveni
re în forță, hotărîtoare.

Pentru aceste nouă partide, 
încheiate cu cinci victorii și 
patru înfrîngeri, antrenorii 
Theo t Rădulescu și Gheorghe 
Nica au apelat la 30 de ju
cători. Toate meciurile de pal
mares opt la număr (excepție: 
în.iir, ea cu U.RS.S. II), au 
fost disputate de Leonte, Cio- 
răscu. Murariu, Ignat și Lurigu. 
Cite șapte prezențe în națio
nală și-au trecut la activ Ră
dulescu, Dumitraș, Boldor, 
șase — Neaga, Răcean, cinci — 
Dumitrescu, Gh. Ion, Oroian, 
Fulina, Toader, patru Coman, 
trei — Doja, Răducanu, Man, 
Moț, Caragca, Vărzaru, două — 
Tofan, una — Vasluianu, Chi- 
rilă, Vcreș. Alexandru, Moțoc, 
Piti, Hodorcă. S-au marcat, 
per total, 12 eseuri în opt me
ciuri (Ignat și Neaga cite 2, 
Rădulescu, Moț, Gh. Ion, Bol
dor, Coman, Murariu. Chirilă, 
plus unul de penalizare) — 
inclusiv cu Franța și Țara Ga
lilor, 17 lovituri de pedeapsă

Arena ele handbal din Com
plexul sportiv Dinamo din Ca
pitală se dovedește o gazdă 
ospitalieră pentru iubitorii bo
xului. Recentul turneu „Ring 
București" ne-a confirmat din 
plin această părere și sîntem 
convinși că și la cele două 
gale de azi și mîine, progra
mate de la ora 19. în jurul 
ringului se vor afla - numeroși 
spectatori dornici să-i urmă
rească la lucru pe cei mai buni 
pugiliști ai țării.

După o perioadă de readap
tare la efort, sportivii din lo
tul național, care se pregătesc 
pentru Campionatele Mondiale 
de la Moscova, își fac prima 
apariție în ring după C.E. de 
la Atena, unde, se știe, Daniel 
Dumitrescu și Rudei Obreja au 
fost foarte aproape de cea mai 
înaltă treaptă a podiumului 
de premiere. Organizatorii ce
lor două reuniuni au alcătuit 
un program interesant, cu 
partide care pot constitui ori- 
cînd capete de afiș la turneul 
final al Campionatelor Națio
nale. Astfel, speranța noastră 
la „muscă", Petrică Parascbiv, 
«flat în primul său an de se- 
niorat, va întîlni sîmbătă pe 
puternicul și rutinatul Florin 
Manca (Autobuzul), iar dumi
nică va boxa cu Marian Sandu 
(Metalul). Tot în aceeași si
tuație se află și ..cocoșul" 
Adrian Mărcuț, care sîmbătă va 
încrucișa mănușile cu Aurel 
Fieraru (Steaua), iar dumini
că, cu Ion Tănase (AEM Ti
mișoara).

altă dată nu am făcut-o, adică 
să apelăm Ia jucătoare care, 
pentru a-și satisface unele in
terese personale, sînt azi la 
noi, iar... mîine ne pot părăsi. 
Experiența m-a învățat că 
handbalistele crescute in pro
pria noastră casă sînt fidele e- 
chipei, astfel că orice surpriză 
exterioară handbalului este ex
clusă". Este înțelept acest 
punct de vedere al antrenoru
lui !

ion GAVRILESCU

(Ignat 14, Alexandru 3), 2
drop și 8 transformări — Ig
nat, unicul realizator din toate 
procedeele.

Care să fie adevărul sau, 
altfel spus, cum trebuie să 
caracterizezi, privind șirul ci
frelor, o perioadă internaționa
lă atît de contradictorie ? în 
fapt, marele semn de între
bare se leagă de uimitoarea di
ferență dintre prestația trico
lorilor — practic, aceiași ! — 
de la 10 decembrie și cea de 
la 13 mai, fiindcă echipa de
la București, din meciul cu
Anglia, nu a mai semănat de
fel cu XV-le de pe Arms 
Park. Nici unul, măcar unul, 
dintre atuurile generatoare ale 
izbinzii cu galezii nu a mai a- 
părut în compania reprezenta
tivei trandafirului : apărarea a 
fost prinsă mai mereu pe pi
cior greșit, loviturile de picior 
s-au executat de regulă la în- 
tîmplare, fără inspirație și si
guranță, iar în locul mobili
zării exemnlare a intervenit, 
cam după primul sfert de oră 
de dispută, o tot mai eviden

Vna dintre partidele spectacu
loase din cadrul turneului „Ring 
București- : V. Grad (AEM Ti
mișoara) il întrece la puncte pe 
M. Văduva (C.S.M. Drobeta Tr. 
Severiti).

Foto : Dragoș ȚlRLEA

Tot cu acest prilej, cei trei 
frați, Daniel, Marian și Cons
tantin Dumitrescu vor urca în 
ring în compania unor spor
tivi, dornici, la rîndul lor, să 
înregistreze rezultate cit mai 
bune, printre aceștia : Alexan
dru Pavel (Metalul), Dumitru 
Creștin (AEM), Florin Dum
bravă (C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin). Cu același mare inte
res sînt așteptate și evoluțiile 
lui Francîsc Vaștag, Rudei 
Obreja, Doru Maricescu, Ion 
Dudău, Octavian Stoica, Mihai 
Vasilache. Tudor Panait, a 
tuturor membrilor lotului na
țional, de la care așteptăm 
prestații cît mai bune, dătă
toare de speranțe pentru apro
piatele Campionate Mondiale 
de seniori

Paul 1OVAN

CURSE ANIMATE
(Urmare din pag. 1)

log" de Ia distantă pînă Ia man
șa a 14-a. cînd s-au întîlnit di
rect. In derbvul etanei s-a pro
dus o surpriză neplăcută, princi
palul favorit. M. Șoaită (I.P.A.). 
fiind nevoit (după două turei să 
abandoneze, datorită unei defec
țiuni tehnice. El a lăsat, astfel 
toate grijile ne seama coechipie
rului său S. Ghibu care, grație 
unui plus de experiență, a tre
cut primul linia de sosire. între
cerea terminîndu-se la egalitate : 
(3—3) 1. S. Ghibu 3 n. 2. M. A- 
crișan (S) 2 o. 3. Al. Toma (S) 
1 n. In final, stelistii au reușit 
să cîștlgc etapa la o diferență de 
numai un punct, dar sibienii își 
mențin șansele în disputa pentru 
titlu.

Ce s-a întîmplat în celelalte 
confruntări ? Spre amărăciunea 
numeroșilor lor suporteri, meta- 
lurgiștii au pierdut în manșa a 
8-a cu 5—0 intllnirea cu petro
liștii din fanca. deoarece bucureș- 
teanului M. Gheorghe nu l-a 
pornit motorul si a depășit regula 
celor două minute. Experimenta
lii pilot! A. Hack (Voința Sibiu) 
si N. Puravet (Petrolul Ianca) au 
dominat categoric unele manșe și 
i-au solicitat la maximum pe 
principalii favorit! în alte serii. 
Dintre reprezentanții generației 
tinere, doar M. Agrisan s-a ridi
cat la valoarea puternicilor lui 
adversari. Al. Toma fiind inegal 
de la o cursă la alta. A. Oaneș 
a evoluat sub posibilitățile reale.

In general, a fost o etapă In
teresantă. viu disputată, marca
tă din păcate, de cîteva momen
te de nervozitate ale unor spor
tivi. provocate de erori de arbi
traj. care au creat, ne bună 
dreptate, nemulțumiri si chiar a- 
nimozităti în rindurile antrenori
lor. Din nou. legea celor două 
minute a fost aplicată cu jumă
tăți de măsură, oficialii de tra
seu n-au semnalizat cu prompti
tudine n toate abaterile de la re
gulament. arbitrul principal D. 
Florea nu l-a descalificat ne M. 
Agrisan care, in manșa a 19-a. 
a trecut primul linia de sosire 

tă lipsă de ambiție — care e 
și de neînțeles, și de nsaccep- 
tat. în timp ce jucătorii en
glezi căutau permanent drumul 
spre țintă, hotărîți să înscrie 
cît se poate de mult (unul din 
înaintași a și fost auzit stri- 
gîndu-le coechipierilor „sixty !“, 
șaizeci adică, intr-un moment 
cînd mai erau trei minute și 
scorul devenise 52—3...). for
mația noastră părea resemnată, 
incapabilă să opună vreo re
zistență cît de cît onorabilă. 
Or, tocmai atitudinea de ne
angajate, pierderea (cum oare?) 
a dorinței de a-ți juca onest, 
pînă la capăt, șansa, chiar 
dacă adversarul are o aseme
nea valoare, o astfel de zi de 
excepție — tocmai aceasta a 
nemulțumit profund. în pre
gătirea jocului de la mijlocul 
Iui mai s-a greșit, e limpede 
pe diferite planuri...

Nu-i mai puțin adevărat că, 
la înregistrarea, unor contra- 
performanțe, sînt repuse pe 
tapet slăbiciunile de ansam
blu, care există în rugbyul 
românesc, care nu sînt de loc 
puține. Ele se cunosc de mult 
timp, erau aceleași și la ora

UNDE ERA
Săptămînă trecută. Comi

sia municipală de box a 
organizat, pe terenul de 
handbal din Complexul 
sportiv Dinamo, prima edi
ție a competiției pugilistice 
„Ring București". A fost o 
acțiune lăudabilă, care a 
venit în întîmpinarea do
rinței mai multor antrenori 
din București și din pro
vincie. Că așa stau lucru
rile, deci că tehnicienii 
noștri simțeau nevoia orga
nizării unor gale în care 
să-și verifice sportivii, ne-o 
confirmă numărul mare de 
participant! — peste 100 —
aliniați la startul întreceri
lor. Au, fost prezenți pugi
liști din aproape toate sec
țiile bucureștene. au ve
nit coneurenți din Timișoa
ra. Huși, Brăila, Galați, 
Cimpulung Muscel etc. Toc
mai de aceea ne-a surprins 

, faptul că secția clubului 
Dinamo, deși conducerea a- 
cestei mari unități spor
tive de performanță a pus 
ia dispoziția organizatori
lor terenul, ringul etc. n-a 
avut înscris în competiție 
nici un reprezentant !

O situație care a surprins 
și mai neplăcut și care a 
dat naștere unor semne de 

1 întrebare in rindurile spec
tatorilor a fost prezența în 
ring a unui pugilist de la 

, clubul Steaua lără să fie 
I asistat de un antrenor al 
I clubului militar, ci de 
1 Ghcorghiță Ivas de la 
ț Huși (!?). Este vorba des- 
l
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fără... toba de esaoament (pier
dută pe piștă), ceea ce putea 
provoca un grav accident, iar se
cretariatul de concurs a funcțio
nat mai greoi ca orieînd. De alt
fel. în ultima vreme, conducerea 
curselor de dirt-track constituie 
o problemă, arbitrii principali 
dînd interorelări oro orii diferi
telor paragrafe din regulament, 
întrucît nu se cunosc actualele 
precizări făcute in acest sens de 
către forul international. Drept 
urmare. în concursurile peste ho
tare. primii sancționați sînt a- 
desea motocielistii noștri, afla ti în 
necunostintă de cauză. Prin ur-

FINALELE SĂRITORILOR
(Urmare din pag. I)

nivelul tehnic al întrecerilor nu 
s-a ridicat întotdeauna la stan
dardul solicitat de finalele u- 
nei competiții atît de impor
tante. Să vedem însă oe se va 
petrece în zilele următoare, 
cînd vor concura și cei mai 
buni săritori ai țării, seniorii 
și senioarele.

Clasamente. Junioare II. tram
bulină 1 m. : 1. Ionica Tudor (Lie. 
Ind. 37 București) 410,50 n. 2. An
ca Udvescu (C.S.M. Sibiu) 368,60 
D, 3. Cristina Loloiu (C.S.M. Si
biu) 366.75 p. 4. Melinda Kapra 
(Crisul Oradea) 351,85 p. 5 Clara 
Ciocan (C.S. Bacău) 347.60 p, 6. 
Oana Dinu (C.S.S. Triumf Bucu
rești) 342,65 D : trambulină 3 m : 
1. Tudor 477.55 b. 2. Loloiu 410,35 
n. 3. Cosmina Voinoa (C.S.S. 
Triumf) 377.38 d. 4. Carmen Dinu 
(C.S.S. Triumf) 373,10 n. 5. Cio
can 369.90 p. 6. Udvescu 369,10 d ; 
juniori II trambulină 1 m : 1.
V. Dumitru (C.S.S. Triumf) 
410.40 p. 2. G. Cherecheș (S.C. 
Bacău) 388.25 n. 3. N. Dragomir 
(C.S.S. Triumf) 377.20 d. 4 M 
Sucher (C.S.S. Triumf) 376,35 p, 
5. R. Udvescu (C.S.S. Sibiu) 
359,85 p. 6. A. Gavriliu (S.C. 
Bacău) 355.85 p trambulină 
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partidei din Țara Galilor, atita 
doar că oamenii de bine din 
sportul nostru cu balonul 
oval au sperat în, declanșarea 
ambițiilor unanime sub impul
sul victoriei de răsunet. Se 
vede însă, „pretențiile" au fost 
prea mari, nu s-a făcut mai 
nimic, aplicarea liniei metodi
ce trasate de federație a ră
mas în stadiul de deziderat, 
iar întrecerea internă și-a 
mențiițit ...aura mediocrității. 
Jucătorii continuă să se pre
zinte la loturi cu mari tare 
în pregătire. Slăbiciunile sînt 
multiple — nu trebuie cumva 
uitate de numărul mic al teh
nicienilor cu o instruire adec
vată .calitatea sub cerințe a 
arbitrajelor, mentalitatea con
form căreia pe primul plan 
se află rezultatul etc., etc —, 
recîștigarea prestigiului interna
țional al rugbyului românesc 
necesitînd, de aceea, o amplă 
reconsiderare a activității inter
ne, cu o intervenție mult mai 
fermă și consecventă a fede
rației. Chiar cu riscul repetiției, 
vom încheia cu îndemnul la 
muncă pasionată și inspirată, 
singura cale spre realul pro
gres de ansamblu.
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Divizionarele A

lâ „ora bilanțului IN SERIA A

CREDITUL ACORDAT TINERILOR JUCĂTORI
TREBUIE CONTINUAT CU STABILITATEA LOTULUI

Priviri spre eșalonul secund
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Așezată temeinic în prima 
jumătate a clasamentului (in 
finalul turului, ca și în cel al 
returului, pe același loc —8), 
F.C. Olt s-a dovedit consec
ventă în raportul dintre capa
citatea lotului și randamentul 
echipei de-a lungul întregii 
competiții. Ceea ce nu este de 
criticat, dar nici de lăudat, 
pentru că, dacă reamintim că 
ediția anterioară a fost înche
iată pe poziția 15 a clasamen
tului (cu 28 puncte și golave
raj 38—63), saltul făcut în 
1988—1989 nu a fost spectacu
los, ci... asigurător, el neavînd, 
evident, amplitudinea dorită de 
forurile sportive locale, cele 
care au creat condiții optime 
do pregătire lotului divizionar 
A (începind. desigur, cu moder
nul. cochetul și funcționalul 
stadion din Scomicești, intrat 
în acest campionat în circui
tul competițional). Dar, așa 
cum ne-au spus președintele 
clubului, Pavel Truțescu, și an
trenorul principal, Marian Bon- 
drea, această poziție de mijloc 
trebuie să constituie baza e- 
fectuării unui alt salt, de a- 
ceastă dată, cu preponderentă 
calitativ, F.C. Olt acordind în 
continuare credit tinerilor fot
baliști, indiferent de eșalonul 
din care provin. Cu o condiție, 
insă, esențială pentru o reală 
performanță, stabilitatea lotu
lui și, implicit, rodarea unei 
formule stabile de echipă.

De altfel. în jurul acestui 
punct a gravitat formația ol
teană. intre tur și retur, între 
plus și minus, între zona cu
pelor europene și cea a retro
gradării, finalul plasînd-o, 
după cum s-a văzut, undeva 
între... De ce ? Să încercăm o 
detaliere. F.C. Olt a început 
ediția pe care o analizăm 
fără portarul Gherasim și vîr- 
ful de atac Pena, jucători cu 
pondere în exprimarea valori
că a „ll“-lui din Scornicești 
Aceștia au revenit în perioada 
pregătirii de iarnă (primul, de 
la Craiova, cu un plus de 3 
kg !), intrînd în ritmul de so
licitare și ajungînd, nu întîm- 
plător, doi dintre artizanii pe
rioadei de vîrf a echipei 
retur, marcată 
la Hunedoara 
teren propriu 
viștilor, aflați 
înirîngere din 
tul că Pena a__ . _ . _ __
goluri deosebit de spectaculoa
se — după curse lungi și difi
cile, printre adversari reduta
bili — în poarta lui Lung 
(Steaua) și Stei ea (Dinamo), 
ambii component! ai lotului re
prezentativ, vorbește. credem 
noi, despre potențialul real a) 
acestui dotat, dar capricios a- 
tacant. Iar siguranța arătată de 
tînărul Gherasim (la acest ca
pitol trebuind să fie încadrat 
și fundașul central Cireașă, 
venit de la Steaua, între tur 
și retur) a contribuit la cal
mul compartimentului apărării, 
apt în aceste condiții să se 
preocupe mai intens de faza 
ofensivă (cu deosebire fundașii

de margine, D. Munteanu și 
Ruse). Ajungînd aci, se impun 
două precizări. Venit de la Re
șița, tînărul mijlocaș D. Mun- 

’ teanu a fost adecvat, prin In
tuiția și capacitatea tandemu
lui de antrenori M. Bondrea —

zece dintre ei primind nota 8, 
media generală a echipei în 
campionat. fiind doar de 6,19 ’) 
temerile au fost spulberate, e» 
chipa așczîndu-se într-o zonă 
liniștitoare. Trecînd cu bine 
peste schimbările (din mers) în-

34 12 8 14 38-47 3Z
pierdut cile 2 
Sp. Studențesc, 

puncte obținute 
și Corvinul, ci
li m) ; Eftimie 

. .............. . , ____ o__, ____ __ _ Ruse (3 din 11
~r.S — cite 4 : Pistol 3 ; D. Munteanu. V. Popa. Dudan —
2 ; M. Popescu, S. Moraru, Minea I, Tulba — cite 1.

• Puncte realizate pe 
n la Steaua și Victoria, 
Univ. Craiova, Flacăra 
in deplasare : : 7 (cite 2

propriu : 25 ( a 
p la F.C. Bihor, 

---- Brașov) ;
teren 
cîte 1 , 
și F.C.M.

_ _______ ..... p la „U“ Cluj-Napoca 
te 1 p la Victoria. Oțelul și F.C. Argeș).
• Golgeterii echipei : Turcu 8 goluri (1 din

5 (1 din 11 m)_; Șuvagău, Pena (1 din^lijn). 
na) — <' ’ • ”

< Jucători folosiți î 25 ~ Pistol 34 dc meciuri : Ruse 32 ; 
hali, D. Munteanu, Eftimie — cîte 31, ‘ Turcu £7 : Dudan, 
Popa — (
S. Moraru. Șuvagău .   ------ - . • rC. Gheorghe M. Ene, Gherasim — cîte 13 ; Minea I, Ov. 
banu, Craiu, Tulba — cîte 11 Bogdaniuc 10 ; S. Ciurea 1 
Pdnescu 3.0. Media notelor echipei : 6,19.
• Media notelor jucăfor^or (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. Eftimie 6,74 ; 2. Pistol 6,39 : 3. D. Munteanu 6.38.
«ț cartonașe galbene : 41 (15 suspendări) — 17 jucători (cele 

.mai multe : Mihali 6).
a Cartonase roșii : D. Munteanu (in et. a XX-a).
A A beneficiat de 9 lovituri de la 11 m : 6 transformate (Ru- 

2 ’J’urcu 1 p -_ _ <' ° /TPfhimin Mihail.
Turcu) ; a fost sancționată cu 
unul ratat).

cite

Mi- 
V.

cite 21 ; Ad. Georgescu 19 : stîngaciu, Pena — cite 16 ; 
■u. Șuvagau — cite 15 ; M. Popescu. Cireașă — cite 14 ;Cio-

7. A-

t u.e. 3 ivvMuii uv x«* *■* —- • - -----..
Eftimie 1. 'Pena 1). 3 ratate (Eftimie. Mihali.

10 penalty-uri (9 transformate,

în 
d« 
pe

prin egalul 
și victoria 
asupra dinamo- 
atunci la prima 
campionat. Fap- 
reușit să înscrie

C. Cirstea, nevoilor echipei, 
titularizat astfel în retur ca 
fundaș stingă, post în care s-a 
relevat prin tehnicitate și vite
ză, reamintindu-se cu acest 
prilej că tot aci, la F.C. Olt, 
nu avut rampa de lansare pe 
scena primei divizii actualii ti
neri internaționali, de la 
Steaua. Hie Dumitrescu și Dan 
Petrescu. O altă achiziție a 
clubului s-a numit Șuvagău, 
tînăr atacant transferat de la 
Bistrița, golgeter in „B“, și 
case a pășit cu dreptul în ,,A“, 
sub culorile echipei F.C. Olt, 
mărturie elocventă a eficienței 
drumului pe care s-a angajat 
aceasta, prin promovarea con
secventă a tinerilor fotbaliști.

înaintea"reluării campionatu
lui, antrenorul Bondrea decla
ra : „Vrem să luăm un stări 
lansai, pentru ca returul să ne 
fie mai lesnicios. Locul 8 vrem 
să rătnină în urniă...“ Iar că
pitanul formației, Eftimie (oel 
care a obținut in ediția trecu
tă cea mai bună medie: 6,74), 
se arăta 
perioadă 
melor 10 
avînd în 
îi rezervase 6 meciuri în de
plasare, iar din cele 
propriu, două in 
candidatelor la titlu, 
Dinamo. Startul n-a 
sat (și adversarii au 
replică, nu ?), dar mobilizîndu- 
se exemplar in etapa a Vll-a 
(1—0 cu Corvinul, la Hunedoa
ra. tind a jucat tăios pe eon- 
tratac și exact în apărare, go
lul venind printr-o acțiune por. 
nită și finalizată din linia a 
doua) și a VIII-a (1—0 cu D'- 
namo, nici un jucător al Oltu
lui neobținînd notă sub 7,

tervenite în lot, peste oscilații
le de formă ale unor piese de 
bază, echipa a mizat pe con
stanța Iui Eftimie, pe travaliul 
neobosit al lui l’istol (jucătorul 
cu cele mai multe prezențe în 
teren), pe golgeterul și „ve- 
teranul** Turcu (28 ani), pe do
rința de afirmare a tinerilor 
promovați.

S. PAVELESCU

Desigur că punctul de atrac
ție al disputei din seria a Il-a l-a 
constituit duelul pentru șefie, 
dintre Jiul Petroșani (antre
nor : Gh. Tonca) și Chimia 
Rm. Vîlcea (Al. Moldovan), 
întrecere menținută pe par
cursul a două treimi din cam
pionat, cu dese „rocade" în 
frunte și încheiate, în final, 
cu succesul echipei din Valea 
Jiului. In lupta pentru primul 
loc a încercat să intre 
Electromureș Tg. Mureș 
Czako), care. în iarnă, și-a în
tărit substanțial lotul cu ju
cători de Divizia A. Dar, cînd 
totul părea că merge ca pe... 
roate, a survenit accidentul de 
pe propriul teren, cînd Electro 
a cedat cu 2—4 în fața unei 
echipe capricioase, cu evoluții 
oscilante, I.C.I.M. Brașov, și 
visul din toamnă s-a risipit.
• Și in această serie există 

o revelație a primăverii, aceas
ta numindu-se F.C.M. Caracal 
(antrenor : S. Cherănoiu), care 
a acumulat +6 la „adevăr**, tot 
atît cit liderul seriei (Jiul Pe
troșani), o formație fără nume 
sonore. însă avînd tineri dor
nici să se afirme • Renun
țarea la jucători plafonați, re
fractari la efort (atît în proce
sul de pregătire, cit și la 
jocuri) și întinerirea formației 
au dat roade la Metalul Mija. 
Aici, antrenorul I. Păunescu a 
preluat conducerea tehnică în
tr-o situație critică : —4 la 
„adevăr** și în perspectiva unor 
partide dificile, pe teren pro
priu. cu Chimia Rm. Vîlcea si 
Electroputere. Pregătirea la un 
bun nivel și-a spus cuvîntul. 
calitatea prestațiilor a crescut 
de la meci la meci si. la ter
minarea întrecerii, bilanțul a 
fost mulțumitor : doar —1 la 
„adevăr**.
• Aproape de necrezut este 

faptul că Electroputere Craio
va, formație care în trecutele

Și 
(I.

ediții candida la primul loc, 
ocupă acum locul 15. Schim
bările de la conducerea tehni
că, instabilitatea lotului de ju
cători, rabatul de la discipli
na în pregătire au dus firesc 
Ia evoluții modeste, cu mult 
sub cele dorite de spectatorii 
craioveni, care s-au soldat cu 
pierderea punctelor decisive pe 
propriul teren și, de aceea, cu 
—3 la „adevăr'* și un golave
raj inferior față de A.S. Dro- 
beta Tr. Severin. • Pentru că 
am amintit de pierderea punc
telor decisive pe propriul te
ren, să precizăm că astfel s-au 
petrecut lucrurile și cu Du
nărea Călărași. în etapa s 
26-a. deși a cîștigat partida cu 
F.C.M. Caracal '' 
Fotbal a omologat
cu 3—0 în favoarea oaspeților, 
deoarece călărășenii au folosit 
un jucător (C. Ștefan) care a- 
cumulase două cartonașe gal
bene. Deci, și aici, ca și în cazul 
lui FEPA '74 Bîrlad, toată lu
mea a suferit de amnezie 
Consecința ? La sfîrșitul cam
pionatului — locul 17. • „Lan
terna roșie** a fost preluată, cu 
multe runde înainte de final, 
de Metalul Mangalia, ca urma
re a indisciplinei manifestate 
de unii jucători și spectatori în 
etapa a 27-a. Hotărîrea F.R. 
Fotbal a fost pe măsura fapte
lor : pierderea partidei și sus
pendarea terenului din Manga
lia pînă la încheierea compe
tiției. Colectivul (avînd în 
componență pe golgeterul se
riei — Carastoian) n-a 
tăria feă treacă peste 
plăcut eveniment, 
jucătorilor coborînd 
sub nivelul arătat,
cu un eșec rușinos 
Metalurgistul Slatina), in ul
tima etapă a campionatului.

Pompiliu VINTILA

(1—0), F. R. 
rezultatul

avut 
acest ne- 
prestnțiile 
cu mult 
culminînd 
(2—9 la

In primul meci al juniorilor „tricolori" la Turneul Prietenia

R.D. GERMANA /-ROMANIA 2-2 (1-0)

I
I
I
I
I
I

îngrijorat în aceeași 
de perspectiva pri- 
etape ale returului, 

vedere că programul

pe teren 
compania 
Steaua și 
fost lan- 

dreptul la

1. DINAMO 
•araschiv, Val. 
'. Răcăsan — 
șl M. Romaș- 

ă națională, 
. Neagoe, O.

D. Catană) 
ureș Tg. Mu- 
. Făgăraș, S, 
s) 2.18:21» 4.
1:43, 5. Torpe- 
12, 6. Voința

I
I
I

ară numai o ■ 
Criteriu", iar I 
â șl după-a. * 
de semlfond . 
nete ale am- I 
pe un traseu I 
Decebal, str.

lan cel Mare, I

Pistol in acțiune spre poarta studenților bucureșteni. Secvență 
din partida susținută de echipa F.C. Olt. in returul campionatu
lui, pe stadionul din Regie. Foto : Eduard ENEA

GERA, 14 (prin telefon, dc 
la trimisul nostru special). 
O frumoasă festivitate a pre
cedat cuplajul de pe stadionul 
din localitate, în care s-au în- 
tîlnit mai întîi selecționatele de 
juniori ale R. D. Germane I 
și României (2—2). din cadrul 
Turneului Prietenia, după care 
a urmat, meciul Carl Zeiss 
Jena — F.C. Viena (3—1). în 
cadrul „Cupei de vară INTER
TOTO".

Precizînd că, alături de echi
pa noastră, în grupa I a com
petiției se mai află formațiile 
Bulgariei, Poloniei și Cubei, 
să spunem de la început că 
primul adversar al „tricolo
rilor** a fost o echipă foarte 
puternică, în rîndutile căreia 
se află mulți dintre jucătorii 
care au clasat pe locul 3 la 
ultimul campionat european 
reprezentativa R. D. Germane. 
Cu toate acestea, la 
celor 90 de minute de joc ta
bela de marcaj arăta un re
zultat de egalitate (2—2), care 
produce multă satisfacție în 
tabăra noastră. Calitatea jocu
lui a lăsat însă de dorit. A 
fost un meci croit parcă anu
me după tiparele unei partide 
oficiale de debut, cu foarte 
mult trac și, mai ales în pri
mele 45 de minute, cu destule 
inexactități de ordin tehnic și 
tactic. De altfel, din prima 
jumătate a partidei, în afara 
golului înscris de DĂBRITZ, în 
min. 34, puține au fost fazele 
notabile la cele două porțl. 
Dar, din momentul în care a- 
celași DĂBRITZ, un mijlocaș 
de certă valoare, a mărit a- 
vantajul echipei sale, în min. 
60, tinerii noștri jucători S-au... 
trezit la realitate, au luat jo
cul pe cont propriu, forțînd

sfîrșitul

egalarea, pe care au obținut-o, 
pe deplin meritat, într-un final 
exploziv de meci.

Golul prin care echipa Româ
niei a redus din handicap a 
fost înscris de SAVOIU. în 
min. 68, cu un șut plasat, din 
careu, lateral dreapta. A fost 
o frumoasă reușită, care a dat 
aripi „U“-lul „tricolor", care 
a continuat să atace cu aplomb 
șl. tind mai erau doar două 
minute de joc, MOROȘANU, 
cu o deviere surprinzătoare 
într-un careu supraaglomerat, 
a izbutit să-I învingă din nou 
pe portarul Fuhtenau ,obțlntnd 
o egalare care se poate consti
tui într-o bună premisă pentru 
viitoarele întîlniri. Iată forma
țiile care s-au aliniat la flu
ierul arbitrului sovietic G. Sc- 
piașvili :

R. D. GERMANA I : Fuhte- 
nau — Muller, Persich, Korth, 
BEECK — DĂBRITZ, Preusse.

POPPOWITSCII, Wcnde — 
Hornauer, Ratke.

ROMANIA : Cioacă (min. 62 
Colceag) — MOLDOVAN, Hai- 
diner, Dicu, Lungu — ZANC, 
Sabo, Moga (min. 86 Moroșa- 
nu), Moisescu (min. 62 Ungui-) 
— SAVOIU, Gane (min. 46 
CRUDU).

în celălalt meci din grupa As 
Bulgaria — Cuba 3—1 (3—1),

Din grupa B a turneului fac 
parte echipele Uniunii Sovie
tice, R.D. Germane II. Unga
riei, Cehoslovaciei și R.P.D. 
Coreene. în această grupă s-au 
înregistrat următoarele rezul 
tate : U.R.S.S. — R.D. Germa
nă II 1—0 (0—0) și Ungaria— 
R.P.D. Coreeană 1—0 (0—9). Să 
mai spunem, în încheierea a- 
oestei prime corespondențe, că 
meciurile se joacă și pe sta
dioane mai mici din localitățile 
învecinate orașului Gera și că 
al doilea adversar al echipei 
noastre este selecționata Bul
gariei, în fața căreia, pentru 
a obține un rezultat bun, ju
niorii noștri vor trebui să se 
mobilizeze la maximum.

Mihai CIUCA

SELECȚIONATA U.E.F.A. ’92 A ROMÂNIEI,

debutul interna- 
cea 

ani) selecționată 
țării noastre.

Se apropie 
țional oficial și pentru 
mai mică (16 
de juniori a
U.E.F.A. '92. Recent, prin tra
gere la sorți, au fost stabilite 
grupele preliminare pentru ca
lificarea la turneul final al 
Campionatului European II, 
care se va desfășura in R. D. 
Germană în 1990. Echipa noas-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 

IULIE 1989

LA
14

Extragerea I : 39 21 63 80 73 
35 66 29 56 ; extragerea a 11-a : 
88 75 57 12 28 24 76 10 77.

Fond total de cîștiguri: 6'11.354 
lei.

C1STIGURILU CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 12 IULIE 1989

Categoria 1 (13 rezultate) s 3

variante 25% a 35.371 lei ; Cate
goria 2 (12 rezultate) . „
riante 25% a 13.264 lei ; Categoria 
3 (li rezultate) : 5 variante 10o% 
a 3.684 lei si 2G8 variante 25% a 

921 lei.
Participantul IRIMIA D. MA

RIUS,’ din lași, cîstigă un autotu
rism ..Dacia 1300'4 si diferența în 
numerar pînă la suma de 106.113 
lei. pe o variantă combinată ju
cată 25%. repetată de 3 ori»

CÎȘTIGURILE TRAGERII „LO
TO 2« DIN 9 IULIE 1989

12 va-
Categoria 1. : 1 variantă 25% a 

49.340 iei ; categoria 2 : 1 varian
tă 100O/rt a 17.942 lei si 7 varian
te 25% a 4.485 lei : categoria 3 : 
20,75 variante a 2.378 lei ; cate
goria 4 : 83 variante a 594 lei ; 
categoria 5 : 196.75 variante a 200 
lei ; categoria 6 : 1.807 variante a 
100 lei.

Cîstigu.1 în valoare de 49.340 Iei. 
de la categoria 1. a revenit par
ticipantului MUȘAT ANGHELA- 
CHE. din Boldu. județul Buzău.

• Așa cum se stîe. miine. du
minică. 16 iulie, va avea loc 
prima TRAGERE MULTIPLA LO
TO a trimestrului, care echiva
lează. practic cu 4 trageri LOTO 
obișnuite. Tragerea va avea IOC 
în București. în sala clubului din 
str. Doamnei nr 2. îneenînd de 
la ora 16,30. Operațiunile de tra
gere vor fl transmise la radio, 
pe programul I. la ora 17.30. Nu
merele extrase vor fi transmise 
și în reluare, ne același program, 
la ora 22.30 (o dală cu rezultatele 
concursului PRONOSPORT de 
sîmbătă. 15 iulie), precum șl luni, 
17 iulie, la ora 8.55.

NORVEGIEI Șl SCOȚIEI
tră face parte din grupa a 13-a. 
alături de formațiile Norvegiei 
și Scoției. Pînă la 10 septem
brie urmează să se stabilească 
— de comun acord — datele 
de disputare ale meciurilor, ziua 
limită fiind 8 aprilie 1990. In 
cazul în care reprezentativa 
României va obține dreptul 
de participare la turneul final, 
ea va fi repartizată în grupa 
C, Împreună cu cîștigătoarele 
grupelor a 4-a, a 6-a și a 11-a. 
Iată și componența celorlalte 
serii preliminare : Islanda și 
Suedia (1), Finlanda și Dane
marca (2). Tara Galilor și Ir
landa de Nord (3). R.F. Ger
mania și Luxemburg (4), Spa
nia și Liechtenstein (5), Ceho
slovacia și Malta (6), Turcia și 
Austria (7), Cipru și Grecia
(8) , Polonia, Olanda și Italia
(9) , Bulgaria și Ungaria (10), 
Franța și Elveția (11), Sa» 
Marino și Portugalia (12), Bel
gia și Irlanda (14), Iugoslavia 
și UJR.S.S. (15).



• §
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ță deosebită, a activității gene
rale de dezvoltare economico- 
socială planificată a țării. S-a 
indicat să se elaboreze un pro
gram complex de măsuri pen
tru păstrarea echilibrului eco
logic, pentru folosirea raționa
lă a resurselor naturale și va
lorificarea lor superioară. in 
concordanță cu cerințele legii 
privind apărarea și îmbunătă
țirea calității mediului încon
jurător.

în continuare, in cadrul șe
dinței Comitetului Politic E- 
xeeutiv, a fost prezenta
tă O INFORMARE ÎN LE
GĂTURĂ CU LUCRĂRILE CON
SFĂTUIRII COMITETULUI PO
LITIC CONSULTATIV AL STA
TELOR PARTICIPANTE LA 
TRATATUL DE LA VARȘO
VIA, care a avut loc la Bucu
rești, in zilele de 7—8 iulie 1989.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o inaită apreciere activită
ții desfășurate dc secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cadrul 
Consfătuirii și al intitnirii con
ducătorilor partidelor comunis
te și muncitorești din țările 
socialiste participante la Tra
tatul de la Varșovia, modului în 
care a prezentat poziția țării 
noastre în problemele dezbătu
te, relevînd că aceasta cores
punde orientărilor stabilite de 
Congresul al XlII-lea și Con
ferința Națională ale P.C.R.. 
intereselor și aspirațiilor po
porului român, cauzei generale 
a socialismului si păcii în 
lume.

S-a subliniat că, prin impor
tanța deosebită a problemelor 
discutate și a hotăririlor con
venite, Consfătuirea de la 
București reprezintă un mo
ment de cea mai mare însem
nătate pentru colaborarea vi
itoare dintre statele partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, atît pe plan international, 
cit și în construcția socialistă.

Comitetul Politic Executiv a 
reliefat însemnătatea documen
telor semnate ș; adoptate cu 
acest prilej, care oglindesc po
zițiile comune ale tuturor 
particinanților la Consfătuire, 
punînd în evidență hotărîrea 
țărilor socialiste membre ale 
Tratatului de la Varșovia de a 
acționa cu fermitate pentru 
realizarea dezarmării, in pri
mul rînd a dezarmării nucle
are. pentru asigurarea păcii în 
Europa și în lume. în acest 
sens, a fost subliniată semnifi
cația documentului „Pentru o 
Europă stabilă și în securitate, 
fără arme nucleare și chimice, 
pentru reducerea substanțială 
a. forțelor armate, armamentelor 
și cheltuielilor militare", sem
nat la București,

S-a apreciat că. prin conținu
tul lor. Declarația și Comuni
catul Consfătuirii constituie un 
apel adresat țărilor din NATO, 
altor state ale lumii, dc a ac
ționa împreună pentru afirma
rea unei politici noi, de pace 
și colaborare, dc deplină ega
litate în drepturi, care să asi
gure dezvoltarea liberă, inde
pendentă, a tuturor națiunilor.

S-a subliniat că o atenție 
deosebită s-a acordat, în ca
drul Consfătuirii, perfecționă
rii, in continuare, a activității 
Comitetului Politic Consultativ 
al Tratatului, accentuării ca
racterului lui politic, în vede
rea dezvoltării colaborării și 
consultărilor reciproce în pro
blemele. fundamentale ale con
strucției socialiste din fiecare 
țara.

Comitetul Politic Executiv a % 
exprimat, și de această dată, § 
voința României de a extinde și 
întări colaborarea cu toate ță- § 
rile socialiste în construcția 
noii orînduiri, pe baza respee- 
tării dreptului fiecărui stat, al § 
fiecărui partid de a-și elabora 
de sine stătător linia politică, § 
strategia și tactica revoluționa- 
ră, prin aplicarea legităților § 
generale ale socialismului ști- § 
ințific Ia condițiile concrete § 
din fiecare țară. §

Aprobînd rezultatele Constă- § 
tuirii de la București, docu- " 
mentele și hotărîrile adoptate, 
Comitetul Politic Executiv a 
reafirmat hotărîrea României 
de a acționa in continuare, In 
strînsă unitate cu celelalte țări 
socialiste, cu popoarele și for
țele înaintate de pretutindeni 
pentru înfăptuirea dezarmării, 
eliminarea pericolului de război, 
soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a stărilor de 
încordare și conflict, a tuturor 
problemelor litigioase c‘ +_ 
state, pentru edificarea unei || 
Europe unite, a țărilor libere îs 
și Independente, pentru instau- îs 
rarea pe continentul nostru șl § 
în întreaga lume a unui climat § 
de pace, înțelegere si 
cooperare.

în cadru’, ședinței, a lost pre
zentată, de asemenea, O IN
FORMARE PRIVIND VIZITA 
DE LUCRU EFECTUATA ÎN 
ȚARA NOASTRĂ DE TOVA
RĂȘUL "YASSER ARAFAT, 
PREȘEDINTELE STATULUI 
PALESTINA, PREȘEDINTELE 
COMITETULUI EXECUTIV AI. 
ORGANIZAȚIEI PENTRU ELI
BERAREA PALESTINEI.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat însemnătatea intilnirii 
și. convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Yasser Arafat, care se înscriu 
ca un nou moment important al 
dialogului rodnic româno-pales- 
tinian, la cel mai înalt nivel. 
S-a relevat faptul că, în timpul 
convorbirilor, a fost exprimată 
hotărîrea comună de a dezvolta 
și întări pe mai departe rela
țiile de prietenie și colaborare 
dintre România și Stalul Pales
tina, dintre Partidul Comunist 
Român și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internațio
nale.

Comitetul Politic Executiv a § 
dat o deosebită apreciere con- § 
cluziei Ia care s-a ajuns, in ca- ș 
drul schimburilor de păreri, cu Îs 
privire la necesitatea convocă- î| 
rii, intr-un timp cit mai scurt, Ș 
sub egida O.N.U., a unei con- 
ferințe internaționale în proble- îs 
mele Orientului Mijlociu, la î; 
care să participe toate părțile |î 
interesate, inclusiv Statul Pales- îs 
tina, precum și Israelul șl § 
membrii permanenți ai Consi- S: 
liului dc Securitate. §

Aprobind rezultatele noii în- § 
tilniri dintre tovarășul § 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul îs 

Yasser Arafat, Comitetul Poli- § 
tic Executiv a reafirmat hotărî- § 
rea partidului și statului nostru, îs 
a poporului român dc a sprijini, § 

și în viitor, lupta poporului Si 
palestinian pentru a se ajunge îs 

a CA1..I.A globală. Î^
a situației 

pentru Șs 
sale le- ÎȘ

O inimoasa pniormanța la (,E. de Haltere juniori

TRAIAN CIHAREAN, TREI MEDALII DE AUR

$
§

BELGRAD, 14 (Agerpreș). — 
La Campionatele Europene de 
haltere pentru juniori de la 
Sarajevo, sportivul român 
Traian Cihărean a avut o com
portare remarcabilă, cucerind 
titlul continental și medalia de 
aur la categoria 52 kg. cu un 
total de 245 kg.

Tînărul halterofil român a 
fost, de asemenea, recompensat 
cu medalia de aur pentru cla
sarea pe primul loc la ambele 
stiluri: la „smuls", cu 115 kg și 
la „aruncat". unde a ridicat 
haltera în greutate de 130 kg.

Anul acesta, la sfîrșitul lunii

mai, la Campionatele Mondiale 
de juniori, desfășurate peste 
Ooean, la Fort Lauderdale 
(in Florida) tînărul Traian Ci- 
hărean a avut, de asemenea, o 
evoluție bună. El a ocupat lo
cul al doilea al clasamentului 
general Ia categoria 52 kg, rca- 
lizînd un total de 247,5 kg 
(110+137,5 kg), fiind întrecut, 
la mare luptă, de cîștigătorul 
întrecerii cu numai 2,5 kg!

Traian Cihărean și-a făcut 
debutul sportiv la Bistrița, 
după care s-a impus la clubul 
bucureștean Olimpia, iar mai 
recent la Steaua.

C. E. de tir FINALA VIU DISPUTATA
u 

dintre §

largă

S

s

§

$

la o soluție politică 
justă și durabilă, l 
din Orientul Mijlociu, 
înfăptuirea aspiraților 
gitime de a trăi in pace, într-o § 
patrie liberă și independentă. §

Comitetul Politic Executiv a § 
soluționat, de asemenea, proble- § 
me curente ale activității de 
partid și dc stat.

ZAGREB, 14 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru special). 
Zăbovim nițel asupra finalului 
probei feminine de pușcă stan
dard 3X20 f, clo-ul întrecerilor 
de vineri din cadrul Campiona
telor Europene de tir, deoarece 
desfășurarea ei a oferit o ima
gine perfectă asupra a ceea c» 
a devenit, în momentul de față, 
tirul de mare performanță 
După terminarea probei pro- 
priu-zise. vest-germanca Delma 
Sonnet se instalase, surprinză
tor de autoritar, în fruntea 
clasamentului intermediar, cu 
2 p, față de sovietica Maluhina 
și cu 4 p înaintea bulgăroaicei 

■ Matova. Dar, în continuare, 
chiar de la primul foc, Nonka 
Matova și-a anunțat intențiile 
(și capacitatea) de a lupta pen
tru titlul continental, reușind 
un 10.3 p de toată frumusețea. 
Profitînd apoi de scăderile re
petate ale trăgătoarei sovietice.

sportiva bulgară a trecut pe 
poziția a doua, la focul 4, a- 
propiindu-se la 2,1 p de Sonnet.

A început o frumoasă cursă 
de urmărire a trăgătoarei bul
gare, care s-a încheiat la ulti
mul foc, atunci cînd, sub im
periul stressului, Sonnet a tras 
doar 7,4 (!), iar Matova 8.8 p. 
în acest moment se părea că 
Matova se afla în posesia ti
tlului de campioană continenta
lă, numai că, tot la ultimul 
foc, s-a mai produs o lovitură 
de teatru, Maluhina realizînd 
un rezultat excelent : 10,6 p, cu 
care s-a instalat, definitiv, în 
fruntea clasamentului final ! ! 
Și încă un amănunt, una dintre 
favorite, multipla campioană 
bulgară Vessela Letceva n-a

rezistat solicitării nervoase a 
disputei și s-a clasat pe locul 4.

Rezultate : 1. Ana Maluhina 
(U.R.S.S.) 675,3 p. 2. Nonka 
Matova (Bulgaria) 675,0 p, 3. 
Delma Sonnet (R.F.G.) 674,5 p. 
4. Vessela Letceva (Bulgaria) 
671,5 p ; echipe : 1. U.R.S.S. 
1719 p. 2. R.F. Germania 17x8 
p, 3. Bulgaria 1717 p.

A continuat întrecerea trăgă
torilor la talere aruncate din 
turn. După prima zi, ceho
slovacul Adamec și sovieticul 
Terughin au spart 75 de talere 
din 75, în timp ce vînătorii noș
tri au izbutit : Marin — 74, 
Toman — 72 și Ciorjba — 70.

Radu TIMOFTE

TURUL FRANȚEI

clasamentul general 
Laurent Fignon 

talonat la 7 s de a- 
Greg Lemond. în 
zile au abandonat 

intre

PARIS, 14 (Agerpres) — 
Turul ciclist al Franței a con
tinuat vineri cu etapa a 13-a, 
Montpellier — Marsilia (177 
km), cîștigată de rutierul fran
cez Vincent Barteau în 
4.17:31 (medie orară de 41,240 
km), urmat la 49 s de compa
triotul său Jean Claude Cole- 
tti. în 
conduce 
(Franța), 
mericanul 
ultimele
peste 20 de alergători, 
care și doi favoriți, irlandezul 
Ștephen Roche, cîștigătorul 
cursei în 1987, și columbianul 
Fabio Parra.

• Prima etapă a Turului femi
nin al Franței, disputată intre 
localitățile Martres-Tolosane și 
Bâlgnac, a fost cîștigată de 
Monique Knol (Olanda), cro
nometrată pe 76 km în 1.53:34. 
Au urmat-o, în același timp, 
Jutta Niehaus (R.F. Germania) 
și Jeannie Longo (Franța). Cu 
această victorie, Monique Knol 
a preluat tricoul galben de li
deră a clasamentului general 
individual.

Turneul Prietenia" la rugby

ECHIPA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT
ÎN ULTIMUL ACT AL COMPETIȚIEI

HAVIROV, 14 (prin telefon, 
dc Ia trimisul nostru special). 
Echipa României a obținut vic
toria și în cel de al doilea 
meci susținut în cadrul „Tur
neului Prietenia" la rugby. De 
data aceasta, în partida cu re
prezentativa R. D. Germane, 
scorul final, 34—6 (22—0), fiind 
obținut prin finalizarea a 7 
eseuri semnate Culeafă (3), 
Teodor (2), Dincă și Paxaman. 
Trei dintre acestea au fost

C.M. DE SCRIMĂ
WASHINGTON, 14 (Ager

prcs). — Campionatele Mon
diale de scrimă de la Denver 
(S.U.A.) au programat proba de 
sabie pe echipe, în care titlul 
a fost cucerit de reprezentativa 
U.R.S.S., învingătoare în fina
lă, cu 9—2, în fața selecționa
tei R.F. Germania.

în meciul pentru locul 3, e- 
chipa Franței a învins cu 9—5 
formația Ungariei.

transformate de Mazilu. Echipa 
R.D. Germane a redus din 
handicap prin eseul lui Volîer, 
transformat de Gramsch. Tine
rii rugbyști români au făcut 
și de data aceasta un joc buri, 
impunîndu-se atît în grămezi, 
cit și în margine, mai ales 
în prima parte a meciului. 
După reluare însă, siguri de 
victorie, ei au mai redus din 
ritm, menajîndu-se vizibil 
pentru partida de sîmbătă — 
fiflaîa — cu echipa Uniunii 
Sovietice.

Selecționata țării noastre a 
folosit următorii jucători : Pa
xaman — Teodor, Gurănescu, 
Ionescu, Culeafă — Mazilu, 
Dincă — Seceleanu, Spivac
ZKepert), Gealapu — Onuș
(Geambazu), Kepert (Gorea) — 
Niculae, Dragomir (Florea
Gheorghe), Sabou (Croitoru).

A arbitrat I. Glomov 
(U.R.S.S.).

în meciul R.S. Cehoslovacă 
— Polonia rezultatul a fost 
25—7 (12—0), echipa țării gaz
dă obținînd 5—0 la eseuri. A 
condus arbitrul român Marcel 
Galanda.

„MONDIALELE" DE BOX PENTRU TINERET
SANJUAN, 14 (Agerprcs). — 

La Campionatele Mondiale de 
box pentru tineret din Porto 
Rico. competiție programată în 
orașul Bayamon, în perioada 
9—19 august. și-au anunțat 
participarea circa 200 de pugi-

liști din 32 de țări, a arătat 
un reprezentant al comitetului 
de organizare, care a precizat 
că la actuala ediție a turneu
lui se va folosi „mașina de 
punctat", de producție sovieti
că, pentru arbitraj.

,1 • IN RECENTUL CONCURS de la Nisa,
i? atletul kenyan Peter Koech, de curînd re- 
icordman al lumii la 3000 m obstacole, a luat 

parte la proba de 3000 m plat, la sfîrși
tul căreia a fost înregistrat cu 7:45.86. per
formantă remarcabilă, dar care, totuși, nu 
i-a putut aduce decît locul 11 în clasament !

. «9 globen se numește noul complex
sportiv din capitala Suediei, inaugurat cu 

■ ‘ orileiui Campionatului Mondial de hochei 
a, De gheată, grupa A. principala sală, cu 
■ , 16000 de locuri, are o înălțime de 85 m • 
J. IN CAMPIONATUL DE BASCHET al Bel- 
ț giei activează, si încă cu bune rezultate. 
■ iucătorul de culoare Ronny Williams, care 
", se face remarcat. în primul rînd. prin ga- 
•> baritul său cu totul deosebit, căci el cîn- 
, > lăreste nu mai puțin de 131 kg ! • CAM-

vizita de lucru în Italia. In cursul lunii sep
tembrie. Vor fi vizitate cele 12 orașe gazde ale 
partidelor C.M. din 1990. pentru a se consta
ta dacă există asigurate condițiile necesare 
pentru desfășurarea competiției si pentru a 
se vedea ce măsuri trebuie luate dacă, in-

■ j PIONATELE MONDIALE DE TENIS DE
■ , MASA din 1991 se vor desfășura în Japonia,

la Chiba, iar în 1993 gazda întrecerilor va 
fi capitala Mexicului (a cîstigat cu 55—37 
voturi baraiul eu Novi Sad). Este centru 
crima oară din anul 1926 de la edili» 1- 
naugurală a competiției, că ..mondialele" 
tenisului de masă vor avea loc ne continen
tul american. • O DELEGAȚIE a Federa
ției Internaționale de fotbal v» efectua o

tr-un anume caz de urgentă, situația 
impune o reducere a numărului stadioane
lor. • UZINA JAPONEZA „YAMAHA", spe
cializată în producerea unora dintre cele 
mal rapide motociclete, a realizat acum o 
rachetă de tenis, cu corzi speciale din gra
fit. despre care specialiștii afirmă că este 
mai rapidă cu cel puțin 25 la sută fată 
de actualele corzi de grafit, să le zicem 
normale, a PUGILISTUL AMERICAN Ro
bert Hines, fost campion mondial (IBF) la 
categoria semimiilocie. a suferit o condam-

nare la Închisoare, pentru furtul unui 
automobil I • INTR-UN MOMENT apreciat 
ca dificil pentru fotbalul francez., un recent 
succes a provocat totuși o anume satisfac
ție. Cu prilejul celui de al 34-lea „Turneu 
internațional al finanțelor", în finală, la 
Bruxelles, echipa Franței a întrecut-o pe 
cea a Ungariei cu 1—0. In lipsă de altele, 
e bun Si acesta !... * LA CANSSTOTA
(statul New York) a fost inaugurat un muzeu 
al boxului. S-au aflat de fată. între alții 
foștii campioni mondiali Joe Frazier. Jack 
Lamotta si Floyd Patterson. • ÎN CIUDA 
faptului că. datorită unor diverse acci
dentări. belgianul Van de Walle (catego
ria semigrea) a suportat nouă intervenții 
chirurgicale, în activitatea sa el a cucerit 
titlul de campion olimpic la judo în 1980 si 
medalia de bronz în 1988. s-a clasat pe lo
cul secund la campionatele mondiale din 
1979 si 1981 si a devenit de două ori cam
pion european. în 1980 sl 1985. In vîrstă 
de 35 de ani. Van de Walle a revenit Pe în 

la

Dion european. în 1980 si 1985. In 
de 35 de ani. Van de Walle a revenit 
tatami cu dorința declarată de a lunta. 
luna octombrie, pentru medalia de aur 
..mondialele" de la Bruxelles.

Romeo VILARA ' •

Tiberiu STAMA

PE SCURT • PE SCURT
CICLISM * Proba de urmărire 

ne echipe din cadrul Campiona
telor Mondiale pentru juniori, ce 
se desfăsoa’-ă ne velodromul olim
pic din Moscova, a fost cîștigată 
de selecționata U.R.S.S.. înregis
trată ne 4 000 m cu timpul de 
4:16.22. Pe locurile următoare s-au 
situat Australia 4:19.39. R.D. Ger
mană. 4:19.76. Cehoslovacia 4:20,89. 
Italia 4:21.82 etc.

POLO • Rezultate înregistrate 
în ..Cupa Mondială", competiție 
găzduită de Berlinul Occidental : 
Italia — R.F. Germania 13—12 : 
Ungaria — S.U.A. 10—8 ; Iugosla
via — Spania 10—8 : U.R.s.s. — 
Australia 12—6.

ȘAH a Turneul international 
de la Marsilia s-a Încheiat cu trei 
cîștigători : Kozul si Todorcevlci 
(ambii Iugoslavia). Dorfman 
(U.R.S.S.) cite 5 Duncte. Tai 
(U.R.S.S.). Spragett cite 4,5 punc
te, Lobron 4 puncte etc. în ulti
ma rundă, a 9-a. Lobron a cîsti
gat la Andre, iar partidele Kozul
— Todorceviol Dorfman — Rene 
s-au terminat remiză, a In run
da a treia a Turneului de la 
Clermont Ferrand au fost con
semnate următoarele rezultate : 
Andersson — Dolmatov remiză. 
Sokolov — Sax remiză. Nogueiras
— Korcinol 0—1. Spasski — Ribl! 
remiză. In clasament conduce 
Dolmatov cu 2 puncte.
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