
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI Is

NICOLAE CEAUȘESCU,
împreună cu tovarășa I

ELENA CEAUȘESCU,
CONSTANTAIN JUDEȚUL

Tovarășul Nicoiae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintelo 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au efectuat, în 
cursul zilei de miercuri, o vi
zită de lucru în județul Con
stanta. Au fost vizitate noul 
pod rutier de la Mangalia — 
obiectiv important pentru dez
voltarea și sistematizarea trans
portului în această zonă in
dustrială cu trafic intens —, 
precum și unități agricole din 
consiliile unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste Albești 
și „23 August".

Vizita a avut loc in climatul 
de susținută activitate creatoa
re în care oamenii muncii din 
întreaga țară — puternic însu
flețiți și mobilizați de preve
derile înscrise în proiectul Pro- 
gramului-Directivă și Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului, documente de ex
cepțională însemnătate, supuse 
dezbaterii întregului partid și 
popor, de orientările și îndem
nurile cuprinse în cuvîntările 
secretarului general al partidu
lui la Plenara Comitetului 
Central al P.C.R. și la recenta 
plenară a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii — acțio
nează cu hotărire pentru reali
zarea indicatorilor de plan pe 
anul în curs, a programelor 
stabilite privind ridicarea nive
lului general de dezvoltare e- 
conomico-socială a patriei.

Reintîlnirea cu tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, în aceste 
zile cînd se împlinesc 24 de ani 
de Ia Congresul al IX-lea al 
partidului — care a dinamizat 
forțele creatoare ale națiunii, 
inaugurînd o perioadă de mari 
transformări revoluționare, de 
strălucite înfăptuiri în toate do
meniile construcției socialiste — 
a oferit locuitorilor județului 
Constanța posibilitatea de a ex
prima direct, cu toată căldura 
inimii, sentimentele lor de înal
tă prețuire și recunoștință pen
tru tot ce s-a înfăptuit, măreț 
și durabil, în glorioasa epocă 
ce poartă cu îndreptățire nu
mele secretarului general al 
partidului, fn deplină unitate 
de gînd și de simțire cu între
gul popor, a fost reafirmată 
vibrant adeziunea fierbinte la 
Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. de a propune realegerea, 
la Congresul al XIV-lea, a 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
în funcția supremă de secretar 
general al partidului, avînd 
nestrămutata convingere că a- 
ceasta constituie garanția sigu
ră a înaintării neabătute a 
României pe calea luminoasă a 
socialismului și comunismului, 
a afirmării sale tot mai puter
nice în rîndul națiunilor lumii, 
ca factor activ al promovării 
păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Mîndri de tot ceea ce s-a în
făptuit în județul lor și pe în
treg cuprinsul patriei, sub con
ducerea partidului nostru co
munist, a secretarului său ge
neral, constănțenii au întîmpi- 
nat cu multă căldură pe 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

La vizită au participat tova

rășii Emil Bobu, Gheorghe § 
Oprea, Silviu Curticeanu.

Sosirea tovarășului Nicoiae § 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la Mangalia, stră
veche așezare dobrogeană. în
scrisă viguros pe coordonatele 
dezvoltării economico-sociale, 
a fost salutată cu entuziasm 
locuitorii orașului.

Pe traseul străbătut pînă 
primul obiectiv al vizitei, 
aflau mii de oameni, care 
aclamat și ovaționat îndelung, 
scandînd cu însuflețire numele 
patriei și partidului, al secreta
rului său general.

De pretutindeni, ca de altfel 
pe întreg parcursul vizitei, so 
auzeau, rostite cu putere și 
convingere, cuvintele, pe cît de 
simple, pe atît de expresive 
pentru unitatea de simțire și 
gîndire a întregului nostru 
popor, pentru voința sa fermă 
ce-și va găsi împlinirea la a- 
propiatul forum al comuniști
lor : „Ceaușescu reales la al 
XIV-lea Congres !“.

Tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-a 
fost adresat, în numele tuturor 
locuitorilor județului, un res
pectuos bun venit de către 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid, Mihai 
Marina.

Erau de față Vasile Milea, 
ministrul Apărării Naționale, 
Pavel Aron, ministrul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

In aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat podul de peste lacul 
Mangalia, care se înscrie ca o 
nouă și utilă realizare atît pen
tru economie, cît și pentru oa
menii ce trăiesc și muncesc 
în această parte a județului.

Tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost prezentate caracteristicile 
constructive și funcționale ale 
podului, modul în care s-au 
desfășurat lucrările. Podul are 
o lungime de circa 480 metri, 
cu o deschidere centrală de 95 
metri, două viaducte de acces, 
patru benzi de circulație rutie
ră și două trotuare pietonale. 
Prin construirea acestui pod se 
scurtează cu 11 km drumul in
tre localitățile Mangalia — „2 
Mai“ — Vama Veche, asigurîn- 
du-se, totodată, accesul direct 
al miilor de constructori navali 
din Mangalia la locul lor de 
muncă : Fabrica de construcții 
și reparații nave „2 Mai".

Proiectat de specialiștii In
stitutului de proiectări pentru 
transporturi auto, navale și 
aeriene București și realizat de 
constructorii și montorii din 
cadrul Antreprizei de căi fe
rate. drumuri și poduri — Con
stanța, aceiași care au execu
tat și podurile de peste Cana
lul Dunăre — Marea Neagră, 
Poarta Albă — Midia Năvodari, 
cu sprijinul militarilor din ca
drul forțelor noastre armate, 
noul pod reprezintă o lucrare 
inginerească deosebită și pen
tru faptul că la construirea sa
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In Epoca „Nicoiae Ceaușescu**, |pe drumul luminos inaugurat

de Congresul al ll-lea al Partidului Comunist Român

SE ÎMBOGĂȚEȘTE MEREU

In condițiile societății noastre socialiste, e- 
ducația fizică și sportul, statornicite de 
Partidul Comunist Român ca o problemă de 
interes național, s-au dezvoltat continuu, 
determinind milioane de oameni, de diverse 
vîrste și profesii, să participe la popularele 
concursuri ale „Daciadei", adevărate izvoare 
de sănătate și vigoare. Sporul cantitativ și 
calitativ (sportivii români s-au făcut cunos- 
cuți pe toate meridianele, numărîndu-se 
adesea printre laureații celor mai mari com
petiții) Înregistrat de mișcarea sportivă nu 
poate fi privit in afara generosului efort de 
asigurare a condițiilor materiale necesare 
procesului de selecție, pregătire și partici
pare la diferitele întreceri de masă și de 
performanță.

Așa cum s-a subliniat în Mesajul adresat 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, președintele 
Republicii, recentei Conferințe pe țară a 
mișcării sportive, partidul și statul nostru 
acordă o deosebită atenție dezvoltării bazei 
materiale a sportului, ca o condiție esențială 
a atragerii a tot mai mulți oameni ai muncii 
pe terenurile de sport, la entuziastele în
treceri ale „Daciadei". In acest sens, se în
deplinesc prevederile „Legii sportului", care, 
în articolul 25, stipulează : „Statul alocă 
fonduri de investiții pentru construirea șl 
amenajarea de baze sportive, acordă dotații 
de la buget șl terenuri necesare activității 
sportive". Beneficiind de aceste condiții, care 
au constituit un real ajutor în crearea unui

cadru propice de dezvoltare, mișcarea spor
tivă a luat o amploare fără precedent, avind 
o bază materială corespunzătoare. Este eloc
ventă în această privință capacitatea spa
țiilor destinate pentru pregătire șl competiții 
existentă in toate județele țărti, oare se 
ridică în prezent la aproape 16 000 de com
plexe șl terenuri de sport.

In ultimii 24 de ani, cei mai fertili din 
istoria patriei, pe oare ii numim eu mtndrie 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU", s-a Îm
bogățit mereu „harta" construcțiilor sportive. 
Este suficient să privim în jurul nostru 
pentru a admira noi șt moderne capacități 
sportive, însemne ale urbanizării și ale civi
lizației, înălțate sub soarele luminos al tim
pului pe care-1 trăim. Astfel, In perioada oare 
a urmat de la cel de-al IX-tea Congres, 
au fost inaugurate Palatul Sporturilor și Cul
turii din București, sala de atletism, bazinele 
de înot și sărituri din Parcul JU August" 
din Capitală, stadioanele din Brașov, Petro
șani, Craiova, Alba lulia, pistele de atletism 
acoperite din Roman șl Cîmpulung-Muscel, 
sălile polivalente din Bacău, Arad, Iași, Tg. 
Jiu, Timișoara, Ploiești, Tulcea, Sibiu, Cra
iova, Rm. Vîlcea, Buzău, Cluj-Napoe*. Tir- 
goviște, Tg. Mureș, Reșița, Hunedoara. Ora
dea, Alexandria, Bistrița și din multe alte 
localități (toate avind un Înalt grad de con
fort și funcționalitate), pista betonată de bob

(Continuare ta pag. 9-9)

Jocurile Balcanice ale atlefilor juniori De astăzi, la Constanța

REPETIȚIE ÎNAINTEA CAMPIONATELOR EUROPENE
Tinerii reprezentanți ai României, pe primul loc

în clasamentul medaliilor de aur
Momente jubiliare pentru 

atletismul juvenil din Bal
cani, la sfîrșitul săptăminii 
trecute, la Stars Zagora (Bul
garia) : tradiționala întrecere 
a tinerilor competitori (pînă 
în 19 ani) din această parte 
a bătrînului continent — la 
care au luat parte atleți și at
lete din Albania, Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia șl România 
— își derula secvențele oelei 
de a XX-a ediții. Prilej cu 
care reprezentanții țării noas
tre — România fiind promo
toare consecventă a Jocurilor 
Balcanice — «-au dovedit din 
nou protagoniști ai disputei 
pentru tatîietate, ei încheind

ediția 1989 pe primul loc in 
clasamentul pe medalii (18 de 
aur), urmați de cei ai Iugo
slaviei (10) și Bulgariei (6). 
Și de această dată, ponderea 
principală in acest succes au 
avut-o fetele, învingătoare in 
13 din eele 11 probe înscrise 
în programul celor două zile, 
băieții ureînd pe prima treaptă 
a podiumului de premiere 
doar de 5 ori din cele 21 de 
prilejuri. Și dacă precizăm că 
dintre aceste cinci medalii de 
aur, două au fost obținute de 
aceiași atlet. Ion Avramescu 
— 18 ani. o mare și frumoasă 
surpriză, la 3000 și 5000 m ! — 
reies șl mai exact dimensiu

nile reale ale comportării bă
ieților, pe aceeași linie me
diocră, de ani și ani, a atle
tismului nostru masculin. Per
formerele lotului român au 
fost, evident, sprinterele Lau- 
rențla Hurmuz (Învingătoare 
Ia 100 m cu un nou record 
național al juniorilor I și al 
J.B, — 11,43) șl Elena Șolcan 
(care s-a impus atît lai 200 — 
24,19, cît și ta 400 — 52,78), 
săritoare» in Înălțime Oana 
Mușunolu (1,90 m, rezultat de

S. PAVELESCU

(Continuare in pag. ■ 4-a)

TURNEUL NR. 3 ÎN „TROFEUL SPORTUL"
LA VOLEI (f)

Prin circuitul de turnee 
„play-off", dotat eu „Trofeul 
Sportul**, caravana voleiului fe
minin a ajuns pe Litoral, unde,
înoepind da astăzi, ofe
ră amatorilor de sport
spectacole de interes. La 
startul celui de-al treilea

, turneu te aliniază și de data 
aceasta 5 echipe. Intre care 3 
consecvente participante la cir
cuit : Rapid București, Chimia 
Bm. Vilcea și Penicilina Iași, 
precum și două... debutante: 
Farul Constanța șl Știința Ba
cău (revenită ta acest sezon pe 
prima scenă).

Oricum, cela 8 competitoare 
sînt in măsuri să susținA m 
program care să satisfacă ec*- 
gențeta pubUcuM. acs ta ptas 
tehnic, «81 a «autamdm. m»-

biția și 
multora 
chipeli' 
râm să
nr. X r

uare ta pap. • ♦“*



r în „Epoca Nîcolae Ceaușescu“, pe drumul luminos inaugurat
0 al

de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român
I a B.T.T.

se Îmbogățește mereu „HARTĂ" CONSTRUCȚIILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. t)

de la Sinaia și cele de di
mensiuni olimpice pentru 
patinai viteză de la Miercu
rea Ciuc $i Suceava...

Zestrea edilitar-sportivă 
a tuturor județelor se dez
voltă fără Întrerupere, o- 
bișnuindu-ne cu ritmuri 
înalte, cu cifre care vorbesc 
în graiul lor concis despre 
peisajul sportiv aflat în

Sala Sporturilor din Bacău

Bazinul olimpic de înot din Pitești

plină înflorire. La ora de 
fată această zestre edili
tar sportivă se compune, 
în principal, din 487 de săli 
pentru pregătire sportivă. 37 
de săli polivalente, cu tribu
ne între 1 000 șl 2 000 locuri 
26 de bazine acoperite. 185 
descoperite, 21 de patinoa
re artificiale, 62 baze nauti
ce și de agrement, peste 400 
de arene de popice cu 2—6 și 
chiar mai multe piste și alte 
numeroase arene de inte
res local realizate din ini
țiativa și prin contribuția 
cetățenilor, prin identifica
rea șl valorificarea resurselor 
proprii.

în spiritul ideilor, o- 
rientărilor și indicațiilor eu- 
nrinse în Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, a- 
dresat Conferinței pe tară a 
mișcării sportive peste tot 
în patria noastră, se constru
iește într-un ritm care se 
recomandă de’ la sine. Dor
nici de a practica sporturile 
preferate, tinerii și vîrst- 
nicii din județele Mureș, 
Arad. Timiș, Brașov. Sucea
va. Giurgiu. Mehedinți. Gorj, 
Bacău. Botoșani. Ialomița, 
Hunedoara, Municipiul Bucu
rești. din toate zonele 
geografice ale tării extind, 
in aceste zile, bazele spor
tive existente, actualitatea 
micilor șantiere sportive 
consemnînd noi construcții 

mple și de agrement. Chiar 
și la sate s-a schimbat cu 
totul înfățișarea vechilor 
arene sportive, fiind rea- 
menajate sau reclădite din 
temelii.

Pe planșele proiectanților 
se află. în prezent, noi sta
dioane. săli, arene de po
pice, parcuri sportive sau 
locuri de agrement, baza 
materială a mișcării spor
tive înfătișîndu-se acum.

Patinoarul acoperit din Gheorgheni

Sala Sporturilor din Oradea

cînd se împlinesc 24 de ani 
de la Congresul al IX-Iea al 
partidului, în plină dezvolta
re aducîndu-și o contri
buție sporită la progresul 
general al activității de edu

cație fizică. la formarea 
unor tineri vlguroși, cu reale 
calități moral-politice, ca
pabili să reprezinte cu cinste 
tara noastră. în marile com
petiții internaționale.

..PRINSUL LA MIJLOC"
Conform - regulamen

tului. dacă mingea 
..bătută" este prinsă 
direct de unul dintre 
adversari înainte de 
a atinge pămîntul si 
fără să ft trecut în 
zborul ei linia de fund 
a terenului, sau din- 
tr-o pasă din voleu 
(numai o pasă) or! 
dintr-un ricoșeu ju- — 
cătorul care a efectuat sîndu-se 
lovitura cu bastonul 
este ..prins la mijloc"-

Tn ce constă ..prinsul 
la mijloc" ? Sportivul 
de la .bătaie" este o- 
bliaat să treacă’ să se 
apere între adversarul 
care l-a prins mingea 
(acesta va rămîne ne 
locul unde a luat con
tact cu ea șj nu acolo 
unde s-a oprit din., e- 
lan) si un alt coechi
pier. faza desfăsurîn- 
du-se numai atunci 
cînd nu mai există a- 
tît ne culoarul de du
cere. cît si ne culoarul 
de întoarcere, nier un 
olnist. al echipei de la 
..bătaia mingii", 
ceastă acțiune 
fectuează dună 
urmează : a)
mingea a fost 
de un mărginaș

A- 
se e- 

cum 
dacă 

prinsă 
. —_ în

tre acesta și mărgina
șul dîr» fată de De cu
loarul onus ; b) cînd 
mingea a fost prinsă 
de un fruntaș. între a- 
cesta si al doilea mij- 
locas : c) dacă mingea 
a fost prinsă de pri
mul mijlocaș între a- 
cesta si al treilea mij
locaș • d) cînd mingea 
a fost prinsă de al 
doilea mijlocaș, prin
derea la mijloc se face 
la alegerea ~lucitoru
lui .prins" între a- 
cesta si fruntaș sau 
fundaș : e) dacă min- 

fost prinsă de al 
mijlocaș. între 

si orimul mil- 
f) cînd mingea 
prinsă d#* fun-

gea a
- treilea 

acesta 
locaș : 
a fost _____ —
da*?. între acesta si al 
doilea mijlocaș Ju
cătorul intermediar de 
’a nri^dere adi^ă mîî- 
locașul respectiv în

situația prevăzută la 
punctul primul
mijlocaș situația
prevăzută la punctul 
„b", al doilea mijlo
caș în situațiile pre
văzute la punctele „c* 
și „e“, sau al treilea 
mijlocaș în situațiile 
prevăzute la puncte
le „d“ și „e“, pără
sește ‘ cercul său, pla-

_ 2—j la o distan
ță de 2 m, fiind con
siderat „scos din joc" 
și râm ine nemișcat 
pînă în momentul în 
care mingea a atins 
pămîntul sau s-a con
sumat faza de „prins 
la mijloc".

„Prinsul la mijloc" 
este o acțiune care pe 
toată durata el se e- 
xecută după reguli 
proprii, iar jucăto
rii care participă la a- 
ceastă fuză au sarcini 
precise. Sportivii a- 
flați in atac au drep
tul să schimbe mingea 
între eî de c?l mult 
trei ori. iar dacă si
tuația le este favora
bilă ” /
chiar din prima arun
care, 
schimbe ___
jos sau prin aer cu co
legul „scos din 
pînă cînd acesta 
și-a reluat locul 
mod regulamentar.
caz 
tează 
mijloc", 
să 
mitele 
regulament, 
rătorii ieșiți 
de „prins" 
cu ușurință 
de scăpare, 
în careurile 
unghiurile 
Și ceilalți jucători 
echipei de la ... ‘ 
rea mingii" pot lua 
parte la desfășurarea 
fazei, dar nu au voie 
să se așeze in față, la
teral ori în spatele ad
versarului „prins", sau 
să-l împiedice să se 
apere (obstrucție). Ei 
not lua Dozitii de atac 
nujmal la o distantă de

să țintească
Nu au voie să 

mingea pe
joc" 

nu 
în 

_ ... . In
contrariu ince- 

„prinsul la 
In sfîrșit, pot 

împiedice. în 
permise 

pe 
din 

să treacă 
peste linia 
oprindu-1 
sau tri- 

terenuluii.
ai 

„prinde- 
pot

la C«
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TOAT
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vă a Birou 
Tineret. în 
ția sportivă 
București : 
pen*4, orgar. 
bătă (de la 
(de la ora 
plexul turif 
bucurestean 
absolut toti 
trece în sp 
cu 64 de r 
tea de a-si 
siune. Sin 
simultane c 
participa s 
tri si mari 
de seria vfc 
de junioare 
iar d’ 
turnee-fulge 
înscriere 
premii. 
la fiecare 
la Tel-Tobo 
brie !
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Duminică, 
stadionul O 
lă, va avea 
concurs de 
participa ce 
tivi bucure? 
obstacole, d, 
mo, Olimț 
Sportul Stuc 
brie". în pi 
de asemene 
de voltije p 
cuta O4, îtiv

TRANSFERA

Perioada 
baschet este 
iulie — 5 i

2 m. De partea cea
laltă. jucătoruil ..prins" 
are drentul să-si a- 
leagă distanta cea mai 
convenabilă de apă
rare (mal aproape sau 
mai departe de adver
sari). însă întotdeau
na în linia dreaptă 
care unește cei doi 
jucători ce efectuea
ză ..prinderea la mij
loc". Dacă se ivește 
posibilitatea el poa
te să intercepteze min
gea în timpul pasei. 
dîndu-i o traiectorie 
convenabilă sensului 
său de alergare spre 
linia de aosire. Mal 
poate scăpa din încor
setai dacă s-a tras în 
el si 
palmele 
fentă 
după 
lor 3 
rilor 
derea 
tru n 
nistul 
să aibă 
rantă si ________ _
mișcări. încredere în 
forțele proprii, 
sizeze
de la ..pondere", nro- 
fltînd 
șeală a adversarului (a 
scăpat mingea 
mint, a blocat 
tuos ș.a.

Majoritatea 
eienHor sînt _____
prinderii tuturor mln-

s-a apărat cu 
: sau printr-o
si bineînțeles, 

executarea ce- 
pase ale jucăto- 

care fac „prin- 
la miiloe”. Pen- 
scăpa nelovit, oi- 

„prins” trebuie 
multă sigu- 
rapiditate în

să se-
ta^’e-a echipei
de orice gre-

ne nă- 
detec-
tehni- 

adentii

gilor venite în «bor. 
pentru că în acest fel 
se strică de cele mai 
multe ori dispozitivul 
grupelor de apărare a 
echLpedor de la „bă
taie". iar cel . prins" 
poate fi lovit atît în 
această fază, cît si pe 
culoarul de întoarce
re. O atentie deosebită 
se via 
venite 
de trei 
fund.
puncte 
pentru 
..bătaie", 
precădere 
din voleu 
scheme 
atac fac 
.prinsului 
să fie din 
grea. deoarece spa
țiul dintre cei doi 
jucători de la ..prinde
re". între care se e- 

poate 
DÎnă la 

dintre un cu- 
altul. Figuri-

2 reprezintă 
la mijloc" 

pasă din vo- 
. prima acțiu- 

mai

da mingilor 
Peste liniile 
sferturi si de 

aducătoare de 
suplimentare 

echipa de la 
Utilizarea cu 

a casei 
si a noilor 

tactice de 
ca apărarea 

la mijloc" 
ce în ce mal 

deoarece 
dintre

fectuează. faza, 
fl micșorat 
limita 
loar sau 
le 1 si 
.prinsul 
dintr-o 
leu.
ne. 
are 
face 
sar. 
fază, 
voleu 
mijlocași, 
apărării 
trem de dificilă.

în
apărătorul __
posibilitatea de a 
marcaiul nece- 

iar în a doua
unde pasa din 
se face între

organizarea 
devine

1
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§ ___________ ______  -

însemnări ZILNIC, DUPĂ ORELE DE IVidl
tn orice zi a săptăminii, frumoasa și pri

mitoarea ' ”
sociației 
solicitată 
handbal, 
sau in sălile aferente sute 
muncii din Centrala Construcțiilor Industria
le București — Antreprize Generale petrec 
aici citeva ore de destindere, după progra
mul de 
amatori 
asigură 
fi mulți 
diferite concursuri internaționale de atletism, 
box, judo și tenis. Prin intermediul Dacia- 
dei, sportivii amatori și cei care au depășit

^iiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiitHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiitiiiiiiiin 
iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/)

s

bază sportivă și de agrement a a- 
sportive Victoria C.C.I.B.—A.G. este
din plin. Pe terenurile de volei, 
fotbal, tenis ji baschet, la ștrand 

de oameni a<

producție Sint printre ei nu numai 
de mișcare in aer liber, ei, cum ne 
eei din consiliul asociației sportive, 
sportivi de frunte, participanți la

acest prag realizează un bine 
experienfă, in perspectiva ii 
performantei a tot mai mul 
ai acestei unități sportive.

Fapt demn de relevai : de: 
motorii de mișcare, de 
factori din conducerea 
Radu Suman, directorul 
Urmi fost rugbyst la 
anii de studenție fi, de
Comitetului de partid, Vastle 
îndemn, un stimul pentru cei 
oameni ai muncii din această 
nitate economici de a se de 
dihnă activă, prin sport.

spor: 
Cenți 
genei 
Polițe 
asem

Emilian Alexandru i

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiim

exportul luptelor
INTERNAȚIONALELE" ROMÂNIEI

Sala de atletism de la Com
plexul sportiv „23 August" din 
Capitală — adaptată corespun
zător pentru lupte — va găz
dui, sîmbătâ și duminică, tra
diționalele Campionate Inter
naționale ale României. La 
concurs vor lua parte cîțiva 
dintre cei mai buni luptători 
de greco-romane și libere din 
Iran, Iugoslavia, Turcia, Uni
unea Sovietică și, bineînțeles, 
România.

Țara noastră va fi reprezen
tată de cite 3—4 sportivi la 
fiecare categorie, alături de 
consacrați urmînd să apară pe 
saltele și o serie de tineri ta- 
lentați, capabili să înregistreze 
progrese Însemnate lntr-un vi
itor apropiat. De pildă, pe sal
telele de „greco-romane" vor 
urca Anton Arghira, Constantin

Uță, Petre Cărare, Ion Irimi- 
ciuc, cu toții medaliați la 
diferite mari turnee interna
ționale, alături de mai tinerii 
Ilie Dăscălescu, Adrian Măriu- 
ță, Constantin Dodiță, Vasile 
Cîmpan. La „libere" vor putea 
fi urmărite evoluțiile consacra- 
tilor Romică Rașovan, Dănuț 
Prefit, Gheorghe Mîțu, dar și 
cele ale tinerilor Teodor Vlad, 
Nicolae Ghi(ă sau Florin Mă- 
linescu.

Galele vor avea loc sîmbătă 
de la orele 9 ți 16,30, iar du
minică lncepînd de la ora 9.

Arbitrajele vor fi asigurate 
de o valoroasă brigadă de pur
tători ai ecusoanelor FILA, 
intre care amintim pe Con
stantin Bușoi, Simion Popescu, 
Gheorghe Berceanu ți Vasile 
Coman. >

La sfirșitul 
la Bursa (Tui 
întrecerile C 
ropene de lu 
nlorilor, comr 
fl reprezentat

Revenit de 
a condus gri 
care ne-au re 
morial’U Pytl< 
rul V x .5r Do 
„întrecerea a 
puternică, dai 
reprezintă un 
teste inaintea i 
pionate Mondi, 
dialele", și c< 
mane, și cele 
disputa în Elv 
gust — 3 sepi 
fel, cifra de 
edificatoare, It 
zenți 106 lupt: 
Apreciez că o

DE VORBi
Valorosul no 

țtie, a abandc 
competiția. Nu 
fiindcă l-am îi 
care se antrei 
lotului național 
echipat in tren



vă
9

I 
I

Divizionarele A la ,,ora bilanțului"

latorul I PRIMĂVARA - SUB NIVELUL TOAMNEI

boc I
I

Ca destule alte divizionare 
A, Sport Club Bacău s-a aflat 
din nou angajată în lupta pen
tru evitarea retrogradării, reu
șind să evite drumul spre di
vizia secundă datorită 
ales celor două puncte

mai 
cîști-

<tă susțină 9 meciuri pe pro
priul teren. Dar previziunile 
nu s-au împlinit în totalitate. 
Deși Începuseră bine cea de 
a doua jumătate a campiona
tului, printre altele cu un 
punct deosebit de prețios cu-

u I 12. S. C. BACĂU 34
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13 4 17 49-55 30

iniția ti- 
pentru 
asoci a- 
IIRUC ah ,.o- 

•e sîm- 
iminieă 
H Com- 
îrement 

unde 
se in

ie tabla 
sibilita- 
istă oa
ia loc 
are vor 
. maeș- 
deschi- 

londială
Radu), 
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octom-
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Capita- 
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iare vor
ii spor- 
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i, Dina- 
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Decem- 
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'or exe- 
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9 Puncte realizate pe teieu 
p la Dinam,o Steaua, Rapid și 
puncte obținute In deplasare : 5 . .1 p la F.C. Farul, Univ. Craiova șl Dinamo).
• Golgeterii echipei : _ 

Grigoraș, Sdnteie - dte
— cite 2 ; Andronie, G.
(F.C. Argeș) - 1 autogol.

• Jucători folosiți : 24 ___
naru, Sclnțeie — dte 32 ; Jercălău, Arteni __  _ ,
Grigoraș - cîte 29 ; G. Fulga 27 ; Ciudin 25 ; Andrieș, Penoff, 
Șoiman — ’ — * *' ---- ~
Arvinte 16 
cîte 4 ; Obrișeă, C. Popovici -
— cîte unul.

• Media notelor echipei : 6,12.
• Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. Burleanu 6,65 ; 2. Șoiman 6,27 ; 3. Tismănaru 6,26.
• Cartonașe galbene : 26 (12 suspendări) — 11 jucători (cele 

mai multe : Penoff, Ciudin, Ivanov — dte 4).
• Cartonase roșii : nici unul.
• A beneficiat de 14 lovituri de la 11 m : 9 transformate 

(toate de Burleanu), 5 ratate (Burleanu 3 ; Tismănaru, Șoiman
“ penalty-url (toate trans-

propriu : 29 (a pierdut cite 2 
Victoria, 1 p la F.C. Farul) ; 

(2 p la A.S.A. Tg. Mureș, dte
Burleanu 16 goluri (8 din 11 m) ; 
9 ; Tismănaru 7 ; Ivanov, Jercălău 
Fulga, PenoII — dte 1 ; D. ștefan
— Burleanu 33 de meciuri : Țîsmă- 

' * ■ - cîte 30 ; Fîșic,
, _ , viuuiu «u , miuilcș, reuvil,

eîte 22 ; Ivanov 21 ; Cîmpeanu, Borcea — cîte 20; 
Fl. Sandu_ 6 ; Vasllache 5 ; Andronie, Agachi — 

cîte 2 ; Costinescu, V. Ene

— cile una) ; a fost sancționată 
formale).

gate spre finalul întrecerii la 
Tg. Mureș.

Prin comparație cu bilanțul 
anului competițional prece
dent (1987—1988), echipa băcă
uană a obținut, totuși, in ul
tima ediție de oampionat rea
lizări superioare pe mai multe 
planuri : un loc mai bun ta 
clasament (12 acum, față de 
13 ocupat anul trecut), un 
punct in plus (30 față de 29), 
un număr sporit de victorii 
(13—10) și de goluri marcate 
(49—37).

Dacă, insă, cu un an în ur
mă izbutise să rămină in pri
mul eșalon valoric, printr-o 
puternică mobilizare ta „cursa 
de primăvară" (realizînd in re
tur 17 puncte, adică un pro
centaj de 50 la sută), tn re
centa ediție de campionat — 
după cum înșiși' băcăuanii o 
recunosc — echipa lor s-a pre
zentat parcă ceva mai bine în 
sezonul de toamnă decît în 
primăvara care a urmat. Ast
fel, in toamna trecută, în cele 
opt meciuri susținute pe pro
priul teren, S.C. Bacău a pier
dut doar patru puncte — și 
acestea în mod previzibil —, 
fiind învinsă de Steaua, și Di
namo, dar destul de greu, la 
scoruri foarte strinse și după 
jocuri deosebit de echilibrate. 
Din deplasare a recuperat un 
punct, la Constanța, așa incit 
in „clasamentul adeyărului" 
pasivul se redusese la —3, 
ceea ee nu era deloc rău, o 
dată depășit obstacolul con
fruntărilor cu cele două frun
tașe ale campionatului. Că 
bilanțul toamnei a fost mai 
bun pentru băcăuani s-a văzut 
și din eficacitatea lor «rescu- 
11 <33 de goluri marcate în 17 
meciuri), eare a avut ea mo
ment de apogeu acea victorie 
de senzație eu 6—0 asupra U- 
niversității Craiova in penulti
ma «tapă a turului.

Se părea, așadar, că de »- 
ceastă dată S.C. Bacău va avea 
o primăvară liniștită, avind ta 
vedere că echipa mersese bine 
In toamnă, iar ta retur urma

tniiniiiinih "

. DE JUNIORI (libere) 
săptămlni,
■ avea loc 
telor Eu
re ale ju- 
. care vom 
lircea Gu-

tuș (46 kg), Constantin Cordu- 
neanu (54), I. Demeter (58), Va- 
silică Goian (62), Gabriel Ciucă 
(68), Sorin Moisache (81) și Flo
rin Toma (88). Antrenorii lotu
lui : Gheorghe Vrian și loan 
Crîsnic.

RNEUL DIN POLONIA 
o via, unde
’ luptători 
at la „Me- 
“, antreno- 
ne< xpus: 
extrem de 
faptul că 

i ultimele 
telor Cam- 
i. — „mon- 

greco-ro- 
bere, se vor 
ître 25 au- 
;). De alt- 
pare este 
fiind pre- 

lin 14 țări.
bună com-

portare a avut-o Anton Arghi- 
ra (cat. 74 kg) care l-a învins 
în finală pe suedezul Korbonk, 
medaliat cu argint la recentele 
«europene*. La «62 kg», Con
stantin Uță a dispus în finală 
de polonezul Zawadiski, spor
tiv, de asemenea, bine cotat pe 
plan internațional. Meritorii au 
fost și comportările lui Petre 
Cărare și Ion Grigoraș, clasați 
pe locurile III la 68, respectiv 
130 kg. Concluzionînd, aș spune 
că luptătorii noștri de greco- 
romane se află într-o bună for
mă de concurs, pe eare rămîne 
să o confirmăm ta perioada 
următoare".

I ANTRENORUL VASILE PUȘCAȘU 
uptător, se 
de eurind 
ptele, însă.
în sala în 

romponenții 
uniori. Era 
laturile lui

erau ascultate cu maximă «- 
tenție ; așa cum trebuie pri
mite învățămintele venite 
din partea unui campion olim
pic. L-am întrebat cum a de
butat, cum se simte In noua sa 
postură. .Pentru mine debutul

CU 5

ta Craiova, băcăuanii 
să clacheze eurind.

oerit 
veau 
meciul de acasă cu Rapid, pe 
care l-au pierdut în mod ne
așteptat. Acest adevărat șoc 
avea să se resimtă din plin 
în evoluția ulterioară a echi
pei, care a mai pierdut pe 
propriul teren și partida

ta

avut in primăvară constanța 
din toamnă, suferind o căde
re — inclusiv de ordin psihic 
— spre mijlocul returului, tre
buie admis că una din cauzele 
principale ale acestei disconti
nuități a eonstituit-o nefasta 
seriei de accidentări ale unor 
titulari din echipă. Astfel, Ene 
a lipsit aproape toată primă
vara, Ivanov și Penoff in ulti
ma parte a ei, Șoiman — de 
asemenea —a jucat doar cinci 
etape din retur, iar Borcea a 
stat și el din acest motiv des
tul de mult pe tușă. O altă 
cauză — de această dată subi
ectivă — a fost cea a randa
mentului mai scăzut pe eare 
unii dintre jucători I-au dat 
in cursul primăverii. Pentru 
exemplificare, ar putea fi ci
tați îndeosebi Fulga, Ciudin 
și chiar Burleanu, deși acesta 
din urmă deține pe ansamblul 
campionatului cea mai mare 
medie a notelor acordate ju
cătorilor de la S.C. Bacău.

Scăderea din retur s-a ma
nifestat și pe planul eficacită
ții, marcindu-se mai puțin de 
jumătate din totalul golurilor 
trecute la activ în toamnă (16 
față de 33). Aceasta a făcut 
posibil ca și pasivul golavera
jului să erească. Ceea ce se 
explică atit prin numărul mare 
de ratări in fazele de finali
zare, cît și prin slăbiciunile 
mai pronunțate 
de compartimentul

Pe lingă aceste 
menționate, este de 
de semnalat că, ta 
ție cu anii trecuți, echipa bă
căuană a adus puține

manifestate 
defensiv, 
minusuri 

asemenea 
compara

Secvențe de vacanță

învecinat era 
cu cei mai 

și cu oameni 
vîrste. Ei. cei

Andrieș la minge, in meciul de la București cu Dinamo, in care 
băcăuanii au obținut un mai puțin icontat, dar prețios, rezultat 
de egalitate.

Foto : Nicolae PROFIR
Victoria, repunîndu-se apoi 
greu pe picioare. Cum și Fa
rul și-a recuperat la Bacău 
punctul pierdut pe Litoral ta 
toamnă, situația „unsprezeoe- 
lui" băcăuan devenise, la un 
moment dat, Îngrijorătoare. 
Șanșa acestuia a constituit-o 
meciul de ta Tg. Mureș, acolo 
unde ta retur toate eelelalte 
echipe obținuseră victoria și 
unde nici S.C. Bacău n-a făcut 
excepție, jucînd bine și eiști- 
gînd meritai ambele puncte. 
Cu care, în fapt, țintad seama 
și de conjunctura celorlalte 
rezultate din finalul campio
natului. scăpase de emoții.

Fiind, deci, evident că evo
luția echipei băcăuane n-a mal

a fost unul cît se poate de in
structiv, nici că îmi puteam do
ri un alt prim pas ta cariera 
de antrenor: am participat timp 
de cîteva zile la cursurile de 
perfecționare organizate de A- 
cademia Olimpică Internațio
nală, în Grecia, chiar în O- 
lympia, leagănul Jocurilor O- 
limpice. Intre alții, am fost 
prezenți 7 campioni olimpici 
(poloneza Szewinska, america
nul Lee Evans, canadianca Syl
vie Bernier, Birgit Schmidt din 
R.D. Germană, hocheistul pe 
iarbă Zafar Izbal din India și 
înotătorul Rafael Vidal din Ve
nezuela), alți numeroși foști 
sportivi de valoare și care in
tenționează să devină sau chiar 
au devenit antrenori. In total 
— 163 de cursanți din 62 de 
țări. Temele au fost mai mult 
decît interesante : aspectele ne
gative ale utilizării dopingului 
(cu larga dezbatere a cazului 
Ben Johnson), metode moderne 
de pregătire fizică, computerul 
în sprijinul antrenamentului 
modern".

Succes, Vasile Pușcașu, In 
noua îndeletnicire! Iți dorim 
să ai ocazia să aplici cit mai 
eurind cele învățate acum și, 
mai ales, din fructuoasa carie
ră de competitor.

puncte din deplasare, semn al 
unei lipse de îndrăzneală și de 
vigoare cu care au fost abor
date majoritatea jocurilor dis
putate pe

Desigur, 
partării ei 
mei ediții ......
bule ținut seama de faptul ct 
S.C. Bacău este totuși o o- 
chipă cu un lot tînăr, fără 
prea mare experiență, eare iși 
împrospătează mereu rîndurile 
cu jucători dta eșaloanele in
ferioare, cum a făcut și ta a- 
ceastă primăvară eu FL Sandu 
și Obrișeă. Persevertnd pe «- 
cest drum, inlăturind — prin
tr-o pregătire și mai susținu
tă — deficiențele manifestate. 
Sport Club Bacău are temei 
— beneficiind de avantajele 
unui larg sprijin pe plan lo
cal și al unei conduceri de 
club și tehnice competente — 
să aspire la un bilanț sensibil 
mai bun in campionatul viitor.

terenuri străine, 
in analizarea com- 
pe parcursul ulti- 
de campionat tre-

Constantin FIRĂNESCU

Rubrics realizată de
Sorin SATMARI

ANTRENORI, COPIII VĂ AȘTEAPTĂ I 
cătușii, Iovanii, Rednicii 
sau... Dobrinii de mîine), 
iși găseau locul adecvat și 
își începeau iniuța care a 
durat pînă s-a auzit vocea 

mamei: „Dănuț (sau Gi- 
gele, Gabi, Valentine), vino 
sus

Copiii se joacă, joacă fot
bal, de nimeni organizați, 
d doar de ei, atrași de 
magnetul mingii. Iată de 
ce mai facem un apel la 
antrenori : în aceste zile de 
vacanță, antrenori, colindați 
cartierele și veți găsi des
tule. meciuri șl destui copii 
talentați. Știm, ați organi
zat selecții la club, la sta
dion, ' 
ziare.
n-au 

n-au 
acasă 
tofi, 
lungi 
poate 

Urmăriți-i 
acolo ta aria largă de se
lecție. Acolo unde a fost 
descoperit și Dobrin. în 
preajma casei. sau ta 
„Ștrand", acolo el s-a sim
țit cel mai bine, in largul 
lui, al fentelor de nimeni 
dictate, ci doar de talent și 
instinct.

Copiii joacă în aceste zile 
fotbal, peste „normă", fără 
cronometru, arbitri sau... 
antrenori. Joacă și sînt fe
riciți, chiar și cînd pierd 
partida cu „scara B“ sau 
eu blocul OD8...

Zile de vacanță. A venit-. 
vacanța mare 1 In Capitală, 
ta marile orașe, ta micile 
localități, pretutindeni, car
tierele sint cuprinse, de di
mineață pînă seara, de lar
ma copiilor. Nu puțini din
tre ei pleacă ta aceste zile 
în tabere, la munte sau pe 
Însoritul litoral. Merg eu 
părinții ta concedii, se re
creează după un an de în
vățătură.

Pleacă însă și vin. Revin 
ta casele lor, la prietenii de 
joacă și cel mai mult timp, 
firește, și-l petrec în păr- 
culețul de lingă casă, pe la 
ștranduri, pe aleile dintre 
blocuri. în locul lor obiș
nuit de joacă.

Și joaca cea mai frec
ventă, cu mingea. Fotbalul 
e pentru ei ta plin sezon 
estival. Ei, COPIII șl Ra
pidul joacă ta «ceste zile. 
Duminică (pentru a dta 
oară ?, am mai și scris, de 
fapt) priveam de la balco- 
cul apartamentului MECIUL 
COPIILOR (chiar meciuri
le) de 2 la 2, 3—3, 4—4,
după numărul „candidați- 
lor", al spațiului de joc și 
al prieteniei care-i 
Pe terenul de bitum 
liceul 
mare, 
chiar 
două „ __
cei de nouă, zece, unspreze
ce ani, nu aveau loc. Și a- 
tunci, căci dragostea pen
tru fotbal e la fel de mare 
(de fapt, el sînt, cu ade
vărat, Hagii, Mateuții, Lă-

le-ați și anunțat in 
Dar copiii, poate, 
citit ziarul, poate 

echipamentul adecvat, 
mai joacă 
unii cu 
suflecați, 

mal timizi.
„la

și In pan- 
pan talon ii 
alții sînt 

Sint copii, 
ei acasă".

leagă. 
de la 
meci 
mari, 
intre 
mici,

Constantin ALEXE

TREI LOTURI DE JUNIORI LA STARTUL

PREGĂTIRILOR ESTIVALE
participarea la turneul 
al Campionatului Euro- 
de juniori B, Selecțio- 
’91 și-a încheiat practic 

internațională. In

final 
pean 
na ta 
activitatea 
schimb, pornesc la drum alte 
două echipe, Selecționatele ’93 
și ’94, cele care vor susține ta 
sezonul de toamnă prhrtele lor 
tatîlniri internaționale. în a- 
ceastă perioadă ele — ca și e- 
ehipa ’92 — vor efectua Insă 
un stagiu de pregătire ta ve
derea alcătuirii nucleelor lor 
da bază. Iată și loturile 
voeate pentru pregătirile 
vale :

Lotul Selecționatei *92, 
va susține partide preliminarii 
ta Campionatul European B cu 
Scoția și Norvegia, s-a reunit 
ta Brașov, unde se va pregăti 
pînă la 30 iulie. Jucătorii con
vocat! •; FL Berta, M. Madar, 
V. Velcea. D. Olariu, M. Com
bed, A. Călin, M. Papa, B. 
Stoica, A. Cernea, M. Jitaru.
L. Nemțeanu, M. Fodor, I. Ma
nea, L. Ghinea, Gr. Tudor, M. 
Cincă, R. Nichifor, R. Luca.
M. Călușer, T. Rus, G. Iboiu. 
A. Fllipescu, Cr. Bădăluță, M. 
Zadea, R. Simion și M. Plisca. 
Această echipă va , susține, ta 
13 și 15 august, două tatîlniri 
amicale cu Polonia, la Sf. 
Gheorghe și Tg. Secuiesc.

Selecționata ’93 își continuă 
pregătirile la Snagov ptaă la

eon- 
esti-

care

27. iulie, după care va debuta ta 
arena internațională, susținînd 
două meciuri în Cehoslovacia (15 
și 17 august). Din lot fac parte 
următorii jucători : C. Gabor, 
Cr. Munteanu, A. Cînciu, D. 
Neculae, Fl. Barbir, A. Despa, 
V. Oajdea A. Nicolescu, N. 
Panduru, I. Flocea, A. Maghe- 
ra, A. Abrudan, C. Vasiloiu, 
C. Poap, R. Patriche, N. Vere, 
R. Kiltn, Cr. Simedru, Al. Ko
vacs. C. * ' "
Tutu, M.
leseu, M. Szegedi, I. Preda, 
Carabaș, și C. Angliei.

Componenții Lotului '94 
vor Începe pregătirile tot

lacob. C. Dobre, A. 
Cobulian, M. Nicu-

s.

Iși
___ ______ ta

Snagov, pe 27 iulie. Vor parti
cipa 36 de jucători : O. Ivaș- 
eu, G. Movilă. P. Vlad, 8. Du
mitrescu, P. Turcaș, M. Sasu, 
M. Cosmiue, M. Curuia, B. 
Burghiu, H. Codoiean, I. Vo4- 
eu, H. Crîsnie. R. Sabău, & 
Cojocaru, C. Haiduc, F. Frun
ză, L. Roșu, C. Nica, FL Butu, 
G. Grigoriu, Gr. "
Ghit, B. Dragomir, 
Nicola, C. Chirllă, 
nescu și P. Negrilă.

Fără îndoială, nu 
definitive, porțile 
oestor echipe i—.

Meru, G. 
C. Din, P.

8. Dtero-

sînt loturi 
tuturor a- 

_____ ___ rămînînd larg 
deschise în vederea promovă
rii în rîndurile lor a celor mal 
talentați juniori de la respec
tivele categorii de vîrstă.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA PRONOEX- 
1989 ;

•
LA
PREȘ DIN 19 IULIE
EXTRAGEREA I: 5 26 41 21
17 35 ; EXTRAGEREA a II-as
14 18 2 30 13 44. FOND TOTAL
DE CÎȘTIGURI ”. 502.398 LEI, 
din care 12.116 lei. report 
categoria 1.

LOZ PLIC

la

• Doar două zile ne mal des
part de ultimul concurs PRO
NOSPORT al acestui sezon. ee 
se va organiza sîmbătă. 32 Iulie. 
r—•nt-ntîm că si acesta este a- 
xat tn întregime ne nartlde din 
CUPA DE VARA INTERTOTO. 
Desigur că. după o scurtă În
trerupere. concursurile vor fl 
reluate o dată eu începerea not- 

fotbai ale 
Dar. pînă 
vă expri- 
favorite si

mia. din lași. care, ta concursul 
din 15 Mie. lucind o variantă 
repetată de trei ori. a 
tm etstig tn valoare de 
sută de mii lei. Inclusiv 
toturlsm „Dacia 1300“.

obtlnut 
oaste o 
un «u-

• SăDtămtaa 
nectiv 
vă mai 

o
1.

lor eamnlonate de 
României si Italiei, 
atunci, nu ultati să 
matl pronosticurile
la acest ultim concurs, care aro
mite a se solda cu ctstlgurl din
tre cele mai Interesante, ne mă
sura frumoaselor rezultate ob
ținute de către Dartîripantî ta 
concursurile PRONOSPORT din 
ultimul timp. între altoie, 
menționăm eâ un mare succes 
l-a obtlnut participantul M. Iri-

aceasta 
duminică. 33 
puteți valorifica 

Importantă
oare, după cum 
prezintă mari 

attt prin bogata 
paletă de eistlguri. 
marea atractlvltate 
tehnice.

— res 
iulie — 
sansele

TRAGERE 
se cu- 
avan- 

ri va
rii si 

a Iov
Este, astfel, do

s! la 
LOTO 
noaste 
tale, 
riata 
Prin 
muîel
retlnut. că. Ia o asemenea acțiu
ne se oferă eistlguri *1 uentiu 
variantele 
mai două 
Ultima ri 
rtmbătă. M

ear* Întrunesc w 
numere cisttefttoare 1 
de narttdpsre 
iulie 1



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI |

COIAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

r PLOAIA A PERTURBAT DESFASURAREA
C. E. DE TENIS PENTRU COPII

„CUPA MONDIALĂ” IA VOLEI

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN JUDEȚUL CONSTANTA s

(Urmare din pag. I)

au fost utilizate soluții origina
le, cu o mare eficiență econo
mică, ceea ce a condus Ia re
alizarea impunătorului obiectiv 
în numai 250 de zile.

Adresîndu-se constructorilor 
și montorilor prezenți, tovară
șul Nicolae Ceaușescu i-a fe
licitat călduros, lc-a urat suc
cese tot mai mari în activi
tatea viitoare.

Cu aceleași sentimente de 
dragoste și prețuire au fost în
tâmpinați tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceausescu de lucrătorii ogoa
relor ÎNTREPRINDERII A- 
GRICOLE DE STAT ALBEȘTI. 
Erau prezenți aici Gheorghe 
David, ministrul Agriculturii, 
membri ai conducerii între
prinderii și ai consiliului unic 
agroindustrial din care face 
parte această unitate.

După datina străbună, 
varășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășa Elena Ceaușescu 
fost întimpinați cu piine 
sare, cu frumoase buchete 
flori, oferite cu dragoste și gin
gășie de copii, 
tinere.

Vizita de lucru 
lanurile fermelor 
ale IAS Albești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
examinat apoi starea de vegeta
ție a unor lanuri de floarea- 
soarelui, de porumb și de soia 
și o solă cultivată cu cartoii 
de toamnă.

Adresîndu-se oamenilor mun
cii prezenți la această vizită 
de lucru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că i-a făcut 
o impresie bună modul cum se 
prezintă acum culturile la IAS 
Albești, î-a felicitat pentru re
zultatele înregistrate și lc-a a- 
dresat urări de noi succese pen
tru a obține recolte cit mai 
mari, care să Ie asigure obți
nerea titlului de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare".

Cooperatorii, mecanizatorii, 
numeroși locuitori ai comunei 
„23 AUGUST" au făcut o pri
mire entuziastă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu la sosirea în 
unitatea agricolă cooperatistă 
din această localitate. Un grup 
de tineri, pionieri | ‘ 
patriei au oferit 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu 
flori.

Aici, dialogul de 
lat de secretarul 
partidului cu cadre 
eere din Ministerul 
rii, direcția agricolă 
eu specialiștii și 
prezenți a vizat probleme le
gate de cultivarea inului pen
tru fibră și ulei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășă Elena Ceaușescu au 
examinat, în continuare, starea

to-
Și 

au 
ș» 

de

de tineri și

a început în
nr. 3 și nr. II

și șoimi al 
tovarășului 

tovarășei 
buchete de

lucru pur- 
general al 
de condu- 
Agricultu- 
județeană, 
eoperaiorii

NU A FOST UN MECI 
OARECARE

Meci de fotbal la Tungura- 
ga. la 120 km de Quito, ca
pitala Ecuadorului. Un meci 
oarecare, dar foarte nervos sl 
ca atare elin de tot felul de 
infracțiuni care l-au soli
citat din blln ne arbitrul Ju
lio Acosta, obligîndu-1 să in
tervină si să fluiere mal tot 
timpul. Cînd situația a lm- 
ous-o. nentru calmarea spi
ritelor. a acordat cartonase 
galbene, cu duiumul. Dar. de
geaba. Astfel eă a fost ne
voit să arate si un cartonaș 
roșu, anuntînd astfri elimina
rea din joc a unuia dintre 
tocătorii turbulent! Acesta, 
împreună cu alti coechipieri 
l-au înconjurat De arbitru a- 
meninttndu-L nur si simplu, 
cu moartea, dacă nu revine asupra deciziei. Șl, cum A- 
costa n-a revenit. dună 
med. d a fost lovit grav, 
ceea ce a necesitat interna
rea sa de urgentă la spital. 
Sărmanul om a mai apucat 
să spună doar numele agre
sorilor săi si ...a murit 1

O astfel de situație r>u are 
nimic comun eu omenia. cu 
sportul, cu civilizația.

de vegetație a unei sole 
vate cu fasole in 
priu.

In continuarea 
pentru dezvoltarea 
prelucrării inului 
Constanta, secretarul 
al partidului a vizitat topitoria 
de in de la cooperativa agri
colă de producție Costinești.

La C.A.P. Costinești, in afa
ra inului, în structura cultu
rilor acestei unități intră și 
porumbul, sfecla de zahăr, so
ia, cartofii, care, prin stadiul 
viguros de dezvoltare atins, 
anunță recolte mari.

Apreciind munca depusă de 
cooperatorii, mecanizatorii, 
specialiștii din cadrul Consi
liului Unic Agroindustrial de 
Stat și Cooperatist ,,23 Au
gust", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a felicitat pe toți 
cei prezenti, adresindu-le 
urarea de a obține recolte cit 
mai mari, care să îndreptă
țească obținerea in&llului titlu 
de „Erou a! Noii Revoluții A- 
grare".

Pretutindeni, pe parcursul 
vizitelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a stat de vorbă cu 
lucrători ai ogoarelor, cu alți 
oameni ai muncii din unități
le vizitate, s-a interesat de mo
dul cum se îndeplinesc sarci
nile de plan, cum se acționează 
pentru obținerea unor recolte 
tot mai mari, le-a adresat cal
de felicitări și îndemnul de a 
obține rezultate și mai bune 
printr-o muncă mai bine orga
nizată, mai puternic întemeiată 
pe cuceririle științei și tehnicii 
moderne.

Noul dialog de lucru al secre
tarului general al partidului cu 
lucrătorii ogoarelor constănțene, 
cu alți oameni ai muncii din 
județ a evidențiat și cu acest 
prilej grija statornică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu pen
tru înfăptuirea cu succes a o- 
biectîvelor „tabilite de Congre
sul al XlII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, a pro
gramelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei.

Factorii de răspundere din 
județ, din unitățile vizitate, spe
cialiștii, toți Cei prezenți la a- 
ceastă analiză au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu mul
țumiri pentru vizită, pentru a- 
precierile și îndemnurile adre
sate. Ei au dat secretarului ge
neral al partidului asigurarea

ogor
culti- 
pro-

preocupării 
cultivării și 
in județul 

general

§

I

S

I

$

SOFIA, 19 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru special). 
Ploaia puternică din timpul 
zilei de miercuri a avut o 
contribuție hotărîtoare la 
perturbarea programului Carh- 
pionatului European de tenis 
pentru copii (14 ani), jocurile 
celui de al III-lea tur al pro
bei de simplu fiind aminate 
pentru joi din cauza stării te
renurilor. Cei doi reprezen-

tanti ai noștri 
concurs, Cătălina 
briei Trifu, iși 
șansele întîlnind 
Malkova 
respectiv, 
garia), 
scorul 1—1 in primul set, 
băieții de la zero (ei nu apu
caseră să termine încălzirea 
înainte de începerea ploii).

Doina STANESCU

rămași
Cristea și 
vor 
pe

în '
Ga- 

disputa 
__  _ Zdenka 

(Cehoslovacia) și, 
Mihail Kanev (Bul- 

fetele pornind de la
iar

LAUSANNE. 19 
— „Cuna Mondială 
masculin va 
opt echipe, 
in două grupe 
mează :' Grupa 
zilia, Franța. 
b : U.R.S.S..

(Agerpres). 
la volei 

anul viitor 
vor evolua 

cum ur- 
S.U.A.. Bra- 

grupa 
R. P.

reuni 
•care 
dubă 
A 

Ttatia ;
— . Japonia
Chineză, Olanda. Primele două 
clasate din fiecare grupă se vor 
califica centru turneul final. 
pfogTamat in zilele de 14 si 15 
iulie în orașul japonez Osaka.

„TROFEUL SPORTUL44
(Urmare din pag. t)

TURUL franței
PARIS, U (Agerpres). Etapa 

a t7-a a Turului ciclist al 
Franței, desfășurată pe traseul 
Briancon — A’.pe d’Huez a fost 
ciștigată de concurentul olandez 
Gert Jan Theunisse, cronometrat 
pe 165 km in 5 h 10:39 (medie orară 
31,9868 km). La interval de 1:09 
au sosit spaniolul Delgado și

francezul Fignon. Americanul 
Lemond s-a clasat pe locul 5 
la 3 minute, pierzînd astfel 
tricoul galben. In fruntea cla
samentului general individual a 
trecut din nou Laurent Fignon, 
urmat de Lemond la 26 s, Del
gado la 1:55, Theunls.se la 5:12.

concurs, acest turneu să figu
reze printre preferințele oas
peților Litoralului și ale foarte 
numeroșilor amatori și cunos
cători de volei localnici. în 
topul „Trofeului Sportul** con
duce Rapid cu 30 p, urmată de 
Chimia cu 26 p și Penicilina cu 
22 p (au mai punctat Flacăra 
Roșie și C.S.M. Oțelul, în tur
neele precedente), in vreme ce 
Farul și Știința vor realiza, cu 
acest prilej, primele lor puncte.

JOCURILE BALCANICE
(Urmare din pag. 1)

bună valoare pentru o junioa
ră II, la cei 17 ani ai săi) și 
aruncătoarea Elena Birsan (du
blă cîștigătoare, la greutate — 
15,23 m și disc — 52,00 m).

Cum în atletism, sport al 
cifrelor, performanța nu-și e- 
puizează valoarea prin locul 
în clasament, ne-am adresat 
antrenorului federal pentru 
problemele juniorilor, Constan
tin Nourescu, care a condus 
lotul nostru la Jocurile Balca
nice, rugîndu-1 să se refere la 
competitivitatea rezultatelor 
înregistrate la Stara Zagora de 
atleții români, avînd în vedere 
că în luna august (24—27) se 
vor desfășura Campionatele 
Europene ale juniorilor, la 
Varazdin (Iugoslavia). Iată ce 
ne-a precizat : „Cea de a XX-a 
ediție a J.B. a constituit pen
tru toate ioturile reprezentati
ve participante repetiția gene
rală înaintea C.E. ’89, tinerii 
noștri candidați Ia titularizare 
avînd in urmă alte două pri
lejuri de a-și dovedi pregăti
rea și talentul — Campiona
tele școlare și "Internaționale
le- României, din luna iunie, 
și în față, apropiatele finale 
ale Daciadei juniorilor I, de

| PE SCURT • PE SCURT

I 
nerai ai paruauiui asigurarea 
că oamenii muncii constănțeni 
vor munci și în viitor, cu ab- îj 
negație și dăruire, pentru trans- " 
punerea în viață a indicațiilor 
și orientărilor primite, astfel 
îneît județul Constanța — care 
în ultimele două decenii a cu
noscut o rapidă, puternică și 
multilaterală dezvoltare — să 
devină șl mai înfloritor, mai 
mîndru de succesele sale, în pas 
cu înaintarea întregii țări pe 
drumul de glorii și lumină al 
socialismului biruitor.

HANDBAL. La Alger are 
loe Campionatul masculin al A- 
fricii. în ..................... ......
întrecut cu 
reculul.

POLO. în 
diale. care 
linul Occidental, 
reprezentativele 
Italiei. Prima 
cu 10—6 (2—0.

PENTATLON 
cursul pentru 
Bratislava a 
sportivul cehoslovac ......——.

Ș Vaneusek. 5 337 puncte, urmat de 
sovieticul Vitali Prostak, 5 248

& nuncte. Pe echipe. primul loc 
$ a fost ocupat de selecționata 
55 Cehoslovaciei 15 680 puncte.

primul joc Algeria a 
19—11 formația

ALE ATLETILOR JUNIORI
la Timișoara (4—6 august). 
Dintre selecționabile s-au im
pus prin cifrele realizate 
sprintera Laurenția Hurmuz, 
hurdlera Carmen Nistor (57,81 
Ia 400 mg, record personal), 
săritoarea in Înălțime Oana 
Mușunoiu. mărșăluitoarea Mi
oara Papuc (22:56,79 la 5 km), 
săritoarea în lungime Mirela 
Belu (constantă peste 6,50 m), 
dar să nu uităm și noul re
cord național înregistrat de 
ștafeta 4X400 m (3:34,57). în 
componența : Alina Muia — 
Luminița Koch — Magdalena 
Nedelcu — Elena Șolcan, toa
te aceste rezultate fiind de 
bună valoare continentală pe 
planul juniorilor. Sigur că în 
absența unei replici pe măsu
ră, timpii înregistrați de De- 
nisa Zăvelcă (2:05,04 la 800 m), 
Daniela Antipov (4:20,88 la 
1500 m) și Nuța Olaru (9:21,29 
la 3000 m) —- care au cîștigat 
net — nu reflectă actualul lor 
stadiu de pregătire. Cel puțin, 
așa credem acum... La băieți, 
o reală performanță a obți-

nut discobolul Ionel Oprea 
— 57,44 m, în timp ce, spre 
marea noastră deziluzie, sări
torul in lungime Bogdan Tu
dor, care anunța în sezonul de 
sală mari rezultate, a obținui 
un slab 7,43 m, și, firesc, doar 
un Ioc 2 1 Tot la acest capitol 
al ncîmplinirilor trebuie să-i 
încadrăm pe Simona Staicu 
(cu 9:25,94 la 3000 m, o clară 
involuție și un loc 3 !) și pe 
Marian Petre (a sărit la lun
gime 5,85 m, mult mai puțin 
decît Mirela Belu !, acuzînd 
vîntul din față, de cate atle- 
ții noștri sînt feriți in con
cursurile interne...). Ar mai 
fi de spus înaintea europene
lor doar un lucru : pentru a- 
ceaslă etapă de finalizare a 
pregătirii selecționabililor ar 
trebui ca antrenorii acestora., 
precum și respectivele comisii 
județene de atletism să chib- 
zuiască serios asupra înscrierii 
lor în ultima etapă a întrece
rilor pe echipe, avînd în ve
dere că juniorii mai au de 
susținut și examenul dificil al 
Campionatelor Naționale, lot 
în luna august".

Ma-

CONCURSURI DE ATLETISM

II
finala Cupei 

a avut loc In 
s-au Întâlnit 

Iugoslaviei si 
echipă a cîștigat 

3—1. 3—1. 2—4).
MODERN, 
juniori de 

fost cîștigat 
Rostislav

• în concursul de la Caorle, 
cele mai bune rezultate au fost 
Înregistrate de Larry Myricks 
(S.U.A.) 8,41 m la lungime. Rob
son da 
100 m. 
Evelyn 
11.40 5 
loviri 
800 m.
• Dubă ee. eu cîteva zile în 

urmă, britanicul Colin Jackson 
egalase, la Londra, recordul eu- 
ronean la 110 mg.

Silva (Brazilia) 10,46 s la 
Diane Williams ÎMI Și Ashford (ambele S.U.A.) 

la 100 m. Slobodanka Co- 
(lugoslavia) 2:02,54 la

Belfast cu intenția declarată de 
a întrece performanta de 13,11, 
dar el n-a nutut obține acum 
decît 13.16. Oricum recordul con
tinental rămîne in pericol I O 
surpriză a fost înregistrată la 
800 m. Steve Cram (1:46.74), 
fiind depășit in final de kenya- 
nul Lucas Sang, cu 1:46.21. Alte 
rezultate î o milă : Said Aouita 
(Maroc) 3:57.59. 400 mg : Sam 
Matete (Kenya) 49.81 ; femei : 
5.000 m : Patti Sue Plumer

Mon- 
Ber-
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DE LA UN SPORT 
LA ALTUL

UN PROCES SIMBOLIC

După cum este de acum cu
noscut. Dugillstul american 
Roy Jones a fost frustrat de 
victorie. implicit de me
dalia de aur de campion o- 
limptc la Jocurile din 1988 
de Ia Seul, la categoria mij
locie mică, fiind declarat În
vins în finala susținută cu 
sud-coreeanul C,-Hun Park. 
A fost o decizie care a pro
vocat multe, foarte multe dis
cuții prin inechitatea sl e- 
courile el. care Încă nu s-au 
stins. Mai mult chiar, boxe
rul american a acționat In 
justiție pe trei din cei cinci 
membri ai juriului, care au 
decis arest rezultat. Nn știm 
ce Va putea hotărî tribunalul 
(ta nici un caz revizuirea de
ciziei !). dar chestiunea In 
sine ni se pare a fi foarte 
interesantă. în orice caz. Jo
nes a citat o serie de martori 
ne oare tribunalul urmează 
să-t audieze. toate per
soane competențe si de bună 
credință. S-ar putea ca jude
cătorul să decidă că Roy Jo

nes a fost, totuși, campion o- 
Umnic I O decizie absolut 
simbolică, dar plină de sem
nificații...

RECORDURILE LUI INTER

Anul acesta titlul de cam
pioană de fotbal a Italiei a 
fost cucerit de formația In- 
ternazionale din Milano, 
oare a dominat cu superbă 
superioritate tradiționala com
petiție. Dar nu numai faptul 
că Inter a cîștigat „lo scu- 
detto" este important pentru 
echipa lui Pellegrini, ci șl 
acela că „negrl-albaștrli" au 
înregistrat o serie de recor
duri in fotbalul peninsular 
(într-un campionat cu 18 for
mații participante). Astfel, ea 
a realizat recordul de puncte, 
58 în 34 de jocuri, cu 3 mai 
multe decît reușise Juventus, 
în două rînduri, cele mai multe 
victorii — 26 (Juventus avea 25), 
egalînd recordul Florentinei — 
11 — al victoriilor în deplasare, 
în sfîrsit. încă un record 
este cel al .mediei engleze** 
la care Inter (7) a mai depă
șit o dată De Juventus (4) I

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

In 1967. revista pariziană 
„France Football" a inițiat de
cernarea unor trofee pentru 
cei mal buni golgeteri ai cam
pionatelor naționale din Eu
ropa.

în rîndurile care urmează ne 
vom ocupe de cei mal eficienți 
marcatori. Am alcătuit un 
clasament ta care constatăm, 
spre bucuria noastră, că fotba
liștii români se situează pe 
locuri fruntașe.

Pe Uri. Portugalia ocupă 
primul loc. prin cele 5 ..Ghete 
de aur“, urmată de România 4. Olanda 3. B. F. Germania șl 
Bulgaria — cite 2 etc. Este — 
credem — o ordine logică, 
dacă avem ta vedere faptul că 
în oamotonatele țărilor res
pective a crescut simțitor me
dia golurilor marcate.

Iată un aM clasament al celor 
ma! eficienți jucători, de cind 
se decernează acest trofeu 
(sînt induse atât „gheata de 
aur". rit si cele de „argint" si 
•bronz", in f -ctie de numărul 

total de goluri Înscrise) t
L Duda Georgescu (România) 

47 e (ediția ' 1975—76) 1 2. Hector 
Yazalde (Portugalia) 46 g (1973— 
74) ; 3. Iosin Skoblac (Iugosla
via) 44 g (1970—TI) sl Rodion 
C&mătaru (România) 44 g (1936— 
87) : 4. Da Silva Ferreira Euse
bio (Portugalia) 43 g sl Dorin 
Mateut (România) 43 g. Urmea
ză o altă grupă de jucători con
sacrau. intrat! ta „topul" oa
menilor de gol. mai vechi si

noi : Salif Keita (Franța) 42 g 
Hans Krankl (Austria) 41 g ; 
Gerd Muller CR. F. Germania) și 
Da Silva Ferreira Eusebio (Por
tugalia). ambii cu cite 40 g ; 
Sotiris Kaiafas (Cipru), Anton 
Antoniadis (Grecia), Van den 
Bergh (Belgia). Fernando Go
mes (Portugalia). Anton Polster 
(Austria), Tanju Colak (Turcia) 
toti cu cite 39 g.
• In cadrul ..Cupei Africii", 

la Abadan s Nigeria — Zimbabwe 
3—0. • In preliminariile C.M. — 
zona Americii de Nori, Centra
le sl Caraibilor : Costa Riea — 
Salvador 1—fl (0—0). Cu acest 
succes. Costa Rioa. lideră a 
grupei, cu 11 n. sl-a asigurat 
prezenta, ta premieră, la tur
neu! final, din Italia. • zilele 
trecute. Televiziunea din Bue
nos Aires a prezentat un inter
viu cu Diego Maradona. care 
se află ta concediu în tara sa 
natală. Argentina. Diego Ma
radona a afirmat clar că do
rește să părăsească clubul Na
poli si să accepte transferul la 
echipa Marsilia. Motivul prin
cipal — spunea Maradona — 
constă ta faptul că la semnarea 
contractului eu clubul fran
cez va figura, Intre altele, • 
clauză esențială pentru el : 
acordarea unui concediu tlmn 
de o lună, cu începere din a 
decembrie. vacantă ne car» napolitanU nu l-an oferlt-o t t

Rubrică realizată da 
km OCHSENFELD
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