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PEM SANAIATEA Șl VIGOAREA NAȚIUNII
NOI SUCCESE REMARCABIL 
ALE ATLETELOR NOASTRE

ROMA, 20 (Agerpres). Con
cursul internațional de atle
tism disputat în orașul italian 
Pescara, contînd pentru „Ma
rele Premiu" al Federației in
ternaționale, a prilejuit noi 
succese remarcabile sportive
lor române, învingătoare în 
patru probe.

Astfel, în cursa feminină de 
O milă. Paula Ivan s-a situat 
pe locul întîi cu timpul de 
4:21,38, fiind urmată de o altă 
atletă română, Doina Melinte 
•— 4:22,15 și de sovietica Svet
lana Kitova 
3000 m 
sosire 
8:57,10, 
Brunet 
Tania 
8:58,25.

Cu un succes românesc s-a 
Încheiat și proba de săritură 
în înălțime, în care victoria 
a revenit Alinei Astafei, cu

4:22,52, iar la 
a trecut prima linia de 
Margareta Keszeg — 
secondată de Roberta 
(Italia) — 8:58,19 și 

Merchiers (Belgia) —

1,94 m, una dintre principalele 
favorite a concursului. Ștefka 
Kostadinova (Bulgaria), situ- 
îndu-se pe locul 5. cu 1,88 ! 
De asemenea. la săritura in 
lungime a cîștigat Mariela 
Ucu — 6,78 m, în timp ce in 
cursa de 800 m. Violeta Bec- 
lea s-a situat pe locul doi, in 
1:58,94, după Sigrun Wodars 
(R.D. Germană) — 1:58.28.

Alte rezultate, feminin — 
100 m: Mary Onyali (Nigeria)
— 11,23 (pe locul doi s-a cla
sat americanca Evelin Ashford
— 11.24) : aruncarea greutății :
Stephanie Storp (R.F.G.) —
19,60 m; masculin — 1500 m: 
Abdi Bile (Somalia) - 3:31,20; 
400 m : Mohamed al Malky 
(Oman) — 45.28 ; 200 m : Rob
son da Silva (Brazilia) — 
20.23 ; săritura in lungime : 
Larry Myricks (S.U.A.) — 8.22 
m ; prăjină : Serghei Bubka 
(U.R.SS.) — 5,65 m.

în aceste memorabile zile, cu adinei sem
nificații în inima și conștiința comuniștilor, a 
tuturor locuitorilor acestui străvechi meleag 
românesc, fiecare dintre noi trăiește imensa 
bucurie și satisfacție de a sărbători împli
nirea a 24 de ani de cînd Congresul al IX-lca 
al Partidului Comunist Român a ales în su
prema funcție de secretar general pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, conducătorul de excepție al 
partidului și statului, ilustră personalitate a 
vieții politice internaționale. Sînt anii cei mai 
glorioși și mai plini de izbînzi din întreaga 
existență multimilenară a patriei, ani care 
poartă amprenta inconfundabilă a exemplarei 
activități teoretice, a concepției revoluționare 
de vastă cuprindere, rigoare și profunzime 
intrată definitiv în conștiința națiunii române 
drept „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU". care 
asigură garanția înaintării neabătute' a na
țiunii noastre spre comunism, spre împlinirea 
marilor idealuri de prosperitate, indepen
dență șl pace.

Din importantul ansamblu de teze fundamen
tale — care a imprimat un suflu nou și proas
păt. o viziune științifică creatoare în înțele
gerea întregului proces revoluționar din țara 
noastră — face parte și educația comunistă, 
dezvoltarea multilaterală a tinerei generații, 
păstrarea vigorii și sănătății poporului român. 
Formarea omului nou, constructor activ și 
conștient al socialismului, făuritor al bunuri
lor materiale și spirituale din țara noastră a 
fost și este un factor de seamă al politicii 

Js generale a partidului, iar în această amplă și 
c?mP’exă bătălie educația fizică și sportul au 
căpătat trăsături deosebite, cu precădere de 
Cînd ea dispune de un cadru larg, generos, 
avînd un conținut nou, cu puternice valențe 
patriotice.

& Este vorba, bineînțeles, de marea competiție

$

sportivă națională Daciada, creată din iniția-, 
ti va tovarășului Nicolae Ceaușescu și con
cepută ca o adevărată ,,OLIMPIADA A SPOR
TULUI ROMÂNESC", care se materializează 
în rezultate deosebite în îndeplinirea 
sarcinilor de plan, în formarea unei 
atitudini înaintate față de muncă, con
tribuind la dezvoltarea și afirmarea spor
tului românesc pe plan național și în con
fruntările de peste hotare. Drept urmare, 
performerii noștri s-au impus și se impun cu 
tot mai numeroase și strălucite succese în 
arena internațională, iar pe plan intern s-au 
făcut pași importanți spre atingerea obiecti
vului fundamental stabilit de partid, de 
secretarul său general, obiectiv prioritar 
subliniat ca atare în recentul Mesaj adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu Conferinței 
pe țară a mișcării sportive, prin care se 
vizează cuprinderea întregului tineret, a tu
turor oamenilor muncii în activități sportive, 
turistice și recreative.

Neîndoielnic, nenumărate sînt 
pot ilustra creșterile cantitative 
realizate, pentru că de-a lungul 
ciadei, însuflețiți de vibrantul 
triotic izvorît dintr-o mare
tornică grijă părintească a
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Ceaușescu, sportivii, tineretul, 
menii muncii de toate vîrstele se prezintă 
cu un bogat mănunchi de realizări care au 
sporit și sporesc continuu prestigiul Româ
niei socialiste. Le-am consemnat și le vom 
mai consemna, oferind astfel o dovadă eloc
ventă a profundelor transformări înnoitoare, 
cu caracter revoluționar, a marilor înfăp
tuiri din toate sferele vieții noastre econo- 
mico-sociale care poartă pecetea gîndirii crea
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care cu înțelepciune și competență conduce 
destinele partidului și țării noastre.

faptele care 
și calitative 
edițiilor Da- 
îndemn pa

și sta- 
tovarășului 

Elena 
copiii, oa-

i

s

Turncul nr. 3 în „Trolcul Sportul" la volei (I)

RAPID - CHIMIA (3-2), UN MECI ATRACTIV
CONSTANȚA. 29 (prin tele

fon). Cel de-al treilea turneu 
feminin de volei din circuitul 
„play-off" dotat cu „Trofeul 
Sportul" a debutat pe Litoral 
cu partida care a opus forma
țiile Penicilina Iași și Chim- 
pex din localitate. Dacă tn 
primele două seturi elevele 
antrenorului N. Roibescu s-au 
Impus clar, in schimb lupta a 
fost destul de strînsă In cel 
de-al treilea, localnicele con- 
ducînd chiar cu 12—11. dar 
n-au mal menținut ritmul șl 
au pierdut în final. Scor: 3—0 
(4, 2,12) pentru ieșence. Remar
cate : Aurelia Preda, Tatiana 
Popa, Sorina Marian și Mirela 
Bîgiu (P), respectiv Cleopatra 
Bălan și Marcela Baja (C). Au 
arbitrat M. Belu și V. Ioniță.

în cel de-al doilea meci al 
reuniunii de dimineață s-au 
întîlnit echipele Rapid Bucu

rești și Chimia Rm. Vîlcca. 
Dacă prima partidă a durat 
numai o oră, aoeasta a prile
juit o dispută deosebit de a- 
tractlvă pe parcursul a circa 
două ore de joc, în care evo
luția scorului a ținut treaz 
interesul publicului. După un 
debut in forță al rapidistelor 
(care au condus cu 7—0), vîl- 
cencele, pe fondul unor gre
șeli în linia a doua și al unor 
servicii defectuoase ale adver
sarelor, au redus din scor 
(7—9), dar finalul a aparținut 
giuleștencelor care și-au adju
decat setul. în continuare, fie
care echipă a trecut la... tre
nă pînă la „tie-break". Acesta 
a fost dominat mal întîi de 
rapidiste (10—5), după care

Horațiu SIMA

(Continuare in pag. a 4-a)

PENTRU CAMPIONATUL EUROPEAN
Echipa de rugby a României- 

juniori pînă la 18 ani a depă
șit toate previziunile (confir- 
mînd însă calculele antrenori
lor coordonatori P. lanusevici 
și FI. Popovici), încheind pe 
locul I ediția a 12-a a Tur
neului Prietenia, după o finală 
de referință pentru întreaga 
competiție, prin obținerea unei 
victorii mult mal concludentă 
decît o atestă scorul (17—8), 
în fața formației similare a 
U.R.S.S. Mai concludentă. în 
condițiile în care „XV"-lui nos
tru nu i s-a acordat un eseu 
de penalizare „absolut meritat 
și firesc" (I. Petrak — Polo
nia, arbitru de margine), la 
scorul de 14—4 pentru Ro
mânia și. ulterior, după două 
lovituri de pedeapsă, din po
ziții extrem de avantajoase, 
ratate de puțin de Ivanciuc, 
același care, la scorul amintit, 
a reușit să se reabiliteze, în
scriind o l.p„ dintr-un unghi 
aproape imposibil.

Ca tn toate meciurile care 
se desfășoară în acest turneu, 
testul nr. 1 îl reprezintă cel 
cu echipa U.R.S.S. (unicul, 
deocamdată), cel mai redutabil 
adversar pentru tinerii rug- 
byști tricolori. Si aceasta, încă 
de la prima ediție a întrecerii, 
în 1977 ; de atunci s-au dis
putat 12 ediții. 6 fiind cîștiga-

te de reprezentanții României, 
iar celelalte 6 de rugbyștii 
sovietici. Succesul de acum al 
„XV“-Iui nostru a fost însă 
cel mai net. sub raportul do
minării teritoriale, al modului 
cum s-au derulat fazele. in 
majoritatea cazurilor sub sem
nul inițiativei jucătorilor ro
mâni. Pentru că nu numai ra
portul Ia eseuri (3—2) ne-a fost 
favorabil, ci și cel al grămezi
lor (20—11, 40 la sută dintre a- 
cestea pe Introducerile adver
sarilor !) sau al repunerilor 
din margine (14—9). Toate, pe 
fondul uniți handicap teoretic 
avut din start : o greutate in
ferioară „pachetului" advers 
(120 kg) și un gabarit modest, 
cel mai înalt iucător din lo
tul nostru, Viorel Spivac, căpi
tanul echipei, avînd 1.91 m, 
în timp ce adversarii au bene
ficiat de 6 jucători de peste 
1.95 m. iar toți titularii „trei- 

■ sferturilor" au avut între 1,83 
—1,85 m.

Am prezentat aceste cifre 
pentru a reliefa și mai preg
nant faptul că și în condițiile 
amintite s-a putut obține o 
victorie de prestigiu, handica-

Tiberiu STfiMA

(Continuare tn pag. « <-a)

După Campionatele Naf tonale de ciclism (șosea)

S-AR PUTEA RElNNODA ȘIRUL ELECTRIZANTELOR DISPUTE 
DINTRE DINAMO Șl STEAUA?

La Piatra Neamț, timp de 
cinci zile, într-o organizare ire
proșabilă, din toate punctele de 
vedere, și beneficiind de un 
timp excelent (a fost o vreme 
răcoroasă, cu cer înnorat, dar, 
din fericire, nu a plouat), s-au 
disputat Campionatele Națio
nale de șosea pentru seniori. 
Deși cei patru campioni națio
nali sînt, la această oră, cu- 
noscuți, ziarul nostru comen- 
tînd pe larg cursele respective, 
să-i reamintim totuși : Dinamo 
București, la contratimp pe e- 
chipe, Valeriu Pavel (Steaua), 
la semifond (circuit, 56 km, cu 
adițiune de puncte). Ludovic 
Kovacs (Voința Arad), la con
tratimp individual, și Valentin 
Constantinescu (Dinamo), la 
fond, 142 km.

Față de anul trecut, a apărui

doar o singură modificare, Stea
ua adjudeeîndu-și titlul la se
mifond. în rest, Dinamo a con
trolat cu autoritate, ca și anul 
trecut, fondul, s-a impus iarăși 
la contratimp pe echipe, iar ară
deanul L. Kovacs a cîștigat. din 
nou, fără prea mari probleme, 
contratimpul individual. Cum 
s-ar spune, mai nimic nou.

Numai că, oprindu-ne asu
pra fiecărei probe, vom con
stata că s-au produs, totuși, 
cîteva importante modificări în 
Ierarhiile stabilite anul trecut 
și, în general, în ierarhiile va
lorice ale ciclismului nostru. 
Stelistul V. Pavel, de exemplu, 
a cîștigat semifondul, cu 31 de 
puncte, în condițiile în care 
dinamovistul Gh. Lăutaru, cu 
23 de puncte acumulate la ju
mătatea cursei, a spart și, pier-

zînd un tur, a fost obligat să 
părăsească proba. Desigur, asta 
nu scade cu nimic meritele în
vingătorului, el numărindu-se 
și pînă la „accident", printre 
protagoniști, dar ceea ce ne-a 
surprins în această cursă a fost 
prestația slabă a campionului 
de anul trecut, Vasile Mitra- 
che, care n-a acumulat decît 
5 puncte, grație clasării pe pri
mul loc la unul din cele 20 de 
sprinturi intermediare. De alt
fel, V. Mitrache a mai pierdut 
un titlu, la fond, unde a evo
luat, de asemenea, destul de 
șters, dar aici poate fi invo
cată ideea că s-a subordonat 
tacticii preconizate de antre
norii săi, aceea de a anihila.

Victor NITA

iContinuare In eoo. t-3)
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PENTRU SĂNĂTATEA Șl VIGOAREA NAȚIUNII

ZILE DE VACANȚĂ, DE PLAJĂ, JOACĂ Șl SPORT IZVOARELE CELE BOGATE
Am numărat zilele de pla

jă, joacă și sport : astăzi
școlarii se află de aproape o 
lună in vacanta de vară. 
Fuge timpul ! Tabăra de la 
Snagov se pregătește, iată, 
să primească cea de a 3-a 
serie de copii (tot de aproa
pe 500), Școala nr. 190 din 
cartierul Berceni se pregă
tește pentru un nou concurs 
de înot (bazin propriu), cen
trele de vacanță se pregătesc 
și ele pentru viitoarele ac
țiuni înscrise sub genericul 
Daciadei — vară cum nu se 
poate mai fierbinte !...

Fierbinte in sensul că om
niprezentele comandamente 
ale vacanței lucrează opera
tiv și non-stop. Cu sute de 
profesori, învățători, antre
nori și instructori sportivi, cu 
planuri și statistici păstrate 
la zi. Vrei să știi, de pildă,

ce traseu și-au propus, vara 
aceasta, „Cireșarii" din Sec
torul 5 al Capitalei, nimic 
mai simplu : iei fișa cu „Ex
pedițiile Cutezătorilor", te o- 
prești la nr. 372 (vara aceas
ta vor porni pe trasee anu
me alese peste 500 de ase
menea expediții) și afli unde 
își vor așeza cor Șurile elevii 
profesorului Gabriel Silvășa- 
nu. Te interesează, apoi, dacă 
pioniera Anca Constantinescu 
din tabăra de la Mangalia a 
obținut, să zicem, brevetul de 
înotătoare. Tot așa : ceri fișa 
cu „delfinii", te oprești la 
litera C (pînă acum au în
vățat să înoate cîteva mii de 
copii) și afli, dacă mai ză
bovești puțin, chiar și unde 
va evolua în continuare a- 
ceastă elevă silitoare — la 
Clubul Sportiv Școlar din

Constanța, secția natație, 
grupa nr. 3, începătoare.

Așadar, vacanță școlară, cu 
acțiuni de tot felul, cu zeci 
de tabere rezervate elevilor 
evidențiați în întrecerile de 
atletism, baschet, handbal, 
gimnastică, rugby, schi etc. 
(la Bucșani, în Paring, la 
Băile Herculane, Săvîrșin, 
Cîmpulung Muscel și în alte 
locuri pitorești), cu mii de 
excursii și drumeții : mai
vesele trenuri precum cele 
ale vacanței nici nu există ! 
Pînă la primul clopoțel care 
va anunța deschiderea nou
lui an școlar, mai este ceva 
vreme. Sub o formă sau 
alta, scurgerea ei va în
semna un lucru major : con
tinuarea unui amplu și com
plex proces de instruire și e- 
ducație.

PITEȘTI. Sala sporturilor din loca
litate a găzduit de curînd prima edi
ție a „Cupei Dacia" la lupte greco- 
romane pentru cădeți, la care au fost 
prezenți 151 de sportivi din județele 
Vrancea, Teleorman, Mehedinți, Con
stanța, Argeș și municipiul București.

CONSTANȚA. In organizarea comisi
ei județene de rugby s-a desfășurat la 
juniori o interesantă competiție la care 
au fost prezente echipele T.C. Ind.

Constanța, Farul, C.S.S. 2, C.F.R. și 
Constructorul, clasate în această ordine 
după desfășurarea unor partide de toa
tă frumusețea.

TlRGUL CARBUNEȘTI. Prin hărni
cia oamenilor muncii de la Uzina de uti
laj minier și reparații din oraș se con
turează — într-o zonă de agrement 
deosebit de pitorească — un complex 
sportiv, cu terenuri de fotbal, tenis, 
handbal, volei și pistă de atletism.

Competiția naționa
lă Daciada a între
git, a sporit aria de 
cuprindere a „spor
tului pentru toți", in
tr-o serie de frumoa
se inițiative loca
le menite să dez
volte pe plan supe
rior tradițiile va
loroase ale sportului 
românesc. Un „top“ 
cu cele mai înclntă- 
toare competiții de 
acest fel este foarte 
greu de întocmit, fie
care acțiune avînd 
culoarea, candoarea, 
splendoarea întreceri
lor rezervate celor 
care fac primii pași 
în sport. La Tulcea, 
spre exemplu. în îm
părăția de vis a stu
fului, a pelicanilor, 
egretelor și cormora
nilor, în Delta Dună
rii, vrem să spunem, 
se desfășoară — la 
cumpăna dintre vară 
și toamnă — un me
reu atrăgător festival 
sportiv de masă.

Concursurile de pe 
arenele mărginite de 
ghioluri cuprind și 
meciuri de volei, bas
chet. fotbal sau hand
bal, cine vrea se în
scrie la întrecerile 
de alergare pe caii

IN TALENTE
acela iuți, dobrogeni. 
Dar cea mal popu
lată, cea mai ne
pereche competiție 
este „regata- cu 
bărci pescărești. Sport 
vechi de cind lumea, 
cu pescari și fii de 
pescari în dreptul 
vislelor, cu liste 
lungi de competitori, 
cu antrenori — pu
țini la vorbă — rin- 
duiți- pe maluri, de 
la Danublu. Delta, de 
la cluburile sportive 
școlare cu secții 
nautice. Așadar, pe 
ape — viitori perfor
meri ai caiacului și 
canoei noastre. Pe 
uscat. juriul con
cursului — foști ași 
ai padelei și pagaet, 
campioni olimpici șt 
mondiali, cîndva șl ei 
la startul acestei 
competiții organizate 
la izvoarele cele bo
gate în talente : Ivan 
Patzalchin. Vasile Di- 
ba, costică Olaru, ori 
mai tinerii sportivi 
aflațl acum In lotul 
reprezentativ al țării, 
precum Vasile Con- 
drat, ionel constan

tin, Ange'.in Velea, 
Grlgore Obreja ș.a.

Festivaluri spor
tive se organizează 
peste tot in țara 
noastră : la Cîmpu
lung Moldovenesc, pe 
litoralul Mării Negre, 
în București (la Me
talul. Urbis, Progre
sul etc ), slatina. Bis
trița, vaslui, Craiova, 
Brăila, în numeroase 
alte localități. Sigur, 
in prlm-plan se află 
alergările in aer li
ber: crosurile de pri
măvară, vară, toam
nă șl iarnă. Sînt în
drăgitele „scene- ale 
Daciadei. cu mii șl 
mii de competitori, 
cu aplaudate repri
ze și demonstrații de 
gimnastică, lupte, pa
tinaj artistic, judo, 
box. cu talentate for
mații cultural-artis- 
tice aflate tot într-o 
competiție adresată 
celor mulți : cea a 
festivalului muncii și 
creației „Cintarea 
României- — mani
festări ample, desco
peritoare de talente.

Vasile TOFAN

Nu este mult de atunci, să 
tot fie cam două decenii și 
jumătate de cind călătorul 
sosit la Modelu, așezare si
tuată lingă municipiul Călă
rași, era întimpinat de o co
mună ca oricare alta, adică 
cu ulițe prăfuite și năpădite 
de ierburile pe care Cîmpia 
Dunării le ducea în spinare 
pînă toamna tîrziu. Acum 
însă... Puțini, foarte putini, 
și-ar fi imaginat pe atunci 
că doar în cîțiva ani comu
nă Modelu va deveni o lo- 

• calitate puternică, cu un 
C.A.P. bogat, cu unități de 
producție și servicii către 
populație multimilionare, cu 
zeci de case noi, cu străzi pa
vate ca la oraș, cu rețea de ca
nalizare, cu magazine, dis
pensar, școli, grădinițe și un 
stadion care prinde contur 
în centrul satului, prin con- 
tribuția^ voluntară a cetățe
nilor săi. Da, un stadion, ale 
Cărui lucrări au început în 
luna mai 1987, cu două te
renuri de fotbal, unul ga- 
zonat pe care joacă din a- 

ceastâ primăvară echipa 
C.P.I.C.P., care a cîștigat cam
pionatul județean. Un complex 
care a și găzduit primele „du
minici cultural-sportive", unde 
mai sînt proiectate în incin
ta lui terenuri de handbal,

REÎNTÎLNIRE CU 0 COMUNĂ DIN CÎMPIA DUNĂRII
volei, baschet, tenis și o 
pistă de atletism, iar pe du
nele de pămînt ridicate în 
formă de oval vor fi ame
najate în final tribune pen
tru 10 000 de Spectatori, a- 
dică pentru toată • populația 
de azi a comunei.

Firește, ajungînd la primă
rie în una din după-amieze- 
le zilelor trecute, am între
bat de tineri, de cei mai di
namici locuitori ai satului. 
„Avem 2260 de elevi și pre
școlari și ;<>roape 1200 dc li

teciști, ne-a răspuns tovarășa 
Paraschiva Ilcoș, primarul 
comunei, fostă jucătoare de 
handbal, acum o animatoare 
a tuturor activităților sporti
ve. Poate că nu sînt atît dc 
mulți, dar sînt foarte har- 

niei. buni Ia învățătură, buni 
profesional, buni ca oameni, 
sînt cu adevărat o forță in 
viața comunei".

Aflăm că unii sportivi mai 
erau la ora de față pe tar
lalele cooperativei la strîn- 
gerea recoltei. Alți tineri lu
crau, după programul de la 
unitățile lor de producție, la 
construirea vestiarelor de la 
stadion, unde prof. Stere 
Voca. antrenorul echipei de 
fotbal, este dispecerul micu
lui șantier. Tineri ca Gheor- 
ghe Dumitrache, Niculae A- 
vîșalon, Adrian Călin, Va- 

lerică Tuțuianu, Cristian Ni- 
ță, Jean Cristea, Gheorghi- 
ță Cană, Iulian Onuța și 
alți atleți, jucători de fotbal, 
oină sau handbal au o con
tribuție însemnată la ceea ce 
s-a realizat pînă în prezent.

Desigur, exemplele ar putea 
continua pentru simplul mo
tiv că sînt tot mai numeroa
se faptele de muncă ale iu
bitorilor de sport, care do
resc ca noul grup social al 
stadionului să fie terminat 
pînă la reînceperea activită
ții de toamnă.

.. .Am regăsit comuna. Ioc 
pitoresc și aproape de Dună
re. invadată de soare, de 
verdeață, de tinerețea re
confortantă a elevilor por
niți către centrele de va
canță ale celor două școli de 
«ici. Dovedind spirit gospo

dăresc, conducerile acestor u- 
nități de învățămînt, cu a- 
jutorul comitetelor de pă
rinți, au transformat curți
le școlilor respective în fru
moase baze de sport. Fetele 
și băieții de la Școala nr. 1 
beneficiază de terenuri de 
handbal, volei, baschet, por
tic de gimnastică, două mese 
de tenis din beton, iar ele
vii de la „Nr. 2“ dispun de 
un „dreptunghi" de handbal, 
portic de gimnastică și pis
tă aplicativă, spații unde au 
loc orele de educație fizică 
în aer liber, sub conducerea 
apreciaților profesori Alexan
dru Vasilache și, respectiv. 
Stere Voca. Și unii, și alții, 
în aceste zile de vacanță. își 
dispută întîietatea cu ardoa
rea specifică vîrstei în en
tuziastele întreceri ale Dacia
dei, spre bucuria părinților 
și a cadrelor didactice, ale 
tuturor locuitorilor comunei, 
care își rostuiesc viața după 
năzuințele și inima oameni
lor ei...

Troian lOANIfESCU
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Poziția înfățișată ne dia- 
gramă oferă prilej de intere
sante analize. Albul, cu un
pion în plus si puternic a- 
vansat Pe coloana „e*. pare 
să se fi apropiat de victorie. 
In această situație, un olan 
pasiv de apărare n-ar oferi 
adversarului reale contra- 
șanse. Dar lată, el găsește 
prin 29...TÎ2 ! o minunată re
sursă tactică. La 30.R :f2. ne
grul cîștigă în două mutări.
30.. .D:h2 + 31.Re3 Df4 mat. 
Tocmai aceasta este rațiunea 
avansării de pion 3O.h3. ju
cată în partidă, nrin care al
bul încearcă să mențină a- 
vantajul. Balanța se echili
brează. însă, pînă la urmă Si 
remiza devine logică si ine
vitabilă (33.Cg3 D:e6 34,D:g5). 
Ne rămîne să căutăm doar în 
varianta ce începe cu 3O.Cfl 
alte posibilități de conti
nuare a luptei, foarte carac
teristice și acestea.

Revenind la poziția de în
cheiere a partidei : G. Kas
parov — M. Sharif (Rhl, Dd5. 
Tc4. Pa3. b4. e3. 12. g3 ; Rg7. 
Df5. Nb6. Pa7. b7. e5. f7, h5) 
să precizăm că mutarea
37.. .D:f2 nu era suficientă
pentru a schimba cursul jo
cului. Ar fi urmat. 38.D:e5 + 
Rf8 <38...Rh6 39. Th4 4- : 38...fo 
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avea decît șah etern...
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ă de care 
Iar. Dar V. 
;îndu-se la 
•e diminuată 
rit în etapa 
icii (fractură 
a dreaptă), a 
:, -do această 
first atențio- 
ce parte din 
caniu „trata- 
, dacă ne pu- 
el. și Attila 
■ necontestat 
anul trecut, 
lotului din 

unem în dis- 
, corectitudi- 
> r condu-

1-a ales, 
potrivit pen- 
de comuni- 

e, cit și Ba
lin produsele 
.mului nostru 
iispunem, din 
ia multe ase- 
itoria noastră, 
n aceste mo- 
ntru evoluția 
i de ei și nu

împotriva lor. în qeea ce pri
vește contratimpul individual, 
L. Kovacs, cu peste un minut 
avans față de-al doilea clasat, 
D. Răcășan, și-a reconfirmat 
valoarea' și specialitatea în a- 
ceastă „probă a adevărului*. Ne 
vom opri ceva mai mult asupra 
contratimpului, unde ambițioasa 
echipă a antrenorului Ion Stoi
ca, Steaua, a condus aproape 
toată cursa și, fără abandonul 
lui D. Catană, în ultima parte, 
dar mai ales fără spargerea lui 
V. Pavel, aflat într-o foarte 
bună formă, cu greu ar mai fi 
putut fi ajunsă pe ultimii 15 
kilometri, spațiu în care Di
namo a apăsat puternic pe pe
dale și i-a devansat pe steliști. 
A fost, fără doar și poate, cea 
mai frumoasă probă a Campio
natelor Naționale din acest an, 
cea mai palpitantă, fapt pentru 
care învinșii merită aceleași cal
de felicitări ca și învingătorii. în 
orice caz, steliștii s-au întărit 
cu cîțiva tineri de reală pers
pectivă și s-ar putea ca șirul 
electrizantelor dispute cu tra
diționalii lor rivali, cicliștii 
dinamoviști, să fie reînnodat, 
fapt ce ar duce la acea mult 
așteptată creștere valorică a ci
clismului nostru. Cam atît, 
deocamdată. Vom reveni cu 
alte comentarii privind și com
portarea cicliștilor de la cele
lalte secții bucureștene, inclu
siv de la cele din provincie.
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I
I
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Divizionarele A la ,,ora bilanțului"

TOT MAI DEPARTE 
DE POZIȚIILE FRUNTAȘE

Analizăm în această perioa
dă comportarea divizionarelor 
A în ultima ediție de cam
pionat (1988—1989). Azi este 
rîndul lui F.C. Argeș. Croni
carul nu poate trece însă 
peste cîteva amănunte în ca
zul echipei piteștene : primul 
club de fotbal din țară, in 
perioada de după război ; cam
pioană a țării in 1971—1972 și 
1978—1979 ; este echipa unui 
jucător de excepție, Nicolae 
Dobrin, in jurul căruia, de-a 
lungul anilor, au crescut și 
s-au format atiția alți jucători 
buni și foarte buni, majorita
tea „produse" ale fotbalului 
piteștean, selecționate și for
mate cu migală de antrenori 
pricepuți și entuziaști, legați 
de viața și destinele echipei, 
din care ii vom aminti pc bă- 
trînul Leonte Ianovschi și pe 
Florin Halagian, cu care Ar
geșul a realizat cele mai bune 
performanțe.

De ce acest capitol de intro
ducere cu o bătaie atît de 
lungă ? Pentru că F.C. Argeș 
este unul din cazurile fotbalu
lui nostru, unde, în anii din 
urmă, frumoasa tradiție a re
zultatelor mai mult decît o- 
norante au început să poarte 
mantia comportărilor cenușii, 
care au scos echipa și orașul 
din aria performanței, așa 
cum s-a întîmplat cu Aradul, 
Ploieștiul, Iașiul sau Timișoa
ra deceniilor din urmă.

F.C. Argeș a cîștigat ulti
mul campionat în 1979. De a- 
tunci, performanțele sale au 
scăzut continuu : locurile 3, 3, 
10, 4, 5, 7, 6, 6, 9, ca acest ul
tim campionat să-I încheie 
pe locul 13, Este, deci, cea 
mal slabă clasare din ultimii 
11 ani, echipa, ca atîtea multe 
alte divizionare A, trăind cu 
teama de a retrograda pînă în 
etapa a 11-a a returului, cînd 
a reușit să învingă la Tg. 
Mureș, unde a obținut, de 
fapt, singurele puncte din de
plasare, din sezonul de pri
măvară.

De altfel. între comportarea 
din turul de campionat și re
turul acestuia, cifric vorbind, 
diferența nu a fost prea mare: 
Tur : locul 9, 17 6 2 9 20-23 14 
Retur : locul 13. 17 7 2 8 20-27 
16 — doua linii de clasament

care au dat-o pe cea gene
rală, din casetă.

Două linii care spun că F.C. 
Argeș a obținut o victorie mai 
mult in retur (deși a avut 
doar 8 meciuri acasă, dar scă
pase de intîlnirile cu Steaua, 
Dinamo și Victoria, care adu
ceau după sine minusuri la 
„adevăr") ; că a marcat ace
lași număr de goluri, dar că 
a primit cu 4 mai mult, ba
lanța fiind înclinată de acel 
0—6 de pe stadionul Stelei, 
cînd F.C. Argeș ni s-a părut 
atît de timorată, făcind, pro
babil, cel mai slab meci al ei. 
S-au mai adăugat cele două 
egaluri de acasă (cu F.C.M. 
Brașov și F.C. Olt, ambele

13. F. C. ARGEȘ 34

' CEA DE-A 33-a ediție a 
atletic internațional „Prie- 

îurată. săptămîna trecută, 
s-a bucurat de o organizare 
Igurată de Consiliul Na- 
nizatiei Pionierilor. Consiliul 
ru Educație Fizică și Snort 
ia Română de Atletism) și 
icatiei si Invățămîntului. Or- 
retizatâ atlt nrin condițiile 
opriv-zise (arbitraj, cronome- 
. respectarea strictă a orelor 
diferitelor probe etc.), cit și 

e de cazare asigurate de- 
icinante (în Complexul spor- 
t". deci în imediata apropiere 
desfășurare a concursului) și 
i educativ (vizite la monu- 
î. tur ai orașului etc.). • 
L întrecerii l-a constituit 
ietenie*. aici închegîndu-se 
panți. relații durabile, tu- 
*nțiio (• asigurîndu-li-se. după 
ntrec—ilor. participarea la 
lațlonală de la Eforie Sud. în 
28 iulie. « IN CELE DOUA 
ecerl, în tribune s-au aflat 
nieri, care si-au încurajat la
tre. în egală măsură, au apre- 
: de calitate ale coneurenților 
ire. (P. z.).
IE BUNE. La sfirșitul săptă- 
, cel mal buni pugilistl ai tă- 
it în fata spectatorilor. Apari- 
or lotului național au fost aȘ- 
mlt interes. In general, spor- 
sntru a ne reprezenta la Cam- 
mdlale de la Moscova au dat 
O frumoasă Impresie au lăsat 
schlv (va fi mult mai comne- 
i reveni la ..semimuscă*). Da- 
iscu (din ce în ce mal sigur, 

dar si Iul parcă ii sta mai 
ană* în loc de ..semiusoară*). 
itag nu a avut adversari pe 
dar a primit din nou un aver- 
tru lovitură joasă. Antrenorii 

corecteze urgent această de- 
.re noate să-l coste mult- *sa

cum s-a întîmplat si la J.O. ’88. Doru Ma- 
rieeseu nare că revine eu picioarele pe 
pămînt si. cu o altă atitudine față de pre
gătire. poate spera la comportări remarca
bile la C.M. Nu a putut fi testat Rudei 
Obreja (accidentat), dar el rămîne un om 
de bază al lotului nostru. ..Cuplul* antre
norilor Tedi Niculescu — Dumitru Cio- 
botaru este pus pe fapte mari. Sperăm 
să avem confirmarea si la Campionatele 
Mondiale. (P. IV.).

CICLISM TRASEUL OBIȘNUIT al pro
belor de circuit cu adițiune de puncte se 
constituie din parcurgerea principalelor 
bulevarde ale unul oraș in împrejurimile 
căruia se desfășoară și celelalte probe 
(fondul. contratimpul De echipe sau 
individual). De fiecare dată, circuitul sau, 
cum i se mai spune, semifondul adună 
de-o parte si alta a bulevardelor sute și 
sute de spectatori. Recent la Piatra 
Neamț, cele două circuite, al juniorilor Și 
al seniorilor, au fost urmărite, fără exage
rare. de cîteva mii de oameni. LI s-a ofe
rit un spectacol captivant, cicliștii au rulat 
în forță si s-au bătut cu ardoare la sprin
turile intermediare. cele în care se 
acordau punctele. Cu atît mai mult au 
gustat spectacolul cu cit el a fost 
suplinit de numeroasele date si explicații 
pe care, prin intermediul unui microfon la 
care au fost permanent comentate cursele, 
arbitrul Valentin Ionescu le-a adus la 
cunoștința publicului. A fost, cum s-ar 
spune, o adevărată lecție de ciclism, 
o elocventă demonstrație care a scos în 
evidentă frumusețea acestui sport, a- 
plauzele spectatorilor răsplătindu-1 pe 
învingători, multe dintre ele. însă, fiind 
acordate si arbitrului V. Ionescu. (V. N.).

MOTO • DACĂ in Campionatul Re
publican de dirt-track pe perechi, rezervat 
seniorilor, care s-a Încheiat duminică la 
Sibiu, s-ar fi alcătuit si un clasament in
dividual. podiumul ar fi fost ocupat de 
Nicolae Puraveț (Petrolul Ianca) cu 76 o 
Mircea Agrișan (Steaua) 75 n șl Sorin 
Ghibu (IPA Sibiu) 73 p. aceștia fiind oa

Stancu și Speriatu (în cadrul porții), «veteranii" echipei pi- 
teștene, sint gata să intervină, cum au făcut-o de atîtea ori, 
cînd și-au salvat formația din situații critice.

Foto ; Aurel D. NEAGU
. torul : A CAM SECAT RE
ZERVORUL DE FOTBALIȘTI 
DIN PITEȘTI, mai ales de 
fotbaliști DE VALOARE ! Ex
celentul, dîrzul și ambițiosul 
portar Speriatu (un exemplu 
de abnegație), acest libero cu 
„drept de națională" care a 
fost Stancu au început și ei 
să mai îmbătrînească, deși 
sînt încă vîrfurile echipei (o 
confirmă media notelor) la 32 
și, respectiv, 33 de ani pe care 
îi au. îl urmează, ca vîrstă.
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• Puncte realizate pe teren propriu : 26 (a pierdut cite 2 p 

la Dlnamo și Steaua, cite 1 p la Oțelul. F. c. Inter. F.C.M. 
Brașov și F. C. Olt) ; puncte obținute in deplasare : 4 (cite 2 p 
la F.C. Fartd și A. S. A. Tg. Mureș).
• Golgeterii echipei : Eduard 16 goluri (9 din 11 m) ; Bă

nuță 8 ; Ignat 6'; Vlădoiu 3 ; D. Pîrvu, C. Pană n — cile 2 ; 
S. Badea. Amărăzeanu, Dican — cite 1.
• Jucători folosiți î 27 — Eduard 33 de meciuri, D. Pîrvu 32 ; 

P. Tănase 30 ; Stancu 29 ; Speriatu 28 ; Bănuță, Țirchineci — 
eîte 27 ; Voicu, Ignat — cite 26 5 Vlădoiu 25 ; C. Pană H, D. 
Zamfir — cite 23 ; S. Badea *1 î Dican 16 ; Vilău 13 ; Amară- 
zeanu 12 ; Hristea 7 ; D. ștefan, Grigoriu, Gheorghe Ion — cite 
6 ; G. Dumitru. Prisăceanu — cite 4 ; Gheoacă. Mușat — cite 
3 ; Simion, Miftode — cite 2 ; Marcel Mihai 1.
• Media notelor echipei : 6,2â.
• Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de jo

curi) : 1. Speriatu 6,83 ; 2. Stancu 6,69 ; 3. Eduard. 6,68.
• Cartonașe galbene S 37 (16 suspendări) — 15 jucători (cele

mai multe : Ignat 5). .
• Cartonașe roșii î D. Ștefan (în et. I), Hristea (în «• 

XXXII-a),
• A beneficiat de 9 lovituri de la 11 m : toate transformate 

(toate de Eduard) ; a fost sancționată cu 11 penalty-uri (9 
transformate, 2 ratate).

încheiate cu același scor, 0—0), 
care aveau, de fapt, să anule
ze cele două puncte luate de 
la Tg. Mureș, $1 campionatul 
să fie încheiat cu un minus 4 
la „adevăr", cu un deficit de 10 
goluri și totul soldat eu acest 
loc 13 care poate (șl trebuie) 
să constituie un semnai de a- 
larmă pentru viitorul acestui 
(cindva) club-fanion.

Cine e vinovat de situa
ția echipei 7 Greu de răspuns, 
sau dacă ar trebui să răspun
dem, ne-ar trebui mult spațiu. 
ADEVĂRUL adevărat e urmă-

Ignat (31), S. Badea (31), Tă
nase (29), Voicu (29), Pîrvu 
(28), D. Zamfir (28, dar el, 
cînd e, cînd nu e la echipă). 
Pînă și Eduard, pe care îl 
consideram mereu „puști", a 
făcut 27 de ani. Deci, o gene

rație care pleacă și alta care..; 
nu prea vine. La 1 decembrie 
1988, prof. Dan Silvășan a fost 
reinvestit cu funcția de pre
ședinte al clubului. Ce ne 
spune el despre Argeșul de 
azi ? „S-a vorbit mult de o 
reconstrucție a echipei, dar 
ea nu prea s-a făcut. A fost, 
dacă vreți, o vorbă care să 
scuze rezultatele slabe. Nu
cleul a rămas același — Spe
riatu, Stancu, Voicu, Pirvu, 
Tănase, Eduard, Bănuță, Ignat, 
Badea. Au apărut Vlădoiu, G. 
Dumitru, apoi „noul val", a- 
dică Amărăzcanu, Prisăceanu, 
I. Gheorghe, Vilău. dar valori, 
nu. S-a renunțat in iarnă ia 
Gheoacă, D. Ionescu, Mareei, 
Mistode, a plecat și D. Ștefan, 
dar a venit in locul Iui Di- 
can, singurul care a dat sa
tisfacție dintre noii folosiți de 
către antrenorii D. Nicolac-Ni- 
cușor și T. Dinia, tehnicieni 
recunoscuți, serioși, aprcciați, 
dar care n-au putut acoperi 
atitea goluri, la care s-a adău
gat și absența lui Radu II, 
care trebuia să revină in iar
nă, dar n-a mai revenit. E- 
chipa a dus cea mai marc lip
să la finalizare, unde s-a ra
tat exasperant". Da, așa a a- 
juns un fost fundaș, avansat, 
tot din necesități, mijlocaș, să 
fie golgeterul echipei. Eduard 
— 16 goluri, dar 9 din 11 m, 
fără nici o ratare —, în timp 
ce realizărje celorlalți sînt 
palide. Ignat, în primul rînd. 
chiar și Bănuță, și acest C. 
Pană care a promis atît de 
de mult, ca să nu mai vorbim 
de Vlădoiu și Grigoriu, alta 
două promisiuni neonorate și 
care își mai dau și aere de 
vedetă, în loc să ajute echipa 
aflată pe un alarmant... to
bogan.

Constantin ALEXE

menii forte ai tandemurilor respective. • 
PENULTIMA etapă (a 4-a) s-a desfășurat 
pe pista Stadionului Voința Sibiu în con
diții meteorologice neobișnuite : ploaie 
deasă si rece de la primul si pînă la ul
timul start. Cei mal mult supusi intem
periilor au fost arbitrii de traseu, 
în frunte cu ajutorul de starter, slbianul 
Gheorghe Tamaș, care au stat permanent 
în ploaie. • PISTA îmbibată cu apă a 
impus izolarea ermetică a motoarelor, 
pentru a fi ferite de apariția defecțiunilor 
tehnice. Dintre piloții care si-au pre
gătit temeinic mașinile de concurs pen
tru toate variantele de timp s-au remarcat 
Mircea Agrișan, Sorin Ghibu șl Marian 
Gheorghe (Metalul Buc.), care au realizat 
Si cele mai multe puncte : 15. 14 si 14. Cu 
excepția celor care au evoluat într-o 
manșă sau alta, toți ceilalți alergători au 
gustat din amărăciunea abandonului. 
(TR. I.).

SĂRITURI IN APA IN PROBA de sări
turi de la platformă a întrecerilor senioa
relor, din cadrul finalelor Daciadei. oră- 
deanca Monica Mate a greșit grav ultimul 
salt, din care cauză a suportat un soc 
violent la contactul cu apa. din fericire 
fără urmări, dar totuși cu posibilitatea de 
a afecta moralul tinerei sportive. A doua 
zi Insă. Monica Mate s-a prezentat la „3 
m* ca și cum nu s-ar fl întîmplat nimic 
(trecînd deci peste socul psihic), a concu
rat la' un nivel destul de ridicat si a ocu- - 
pat treapta a treia a podiumului de pre
miere. Bravo, Monica I «t Clasamente 
(neoficiale) la Încheierea finalelor Dacia
dei — senioare, seniori : 1. Progresul (2 
locuri I. 1 loc II. zero locuri III), 2. C.S.Ș. 
Sibiu (1—1—2). 3. Lie. ind. nr. 37 (1—0—0i. 
4—5. Crișul Oradea și Voința București 
(0—1—1) ; junioare. juniori : 1. C. S. ș. 
Triumf (3-0-7). 2. C.S.Ș. Sibiu (2-2-0), 
3. Lie. ind. 37 (2—0—0), 4. C. S. M. Sibiu 
(1—2—1), 5—6. Crișul și Progresul (1-1-1). 
7. S. C. Bacău (0—4—0). Menționăm revi
rimentul (la juniori) al reprezentanților
C. S. Ș. Triumf, prezenta printre fruntași 

a unul sportiv de la Voința (secțln Înfiin
țată în primăvara anului trecut) si faptul 
că pentru Lie. ind. 37 a punctat doar Io
nica Tudor. A BOGDAN CTBU a primit 
cupa oferită celui mal bun săritor a! Da- 
ciadd. în memoria multiplului campion 
național si balcanic Alexandru Lascu. 
(D. ST.).

DE LA
In „Comunicatul privind o- 

mologarea jocurilor din com
petițiile republicane ediția 
1988—1989“, publicat la 10 iu
lie 1989, a apărut eronat cla
samentul seriei a IlI-a a Di
viziei C.

Echipa Petrolul Brăila a fost 
penalizată cu trei puncte 
(sancțiune prevăzută de 
R.O.A.F.) în campionatul 1987— 
1988, deoarece nu a realizat 
baremul de punctaj necesar. 
Așa prezentîndu-se lucrurile, 
clasamentul seriei se omolo
ghează astfel:

F. R. F.
1. Olimpia R.S. 30 21 5 4 G4-11 r
2. Hidroteh. Bz. 30 17 2 11 67-42 36
3. CSProgr. Br. 30 15 6 9 58-36 36
<. Chim. Buzău 30 17 1 12 49-35 35
5. Petrolul Br. 30 16 3 11 63-33 32
6. Granitul 30 15 0 15 35-45 30
7. Foresta 30 14 1 15 43-37 29
8. Celuloza Adj. 30 12 4 14 32-34 28
9. Vict. Țăndătei 30 13 2 15 46-62 28

10. Arrubium 30 13 1 16 43-43 27
11. Petr. Berea 30 12 3 15 48-53 27
12. Voinfa Odob. 30 12 3 15 27-63 27
13. Progr. Isaccca 30 12 2 16 35-54 26
14. Laminorul Br. 30 11 3 16 38-49 25
15. S.N. Tulcca 30 11 2 17 30-57 24
IC. A.S.A. Buzău 30 8 4 18 40-64 20

J

ADMINISTR4IIA Of STAÎ
CIȘTIGUR1LE TRAGERII LOTO 

DIN 14 IULIE 1989 : cat. 15 9
variante 25% a 50-000 lei ; cat.
2 ; 7,75 variante a 8.578 lei ; cat.
3 5 19,25 variante a 3.454 lei ; cat.
4 j 39,25 variante a 1.694 lei ; cat.
5 1 140,75 variante a 472 lei ; cat.
3 1 324 variante a 205 lei; cat. 
X 5 1.581,75 variante a 100 lei. Re
port la categoria 1 5 10.804 lei. 
Cîștlgurile In valoare de 50.000 
lei, de la categoria 1, au reve
nit participanților Pirtan loan 
din Slmand. județul Arad ?i 
Popescu Nicolae din Malaia, ju
dețul Vîlcea.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 19 IULIE 1989

1. Oergryte I.S. — Rapid Bucu
rești 1 ; 2. Wismut Aue — Spar
tak Varna 1 1 3. Karlsruher S.C. 
— F. C. Den Bosch 1; 4. F. C 
Lucerna — R. F. C. Liăgeols 1 , 
5. Plastika Nitra — Mal m3 F. F. 
X ; 6. F. C. Tirol — F. C. Etar 
Târnovo 1 î 7. Stal Mielec — 
Djurgardens LF. 1 ; 8. I. F. K.
Goteborg — Lokomotive Leip
zig 1 ; 9. Stuttgarter Kickers — 
Naestved I. F. X ; 10. F. C. We- 
ttingen — Slavia Praia 2 ; IL 
Grazer A. K. — Hannover 96 2 ; 
12. F. c. Carl Zeiss Jena — Kai-

LOTO-PnUNOSPOUI INFORMEAZĂ
serslautern 2 ; 13. Vienna F. C. 
R. K. C. Waalwljk 1. Fond total 
de clștlgurl : 554.856 lei.
• După cum se știe, astăzi, 

vineri, va avea loc o nouă tra
gere obișnuită LOTO. Aceasta 
se va desfășura în București. în 
sala clubului din str. Doamnei 
n- 2. începînd de la ora 15,50. 
Operațiunile de extragere vor fi 
transmise la radio, pe programul 
I. la ora 16,35 ; numerele extrase 
vor fi reluate în transmisii, ps 
același program, la ora 23,15 și 
mîine. slmbătă. 22 iulie, la ora 
8.55.
• Astăzi, vineri. 21 iulie, este 

ULTIMA ZI si pentru depunerea 
buletinelor cu pronosticurile fa
vorite la ULTIMUL CONCURS 
PRONOSPORT al sezonului, a- 
xat în întregime pe meciuri din 
competiția Internațională de 
fotbal CUPA DE VARĂ 1989 
flFC — Panasonic Cup 89). Re
zultatele acestui ultim concura 
vor apărea în rubrica de specia
litate a ziarului ..Sportul* ds 
luni. 24 iulie.
• Nu uitați că mai sînt DOAR 

DOUA ZILE, pînă la interesan
ta acțiune cu caracter apar
te a săptămînll. anume TRAGE
REA LOTO 2 de duminică. 23 iu
lie. cînd — fapt de mare impor
tantă si atractivltate — se no* 
obține însemnate cîstiguri fîn- 
tre care si autoturisme „Dacia 
1390*1 : de remarcat că la • 
TRAGERE LOTO 2 pot benefic» 
de cîstiguri si variantele ea 
numai 2 numere I



SPORTUL
De azi, Concursul ..Prietenia” la gimnastică ritmică

EXAMENUL TINERELOR TALENTE
în sala sporturilor „Victo

ria- din Ploiești are loc — timp 
de trei zile — Concursul Prie
tenia la gimnastică ritmică. 
La această interesantă compe
tiție, care începe astăzi, parti
cipă gimnaste din zece țări : 
Bulgaria, Cuba, R.P.D. Coreea
nă, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, Un
garia, U.R.S.S. și România, în 
total 33 sportive pînă la vîrsta 
de 14 ani.

Iubitorii acestui sport, al gra
ției și frumuseții, vor avea pri
lejul să vadă evoluțiile celor 
mai tinere sportive — care se 
pregătesc pentru noul ciclu o- 
limpic. Să nu uităm că gim
nastica ritmică a devenit, de 
la J.O. de la Los Angeles — 
1984, sport olimpic și că sporti
vele române au avut atunci o 
comportare foarte frumoasă, 
obținînd o medalie de argint 
prin Doina Stăiculescu. De a- 
tunci și pînă în prezent, gim

nastele noastre s-au situat me
reu în plutonul fruntaș în com
petițiile internaționale, cum sînt 
C.M., C.E. și Balcaniade.

Din lotul României fac par
te : Irina Deleanu (C.S.S. Tri
umf), Ancuța Goia (C.S.Ș. Re
șița), Alina Voinea (C.S.Ș. 
Constanța), Carmen Orgonici 
(C.S.Ș. Timișoara), Alina Padu
raru (C.S.Ș. 1 București) și An
dreea Ceaszar (C.S.Ș. Bistrița). 
Antrenoarea lotului, prof. Ma
ria Gîrba, coregraf. Maria
na Ștefănescu. Programul con
cursului este următorul : . azi, 
ora 16,40, — festivitatea de
deschidere ; între orele 17,00 și 
20,00 concurs individual compus 
— exerciții cu coardă și cerc; 
sîmbătă, între orele 16,00 și 
19,00, concurs individual com
pus — exerciții cu mingea și 
măciuci ; duminică, între orele 
10,00 și 12,00 — finalele pe o- 
biecte. (e.d.).

C. E. de tenis pentru copii

DOAR GABRIEL TRIFU CONTINUĂ CURSA
SOFIA, 20 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru special). 
După o întrerupere de o zi, 
datorită ploii care a făcut im
practicabile terenurile Com
plexului de tenis Akademik 
din localitate, locul unde se 
desfășoară partidele din cadrul 
C.E. de tenis pentru copii (14 
ani), joi s-au disputat meciuri
le turului al treilea, optimile, 
ale probei de simplu. Pe mă
sură ce competiția avansează 
spre faza finală, disputele de
vin și mai spectaculoase, ma
joritatea jocurilor consumîn- 
du-se pe durata a trei seturi, 
evidențiind echilibrul existent. 
Spre satisfacția noastră, Gabriel 
Trifu a reușit să-și adjudece 
victoria (7—6, 7—6) în întîlni- 
rea cu Mihaii Kanev (Bulga
ria), după un meci de mare 
tensiune, cu dese răsturnări de 
scor. Fiind doi jucători cu sti
luri asemănătoare (serviciu și

BASCHETBALISTELE FRUNTAȘE,

IN ÎNTRECERE la îg. mureș
Sala Sporturilor din Tîrgu 

Mureș găzduiește, de azi pînă 
duminică, turneul final al Da- 
ciadei la 
care iau 
județelor 
Mureș și 
București, 
lor 
Brașov — Bacău, București — 
Iași'; de la ora 16 : Bacău — 
București, Iași — Mureș ; sîm
bătă, de la ora 9 : Bacău — 
Iași, Brașov — Mureș ; de la 
ora 16 ; București — Brașov, 
Mureș — Bacău ; duminică, de 
la ora 9 : Iași — Brașov, Mu
reș — București.

Edițiile precedente ale com
petiției au fost cîștigate de se
lecționatele : București (1978, 
1981, 1983), Timișoara (1985) și 
de echipa Chimistul Rîmnicu 
Vîlcea (1987).

turneul final al Da- 
baschet feminin, Ia 
parte selecționatele 
Bacău, Brașov. Iași, 
cea a municipiului 
Programul întreceri- 

vineri, de Ia ora 9:

Clștigind etapa a 18 a a lumi ui Franței

7,TRICOUL GALBEN”, l. F’GNON, IȘI CONSOLIDEAZĂ POZIȚIA
PARIS, 30 (Agetprcs). Des

fășurată pe un traseu muntos, 
între Bourg d'Oisan și Villard 
dă Lans, etapa a 18-a a Turului 
ciclist al Franței s-a încheiat 
cu victoria purtătorului tricou
lui galben, francezul Laurent 
Fignon, cronometrat pe dis
tanța de 91 km în 2h 31:28 
(medie orară 36,245 km). La

interval d-s 21 secunde au sosit 
Steven Rooks. Gert Jan Theu- 
nisse, Mario Leiaretta, Sean 
Kelly și Greg Lemond.

în clasamentul general in
dividual conduce Fignon. ur
mat de americanul Lemond la 
50 s și spaniolul Delgado 
la 2:28.

voleu), diferiți însă ca statură 
(în defavoarea tenismanului 
nostru), Trifu a înțeles că sin
gura posibilitate de a cîștiga 
i-o oferă atacul la fileu și, pe 
fondul unei excelente mobili
zări, a reușit să practice un 
tenis de calitate, cu puține gre
șeli și cu puncte spectaculoase 
și... prețioase. A fost o victorie 
meritată în fața unui jucător 
care a eliminat în primul tur 
pe Corralles (Spania), favoritul 
întrecerii, Vineri. în „sferturi" 
Trifu îl va întîlni pe iugosla
vul L. Pranic, situat al 7-lea 
pe lista favoriților.

împotriva cursului jocului, 
Cătălina Cristca a pierdut cu 
6—3, 3—6, 4—6 întîlnirea cu 
Zdenka Malkova (Cehoslova
cia). Ea nu a reușit, în pofida 
bagajului de cunoștințe tehni- 
co-tâctice și a tenisului de ca
litate practicat, care o avanta
jau, să se impună în fața ad
versarei sale. în setul al trei
lea, decisiv, ea a condus cu 
3—1, a avut 40—0 la 3—2 și 
30—0 la 4—4, pierzînd în fața 
unei sportive cu o dîrzenie 
demnă de remarcat.

Vineri, competiția continuă 
cu jocurile din cadrul sfertu
rilor în proba de simplu.

Doina STĂNESCU

PE SCL'ITT • PESCURT
atletism a ta cadrul con

cursului de la Casablanca 
(Maroc), sprinterul francez 
Daniel Sangouma a cîstlgat pro
ba de 200 m. cu timpul de 20.20 
— nou record al Franței șl. tot
odată. cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului.

BOX * columbianul Julio Le- 
rena a devenit campion pana
merican Ia categoria ușoară 
(versiunea IBF) învlngînd la 
puncte. ta 12 reprize, pe Pastor 
Ruiz (Panama) în gala desfășu
rată Ia Cartagena de Indios 
(Columbia). * tn vederea Cam* 
plonatelor Mondiale ce vor a- 
vea loe în luna septembrie la 
Moscova. federația iugoslavă 
de specialitate a selecționat 
următorii sportivi : Liubisa
Slmlci (cat. pană). Ustin Salja 
(semiușoară). Vukasin Dobra- 
simovlcl (ușoară). Muio Bairo- 
vlci (semimlilocle). Fatmir 

. Makoli (mijlocie). Zeljko Ma- 
vrovlci (grea).

ȘAH * tn turneul de la Cler
mont-Ferrand, în runda a 
6-a au fost consemnate următoa
rele rezultate : Andersson — 
Koreinoi 1—0 Spasski — Sax 
0—1 ; Spraggett — Nogueiras 
l—o : Rene — Sokolov 1—0 ; 
Dolmatov — Ribll remiză ; Lau- 
tler — El vest 0—1. In clasament 
conduce Sax. eu 5 p urmat de 
Andersson si Korcinoi. cu cite 
4 p. In turneul „open", ce se 
desfășoară în același oraș, 
în fruntea clasamentului se află 
iugoslavul Kozul. cu 6.5 o.

tenis DE MASA * în clasa
mentele ■ celor mai bune ju
cătoare din Europa, alcătuita 
de Uniunea continentală, spor
tiva română Otilia Bădescu 
ocupă locul 5. Ea masculin, oe 
primul Ioc se află suedezul 
Jan-Owe Waldner.

VOLEI • Aflată în turneu tn 
Polonia selecționata masculi
nă a R. F. Germania a tntîln.r, 
la Varșovia, reprezentativa tării- 
gazdă. pe oare a întrecut-o cu 
scorul de 3—1.

La Coteborg, in „Cupa Intertoto"

„TROFEUL SPORTUL44
(Urmare din pag. 1)

Chimia, pe serviciile excelente 
ale Xeniei Ivanov, s-a apro
piat la un punct (9—10), dar... 
cam atît. Scor final : Rapid — 
Chimia Rm. Vîlcea 3—2 (8, 

—8, —11, 12, 10). Remarcate : 
Fidelia Crișan, Luminița Pin-

tea, I.ivia Gliga, Daniela Buli- 
lea (R), Xenia Ivanov și Au
relia Zabara (C). Au arbitrat 
Gh. Ionaș și M. Belu.

După-amiază s-a desfășurat 
un singur meci: Chimia Rm. 
Vîlcea — Chimpcx Constanța 
3—0 (14, 7, 7).

Programul de vineri, de la 
ora 9 : Știința Bacău — Peni
cilina, Rapid — Chimpex ; 
ora 17 : Chimia — Știința.

OERGRYTE - RAPID 2-0 (1-0)

UN PRIM Șl FOARTE UTIL TEST
(Urmare din pag. 1)

pul avut fiind compensat prin 
cel puțin patru atuuri : o teh
nică individuală și dc compar
timent superioară, o strategie 
adecvată fiecărui moment al 
jocului și, mai presus de orice, 
o dăruire, un spirit de anga
jare maxim, concretizat prin 
placaje necruțătoare, uneori în 
situații imposibile (vezi inter
venția lui P. Teodor la ten
tativa de eseu a Iul Samolik, 
scăpat pe contraatac și „blo
cat", în apropierea buturilor 
noastre, după o cursă de 50 de 
metriJ). Un superb spirit de 
echipă a stat Ia baza victoriei 
din finală, cu merite pentru 
jucători și antrenori, tandemul 
de tehnicieni amintit și care 
credem că trebuie menținut.

De bună seamă că altele sînt 
datele problemei pentru ediția 
viitoare a Turneului Prietenia 
(1990. Moscova), care vizează, 
în principal, o mai largă arie 
de selecție. Este greu de cre-

zut (și de acceptat) că nu pot 
fi descoperiți jucători de 1,95— 
1,97 m, sau care să se apropie 
de 100 kg. Aceștia, de fapt, 
există ! Sînt chiar cunoscuți: 
Candrca — Tecuci, Petrov — 
Mașini Grele, Toma — C.S.Ș. 
Locomotiva Cluj-Napoca, Ro- 
deanu — C.S.Ș. Șoimii Sibiu, 
Rusu — C.S.Ș. 2 Constanța, 
Balogh — C.S.Ș. Petroșani. Pot 
fl însă și alții. Antrenorii de 
cluburi au datoria să-i aducă 
în prim-plan, să-i modeleze, 
să le asigure drumul către lo
tul național. Altfel spus, dis
punem de talente autentice pen
tru toate posturile și compar
timentele, în măsură să alcă
tuim un Iot de juniori cu a- 
tributele fizice și p"ihice ne
cesare. Esențial este să ne dă- 
ruim acestei munci de șlefui
tori de talente, așa cum o și 
fac unii antrenori (Bucur — 
Constanța, V. Constantin, Șt. 
Popescu, Suditu — București, 
Sirbu — Sibiu, Panaite — Su
ceava, Chihaia — Cluj-Napoca, 
Florescu — Petroșani. Sferczak

— Oradea, Milan — Arad etc.). 
Tabăra de la Săvîrșin, din au
gust, poate însemna un prim 
criteriu de selecție, pot fi pro
spectate și alte modalită.i de 
testare, la nivel"! un„r cen
tre cu tradiție sau cu tehni
cieni „sufletiști", care nu ne 
lipsesc.

Turneul Prietenia la rugby 
se vrea a fi principalul test 
pentru Campionatul European 
FIRA de juniori. Un test la 
care, anul acesta, au obținut 
calificativ optim Spivac, Scce- 
lean, Onuș, Kepert, D. Nicu- 
lae, Dragomir, Mazilu, Dincă, 
Gurănescu, P. Teodor și Ivan- 
ciuc. Cine li se alătură 7 Ciți 
vor completa lotul speranțe
lor pentru viitoarea ediție a 
C.E. de juniori de la Roma 7 
E de dorit să fie cît mai mulți.

în încheiere, o subliniere si 
pentru arbitrul român, care a 
oficiat la Havirov, Marcel 
Galanda: „Un model de ținu
tă și de arbitraj, care a onorat 
competiția". Aprecierea apar
ține ing. Jiri Vopalensky, re
prezentantul federației de re
sort a țării gazdă, o opinie pe 
care o transcriem cu vădită 
satisfacție.

G0TEBORG, 20 (prin telefon 
de la trimisul nostru special). A- 
flîndu-se la concurentă cu un 
alt meci din CUDa Intertoto '89 
programat în acest mare oraș 
suedez. partida 
le Oergryte sl 
transferată si 
miercuri seară 
mică localitate 
de kilometri de 
micul, dar cochetul stadion 
aici. în fata a 
spectatori. cele 
ții șl-au onorat ---- -- _
fruntașe ale grupei lor. oferind 
un ioc de calitate, atractiv, dis
cutat într-o atmosferă de spor
tivitate deplină si beneficiind 
de un arbitrai excelent.

Lipsită de aportul mal multor 
titulari (unii rămași în tară 
nentru a-sl susține examenele 
de admitere în facultăți, alții 
suspendați sau accidentat!), e- 
china noastră a înceajt cu oa
recare timiditate si nesigu
ranță par;'da. primind cu mare 
ușurință un gol în chiar pri
mul minut, cînd — ta urma u- 
nel repuneri de Ia margine — 
Rada, Estinca și Barba au gre- 
sit succesiv, dindu-i posibilitatea 
lui LARSSON să deschidă scorul. 
Portarul glulestean îsl va răs
cumpăra outin după aceea 
vina. respingtad salvator min
gea șutată de J. Blomberg, oă- 
truns frontal în careul nos
tru (min. 8). TreDtat ranidlstii 
reușesc să echilibreze disputa si 
chiar să-si creeze o mare ocazie 
de a egala. însă Goantă. scăpat 
singur în careul gazdelor, trimi
te mingea peste 1. Andersson, 
dar si pe lingă Doartă (min. 17). 
Jocul se va desfășura apoi mal 
mult la mijlocul terenului sl 
doar sore finalul renrlzei vom 
mai consemna două bune situa
ții de gol. la ambele porti. ne
finalizate de J. Blomberg (min. 
42) șl Dumltrascu (min. 45).

Repriza secundă începe favo-

echioe- 
a fost 

disputat 
o 

75 
Pe 
de 
de

dintre
Rapid
s-a

la Varberg. 
situată la 
Goteborg.

circa 2 000 
două forma- 

pozițiile de

rabil pentru noi. însă Goantă, 
din marginea interioară a ca
reului gazdelor, va suta peste 
poartă (min. 47). Suedezii vor 
ataca din nou mai tăios, punînd 
ta vădită dificultate apărarea 
noastră, asa cum se va întîmola 
cu deosebire în min. 54 („cap" al 
Iul Yterel „peste") șl 55, 
ctad. la centrarea Iul Aberg, 
T. BLOMBERG înscrie, cu capul, 
cel de-al doilea gol. Gazdele mal 
au bune ocazii de a-si mări a- 
vantajul în min. 61 si 79. însă 
Barba intervine cu succes. 
De partea cealaltă, giuleștenii 
combină 
gîndu-si 
dar 
suează 
careului

Astfel. _______ __
re sl lipsa de eficacitate au îm
piedicat echipa noastră să obți
nă aici măcar un rezultat de e- 
galitate. care ar fi fost posibil.

Arbitrul B. Karlsson a condus 
formațiile.

OERGRYTE : I. Andersson — 
Palm. LARSSON. Sjoestedt, 
Bemdtson — Prytz. Aberg T. 
BLOMBERG. YTEREL (min. 79 
P. Andersson) — J. BLOMBERG. 
NILSSON (min. 75 Grandelius).

RAPID : BARBA — Bălan 
(min. 64 Multescu). Estinca, 
Rada. Vamesu — nRăGHTrr L. 
Iile. GOANTĂ. DUMTTRAȘCU — 
Aprodu (min. 46 Ctalponea) Mi- 
noiu.

Vineri dimineață echipa noas
tră va pleca de a ci în R. 
Germană, unde sîmbătă urmează 
să susțină partida retur cu 
Wismut Aue. ultimul ioc din 
grupă al feroviarilor bucu- 
restenl.

Constantin FIRANESCU

în 
intervine 

partea ___1___  . .
frumos în cîmn. 
aplauzele 

acțiunile lor 
de regulă 

advers.
greșelile

atră-
Dublicului, 

ofensive e- 
la marginea

din apăra-

D.

P

• ÎNTR-O SERIE DE EMISIUNI la tele
viziunea franceză s-a făcut. în mai mul
te zile, o trecere tn revistă a unora dintra 
momentele de neuitat din eîteva spor
turi. fiind prezentate oe micul ecran une
le din marile izbînzi si. firește, autorii loe. 
Intre aceștia s-au aflat sl marea noastră 
sportivă iolanda Balaș-Sdter Ia săritura 
în înălțime, din 1960. M CONFEDERAȚIA 
EUROPEANA DE VOLEI a hotărît ca la 
viitoarea ediție a competițiilor conti
nentale lntercluburl. Cupa Cupelor să 
se desfășoare după același sistem ea si 
C.C.E.. experimentat la trecuta ediție. 
Dună încheierea locurilor din primul 
tur urmează, prin tragere la sorți, să «a 
alcătuite două grupe semifinale, de cîts 
natru echipe care vor juca între ele 
tur sl retur. Primele două clasate vor al
cătui aDoi grupa finală care se va juca 
ne teren neutru. * CEA DE A XI-A E- 
DIȚIE A JOCURILOR ASIEI va avea loc 
în septembrie 1990 tn canllala R. P. Chi
neze. * DIN 1966. de Ia apariția în lumea 
fotbalului a leului Willy, prima mascotă a 
unui Campionat Mondial fiecare corn 
petiție a avut ulterior, astfel de mascote. 
Cea centru C.M, din Italia a fost recent

stabilită. în acest scop a fost or
ganizat un concura, cu milioane de parti
cipant!. în final au fost reținute cinci 
nume : Amico. Dribbly. Beniamino. Bimbo 
Si Ciao. Cu 7 149 467 de voturi cite a pri
mit. Ciao a cîstiffat. .,meciul“. devansînd 
pe Amico, care a totalizat 5 929 332 de vo-

Așadar. Ciao urează acum succes 
fotbaliștilor care-si dispută calificarea 
Dentru turneul final al Campionatului 
Mondial din Italia ! Realizatorul său. gra
ficianul Venetian Lucio Buscardin. Ce
lelalte mascote ale C.M. au fost : Willy 
în 1966. Juanito în 1970. Tin sl Tan în 1974. 
Gauchito în 1978 Naranjito în 1982 si Pi
que în 1986. • GEORGE GRAHAM, antre
norul echioei Arsenal, campioană a An
gliei la ediția din acest an. a Drimit tro
feul de cel mai bun antrenor al anului, 
evident, din tara sa. * BRIDGET GEE este 
Drobabil. femeia care, ca arbitru, este

folosltă în meciuri de prima categorie. Si 
unde asta ? In campionatul de rugby al 
Noii Zeelande. țară care, după cum se 
știe, este campioană mondială a aces
tui sport. Si se spune că tînăra Bridget 
Gee. de 25 ani. nu este doar foarte com
petentă sl corectă, dar sl foarte apreciată, 
ceea ce nu este deloc puțin lucru într-un 
sport exclusiv bărbătesc. * MARATONUL 
NAUTIC desfășurat pe Dunăre. între 
Borovo și Ilok. a fost cîstlgat de înotătorul 
Iugoslav Ivita Bedlcl. El a parcurs 4£ ki
lometri în 6 ore 
CHETBALIȘTH 
S.U.A. vor putea, 
viitoarea ediție a 
Barcelona, în 1992. 
clază că cel mal

si 20 minute. • BAS- 
PROFESION1ȘT1 din 
teoretic, să participe la 

Jocurilor Olimpice, la 
Practic. însă, se apre- 

____ ___ ____ ___ . multi dintre el nu vor 
evolua totuși la J.O. datorită controlului 
antidoping II a DUPĂ RECORDUL MON
DIAL la o milă al Paulei Ivan, ziarul 
l’Eauioe titrează : „Paula cea teribilă... 
Racheta română pe orbită... O mare cam
pioană a făcut o cursă fantastică, termi- 
nînd cu mult înaintea celorlalte concu
rente...". Comentariile noastre ar fl poa
te de prisos !

Romeo VILARA

în cealaltă partidă : Wismut 
Spartak Vama 3—1 (2—0).

1. OERGRYTE
2. Rapid
3. Spartak
4. Wismut

CLASAMENT
4
3
2
1

5
5
5
5

0
0 
o o

1
2
3
4

8-3 8
11- 7 6
8-14 4
7-10 8

• Tot ta cupa 
toto tn gr. 4.

de 
oe

Inter-vară ____
___  ... _____ primul loc 
s-a clasat Grasshoppers Zurich 
cu 7 p (golaveraj 14—12). ur
mată de Raba Eto Gy6r 7 o 
(golaveraj mai slab) : în meciul 
de miercuri. Grasshoppers a dis
pus cu 2—1 de Gy3r. gr. 11 : 
Vienna — Waalwljk 4—2 Cari 
Zeiss Jena — Kaiserslautern 
1—3. Primul toc a fost ocupat 
de Kaiserslautern cu 8 o. ur
mată de Vienna cu 7 o. Gr. 3 : 
Bellinzona — Izzo Vac 1—1. F. C. 
Tirol — Etăr Trnovo 4—0. F. C. 
Tirol, cu 9 o. nu mal poate 
pierde primul loc șl este se
condată de Izzo Vac — 6 o st 
Etăr Trnovo — 4 D- (acestea din 
urmă vor susține ultima întîl- 
nire). Alte rezultate: gr. îl 
Nitra — Malmo F. F. t—1 : gr. 
5 : Tatabanya — Lingby 3—1, 
I.F.K. Goteborg — Lokomotive 
Leipzig 3—1 : gr. 6 : stuttgarter 
Kickers — Naestved 2—2. gr. 7 : 
Wettingen — Slavia 1—2 : gr. 8 : 
Wisla Cracovia — Beitar Tel A- 
viv 4—0.


