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Telegrama adresata tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România

„Cel de-al IX-lea Congres al partidului a des
chis o noua epocă revoluționară In activitatea 
partidului, în construcția socialista în România. 
Privind retrospectiv la întreaga activitate din acești 
ani, putem afirma cu îndreptățită mîndrie că a 
fost o epocă de mari transformări și remarcabile 
realizări în toate domeniile, care au confirmat pe 
deplin justețea concepției partidului nostru privind 
aplicarea legilor generale, a principiilor socialiste 
la realitățile și condițiile din România".

NICOLAE CEAUȘESCU
I

Mult iubite ți stimate 
tovarășa NICOLAE CEAUȘESCU,

In acest moment cu profunde semnificații 
în viața politică a țării, sub semnul adeziu
nii unanime la Hotărârea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27—28 iunie a.c., cu privire la rea
legerea Dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, în func
ția supremă de secretar general al parti- 
doini, etapa parcursă de România socialis
tă de la istoricul Congres al IX-lea al 
Partidului Comunist Român se înscrie ca. o 
amplă și luminoasă deschidere spre culmile 
progresului, civilizației și bunăstării poporu
lui nostru, angajat cu fermitate și elan In 
măreața operă de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
patriei spre comunism.

Bilanțul marilor realizări, al strălucitelor 
izbînzi obținute prin muncă și luptă eroică 
de poporul român în cei 24 de ani care au 
trecut de la Congresul al IX-lea, impresio
nantele ctitorii ale acestei glorioase _ epoci 
stat indisolubil legate de numele, gândirea 
si faptă Dumneavoastră, mult iubite șl sti
mate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, de 
neobosita și prodigioasa activitate pe care o 
desfășurați cu pasiune, cutezanță revoluțio
nară și înalt spirit patriotic, spre împlini
rea celor mai nobile aspirații ale națiunii 
noastre, oferind un înalt exemplu de abne
gație și devotament față de popor, față de 
cauza socialismului și triumful păcii în 
ltune.

La acești glorioși ani, de când Dumnea
voastră vă aflați in fruntea partidului și 
statului nostru. România socialistă a mers 
din victoria. In victorie pe coordonatele ți
nui ritm accelerat de dezvoltare economico- 
soeială, de înflorire fără precedent, conturând 
• perioadă distinctă și luminoasă, incrustată 
ea litere de aur in istorie, pe eare, ea 
profundă și aleasă mindrie patriotică, e nu
mim „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU”.

In amplul proces de transformări înnoi
toare ale patriei, alături de Dumneavoastră, 
un rol de excepțională însemnătate l-a avut 
șl îl are mult stimata tovarășă academician 
doctor inginer ELENA CEAUȘESCU. remar
cabil om politic, eminent savant de renu
me mondial, a cărei prodigioasă activitate 
a contribuit în mod strălucit la fundamen
tarea și înfăptuirea planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socială a pa
triei, Ia puternica afirmare a științei, în- 
vățămîntuiui și culturii românești.

Istoricul Congres din vara anului 1965 se 
înscrie in conștiința generațiilor prezente și 
viitoare drept momentul politic ce a des
cătușai energiile creatoare ale poporului ro
mân, dindu-i sentimentul deplinei mindrii 
patriotice și demnități naționale, al prețui
rii gloriosului său trecut multimilenar, di- 
namizîndu-i forța și capacitatea de a-si 
făuri liber, independent și suveran, viata sa 
nouă, socialistă și comunistă.

Procesul neîntrerupt al transformărilor 
revoluționare inițiat la Congresul al IX-lea. 
sub înțeleaptă și clarvăzătoarea Dumnea
voastră conducere, mult iubite și stimate 
tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, a asigu
rat dezvoltarea armonioasă a tuturor dome
niilor de activitate, creșterea complexă a 
calității muncii și vieții întregii națiuni. In 
pas cu continua transformare economico-so
cială a țării, mișcarea sportivă românească 
a cunoscut o viguroasă ascensiune, a căpă
tat noi valențe și dimensiuni. Sportului 
românesc de masă și de performanță i s-a 
asigurat o trainică temelie, prin marea com
petiție națională „Daciada**, care ilustrează 
concepția partidului nostru, a Dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar general, 
despre menirea educației fizice și spor
tului în viața societății și rolul lor educa- 
tiv-formativ.

Ia aceste momente, de legitimă si înaltă 
vibrație patriotică, prilejuită de împlinirea
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E
xistă în istoria patriei date- 
simbol, evenimente deschizătoa
re de nou destin, momente u- 
nice, cu adinei și puternice re
zonanțe în inima și conștiința nea

mului, pe care trecerea timpului nu 
le estompează, ci — dimpotrivă —le 
amplifică dimensiunile ți semnifi
cațiile. Un astfel de moment cru
cial — gravat cu litere de aur În 
istoria partidului nostru comunist și 
a României socialiste șl înscriind pa
gini de glorie In anii care i-au ur
mat — îl reprezintă ziua de 24 iu
lie 1965, cînd în fruntea partidului 
și a țării a fost ales, prin voința 
unanimă a comuniștilor $1, deopotri
vă, a întregii națiuni, cel mai iubit, 
mal destoinic și mai devotat fiu al 
poporului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. încercatul 
și neobositul revoluționar, Inflăcăra- 
tul patriot care și-a dedicat întreaga 
viață, ca patos și cutezanță neîntre
cute, cu exemplară dăruire și gene
roasă putere de sacrificiu, cauzei și 
triumfului idealurilor socialiste și co
muniste, luptei duse de clasa munci

0 STRĂLUCITĂ OPȚIUNE ISTORICĂ 
PENTRU UN TIMP DE GLORIE

toare, de întregul popor, pentru edi
ficarea noii societăți, a unei țări li
bere, independente și suverane. A fost 
și va rămîne o zi memorabilă, ziua 
marii, unanimei ți legitimei opțiuni 
naționale, care a dat dimensiuni is
torice Congresului al IX-lea alP.C.R.

O strălucită opțiune pe deplin jus
tificată de înaltele merite ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. de însu
șirii» sale de excepție, puternic con
turate încă din fragedă tinerețe, din 
anii grei ai ilegalității, cînd. In eroi
cele bătălii împotriva exploatării ca
pitaliste și a fascismului, și-a de
monstrat clar ți convingător curajul, 
dîrzenia, demnitatea și fermitatea în 
afirmarea și apărarea idealurilor co
muniste. Excepționalul său talent 

organizatoric și remarcabila sa capa
citate de mobilizare a maselor au 
strălucit cu intensitate ta viitoarea 
revoluției de eliberare socială și na
țională, în ampla activitate desfășu
rată de partid pentru cucerirea pute
rii politice de către clasa muncitoare, 
ta procesul de transformare revolu
ționară a societății și de construcție 
socialistă. Aceste strălucite calități 
au constituit substanța actului politic 
major prin care forumul comuniști
lor, în consens cu întregul popor, a 
ales — într-un moment hotărîtor, cu 
deplină încredere și cu înaltă răs
pundere față de prezentul și viitorul 
patriei — conducătorul partidului și 
al țării, ps cel ce avea să traseze 
limpede, vizionar, drumul înnoiri

lor, al unei splendide ascensiuni a 
României socialiste spre piscuri tot 
mai frialte de progres și civilizație.

Cei 24 de ani care au trecut de la 
istoricul Congres al IX-lea, ani de o 
densitate faptică impresionantă, ani ) 
de mărețe împliniri ta toate dome- i 
niile vieții materiale și spirituale a 
națiunii noastre, au confirmat din 
plin justețea acestei supreme op- t 
țiuni. Un arc de timp care se con
stituie într-o perioadă distinctă a is
toriei patriei, definită de popor, ta 
semn de adincă recunoștință, aleasă 
stimă și înaltă mîndrie piatriotică față 
de Ilustrul ei ctitor — „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU». Un ales o- 
magiu adus conducătorului iubit al . 
partidului și statului, genialului stra
teg șl gînditor de excepție, tnflăcă- 
ratului patriot și militant revoluțio
nar. tovarășul ' Nicolae Ceaușescu. 
Erou între eroii neamidui, proemi
nentă personalitate a lumii contem
porane, eminent luptător pentru cau
za socialismului și comunismului, a

(Continuare ta pag. a 4-a)



DE 4 ORI PE PODIUM LA LUPTE LIBERE
LUPTA STRINSA PENTRU PRIMU

• Mircea Gutuș, Istvan Demeter și Loredan Toma - 
medalii de argint • Bronz pentru Constantin Cord a 
neanu • Echipa noastrâ - pe locul III

BURSA. 23 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). în sala 
AtatOrk din localitate »u conti
nuat sâmbătă întrecerile Campi
onatului European de iu.Dte pen
tru juniori. încheindu-se dumini
că seara. Ziua de sîmbătă. cea 
mal încărcată dintre cele trei 
ale concursului a fost fructu
oasă pentru tinerii 
reprezentant!. majoritatea 
lobttnînd victorii care 
permis ascensiunea pe 
trente ale clasamentului ___
neam. Sl astfel, spre satisfacția 
delegației noastre sportivii ro
mân! au obtinut patru medalii 
între care trei de argint si una 
ide bronz. Autorii acestor suc
cese sînt Mh-cea Gutus (46 k«i 
Istvan Demeter (58 kg) Loredan 
Toma (88 kg) — care au ur
cat ce treapta a doua a DOdiu- 
ânului de premiere — sl Con
stantin Corduneanu (S4 kg) — 
medalie de bronz.

noștri 
i lor 
le-au 

noi 
euro-

Reuniunea pentru stabilirea locurilor s—4 a avut toc duml- 
gică dimineața, ta rindui concu- 

entilor afltadu-se si doi spor- t'.vl români. Constantin Cmxlu- 
neanu (54 kg) și Gabriel Ciucă 
(M kg). Primul l-a lnttlnlt pe <3. Anostolls fGrecla). pe oare 
l-a întrecut dar la puncte. 7—? 
Corduneanu lunttnd prudent sl 
atacând exact atunci etnd a 
trebuit. Ciucă a avut si el toa
te «ansele să urce pe podiu
mul de nremiere. eondurfndu-l 
3a puncte 2—0. pe elvețianul 
C. Fever. Dar. ta loe să lupte 
atent, ei a neglijat apărarea, a 
fost egalat cu « secunde înain
te de gongul final sl attot de
pășit tn prelungiri, fiind obli
gat să rămlnă De locul 4.

Reuniunea finală s fost net 
dominată de luptătorii sovietici, 
învingători to toate cele opt fi
nale susținute de el. între fc- 
vinsll lor afllndu-se «1 cel trei

concurentl români ajunși ta •- 
ceastă etaDă. MJreea Gutuș ■ 
fost Întrecut prin superioritate 
(0—15) duDă 2.55 mln. de către 

Bugar Orudjov. Istvan Demeter a 
fost învins Dria tus » decizie 
DriDită) in tain. L1L te tata tai 
Zaza Zozlrov. In momentuâ ta 
oare SDo-rtlvul sovietic conducea 
ia Duncte cu 6—1. Loredan To- 
ma. cel mal tinăr nartlelDant 
la întreceri (are numai 16 ani), 
a luntat foarte curajos si hotă- 
rit eu Oleg Ladik. dar diferen
te de pxneriență și gabarit «l-a 
mus ta final cuvîntul. Laxfik 
tnvingîndu-1 la puncte cu •—1.

Ceilalți campion! europeni 
stat î Norair Gevorkian (56 k 
Ovsep OvsÎDian (6« kg). Hanapl 
Abdalov (74 kg). Bagaudin U- 
«nahanov (54 kg). Gela UbDava 
(115 kg) — toți din U.R.S4B. șl 
Veil Eliș (63 kg) si Yalgto Oz- 
demtr (81 kg) — ambii dta 
Turcia.

Deși cu o echină incombletă. 
tcel 7 tinetrl 
au izbutit 
oeunînd 
mental DC

luartători români 
o performanță notabilă, 
locul HI ta ciasa- 
natiuni.

Mihai TRANCA

ECHIPELE NOASTRE - ÎNVINGĂTOARE
ÎN PRIMA FAZĂ LA TENIS DE MASĂ

LUXEMBURG. 23 (orin telefon, 
de la trimisul nostru apeelal). 
Participare nu numai record la 
această a 32-a ediție a Campio
natelor Europene de tenis de 
masă pentru Juniori și eadeți, 
dar sl valoroasă la start afiln- 
du-se 471 de competitori din 21 
de țări (după ultimele date fur
nizate de computer!. multi din
tre el eu o remarcabilă forță 
de loc. in special 1# nivelul Ju
niorilor sl funîoarelor. Sîmbâtă 
si duminică. tatr-un program 
care a decurs non-stop aproape 
12 ore au avut loc prime <• 
de meciuri din grupele prelimi
nare. nrintre protagoniste «flîn- 
du-se si cele trei renrezentative 
ale României care au 
ta această 
■victorii consecutive. ___ ___
le-a adus locul I tn serii si le-a 
■plasat nrintre favoritele compe
tiției.

Aceasta nu înseamnă eâ par
cursul lor a fost ușor un exem
plu const!tulndu-l sl partida ju
niorilor eu Belgia, care a durat 
aproape S ore. sununlod pe ju
cători la un mare consum de 
energie fizică și psihică.

Dar să ne referim ne scurt la 
drumul străbătut de echipele 
noastre spre cea de a doua fază 
a .europenelor- cea care, ta

realizat
fază a competiție'

ceea ee

fond, deschide poarta spre po- 
tHumul de premiere.

Călin Creangă. Zoltan ZoRU 
sl cadetul Cristian Toi. care al
cătuiesc formația noastră de ju
niori. au întrecut eu 6—2 echipa 
din San Marino, tatr-un prim 
joc de acomodare, dunâ un 
drum obositor de aproape 36 de ore pină la locul competiției con
tinentale. Ei s-au impus «pol 
clar, eu 5—6. ta meciurile eu 
formațiile din Danemarca șl 
Scoția, pentru a urma amintită 
oartidă cu Juniorii Belelei. A- 
ceasta s-a încheiat cu o meri
tată victorie eu 5—X in fata u- 
nel formații susținute frenetic 
de galerie sl care aspiră la o 
poziție fruntașă, obiectiv posibil 
de atins date fiind valorile de 
care dispune.

Pe parcursul acestei 
cea care a leslt 
evidentă a fost 
favoritul nr. 2 
simplu, ei fiind 
ne secondat de ___
si chiar de Cristian Toi. la

UL dună un 2-2 de ..încălzire- 
cu formația Italiei, s-au Impus 
cu 3—0 in partidele eu Franța »• 
Elveția, ambele jucătoare supil- 
nindu-se bfiie. Dar, 
greul abia începe.

Si cad-etele Georgeta 
sl Laura Nteotae au 
cu o evoluție pozitivă . _ _ 
formațiile Angliei. Belgie» M 

Insulelor Man sl 5—1 cu Franța, 
dar le așteaptă o misiune foarte 
dificilă ta cea de a doua fază, 
unde ke vor grupa adevăratele 
valori.

La ora 
•ea de a 
• departe

firește.

convorbirii noastre 
dona zi a competiție! 

_______  de a se fi Încheiat.
Abia dună ultimul loc vom eu- 

si componenta fazei a 
in urma tragerilor la

_____ partide 
cu oregnantă ta 
CMin Creangă 

la Individual — 
suficient de bl- 
Zoltan 7.01 tan

' *- 
cesta din urmă spunlndu-ri eu- 
vlntul șl lipsa de experiență, șl 
faptul că concurează la o catego
rie suroerloară de virată.

La rlndul lor. Adriana Năsta- 
se si Iulla Rîscanu. ca șl băle-

noaste 
doua. ui urina viaxw,—
sorți. întrecerile se vor dis
puta luni, $1 la capătul lor spe
răm să transmitem din nou 
vesti bune.

Deocamdată, dtotne celelalte 
formattî partteipante se «les- 

nrind cele ale Uniunii Sovietice. 
R.F. Germania. AngUei (juniori) 
Iugoslaviei Ungariei. Uniunii 
Sovietice (junioare! sl Ceho- 
jsiovaclei. Uniunii Sovietice «1 
Ungariei (cadete). care si-au 
nus sl ele candidatura la locu
rile de frunte prin comportarea 
foarte bună de pînă acum.

Așadar. Întrecerile de luni vor 
fi decisive pentru calea podiu
mului. marți urmlnd sâ se dis
pute mult așteptatele finale.

Emanuel FANTANEANU

CIȘTIGATORI NESCONTAȚI IN COMPETIȚIA TENISMANILOR
SOFIA. 23 (prin telefon, 

la trimisul nostru special). 
Dă o săDtămînă de partide nu 
disputate, de calitate s-au ' 
chelat. cu Învingători nescontați 
întrecerile celei de a 14-a ediții 
a Campionatului European de 
tenis pentru eonii 04 ani), des
fășurat pe terenurile Complexu
lui sportiv Akademlk din loca
litate-

Dacă In întrecerea băieților 
noul deținător al titlului conti
nental suedezul Thomas Tokan- 
ion. fusese, totuși cotat drept 
al 5-lea favorit. t_ 
feminină o outsiders 
Baceva (Bulgaria) 
campioană, toate cele 
rite părăsind De rtnd

de 
Du-
In-

fo competiția 
eră Ltobomira 

este noua 
ont tavo- 
concursul.

In turneul

de la Moscova

Doar primul set al finalei mas
culine a fost mai dificil pentru 
Tokanson. care si l-a adjudecat 
la tie-break. 7—6. în cel de aj 
doilea el cîstigînd fără emoții.
6— t tn fata iul Hendrik Dreek- 
mann (R.F.G.). In semifinale. 
Tokanson a dispus cu 2—6. 7—5.
7— 5 de F. Kascak (Cehoslovacia). 
iar Dreekmann cu 6—1. 7—5 de 
L. Pranic (Iugoslavia). Medalia 
de bronz l-a revenit Iul Kascak, 
învingător cu 6—2. 4—2 la Pranic.

' ta finala feminină primul 
a fost mal tensionat. 7—5.

al doilea. Baceva. sigură de 
__ disnuntad CU 6—4 de An
gelique Olivier (Franța), tn se
mifinale : Baceva — Eva Diez 
(Spania) 6—1 6—î. Olivier —
Mala Ipsa (Iugoslavia) 6—X 6—4. 
Pentru locul trei tusa — Diez 
6—2. 6—2.

Antoanela Voina a clstigat 
turneul de consolare rezervat 
sportivilor care au Ieșit din com
petiția principală ta primele 
două tururi. Votaa a Învins SUC

Si 
set 
In 
ea.

ceslv. ta oDtimi. ne Suzanne 
Locher (Elveția), eu 6—1. 6—1,
tn sferturi. De Kaartie De Smlt 
(Olanda), cu 6—4. I—4. In semi
finale. ne favorita nr. I 1 cam
pionatului. Rita Grande (Italia), 
cu 6—2. 6—2 si. to finala, pe 
Victoria Gray (Anglia), cu 6—0, 
6—0. Reațlzînd această serie de 
victorii. Voina a dovedit că In
succesul! din turm al doilea • 
fost un accident. DOtentlaluU ei 
tehnic si tactic fiind superior 
edui din nartlda nlerdută ta fa
ta sovieticei Gabriela 
Dună cum se stle. 
sportivi români au ieșit _. .. 
din comnetltia pentru titlurile 
de camnlonl Alexandru Banc»» 
in 16-lmi Cătălina Cristea to 
optim!. Iar Gabriel Trifu to sfer
turi. Ultimul Dierzîndu-si parcă 
suflul după un început bun. 
care ne îndreptățise să sperăm 
ia un loc de frunte ta daaa- 
mentut final.

Ooino STANESCU

Belen 1. 
cellalt! 

ne rfn<3

DEBUT VICTORIOS SPORTIVII NOȘTRI IN ALTE COMPETIȚII
AL TINERILOR

NOȘTRI RUGBYȘTI
Reprezentativa ae tineret 

țării noastre 
său joc tn 
internațional 
Moscova Ea 
iccționaiâ a 
fața căreia a obținui 
moașă victorie. 
18—11 (6—3) 
lor formației 
Chirii* 
vituri de oedeapsă 
formare ~ 
re : Carp 
Sava M Docar u - Totan. Tu- 
tunea (Florescu) - Șugar 
Moțoc Gurănescu (Șugaru) 
Slușarluc, Cojocarii) - Bote- 
zatu Tufă Man

In continuare jucâtorn noș
tri vor evolua tn compania e- 
ehipelor A șl B ale Uniunii 
Sovietice tar la 29 iulie vor 
lua parte la un turneu de 
rugby ia 7.

a 
a susținut primul 
cadrul turneului 
de rugby de 
a intilnn v 

făru Galilor.
i o
scorul 

puncte- 
au fost 
- 4 io- 

crans

ia
4e- 
tn 

tru
decu 

Autorii 
române 

eseu Carp
Ș>

Echipa riștigătoa- 
Chirilă Franctuc

Totan.

MUNCHEN (Agerpres). In 
optimile de finala ale turneu- 

de la 
jucă- 

Segăr-

iui masculin de tenis 
Furth (R.F Germania!, 
torul român Florin 
eeanu l-a Învins eu 6—4, 7—0 
pe vest-germanu) Paul Vojtis- 
chek tai italianul Federico
Mordegan i-a eliminat eu
7—5 6—3 pe Richard Vogel
(Cehoslovacia!

tAgerpresj. In 
competiția internațională de te
nis pentru juniori. „Cupa Prie
tenia- de la Katowice, in sfer
turile ie finală ale probei 
simplu tete 
(România; « 

6—3 6—4 pe
rowicz (Polonia) 
taie Mele Barkan

Manela staroste 
6—2 6—O . Juna 
(U.R.S.S.) — Beata
gariai 6—3 6—1

de 
(sabela Martin 

intrecut-o cu 
Katarina Todo- 

Alte rezul 
(U.R.S.S.) 
'Polonia) 
Bușenița 

Zoii (Un-

VARȘOVIA (Agerpres). 
ziua a doua a turnoulm 
handbal feminin

tn 
ie 

din Polonia.

rezervat echipelor de tineret, 
selecționata României a între
cut cu scorul 34—22 (15—9) e- 
ehipa Suediei. Cea mai bună 
jucătoare de pe teren a fost 
românca Monica lacob. au
toare a 11 goluri.

NUMEKELk EXTRASA 
TRAGEREA LOTO I

23 IULIE 198»
Extragerea I : 28 2 22

extragerea a Il-a : 57 X

LA 
DIN

«5
27 : extragerea a III-* : 63 42 
58 U.
Fond de eiștiguri : 453.315 lei

ilM
i

La sfîrșittd săptăminii trecu
te, in Sala Sporturilor .Victo
ria** din Ploiești a avut loc — 
intr-o organizare excelentă — 
Concursul .Prietenia1* la gim
nastică ritmică, la care au par
ticipat sportive valoroase din 
Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba, 
R.D.G., R.P.D. Coreeană, Polo
nia. R.P. Mongolă. Ungaria. 
U.R.S.S. și din România. Cu 
această ocazie publicul ploieș
tean — venit d de xl la nu
măr apreciabil — a urmărit 
evoluțiile celor mai tinere gim
naste — pînă Ia 14 ani — din 
țări cu tradiție in «portul gra
ției și frumuseții, printre care 
și pe gimnastele noastre da 
perspectivă.

O frumoasă impresie artisti
că au lăsat prestațiile Irtnei 
Deleanu (România), cane «-a 
clasat, nu fără emoții, pe primul 
loc in concursul general la in
dividual compus, împreună cu 
sportiva bulgară Veselka Gri
gorova. Spunem nu fără emo
ții fiindcă in prima zi și la 
primul obiect (coardă) Irina a 
evoluat superb, obtinind și 
cea mai ridicată notă, S,50, ca 
apoi să rateze copilărește la 
cerc (!) cu o firească scădere 
vertiginoasă de notă — 8.75.
astfel că Diana Popova (Bul
garia) s-a instalat pe primul 
loc, cu 18,60 p după două apa
rate. In prima zi de concurs...

A doua zi lrina Deleanu se 
mobilizează exemplar la urmă

toarele două obiecte (minge 
măciuci) și. cu execuții

Și 
... _____ __ la

Înalt nivel artistic și spectacu
lar. este apreciată de brigăzile 
de arbitre cu 9,75 p și, res
pectiv, 9,65 p, clasfndu-se a»t- 
fel pe primul loc cu un 
punctaj de 37,650. la egalitate 
cu sportiva bulgară Grigoro
va. Un loc meritat și, in ace
lași timp, dătător de speranțe 
pentru lrina Deleanu, care, 
sperăm că va mai confirma în 
viitoarele concursuri interna
ționale. Evoluții bune au mai 
avut Alina Voinea, AncuțaGo- 
ia și Alina Pâduraru. Prestați
ile bune și chiar foarte bune 
ale tinerelor noastre gimnaste 
au adus echipa României pe 
locul doi. după formația 
U.R.S.S. și Înaintea edei a 
R.D.G. în clasamentul neofi
cial.

S-au prezentat o mulțime de 
noutăți în compozițiile exerci- 
țiilor, originalitate, virtuozita
te. risc, concepție 
muzici frumoase și mai adec
vate. costume viu 
toate concurind la realizarea 
unei impresii artistice deose
bite.

O prezență frumoasă in Con
cursul .Prietenia" de la Plo
iești au avut-o gimnastele din 
R.P.D. Coreeană cu evoluții de 
un inalt grad artistic și spec
tacular. De asemenea, mențio
năm faptul — deloc negbjabil

— că evolut 
cadrul „Prle 
predate de 
arbitre într- 
si competent 

După conct 
mat in ultii 
obiecte. tf**(f 
uă sporu. \ 
la cite un o 
cu amănunte.

regizorală.

colorate,

CLASAMET 
compus: 1,
(România). 3' 
Grigorova (1 
3. Diana Pi 
37,450 p; 4. 
(U.R.S.S.) 37. 
Serebrianskii 
p; 6. Irii: 
(U.R.S.S.) 37 
ța Goia (Ron 
trisenko (U.R 
pe locul 11. 
(România) 36. 
U.R.S.S. 112,1 
112,00 p; 3. 
109,30 p. 5

c

SUCCEJ

S-A IMPUS LA BASCHET FEMININ
• TG* ®*UREȘ, 23 (prin teleton). 
In Sala Sporturilor din loca
litate, Intr-o foarte buna or
ganizare, asigur ată de CJJ5.FJS. 
si A. S. Comerțul, s-a dispu
tat Turneul final al Daciadei 
de performanță la baschet fe
minin, cu participarea repre
zentantelor județelor Bacău, 
Brașov, Mureș și municipiului 
București (cam puțin pentru o 
finală națională 1).

După primele două zile de 
întreceri (vineri și «îmbăta), 
favoritele au acumulat tot a- 
tîtea victorii; București — 
Bacău 75—54 (42—26), Mureș — 
Brașov 102—23 (51—13) ; Bucu
rești — Brașov 92—24 (52—13), 
Mureș —Bacău 91—63 (53—41). 
In ultima zi (duminică) am
bele partide au stat sub sem
nul luptei pentru cucerirea u- 
nei medalii.

In primul meci, reprezentan
ta județului Bacău (in fapt e- 
chipa Robotul, antrenor Ion 
Mihai) a întrecut cu 86—31 
(45—15) formația Brașovului 
(Voință II, cu jucătoare foarte 
tinere ți neexperimentate, an- 
trenoare Iulia Velicu), după 
un joc dominat din minutul 7 
ptaă in final. Au marcat : 
Bunget 29, Negruți 5. Bctiș 24, 
Mattel I, Petroiu 7, Lupașcu 4. 
Broșteanu 7, 
tiv Rotaru 4, 
15, Ciuche 
Bilcu 2.

In partida 
(reprezentată . .
trenor Ștefan Bencze) a dis
pus cu 83—57 (41—34) de re- 
reprezentativa Bueureștiului 
(Rapid, antrenor George Lăză- 
rescu). A fost un Joc extrem 
de disputat, ambele formații 
luptînd eu multă ambiție ți 
dăruire pentru victorie. După 
ce bucureștencele au condus în 
mln. 6 cu 14—5. mureșencele 
egalează in mln. 13 :24—24. tre- 
cînd la clrma jocului Din •- 
cest moment gazdele se deta
șează ți ciștigă într-o partidă 
frumoasă. facilitată de ma! 
buna lor evoluție. materiali
zată prin precizia aruncărilor 
a pătrunderilor Suzanei Șan- 
dor prin apărarea foarte bună 
ta care am remarcat-o pe Su-

Mușat 2, respec- 
Bâdescu 2. Radu 

7, Nisipeanu 1,

vedetă. Mureșul 
de Comerțul, an

MSULTATELB CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN S3 IUUE IBSS

1. Wianut Aue — Rama Bu
curești 1 ț L Oeraryte I.S — 
Spartak Vama 1 : * * ’
Sgeols — F.C. Den 
1.503 Copenhaga — 
tra 1 : S. MalmO 
Hansa Rostock I s 
Târnovo _____
7. I.F.K.. GSteborg _____ _
Banyasz X : (. Lyngby B.K. — 
Lokomotive Leipzig X : ». Sta! 
Mltaec — Stuttgarter Kickers 
X ; 16. Dlugardens I.P. — Na- 
•stved I.F. 1 ; 11. Oerebro S.K. 
— Stofele Banyasz 3 : 12. G.T.s 
Wlsla Cracovia — Sparta Pra- 
ga X ; IX Vcfle Boldklub - 
Banik Ostrava X.

Food de cîstfeuri: 607.333 tel.

X R.F.C. Li- 
Bosch X ; 4. 
Plastika Ni- 
FJT. - F.C 

. . X F.C. Eter 
M.T.K. Izzo Vaci X : 

Tatabanys

zana Podraczk,. cucerind ast
fel medaliile de aur ale Da
ciadei, rapidistele trebuind să 
se mulțumească cu locul doi și, 
deci, cu medaliile de argint. 
Marcatoare . Sinchevici 9, Șan- 
dor 19. Jakabfi 21. Zsigmond 
20, Podraczky 10. Bulgăr 2, 
Nagy 2, respectiv Popa 12, Bi- 
duianu 14, Moanță 
16, Laszlo 4, Zafiu

Clasament final : 
6 p — campioană

5. Cristescu 
«.
1. 
o 

pe 1989, 2. București 
Bacău 4 p, 4. Brașov

Coșgetera turneului 
desemnată Edith Jakabfi care 
a înscris 92 puncte.

Brigada de arbitri, formată 
din : C. Dumitrache, E. Poe- 
naru, B. Luca (București), D. 
Roșea (Oradea), P. Bara ți I. 
Toth (Tg. Mureș) a asigurat o 
desfășurare foarte bună tur
neului.

Constantin ALBU,

MUREȘ 
Daciadei 
5 p, 3. 
3 p.
a fost

eoresp.

• Cite 7 vi 
•Petre Căi 
spectaculos 
federația n 
■ _ ® 

De la 
precizat gra<|ț 
acestui «Tura 
lupte al R 
sîmbătâ și di 
atletism a Cc 
gust" : au li 
ra component 
tre naționale, 
tivi din U.R. 
nia și Iugosl;
ei avînd în 
de diferite st 
campionate n 
pene (cîteva 
stituit, de al 
finale europe 
dialelor ț***. j 
întrecere- 5e 
valorică și — 
sebit de util 
mai desparte, 
nă de Cam 
ale seniorilor*: 

în linii nu 
prisma rezult 
poate nhreoi'a
cîști^înd la 7 
gorii de grei

n eml 
în cel 
gătorii 
sebit a 
șovan

de 
dc Iii 
la ltt: 
imnri 

kt

Turneul nr. 3 în „Tro

IN ULTIMA ZI, MEC
• Rapid București, ciștigind și acest t 

tine, în continuare, neînvinsă, pe primi 
‘ ‘ locs*a evidențiat, deși turneul 

prin neparticipare.
Ultima zi a competiției de 

volei de la Constanța dotată 
cu „Trofeul Sportul" a progra
mat 4 meciuri, in reuniunea de 
simbătă-dimineață s-au intil- 
nlt două pretendente la ocu
parea locului intii in acest tur
neu : Rapid ș) Penicilina. Me
ciul a debutat tn nota de su
perioritate a teșenoelor, care 
au condus cu 6—2, după care 
a fost rindul rapidisteior 
iasă Ja rampă" 
pase ale Liviei Gliga 
fructificate cu _ _________
de coechipiere, pînă la ciști- 
garea setului Situație 
identică tn cei 
In schimb, in 
treilea, evoluție 
teșenceloT 
setui ia 2 
palida iot 
precedent 
repede la 
șencelt «-au apropiat 
insuficient Scor fina) 
- PENICILINA 3—S 
—2. 8) Remarcate 
Bujor .Daniela Buhiea. ș, ml 
nița Pintea Dantela I b» 
eilâ (R), respectiv Dana Si .-tt-O; 
gean. Tatiana Popa ș< Aurelii, 
Preda. Au arbitrat D. Bnzdne 
Gh. lonas.

Și in partida Chlmpea 
Știința <-au oăstrat caracte
risticile din intîlnlrea prece 
dentă. După un prim-set In ca 
re băcăuanceie. eu o echipi 
mai omogenă, cu «tacuri pu 
temlce efectuate de Marcel» 
Olteana și Loredan* l’oloco 
seri, «-au impus clar, io satul

să 
excelentele 

fiind 
promptitudine

ele a) 
oei 

toarte 
iț„cane

f Rușinate 
evoluție 
rapid isteți.

13 O după

oarecum 
doilea 

le aJ 
ounâ i- 

adlii^-cf

■are 
dar 
M’i;

K(5
Kiculin

a avut

diviz 
Tatiă

secund 
pex, cu 
na Avram, car 
cisiv, a cîșt 
lea set a 
siune (cu 
13, 14) și 
celor, care _ 
următorul. St 
PEX - ȘTIU 
-14. —9). A
Costea — V.

tn reuniuni 
-ă oenultirt» 
(leului. CHIM 
VA. a fost j 
iisputate Ch 
iu-ș) primele 
Penicilina pe 
galînd la 2 
ta tie-breack 
volua’, *ia> at 
victoria cu 3- 
!2) Remarcat 
ou, Xenia 
Zabara (C.) 
Preda. Tatîan 
■»» Constantin 
-caria» — G! 

sell
După ee șr

Știr 
re 

do- 
Ran

eg 
a 
ti

ri ui «et 
ercat să 
turneului 
ringă ne 
au pierdut Îs 
totul secund 
depus urmele 
!NTA BAC. 
BUCUREȘTI 
—4). Remarc? 
(or. Luminița 
Gliga, Daniei 
respectiv Li



| „TURNEUL PRIETENIA" LA JUNIORI
României>C I

elor din I 
fost a- I 
izile de 

corect |

il a ur
la pe 
*‘a do- ■
- tară, I 
reveni ■

dividual I 
Delcanu 
Vesclka . 
37,650 p; I 
îlgaria), ■ 
uradova

Katia | 
i.) 37,350 I 
hicheva

Ancu- | 
ena Vi- I 
i p ; iar 
ăduraru . 
iipe : 1. I 
tomânia 1 * * 
lermană 
11NCA I

Marcela Olteanu, Eugenia 
(chim și Loredana Polocoșeri. 
Au arbitrat : C. Fcrencz și M. 
Scarlat.

După desfășurarea acestui 
turneu, clasamentul se prezin
tă astfel : 1. Rapid București 
8 puncte, 2. Chimia Rm. Vîl-
cea 7 p, 3. Penicilina Iași 6 p.
4. Știința Bacău 5 p.

Deși organizat la Constanța, 
turneul nu a fost onorat cu 
participarea de echipa locală 
Farul. Motivele invocate in a- 
părare nu stau în picioare. 
Oricum, pentru toate echipele 
cel mai bun mijloc de pregă
tire îl constituie tot meciul, 
tie el chiar amical. Aoest lucru 
l-a dovedii din olin divizio
nara B Chimpex care, timora
tă parcă la începutul turneu
lui. și-a dat drumul la joc pe 
oarcurs. avînd o evoluție as
cendentă. apreciată (deși a 
□ierduti de toată lumea Toți 
antrenori) orezenți ta turneu 
care și ei ieși au tosi ca
lați in iiverse ocalități de pe 
Litoral au iat totuși curs 
nvitațiet ie » participa la a- 
■est al treilea .trofeu" apre-

Selecționata
GERA, 23 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). Simbă- 
tâ, pe stadionul din localitate, 
o dată cu derularea finalei, a 
căzut cortina peste cea de ■ 
î3-a ediție a „Turneului Prie
tenia**. „O finală fără R.D.G. !**, 
cum titra cotidianul „Deutsches 
Sportecho**, dezvăluind dezamă
girea pentru necallflcarea echi
pei gazdă In ultimul act al 
competiției. Prin victoria la li
mită (3—1) obținută In compa
nia formației Bulgariei. ta 
cadrul grupei preliminare. re
prezentativa Poloniei și-a păs
trat avansul de un punct față 
de a doua clasată, R. D. Ger
mană, șl a promovat, alături de 
selecționata U.R.S.S., ta finală, 
unde a pierdut cu 8—1 (8—6).
Partida pentru locurile 3—4, 
dintre R.D.G. I — Cehoslovacia, 
(unde a oficiat la tușe șl com
patriotul nostru C. Gheorghe) 
s-a Încheiat cu scorul de J—i 
(0—1) in favoarea gazdelor.

După consumarea ultimelor 
partide din grupă, selecționata 
noastră de juniori a ocupat po
ziția a treia, lucind, in conse
cință, meciul pentru locurile 
3—6. Parteneră l-a fost echipa 
Ungariei, care a obținut victo
ria cu 1—0 (0—0), prin golul 
marcat In min. 70 de FAZEKAS. 
din apropiere, la mingea res
pinsă de Colceag In urma șutu-

tele Internaționale de lupte ale României

ĂTOARE DE SPERANȚE ÎNAINTEA „MONDIALELOR"
nânești la greco-romane ți la libere 
)ctavian Tenț au învins în cele mai 
e • O organizare care onorează 
s specialitate.

pune 
ulxate al 
țional de 

disputat 
sala de 
„23 Au- 
în afa- 

or noas- 
e apor
ia, Polo
ni dintre 

medalii 
ținute la 
iu euro- 
i și con- 
îșa unor 
,le mon- 
șMar, o 
>t J.tatență 

— deo- 
cînd ne 

tiv o lu- 
Mondiale

jebi prin 
,cte, se 
motive 
■Țî nd«*T*4

10 cate
ta tur-

re învin- 
nod deo- 
mică Ra- 
1 tlgat

iar in grupă 
de Serghei Ghlblov 
și Hakan Cetinkaya 

Nu e mai puțin ade- 
In meciul final, după 
excelent (3-0 ta min. 

,tem-

clar finala cu Dumitru Dră- 
gnici, după ce in grupă dispu
sese tot fără mari probleme 
de turcul Mustafa Ocal. Un

med de .4 stele** a oferit și 
Octavian Tenț (61 kg), care l-a 
învins In finală pe Vladimir E- 
vonov (U.R.S.S.) — ----—
dispusese 
(U.R.S.S.) 
(Turcia), 
vărat că 
un start _
1,10), Tenț a început să 
porizeze", tactică nu tocmai fe
ricită, care l-a adus la un pas 
de tuș 1 „Dușul rece** l-a re- 
impulsionat însă, el oferindu-ne 
în continuare un veritabil reci
tal (de altfel, meciul său și 
cel al lui Petre Cărare la gre
co-romane ar fl meritat premiul 
de frumusețe dacă... acesta s-ar 
fl oferit), cîștlgînd cu 10—5. O 
frumoasă surpriză a oferit ți 
Nicolae Ghiță (82 ' 
depășit pe cît de 
de meritat ne 
1. Gh. Mjîțu. 
măduianu <74
DUS si ei leier — 
Murat Amuka (Turcia), demon- 
strîndu-ne încă o dată că nu de 
talent duce lipsă... Tot ta cate-

Și
kg), care l-a
clar, pe atît
favoritul nr.
Claudiu Tă-
kg) a-a im-
ta ftnala cu

S portul" la volei (f)
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Rapid, neînvinsă oină acum

Cornel POPA

•tind ieoRPbita îui •itili-
ate N-au avut de nștigat 1e-
.‘îl echipeb or care te an-
-renează deoarece iupâ mu)-
fiplele arumulăr ia eapito
ui fnrrS t» anterior și
acum l)s-dp dimineață OP
dajă •»le au a hordat cu a
domt neenjr’ acestui con
•urs «ferinr1 l’SDUt.P Con
*ebit de atractive

Dunâ fisurare a trei tur-
iee ►vă menține în con-
'inuarr- ^china bucurestean?»

pe locul 6
Iui puternic expediat de Ilajdu. 
Plnă la înscrierea acestui gol 
reprezentata noastră a avut 
inițiativa in loc. insă eficacita
tea a lăsat iarăși de dorit. Vom 
aduce in discuție imensa situa
ție irosită în min. SI de Crudu, 
care, scăpat singur șl avîndu-1 
In față doar pe portarul Haj- 
das, a șutat în acesta 1 De men
ționat că, in min. 50, același 
Crudu a fost faultat clar In ca
reu, insă arbitrul nu a dictat 
penalty-ul care se Impunea, iar 
în min 73, la mingea șutată de 
Moga, s-a opus... transversala.

Arbitrul P. Weise (R.D. Ger
mană) a condus formațiile î

ROMANIA l Colceag — Moldo- 
veanu, HaMiner, Dicu, Lungu 
(min. 55 Moroșanu) — Moga 
(min. 78 Gane), SABO, Zanc, 
Moisescu (min. 74 Ungur) — 
Săvolu, Crudu.

UNGARIA s Vamos — Salacz, 
Szabados, Wendler, CSanyi — 
BEKO, Gareszl, Halusl, M. Sza
bo — Jaszek (min. 61 Szilvester), 
Kasik (min. 46 Bencze).

In celelalte meciuri pentru 
clasament — locurile 7—8 : 
Bulgaria — R.P.D. Coreeană 5—4 
(după loviturile de la 11 m),
locurile 9—10 : R.D. Germană II 
— Cuba 4—0.

Mihai CIUCA

gorla surprizelor s-ar putea În
cadra șl victoria lui Măricel 
Popa (62 kg) asupra lui Dănuț 
Prefit, deși, dacă ne gîndlm bi
ne, ta dreptul acestuia din ur
mă s-au mal adunat și alte 
contraperformanțe. îmbucurător, 
categoriile mari, unde valorile a- 
nar mal greu, au revenit repre
zentanților noștri, respectiv Aurel 
Panait (100 kg) șl Petrișor Cru- 
ceanu (130 kg). La eelelallte ca
tegorii : 82 kg : Ahmet Orec (Tur
cia) dispune la puncte de Gheor
ghe Neagoe ; 57 kg: Mihail
Cernov (U.R.S.S.) îl întrece la 
puncte pe tamaH Zurnacl (Turcia), iar la eat. 90 kg. Vădim 
Iioritnîi (U.R.S.S.) dispune prin 
abandon de colegul de echipă 
Iaroslav Bazlliuc.

In turneul de greco-romane am 
asistat liniștiți la primele trei 
finale. întrucît se întîlneau doar 
luptători români, titlurile fiind 
așadar asigurate. Au învins. în 
ordine. I. Dăseăiescu (ne sandu 
Marian) la 48 kg. Comei Chiri- 
tă (De Nicolae Onica) la 52 kg și 

Radu Strubert (pe Adrian Mă- 
riuț) la 57 kg. în continuare. 
Constantin Uță (62 kg) a făcut 
un meci foarte bun, dispunînd 
clar la puncte de Zeki Sahîn 
(Turcia). A urmat meciul de 
care am mai amintit, cel al Iul 
Cărare cu turcul Selih Urnaz 
(cat. 68 kg), încheiat cu victo
ria prin superioritate tehnică a 
sportivului nostru, dună ce o 
cascadă de procedee făcuse ca 

tabela de marcaj să se schimbe 
cu iuțeală de calculator : 2—0, 
4—0, apoi 6, 8, 12—0 pentru Că
rare. Acesta arată o formă ex
celentă ; de l-ar ține!... Nu la 
fel de convingător a luptat și 
Anton Arghlra (74 km. Învins 

în finala cu turcul Erhan Balei, 
după ce în grupe ne lăsase im
presia unei deosebite dispoziții 
de luptă. Sperăm ca acela să 
fie adevărul... La 82 kg. Darcia 
Berghi (U.R.S.S.) nu a avut pro
bleme deosebite în meciul cu 
sorin Herțea, care s-a mulțumit 
să facă un meci de așteptare 
(așteptînd ce îl). în fine, la 
cat. 130 kg. Ion Grigoraș s-a 
mobilizat exemDlar, a luptat cu 
ambiție, cîștlgînd în fața iul 
■Erhan Demirkoia (Turcia). In 
celelalte două finale : 90 kg :
Rama Kabadze (U.R.S.S.) b.p. 
Irfan Gijlirmac (Turcia) : 100 kg: 
Tanghiz Teodoradze (U.H.s.s.) 
H n Zs’C Tvan’avlH (TT R S *5.1

încheiem, deși la fel de bine am 
fl putut începe cu acest hicru, 
cub’lniind organizarea excelentă a 
turneului, aprecierea noastră doar 
dubllnd-o oe cea a tuturor de
legațiilor strSine Prin organi
zare șl condiții de disputare, 
înțeiegtnd si calitatea arbitraje
lor asigurate.

Sorin SATMARI

• La Brașov s-au disputai 
două meciuri de verificare. 
Sîmbătă. TRACTORUL BRAȘOV 
— SPORTUL STUDENȚESC 1—4 
(0—1) A fost al doilea meci 
amical ai studenților bucureș- 
tem după cel de la Sinaia, cu 
Montana iscor fina) i—0 auto
rul golului Oinu Popescu, ta 
min Vii desfășurai In tata a 
peste loon de spectatori A tosi 
un Io* plăcut tn care au punc
tat Stanici (miri 43) Prodan 
imiii 19 S Răducauu (min 
76* si vlibaie min afii respec 
tiv Mltroi (min 75) Formația 
nu tresteanA a roîosn armato 
nu n- vniclia - M Marian 
Crispa M r*npa O Popescu- 
Pană Lucaci Stă nici - A 
Popa rtriea Buțerch) Au ma’

■ i-a- 'T’tA vnnail Ciucâ 
Prodan vtotroc ti Grlgoroșcu- 
țA -c *s-4ucann <C. Gruia—
pnrpqr)

Duminica or *iwd ionul „Mu-

Divizionarele A la ora bilanțului

0 LECȚIE DE CARE TREBUIE SĂ SE ȚINĂ SEAMA
Cu cele două puncte cucerite 

în fața oțelarilor gălățeni, pe 
terenul acestora, care se pre
găteau de debutul lor în arena 
competițiilor europene, mai a- 
poi, cu alte două puncte cuce
rite la Tg. Mureș, cînd A.S.A. 
încă mai credea în șansele ei, 
Corvinul a anulat „șocul" turu
lui, adică meciul pe teren pro
priu cu Dinamo, și a atenuat 
surprinzătoarele egaluri eu 
F.C. Bihor și Universitatea 
Craiova, două semieșecuri în
registrate pe stadionul de lin
gă furnale. în consecință, cu 
zero puncte în «clasamentul 
adevărului", hunedorenii în
cheie turul pe un onorant loc
5. Dar a venit returul, cu 
schimbarea din mers a antre
norului, cu plecarea lui KIeîn 
și cu o programare potrivit că
reia în primele 6 etape urma 
să cucerească, după calculele 
hîrtiei. doar 2 puncte, cele pu
se în joc cu A.S.A., la Hune
doara. Așa s-a și întîmplat, a 
pierdut în deplasare la Con
stanța, Brașov, Moreni și la 
Dinamo, plus meciul de acasă, 
cu Steaua, cînd a făcut, totuși, 
o partidă excelentă. Și a ve
nit etapa a 7-a a returului, 
meciul pe teren propriu cu 
F.C. olt, moment din caro Cor
vinul urma să înceapă asă'tul 
spre pozițiile superioare ale 
clasamentului, acolo unde ne 
obișnuisem cu toții să o vedem. 
Dar, stupoare. Corvinul capo
tează și în cea de-a 7-a etapă, 
pentru ca, peste alte citeva 
etape, să mai 
piardă, tot pe te
ren propriu, un 
punct extrem de 
prețios în fața lui 
Inter. Ajunsă la 
—5, Corvinul este 
la mîna celorlal
te rezultate și evi
tă, în ultimul 
meci, trio-ul din 
coada clasamen
tului.

Acestea ar fi, 
deci, faptele. Dar 
care au fost cau
zele unei atit de 
vertiginoase că
deri? Dintr-un 
prelungit și repe
tat dialog cu Oc
tavian Cojocaru. 
antrenorul care a 
preluat echipa la 
începerea returu
lui, cu cîțiva din
tre jucătorii de 
bază ai echipei 
(Peicu, Gabor. 
Nicșa), cu condu- 
oerea clubului, 
cauzele ar fi mai 
multe și, nu de 
puține ori, în 
strînsă legătură 
între ele. Una 
dintre ele. limpe
de și clară pentru 
toată lumea, ar fi 
plecarea cîtorva 
jucători. Și nu ne 
referim, vorbind 
despre campiona
tul încheiat, la Andone, Rod
nic, și, mai tîrziu, Mateuț. Chiar 
și fără aceste trei incontestabile 
valori ale fotbalului rostru. 
Corvinul a navigat frumos în 
apele deloc liniștite ale primei 
divizii Ar intra, deci. în dis
cuție, pentru început, plecarea 
lui Cojocaru la Steaua, dar 
opțiunea lui, ca și a celorlalți, 
are circumstanțe atenuante, 
hunedoreanul mlzînd pe o 
recunoaștere superioară a ca

MECIURI
a ici pal", au jucat formațiile 
brașovene F0C.M. și TRACTO
RUL. Scor final : 5—0 (4—0) 
pentru divlzonara A. A fost un 
loc plăcut si util al treilea 
ilsputat de F.C.M la sfirșitu) 
săptămînil (4—1 U Sf. Gheor 
2be, cu I.M.A.S.A. și 4—0 la Tg 
Secuiesc cu Metalul) Golurile 
îu fost realizate de Earbu 
(min. 3, M și 55) Caciureae 
(min. 12) și Zahiu (min 44) 
p.C.M a aliniat următoarea for
mație : Santa - Andrași O. E 
Moldovan. Pătru, Ghergu — Ne- 
lelcearu, S. Drăgan Mandoca - 
^ahiu, Cadureac. Barbu. Au 
mai Jucat : Polgar Toderlclu 
Naghi. Lungu Andrasi L H<>- 
nika.

Marți, de ia ora t7.30 F.C.M. 
Brașov va tntîlni pe Universi- 

lităților sale. Dar n-a fost să 
fie așa. Dimpotrivă, revenit la 
Corvinul, după o trecere pe Ia 
Jiul, Cojocaru • „contribuit" 
din plin, printr-o prestație 
foarte slabă, ba chiar și dezin
teresată, la returul nefast al

15. CORVINUL 34
• Puncte realizate pe teren propriu : 25 (a pierdut cite 2 p 

la Dinamo, steaua șl F. C, OR, cite 1 p la F. C. Bihor, 
Univ. Craiova și F. C. Inter) ; puncte obținute ta deplasare : 
4 (cite 2 la Oțelul șl A.SA. Tg. Mureș).
• Golgeterii echipei : I. Peteu 15 goluri (4 din « n>) : 

Hanganu 9 ; R. Gabor. Nicșa — «te 4 ; Kleln, Gh. lorduche — 
cite 3 ; Bardac, C. Cojocaru — «te 2 ; Nuță, Bozga, Eaș, 
Cocan. E. Marian — cîte 1.

■ Jucători folosiți : 30 — Bardac 34 de meciuri : Ioniță, Coean 
— «te 33 ; I. Peteu. R. Gabor — cîte 81 ; Suciu. Hanganu — 
«te 30 : Tîrnoveanu 28 ; Nicșa 26 ; Bozga 24 ; Klein ; Gh. Ior- 
dache — cîte 16 ; Oaș, C. Cojocaru — «te 15 ; Stroia. E. Ma
rian — «te 14 ; Bejenaru 13 ; Gheorghiu 5 ; Manolacne 4 ; 
Nuță, Rădos, Chezan — «te 8 ; C. Postolache. Heidiner, Oco- 
lișan — «te 2 ; Blzolanu. Groz„, Mesaroș, Mitrieă. Bulgaru — 
«te 1.
• Media notelor echipei : 6,11.
• Mediile notelor Jucătorilor tpe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. Ioniță 6,42 ; 1. R. Gabor 6,37 ; 3. I. PetCu 6,31.
a Cartonașe galbene : 42 (18 suspendări) — 17 jucători (cele 

mai multe : Suciu 6).
• Cartonașe roșii : Tîrnoveanu (ta et. a XVH-a), Hanganu 

(ta et. a XXV-a).
• A beneficiat de 5 lovituri de ta 11 m : 4 transformate 

(toate de I. Peteu). una ratată fi. Peteu) ; a fost sancționată 
cu 13 Denalty-uri (9 transformate. 4 ratate).

echipei. Golgeterul de altădată 
al Corvinului n-a marcat ta- 
tr-un întreg retur decit două 
goluri, ambele lipsite de im- 
oortanță. in deplasare, cînd

Suciu, un fundaș central improvizat, in
tr-un spectaculos duel aerian cu Mateuț ; 
in planul al doilea, gata să intervină, 
Barda c.

Foto : Nicolae PROFIR 

coechipierii erau conduși cu 
cite două sau trei goluri. Ar 
mai intra in discuție și Klein, 
dar situația sa este intrucîtva 
diferită de cea a lui Cojocaru. 
fostul brav căpitan al Cămi
nului ajunsese într-un con de 
umbră pe care nu-1 putea a- 
nula (este chiar mărturisirea 
sa) decit prin integrarea *a 
într-un joc de angajament to
tal, asa cum știa că 1 «e va 
pretinde la Dinamo. Previziu
nile au fost reale, dar cu ce

AMICALE
catea Craiova. (V Secăreann— 
toresp.)
• DINAMO VULTURI) LU

GOJ - POLITEHNICA TIMI
ȘOARA t—2 (1—2). Autorii go
lurilor : Vleru (min. 5), pentru 
gazde, respectiv Bozeșan H 
(min. 21) șl Trălstaru (min. 46) 
.Poll- a jucat tn următoarea 
alcătuire : Almășan - Pasau, 
tonul. Stolcov Hunsău — Cră
ciun, Oloșutean viaicu — Bo- 
teșan II, Trălstaru Bărbosu. Au 
mal jucat : Timofte. Andreaș. 
Artimon. Cuc. Cristcscu. IC. 
Olaru — coresn.)

TIMIȘOARA
TIMIȘOARA . _ 
marcat : Bătrtau

pentru C.P.R.. res-

« C.F.B 
ENERGIA 
(1—9). Au 
(min 10). , . 
pcctiv ObradoviU (min. £3 

1-1

mare preț pentru Corvinul?! 
în tine, printre alte cauze tre
buie neapărat să subliniem că 
două din piesele de bază ale 
defensivei, Mărginean și Du- 
binciuc, au slăbit, prin pleca
rea lor, unul din comporta-

13 3 18 47-68 29

mentde altădată forte ,’e e- 
chipei. E adevărat, a-a sperat 
că Stroia și Bejcnaru, crescuți 
in „curtea" Corvinului și ade
seori lăudați de specialiști, vor 
suplini lipsa celor doi. Jar 8- 
cest lucru nu s-a întîmplat. în 
consecință, defensiva hunedo- 
reană, mai mult „încropită'' 
decit alcătuită, a lost punctul 
nevralgic al echipei. Absența 
celor doi fundași centrali avea 
să deregleze întreaga echipă, 
jocul ei, siguranța de la 
mijlocul terenului. Nici ceilalți 
„mînji" ai Hunedoarei, cu ex 
ceotia lui Hanganu și Cocan. 
n.-au prea dat satisfacție, drept 
oentru care eforturile „vetera
nilor" Pctcu, Gabor și Nicșa. 
inclusiv ale lui Ioniță, Bardae, 
Suciu și Tirnovcanu nu c-au 
mai „legat" ca altădată. A 
rezultat, pe ansamblu, o echi
pă dezarticulată, fără o idee 
clară de joc, deseori resemna
tă, mai ales în jocurile din de
plasare. Dar cauza cauzelor a 
constituit-o, credem noi, lipsa 
de omogenitate, necolaborarea 
dintre mai vechii și mai noii 
jucători ai acestei echipe a 
cărei forță era, cu ani în ur
mă, chiar unitatea ei, voința 
tuturor, adeseori exprimată ta 
teren, de a Învinge. Cu toate 
greutățile întîmpinate, foștii și 
actualii tehnicieni, inclusiv ju
cătorii cu experiență ai Corvl- 
nului, n-au știut să valorifice 
la timpul potrivit această pu
ternică armă a echipei. Nu e 
puțin adevărat că nici publicul 
n-a înțeles că trebuie să fie, 
mai ales la greu, alături de fa- 
voriții săi, adeseori jucătorii 
fiind apostrofați, cu precădere 
în ultimele meciuri, chiar de 
la intrarea în teren.

Ar fi vorba. în ultimă instan
ță, de instaurarea unui climat 
de încredere, de colaborare fi 
de dăruire totodată față de cu
lorile echipei. Și nu ne îndoim 
că jucătorii, antrenorii, teh
nicienii și conducerea clubului 
hunedorean, insclusiv spectato
rii. vor aprecia cu justețe dar 
și cu Încredere tn viitor, lec
ția foarte aspră a recent to- 
cbeiatulu! campionat

VUo NIT

dla lovituri de 1» U an. «O. 
Creta — eoresp.)

SEVERIN
JTRU 2-1 42-8).
David (mil. »), 
ji. 42). respectiv

a DROBETA Tn. 
MINERUL 2IOTRU 
An marcat s f
Hortopan (min. .
Lazăr (min. 61). Echipa Drobeta 
T. Severin ere un non antrenoz 
principal, ta persoana tu) Hta 
Balael, care va fi ajutat 
Paul Boiangiu șl Dorian fiuga. 
(V. Manalu — coresp.)
• F.C. INTER SIBIU — 

CLUJ-NAPOCA 3—3 (9—1). A«
marcat . Laurcutiu (min. 38 ■— 
din lovitură de 1» 11 m). Radu 
ti (min. 73). respectiv Muntean 
fmln 30) «1 Biro I (min. 84).

Miercuri și Joi. de l» ora ST 
F.C. inter va disputa alte doa? 
meciuri amicale, tn compacta 
echipelor C.F.1L Timișoara «I, 
respectiv, F.CAL Bra»"«. 0. !•- 
aeseu —• coresp.)



Telegramă adresată tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. 1)

« 24 de ani de la Congresul al IX-lea, spor
tivii României socialiste se mîndresc cu oa 
bogat și valoros buchet de succese realizate 
la marile competiții sportive ale lumii — 
Jocurile Olimpice, campionatele mondiale ți 
europene. Jocurile Mondiale Universitare.

; Cele 1757 de medalii cucerite ia această 
i luminoasă și rodnică perioadă din istoria 

tării. încununează munca și dăruirea pa- 
: triotică a reprezentanților tricolorului româ

nesc, care au răspuns prin fapte revolu
ționarelor Dumneavoastră îndemnuri de a 
face iotul pentru afirmarea patriei noastre 
drdti-

Insușindu-ne pe deplin ideile, orientările 
și iodioatiile formulate de Dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU, în Mesajul trans
mis icccntci Conferințe pe tară a mișcării 
sportive, ne angajăm că vom acționa eu elan 
revoluționar, cu consecventă și abnegație, 
pentru transpunerea exemplară în viată a 
importantelor obiective ce ne stau in față.

în aceste momente, de emoționantă evo
care a grandiosului eveniment politic pe 

L ;; ■ '

care îl reprezintă Congresul al IX-lea, acum, 
după aproape un sfert de veac de mărețe 
și epocale împliniri, părtași la realizările a- 
cestor ani frumoși ți pătrunși da cele mai 
înalte simțăminte patriotice, toți cei ce 
muncesc in domeniul mișcării sportive — 
tehnicieni, sportivi, activiști — îți manifes
tă întreaga lor admirație față de Dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU. făcindu-ne o dato
rie de onoare, de suflet și conștiință, din a 
reafirma sentimentele noastre de nemărgini
tă dragoste, de înaltă cinstire, aleasă și 
profundă recunoștință pentru rolul decisiv 
pe care 11 aveți în edificarea glorioasei •- 
pod de înnoire și prosperitate a scumpei 
noastre patrii.

In numele tuturor sportivilor României 
socialiste, al întregului nostru activ, reafir- 
mînd adeziunea deplină la Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R. privind realegerea Dum
neavoastră, Ia Congresul al XlV-lea, in înal
ta funcție de secretar general al partidului, 
respectuos vă adresăm, mult stimate și iu
bite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, ura
rea scumpă nouă, tuturor: „Să ne trăiți 
întru mulți ani !**

0 STRĂLUCITĂ OPȚIUNE ISTORICĂ
(Urmare din pag. I)
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progresului, înțelegerii 
conlucrării între toate 
poarele, a triumfului 
cil în lume.

Toate cite s-au zidit în 
acești ani, tot ceea ce am 
făurit mai durabil pe ca
lea continuă a dezvoltării 
libere și independente a 
țării se datoresc istoricei și 
fundamentalei opțiuni de 
acum 24 de ani a poporu
lui român. S-a ales atunci, 
de fapt, calea angajamen
tului eroic, a efortului 
neprecupețit și încrederii 
in capacitatea proprie de 
a făuri patriei socialiste un 
nou destin în istorie. Pre
figurat în 
incă de la 
IX-lea, cu 
cutezanță revoluționară, pe 
temeiuri profund știin
țifice, de secretarul gene
ral al partidului, drumul 
parcurs în toți acești ani 
de poporul nostru sub în
țeleaptă conducere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
va dăinui pentru totdeauna 
în istorie drept epoca de 
glorie și măreție a Româ
niei. O industrie puterni
că, bazată pe cele mai 
noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, s-a implementat 
cu vigoare în toate zonele 
țării ; o agricultură mo
dernă, de mare productivi
tate, , răspunzînd exigen
țelor noii revoluții agra
re, asigură, an de an, țării 
recolte tot mai mari, sigu
re și stabile; grandioase 
ctitorii, cum sînt Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, 
amenajările hidroenerge
tice de la Porțile de Fier 
și de pe multe alte cursuri 
de apă, 
reștean 
șanul i 
mesitul de necontestat 
faptelor 
rllor înfăptuiri ; edificii 
soclal-culturale impunătoa
re, adevărate palate ale 
îavățămîntulul șl cultu
rii, ale științei șl artelor, 
ale sănătății 
precum și 
fortabile în 
tat în acest 
11 milioane 
stau 
cretă, a prosperității și ci
vilizației, a politicii pro
fund umaniste a partidului 
și statului nostru, pusă In 
slujba omului, a bunăstării 
șt civilizației sale 
tataie și spirituale. Un »-

Și 
po- 
pă-

chip magistral 
Congresul al 
clarviziune și

, Metroul bucu- 
sau Transfăgără- 

ilustrează cu argu- 
al 

acest ev al ma- 
înfăptuîrl ;

șl sportului, 
locuințe eon- 
care s-au mu- 
răstimp peste 
de cetățeni 

mărturie vie, con-

tna-

vint impresionant au cu
noscut știința, invățămin- 
tul șl cultura, domenii 
care, sub directa îndrumare 
și conducere a tovarășei a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, remar
cabil am politic și savant 
de prestigiu 
cunoscut o 
florire.

In acest 
constructiv, 
fășurat sub 
dulul, cu poporul și pen
tru popor, s-a format omul 
nou al societății noastre, 
participant activ, devotat 
și entuziast la măreața o- 
peră de edificare a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și de îna
intare a României spre 
comunism.

Toate marile înfăptuiri 
cu care ne mîndrim astăzi 
poartă amprenta incon- 
fundabilă a activității e- 
roice, revoluționare a se
cretarului general al parti
dului, pe care întreaga na
țiune, unită în cuget și 
simțire, este hotărîtă să-1 
urmeze neabătut pe dru
mul glorios al socialismului 
și comunismului, spre noi 
șl tot mal rodnice împli
niri. O dovedește pe deplin 
fierbintele entuziasm 
deplina adeziune cu 
comuniștii, întreaga 
țiune susțin din adîncul 
inimii Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R. privind 
realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XlV-lea în su
prema funcție de secretar 
general al partidului.

In consens cu marile 
transformări care au cu
prins, în acești 24 de ani, 
toate sferele activității 
ecanomico-sociale, mișca
rea sportivă românească 
a înregistrat o dezvoltare 
fără precedent, ca ur
mare a îndrumării și spri
jinului permanent acor
dat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ridica
te la rang de activități de 
Interes național. alăturate 
astfel celor mai Importan
te mijloace de formare și 
educare a tineretului, a tu
turor cetățenilor patriei, 
educația fizică și sportul 
s-au afirmat tot mai puter
nic șl eficient în viața so
cietății noastre. Milioa
ne de oameni de toate 
virstele, și îndeosebi tine
retul țării se bucură de bi
nefacerile exercițiului fi
zic pentru sănătate fi vi-

mondial, 
puternică

gigantic 
înnoitor, 

steagul

au 
ln-

efort 
des- 

parti-

Și 
care 
na-

goare, de aoest valoros ca
dru general-educativ care 
este marea competiție na
țională „Daciada-, stră
lucită Inițiativă a secre
tarului general al partidu
lui. Peste 16 000 de baze 
sportive, majoritatea înăl
țate în acești ani, oferă 
largi și minunate condiții 
desfășurării unei ample 
și susținute activități da 
masă. In acest sens, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia în Mesajul adre
sat recentei Conferințe pe 
țară a mișcării sportive : 
„Pe primul plan trebuie 
situată desfășurarea unei 
ample activități de masă, 
in care să fie antrenați 
toți tinerii, toți cetățenii 
Ia practicarea exercițiilor fi
zice. a sportului și turis
mului".

Condiții deosebite 
fost deopotrivă 
prin grija 
partidului și 
sportului nostru de 
manță, care s-a 
puternic în arena 
țională, tricolorul 
nesc ureînd de nenumărate 
ori pe cel mai înalt catarg 
al competițiilor olimpice, 
mondiale sau continen
tale.

In acest moment săr
bătoresc, dînd vie expresie 
sentimentelor de 
respect și profundă 
noștință, de deplină 
nanimă 
rîrea 
P.C.R. 
vind 
șuiul 
la marele 
muniștilor 
în suprema 
secretar general 
dulul, 
clari 
sebite 
sport, 
tehnicienii 
cestul domeniu 
jează cu înaltă 
bilitate și elan 
nar 
tarile pentru 
neabătută a 
ce le revin, 
contribuție 
roasă, prin performanțe cît 
mal înalte, la sporirea 
prestigiului sportiv al 
României socialiste în 
lume, întîmpinînd cu noi 
și noi realizări evenimen
tele majore ale acestui an 
— cea de-a 45-a aniversa
re a Eliberării și cel de-al 
XlV-lea Congres al parti
dului.

au 
asigurate, 

constantă a 
statului, 

perfor- 
afirmat 

intema- 
româ-

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE SEMIFOND
FORMEAZĂ MARI
Federația Internațională de 

Atletism Amator (I.A.A.F.), ca 
oricare dintre forurile sportive 
internaționale, are o serie de 
publicații, între care cea mal 
reprezentativă se Întitulează 
simplu : „Magazine". In nu
mărul 4 din 1989, recent apă
rut, „Magazine* se ocupă, în
tre altele, de „Marele Premiu 
I.A.A.F. — Mobil" din acest 
an. După cum este cunoscut, 
„Marele Premiu” însumează 
16 concursuri de anvergură șl 
o gală finală care, în acest an, 
se va desfășura ta Monte 
Carlo și va reuni pe mulți 
dintre cei mal buni atleți al 
lumii, între care și sportivi 
din tara noastră.

Intr-un clasament general al 
competiției, pe baza punctelor 
acumulate de participant din 
1983, de la prima ediție și pînă 
ta acest an, pe primele locuri 
as află două alergătoare din 
țara noastră : Doina Melinte 
(800 m — 3000 m) cu 183 p și 
Maricica Puică 1500 na — 
5000 m) cu 163 p, ceea ce, să 
recunoaștem, este un fapt re
marcabil , Pe celelalte locuri: 
Ana Quirot (Cuba) 141 p, 
Kirsty Wade (Marea Britanic) 
135 p, Merlene Ottey (Jamai
ca) 132 p, Genoweva Blaszak 
(Polonia) 130 p, Ștefka Kosta- 

‘dinova (Bulgaria) 124 p.
In cele patru ediții de pînă 

acum ale „Marelui Premiu" 
Maricica Puică (în 1985 și 
1986), Doina Melinte (în 1987) 
s-au aflat pe locul secund al 
clasamentului general, iar a- 
nul trecut Paula Ivan a fost 
cîștigătoare a trofeului (prece
dată pe lista laureatelor de 
americanca Mary Slaney în 
1985, bulgăroaica Iordanka 
Donkova în 1986, jamaicanca 
Merlene Ottey în 1987).

într-o altă statistică, „Ma
gazine" prezintă cele mai 
bune performanțe ale diferi
telor probe. România figurea
ză prin alergătoarele ei de 
semifond :

800 m : 3. Fița Lovin 
1:56,71 — 85, 5. Doina Melinte 
1:56,81 — 85, 6. Ella Kovacs
1:56,92 — 85, 8. Melinte 1:57,12 
— 85. 1 500 m : 1. Paula Ivan

VALORI ATLETICE
356,22 — 86, 3. Maricica Puică 
357,73 — 85, 4. Ivan 356,30 — 
86. 3. Ivan 3:59,17 — 66. t. 
Ivan 4:00,14 _ M. 6. Puică 
45036 — 86, 10. Melinte
4:00,85 — 88.

O milă: 1. Ivan 4:13,61 — 86, 
1 Puică 4:17,33 — 65, 8. Puică 
4:18,25 — 89, 10. Melinte 4:2030
— 89.

3 000 na: 2. Puică 827,63 —
— 85, 3. Puică 8:3032 — 85.

50M mi 4. Puică 15:00,04—31
Este aceasta încă o dovadă, 

pe deplin elocventă, a succe
selor „școlii românești de ae- 
mlfond*. In legătură cu aces
tea „Magazine", sub semnătu
ra lui Morley Myers, notează 
în ultimul său număr : „Tre
buie să fie ceva in aerul 
României care ajută la pro
ducerea unor remarcabile »- 
lergătoare de semifond. Paula 
Ivan, care va trebui să-și n- 
pere poziția fruntașă cucerită 
anul trecut, este acum alergă- 
toarea română cea mal capa
bilă. Accelerarea sa celebră 
i-a adus, la Jocurile Olimpice 
de la Seul, medalia de aur la 
1500 m și pe cea de argint la 
3000 m“.

în completarea acestei idei, iată 
și locurile semifondistelor noas
tre în bilanțul mondial '88 al 
atletelor j unioare: 800 m — locu
rile 2 și 9, 1500 m — locurile 
1, 3 și 6, 3000 m — locul 2.

Anul acesta, la C.E. de sală. 
Doina Melinte a cîștigat cursa 
de 800 m, iar Paula Ivan pe 
cea de 1500 m, la „mondiale1* 
Melinte a obținut victoria ta 
1500 m, iar Margareta Keszeg 
a fost a treia la 3000 m. în 
aer liber. Ia 10 iulie, la Nisa, 
Paula Ivan a realizat un ex
traordinar record mondial pe 
o milă, în timp ce alte aler
gătoare române obțin victorii 
în diferite concursuri interna
ționale, iar junioarele, recent, 
la Jocurile Balcanice.

Intr-adevăr, este ceva în 
„aerul României" : talent, se
lecție bună, pregătire compe
tentă, muncă de cea mai bună 
calitate in cadrul excelentelor 
condiții asigurate de partid 
mișcării sportive !

Romeo VILARA

♦

CUPA DAVIS
La MQnchen. în semifinalele 

Cunei Davis. dintre echipele 
R. F. Germania si S.U.A.. după 
două zile, formația vest-germană 
conduce cu 2—1. In orimele două 
partide de simnlu Boris Becker 
a cîștigat cu 6—7. 6—7, 7—6. 6—3. 
6—i la Andre Agassi, iar Brad 
Gilbert la învins cu 6—2. 2—6, 
2—6. 6—4. 6—4 pe Carl-Uwe
Steeb. In Dartida de dublu, pe
rechea Becker. Jelen a Întrecut 
cu 3—6. 7—6. 6—4. 7—6 cuplul Flach. Seguso.

La Bastad, acasă, după două 
zile. echiDa Suediei conduce cu
2— 1 în fața formației Iugoslaviei,
ta partidele de simolu victoriile 
au revenit lucitorilor suedezi 1 
Jonas Svensson l-a învins cu 6—4. 7—6. 3—S. 6—4 pe Goran
IvanlsevlcL Iar Mats Wllander 
a dispus cu 7—6, 6—1, 6—0 de 
Goran Prptel, în timp ce Ia du
blu cuplul Iugoslav Goran Iva- 
nisevlcl, Goran Prplcl a cîștigat 
cu 4—6. 6—4. 6—4. 6—3 Intttairea 
eu perechea Stefan Edberg. An
ders Jarryd.

Alte rezultate : Elveția — Pa
raguay 3—0 ; Olanda — Indone
zia 3—0 ; Marea Britanle — Ar
gentina 3—2 : Noua Zeelandă — 
Ungaria 2—1 ; Italia — Dane
marca 3—« ; Mexic — U.R.S.S.
3— 0 : Peru — Australia 1—2 ; 
Grecia — Belgia 0—3.

TURUL FRANȚEI
PARIS, 23 (Agcrpres). Cea 

de-a 76-a ediție a Turului ci
clist al Franței s-a încheiat 
cu victoria rutierului ameri
can Greg Lemond, urmat în 
clasamentul final de francezul 
Laurent Fignon la numai 8 
secunde, spaniolul Pedro Del
gado la 3:34, Gert Theunisse 
(Olanda) la 7:30, Marino Le- 
jarreta (Spania) la 9:39, Charley 
Mottet (Franța) la 10:06 etc.

Ultima etapă, a 21-a, Ver
sailles — Paris, disputată con- 
tracronometru individual, a de
cis soarta cursei, Lemond cla- 
sindu-se primul, înregistrat pe 
24,500 km cu timpul de 26:57 
(medie orară 54,519 km), urmat 
de Thierry Marie 27:30, Fignon 
27:55 etc.

In vîrstă de 28 de ani, Greg 
Lemond a mal cîștigat Turul 
Franței in anul 1986. tar în 
1983 a fost campion mondial 
de fond.

Etapa a 20-a. penultima. Aîx 
les Bains — Isle D’Abeau (1S0 
km) « fost etstlgatâ de concu
rentul italian Giovanni Fldanza 
în Sh 26:16 (medie orară 37,815 
km).

■) 

J 
! 
I
I
i 
șînalt 

recu- 
și u- 
Hotă- 

al
i la 

C.C. 
a.c., pri- 

tovară- 
Ceaușeseu 

al co
on 
de 

ai parti- 
tinerii, benefi- 

condițiilor deo- 
recreere prin 

sportivii patriei, 
și activiștii a- 

se anga- 
responsa- 
revoluțio- 

să-și sporească efoe- 
îndepllnirea 
obiectivelor 

să-și aducă o 
tot mai valo-

adeziune 
Plenarei 
din iunie 
realegerea 
Nicolae 

forum 
din acest 

funcție

toți 
ai 
de 
toți

I

%

1

Iî ț
OTBAL 
•meridiane

Simbătă s-au disputat ultime
le meciuri din cadrul „Cupei 
Intertoto ’«#■. in grupa ■ 
X-a, la Aue. Wismut a întrecut 
ta Urnita, cu 3—1. pe Rapid, 
după ee echipa bucureșteană 
condusese ta două rîndurl, eu 
1—6 șl !—1, prin golurile Înscri
se de Mulțesou (mln. U) șl Dră- 
ghlct (mln. 30), gazdele mareînd 
golul victoriei lor abia tn mi
nutul 17. In aoeeaș! grupă, e- 
chlpa suedeză Oergryte a În
vins, la Goteborg, pe Spartak 
Varna cu J—0. în urma acestor

2—1 ; Malrad — Hansa Rostock 
2—1 : Llngby — Lokomotiv* 
Leipzig 4—4, LPJC. GCteborg — 
Tatabanya 2—2; F.C. Lucerna — 
Dea Bosch 0—0, Djurgardens — 
Naestved 1—2 ; Oerebro — Slo- 
fok 1—2 ; Wlala Cracovia — 
Sparta Praga 3—3.
• LA TEHERAN, tn meed pen

tru preliminariile CJK. (zona a- 
statică) echipa Iranului a între
cut ea 3—î (1—«l formația R. P. 
Chineze.

PE SCURT • PE SCURT

ultime partide, 
nai a! grupei a 
fel:
1. Oergryte
2. Rapid
8. Wismut
4. Spartak

clasamentul fi- 
X-a arată ast-

7 5 0 1 «— 3 1« 
6 3 0 3 13—1» I
6 2 0 4 10—11 4
8 2 « 4 2—16 4

Iată 61 alte rezultate din «t- 
eeastă competiție estivală: B a 
K. Copenhaga — Plastika Nltra

BOX • Campionul mondial la 
categoria grea. Mike Tyson, «l-a 
păstra* titlul, tavtngtnd prin k.o. 
tehnic ta prima repriză pe Cart 
wnilams. tn gata desfășurată la 
Atlantic City.

BUGBT • Xn continuarea tur
neului Pe care I întreprinde ta 
Noua Zeelandă. echipa Argen
tinei a jucat ța Christchurch ca 
formația Canterbury. Gazdele au 
obttaut victoria cu scortn de 
ss—« fio—m.
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