
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA
ELENA CEAUȘESCU,

Â PRIMIT DEltGAflA
DE PARTID

tovarășa 
a primit, 

Neptun, de- 
județene de

Tovarășul Nicolae Ceauș eseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu 
Elena Ceaușescu, 
luni, in stațiunea 
legația organizației 
partid Constanța.

Delegația a prezentat condu
cătorului partidului și statului 
nostru omagiul fierbinte al lo
cuitorilor acestei înfloritoare 
zone a țării, cu prilejul Împli
nirii a 24 de ani din ziua cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost ales, prin voința întregii 
națiuni, în suprema funcție de 
conducere in partid, de către 
Congresul al IX-Iea al P.C.R., 
eveniment de însemnătate ho- 
tărîtoare pentru destinele 
triei și ale poporului 
care a inaugurat 
lor mai strălucite 
istoria României.

Luînd cuvintul, 
tar al Comitetului 
Constanța al P.C.R., 
Marina, a spus :

Comuniștii, toți cei ce trăim 
și muncim în județul Constan
ța, ne alăturăm sentimentele 
de stimă, prețuire și recunoș
tință Ia omagiul și elogiul pe 
care partidul și țara vi 
le aduc in acest mo
ment aniversar, dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Marele Erou intre eroii nea
mului. ilustru conducător, per
sonalitate proeminentă a lumii 
contemporane. Cu deosebit res
pect vă rugăm să primiți cele 
mai călduroase felicitări pen
tru activitatea strălucită pc 
care o dedicați de aproape șase 
decenii, cu nesecat patos re
voluționar, cauzei partidului și 
poporului, pentru contribuția 
dumneavoastră determinantă la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului, la progresul 
necontenit al patriei, la Întări
rea independenței și suverani
tății sale. înlr-o deplină uni
tate de voință cu întregul partid 
și popor, oamenii muncii con- 
stănțeni iși exprimă, in același 
timp, din adincul inimilor, ade
ziunea totală Ia propunerea 
Comitetului Central al partidu
lui ca al XlV-Iea Con
gres — congresul marilor vic
torii socialiste — să vă reinves- 
tească in suprema funcție de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, avind convin
gerea nestrămutată că prezența 
dumneavoastră pe mai departe 
în fruntea partidului și a țării 
constituie garanția transformă
rii în realitate a obiectivelor

pa- 
româ.n, 

perioada oe- 
înfăptuiri din

primul secre- 
județean 

Mihai
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mărețuiui program ce va fi 
adoptat pentru asigurarea făuri
rii cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea fermă a patriei 
spre înaltele culmi ale orîn- 
duirii comuniste.

Ne folosim de acest minunat 
prilej pentru a sublinia șl oma
gia, cu deosebită 
inaltă considerație, 
dumneavoastră de 
mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului, strălucit 
om de știință, savant de largă 
recunoaștere internațională, con
tribuția adusă la elaborarea și 
înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
țării, înflorirea și crește
rea prestigiului invățămlntalu’, 
științei și culturii românești, 
activitate și contribuție care
v-au înscris pentru totdeauna 
numele în galeria celor mal
luminoase personalități a!e a- 
cestui neam, ale științei și cul
turii universale.

Faptul că astăzi România se 
prezintă liberă și înfloritoare, 
cu adevărat independentă eco
nomic și politic, cu o industrie 
modernă, cu o agricultură in 
plin progres, cu un nivel inalt 
de dezvoltare a științei, invăță- 
mintului și culturii, cu un sis
tem original, unic în felul său, 
de organizare și conducere de
mocratică a activității in toa
te domeniile. care asigură 
participarea reală a întregului 
popor Ia elaborarea și înfăp
tuirea programelor de constru
ire a noii societăți — a spus în 
continuare vorbitorul — se da- 
torește, în mod hotărîtor, ace
lor uriașe deschideri și des
cătușări de energii determinate 
de Congresul al IX-Iea al 
partidului, la inițiativa și pe 
baza gîndirii profund științifi
ce, vizionare, a dumneavoastră, 
mult iubite 
secretar 
Ceaușescu.

Conștienți 
realizat in județul Constanța, 
ca de altfel in Întreaga țară. 
Canalul Dunăre — Marea Nea
gră și ramificația sa Poarta 
Albă — Midia-Năvodari, salba 
noilor porturi maritime și flu
viale, puternica flotă comercia
lă, platformele petroliere din 
Marea Neagră, prima citadelă 
a energiei nucleare a țării in 
curs de finalizare, modernele 
combinate și platforme Indus
triale, vastele sisteme de iri
gații, plantațiile de vii și pomi, 
minunatele construcții turis
tice și de agrement de pe li-

stimă și 
activitatea 

excepție,

și stimate tovarășe 
general Nicolae

că tot ceea ce s-a
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intre turneul (victorios) în Cehoslovacia și apropiatele C.E.

LOTUL DE POLO
Pentru mult intineritul lot 

reprezentativ de polo, recentul 
turneu din Cehoslovacia a fost 
realmente binevenit, nevoia de 
jocuri făcindu-se simțită, de 
bună seamă, mai ales în ca
zul unei noi formule de echi
pă. Și, cum competiția din 
stațiunea Piestany s-a încheiat 
cu succesul jucătorilor noștri, 
e limpede că ea a generat un 
plus de încredere, chiar dacă 
nimeni nu supraevaluează 
semnificația rezultatelor (10—8 
și 13—8 cu prima selecționată 
a gazdelor, 10—7 cu cea secun
dă, 20—5 cu formația de ti
neret a Bulgariei), știindu-sc 
bine că la apropiatele Campio
nate Europene va fi altceva, 
va fi mult mai greu : în gru
pa de la Bonn, printre ad
versare se numără însăși cam
pioana olimpică și mondială, 
Iugoslavia, in frunte cu cele
brul Milanovici, autorul golu
lui hotărîtor. in extremis, din 
finala de la Madrid ’86, în a 
opta (!) repriză a prelungirilor 
cu Italia... Cîntărind, 
cu luciditate rezultatele 
Cehoslovacia, 
nel Rusu se oprește mai de
grabă asupra evoluției tn sine 
a se’ecționabililor. „Apărare»

așadar, 
din 

antrenorul Cor-

ÎNTREGUL POTENTIAL

HOTĂRÎT SA VALORIFICE

de ieri al poloiștilor din lotul 
Foto : Eduard ENEA

Un aspect de la antrenamentul 
reprezentativ

a fost punctul forte, atit pe a- 
tacul, pozițional, cit și in infe
rioritate numerică. Plus con
traatacul**. Iar un amănunt este 
cu adevărat grăitor in acest

In Concursul „Prietenia" la gimnastică ritmică

SPORTIVELE NOASTRE S-AU IMPUS
în finalele pe obiecte ale 

Concursului „Prietenia" la 
gimnastică ritmică de la Plo
iești au evoluat cele mai bune 
două sportive din fiecare echi
pă, calificate din concursul ge
neral. Astfel, finala a avut o 
și mai mare încărcătură artis
tică și spectaculară. Gimnastele 
noastre, datorită prestațiilor 
foarte bune din primele zile, 
au fost prezente în toate cele 
patru finale: la coardă — 
Irina Deleanu și Ancuța Goia, 
la cerc Goia și Alina Voinea, 
iar la minge și măciuci 
leanu și din nou Goia.

Compania valoroasă și a 
lorlalte sportive calificate 
finalele pe obiecte — 
din Bulgaria, U.R.S.S., 
Coreeană. R.D.G. — a făcut ca 
arbitrajul să fie foarte precis 
— cu note înalte și uneori cu 
egalități de notă la două (coar- 

§ dă) sau chiar la trei sportive 
(cerc și măciuci).

$

I

>•
De-

ce- 
în 

gimnaste 
R.P.D.

Sportivele noastre Irina De- 
leanu, Ancuța Goia șl Alina 
Voinea au abordat concursul

sens : a fost și 11—3 în fa
voarea gazdelor raportul situa
țiilor de superioritate nume
rică. „Să mai subliniez, con
tinuă antrenorul principal, că 
revanșa luată in compania 
poloiștilor cehoslovaci — una, 
se vede, în dublă manșă — 
pentru înfrîngerea de la tur
neul din Polonia (de asemenea 
ciștigat de noi) a fost obținută 
In condițiile în care ei au pre
zentat garnitura completă, cu 
Polacek și ceilalți". Intervine 
și Ovidiu Boteanu, responsabil 
cu pregătirea fizică : „Băieții 
s-au angajat intr-adevăr tine
rește, cu o poftă de joc deose-

Elena DOBINCA Geo RAEȚCH1
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SUCCES ROMÂNESC LA BALCANIADA DE HALTERE (j)
BELGRAD, 24 (Agerpres). — 

In prima zi a Campionatelor 
Balcanice de haltere pentru ju
niori, Dan Morar (România) 
s-a situat pe primul loc la ca
tegoria 60 kg, cu rezultatul de

262,5 kg, fiind urmat de Jagci 
(Turcia) — 237,5 și A. Suli 
(Albania) — 222,5 kg. în li
mitele categoriei 56 kg, Aurei 
Sirbu s-a clasat pe locul 3, cu 
un total de 227 kg.

După Campionatele Naționale de ciclism

REPREZENTANȚII „NOULUI VAL" NU SE MAI MULȚUMESC

„CUPA U.T.C." LA NATAȚIE - 0 REUȘITĂ 
A SPORTULUI DE MASA Șl DE PERFORMANȚĂ

CU... LOCUL
Continuing comentariile la 

recent încheiatele Campionate 
Naționale de șosea pentru se
niori, ne vom opri de această 
dată asupra evoluției celorlalți 
rutieri, din București și din 
provincie, care s-au Insinuat, 
ca să zicem așa. in disputa 
dintre cele două mari grupări 
ale ciclismului nostru, Dinamo 
și StefHia.

în prima probă, cea a con
tratimpului pe echipe, o fru
moasă surpriză au. furnizat-o 
elevii antrenorului Nicolae 
David, echipa sa,. Electromureș 
Tg. Mureș, alcătuită ■ din M. 
Orosz, ■ M. Făgăraș, Sz. David 
și Ir, Gyorgy, situîndu-se tri 
mod onorant și spectaculos pe, 

. locul al treilea, cu numai 1“ 
minut și 6 secunde , in urma 
cicliștilor de la Steaua și de- 
vansîndu-i cu doar 22 de se
cunde pe cei de la Metalul 
Plopeni (N. Aldulca, FI. Zo- 
rllă. St. Bulăreanu și M. Al- 
dulea, antrenor Constantin Cio
can). Celelalte patru echipe,

AL TREILEA I
Torpedo Zărnești (antrenor 
Mircea Bădilă), Voința Bucu
rești (antrenor Gh. Neagoe),
I.M.G.  București (antrenor 
Nicolae Grigore) și Voința 
Cluj-Napoca (antrenor Gh. Că- 
praru) s-au clasat la o distanță 
de peste 6 minute de fruntașii 
probei. Firește, Metalul Plo
peni, dacă l-ar fi inclus tn 
formație pe Ov. Mitran și C. 
Păun, poate că ar fi putut 
realiza un timp mai bun și ar 
fi cucerit în final locul trei, 
așa cum și I.M.G.B., dacă l-ar 
fi avut pe .Sergiu Oprescu, 
încă nerefăcut după accidentul 
din primăvară, ar fi putut re
edita succesul de anul trecut. 
Sau, dacă Voința Cluj-Napoca 
ar fi reușit, să mențină rit
mul foarte bun cu care a ru
lat în prima parte, ar fi fost 
și ea prezentă pe podium. Daf 
rezultatele sînt cele care sint ? 
și noi nu le Puteni completa . 
cu o sumedenie de... dacă. Au 
greșit, pe alocuri, antrenorii, au 
cedat, In unele cazuri, liderii 

echipelor, sau, în ultimă in
stanță. a ieșit la iveală torța 
de moment a fiecărei formații 
in parte. în orice caz, prima 
probă avea să ne avertizeze 
asupra tenacității cu care vor 
lupta in continuare, in celelal
te trei probe, reprezentanții o- 
cestor echipe.

La contratimp individual, 
după dominarea autoritară a 
provinciei, prin arădeanul Lu
dovic Kovacs, pe poziții frun
tașe s-au situat M. Orosz (lo
cul 5), A. Balazs (7), P. Șanta 
(Voința București, locul 9), L. 
Gyorgy (10), C. Păun (11), FI. 
Sandu (I.M.G.B.. 13), D. Trif 
(Voința Cluj-Napoca, 14), Fl.i 
Zorilă și C. Dumitrache-Ologu 
(ămbii de la Metalul Plopeni, 
locurile 15 și 16). O altă pro- 
bă tn care cicliștii aîlați în 
discuție s-au numărat printre 
protagoniști a fost cea de 
semifond; circuitul cu adițiune 
de. puncte, în care, după cîști- 
gătorul probei, steliștui V,

Victor NITA

(Continuare in pag. 2-3)

DROBETA — TR.' SEVERIN 
(prin telefon). Simbătă și du
minică, noul și modernul ba
zin olimpic din localitate a 
găzduit finala p« țară a celei 
de a Xl-a ediții a „Cupei 
U.T.C." la nBtație, Dremieră 
pentru iubitorii sportului din 
vechea așezare situată pe ma
lul Dunării.

Desfășurată tn cadrul gene
ros al Daciadei, în excelenta 
organizare a C.C. al U.T.C., 
prin comisia de resort, cu 
sprijinul nemijlocit al Comite
tului județean Mehedinți al 
P.C.R., această frumoasă între
cere s-a bucurat totodată de 
concursul propagandistic și 
tehnic al Comitetului județean 
al U.T.C. și, respectiv, al 
C.J.E.F.S. La reușita finalei a 
contribuit, ca un element ine
dit, și prezența la start — ală
turi de sportivi nelegitimați — 
a citorva exponente de frunte 
ale natației românești, Tamara 
Costache, campioană mondială 
și europeană. Stela Pura, cam
pioană europeană de junioare 
și finalistă la J.O., Corina Du
mitru, medaliată la C.E. de 
junioare, o serie de campioni 
naționali.

Așa cum ne spunea șetul-ad- 
junct al secției de resort a C.C. 
al U.T.C.. Stelian Caracas, „a- 
eeastă competiție, care a reu
nit sportivi din 14 județe și 
din Municipiu! București, a 
răspuns sarcinilor cuprinse în 
Mesajul adresat de către to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidu
lui, recentei Conferințe pc țară 
a mișcării noastre sportive, de 
a face trecerea de la activita
tea de masă la cea de perfor
manță, stimulentul constituin- 
du-l, iată, prezența aici a unor 
reprezentante de frunte ale 
natației românești. Nu Încape 
nici o îndoială că după exem
plul lor de muncă si perseve
rență și alți tineri care s-au 
inițiat in acest sport vor fare 
pași pe ealea măiestriei".

Cupa U.T C. a reveni! repre
zentanților Municipiului Bucu
rești. in urma cărora pe po
dium au urcat cei ai județelor 
Prahova și Timiș.

Iată și fruntașii în probei? 
individualei _

Sore! MANAFU, coresp.
(Continuare In' pag 1—&



(Urmare dm pap. 1)

final cu multă dezinvoltură, 
grație și frumusețe, iar com- 
pozițiils lor deosabite au fost 
bine apreciate și cotate de bri
găzile de arbitre care au ju
decat sau mai bine-zis au 
punctat fiecare element prin 
prisma compoziției, originalită
ții. riscului, dificultății și acu- 
rateții exercițiilor și prin înde- 
mînarea în mînuirea obiectelor.

Noile exerciții prezentate de 
gimnastele române au compo
ziții valoroase, originale și cu 
un grad deosebit de dificultate 
și risc. Corpul de tehniciene — 
prof. Maria Gîrba și coregraf 
Mariana Ștefănescu — au lu
crat bine pentru ca elevele lor 
să progreseze în virtuozita

te. în performanțe internațio
nale.

Evoluții de un înalt nivel 
artistic au mai avut gimnaste
le : Diana Popova (Bulgaria) 
la coardă, Katia Serebrianska- 
ia (U.R.S.S.) și Kim Un Sil 
(R.P.D. Coreeană) la cerc, Vc- 
selka Grigorova (Bulgaria) și 
Silke Neumann (R.D.G.) la 
măciuci.

CLASAMENTUL PE OBIEC
TE — coardă : 1. Irina De
leanu (România) 9.600 p, 1. 
Diana Popova (Bulgaria) 9,600 
p, 3. Veselka Grigorova (Bul
garia) 9,550 p, 4. Nicole Rupp- 
ner (R.D.G.) 9,400 p, 4. Ancuța 
Goia (România) 9,400 p, 4. Katia 
Serebrianskaia 9,400 p ; cerc ; 1. 
Katia Serebrianskaia (U.R.S.S.) 
9,600 p, 1. Kin Un Sil (R.P.D. 
Coreeană) 9,600 p, 1. Ancuța 
Goia (România) 9,600 p, 4.

ECOURI DUPĂ CONCURSUL „PRIETENIA"
LA GIMNASTICĂ RITMICĂ

Concursul „Prietenia" de 
gimnastică ritmică, desfășurat 
zilele trecute la Ploiești, a 
fost unul din evenimentele 
sportive importante găzduite 
de țara noastră, în această pe
rioadă, la care, după cum se 
știe, au participat tinere spor
tive din 10 țări, de pe trei 
continente. Iată, deci, motive 
întemeiate, pentru ca, cu acest 
prilej, să aflăm păreri și co
mentarii de la personalități 
care au însoțit unele din res
pectivele delegații.

Barbara Rothenburg (antre- 
noare federală la gimnastică 
ritmică din R. D. Germană) : 
„După ce anul trecut acest 
concurs a avut loc în țara 
noastră, la Senftenberg, am 
venit la Ploiești cu o oarecare 
teamă că de data aceasta nu 
vom ocupa un loc pe podium... 
Acum sînt mulțumită că ti
nerele noastre reprezentante 
s-au clasat pe locul al treilea 
pe echipe, înaintea Bulgariei 
și a altor țări bine cotate. A- 
cest lucru se datoreșțe omo
genității reprezentantelor noas
tre. dintre care cele mai va
loroase au fost Nicole Rupp- 
ner și Silke Neumann (pre
zentă și la C.E. din acest an). 
Remarc, de asemenea, progre
sele făcute de • sportivele 
române, de cele din Cuba și 
R P. Mongolă. Competiția a 
fost excelent organizată, într-o 
ținută remarcabilă sub toate 
aspectele : condiții de concurs, 
ambianță, primire, cazare și 
masă. Nu-mi rămîne decît să-i 
felicit pe organizatori".

Pepa Bakova (conducătoarea 
delegației din Bulgaria, de 22 
de ani activistă a federației 
de gimnastică ritmică din țara 
sa) : „A fost un schimb util de 
experiență între sportive ' din 
10 țări, un prilej de prietenie 
între tineretul prezent aici. Am 
constatat un progres remarca
bil la gimnastele din România,

f LOZUL VACANTEI
< emisiune specială limitată)

} TELEVIZOARE color
I AUTOTU R1SME .DACIA 13OO’
) și numeroase cîștiguri In bani

Irina Deleanu

Alina Voinea (România) 9,500 
p, 4. Veselka Grigorova (Bul
garia) 9,500 p ; minge : 1. 
Diana Popova (Bulgaria) 
9,700 p, 2. Irtnia Deleanu 
(România) 9,650 p, 3. Veselka 
Grigorova (Bulgaria) 9,600 p. 
3. Katia Serebrianskaia 
(U.R.S.S.) 9,600 p. 5. Ancuța 
Goia (România) 9,550 p ; mă
ciuci : 1. Veselka Grigorova 
(Bulgaria) 9,600 p, 1. Katia Se
rebrianskaia (U.R.S.S.) 9,600 p,
1. Irina Deleanu (România) 
9,600 p, 4. Djemilia Muradova 
(U.R.S.S.) 9,550 p, 5. Alina 
Voinea (România) 9,500 p.

R.D. Germană, Cuba, R.P.D. 
Coreeană și Ungaria. Repre
zentantele noastre au concurat 
bine și sînt mulțumită de ele. 
mai cu seamă că de data a- 
ceasta am încercat o altă gar
nitură. care va constitui" "noul 
val». Felicit pe organizatori 
pentru eforturile făcute la a- 
cest examen, pe care l-au tre
cut cu brio, într-o competiție 
pe care România a organizat-o 
pentru prima oară. Dintre 
sportivele dv. mi-a plăcut 
foarte mult Irina Deleanu, în
vingătoare la individual com
pus".

Gyorgy Kunya (conducătorul 
lotului ungar, șef de secție in 
Ministerul Sporturilor din R.P. 
Ungară) : „Am fost primiți 
foarte bine, iar organizarea a 
fost ireproșabilă. Competiția, 
organizată sub semnul păcii și 
prieteniei, și-a atins pe deplin 
scopul și asemenea întreceri ar 
fi binevenite în marea majori
tate a sporturilor".

Nina Vitricenko (conducă
toarea lotului U.R.S.S.). „Pen
tru noi. aceste întreceri au 
fost edificatoare în pregătirea 
lotului pe care-1 vom prezenta 
la viitoarea ediție a Campio
natelor Europene din 1991, pe 
care o va găzdui Norvegia. Am 
prezentat aici tinere născute 
în 1975—1976 și, firește, mă 
bucură că această garnitură 
nouă a cucerit primul loc în 
clasamentul pe echipe. Orga
nizarea a fost bună".

„CUPA U. T. C.‘
(Urmare din pag. 1)

NELEGITIMAȚI, 50 m liber: 
Eugenia Rimoczie — Timiș și 
Mihai Crețulescu — București.

LEGITIMAȚI, JUNIOARE: 
1. Camelia Suba — Timiș, 2.

De vînzare, 
la toate agen
țiile și vînzâ- 
torii volanți 
din rețeaua 
Loto - Prono
sport • în
semnate sur
prize cu pri
lejul sezonu
lui estival • 
Singura cheie 
a reușitei: par
ticiparea con- 
st'infă I

Trei zile de concurs pentru 
juniorii II, la București, pe 
Stadionul „23 August-, tinerii 
atleți întrecindu-se în Campio
natele Republicane, acum, in 
plină vacanță școlară, propice, 
insă, unor „examene" ale niun- 
'cii intr-ale sportului. Pe liste
le de înscrieri — 478 de atleți 
și atlete (260 băieți, 218 fete) 
din 101 cluburi și asociații 
sportive, reprezentînd 39 de 
județe și Municipiul București.

Competiția ar putea fi ast
fel caracterizată: entuziasmul 
performanței sau performanța 
entuziasmului. Chiar dacă nu 
toate finalele pe probe s-au 
încheiat cu cifre de înalt ni
vel, pentru simplul motiv că 
o asemenea categorie de vîrstă 
a sportivilor (maximum 17 ani) 
lasă loc mult perfectibilității 
în timp, și pentru că — totuși
— nu toate unitățile sportive 
dedicate juniorilor muncesc 
cum trebuie.. . în acest con
text trebuie să subliniem per
formanțele celor care s-au im
pus pe mai multe planuri sau 
cu deplină autoritate, aici în- 
cadrînd pe Cătălin Buricel 
(C.S.Ș. Aripi Pitești, 16 ani) — 
campion la 100 și 200 m, locul 
II la lungime, component al 
echipei de ștafetă la 4X100 m, 
și ea campioană. Elena Vlă
descu (C.S.Ș. 3 Steaua, 17 ani)
— învingătoare la greutate și 
disc, Florin Karoly (C.S.Ș. 2. 
Sf. Gheorghe, 17 ani) — du
blu campion, la 400 și 800 m, 
Eduard Techer (Prahova C.S.Ș. 
Ploiești, 16 ani) — pe primul 
loc la 110 mg și decatlon, Re
nato Pienescu (C.S.Ș. 1 P. 
Neamț, 17 ani) — cîștigător la 
2000 m obst. și 5000 m, dar și 
pe cele mai tinere... junioare 
care au urcat pe prima treaptă 
a podiumului: Corina Murgu 
(C.S.Ș. „Poli" Tim.), cea care a 
produs cea mai mare surpriză 
prin victoria la 100 m (favori
ta Caria popa a terminat pe 
locul IV în finală, dar intr-un 
picior!) și Magda Nedelcu (Vo
ința Buc.), scontată învingă
toare la 400 m, ambele în 
vîrstă de 15 ani.

Trebuie relevată comportarea 
reprezentanților C.S.Ș. Aripi 
Pitești, care s-au clasat pe pri
mele locuri în probele de 100, 
200 m și lungime băieți, la 
ștafetele de 4X100 m băieți și 
fete, precum și pe alte locuri 
fruntașe, după cum sperăm 
să putem consemna în viitor 
performanțele C.S.Ș. 2 Sf. 
Gheorghe (unitate evidențiată 
acum în probele de semifond 
băieți) și C.S.Ș. Cetate Deva 
(care, se pare. începe să re
vină in prim-planul alergări
lor feminine pe distanțe me
dii și lungi), considerînd re
zultatele de la actuala ediție 
ca promisiuni. Au fost în cele 
trei zile de concurs și destule 
rezultate slabe pe ansamblul 
unor probe. De exemplu, la 
5000 m băieți au fost înregis
trate șase abandonuri (care au 
fost criteriile selecționării ti
nerilor alergători pentru o a- 
semenea finală?), ia triplusalt, 
din 13 concurenți, cinci n-au 
reușit nici o săritură, iar me
dia rezultatelor înregistrate în 
proba de lungime băieți s-a 
situat in jur de 6 m! Cel mai 
mare număr de înscrieri l-am 
consemnat în alergarea de 3003 
m fete — 26, dar e mult mai 
ușor să pui fetele să alerge, 
decît să le deprinzi cu probe 
tehnice...

‘ LA NATAȚIE
Corina Dumitru — Brașov, 3. 
Georgiana Ștefan — Prahova; 
JUNIORI: 1. Răzvan Feicu — 
Prahova, 2. Cosmin Breban — 
Maramureș, 3. Cătălin Hazoiă
— Maramureș; SENIOARE: 1. 
Tamara Costache — Prahova,
2. Stela Pura — Maramureș, 3. 
Carmen Georgescu — Bucu
rești; SENIORI: 1. Ionut Mușat
— București, 2. Robert Șovar
— București, 3. Teodor Irimia
— Brăila.

Finaliștilor clasați pe podium 
le-au fost oferite cupe, diplo
me și diverse premii. Un pre
miu special a fost oferit Ta- 
marei Costache, care și-a săr
bătorit aici împlinirea vtrstei 
de 19 ani.

• O dată trecuti de ultimul 
concurs PRONOSPORT al aces
tui sezon fotbalistic. privirile 
tuturor amatorilor acestui sis
tem sînt. încă de ce acum. în- 
drentate sore aoropiatul sezon, 
cînd va exista, din nou. oosi- 
bilitatea de a vă valorifica șan
sele la concursurile ce vor cu
prinde partide din campionatele 
de fotbal ale României și Ita
liei (în a doua Darte a lunii 
august a.c.). Urmărind rubrica 
de fată. Programul Loto-Prono- 
soort, nrecum si celelalte mate
riale de specialitate, veți avea 
posibilitatea să aflat! in timn 
util datele de orogramare ale 
noilor concursuri. precum șl 
alte informații deosebit de utile

Iată noii campioni republi
cani de juniori, cat.II: FETE 
— 100 m: Corina Murgu (C.S.Ș. 
„Poli" Tim.) 12,01, 200 m: Aure
lia Rădulescu (C.S.Ș. Aripi Pi
tești) 24,98, 400 m: Magda Ne
delcu (Voința Buc.) 53,71, 800 
m: Alina Cucerzan (C.S.Ș: Bis
trița) 2:14,36, 1500 m: Simona 
Oltean (C.S.Ș. Cetate Deva) 
4:23,59, 3000 m: Mihaela Ciu 
(C.S.Ș. Caracal) 9:39,88, 3 km 
marș: Valerica Măcrăseu (U- 
nirea C.S.Ș. Focșani) 14:16 69, 
100 mg: Laura Pușcaș (C.S.Ș. 
Reșița) 11,47, 400 mg: Fănica 
Hrescu (C.S.Ș. 2 Galați) 59,90, 
lungime: Serafima Agal'iței
(C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 6,06 m, 
înălțime: Laura Gliga (C.S.Ș. 4 
Sp. Stud. Buc.) 1,69 m, disc: 
Elena Vlădescu (C.S.Ș. 3 Stea
ua) 45,56 m, greutate: Elena 
Vlădescu 13,82 m, suliță: Clau
dia Isăilă (C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 
48,22 m. 4X100 m: C.S.Ș. 
Aripi Pitești 49,21, 4X400 m: 
C.S.Ș. Cetate Deva, 3:49,51, 
heptatlon: Marinela Atănăsoaie 
(C.S.Ș. 1 Galați) 4958 p; EA- 
IEȚI — 100 m: Cătălin Buricel 
(C.S.Ș. Aripi Pitești) 11,14. 200 
m: Cătălin Buricel 22,84, 400
m: Florin Karoly (C.S.Ș. 2 Sf. 
Gheorghe) 49,75, 800 m: Florin 
Karoly 1:53,37. 1500 m: Gyula 
Szasz (C.S.Ș. 2 Sf. Gheorghe) 
3:55,00, 3000 m: Ion Bogde 
(C.S.Ș. Călărași) 8:38,31, 5000
m: Renato Pienescu (C.S.Ș. 1 
P. Neamț) 15:20,35. 2000 m
obst : Renafo Pienescu
5:52,34, 10 km marg: Mihai
Stoica (P.T.T. Buc.) 50:34,44, 
110 mg: Eduard Techcr (Pra
hova C.S.Ș. Ploiești) 15,48. 400 
mg: Daniel Ungureanu (C.S.Ș. 
C-lung Muscel) 56,09, lungime: 
Viorel Bihert (C.S.Ș. Aripi Pi
tești) 7,03 m, prăjină: Daniel 
Ion (C.S.Ș. 4 Sp. Stud.) 3,60 m, 
înălțime: Robert Lungu (C.S.Ș. 
„Mihai Eminescu" Iași) 2,03 m, 
triplusalt: Victor Ciobăncte
(C.S.Ș. 190 Buc.) 14,33 m, greu
tate: Olivier Samson (C.S.Ș. 
Roman) 15,41 m, disc: Csaba 
Bogya (C.S.M. Zalău) 47,08 m, 
suliță: Constantin Bogdan (O- 
limpia Buc.) 59.64 m, ciocan: 
Ovidiu Popa (C.S.Ș. Olimpia 
Craiova) 55,14, 4X100 m : C.S.Ș. 
Aripi Pitești 44,30. 4X400 m: 
C.S.Ș. 2 Sf. Gheorghe 3:25,31, 
decatlon: Eduard Techer 5474 p.

S. PAVELESCU

LOTUL DE POLO — HOTĂRÎT SĂ VALORIFICE INTRI
(Urmare din pag. 1)

bită". Iar pe lista remarcaților 
apar portarul Diaconu, Hagiu 
(autor a 19 goluri), Angelescu 
(10), Costrăș (7), Gcambașu 
(10), Georgescu (4), Stemate (3).

Pentru acest lot. care s-ar 
putea numi foarte bine, cel 
puțin în linii mari, unul de 
tineret — cu cei cîțiva jucători 
în preajma a 25 de ani de- 
veniți ... veterani — acum e 
perioada cînd se repetă, și iar 
se repetă schemă după sche
mă, în apa limpede a bazinu
lui din Șos. Ștefan cel Mare. 
Se lucrează, spre pildă, pe

DUPĂ CAMPIONATELE NAȚIONALE £
(Urmare din pag. 1)

Pavel, a urmat pe locul doi 
Ovidiu Mitran, de la Metalul 
Plopeni, poziții frumoase ocu- 
pînd și P. Șanta (locul 5), sau 
George Olteanu (I M.G.B.. lo
cul 7). In ceea ce privește ul
tima probă, cea de fond, ea a 
fost clar dominată de alergă
torii de la Dinam.?, dar prima 
mare acțiune de desprindere, 
după ce concurenții au rulai 
în pluton compact mai bine de 
75 de km, a realizat-o un 
grup de patru, din care au fă
cut parte, nu chiar întîmplă- 
tor, și doi cicliști de la Voința 
București, Gh. Ncfliu și I. 
Mihoci. Cei doi, însă, n-au mai 
tăcut față „strocului" impus do

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT II
particiDăril la concursurile PRO
NOSPORT.

* Desigur că. în acest răs
timp. continuă să existe nenu
mărate posibilități de satisface
re a preferințelor tuturor jucă
torilor la sistemele noastre, atît 
datorită prezentei permanente în 
vînzare a LOZULUI IN PLIC 
(intre care. în aceste zile, se 
remarcă LOZUL VACANȚEI, cu 
cîștiguri suolimentare — inclu
siv TELEVIZOARE COLOR — 
din fondul special al sistemu
lui). a organizării tragerilor 
săptămînale PRONOEXPRES si

DUNĂREA GIURGIU, RO

Șl AL PERSEVER

Rugbyștii de la DUNĂREA 
Giurgiu își văd visul împlinit: 
promovarea în Divizia A. Ten
tative, oe-i drept, au mai exis
tat (1978, 1980, 1985), dar au fost 
ratate. Uneori ohiar pe linia de 
sosire... Acum. în fine, „XV“-le 
Șantierului Naval din Giurgiu 
și al T.M.U.Ch. pregătit de 
prof. Anghel Andrei (președin
tele acestei secții, înființate 
acum 20 de ani, ing. Remus 
Tunaru) se poate mîndri cu 
prezența în eșalonul de frunte 
al rugbyului românesc, datorită 
perseverenței în pregătire a 
majorității jucătorilor. în frun
te cu flankerul Ion Somodi, 
căpitanul echipei. Este însă și 
rezultatul sprijinului pe care 
secția l-a primit permanent 
din partea factorilor de răs
pundere din întreprinderile 
menționate, al C.J.E.F.S. Giur
giu și al Liceului de marină, 
pepinieră constantă de rug- 
byști (și. în general, de spor
tivi).

Drumul către prima scenă a 
rugbyului nostru n-a fost însă 
prea lin pentru giurgiu veni: 
15 victorii din 16 meciuri, ca 
și sportivii de la I.O.B. Balș, 
de care au fost talonati. Și 
unii, și alții cu cîte 46 de punc
te! Deoartajarea s-a făcut oa
recum in extremis, luîndu-seîn 
considerare rezultatele meciu
rilor directe: 3—16 la Balș,
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„ateliere", ca sîmbătă dimi
neață, cînd o parte a selecțio- 
nabililor s-au întrebuințat se
rios, în momentul de apărare, 
în fața experimentațiior dina- 
moviști Ș. Popescu, Moiceanu,
E. Ionescu, Cr. Dan sau Șer- 
ban, cu Diaconu sau Gh. Po
pescu în poarta lotului, cei doi 
apărînd în rest în rol de ...ar
bitri, pe altă porțiune a tere
nului, unde tema era alta. Cei
lalți selecționabili se numesc 
B. Crețu, portarul. Ardelean, 
Bonca (orădcanul a debutat în 
Cehoslovacia), L. Balanov, 
Olaru, Sabău, Totolici, Cosmaț- 
chi, Chețan. Iar dacă pe mar

ginea b. 
nu ?, în 
și Dir.li 
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alți fugari ce s-au adăugat 
grupului și au fost nevoiți să 
cedeze. Ei au fost prinși din 
urmă de grosul plutonului in 
care, cu excepția oelor patru 
dinamoviști aflați în față (în
tre aceștia avea să se dispute, 
de altfel, sprintul final), se 
aflau A. Balazs, G. Olteanu, 
V. Mitrache, D. Catană, V. Pa
vel, Ov. Mitran și mulți alți 
pretendenți la locul întîi în 
această cursă în care muntele 
a triat valorile.

După cum ușor se poate ve
dea, atît Dinamo, cit și Steaua 
sînt îndeaproape urmărite de 
cîteva echipe (acestora li se 
va adăuga, în curînd, și Voin
ța Arad — antrenor Matei 
Peloc) cu certe valori indivi
duale, cicliști care, mai ales

cei tinei 
și poate 
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LOTO. Drecum si a unei suite 
largi de acțiuni cu caracter a- 
parte (de regulă, duminica). Nu 
mai deDarte decît duminică. 30 
iulie se organizează o nouă 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LO
TO supralntitulată „A VERII-, 
cu o bogată si variată gamă de 
cîștiguri constînd în autoturis
me. excursii oeste hotare si în
semnate sume de bani. Frecven- 
tînd agențiile din rețeaua noas
tră. veți butea obține toate da
tele dorite, inclusiv prospectele 
tragerii, care se distribuie gra
tuit.

• CD 
l’RONOI 
1989. Cr 
25% a • 
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46.633 lei
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Povestea Oțelului nu este 
inedită. Ea marchează căderea 
unei echipe de pe locul 4. cu 
drept de participare la .,Cupa 
U.E.F.A.“. pe locul 16, după 
exact un an. Sigur că au exis- 
tat sceptici care au întrevăzut 
această degringoladă, dar „sal
tul" este prea mare pentru a 
se putea susține ca tot ce s-a 
întimnlat. este normal.

E adevărat, echipa nu era 
dintre cele . tinere, dar, iarăși, 
previziunile nu puteau fi chiar 
atit de sumbre.

Adevărul este că totul a por
nit de lă retragerea lui Costică 
Rădulescu, care a optat pen
tru „Poli" Timișoara. Această 
plecare a creat o stare de în
grijorare care ,a alimentat scep
ticismul.

Ce s-a intîmolat apoi ? S-a 
apelat la un alt antrenor, a- 
dică la Cornel Dinu, care a 
început prin a face cuplu cu 
loan Sdrobiș. fostul secund al 
lui Rădulescu. Startul n-a fost 
grozav, dar victoria asupra lui 
Juventus Torino a cultivat en
tuziasmul. Din păcate. a venit 
meciul cu Steaua, la București, 
soldat cu un 5—0 — un re
zultat, în fond, normal — la 
cota echipei roș-albastre, dar a 
urmat un 1—3 cu Farul, pe 
teren propriu, ceea ce a stîr- 
nit panică; între timp. Cornel 
Dinu s-a retras și el, a venit 
Sdrobiș, care a obținut o vic
torie întremătoare la Oradea, 
Oțelul a început să miște, dar 
rugina continua să macine. 
Așa se face că a plecat și 
Sdrobiș. după care s-a recurs 
la o altă mutare în... criză de 
timp : a fost adus Mircea 
Dridea, după o prea scurtă 
campanie la Sportul Studen- 
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Duel pentru balon Mirea (in stingă imaginii) — Antohi. Secven
ță din partida Victoria București—Oțelul Galați
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țese, precedată de o la fel de 
scurtă ..trecere" pe la Brăila... 
Astfel se încheie turul cu o 
linie de clasament slabă, dar 
nu disperată...

17 5 4 8 21—34 14
Returul se anunța — însă — 

mai greu, si a fost mai greu, 
pentru că și programul era 
mult mai dificil, cu Steaua și 
Dinamo, cu Flacăra pe teren 
propriu. Punctele pierdute în 
aceste meciuri au cîntărit des
tul. dar povara cea mai mare 
a fost înfrîngerea în fața 
Sportului Studențesc. . care a 
decis, pînă la urmă. Toate în-

IEAZĂ
LE TRAGERII 
DIN 19 IULIE
2 : 4 variante 
; categoria 3 : 
1.869 lei ; cate- 
zariante a 558
155,25 variante 

oria X : 146,75 
ei ; . categoria 
inte a 100 lei. 
VIEGORIA I :

ARBITRII PARTIDELOR 
ROMÂNIA - DANEMARCA
F.I.F.A. a comunicat numele 

arbitrilor principali ai meciu
rilor România — Danemarca, 
din preliminariile C.M. Astfel, 
întilnirea Danemarca — Româ
nia, de la 11 octombrie a.c. 
(Copenhaga) va fi condusă de 
un trio din Franța, avîndu-1 
la centru pe J. Quiniou (cel 
care a arbitrat și jocul Steaua 
— Gdteborg din C.C.E.).’ Me- 
ciul-retur, de la 15 noiembrie, 
a fost încredințat unei brigăzi 
din Italia, condusă de T. La- 
nese. Pe lista delegărilor fă
cute de comisia de specialitate 
a forului mondial figurează și 
compatriotul nostru I. Igna, 
care va conduce întilnirea Ci
pru — Iugoslavia (28 octom
brie).

Azi, la Piatra Neamț, 
PARTIDĂ AMICALĂ INTRE

ECHIPELE DE TINERET ALE 
ROMÂNIEI Șl EGIPTULUI

Așa cum am mal anunțat. as
tăzi. ne stadionul din frumosul 
oraș Piatra Neamț (cu începere 
de ia ora 18). va avea loc par
tida amicală internațională din
tre renrezentativele de tineret 
ale României șl Egiptului. A- 
ceastă crimă acțiune internațio
nală, a anului a echipei antre
nată de Mircea Rădulescu șl 
Dan Apolzan. face parte dintr-un 
stagiu de pregătire centralizată, 
care mal are In program re
vanșa meciului de azi (progra
mată sâmbătă De stadionul 

cercările care au urmat nu 
s-au putut solda cu nici un 
folos. Chiar .și cele două punc
te obținute pe terenul Victo
riei. chiar și egalul de ulti
mă oră Ia Constanța. Echipa 
lăsa impresia unui șlep ac
ționat de un remorcher cu 
prSa puțini cai putere...

16. OȚELUL 34
<1 Puncte realizate pe teren propriu : 19 (a pierdut cite 2 p 

la Corvinul, F. C. Farul. Victoria.. Dinamo, Sp. Studențesc 
și Steaua ; cîte 1 p la „U« Cluj-Napoca. F. C. Olt și F, C. 
Biho-r) ; puncte obținute în deplasare : 9 (cite 2 n la F. C. 
Bihor, Univ. Craiova și Victoria, cite 1 p la A.S.a. Tg. Mu
reș, F. C. Argeș.și F. C. Farul).
• Golgeterii echipei : O. Popescu 8 goluri ; Hanghiuc 1 

(4 din 11 m) ; Antohi 5 (1 din 11 m), Ralea 4 ; M. stan. Pro
fil* — cîte 3 ; Drăgoi, I. Gigi — cîte 2 ; Anghelinei, Chebac — 
cite unul.
• Jucători folosiți : 24 — M. Stan 34 de meciuri ; Burcea 

33 ; Anghelinei, O. Popescu— cîte 32 ; Profir 31 ; Călugăru 30 ; 
G. Popescu. Anton? — cîte 29 ; Ion Gigi 28 ; Baicea 25 ; Han
ghiuc 20 ; Ralea 16 ; V. Tănase 14 ; Borali, Drăgoi — cîte 13 ; 
Podoabă 12 ; Chebac 10 ; Agiu 9 ; Ad. Oprea, Huiban — 
cîte 7 ; Gh. Popa, Tofan — cîte 5 î Budacă 3 ; Balmuș 2.
• Media notelor echipei : 6,08.
• Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. Anghelinei 6,43 ; 2. Burcea 6.37 ; 3. O. Popescu 6,32.
• Cartonașe galbene ; 39 (16 suspendări) — 13 jucători /cele 

mai multe : G. Popescu 9).
• Cartonașe roșii : Borali (et. I), Agiu (etapa a Iii-a), 

Budacă (et. a IX-a), Anghelinei (et. a XXXIV-a).
• A beneficiat de 9 lovituri de la 11 m : 5 transformate 

(Hanghiuc 4, Antohi 1). 4 ratate (Profir 3, Antohi 1) ; a fost 
sancționată cu 10 penalty-uri (7 transformate, 3 ratate).

De ce a descris Oțelul a- 
c.eastă curbă descedentă ?

1) A plătit tribut refluxului 
firesc după ce urcase peste 
puteri — poate — pe coama 
valului.

2) Refluxul a fost ,.dublat" 
de caruselul antrenorilor, care

Foto: Nicolae PROFIR
a contribuit la declinul moral 
al echipei.

3) Media de vîrstă, crescută 
cu un an, a determinat și ea 
agravarea stării de spirit a e- 
chipei. ca să nu vorbim și de 
randamentul (normal) în scă
dere.

4) Rolul nefast al lui Agiu 
în crearea unei stări de nesi
guranță, din toate punctele de 
vedere. în pofida valorii recu
noscute a libero-ului gălătean.

5) Starea de oboseală a pe
rechii de mijlocași Burcea —

din Suceava) si întilnirea de 
marți 1 august, de la Brăila, cu 
divizionara B F.C.M. Progresul 
din localitate.

UN INTERESANT TURNEU 
ORGANIZAT DE CLUBUL 
SPORTUL STUDENȚESC

Așa cum am mai anunțat, în 
zilele de 29 și 30 iulie clubul 
Sportul Studențesc organizează 
pe stadionul din „Regie" un 
interesant turneu cu participa
rea a patru divizionare „A". 
Iată programul și arbitrii a- 
cestei atractive competiții:

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
Simbătă 29 iulie, de la 

ora 16: Universitatea Craiova 
— Inter Sibiu (arbitru — V. 
Angheloiu) ; de la ora 18: Spor
tul Studențesc — „U“ Cluj-Na
poca (arb. — D. Petrescu).

Duminică 30 iulie: cu înce
pere de la ora 16 se vor întîlni 
între ele echipele învinse (arb.
G. Ionescu), și, în finala tur
neului, învingătoarele (arb. 
D. Petrescu).

Cele patru participante vor 
utiliza cei mai buni jucători 
de care dispun.

CONSFĂTUIRE 
INTERNAȚIONALA 

A ARBITRILOR
Zilele trecute a avut loc la 

Sofia o consfătuire a arbitrilor 

Marius Stan, cîndva motorul 
echipei.

6) Randamentul mult mai 
slab al lui Antohi, mereu au- 
toblocat în fața porții. (Doar 
patru goluri din acțiune).

7) Lipsa de formă ,a lui Pro-

11 617 36-59 28

fir și mai ales a lui Ralea, 
acesta din urmă evoluînd în 
umbra protectoare a lui Agiu.

8) Să mai adăugăm numărul 
mare de cartonașe, care întă
rește ideea că la baza acestui 
regres se află condiția psihică 
deficitară la încheiere de ciclu.

Sigur că enumerarea se poa
te . continua, dar ne oprim aici, 
pentru că nu vrem să împo
vărăm excesiv o echipă care 

. a stîrnit multă admirație cu 
numai un an în urmă.

★
Să sperăm că Oțelul, care 

a „pătimit" și la Torino, a în
vățat din înfrîngeri si va reuși 
să reînnoade firul unei tradi
ții incipiente care pusese atît 
de spectaculos capăt celebrei 
formule ABBA. Marele oraș 
dunărean are toate mijloacele 
pentru a redeveni un centru 
de forță în fotbalul românesc.

loan CHIRILĂ

VICTORIA A CÎȘTIGAT „TRIUNGHIULARUL" DE LA MIELEC
Fulga a fost ales cel mai bun jucător al turneului

Competiție tradițională, „tri
unghiularul" de la Mielec și-a 
dobîndit un binemeritat pres
tigiu în aria fotbalului estival, 
echipe reputate precum Dina
mo Kiev, I.F.K. Goteborg, 
Austria Viena sau Sparta 
Braga înscriindu-și numele, 
de-a lungul anilor, pe lista 
laureatelor. La sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, a avut loc edi
ția cu numărul 22, la care au 

din țările socialiste. Din tara 
noastră au participat: K. Ghc- 
migean, președintele Colegiu
lui central al arbitrilor, C. 
Manusaridc, membru al Cole
giului central, precum și ar
bitrii A. Porumboiu și C. 
Teodorescu.

în cadrul consfătuirii au fost 
discutate o serie de interesan
te probleme privind activitatea 
de arbitraj. Dintre subiecte, 
menționăm: „Metode de selec- 
tie ale arbitrului", „Metodolo
gia aprecierii arbitrilor de ’ot- 
bal“, „Pregătirea fizică și psi
hologică a arbitrului" (acest 
din urmă referat a fost pre
zentat de delegația noastră).

A APĂRUT „BULETINUL 
TEHNIC AL ARBITRULUI"

Recent a apărut „Buletinul 
tehnic al arbitrului" nr, 1/1939. 
Din bogatul cuprins al buleti
nului. editat de Colegiul de 
specialitate, notăm: „Compe
tenta și responsabilitatea — 
cerințe de stringentă actualitate 
în arbitrajul jocului de fotbal", 
„Aplicarea regulilor de i">c în 
lumina ultimelor interpretări 
F.I.F.A.", „De ce greșim în a- 
plîcarea regulilor de jac? O 
întrebare cu măi multe răspun
suri". „Sincronizarea, element 
de bază în colaborarea dintre 
arbitri", „Rolul atenției distri
butive în conducerea unei par
tide de fotbal".

Subiecte de actualitate.

SUBLINIERI NECESARE
Ajunsă astăzi in pragul celei 

de a- 24-a apariții pe prima 
scenă fotbalistică a țării, echi
pa Litoralului era cîndva (cu 
16 sezoane consecutive de „Â“, 
între anii '62 și ’78) o obișnu
ită a diviziei de elită. După 
1978 aveau să vină, însă, vre
muri grele pentru F.C. (Farul) 
Constanța, cu retrogradarea și, 
apoi, 8 ediții disputate, din ur
mătoarele 10, în eșalonul se
cund. Dar„. a fost doar, speră 
acum constănțenii. o eclipsă 
trecătoare, chiar dacă atît de 
lungă, a echipei lor favorite. 
Pentru că, iată, sezonul recent 
încheiat a adus Farul — după 
multă vreme — din nou în 
prima jumătate a ierarhiei fi
nale (locul 9). reabilitînd, în- 
tr-un fel. prestigiul și orgoliul 
unui centru de tradiție și. am 
spune, de suflet, al geografiei 
fotbalistice românești. Fapt cu 
atît mai demn de subliniat cu 
cit, depășindu-și cel mai ade
sea condiția de nou promova
tă, formația constănțeană a 
fost, totuși, una lipsită de nu
me sonore și nevoită, în plus, 
să se confrunte frecvent cu 
indisponibilități de fot felul. 
Paradoxal, sau (poate) chiar 
de aceea, tocmai cînd dificul
tățile au asaltat-o, echipa a e- 
voluat din ce în ce mai bine 
(a se vedea returul). Explica
țiile? Unele dintre ele au ’fost 
deja analizate în ziarul nos
tru. Ne-am permite să insis
tăm asupra citorva aspecte:

1. Profesionalismul. înțelep
ciunea și, s-o numim, inspira
ția antrenorilor Gli. Constantin 
și P. Comăniță. Toate acestea 
au contribuit hotărîtor la rea
lizarea spectaculosului final de 
sprinter al Farului. Se impun, 
însă, aici, cîteva constatări pe 
care, dacă nu le-au făcut cei 
în drept, le vom evidenția noi. 
Antrenorul secund, conf. univ. 
Petre Comăniță, activează de 
peste 30 de ani în slujba fot
balului constănțean. Tehnician 
de excepție, devotat trup și 
suflet clubului său (mai mult, 
probabil, decît toți cei care au 
trecut pe la Farul), harnic si 
modest, singurul prezent, pe 
banca antrenorilor, la toate 

fost invitate, pe lingă forma
ția gazdă (fosta dublă cam
pioană a Poloniei, a 5-a cla
sată în campionatul 1988/89, 
„rampa de lansare" a unor ju
cători cunocuți. Lato, Kukla. 
Kasperczak, Szarmach etc.).

Fulga

Victoria București și Tatran 
Preșov (poziția a 3-a în Liga 
slovacă).

S-ă jucat, joi, vineri și sîm- 
bătă, în sistemul fiecane cu 
fiecare, pe un gazon excelent 
și în fața unui public numeros, 
ambele meciuri ale Victoriei 
fiind programte la lumina re
flectoarelor. După Stal — Ta

reușitele de vîrf ale echipei — 
locurile 4 în prima divizie, din 
anii 1960, 1967, 1974 și, dacă 
vreți, promovările din 1958, 
1962, 1981 și 1988 — el este 
omul care s-a dăruit cu exem
plară pasiune echipei de pe 
Litoral.

2. Aportul foarte bun (cu 
doar două excepții, în partide
le cu Dinamo) al celor din ul
timele linii: portarul Anton, 
fundașii — de luptă și dăruire 
— Tătăran, Popovici, Căinui, 
fruntași în topul notelor, ca și 
al valorosului portar de rezer
vă, Gîrjoabă, atunci cînd a 
jucat.

3. Publicul constănțean, cel 
fără pereche, a cărui uriașă 
inimă a bătut în ritmul pase
lor și acțiunilor echipei sale, a 
umplut întotdeauna cu pre
zenta, dar și cu dragostea sa, 
tribunele stadionului de la 
malul mării, într-o ambiantă 
de mare tonicitate.

4. Putem invoca, nu în ulti
mul rînd, talentul și dorința 
de afirmare ale tinerilor M. 
Popa, Tufan, Birboră, R. Ma
nca, Mustacă, Bănică, Dinu 
etc,, urmași. în plină ascensiu
ne, ai unui Aurică Rădulescu 
sau Gheorghe Ilagi.

în perspectiva viitorului 
campionat ar fi de dorit (pe 
lingă îmbunătățirea vieții de 
club, cu tot ce implică ea) o 
grijă mai mare față de tinere
le speranțe ale lotului actual, 
evitîndu-se ușurința cu care 
Constanța a „pierdut". ani 
de-a rîndul. elemente de certă 
valoare. Să mai amintim de 
Hagi(!). Ignat, D. Zamfir. Mă- 
năilă, Voicilă, ca și de atîția 
alții, în locul cărora nu s-a 
prea văzut... nimic pe la Con
stanta? Așadar, resurse există.
F.C.  Farul poate privi cu în
credere înainte, cită vreme pe 
malul mării se nasc și se vor 
naște, mereu, talente. Pentru 
că. acolo, copiii învață fotba
lul cu gleznele mîngîiate de 
soare, nisip . și apă. aidoma 
brazilienilor. . .

Mugur POPOVICI

tran 1—2, Victoria â învins și 
pe Tatran, cu 3-—0 (1—0), și 
pe Stal, cu 2—1 (0—1), intrînd 
în posesia trofeului, o superbă 
cupă de cristal înaltă de un 
metru. Firește că. în condițiile 
în care „europeana" noastră 
S-a găsit, la ora turneului, în
tr-o perioadă mai degrabă de 
început a preparativelor în 
vederea sezonului de toamnă 
(n-a fost însă șî cazul parte
nerelor de întrecere, care re
iau campionatele simbătă). re
zultatele au contat mai puțin. 
Dincolo de ele, însă, Victoria 
a lăsat o impresie deosebită, 
antrenorul polonez Wlodzi- 
mierz Gasior, fost internatio
nal, remareînd că, „dacă ar fi 
forțat, Victoria s-ar fi impus 
și mai clar".

La rîndu-i, după ce a rulat 
întregul lot (s-au putut schim
ba 4 jucători de cîmp și por
tarul), Florin Halagian s-a 
declarat mulțumit de prestația 
elevilor săi, în raport însă — 
a ținut să precizeze — cu ac
tualul stadiu de pregătire. 
„Pentru noi, a adăugat Hala
gian, prezența U Mielec, chiar 
dacă poate fi apreciată ca o 
reușită, n-a însemnat decît o 
etapă. Căci sintem pe deplin 
•onstienți că. în Cupa U.E.F.A.. 
Valencia ne va solicita infinit 
mai mult. O tratăm insă, am 
arătat-o și ia Mielec, cu ma
ximă exigentă și responsabi
litate".

Consemnînd, cu satisfacția 
cuvenită, cel dintîi succes al 
Victoriei intr-un turneu inter
național de anvergură (exdu- 
zînd, logic, confruntările bila
terale). să mai notăm că, prin 
votul antrenorilor și al ziariș
tilor care au urmărit „triun
ghiularul". tînărul mijlocaș 
Ionel Fulga (n. 1971) a fost 
desemnat jucătorul numărul 1 
al competiției.

Ovidiu IOANIȚOAIA



TOVARĂȘUL |
NICOLAE CEAUȘESCU, 

Împreună cu tovarășa
ELENA CEAUȘESCU,

A PRIMIT DtlEGAțlA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE

întreceri continentale ale sportivilor juniori
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CASETELE ȘI-AU ASIGURAT MEDALIILE DE BRONZ LA TENIS DE MASĂ

DE PARTID
(Urmare Sin pag. 1)

toral, edificiile de învăfămint, 
știință și cultură, noua înfă
țișare a orașelor și satelor do
brogene, înseși noile condiții 
de viață ale oamenilor le da
torăm dumneavoastră. Constăn- 
țenii vă aduc prin noi, cei 
prezenti aici, prinosul lor de 
recunoștință și cele mai res
pectuoase mulțumiri.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
și în perioada care a trecut 
din actualul cincinal, benefi
ciind de îndrumarea și spri
jinul dumneavoastră, al mult 
stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, s-au obținut succe
se remarcabile în toate dome
niile. Au lost realizate în ju
deț investiții de aproape 160 
miliarde lei, volumul produc
ției industriale a sporit cu 
peste 60 la sută, concomitent 
cu îmbunătățirea indicatori
lor de eficientă și moderni
zarea structurii acesteia ; pro
ducția globală agricolă a fost 
mai mare, în 1988, cu aproape 
50 ta sută față de media rea
lizărilor din cincinalul 1981— 
1985. Numai în acest an au 
fost puse în funcțiune 40 o- 
biective noi.

Vă rugăm, mult stimate to
varășe secretar general, să pri
miți tegămintul nostru solemn 
că vom acționa cu devotament, 
in spirit revoluționar, pentru 
înfăptuirea politicii Partidului 
Comunist Român de înflorire 
multilaterală a României socia
liste, de dezvoltare continuă 
a cooperării și colaborării in
ternaționale, în vederea asi
gurării păcii, securității și pro
gresului tuturor popoarelor, că 
vom face din inestimabi
lul dumneavoastră exemplu 
călăuza luminoasă în tot ce 
vom întreprinde pentru în
făptuirea neabătută a obiecti
velor și sarcinilor ce ne revin.

în aceste momente de aleasă

PROPUNERE PENTRU ALCĂTUIREA UNEI ECHIPE 
COREENE COMUNE LA JOCURILE SPORTIVE ASIATICE

PHENIAN, 24 (Agerpres). — 
R.P.D. Coreeană a cerut Co
reii de Sud reluarea convor
birilor dintre ocle două părți, 
în vederea alcătuirii unei echi
pe coreene comune pentru 
Jocurile sportive asiatice, care 
se vor desfășura la Beijing, în 
1990. într-o declarație dată 
publicității la Phenian, citată

ATLETI ÎN CONCilRSlIRi
• Tn cadrul Campionatelor 

R. D. Germane care au loc la 
Neubrandenburg, tînăra like Wl- 
luda a aruncat discul la 74,58 m 
fcel mal bun rezultat mondial 
al sezonului). Iar Gabriele Reinscb 
a obtinut 66.4» m. Alte rezulta
te : femei : 100 m : Katrin Kra- 
be tl.21. înălțime : Heike Black 
1.97 m lungime : Helga Radtke 
«.99 m ion mg : Cornelia Osch- 
kenat 12.99. greutate : Heike 
Hartwig 20,68 m : bărbați : 100 
m ; Bringmann 10.35. 110 mg 1

CONSTANTA
sărbătoare pentru partid și 
țară, vă adresăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, urarea fierbinte, 
scumpă inimilor noastre, de 
multă sănătate și fericire, via
ță îndelungată, plină de satis
facții și mari bucurii, neistovi
tă putere de muncă și creație 
pentru a conduce cu aceeași 
înțelepciune, clarviziune și 
fermitate partidul și poporul 
in nobila operă de înălțare 
independentă, suverană și me
reu înfloritoare a scumpei 
noastie patrii in Era comu
nistă.

A luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebit interes și sub
liniată cu însuflețite și înde
lungi aplauze.

In această atmosferă de vi
brantă, de intensă trăire pa
triotică, pionieri și șoimi ai 
patriei au oferit cu dragoste 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu bu
chete de flori.

Puternic mobilizați de apre
cierile și îndemnurile exprima
te de secretarul general at 
partidului, membrii delegației 
au dat. din nou, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, asigurarea 
că oamenii muncii din județul 
Constanța vor face totul pen
tru înfăptuirea neabătută a in
dicațiilor și orientărilor primite, 
pentru obținerea unor rezultate 
cit mai bune în toate dome
niile de activitate, pentru a în
tâmpina cu succese de seamă a 
45-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă 
și Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român.

de agenția A.C.T.C., se propu
ne ca aceste convorbiri să se 
desfășoare la Panmunjon, la 
10 august a.c. Anterior, partea 
nord-coreeană propusese ca a- 
ceastă nouă rundă de convor
biri să se desfășoare la 18 iu
lie — propunere respinsă de 
partea sud-coreeană. sub di
verse pretexte.

Pohland 14.23. prăjină : uwe 
Langhammer 5.50 m. greutate : 
Timmermann 22,03 m.
• La Gorki au loc campiona

tele U.R.S.S. Un rezultat ex
celent a Înregistrat la triplu, eu 
17.62 m. Vladimir Inozemtev. La 
prăjină fîn absenta lui Bubka) 
a cîstigat Rodion Gataulln cu 
5.90 m. cit si recordmanul mon
dial de juniori Maxim Tarasov. 
Alte rezultate : femei : too m : 
Irina Sergheeva 11.33. 400 m :
Marina Smonina 51,14. 1 500 m : 
Ekaterina Podkopaeva 4:08,04.
• In concursul de la New 

York, can Lewis a sărit 8.54 m

LUXEMBURG, 24 (prin te- 
lefon, de la trimisul nostru 
special). Cea de-a treia zi a 
„europenelor" de tenis de 
masă pentru juniori și cădeți 
a fost și mai încărcată de 
emoții, mai ales pentru forma
țiile angajate în disputa pen
tru locurile fruntașe, această 
a doua fază a competiției, 
programată pe parcursul zilei 
de luni, oferind meciuri de un 
ridicat nivel tehnic și specta
cular. în disputa pentru po
dium s-au aflat și echipele 
noastre, clasate — după cum 
se știe — pe primul loc în 
grupele respective după se
riile preliminare. Ținînd seama 
de decalajul orar, ca și de 
programul jocurilor de aici, 
multe disputîndu-se după în
chiderea ediției ziarului, ne e 
greu să conturăm un tablou 
de ansamblu al situației. Ori
cum. o primă veste bună : 
cadetele, prin victoria re
alizată Ia echipele R.F G. și 
Suediei, și-au asigurat medaliile 
de bronz, dar Gcorgeta Co- 
jocaru și Laura Nicolae mai 
au de jucat cu puternica for
mație a U.R.S.S., pentru a în
cerca să facă încă un pas îna

La Praga START IN COMPETIȚIA TENISMANILOR
PRAGA, 24 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
Participare numeroasă. 197 de 
concurenți și concurente din 
27 de țări, la Campionatele Eu
ropene de tenis — juniori 
(pentru categoriile de vîrstă 
pînă la 16 ani și pînă la 18 
ani). Ceea ce ni s-a părut o 
întâmplare cu o săptămină în 
urmă, la Sofia, la întrecerea 
categoriei pînă la 14 ani, a de
venit o certitudine aici, și a- 
nume, alcătuirea tablourilor de 
concurs în mod discret. fără 
tragere la sorți, cum ar fi fost 
firesc. Cu toate cererile repe
tate ale antrenorilor delegației 
noastre, secretariatul de con
curs a refuzat să arate clasa
mentele actuale ale jucători
lor (în virtutea cărora au fost 
stabiliți capii de serii), spor
tivii noștri fiind în mare mă
sură dezavantajați de pozițiile 
în care au fost plasați pe ta
bloul de concurs. Cu siguran
ță, în alte condiții, Dinu Pes- 
cariu și-ar fi găsit un loc în
tre primii 8. Dar așa... el va 
juca marți în primul tur cu 
Pavel Gazda (Cehoslovacia), 
cap de serie nr. 3, după ce în 
preliminarii a trecut cu ușu
rință de Peter Remakel (Lu

TURNEUL DE HANDBAL DIN POLONIA
VARȘOVIA, 24 (Agerpres). — 

în turneul feminin de handbal 
de la Breno, rezervat echipe
lor de tineret, pe primul loc

în lungime. Iar cubaneza Ana 
Quirot a parcurs 800 m în 
1:58.17. La o milă femei. Robin 
Maegher 4:35.32.

JOCURILE MONDIALE ALE
MUNCHEN (Agerpres). în 

cursul acestei luni se va des
fășura tn orașul vest-german 
Karlsruhe cea de-a 3-a ediție 
a Jocurilor Mondiale ale spor
turilor neolimpice, în program 

inte. Ele au depășit categoric 
reprezentativa R. F. Germania 
cu 3—0 : Nicolae — Stroezel
2—0 (11, 15), Cojocaru — Sal- 
iandt 2—1 (9, —18, 8), Nicolae, 
Cojocaru — Stroezel, Sallandt 
2—0 (13, 14), pentru a reteta 
scorul șl după-amiază, cu 
Suedia : Cojocaru — Persson 
2—1 (—17, 15, 14), Nicolae — 
Arvidson 2—0 (14, 15), Cojoca
ru, Nicolae — Persson, Arvid
son 2—0 (15, 12). Seara târziu 
urmează meciul cu formația 
Uniunii Sovietice.

Sorții i-au adus pe juniori 
în grupă cu echipele Austriei 
și Cehoslovaciei, două echipe 
solide. Dimineața s-a jucat cu 
Austria, și dacă tînărul Călin 
Creangă s-a comportat în nota 
sa obișnuită, adică foarte bine, 
eroul meciului a fost Cristian 
Toi, care a obținut două vic
torii prețioase la adversari 
mult mai bine cotați, consfin
țind victoria echipei noastre 
cu 5—3 : Zoltan — Jindrak 0—2 
(—15, —14), Creangă — Dop
pler 2—0 (18, 12), Toi —
Schlager 0—2 (—17, —16),
Creangă — Jindrak 2—0 (15, 
16). Zoltan — Schlager 0—2 
(—11. —14). Țol — Doppler

xemburg) cu 6—1, 6—1. Nici 
ceilalți tenismani români n-au 
fost scutiți de poziții nefavora
bile, dar Irina Spirlea a reu
șit chiar din turul I. după o 
evoluție aplaudată la scenă 
deschisă, să o elimine pe fa
vorita nr. 1 Katharina Dull 
(R.F.G.) cu 6—4, 6—3. în preli
minarii ea a trecut fără proble
me de Renata Keysman (Da
nemarca) 6—0, 6—0. Andrei 
Pavel s-a calificat șl el în tu
rul II după oe i-a învins suc
cesiv pe Veljo lovanovle (Iu
goslavia), 6—3, 6—1 și Peter 
Robinson (Anglia), 6—2, 1—6,
6—0. Tot la categoria 16 ani 
Ruxandra Mățăoanu, deși a 
jucat bine, a trebuit să se în
cline în fața unei jucătoare 
foarte bune, Radka Bubkova 
(Cehoslovacia), cap da serie 
nr, 3, plerzînd cu 5—7, 1—6 o 
partidă în care n-a reușit să 
fructifice cîteva avantaje în 
momentele cheie ale primului 
set. în meci anterior ea a în
vins-o pe Cristine Instebo 
(Norvegia) cu 6—2. 6—0.

La categoria pînă la 18 ani, 
Ruxandra Dragomlr a dispus 
cu 6—0, 6—2 de Maria Peralto 
(Portugalia), iar Loredana Bu
jor și Cristian Porumb încă 

s-a clasat Polonia A, urmată 
de România, Suedia, Polonia 
B, Bulgaria, R.S.S. Lituaniană, 
în ultimele două partide echi
pa României a pierdut cu 
20—26 la Polonia A și a cîști- 
gat cu 37—19 meciul cu R.S.S. 
Lituaniană. Golgetera turneu
lui a fost românca Lenuța 
Borș, care a marcat 46 de 
puncte.

SPORTURILOR NEOLIMPICE
figurînd întreceri de netbal, 
popice, ciclobal, taeck-wondo, 
hochei pe patine cu rotile, schi 
acvatic, trasul fringhiei, body
building și alte discipline. 

2—0 (13, 18), Creangă — Sciila- 
ger 2—0 (16, 17), Țol — Jindrak 
2—1 (11, —22, 16) !

Austria a pierdut in fața 
Cehoslovaciei (1—5), așa că 
meciul decisiv pentru intrarea 
în „careul medaliaților" va fi 
România — Cehoslovacia, pro
gramat seara foarte tîrziu.

Prin surprinzătorul insucces 
în fața polonezelor, reprezen
tativa de junioare a U.R.S.S. 
a venit in aceeași grupă cu 
fetele noastre, alături fiind șt 
austriecele. Un joc al calcule
lor anticipate, pentru că altfel 
echipa Uniunii Sovietice 
trebuia să fie în grupă cu pu
ternicele junioare ale Ungariei 
și Italiei. De fapt, despre a- 
devărata valoare a polonezelor 
vorbește și acel 0—3 cu Italia. 
Dar calculele sînt calcule... 
Primul joc al formației noas
tre a fost cu echipa U.R.S.S. 
Fetele noastre au jucat timo
rat. cedînd cu 0—3, rezultat în 
urma căruia s-au văzut 
pierzînd legătura cu podiumul. 
O posibilă victorie la austriece 
le-ar plasa pe pozițiile 5—3.

Marți se vor disputa meciu
rile de clasament.

Emanuel FANTANEANU

n-au intrat în concurs. Cel de 
al 4-lea reprezentant al nos
tru la această categorie. 
Marian Onilă, a cedat neaș
teptat de ușor (după un 
joc în care a dovedit o totală 
lipsă de angajare) partida cu 
Bella Rajo (Ungaria), 6—2, 
6—1 in mai puțin de 40 mi
nute.

Marți, întrecerile continuă 
cu turul al doilea al probei de 
simplu și cu primul al celei de 
dublu.

Doina STANESCU

SUEDIA - R.F. GFRMANIA 
ÎN FINALA 

„CUPEI DAVIS'*
Pentru a doua oară conse

cutiv finala „Cupei Davis" și-o 
vor disputa reprezentativele 
de tenis ale Suediei și R. F. 
Germania, calificate după vic
toriile obținute în semifinale.

Bastad : Suedia — Iugoslavia 
4—1 (ultimele partide : Sven- 
son — Prpici 6—1, 6—4, 7—6,
3— 6, 6—3, Wilander — Ivani- 
sevici 6—3, 6—3).

Miinchen : R.F. Germania —
S.U.A. 3—2 (rezultate din ziua 
a IlI-a : Steeb — Agassi 4—6, 
6—4, 6—4, 6—2, Kuhnen — Gil
bert 4—6. 6—1, 4—6).

în partidele contând pentru 
calificarea tn grupa de elită a 
competiției, în 1990. au fost în
registrate rezultatele : Elveția— 
Paraguay 5—0. Danemarca — 
Italia 1—4. Olanda — Indo
nezia 5—0, Mexic — U.R.S.S.
4— 1, Peru — Australia 2—2.
• Finala turneului masculin 

de tenis de la Furth (R.F. Ger
mania) a fost cîștigată de ju
cătorul sovietic Dmitri Polia
kov, care l-a întrecut cu 6—2, 
6—1 pe italianul Frederico 
Mordegan. în semifinale. Po
liakov a cîștigat cu 7—5, 4—6, 
6—1 la vest-germanul Jens 
Wormann, Iar Mordegan l-a 
eliminat cu 6—3, 6—2 pe Florin 
Segărceanu (România).

PE SCURT • PE
CICLISM * Turul Franței, la 

femei, a luat sfîrsit eu victoria 
categorică a sportivei franceze 
Jeannie Longo, cronometrată în 
21.59:38 urmata la 8:44 de Ita
lianca Maria Canins si la 12:24 
de americanca Inga Thompson

TENIS * In finală, la Estoril, 
s-au calificat Sandra Cecchini 
(Italia) si Isabel Cueto (R.F.G.) 
In semifinale : cecchini — Tara- 
bini 6—4. 6—1 Cueto — Pîceo- 
lini 6—0. 6—2. • In penultimul 
act al turneului feminin de la 
Newport : Zină Gafrison (S.U.A.) 
— Gigl Fernandez (Porto Rich) 
6—4. 6—3. Pam Shriver — Ro-'1 
salyn- Fairbank (ambele S.U.A.' 
3—6 6—3. 7—6.

șah * După 16 runde, la 
Clermont-Ferrand în fruntea 
clasamentului se află Renet. 
Korcinoi si Sax. eu cîte 6 punc
te urmați de Dolmatov. Elvest

SCURT • PE SCURT
sl Ribll cu cîte 5.5 puncte. An
dersson si Spraggett — 5 puncte 
etc. In runda a 10-a canadianul 
Spraggett a pierdut la francezul 
Renet. Iar partidele Korcinoi — 
Elvest. Sokolov — Ladder. Snas- 
skl — Andersson. Sax — Ribll. 
Nogueiras — Dolmatov s-au în
cheiat remiză.

VOLEI * Primele meciuri din 
turneul feminin ce se desfășoa
ră la Palatul Sporturilor din 
Kiev, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : U.R.S.S. — R. F. 
Germania 3—0 (6. 3 10). R. P,
Chin,eză — Spania 3—0 (1. 3. 5), 
Cuba —’ R. D. Germană 3—0 
<B. 7. 3) Japonia — U.R.S.S. (ti
neret) 3—0 (io, 2. 4). tn ziua a 
două : R. F. Germania 3—1
(—15. 15. 9. 5) cu U.R.S.S. fl 
R. P. Chineză 3—0 (10. 15. 9) cu 
Cuba. U.R.S.S. 3—0 (11. 9. 7) CU 
Japonia.a

• ETAPA Inaugurală a campio
natului Franței s-a soldat cu ur
mătoarele rezultate : Lyon — O- 
lympique Marsilia 1—4. Nantes — 
Auxerre 2—1. Toulouse — Mul
house 3—0. Nisa — Paris St. 
Germain 3—3. Metz — Bordeaux 
0—0 Montpellier — Cannes 4—1, 
Racing Paris — Monaco 0—0, 
Sochaux ’ — Brest i—0 Lille — 
Caen 1—0: Toulon — St. Etienne 
2—0 * în PRIMA etapă a noil 
ediții a campionatului austriac : 
Austria Salzburg — Grazer A.K. 
0—0 Sturm Gra2 — Admira Wac
ker 3—0 Rapid Viena — St. 
Polten 3—0. Kremser S.C. — 
Vienna 3—2. Vorwaerts Stevr — 
F.C. Tirol 2—2. Wiener S.C. — 

Austria Viena 0—1. * IN CAM
PIONATUL U.R.S.S.. jalghlrts 
Vilnius a Întrecut. în deplasare, 
eu 2—0 pe Dnepr. Alte rezulta
te : Dinamo Tbilisi — Toroedo 
Moscova 1—1 : Dinamo Kiev — 
Pamir Dusanbe I—0 : Ararat E- 
revan — Metallist Harkov 0—0 ; 
Lokomotiv Moscova — Dinamo 
Moscova 0—1 : Sahtior Donetk — 
Zenit Leningrad 1—0. tn clasa
ment conduce Spartak Moscova 
cu 27 p.. urmată de Dnepr și 
Torpedo Moscova — cu cite 24 o. 
« MECIURI AMICALE. La Do
nauworth. Bayern Mtlnchen a în
trecut cu 2—0 (0—0) echipa F. C. 
Koln. «K ECHIPA Al Ably Cai
ro. aflată tn turneu tn R. F. 

Germania, a jucat cu formația 
Darmstad S.V. Fotbaliștii egip
teni au cîstieat cu l—0 (0—0).
• IN ORAȘUL vest-german 
Lippstadt s-a disputat meciul 
dintre formațiile Bayer Leverku
sen sl Olymniakos Pireu. Înche
iat cu victoria fotbaliștilor vest- 
gertnani cu 4—2 (2—1). • tur* 
NEUL de Ia Wurzburg (R.F.G.) 
a revenit formatlei V.f.B. Stutt
gart. care a dispus în finală 
cu 4—2 (după prelungiri) de Wer
der Bremen. * TURNEUL pentru 
juniori de la Dresda s-a înche
iat cu Victoria formației Dina
mo Kiev 3 o urmată de Dyna
mo Dresda 2 o Energie Cottb'tS 
si Union. Teplice cite .1 p. In 
ultima zi a competiției ambele 
partide Dinamo Kiev — Dyna
mo bre'da sl Energie Cottbus — 
Union STeolice s-au încheiat Ia 
egalitate : o—0. LA UERDINGEN, 
Baver — F. C. Magdeburg 1—1 
(0—0).
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