
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NfCOLAE CEAUSESCU,
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU, i

Proletari dig toate t/frtte', until-vă !

portul
In județul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au început, 
miercuri, 26 iulie, o nouă vi
zită de lucru in județul 
Constanta.

Vizita se desfășoară în cli
matul de muncă însuflețită în 
care locuitorii județului, in 
deplină unitate de cuget și 
simțire cu întreaga tară, cins
tesc cu mîndrie și bucuria ma
rilor împliniri, aniversarea a 
24 de ani de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român, cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales 
în suprema funcție de condu
cere in partid — eveniment is
toric, deschizătorul unei pe
rioade de adinei transformări 
înnoitoare și strălucite înfăp
tuiri, ce au schimbat din te
melii chipul patriei și viata 
locuitorilor ei.

Cei ce trăiesc și muncesc in 
județul Constanta au folosit 
din plin și prilejul oferit de 
această vizită pentru a reafir
ma, direct și cald, sentimen
tele lor de dragoste, de stimă 
și recunoștință conducătorului 
iubit al partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care și-a consacrat, cu ne
asemuită dăruire, abnegație și 
devotament, eroica sa viată și 
activitate revoluționară împli
nirii marilor idealuri naționale, 
aspirațiilor fundamentale, de 
libertate, independență, pace 
și progres. ale poporului 
român.

Cu aceste alese ginduri și 
simțăminte au fost salutați 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu încă 
din primele momente ale vizitei.

De la Neptun. coloana ofi
cială de mașini s-a îndreptat 
spre Constanța, strâbătînd fru
moasele stațiuni de pe litoral, 
eu hoteluri și case de odihnă 
elegante, moderne, realizări ale 
acestor ani luminoși. Mii de 
oameni ai muncii, veniti pe 
litoral din întreaga tară pentru 
a-și petrece concediul, au sa
lutat cu dragoste și respect 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
dind expresie bucuriei de a-1 
reintilni pe conducătorul parti
dului și al tării.

La intrarea în municipiul 
Constanta numeroși locuitori ai 
orașului au ovaționat îndelung 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. 
au aplaudat, au aclamat cu
putere pentru partid și
secretarul său general. S-a
scandat cu înflăcărare, din adin-
cul inimii, „Ceaușescu reales la 
al XTV-lea Congres Pentru 
ei, ca și. pentru toți locuitorii 
județului, vizita constituie un 
fericit prilej de a-și exprima, 
încă o data, adeziunea fier
binte la Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. de a propune,

CONSTANTA
la Congresul al XIV-lea, re
alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului, 
garanția continuării procesului 
revoluționar al edificării noii 
orînduiri, cu poporul și pen
tru popor, a înălțării neconte
nite a patriei, în glorie și dem
nitate, a înaintării neabătute 
a României pe calea socialis
mului și comunismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au răspuns cu căldură, dinlr-o 
mașină deschisă, acestor mani
festări de profundă stimă șl 
prețuire.

Ca de fiecare dată, vizita de 
lucru a secretarului general al 
partidului constituie cadrul 
examinării unor probleme ale 
activității desfășurate in in
dustrie, agricultură, in alte 
sectoare, a rezultatelor obți
nute, a căilor privind reali
zarea integrală a planului pe 
acest an și pe întregul cinci
nal, a programelor de dezvol
tare multilaterală a patriei, de 
creștere a bunăstării materiale 
și spirituale a celor ce mun
cesc.

Vizita de lucru a început la 
ÎNTREPRINDEREA DE CON
STRUCȚII NAVALE din Con
stanța, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost pri
miți cu multă dragoste de 
miile de muncitori din aceas
tă puternică unitate a indus
triei socialiste românești, care, 
din inițiativa și sub îndru
marea nemijlocită a conducăto
rului partidului și statalul, a 
cunoscut an de an o continuă 
dezvoltare și modernizare.

La vizită au fost prezenți 
tovarășii Emil Bobu, Gheorghe 
Oprea, Nieolae Constantin, 
Silviu Curticeanu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întîmpînați cu deosebit 
respect de primul secretar al 
Comitetului județean Constanța 
al P.C.R., Mihai Marina, de 
membri ai biroului comitetului 
județean de partid, de alte 
cadre de conducere.

In timpul analizei efectuate 
de secretarul general al parti
dului cu cadre de conducere 
din minister, centrala indus
trială de profil și din între
prindere au fost puse in evi
dență aspecte semnificative 
privind preocuparea susținută a 
colectivului muncitoresc de 
aici pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan. a indicațiilor 
date cu prilejul celorlalte vi
zite, in principal al vi
zitei de lucru efectuată 
cu un an in urmă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu, in direcția 
diversificării producției, asimi
lării unor nave de mare to 
naj, aplicării tehnologiilor 
moderne, de inalt randament, 
scurtării ciclului de fabricație 
și montaj în doc a navelor.
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După competițiile
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de sărituri in apă

4 PAGINI - 50 BANI Joi 27 iulie 1989

LINIA ASCENDENTA POATE SI TREBUIE CONTINUATA
Progres substanțial la „impuse" • Salturi compe
titive la „libere", dar și destul de multe greșeli

Cînd sibianul Sorin Baca a 
realizat, fără cea mai mică 
greșeală, sărituri cu coeficient 
3,3 și 3,2. de cea mai mare 
dificultate, arbitrii l-au răs
plătit cu note mări (8 și chiar 
9), iar publicul l-a aplaudat 
fără rezerve. Florin Avasiloa- 
ie, Bogdan Cibu, Ioana Voicu. 
Ionica Tudor, Luana Ciufuligă. 
Daniela Popa, Ileana pirjol. 
Monica Mate, ca să ne refe
rim numai la unii dintre cei 
clasați pe locuri fruntașe în 
întrecerile de seniori ale fina
lelor Daciadei, au contribuit și 
ei la 
valoric al competiției (desfă
șurată, cu puțină vreme în ur
mă. la Ștrandul Tineretului 
din Capitală), ei demonstrînd 
că această ramură a natației 
are elemente tinere talentate, 
apte să parcurgă. într-o peri
oadă scurtă, drumul spre înal
ta performanță europeană. A- 
dăugînd acestor constatări al-

S

BAZĂ SPORTIVĂ MULT ÎNDRĂGITĂ

ridicarea standardului

tele la fel de îmbucurătoare 
prilejuite de finalele Daciadei 
la juniori I și II, precum și de 
Concursul Republican al copi
ilor, putem aprecia că izvorul 
de săritori talentati este bogat 
și oferă o perspectivă promi
țătoare.

îmbunătățirea condițiilor de 
pregătire (prin construirea de 
bazine moderne, ultimul fiind 
cel de la Bacău), amenajarea 
instalației de apă „moale" (la 
bazinele „23 August" din Ca
pitală și Olimpia din Sibiu) și 
a aparaturii de pregătire pe 
uscat (este drept, încă incom
pletă. dar totuși existentă), 
ambiția și competența profe
sională a unor antrenori (Me
lania Treistaru, Dumitru Po- 
poaie, Pantelimon Decuseară, 
Nicolae Sparios, Gavril Rogge, 
fiind vorba doar de cei ai 
sportivilor mai bine clasați), 
preocuparea permanentă și te
meinică a sectorului de speci-

alitate din cadrul F.R Natație. 
toate acestea au determinat un 
însemnat progres la sărituri în 
apă, dătător de speranțe de 
acum înainte.

Departe însă de a considera 
că la săriturile din țara noas
tră nu mai e nimic de făcut. 
Dimpotrivă, apreciem că greul 
de abia acum începe și că an
trenorii și elevii lor mai au 
mult de lucru pinâ a se apro
pia de virful ierarhiei europe
ne. In acest sens, apreciem că, 
dacă la seria salturilor impu
se s-a reușit. în mare măsură, 
omogenizarea săriturilor, evi- 
tîndu-se greșelile elementare 
care abundau cu puțină vreme 
in urmă. Ia seria celor libere 
ratările aproape că nu au lip
sit la competițiile suș-aminti- 
te. chiar și la campioni. De 
fapt, spre deosebire de sărito
rii cu valoare certă, care sînt 
departajați în clasamentele

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)
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TABARA A
Ună din cele mai reușite ta

bere școlare de vacanță este 
cea. de la Turnul de parașu
tism „23 August" din Capitală. 
Prima serie, cu 75 de elevi si
litori din județele Călărași și 
Gorj, și-a început activitatea 
săptămina trecută. Iar după 
felul cum manevrează suspan- 

„cupolei 
care îți

CURAJULUI ȘI
însemnări de vacanță

T
după modul cum evoluează 
acum prin văzduhul... cuprins 
între zero și 86 m (înălțimea 
Turnului), ai impresia că sînt 
sportivi parașutiști de 
lumea!

parașutiști de cînd 
Le urmărește zborurile

muiicolore" de 
zîmbesc fericiți.

Li Tutn. in tabăra de vacantă cu viitorii sportivi parașutiști

<A..'

>>w 
L. d

lup de cer 
emerit al 
Iordănescu

MĂIESTRIEI

MUNCITORI
avintate un „bătrîn 
albastru", maestrul 
sportului Ionel 
(peste 3400 de salturi cu para
șuta*).  împreună cu o altă 
performeră a Înălțimilor, ma-

estra sportului 4 alerica Po
pescu.

Asta ar fi partea tehnicâ- 
sportivă, cu elevi care în a- 
ceastă vacanță de vară vor ob
ține „brevetul de parașutist la 
Turn": Marian Nițoiu, clasa a 
XH-a, comandant elev al ta
berei, Ștefăniță Dumitru, Iuli- 
ana Ghiță, Gabriela Bălcescu, 
școlari din județul Gorj. Ralu- 
ca Scăețeanu, Aurelia Andrei 
(județul Călărași). De cele
lalte salturi ale tinerilor para
șutiști — de „salturile în vi
itor" — se ocupi comandantul 
acestei tabere a U.T.C-. Gheor
ghe Epure, ajutat la alcătuirea 
frumoaselor programe cultu- 
ral-artistice le comandanții de 
detașamente ai județelor Că
lărași (Ștefania Dimofte. pro
fesoară de biologic) și Gorj 
(Octavian Răuțeseu instruc
tor). în sfîrșit. de urcușurile 
și coborîșurile propriu-zise cu 
parașuta se ocupă mecanicul 
Turnului. Cristian Ciupitu, 
mai toată ziua în camera uria
șului mosor ce înfășoară și 
desfășoară cablul, mereu atent 
la ce se petrece năuntru și 
în afară.

Așadar. întîia serie 
Sportivi parașutiști, 
de debut (ghidate) 
țiile dinaintea celor 
borîre liberă'*:  este 
de vară" a acestei 
școli românești a

Vasile TOFAN

de viitori 
cu salturi 
cu emo- 
,.în con- 

.,promoția 
cunoscute 
curajului,

(Continuare tn oatf ?—3)

Acțiunea „Voinicii satelor*
Poate că in puține alte uni

tăți din tară vei putea repar- 
curge atit de fidel ca la ..în
treprinderea de postav Prej- 
mer" întreaga istorie a unei in
dustrii : se află aici, dezvă- 
luindu-se progresiv privirii, pri
mele magazii- in care demara 
postăvăria acum o sută și mai 
bine de ani. dar și modernele 
și luminoasele hale construite 
în ultimii ani ; iar in ele. ca 
intr-un veritabil muzeu tehnic, 
vei trece pe lingă aparatura 
masivă și greoaie a veacului 
trecut (lăsată încă să execute 
comenzi mai mici), pe lingă cea 
a mijlocului de veac XX. pen
tru ca in final să te impresio
neze și mai puternic — poate 
tocmai datorită comparației 
imediate — eleganta și sprin
teneala aparaturii dată recent 
in folosință. „în totalitate de 
concepție românească" — avea 
să ne precizeze directorul ad
junct Petru Moașa, cel ce ne 
va rămîne ghid și partener de 
discuție pe toată durata vizi-

debutează la Prejmer
tei. Vom mai afla că aici lu
crează citeva mii de oameni 
ai muncii, că unitatea se mân
drește cu produsele sale ex
trem de apreciate in țară, dar 
și la export (cine nu are In casă 
măcar un articol vestimentar din 
stofă groasă, atit de bineveni-

REPORTAJUL

tă in lunile reci ?). că, aidoma 
modernizării întreprinderii, și 
complexul de locuințe rezervat 
muncitorilor a sporit an de an 
in confort, civilizație, frumuse
țe. atribute pe care, la urma 
urmei, le-a transmis însăși lo
calității. Și că baza sportivă a 
întreprinderii, ca și activitatea 
celor ce iubesc sportul prin a- 
ceste locuri, nu rămine nici ea 
cu nimic mai prejos.

Stau mărturie cele două 
terenuri gazonate de fotbal 

(„Cîte echipe, poate chiar de 
Divizie A, n-ar dori să aibă și 
terenul de antrenament tot ga- 
zonat ?“ — am fost întrebați, 
și... nu l-am putut contrazice 
pe interlocutorul nostru), tri
bunele cochete puțind găzdui 
o bună parte din locuitorii co
munei, „care, să știți, vin cu 
mic cu mare atunci cind joacă 
echipa noastră. Deocamdată, 
sîntem doar în campionatul ju
dețean, dar sperăm că în cu- 
rînd va trebui să... mărim ca
pacitatea tribunelor". Alăturat 
se profilează o platformă bitu- 
minată ce poate găzdui, deopo
trivă. meciuri de handbal, volei 
sau tenis, iar către marginea 
complexului au început lucră
rile la ceea ce se intenționează 
a deveni „un bazin de înot 
de dimensiuni olimpice. Nu 
știu dacă vom scoate campioni 
de înot de aici, dar în mod 
sigur copiii noștri vor crește

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. 2-3)

Patru tictorii în concursul de la (oruna (spania)

MADRID, 26 (Agerpres). — 
Concursul internațional de atle
tism disputat pe stadionul „Ri- 
azor“ din orașul spaniol La 
Coruna a prilejuit noi succe
se pentru sportivii români, care 
au obținut victoria in patru 
probe.

In proba feminină de 
3 000 m prima a trecut linia 
de sosire Viorica Ghican, 
cronometrată cu excelentul 
timp de 8:43,65. Pe locul 
secund s-a situat o altă 
reprezentantă a tării noastre 
Margareta Keszeg, în 8:56,49. 
urmată, la rîndul ei. de Roisin 
Smyth (Irlanda) — 8:59,94.
Proba masculină de aruncarea 
suliței a fost cîștigată de 
snoriivul român Constantin 
Miclea, cu rezultatul de 75,12 

m, secundat de britanicul Ro
nald Brastock — 73,50 m. iar 
la 400 m plat feminin pe pri
mul loc s-a situat Iolanda 
Oanță (România) cu timpul 
de 53.23. urmată de Jennifer 
Stoute (Marea Britanie) — 
53.29 și de Elsa Amarai (Por
tugalia) — 55.64.

De asemenea. la aruncarea 
discului femei, victoria a reve
nit sportivei române Elisabe- 
ta Neamțu, cu o aruncare de 
56.20 m.

Alte rezultate: masculini 110 
m garduri: Kingdom (S.U-A.)
— 13,38 ; 5 000 m : Brahim
Boutaib (Maroc) — 13:12,10 ■;
100 m : Chidi Imoh (Nigeria)
— 10,19 ; feminin : 100 m
garduri : Ana Barrenechea
(Spania) — 13,34-



ȘTAFETA TREBUIE SA CONTINUE
@ O fostă atletă fruntașă și promisiunile sale 

antrenoare
argumerț-Având la îndemînă 

te convingătoare, putem afirma 
eventual top ol 

gălățer.i de mare
că, intr-un 
sportivilor 
performanță, fosta atletă Fița 
Lovin ar ocupa unul dintre 
primele locuri. $i iată cîteva 
dintre aceste argumente : o 

, medalie de bronz la Olimpiada 
de la Los Angeles, campioană 
mondială de cros pe echipe 

v.țl9T8)-, vicecnmpioani mondială 

rfaScaîia' de - tnlj Ir. / 5<’ă m
(l-9^"18^'titîuri de. campioană 
balcanică (ihd’viduâl și pe e- 
chipe). numeroase titluri de 
campioană națională la 800 și 
1 500 m. selecționată în echipa 
Europei pentru ..Cupa Mondia
lă". .multe alte trofee cucerite 
la marile competiții atletice 
desfășurate pe mapamond. 
Principalele atuuri ale acestei 
atlete de excepție care a prac
ticat sportul de performanță 
pini la virsta de 36 de ani 
au fost, după părerea specia
liștilor, o voință ieșită din co
mun. munca fără preget, se
riozitatea.

La trei ani de cînd a pără
sit. cu fruntea sus. marea per
formanță. am reintilnit-o pe 
Fița Lovin tot pe stadion, la

„Dunărea", unde am purtat un 
scurt dialog, 9 Cu ce senti
mente te-ai despărțit, ca spor
tivă. de disciplina care ți-a a- 
dus atitea satisfacții ? • Aș 
vrea să se rețină că am luat 
hotărîrea să mă retrag forțată 
fiind de o păcătoasă discopa- 
tie lombară care in ultimii 
5—6 ani de activitate mă chi
nuia îngrozitor. Regret faptul 
că această afecțiune m-a îm
piedicat să-mi continui activi
tatea, unde, sigur, nu-mi spu
sesem încă ultimul cuvînt. Un 
alt motiv al retragerii mele a 
fost acela de a mă dedica mai 
mult familiei, ca soție și ma
mă... Cei doi copii, George și 
Doina-Nicoleta, ne-au adus și 
ne aduc, mie și soțului meu. 
mari bucurii 9 Care dintre 
medaliile cucerite în cei 19 ani 
de activitate îți este cea mai 
dragă și care au fost cele mai 

9 Am 
după cum bine se

■ -tXF s 1 IrUli» .<a- < > '<

i

TURNEE AMICALE
Cu zece zile înaintea star

tului unei noi ediții a Campio
natului Diviziei feminine A de 
handbal aproape toate cele 12 
formații au organizat sau au 
luat parte la competiții meni
te să arate antrenorilor in ce 
stadiu de 
vele lor.
astfel de

pregătire sc află ele-
Iattf relatări de la 
întreceri.

.CUPA in orga- 
asigurată 

cu spriji- 
al comisiei 

handbal.

puternice adversare ?
concurat.
știe, pe cele mai importante 
arene și stadioane din lume, 
în competiții de amploare, de 

' înalt nivel... Fără să mă gîn- 
desc prea mult, mărturisesc că 
cea mai prețioasă medalie este 
cea de bronz cîștigată la 800 
m, la

medalie obținută cu prețul u- 
nor infiltrații cu novocaină (la 
călcîi) înaintea startului -în fi
nala probei. în ceea ce 
privește adversarele mele, con
sider că Mariana Suman, Na
talia Andrei, Maricica Puică, 
Doina Melinte și sovieticele O- 
lizarenko și Kazankina (cu 
multe dintre ele am fost și am 
rămas prietenă), atlete de o 
incontestabilă valoare, au fost 
cele mai redutabile. • în po
fida celor 39 de ani. știu 
n-ai întrerupt alergarea...

lume.

J.O. de la Los Angeles,
® © ®

DE VERIFICARE
(Știința) 31 de goluri (9 din 
aruncări de la 7 m). Cel mai 
bun portar : Angela Bloj (Mu
reșul). (Liră MANDLER — 
coresp.).

ELIBERĂRII". Com- 
fost organizată de 

și comisia județeană

că
• 

Alergarea a fost pentru mine 
mai mult decît o pasiune, ea 
a făeuit și face parte din fi
ința mea și. dacă încă mai 
alerg, o fac numai din plăcere 
personală și din... obișnuință.
© O fostă atletă care are, cum

©©©«©© O ® © • • • •

se spune, sportul în singe nu 
poate rămine în afara 
și, după cîte am aflat, 
tate de 
Galați, 
mezi o „_____ .
care să preia și să continue 
ștafeta • De Cînd afn aban
donat activitatea de performan
ță (martie 1986), m-am dedicat 
muncii de antrenor. în prezent, 
am în grupa de perspectivă 
cîteva. elemente cu reale cali
tăți, cum ar fi Georgeta Pe- 
trea, Daniela Haret. Cornelia 
Spătaru, Anișoara Boroș, care 
dacă se vor dărui atletismului 
așa cum — fără falsă modestie 
— am făcut-o eu și multe alte 
atlete, vor cunoaște satisfacții 
depline.

Telemac SIRIOPOL

antrenoare la 
te străduiești 

pleiadă de

acestuia 
în cali-

C.S.U. 
să for- 
sportivi

DUMINICĂ, PUNCT FINAL IN CAh 
VITEZĂ

Campionatele Naționale indivi
duale de motociclism viteză pe 
sosea au ajuns în etapa finală 
(a 5-a). programată duminică 
Pe un traseu ales în ^centrul 
municipiului Timisoara. Dacă la 
doua din clase din program s-au 
încheiat conturile duoă penulti
mul act de la Tg. Mureș, cînd 
Tănase Drăghici si Tiberiu Troia 
(ambii de la I.M.G. București) 
au devenit virtuali campioni’ la 
50 cmc-sport si. respectiv, 125 
cmc. la celelalte patru ' probe se

anunță curs 
rece mai 
angajați In 
ne nodav^n . 
urmărit ¥> 
Tiberiu ir< 
250 cmc. O 
Popescu la 
Popescu + 
și Francis c 
cipalii cane 
în joc. Ini 

______ ____  ____ ora 9.30.
NOUTATE LA MOTOCROS PE

pi 
la

UN TEST UTIL PENTRU JUNIOARELE NOASTRE

ȘTIINȚA". 
nizarea ireproșabilă 
de clubul băcăuan, 
nul C.J.E.F.S. și 
județene de handbal. ziiele 
trecute s-a încheiat competiția 
amicală dotată cu „Cupa Știin
ța", la start aliniindu-se for
mația gazdă, divizionarele A 
Mureșul Tg. Mureș și Textila 
Zalău, precum și Textila Bu- 
huși din eșalonul secund. Bine 
pregătită la roate capitolele. 
Știința a cîștigat ușor toate 
fntîlnirile, ocupînd primul loc 
în clasamentul final: 35—15 cu 
Textila Buhuși, 3723 cu Tex
tila Zalău și 38—28 cu Mureșul 
Tg. Mureș. Pe locurile urmă
toare: 2. Mureșul (29—27 cu 
Textila Buhuși și 30—29 cu 
Textila Zalău), 3- Textila Za
lău (36—19 cu Textila Buhuși), 
4. Textila Buhuși. Cea mai e- 
ficace jucătoare : Emilia Luca

„CUPA 
petiția a 
C.J.E.F.S. . ...
de handbal Brașov. Au parti
cipat Rulmentul Brașov, Con
structorul Timișoara, Hidvet-h- 
nica Constanța, Mecanică Fină 
București, C.F.R. Craiova (ul
tima nou promovată în prima 
divizie), precum și divizionara 
B Carpatex Brașov. Pe primul 
loc s-a situat Rulmentul Bra
șov (28—22 cu Mecanică Fina, 
21—21 cu C.F.R. Craiova, 26—21 
cu Carpatex, 25—23 cu Con
structorul Timișoara și, in fi
nală, 25—17 cu Hidrotehnica 
Constanța), 2. Hidrotehnica, 3. 
Constructorul. 4. C.F.R. Craio
va, 5. Mecanică Fină, 6. Car
patex. Golgeteră ■ Nicolcta Cîtu 
(C.F.R.) 42 de goluri (22 din 
7 m). Cea mai tehnică jucă
toare: Sorina Lefter (Mecanică 
Fină). Cel mai bun portar: Olga 
Jakabos (Rulmentul). Cea mai 
tînără jucătoare : Doina Lupu 
(17 ani, Hidrotehnica). „Cupa 
fair-play" : Carpatex Brașov. 
(Carol GRUIA, coresp.).

Prima etapă a pregătirilor 
selecționatei de handbal juni
oare a țării noastre — începu
te la 9 iulie în vederea pre
zentării în cea mai bună for
mă la ..Turneul Prietenia", ce 
se va desfășura la Galați, în 
perioada 20—25 august — s-a 
încheiat cu un test util susți
nut de curind, în tradiționala 
competiție de tineret de 
Brenna - - •
noastre 
trecerii, 
partide. 
cîștigînT 
cu R.S.S. Lituaniană, 33—27 cu 
Bulgaria si 34—22 cu Suedia) 
și obținînd un egal (22—22) cu 
Polonia B. Cel de-al cincilea 
joc a revenit reprezentativei 
țării gazdă, care s-a impus cu 
26—20 (14—11). în urma aces
tor evoluții, coroborate și cu 
celelalte rezultate ale partene
relor, handbalistele noastre 
au urcat pe treapta a doua a 
podiumului de premiere, iar 
Polonia A și Suedia s-au si
tuat pe prima, respectiv a 
treia poziție- în continuare, 
Polonia B, Bulgaria și R.S.S. 
Lituaniană.

„A fost o întrecere îndeajuns 
de dificilă pentru componente
le echipei noastre, dacă se ți
ne seamă de faptul că între
gul lot care a făcut deplasarea 
a fost format 
iar celelalte

la
(Polonia). Junioarele 

au avut de-a lungul în- 
care a cuprins cinci 
o comportare bună, 
trei întîlniri (37—19

categoria "tineret", deci cu 
eițiva ani mai mari" — ne-a 
declarat la întoarcere Constan
tin Cojocaru, antrenor 
pal. „Aș remarca în 
rînd pe gălățencele 
Borș, golgetera turneului (46 
de puncte și Rodica Constan- 
tinescu, pe Victorina Stoenes- 
cu. de la C.S.Ș. Universitatea 
Craiova, și Monica Iacob, de la 
Chimistul Rm. Vîlcea, toate 
patru avînd o bună prestație 
pe parcursul competiției. Tre
buie șă spun insă că, in gene
ra’. toate jucătoarele au dat 
satisfacție, dar este neapărat 
necesar să îmbunătățim jocul 
în apărare și exprimarea în 
atac a extremelor" • Alte po
sibilități de verificare pînă la 
„Turneul Prietenia?" • „în cî
teva nartide ce vor avea loc 
în Bulgaria, în perioada 4—6 
august și în bilateralul cu na
ționala de junioare a aceleiași 
țări, din zilele de 17 și 18 au
gust, Ia Galați" — ne-a pre
cizat Ștefan Oeneanu, cel de 
al doilea antrenor al reprezen
tativei noastre.

loan NOVAC

princi- 
primul 
Lenuța

TABĂRĂ 1 CURAJULUI
din junioare, 

au făcut parte din
(Urmare din pag. 1)

ACȚIUNEA VOINICI! SATELOR" să-1 propun : am 
cum să nu ?, des-

(Urmare din pag. 1)

armonios dezvoltați, înfrățiți 
cu apa, aerul și soarele". Ac
tivitate^ de bază, notăm, o 
constituie meciurile inter-secții, 
campionatele interne ale între
prinderii.. Campionate în care, 
desigur, fotbalul e la loc de 
frunte, dar — dat fiind speci
ficul feminin al unității — nici 
handbalul nu rămine cu mult 
în urmă După cum calificative 
superioare, și la propriu, și la 
figurat, a obținut 
șah antrenată de 
capii de promoție 
Anda Bigiu, Alina .. ___
liana și Lică Moșneagu.

Fină aici, cum s-ar spune, 
totul a decurs deci în nota o- 
bisnuitului ; doar in atitea și 
atitea comune ale tării se joa
că fotbal și handbal, se plă
nuiesc bazine de înot, chiar și 
olimpice. Ineditul (pentru noi) 
va urma îndată : . în dreptul 
școlii sîntem invitați să vedem

echipa de 
Mihai Buș. 
numindu-se 

Bundea. Li-

o săliță, 
luptătorii 
zis, mici 
întreceri 
juniorilor. 
veche 
noastre 
tăm că _din Brașov a pornit 
Valeriu 
Steagul
Pirvulescu șl alți campioni de 
marcă. Aici avem un antrenor 
tînăr și priceput. Valentin Bâr- 
jac. și el fost sportiv la Stea
gul Roșu. Se află mai toată 
ziua în căutare de talente, ta 
satele din jur, și sînt convins 
că nu peste multă vreme se 
va vorbi despre copiii lui..." 
Ne intrerupem o clipă șirul 
însemnărilor. „Tovarășe direc
tor, nu știm dacă ați citit, dar 
ziarul nostru intenționează să 
demareze tocmai o asemenea 
acțiune, un șir de concursuri 
populare de trintă deschise co
piilor nelegitimați încă la un 
club sau altul..." — Sîntem 
gînd la gînd. exact acest lu-

»s

in care se 
asociației, 
luptători, 
rezervate

„Este un sport de 
tradiție prin părțile 
— ni se spune. Nu ui-

antrenează 
Mai bine- 

activînd in 
copiilor și

Bularca. pentru clubul 
Roșu a luptat Dumitru

cru vroiam 
citit și noi, 
pre acești ,,Voinici ai satelor", 
concursuri pe care le inițiază 
ziarul dumneavoastră împreună 
cu federația de specialitate. Vă 
invităm, și încă nespus de 
bucuroși ; doar de aceea am 
construit baza sportivă, pentru 
ca ea să nu cunoască odihna ! 
,.Ar rămine. adăugăm, să pre
cizăm data acestui concurs 
popular de trintă". — Nu-i nici' 
o problemă ; pentru oamenii 
de aici a amîna prea mult 
este egal cu a nu dori să faci. 
Or. noi dorim să facem I Drept 
care vă 
nică. 30

Ce să 
va decit 
tre toți 
practica 
iese în apropierea Prejmerului. 
Amănunte suplimentare despre 
acțiunea din Preimer — în zia
rul nostru de mîine. Amănunte 
suplimentare despre utilitatea 
unor asemenea acțiuni ? Spe
răm să le putem furniza în 
ziarele noastre de... peste cîți- 
va ani !

dumi-propun prima 
iulie. Ce ziceți ? 
zicem ?... Nimic 
că lansăm invitația că-
tinerii dornici de a 

luptele și care locu-

altce-

măiestriei și muucii susținute! 
Patru vor fi, pînă la 28 august, 
seriile programate aici, în ta
băra de la Turn, organizată — 
în fiecare an — la înălțime. 
Din toamnă, cei mindri de 
brevetele obținute vor lua dru
mul aerocluburilor ‘ '
pînă la prima lansare 
ronavă 
vreme, 
ceputul 
cut în 
gită tabără școlară de vară. în 
care disciplina, respectarea în
tocmai a programului, fac pe
reche bună cu orele de rela
xare, de joacă, de sport petre
cute în vecinătatea Turnului, 
pe terenurile cele primitoare 
de la .23 August".

poate va mai 
important este 
a fost făcut. A 
această tot mai

județene, 
din ae- 
trece o 
că în- 

fost fă- 
îndră-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN - 26 IULIE 1989. Extrage
rea I : 44 43 16 26 27 11 ; ex
tragerea a Il-a : 35 34 24 21 
39 22. Fond total de cîștiguri : 
533 648 lei, din care 46 683 lei 
report la categoria 1.
C1ȘTIGUIULE TRAGERII MUL- 
TIFLE LOTO DIN 16 IULIE 19SS

FAZA I, categoria 2: 1 vari
antă 100% a 11.818 lei șl 6 25% 
a 2.954 lei; cat. 3: 7,25 a 4.075 
lei; cat. 4: 11 a 2.686 lei; cat. 5;

FAZA a Il-a, cat. A: 2 vari
ante 25% — autoturisme „Dacia 
1.300“ (70.000 lei); cat. B: 3 25% 
a 38.935 lei sau, la alegere. o 
excursie de 2 locuri în U.R.S.S. 
și diferența în numerar; cat. C: 
7 100% a 5.425 lei șl 43 25% a 
1.356 lei; cat. D: 37,50 a 2.568 iei; 
cat. E: 134,25 a 717 lei; cat. F. 
233 a 413 lei; cat. G: 1.407.50 a 
100 lei.

lei) au fost obținute de partici- 
panții Nicolae Mircea din ~ 
șov șl Căușanu Cornelia 
București.

Bra- 
din

La faza a n-a. Cîștigurile în 
autoturisme „Dacia 1.300“ (70.000

• Reamintim că această 
tămînă are drept „cap de 
încă o acțiune cu caracter . 
sebit, care promite succese 
excepție ; este vorba de o nouă 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO 
(„A VERII"), cu o bogată pa
letă de cîștiguri, din care nu 
lipsesc autoturismele, excursiile 
peste hotare și marele număr de 
cîștiguri în bani, de valori fixe

deo- 
! de

în programul ediției din acest 
an a Campionatelor Republicane 
de motocros ne echipe, care vor 
demara duminica pe traseul de 
la Zărnesti. apare o noutate. în 
sensul că pe lîngă cele 4 clase 
(50. 80. 125 si 250 cmc) se va 
mai atribui un titlu absolut a- 
sociatiei sau clubului ai căror 
reprezentanți au acumulat, de-a 
lungul eelor 4 etape, cele mai 
ATENȚIE SPORITĂ TESTELOR PENTR

LA DIRT-TRACK
Sîmbătă. ne cocheta arenă de 

dirt-track din noul oraș Ianca, 
se va da startul în campiona
tul individual 
lor în 
concurent!, 
sistemul < 
pe baza 
anterior, 
alergători 
cărora li 
dintre tinerii remarcați în actua
lul sezon. Pentru celelalte 3 
locuri vacante urmează a fi tes- 
tati 8 dintre reprezentanții «nou
lui vai“. La ..examenul**  care va 
avea loc astăzi, pe pista Stadio
nului Municipal din Brăila, vor 
participa Stelian Ștefan. Dorel 
Drăffhia. Sorin Dinițlescu (Meta
lul București). Horst Gurtler, So- _____

LOTUL PENTRU „CUPA PRIE
Patru tineri sportivi — Mircea 

Agrișan. Alexandru Toma. Aure
lian Oa-nes si Florin Ungureanu 
— au fost selecționați în lotul 
pentru «Cupa Prietenia" ia dirt- 
track (5—6 august, în Bulgaria?, 
în urma comportării lor în cele 
două etape ale campionatului in-

rezervat senlori- 
formula clasică de 16 

în 20 de manșe. In 
competiției au intrat, 
haremurilor realizate 
13 oilotl. majoritatea 
consacrațl al genului, 
s-au alăturat șl cîtlva

multe 
general 
tele primei 
vor conta 
bra“. orgi 
sportivă 1 
clasele 125 
du-se și e< 
vice din C 
start se v.

rin Marin 
Gheorghe < 
ghir și 1 
Ianca). din 
cei 3 titula 
formulei d> 
rinta de i 
tualele bus 
provocate , 
încă stăbîr 
tere“ ai m< 
a decis st 
de testare, 
nionat să 1 
o pregătire 
resnunzătos 
primei' d 
de la
din Ia u S 
10. pe Sta 
Brăila.

dividual.
Sora și lor 
naliza w 
vor electu 
garla.

Rt
1

în avanpremiera Balcanic

CONCURSURI DE CAL
La finele acestei săptămîni, 

la Piatra Neamț — o nouă și 
atractivă întrecere de călărie. 
Este vorba de Concursul Repu
blican de obstacole „Cupa 
României", competiție la care 
și-au anunțat prezența repre
zentanți ai celor mai puterni
ce cluburi și asociații sportive 
cu secții de performanță, între 
care Dinamo, Steaua. Agrono
mia — Sportul ..30 Decembrie", 
C.S.M. Sibiu. -------
gricola 
„Dragoș 
tele.

C.S.M. Iași. A- 
Piatra-Neamț, A. S. 
Vodă" Roman și al-

★
în continuare, săptămîna vi

itoare, de miercuri pînă vineri, 
tot la Piatra Neamț, este pro
gramată etapa a doua a Con
cursului Republican de con
curs complet la călărie.

Ambele întreceri reprezintă 
Ultimele verificări — atît ale 
cailor, cît și ale călăreților — 
înaintea Campionatelor Balca
nice ce urmează a fi găzduite, 
la finele lunii august, de Mu
nicipiul Piatra Neamț.

★
în organizarea comisiei mu

nicipale București de călărie, 
care a beneficiat de sprijinul 
clubului sportiv Olimpia, du
minica trecută s-a desfășurat 
pe stadionul din Calea Vitan 
o interesantă întrecere de ob-

stacole, la 
sportivi jt 
la Steaua,
— Sportul 
Olimpia, i 
de asemen 
să și spec 
tie de vol 
chipa de 
Steav (a 
Ghee i, 
Monica Ir 
Mariana I 
tele înregi 
de sărituri 
Sorin Alt 
cu calul 1 
69,2 sec.; 
(Dinamo) 
nalizare 71 
ru (Agron 
Decembrie' 
sec. ; cat. 
Gheorghe 
0 p penal 
baraj; 2.. £ 
cu Liniște 
sec. după b 
(Agronomi, 
cembrie") 
lizare 36.5 
Claudiu G 
p penaliza 
barajul I) 
diu cu Și
— 47.66 st 
3—4 Marii 
cu Decar

DUPĂ COMPETIȚIILE DE SĂRITURI
(Urmare din pag. 1

marilor competiții internațio
nale de calitatea salturilor 
(tehnicitate, eleganță, amplitu
dine). la „Tineretului" titlurile 
și celelalte poziții fruntașe au

și variabile. La fel de 
sântă este și formula 
cu avantaje pe măsura 
lui șl renumelul acțiunii : ast
fel, se extrag 66 de numere, în 
cadrul a 7 extrageri „legate" 
cite două și, respectiv, cîte trei 
cu posibilitatea de a se obține 
cîștiguri și pentru 3 numere din 
24 extrase. De notat că biletele 
de 25 de lei participă la toate 
extragerile și au acces la toate 
cele 13 categorii de '
Ultima zi de jucare a numere
lor favorite este sîmbătă, 29 iu
lie I

•) Nu
ULTIMA 
biletelor
LOTO de mîine,

intere- 
tehnică. 

nume-

cîștiguri.

uitați că ASTAZI este 
ZI și pentru procurarea 
la tragerea obișnuită 

vineri. 28 iulie.

revenit celor care au greșit 
mai puține sărituri. Faptul nu 
poate fi privit ca- firesc nici 
măcar pentru un concurs in
tern. deci cu atît mai puțin în 
perspectiva concursurilor in
ternaționale oficiale. De ace
ea. eliminarea acestor „potic
neli" trebuie să constituie pra
gul care trebuie trecut de să
ritorii noștri fruntași pentru a 
pătrunde în elita săritorilor 
europeni. Ce trebuie făcut 
pentru aceasta, știu ei antre
norii mai bine. Noi doar punc
tăm cîteva sugestii: utilizarea 
în totalitate și cu mai mare

intensitate 
nament; ci 
rea în ma 
paraturii < 
cat; inclur 
de pregăti 
gimnastică 
întărirea c 
punctele < 
sins, de f£ 
unor pune 
mate și cu 
însușire și 
diții detei 
săritorii r< 
de valoros 
„libere". N 
ta. ei își 
a deveni < 
întreceri ii

B

„CUPA CONSTRUCTORUL"
Incepînd de azi și pînă sîm- 

bătă. de la ora 18, pe arena 
Vitan (str. Fizicienilo- nr. 50), 
va avea loc cea da a Vl-a edi
ție a competiției pugilistice 
„Cupa Constructorul". La ta

trecere și- 
aproape 1( 
și seniori, 
bucureștem 
sportivi de 
Galați.



l'll fldrvâr, nu o dalăNoile promovate in Divizia A de rugby

DIN NOULOCOMOTIVA PAȘCANI
LE DE INTRE DISCIPLINA Șl PERFORMANȚAite. deoa- 
renti sînt 
u un loc 
e^pte de lip -dintre
Arșin la — Doina 

>rt. Petre 
, — Atiia 
baș, plin
irile puse 
începe la

asaunentul 
le. Dispu- 
camnionat 
Cupa MO" 

asociația 
nesti, 
c
r

ÎN PRIMUL EȘALON
a

cretizare a unor acțiuni ofen
sive. O foarte bună pregătire 
fizică a __
prospețime lotului, pe întreaga 
durată a competiției. după 
cum este de subliniat o anu
mită creștere a potențialului 
tehnic. Capitol la care, desi- 

,avem dc muncit mult 
— precizează antre- 
Manole — pentru a 
cu succes meciurilor, 
grele, din prima di-

.... la alin'.ln-
Strako- 
Primul 
9.30.

IOV ARE
a

t Sibiu), 
Pictor A-r- 

(Petrolul 
r fi aleși 
ezerve ale 
e. în do
ina even- 

accidente 
nu pot 

..caii pu- 
•ul federal 

n rob el or 
în cam- 
Diloti cu 

fizi-că co- 
programul 

-'mbătă, 
a rolul 
c. .a ora 

ici’paa din

Gheorghe 
vor n-omi- 
ători care 
1 în Bul-

:tată de
IȚESCU

In pofida tinereții ei, LO
COMOTIVA Pașcani, echipă 
care a luat ființă în anul 1981, 
a reușit să fie prezentă, în 
1985,. între formațiile de frun
te ale rugby ului nostru, iar 
anul acesta, să revină în eșa
lonul de elită al sportului cu 
balonul oval, grupa a 2-a va
lorică.

Cîștigătoarea seriei a IlI-a a 
diviziei secunde a încheiat în
trecerea 
meciuri 
un egal 
frîngere

cu 16 victorii din 18 
jucate, înregistrînd 

(17—17) și o în- 
(6—27) la aceeași e-

asigurat o anumită

gur, 
mai mult 
norul V. 
face față 
mult mai 
vizie...“

Un obiectiv la care subscriu 
toti jucătorii (Toma, Bucan, 
Ursuleasa, Tudorache, Neofet,

I
I
I
I
I

chipă, Constructorul Blejoi, o- 
cupanta locului 3. Punctaj ge
neral — 51 (următoarea clasa
tă. Chimia Brăila, 50 p) și un 
punctaveraj printre cele mai 
semnificative din Divizia B: 
531—117. Al doilea ca „dimen
siuni", după Gloria București.

Lotul pregătit de antrenorii 
Valentin Manoîe (principal) și 
Nicolae Tarcan (secund) s-a 
bazat pe o mare omogenitate a 
ambelor compartimente, care 
s-au impus, aproape în egală 
măsură, și în acțiunea de con-

DOUA IMPORTANTE
PIATRA NEAMȚ

0 LEGĂTURĂ INDISOLUBILĂ

luat parte 
niori. de 
Agronomia 
ibrie" și 

figurînd, 
e frumoa- 
lemonstra- 
ate de e- 

clubului 
li Oana 
L u și 
dusă de
I rezultă- 
concursul

Iușoară: 1.
(Steaua) 

penalizare 
n Velea 

0 p oe- 
lorin Chi- 
portul „30 
lizare 71.6 
.. Claudiu 
iu Perugia 
sec. după 
i (Steaua) 
lizare 34.9 
tel Nicolae
II „30 De- 
) n pena- 
,forță"; 1.

Perugia 0 
sec. după 

ghe Clau- 
penalizare 
taratul I);

(Steaua) 
lizare la

parcurs, timp 46,7 sec. și Mihai 
Alineanu (Olimpia) cu Rică 
4 p penalizare la parcurs, timp 
54,9 sec.

Aelcnci, Ncehifor, Hău, Sibi- 
chi, Iacob, Maghercă, Avram, 
Timofte, Gutineac, Marinescu, 
Prodan, Mihalache, Ailoarei 
ș.a),. cu convingerea că numai 
așa se vor putea menține în e- 
șalonul nr. 1 al rugbyului nos
tru. alături de celelalte echipe 
divizionare A din Moldova. 
Rulmentul Bîrlad, C.S.M.-I.M.U. 
Suceava și Politehnica-Agro
nomia Iași.

Condiții există pentru ma
terializarea acestui țel: o con
ducere de asociație (președin
te, ing. Florin Neagu) și de 
secție (președinte, ing. Lucian 
Blaga) totdeauna receptivă la 
solicitările echipei, alături de 
miile de iubitori ai sportului 
din Pașcani, pentru care rug- 
byul reprezintă a doua pasiu
ne statornică, după fotbal", 
cum foarte bine remarca Mir
cca Rățoi, unul dintre anima
torii sportului cu balonul oval 
din acest oraș.

Tiberiu STAMA

I
I
I
I
I
I
I
I
I

în lumea fotbalului de astăzi, 
marile echipe sînt caracteri
zate printr-o disciplină tactică 
respectată de toți componenții 
acestora, fără nici o excepție.

In această disciplină se în
cadrează, deci, și marile va
lori, care prin jocul lor nu 
modifică structural tactica e- 
chipei, ci dau culoarea joculu1 
atit de mult 
ta tori.

încadrarea 
plină tactică 
sibilă decît 
disciplină sportivă fără echi
voc. Absolut toți factorii care 
concură la pregătirea jucăto
rilor sînt subordonați discipli
nei sportive, cu ajutorul căreia 
se poate ajunge la marile per
formanțe, la succesele dorite.

Am făcut 
re pentru a 
în evidență 
cluburile și 
trebuie să o acorde, în primul 
rînd, factorului EDUCATIV.

Așa cum s-a arătat, după 
ultima ședință a Comisiei de 
disciplină a F.R.F., în anul 
competițional 1988—1989 numă
rul abaterilor ' a fost mai mio 
decît în campionatul prece
dent (DAR PUTEA FI SI MAI 
MIC !).

Referindu-nc la Divizia A, 
vom spune că, în timp ce în 
campionatul 1987—1988 au fost 
eliminați 37 de jucători. în 
campionatul 1988—1989 această 
cifră s-a redus la 29. în Di
vizia ÎS. numărul jucătorilor 
eliminați s-a redus de la 44 
Ia 39. Dar iată și o consta
tare negativă, în sensul că în 
Divizia C numărul jucătorilor 
eliminați nu numai că nu a 
scăzut, dar chiar a crescut, de 
la 330 la 350. Nu trebuie, de
sigur, ignorat faptul că în 
cele trei eșaloane, în campio
natul 1988—1989, au participat 
nu mai puțin de 282 de echipe, 
iar numărul jocurilor a fost 
de 4 410 (fără a mai lua în 
considerație și partidele din 
„Cupa României"), dar chiar 
ținînd seama de aceste, cifre, 
care arată amploarea activită-

savurată de spec-

în această disci- 
nu este însă po- 

numai printr-o

această introduce- 
scoate încă o dată 

importanța pe care 
asociațiile sportive
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SCHEME TACTICE

să 
ia
ca 

în-

ții fotbalistice, nu putem 
nu arătăm că disciplina a 
sat de multe ori de dorit, 
s-au înregistrat numeroase 
călcări grave ale climatului
sportiv. Căci la abaterile jucă
torilor DIN TOATE EȘALOA
NELE trebuie adăugate și in
cidentele care au avut loc în 
timpul unor jocuri din Divizia 
C și chiar B, avînd 
principale pe unii 
tatori, ba, uneori, 
așa-zișii oameni 
care au lovit pe

Ca urmare a acestor inci
dente, echipele în culpă au 
fost sancționate cu ridicarea 
dreptului de organizare pe te
ren propriu pe una sau mși 
multe etape și, în unele ca
zuri, și cu pierderea jocurilor 
respective.

în ceea ce privește ordinea 
și'disciplina, mai sînt — așa
dar — încă multe de făcut. 
PRIN URMARE, PE AGENDA 
DE LUCRU A CONDUCERI
LOR CLUBURILOR SI ASO
CIAȚIILOR SPORTIVE PRO
BLEMA DISCIPLINEI TRE
BUIE SA SE SITUEZE ÎN 
CENTRUL ATENȚIEI.

Ținînd seama că în campio
natul 1988—1989, în marea lor 
majoritate, eliminările din te
ren au fost urmarea unor ca
rențe de ordin educativ, dar 
și a necunoașterii dc către 
jucători a regulamentului de 
desfășurare a activității fot
balistice, în atenția conduce
rilor cluburilor și asociațiilor 
trebuie să stea munca de pre
venire a abaterilor, muncă ce 
trebuie dusă de către toți fac
torii inrplicați.

Cluburile și asociațiile au 
toate elementele pentru a des-

I ca personaje 
dintre spec- 
cliiar și pe 
de ordine, 

arbitri.
aces toi

fășura această activitate cu o 
eficiență deosebită, noi permi- 
.țîndu-ne să enumerăm cîteva 
dintre ele și anume ; utiliza
rea stațiilor de radio-amplifi- 
care și a programelor de meci 
atît de mult citite pentru a 
aduce 
lor și 
vederi 
nerea 
dioane, pe culoare și în cabi
nele jucătorilor, cu sancțiunile 
care se aplică, în diferite ca
zuri de abateri de la regulile 
de disputare a jocurilor ; creș
terea responsabilității antreno
rilor în problemele de educa
ție și disciplină etc.

Mijloacele de prevenire a 
abaterilor sînt nenumărate, dar 
ele nu trebuie lăsate în grija 
exclusivă a Federației Româ
ne de Fotbal. în ceea ce o pri
vește, Comisia de disciplină a 
F.R.F. s-a străduit să anali
zeze cazurile in profunzimea 
lor. să le judece în spiritul 
prevederilor regulamentare, 
sancțiunile aplicate să serveas
că la îndreptarea celor care 
s-au abătut de la regulile de 
desfășurare a jocului de fot
bal. Dar. așa cum spuneam, 
rolul principal revine condu
cerilor de cluburi și asociații. 
Ele ar trebui să acorde mun
cii educative o importantă mai 
mare, folosind, mai ales, a- 
ceastă perioadă de întrerupe
re. Pentru că. așa cum se știe, 
în munca educativă nu trebuie 
să

la cunoștința suporteri- 
spectatorilor unele pre- 
regulamentare . expu- 
de fotomontaje în sta-

existe vacanță I

Dumitru PEPELEA 
secretarul Comisiei de disciplină 

a F.R.F.
Jack BERARIU

„SPERĂM MULT 54 FIE O REUȘITA"....
... afirma Mircea Sandu, secretar al F.R.F., despre 
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de antre- 
și folosi- 

sură a a- 
■e pe us- 
programul 
eițlilor de 
de balet; 
din toate 

Aer «st ea 
eluăii ale 
sne expri- 
ii, a căror 
sînt con- 

jentru ca 
fie la fel 
ise", și la 
elul aces- 
jansele de 
la marile 

le.

$

!

$

i;’
»

BOX
t prezența 
Ji’i juniori 
te secțiile 

și tinerii
il Olimpic

§

Dacă pînă acum am 
insistat asupra exerci- 
țiilor pentru mane
vrarea mingii de că
tre ambele echipe, as
tăzi vom încerca să 
redăm o parte din 
lementele de natură 
să confere partidelor 
conținut tactic, carac
terizat prin colabora
rea creatoare a jucă
torilor, în așa fel în
cît aceștia să imprime 
întrecerilor 
spontaneitate 
grad sporit 
taculozitate.

Desigur, 
tactică este ______
țață de nivelul tehnic 
atins de către sportivi, 
de pregătirea lor fi
zică, psihologică și 
teoretică, tactica re
prezentând organi
zarea și coordonarea 
activității de ansam
blu jn scopul realiză
rii unui randament 
maxim, Tn acest sens, 
antrenorul sau instruc
torul va titulariza în 
posturile echipei de la 
,.prindere“ jucători 
după calitățile 
particularitățile 
prii : *“ * “
un 
mobil 
timp, 
mărginașul 1 de 
cijoarul de 
po'ate fi un 
mai puțin dotat, 
trăgător înzestrat, 
să știe să țină 
gonalele (pase în 
gonala careului 
mijlocașul centru) : 
mărginașul 2 la du
cere va fi la fel de 
bun la țintirea adver
sarului, ca și la dia
gonalele în 
recuperării 
mărginașul 3 
re va avea 
derile unui 
prinzător de 
înalte,, aducătoare, 
puncte suplimentare

e-

dinamism, 
și un 

de spec-

gilndirea 
influen-

fruntașul 
jucător 
și, în 
bun

pentru adversari, tre
buind să fie foarte 
rapid în mișcări ; 
mărginașul 1 la în
toarcere va avea ace
leași calități cu omo
nimul lui de la duce
re ; mărginașul 2 la' în
toarcere va fi cel mai 
bun trăgător din echi
pă ; mărginașul 3 la 
întgarcere va fi ra
pid în execuții și un 
țintaș abil ; mijloca
șul 1 va fi un .trăgă
tor prin surprindere ; 
mijlocașul 2 (centru) 
postul cheie, este o- 
cupat de cel mai 
complet oinist (la în
ceput va acționa din

stăpânească 
prinderii 
inalte șl să 
în execuții ; 
va fi mobil, 
rință cu talie mare și 
cu deosebite calități 
pentru prinderea min
gilor înalte rezultate 
din „bătaia- adversari
lor. In figura 1 redăm 
unul din elementele 
tactice ale echipei de 
la „prindere1, < 
în careul 2 de 
culoarul de into’’ 
prin “ comb’nații 
pase 
teză

tehnica 
mingilor 

fie rapid 
fundașul 

de prefe-

S

V
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Muntos

Fig.l

foarte 
același 

trăgător ; 
pe 

ducere 
jucător 

dar 
care 
dia- 
dia- 

cu

vederea 
mingilor : 
la duce- 

deprin- 
excelent 

mingi 
de

afara cercului respec
tiv, pentru a-și ajuta 
coechipierii să prin
dă mingea prin pase 
ușoare, iar cînd echi
pa sa va progresa are 
sarcina să folosească 
combinațiile de pase 
rapide, să-și pună co
legii în poziție favo
rabilă de tras, să cal
meze jocul sau 
dea intensi'^ea 
ximă, el fiind 
cerul echipei" ; mij
locașul 3 va trebui să

să-i 
ma- 

dispe- 
mij-

aplicat 
• pe 
arcere, 

. I de 
efectuate îi> vi- 

și cu precizie, 
care îngreuiază 
rarea jucătorului 
deoarece fiecare 
cant poate să-1 
vească.

în stabilirea tacticii 
echipei de la „bătaie" 
trebuie să se cunoască 
exact : cîți jucători 
au o apărare sigură 
sau vulnerabilă ; cîți 
bat constant cu basto
nul mingea peste CO 
și 65 m ; cine nu poa
te efectua astfel de 
bătăi ; în cît timp 
parcurge fiecare spor
tiv cei 60 m cîți mă
soară terenul, rapor
tat la timpul în care 
parcurge aceeași dis
tanță mingea „bătu
tă" cu bastonul In 
funcție de aceste 
particularități, oiniștii 
sînt împărțiți în gru
pe : fixe (întotdeauna 
din aceeași jucători, 
cu atribuții precise, în 
special în apărarea 
colectivă) ; mobile
(care își schimbă com
ponența și se 
mează în funcție 
diversele momente 
părute în teren, 
trebuințîndu-se

apă- 
Ax, 
ata- 
lo-

-I : I 
iî I

1 2

gr. I — 
nr. 1, 2, 
II — nr.
nr. 7, 8,

> ;
ii

'a'4'31

•Fig.2

jucătorii cu
3, 4, 5 ; gr.
6 ; gr. III — 
9. 10, 

gr. I — nr. 1, 
5 ; gr. II — 6, 
10 ; gr. Iii —

11 sau 
2, 3, 4, 
7, 8, 9.

— nr. 11. 
în figura 2, cînd ju
cătorul cu nr. 5 va 
bate mingea cu bas
tonul, căutînd o lovi
tură înaltă și cît mai 
lungă, coechipierii cu 
nr. lx și 2x, aflați în 
spatele liniei de în
toarcere, 
primul oprindu-se 
triunghiul II, iar 
lălăit în careul II 
concentrînd jocul i 
pra lor, facilitează 
siunea sportivilor 
nr. 3x, 4x. 5x. <

for- 
de 
a- 

în- 
__ ..._t_ ____ cei 

mai buni apărători) și 
semimobile (cu jucă
tori mobili și buni a- 
părători, care pot ac
ționa într-o grupă 
sau alta, după 
Diferitele scheme 
tice se bazează 
mult pe grupele 
bile, formate

caz. 
tac- 
mai 
mo- 

astfel :

ies în teren, 
în

ce- 
t și, 
asu- 
mi- 
cu 

care 
vor parcurge culoarul 
de ducere adesea ne- 
supravegheați de ad
versari.

Mai sînt posibile și 
alte variante, în func
ție de jocul echipei 
adverse, dar pentru 
ca o formație să le 
stăpînească bine este 
nevoie de o temeinică 
și îndelungată pregă
tire metodică, precum 
și de o cunoaștere 
perfectă a interpretă
rii regulamentului de 
loc

s
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Mircea Sandu, fostul vîrf de 
atac al Sportului Studențesc și 
pînă de curînd în conducerea 
clubului din „Regie", este, de 
puțin timp, secretar al F.R.F., 
răspunzînd de un sector nu 
tocmai ușor, acela al juniori
lor-

— Sînt multe probleme de 
rezolvat ?

— Multe. Sectorul juvenil 
al fotbalului nostru este unul 
eu... foc continuu, întrecerile 
(interne sau la nivel de repre
zentative) succedîndu-se cu 
repeziciune. în așa fel incit 
aproape că nu există timp să 
tragi concluzii după unele că 
au și început altele. Iată, 
chiar în această perioadă. a 
fost „Turneul Prietenia" ur
mează Balcaniada...

— Mai intîi, cîtc ceva despre 
„Prietenia"...

— S-a argumentat că echipa 
n-a jucat slab, că s-a ratat 
foarte mult. Așa o fi fost, dar, 
pe ansamblu, rezultatele sînt ne
satisfăcătoare. ca și locul ocu
pat în clasamentul final al în
trecerii (6). Nu mi se pare 
corect să vezi aceste rezultate 
doar prin prisma ratărilor.

— La „Prietenia" n-a fost, 
se pare, prea bine din moment 
ce echipa noastră n-a reușit 
să obțină nici o victorie, nici 
măcar în fata modestei forma
ții a Cubei- Cum va fi la Bal
caniadă?

— Dacă la ediția de anul 
trecut, din Iugoslavia. echipa 
noastră a reușit să ajungă in 
finală și să dea o replică foar
te bună formației gazdă, spe
răm ca anul acesta să cîș’igăm 
competiția, cu atît mai mult 
cu cît ea se va desfășura ir 
țara noastră.

— Cînd și în ce localitate?
— Bacăul va fi gazda celor 

șase formații participante, dar

nu toate meciurile se vor juca 
în acest oraș. Festivitatea de 
deschidere și meciurile de de
but, precum și cele finale vor 
avea loc pe stadionul băcăuan. 
Celelalte întîlniri se vor juca 
la Piatra Neamț, Pașcani. Ro
man și Buhuși. Programul a 
fost stabilit din timp și din 
toate aceste orașe am primit 
asigurări că organizarea parti
delor va fi la înălțime.

PROGRAMUL
Bacău. 9 august : 

ROMANIA II — GRECIA 
și ROMANIA I — TURCIA.
Piatra Neamț. 10 august :

TURCIA — ALBANIA 
și GRECIA — BULGARIA.

Pașcani. 11 august : 
ROMANIA I — ALBANIA.

Roman. 11 august : 
ROMANIA II — BULGARIA. 
Buhusi. 13 august : partida 

pentru locurile 5—6.
Bacău. 13 august : finalele 

oentru locurile 3—4 si 1—2.

— România va participa cu 
două echipe?

— Intr-adevăr, așa este. Pri
ma echipă va fi cea care a 
participat la „Turneul Priete
nia", pe agenda căruia se află 
Înscrise. pentru sezonul de 
toamnă, patru partide oficiale 
din cadrul Campionatului Eu
ropean A. cele cu Austria și 
Spania (returul), precum și 
cele cu Danemarca (tur-retur). 
A doua echipă va fi o combi
nată alcătuită din jucători de 
Ia selecționatele ’90 și ’91. dar 
ea, conform regulamentului, 
va participa în afară de con
curs. Să sperăm că Balcaniada 
va fi o reușită, că echipa 
noastră va izbuti să presteze 
un joc bun și că finalmente, 
va obține victoria.

Laurențiu DUMITRESCU

MECIURI AMICALE
• F.C.M. BRAȘOV - UN1VER 

SITATEA CRAIOVA 2—2 (0—1)
Meci cu 4 goluri, unul mai fru
mos decît celălalt, aplaudate de 
cei peste 5 00o de spectatori Dre- 
zenti în tribunele Stadionului 
Tineretului. Scorul a fost des
chis de craioveni prin St. Stoica 
(min. 38), cel mai bun jucător 
de ne teren, dună care Barbu 
a egalat (min. 53 — din lovitură 
liberă directă). Oaspeții au luat 
din nou conducerea în min. 63. 
ortn ffolul marcat de Irimcscu. 
brașovenii restabilind egalitatea

oe tabelă nrin Ghereru fmin. 86). 
Au fost folosite următoarele for
mații : F.C.M. Brasov : Santa — 
Andrasi TI Pătru. Nashi Gher- 
gu — Henika Drăgan Barbu — 
Andrasi I Caciureac Mandoca. 
Au mai- iucat r Todericiu Mol
dovan, Csifo și Lungu, Univer
sitatea Craiova : Boldici — Mă- 
năilă. N. Zamfir Geoi'rău Badea 
— Olăru. Ciurea. Bica — C. 
Gheorghe. Lută St. Stoica. Au 
mai fost folosiți : Crisan iri- 
mescu. T. Mircea Zburlea si Gir- 
leșteanu.” Astăzi oe stadionul 
Municiua'l de la ora 17.30 este 
programată partida F.C.M. Bra
sov — F. C. Farul Constanța. 
(C. Gruia, coresp.).



VIZITA DE LUCRU A TOVARAȘULUI|

NICOLAE CEAUȘESCU, |
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA I 

ELENA CEAUȘESCU, | 
ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA |

■»
(Urmară lin pag. I) din Constanța, tovarăș ul§

SPORTUL
JUNIORI ROMÂNI LA CAMPIONATE EUROPENE

Asemenea altor programe spe
ciale, transpuse în viață în pe
rioada care a trecut de la Con
gresul al IX-iea al P.C.R., 
programul național al construc
țiilor navale, elaborat la indi
cația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a fundamen
tat și a stimulat puternic acti
vitatea, deosebit de prodigioasă, 
din acest domeniu al industriei 
noastre constructoare de ma
șini. Navele cu tricolor la ca
targ, construite pe șantierele 
navale din țară, ating în pre
zent I 200 de porturi de pe 
toate continentele.

In acest răstimp al mărețelor 
împliniri in toate domeniile 
vieții economico-sociale, flota 
maritimă a României a crescut 
de 27 de ori, realizîndu-se, tot
odată. saltul de la construcția 
navelor de mic tonaj la uriașul 
mineralier de 165 000 tdw, de
venit acum nava-amiral a flo
tei noastre maritime comer
ciale. Secretarul general al 
partidului a Fost informat că 
mineralierul „Comănești**,  cea 
mai mare navă construită la 
Constanta, avînd un deplasa
ment de 165 000 tdw, s-a re
întors recent din prima sa 
cursă, dintr-un port brazilian.

• ANTRENORUL echipei Ita
liei. Azeglio Vicinl. care a ur
mărit meciurile echipei Braziliei 
în ,Cui>a Americii de Sud“. a 
afirmat că nu ar dori să aibă 
ca adversară această reprezenta
tivă în turneul final al C.M. 
din 1990. ..Brazilienii au jucat 
excelent în această competiție a 
Americii de Sud. Cupă pe care 
au cîștigat-o pe merit — spune 
Vi-cini. Ei sînt adevărați jongleri 
ai balonului și cînd sînt în Po
sesia lui nu le poți pre
vedea intențiile". Duminică e- 
china Braziliei va susține pri
mul meci din preliminariile 
C.M. cu Venezuela, la Caracas, 
înainte de această partidă. în 
meci amical selecționata Brazi

S-a subliniat că, prin trans
punerea in practică a exigen
țelor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, an fost 
obținute rezultate bune in or
ganizarea producției și a mun
cii, a fluxului de fabricație. 
Preocupările pentru reducerea 
ciclului de montare a navelor 
și. îndeosebi, în docuri. au con
dus la atingerea unor perfor
manțe comparabile cu cele pe 
plan mondial. O atenție deose
bită a fost acordată îmbunătă
țirii concepției constructive, 
ceea ce a asigurat, prin repro- 
iectare, executarea unor nave 
cu greutate mai redusă și ca
pacitate sporită de transport.

In cadțul vizitei au fost ana
lizate, de asemenea, principa
lele probleme legate de dez
voltarea portului Constanta și 
a transporturilor maritime ale 
țării. Lucrările de dezvoltare 
și modernizare a portului Con- 
stanța-Sud. principala poartă 
maritimă a României, ce se va 
înscrie printre marile porturi 
a'e lumii, oferă astăzi o ima
gine semnificativă a dinamis
mului economiei noastre națio
nale. a dezvoltării schimburilor 
comerciale românești.

A fost prezentat, în același 
timp, stadiul lucrărilor din 
zona viitorului oorl liber, care 
va fi un complex portuar cu 
funcționalități multiple.

Asnecte semnificative ale ac
tivității de producție, ale mo
dernizării fabricație! au fost a- 
nalizate în cursul vizitării unor 
ateliere și secții ale întreprin
derii. Au reținut atenția tehno
logiile moderne, de mare pro
ductivitate. de debitare rapidă a 
tablelor, ne instalații automate, 
asistate de calculator, precum si 
procedee de sudură mecanică si 
automată.

Au fost vizitate apoi docurile 
șantierului naval, unde au pu
tut fi urmărite lucrările Ia o 
serie de nave — mineraliere, 
petroliere sau nave feribot — 
care urmează să fie livrate 
nn neste mult timn flotei ma
ritime comerciaîe. în docuri se 
află în stadiu avansat de exe
cuție cca de a doua navă din 
seria de 165 000 tdw. precum 
și o nouă navă feribot. Recent, 
s-a întors din probe de mare 
un petrolier de 85 000 tdw și 
se află în diverse faze de lu
cru alte nave cu capacități și 
funcționalități diferite.

Au fost examinate, pe 
parcursul vizitei, probleme re
feritoare Ia reparațiile de nave. 
FOlevîndu-se că, datorită orga
nizării superioare a muncii, 
utilizării mai bune a instala
țiilor din dotare și măririi gra
dului de mecanizare a lucrări
lor, durata medie de stațio
nare a vaselor la reparații a 
scăzut la jumătate față de 
acum cinei ani.

Apreciind rezultatele obți
nute de constructorii de nave 

Nicolae Ceaușescu a indicat să $ 
se introducă in continuare teh- Ș 
nologii noi, de cea mai mare § 
eficiență, să fie luate măsuri Ș 
pentru reducerea perioadelor Ș 
de staționare la reparații.

O atenție deosebită, a subliniat S 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să fie acordată dotării nave- 
lor cu motoare modernizate, § 
cu consumuri reduse de carbu- § 
ranți. Referindu-se la construe- § 
ția de nave în țara noastră, § 
secretarul general al partidului 
a accentuat importanța diverși- 
licării acesteia, pentru a se 
acoperi integral necesitățile e- § 
conomiei naționale și a se 
răspunde în mod corespunzător § 
solicitărilor ia export. §

Pe întreg parcursul vizitei, § 
secretarul general al partidului, § 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, $ 
tovarășa Elena Ceaușescu au -3 
fost înconjurați cu aleasă dra- § 
goste și prețuire de oamenii § 
muncii de pe marele șantier na- § 
val. în repetate rînduri au § 
avut loc scene emoționante, to- § 
varășul Nicolae Ceaușescu s-a § 
apropiat de grupuri de munci- § 
tori cărora le-a sirins mîinile eu 
căldură, le-a urat noi succese § 
in activitatea lor plină de răs- Ș 
pundere. Ș

în încheierea vizitei, adresin- § 
du-se muncitorilor, inginerilor. § 
proiectanților, tehnicienilor, tn- Ș 
turor celor prezenți. tovarășul § 
Nicolae Ceaușescu a spus : §

„Mi-a făcut o deosebită plă- § 
cere să ne întâlnim eu oamenii § 
muncii de la șantierul caval § 
din Constanța.

Am constatat cu multă sa- § 
tisfacție că s-au înregistrat § 
progrese importante in activi- § 
tatea șantierului, că in acest § 
an s-au obținut rezultate mai Ș 
bune decit in anii precedent!, § 
atît în realizarea programului § 
de construcții de nave, cit și § 
tn îmbunătățirea calității pro- § 
ducției și creșterea eficienței. §

Aș dori să adresez tuturor § 
oamenilor muncii felicitări § 
pentru rezultatele obținute și Ș 
urarea de a face lotul pen- 
tru realizarea in cele mai bune Ș 
condiții a planului pe acest an, § 
astfel incit colectivul să se Ș 
poată prezenta la Congresul al $ 
XIV-lea al partidului cu reali- § 
zarea în întregime a planului 
pc acest an, punind o bază § 
trainică pentru realizarea pla- 
nului pc anul viitor, a progra- § 
mului de construire de nave § 
de mare tonaj, de o inaltă ca- § 
litate.

Vă adresez, încă o dată, 
urarea de noi și noi realizări, 
de noi succese, dc a face ca § 
șantierul naval din Constanta țj 
să fie nu numai printre cclc § 
mai bune din țară, dar sâ poa- § 
tă concura cu cele mai bune 
șantiere din lume.

Vă doresc succese tot mai § 
mari, multă sănătate si feri- § 
clre !“. §

Aprecierile si îndemnurile 
secretarului general al partidu- 
Iui au fost primite cu deosebi- § 
tă satisfacție, cu entuziasm. 
Miile de oameni ai muncii Ș 
aflați pe șantier au aplaudat § 
si ovaționat cu putere, dînd § 
expresie hotăririi de a acționa Ș 
cu fermitate, în spirit revolu- 
țîonar, pentru transpunerea tn § 
viață a indicațiilor primite cu îj 
prilejul vizitei, pentru indepli- 
nirea exemplară a sarcinilor 
de plan, a prevederilor oro- § 
gramului național de dezvoltare § 
a construcțiilor navale.

Aceeași atmosferă entuziastă, 
de puternică vibrație patriot!- 
că, specifică întâlnirilor condu- & 
cătorului partidului și statului § 
cu colective de muncă de pe § 
întreg cuprinsul țării, s-a re- 
găsit pe traseul străbătut, tinnă § 
încheierea vizitei, pe străzile 
municipiului Constanța. stră- § 
juite de siluetele noilor și mo- Ș 
dernelor blocuri construite. în Ș 
număr impresionant, în uiți- § 
mii ani, precum și prin sta- 
țiunile de pe litoral, unde mii 
de oameni dc cele mai diferite § 
vîrste au ținut să salute pe S; 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu cu § 
aleasă dragoste și prețuire,

Vizita de lucru în județul S: 
Constanta continuă. &

PATRU TENISMANI ÎN
PKAGA, 26 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
După patru zile de întreceri 
în cadrul Campionatelor Euro
pene de tenis-juniori (pînă la 
16 ani și pînă la 18 ani), care 
se desfășoară pe Arena „Fo
rum" din capitala Cehoslovaciei, 
avem satisfacția să consemnăm 
calificarea a patru sportivi 
români în sferturile de finală 
ale probei de simplu

La categoria pînă la 16 ani, 
după Irina Spîrlea, calificată 
cu o zi mai înainte, Andrei 
Pavel și Dinu Pcscariu au reu
șit și ei să ajungă în sferturi, 
în disputa cu S. Postelov 
(U.R.S.S), unul dintre favoriți, 
jucător foarte rapid, cu o pu
ternică lovitură de dreapta. 
Pavel, concentrat și hotărît pe 
toată durata meciului (80 de 
minute), l-a lăsat fără replică 
prin tăria și exactitatea servi
ciilor, prin passing-șuturi, în 
lung de linie sau în cros, de pe 
ambele părți, cu care a contra
carat orice tentativă a adversa
rului de a lua inițiativa, mai 
ales în setul al doilea, cînd so-

C.M. DE BASCHET (j)
Rezultate înregistrate tn 

ziua a treia a Campionatu
lui Mondial pentru junioa
re, competiție ce se desfă
șoară în Spania : U.R.S.S. — Iu
goslavia 106—83 : Spania — R. P. 
Chineză 90—83 ; Brazilia — Cu
ba 99—86 : Cehoslovacia — Aus
tralia 79—69 ; Coreea de Sud — 
Zair 77—49 : s.U.A. — Bulga
ria 78—65.

„CUPA MĂRII NEGRE"
Sala Sporturilor din Con

stanța găzduiește, azi, mîine 
și sîmbătă, întrecerile ediției a 
27-a a competiției feminine de 
baschet dotată cu „Cupa Mării 
Negre". La turneu iau parte 
reprezentativa Poloniei, Selec
ționata sindicală a U.R.S.S. și 
echipele de senioare și cadete 
ale țării noastre- Pentru ulti
ma, meciurile pe care le va 
susține în cadrul acestui tur
neu constituie o verificare uti
lă înaintea Campionatului Eu
ropean rezervat acestei cate
gorii de vîrstă. care va începe 
sîmbătă 5 august, în sala O- 
limpia din Timișoara. Si pen
tru lotul de senioare (incom
plet. cea mai importantă ab
sență fiind a Magdalenei Je- 
rebie, aflată în perioada de 
refacere după un accident su
ferit în timpul iernii) competi
ția va fi un test, dar în pers
pectiva unui obiectiv mai în
depărtat : Challenge-Roundul
Campionatului European de

VOLEIBALISTELE. ÎNVINGĂTOARE
VARȘOVIA, 26 (Agerpres). — 

în cadrul turneului internațio
nal feminin de volei de la 
Slupsk (Polonia), reprezentati
va României a întrecut cu sco
rul de 3—2 (11—15, 12—15,
15—10. 15—13, 15—13), selec
ționata Bulgariei.

Alte rezultate : Franța — 
Ungaria 3—1 (11—15. 16—14,
15—13, 15—3) ; Polonia — 
Franța 3—1 (15—12. 12—15.
15—11, 15-9).

DE LA O ȘTIRE LA ALTA

SFERTURILE DE FINALĂ
vieticul conducea cu 3—0. Scor 
final : 6—4, 6—3. Pescariu
1- a învins pe A. Skrzypczak 
(Polonia) cu 7—6, 7—5 după un 
joc în care nu a evoluat la 
potențialul său maxim (primul 
serviciu da regulă în bandă, 
multe lovituri de dreapta gre
șite), luciditatea și clarviziunea 
cîntărind greu în momentele 
dificile. Pentru specialiști vic
toria nu-i putea scăpa, dar 
ne-a dat emoții relaxîndu-se, 
greșind multe mingi ușoare, 
pentru a lupta apoi să recupe
reze, cum s-a întâmplat în pri
mul set, cînd a ajuns de la
2— 0 la 2—4, și, la fel in al 
doilea, de la 3—1 la 3—5. La 
categoria pînă la 18 ani, Ru- 
xandra Dragomir a întrecut-o 
ușor, cu 6—1, 6—2, pe K. 
Ptaszek (Danemarca), o adver
sară care nu i-a pus probleme, 
dar nici nu putea, întrucît 
sportiva noastră a dirijat în 
permanență partida: servicii 
reușite, în forță, urmate de un 
joc razant, cu mingi scurte și 
în cros.

în proba de dublu au rămas

EA BASCHET FEMININ
anul viitor (turneul final va 
avea Ioc în 1991). Deocamdată 
am reținut prezența în lot a 
tinerei Angela Szenes. pe un 
post deficitar al echipei noas
tre naționale, cel de conducă
toare de joc.

Programul reuniunilor — joi, 
de la ora 17: România (cade
te) — România (senioare). Po
lonia — Sel. sind. a U.R.S.S.; 
vineri, de la ora 17: România 
(c) — Polonia. România (s) — 
Sel. sind. a U.R.S.S-: sîmbătă, 
de la ora 17: România (c) — 
Sel. sind. a U.R.S.S.. România 
(s) — Polonia.

La „Internaționalele1* de sărituri In apă ale Cehoslovaciei

REPREZENTANTELE

PE LOCURI
Tradiționalele Campionate 

Internaționale de sărituri în 
apă ale Cehoslovaciei, desfă
șurate la Brno, au prilejuit re
prezentantelor țării noastre 
comportări bune. Astfel, în 
proba de trambulină 3 m a 
junioarelor de 17 ani. Luana 
Ciufuligă a cucerit locul 1 
(460.30 p). întreeînd-o pe so
vietica Luda Seveliova (452,35 
p). Pe locul 4: Monica Mate 
(374,80 p). La categoria juni
oarelor de 14 ani. Ionica Tu
dor a repurtat victoria în pro
ba de trambulină 1 m (347,95 
p). iar la trambulină 3 m ea 
s-a clasat pe locul secund 
(425,30 p ; locul 1 : Daniela 
Schulz — R.D. Germană — 
453.85 p). La platformă (juni
oare 17 ani). Monica Mate a 
ocupat locul 4 (343.75 p: locul 
1: Daniela Schulz 358,90 p).

în legătură cu prestația 
sportivelor române, antrenorul 
Gavril Rogge a menționat: „A 
impresionat evoluția Luanei 
Ciufuligă, constantă în toate 
săriturile, dîrză. cu o putere 
de luptă cum nu am mai vă- 

liei a învins (pe teren propriu 
la Sao Januario) cu 1—0 (0—0) 
echipa Japoniei, prin golul mar
cat de Bismarck ducător de re
zervă) intrat ne teren după 
pauză. • DUPĂ cum se 
știe. F.C. Malines a cîștîgat 
de patru ori campionatul Bel
giei. Ultima pară sub ..bagheta" 
lui Aad de Moss. Si totuși a- 
cesta a părăsit echipa, semnînd 
pentru Anderlecht. Locul său a 
fost luat de Ruud Krol (fost «li
bero*  în echipa Olandei) • 
DE CtTEVA zile, reprezentativa 
R.D. Germane are un nou selec
ționer. pe cunoscutul antrenor de 
la Dynamo Dresda. Eduard Ge
yer (în locul lui Manfred Zapf. 
care este acum secretar adjunct 

în competiție doar băieții, fe
tele jucind cu mai puțină am
biție. Rezultate, feminin, pînă 
la 16 ani, Spîrlea, Mățăoanu — 
Dull. Hubert (R.F.G.) 2—6. 7—5, 
7—9 (în setul III fetele noastre 
au condus cu 5—2!), în preli
minarii 6—0, 6—3 cu Grave- 
rcaux, Thomas (Franța), pînă 
la 18 ani, Dragomir, Bujor — 
Grubben, Oremans 6—3, 5—7,
3—6; masculin, pînă la 16 ani, 
Pescariu. Pavcl — Gelanyi, Uj- 
falusi (Ungaria) 6—1, 6—0, pînă 
la 18 ani, Porumb, Onilă — 
Hirszon, Muskatinovic (Iugo
slavia) 7—5, 6—4.

Joi, competiția continuă cu 
sferturile de finală la simplu 
și turul al doilea la dublu.

Doino STANESCU

ASTĂZI, ÎN ANGLIA, 
STARTUL ÎNOTĂTORILOR
în orașul Leeds din Anglia 

încep astăzi Campionatele Eu
ropene de înot și sărituri în 
apă pentru juniori, la care 
participă speranțe ale natației 
din numeroase țări de pe con
tinentul nostru. In rîndul a- 
cestora se află și un grup de 
tineri sportivi români : brăi- 
leanca Beatrice Coadă, clu
jeanca Diana Ureche, suce- 
veanca Iuîiana Pantilimon, 
reșiteanca Caria Negrea, șibi- 
anca Liana Coman, hunedo- 
reanul Marius Crișan și Flo
rin Nițu, de la Steaua — la 
înot. Ioana Voicu, de la Pro
gresul București — la sărituri.

în ziua inaugurală. repre
zentanții noștri participă la 
probele de 200 m liber (Coadă 
și Negrea). 200 m fluture 
(Pantilimon, Coman. Nițu, 
Crișan). 4X100 m liber f, pre
cum și în concursul de sărituri 
de la platformă.

ȚĂRII NOASTRE 

FRUNTAȘE
zut-o pînă acum. Ionica Tudor 
a manifestat un ușor declin de 
formă sportivă, ea are posibi
litatea de a-și reveni pînă la 
concursul de obiectiv al sezo
nului: „Prietenia". Monica
Mate nu a concurat la fel de 
bine ca la finalele „Dacîadci" 
și, din motive obiective, nici 
nu a putut prezenta programul 
ei complet la platformă". (D. 
ST.).

TURNEUL Ot RUGBY
Dt 14 MOSCOVĂ

MOSCOVA, 26 (Agerpres). — 
în turneul internațional de 
rugby de la Moscova, repre
zentativa U.R-S.S. a întrecut 
cu scorul de 33—12 (10—9) for
mația de tineret a României. 
Punctele echipei române au 
fost înscrise de Serban (eseu). 
Carp (două lovituri de pe
deapsă și o transformare).

al Federației de specialitate din
R. D.G.). Geyer a acceptat noua 
funcție, dar va pregăti în con
tinuare si formația campioană 
Dynamo Dresda • TUR
NEUL de la Chicago a 
fost cîștigat de formația
S. U.A. care a întrecut în finală
cu 2—1 (1—0) echipa Guadalajara. 
• IN FINALA de la Odense F.C. 
Kdln a întrecut cu 2—1 (1—0)
formația olandeză P.S.V. Eind
hoven. Au marcat Povlsen Lit- 
tbarski, respectiv Valckx. • 
ÎN FINALA ..Supercupei" R.F. 
Germania, disputată la Kai
serslautern. Borussia Dort
mund a întrecut cu scorul de
4—3 (1—2) pe Bayern Miinchen. 
Pentru învingători au marcat 
Gunther Breitzke (2) Jurgen 
Wegmann și Andreas Moller. în 
timp ce golurile formației Bayern 
Munchen au fost înscrise de 
Alan McTnally si Milorad Mi- 
hailovici.

Rubrîco redactata da 
Ion OCHSENFELD
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