
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL CONSTANTA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au continuat, joi, 27 
iulie, vizita de 
țul Constanța.

Ca și în ziua 
zita a prilejuit 
prinzătoare, ia fața locului, a 
modului în care se acționează, 
atit în industrie, cit și in a- 
gricultură, în vedeiea îndepli
nirii in cele mai bune condiții 
a prevederilor de plan pe acest 
an, a directivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea și Con
ferința Națională ale partidu
lui, pornindu-st; de la impor
tantele sarcini ce revin jude
țului în actualul cincinal

Spiritul de lucru in care s-a 
desfășurat vizita a fost însoțit 
pretutindeni de entuziasmul 
miilor de oameni veniți să în- 
tîmpine pe tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu, să exprime 
montele de dragoste și 
noștință ale locuitorilor 
județ pentru preocuparea con
stantă a secretarului general al 
partidului ca înfățișarea așeză
rilor dobrogene, a întregii țări 
să devină mai înfloritoare, ca 
viața tuturor cetățenilor patriei 
să fie tot mai prospera.

O idee se desprinde domi
nantă peste toată bogăția 
frumusețea sentimentelor 
gindurilor exprimate în numele 
harnicilor locuitori ai orașelor 
și satelor dobrogene : omagiul 
adus conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru, 
voința fermă — la unison cu 
dorința întregului partid și 
popor — ca, la Congresul al 
XIV-lea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reînvestit în 
suprema funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Raportînd cu bucurie despre 
rezultatele obținute pină în 
prezent în înfăptuirea sarcini
lor încredințate, muncitorii, ță
ranii cooperatori, specialiștii, 
cadrele de conducere au înfă
țișat tabloul muncii avintate 
din întreprinderi, de pe șan
tiere, de pe ogoare, unde, însu
flețiți de cutezătoarele perspec
tive prefigurate în proiectul 
Programului-Directivă și Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului, de îndemnurile 
și chemările secretarului gene
ral al partidului, colectivele 
muncitorești, în frunte cu co
muniștii, acționează cu price
pere, cu pasiune și hotărîrc 
pentru realizarea planului pe 
acest an și pe întregul cinci
nal, a programelor de propășire 
generală a patriei.

Pornit din stațiunea Neptun. 
elicopterul prezidențial a survo- 

agricole 
Dobrogei. 
avut loc 
a vizitei

lucru iu jude-

precedentă, vi- 
o analiză cu-

Nicolae 
Elena 
senti- 
recu- 

acestui

Ș«
Și

lat întinse suprafețe 
din partea sudică a

La analiza care a
în cea de-a doua zi _ _____
în județul Constanța au parti
cipat tovarăși: Emil Bobu, 
Ghcorghe Oprea, Nicolae Con
stantin, Silviu i urticeanu.

Vizita a început pe terenurile 
agricole ale COMUNEI COBA- 
DIN, care în perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al

aseme- 
patriei, 
pianul 

vieții materiale și spirituale, 
devenind în prezent un puter
nic centru agroindustrial.

Mîndri de tot ce s-a înfăptuit 
aici prin aplicarea amplului 
program de dezvoltare și mo
dernizare a tuturor orașelor și 
satelor patriei, locuitorii comu
nei Cobadin au făcut o primire 
entuziasta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, manifestîndu-și, prin 
urale și ovații puternice, bucu
ria de a se reintilni 
conducătorul partidului 
statului nostru — vizita 
cedentă a avut loc în vara anu
lui trecut — și de a-i adresa 
cele mai vii mulțumiri pentru 
condițiile de muncă și viată 
create. Ei au scandat cu însu
flețire numele patriei și parti
dului. al secretarului său 
general, cu putere și claritate 
desprinzindu-se cuvintele rosti
te din adincul inimii : 
„Ceaușescu, reales la al XIV -lea 
Congres !“.

La coborîrca din elicopter, pe 
un teren din apropierea comu
nei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu 
deosebit respect de Mihai Ma
rina, prim-sccretar al Comite
tului județean de partid, Gheor- 
ghe David, ministrul agricul
turii, de reprezentanți ai orga
nelor locale de partid ți de 
stat.

In fața unor panouri și gra
fice, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost prezentate 
cifre privind modul de rolo- 
sire a suprafețelor de teren 
în cadrul Consiliului unic agro
industrial de stat și coopera
tist Cobadin, al Cooperativei a 
gricole de producție și între
prinderii agricole de stat din 
comună, evoluția din ultimii 
ani a producțiilor la principa
lele culturi, precum și rezulta
tele obținute în. înfăptuirea in
dicațiilor date de secretarul 
general al partidului în vede
rea folosirii rationale a pâmin- 
tului, sporirii continue a po
tențialului productiv al aces
tuia.

Au fost examinate lanuri de 
porumb, floarea-soarelui și soia 
aparținînd Cooperativei agricole 
de producție și întreprinderii 
agricole de stat din Cobadin. 
starea de vegetație a culturi
lor, densitatea plantelor și mo
dul de întreținere a acestora.

Pe parcursul vizitei, 
secretarul general al partidului 
a stat de vorbă cu cooperatori, 
cu alți lucrători ai ogoarelor, 
le-a strins mina cu căldură, 
i-a felicitat pentru activitatea 
bună desfășurată in acest an, 
adresîndu-le îndemnul de a ac
ționa, in continuare, pentru 
obținerea unor producții tot 
mai mari. Tuturor le-a urat 
sănătate și fericire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat, în continuare, ÎN
TREPRINDEREA INTEGRATA 
DE LINA DIN CONSTANTA, 
unitate ce realizează o gamă

partidului a cunoscut, 
nea tuturor localităților 
importante prefaceri in 
vieții materiale și —!

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

I1| ANUL XLV - nr. 12 314 Vineri 28 iulie 1989I
La Campionatele Europene de lupte libere pentru juniori
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COMPORTĂRI REMARCABILE, PLINE DE PROMISIUNI
Există un nucleu de tineri talentați, care

Revenind asupra Campiona
telor Europene de lupte libere 
rezervate juniorilor, “* 
țim datori cititorilor 
rie de sublinieri după 
cronici transmise de 
locul de desfășurare 
cerilor. După cum este cunos
cut, delegația noastră, compu
să din șapte sportivi, s-a în
tors acasă cu un număr de pa
tru medalii (trei de argint și 
una de bronz), reușind să acu
muleze 51 de puncte, perfor
manță care a situat-o. pe locul 
3 în clasamentul pe -națiuni, 
după echipele U.R.S.S. și Tur
ciei, prezente cu cîte zece con- 
curenți.

Pentru a avea o oglindă mai 
clară asupra comportării spor
tivilor români, vom face o 
trecere în revistă a desfășu
rării concursului la toate cele 
șapte categorii la care au fost 
prezenți tinerii noștri repre
zentanți. Mircea Guțuș (46 kg) 
— legitimat la C.S. Onești — 
a luptat la categoria cu cei mai 
puțini concurenți (7). 
mul tur, l-a învins 
(min. 3,27) pe J. Richter 
după care a susținut 
decisiv (și dificil) cu i 
tantul țării gazdă, Y. ijzdemir, 

C pe care l-a depășit clar la punc- 
§ te (9—5), ocupînd primul loc 

în grupă. In finală, însă, a pier- 
§ dut detașat (0—15) la sovieticul 
Ș Bugar Orudjiov, sportiv mult 

mai puternic și cu mai multă 
§ experiență competițională de- 
§ cit Guțuș, aflat la prima mare 
5 întrecere internațională. Deci, 
S

ns sim- 
cu O se- 
cele două 
la Bursa.
a intre-

$
In pri- 

prin tus 
(R.F.G.), 
un meci 

reprezen-

trebuie

pentru M.medalie de argint 
Guțuș.

Constantin Corduneanu 
kg) — legitimat la 
Iași: b.p. 
(Suedia), 
(U.R.S.S.) 
pean al 
tuș (min. 
goslavia), 
II. Habron (Polonia) ; 
locurile 3—4, b.p. (7—! 
postolis (Grecia), 
dalia de bronz.

Istvan Demeter 
gitimat la C.S.Ș. 
(12—1) S. Lader (R.D.G.), b. tuș 
(min. 4,28) V. Haydari (Iugo
slavia), b.p. (10—0) U. Pirronc 
(Italia), b.p. (8—5) E. Mustafa 
(Turcia) ; pentru locurile 1—2, 
p. tuș (decizie exagerată a ar
bitrilor) la Z. Zozirov (U.R.S.S.), 
ocupînd locul 2.

Vasilică Goian (63 kg) — le
gitimat la C.S.Ș.
tuș (min. 0,42) G. Kooner (An
glia). b.p. (4—0) “r
(Suedia), p. tuș (min. 3,01) V. 
Eriș (Turcia), p.p. (5—6 — de
cizie incorectă) B. Yasari (Iu
goslavia) ; pentru locurile 7—8,

(54 
Nicolina 

(16—2) C. Lyssel 
p.p. B. Uinahanov 
— campionul euro- 

ediției trecute —, b. 
3,16) T. Tasicev (Iu- 
b. tuș (min. 2,05) pe 

* ‘ ; pentru
2) G A- 

cucerind me-

(58 kg) — le- 
Reghin : b.p.

Călărași : b.

M. Algren

Participînd, la Istanbul, la o 
importantă reuniune Internațio
nală de obstacole, desfășurată 
la finele săptămînii trecute, 
călăreții români Radu Ilioi, 
Ionel Bucur, Marian Feraru și 
Mircea Neagu au repurtat fru-

I Duminică dimineața, la baza sportivă din Prejmer

I
§ • Concursul popular de 

împreună cu F-R- Luni».

$

CÎt mai bine valorificat

b.p. (12—0) S. Delgado (Spania), 
ocupînd locul 7.

Gabriel Ciucă (68 kg) — legi
timat la C.S.Ș. 2 Hidrotehnica 
Constanța : b. tuș (min. 4,52) 
N. Zettcrlof (Suedia), b. tuș 
(min. 3,34) B. Eiche (R.F.G.). 
b.p. (8—6) J. Kadrievski (Iu
goslavia) ; pentru locurile 3—4: 
p.p. (2—3), după ce a condusei» 
2—0, la C. Feyer (Elveția), o- 
cupînd locul 4.

Sorin Moisache (81 kg) — le
gitimat Ia Constructorul Hune
doara : b.p. VV. Beck (R.F.G.), 
p.p. (5—8) 
(U.R.S.S.), b.p. (9—0) R. Sche
rer (Elveția) ; pentru locurile 
5 —6: p.p. (7—8, în prelungiri) 
B. Leuschner (R.D.G.), ocupînd 
locul 6.

Loredan 
gitimat la 
b.p. (7-3) 
ța), b. tuș . 
tecki (Polonia) ; 
cisiv pentru ocuparea primului

R. Kumarov

Toma (88 kg — Ie- 
C.A.L. Tg. Jiu): 

W. Rombouts (Fran- 
(min. 1,52) R. Szos- 

în meci de

Mihai TRANCA

(Continuare in pag 2-3)

ROMÂNI IA ISTANBUL
moase și apreciate 
de subliniat, mai 
ria realizată de Radu ilioi, cu 
calul Sfioasa, în „Marele Pre
miu", tot el fiind autorul unui 
frumos succes in proba pe doi 
cai, în care a ocupat locul I 
cu Borneo și Sfioasa. In „Ma
rele Premiu", un meritoriu loc 
III a obținut Ionel Bucur, cu 
calul Lăstun, iar în proba de 
ștafetă Marian Feraru și Mir
cea Neagu s-au situat pe locul 
secund.

succese. Este 
întîi, viclo-

i trîntă, organizat 
F.R. Lupte, va include ți citeva 

componenților lotului olimpic

am mai anunțat, 
baza 

din Prejmer-Brașov,

de ziarul nostru, 
demonstrații ale

Ml, în Capitiilâ

Așa cum 
duminică dimineață, pe 
sportivă ~ „
se va desfășura primul concurs 
popular de trîntă din seria ce
lor ce vor fi organizate de 
către ziarul nostru în colabo
rare cu F.R. Lupte. Bineînțe
les, acțiunea are drept scop 
depistarea unor talente, a unor 
tineri cu 
practicarea 
tiv pentru 
fi admiși 
mâți pînă 
vreun club sau asociație spor
tivă.

La această primă întrecere, 
care va fi susținută organiza
toric și de A.S. Textila Prej- 
mer (căreia îi mulțumim pe a- 
ceastă cale pentru solicitudi
nea dovedită), vor lua parte și

aptitudini pentru 
acestui sport, mo- 

care în concurs vor 
numai cei nelegiti- 
în prezent pentru

luptători de 
urmînd să se întîlnească 
cîteva partide
Un argument în plus pentru ca 
„voinicii" din Prejmer și din 
satele învecinate să dorească a 
fi prezenți pe listele de con
curs. Evident, cei ce vor dori 
să-și măsoare forțele în aceas
tă întrecere a celor puternici 
și ageri vor trebui să vină în 
echipament corespunzător (tri
cou, chilot și pantofi de sport).

Din partea ziarului nostru, a 
F.R. Lupte și a asociației „Tex
tila" vor fi oferite diplome și 
premii învingătorilor.

însemnări de vacanfă COPII ÎNDRĂGOSTIȚI DE RUGBY
Zile de vacanță. Le trăiesc 

din plin sute de mii de copii. 
Și le doresc cit mai frumoase, 
le și fac ca atare. între tot 
mai numeroase exemple, iată 
și pe cel oferit de copiii din 
Brașov, de pasionații sportului 
cu balonul oval, de cei care — 
sub genericul Daciadei — s-au 
întrecut într-o competiție ce 
își stabilește o tradiție : „Cupa 
Tractorul", acum la a 4-a e- 
diție. O replică la adresa 
Bucureștiului, inițiatorul unei 
competiții similare, cu cîteva 
săptămîni în urmă.

De ce „Tractorul" ? Pentru 
că a inițiat-o un fost rugbyst. 
ing. Octavian Căpitanu, direc
torul general al marii între-

Tîberiu STĂM A

(Continuare in pag 2-3)
Micii rugbyștii îji dispută cu ardoare balonul

Foto : Gabriel MIRON

frunte ai țării, ei 
în 

demonstrative.
MECI INTERNATIONAL

POLOAL LOTULUI DE
Iubitorii sportului cu 

gea pe apă au prilejul 
urmări astăzi un interesant 
meci internațional. Este vorba 
despre întîlnirea pe care lotul 
nostru reprezentativ — care se 
pregătește pentru Campionatul 
European, din august — o sus
ține In compania selecționatei 
Ucrainei. Jocul are loc în Ba
zinul Dinamo din Capitală, cu 
începere de la ora 18.

min- 
de a

„Cupa Mării Negre11 la baschet feminin

JOCURI VIU DISPUTATE ÎN PRIMA ZI
CONSTANȚA, 27 (prin te

lefon). întrecerile ediției a 
XXVII-a a competiției femini
ne de baschet dotată cu „Cupa 
Mării Negre" au început joi în 
Sala Sporturilor din localitate 
cu participarea reprezentativei 
Poloniei (cu un lot tînăr), s 
Selecționatei sindicale a orașu
lui Frunze (U.R.S.S.) și a e- 
chipelor de senioare și cadete 
ale României, ultimele forma
ții susținînd meciul inaugural. 
Spre satisfacția publicului, 
partida a fost spectaculoasă, 
aprig disputată, cu o evoluție 
a scorului captivantă și cu un 
final pe muchie de cuțit. Vic
toria a revenit senioarelor cu 
63—62 (39—26), dar cadetele au 
merite egale la realizarea fru
moasei întîlniri. Primele opt 
minute ale partidei au fost e- 
chilibrate, apoi echipa condusă 
de antrenorul N. Martin s-a

distanțat simțitor (46—30 în 
min. 24). dind impresia că va 
cîștiga cu ușurință. Dar. ti
nerele baschetbaliste, pregătite 
de Horia Pop și Adriana Ni- 
culescu, s-au „scuturat" de tra
cul care le handicapase pînă 
atunci, s-au apărat cu mai 
multă atenție și dirzenie, au. 
punctat din ce în ce mai pre
cis. în special prin Doina To- 
cală și Laura Nițulescu (în 
teren s-au mai aflat în pe
rioada respectivă Diana CiupO, 
Daniela Simion și Daniela 
Moroșan), au micșorat dife
rența, au egalat și chiar au 
condus (54—52 în min. 33) 
„cinci“-ul senioarelor alcătuit

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag 2-3)



Popasuri teleormănene

0 COMUNĂ MODEL
Șl IN ACTIVITATEA SPORTIVA TEMERARĂ, CA IlgOTDEAUNA

IN CONCURS

Alexandria, cuPlecăm din 
mașina, spre sud, pe șoseaua 
ce uuee la Zimnicea și, după 
10 km, ajungem la Țigănești, 
însoțitorul nostru, Marian Ue4- 
cea, instructor la C.J.E.F.S, 
ne spusese ca această iocalitate 
„este o comună-model, *cu o 
școalâ-modei și cu oameni-ino- 
def”. 11 credem, insa ne mai 
gîndim că orgoliul localnicului...

...Reticență infirmată, întru- 
cît, de la un capăt la celă
lalt al comunei (aproximativ 
2,5 km), observăm gospodării 
frumoase, semne indubitabile 
că eie aparțin unor oameni 
harnici, oameni care cinstesc 
locul unde s-au născut și unde 
trăiesc. Sînt 6594 suflete în co
muna Țigănești (așa cum, cu 
precizie, ne spune tviarcel Gher- 
ghiceanu, profesor de educație 
fizică, directorul școlii și prin
cipalul animator al activității 
sportive din comună). Iar me
ritoriile rezultate în muncă 
sînt completate, în mod armo
nios, de cele obținute pe are
nele „Daciadei". Aceste între
ceri debutează, cum e și nor
mal, cu fazele de masă, la ni
velul Asociației economice in- 
tercooperatiste, Cooperației de 
achiziție și desfacere a măr
furilor și al secției întreprin
derii de morărit și panificație 
Brînceni (unități economice cu 
rezultate de seamă în produc
ție), precum și la nivelul școlii, 
urmate, desigur, de fazele su
perioare, șl ele onorate, de ase
menea. cu succese notabile, de 
reprezentanții comunei. Să 
exemplificăm : Marian Găvă- 
nescu a obținut locul 3, în a- 
cest an, la faza județeană, la 
tenis de masă. Echipa de fot
bal (juniori II), antrenată de 
prof. Vasile Dilică, s-a califi
cat, anul trecut, în finala cam
pionatului județean. Și exem
plele ar putea continua.

Un capitol aparte îl consti
tuie școala, cu clase I—X. A- 
vînd o vechime de 150 de ani, 
aceasta, deși cu aspectul ex
terior care îi trădează vîrsta, 
a cunoscut un important pro
ces de modernizare. Ca să ne 
referim la domeniul nostru, să 
amintim baza ei sportivă, for-

mată dintr-un teren de hand
bal (pe bitum), o pistă de a- 
tletism circulară (două culoare), 
avînd o lungime totală de 300 
m, o groapă pentru sărituri în 
lungime, un teren de baschet 
cu patru panouri și un altul de 
volei. Acestora adăugîndu-li-se 
cele două terenuri de fotbal 
ale comunei (!). Condiții — să 
recunoaștem — de excepție. 
Care, coroborate cu munca pa
sionată a celor trei profesori 
de educație fizică ai școlii 

' (Marcel Gherghiceanu, Vasile 
Dilică și Emil Dime), asigură 
desfășurarea în condiții opti
me a orelor de educație fizică 
(participarea integrală ka soort 
a elevilor — realizată — fiind 
scopul principal al catedrei), 
cît și a activității de perfor
manță. De altfel, prof. Vasile 
Dilică conduce o grupă a C.S.Ș. 
de inițiere în fotbal; anual, la 
fazele iuidețene, echipa de hand
bal fete ocupă locul 2 sau 3 ; 
în 1989 a fost obținut locul doi 
Ia minibaschet (la nivel de ju
deț), iar Puiu Mihăilescu, după 
ce a cîștigat faza județeană a 
Crosului Pionierilor, s-a clasat 
pe locul 5 la întrecerea națio
nală. „Cu toate acestea — ne 
spune prof. Marcel Gherghi- 
eeanu — este loc de mai bine, 
rezultatele obținute nu ne sa
tisfac pe deplin, iar noul an 
școlar, care va începe nu peste 
mult timp, trebuie să marche
ze, si pentru noi, un nou salt 
calitativ atît pe plan școlar, 
cît și sportiv. Și, vă asigurăm, 
vor fi depuse toate eforturile 
în acest sens".

Nu putem încheia fără a re
leva aiutorul constant acordat 
de oameni cu munci de răs
pundere, cum ar fi Floarea 
Cioacă, secretar cu probleme 
de propagandă al Comitetului 
comunal al P.C.R.. Constantin 
Stroe, directorul Asociației e- 
eonomice 
lexandru 
mitetului 
pentru a 
cîtiva. Și.

în așteptarea veștilor de la 
întrecerea speranțelor natației 
de pe bătrînul continent, un 
gînd se îndreaptă, instantaneu, 
și către „europenele" seniorilor, 
mereu mai aproape în timp; 
campioni din circa 30 de țări 
și-au dat întîlnire, începînd 
din 12 august, la Bonn. Sigur 
că, în ce ne privește, vizavi de 
marea competiție, autorizatele 
purtătoare de cuvînt ale înotu
lui românesc sînt tocmai lau
reatele ediției precedente, de 
la Strasbourg ’87 — Tamara
.Costache, care deține,, totodată, 
titlul mondial la 50 m liber, 
și Noemi Lung. Ce fac binecu
noscutele noastre sportive în 
aceste zile, tot mai puține pînă 
la Ora H ? Tun la punct, de 
bună seamă, pregătirile des
fășurate pe atîtea planuri, de 
la lucrul cu haltera la lungimi
le de bazin parcurse una după 
alta (totalurile acestora sînt e- 
gale cu cifre impresionante, 
notate cu grijă în caietele an
trenorilor Gheorghe Dimeca și 
Mihail Gothe). Pe Noemi am 
revăzut-o deunăzi. Era surîză- 
toare, semn că treaba merge 
bine. Că e așa, o spune chiar 
maramureșeanca :

— Chiar dacă au existat mo-

UN SEZON INTERNAȚIONAL CONTRADICTORIU
Tot în perspectiva C.E., o 

constatare după o lungă și la 
obiect discuție cu reputatul 
specialist al natației noastre (și 
nu numai) prof. Ioan Schuster 
— anume, puținătatea rezulta
telor de înalt nivel înregistrate 
în acest sezon, pe diferite con
tinente. „Nu este 
tualele recorduri 
cele continentale

mente în care-mi ziceam că nu 
mai pot recupera timpul pier
dut (că am pierdut, doar, atî- 
tea săptămini, luni de pregăti
re !), greul și, o dată cu el, 
incertitudinea au trecut, acum 
nimic nu mai contează , an
trenamentele „curg" normal, 
alături de foarte tînărul bra
șovean Iulian Bene, aflat între 
cei vizați pentru Concursul 
Prietenia.

— Cum lucrurile au reintrat 
pe făgașul firesc, înseamnă că 
si marile speranțe au renăs-și marile speranțe 
cut...

— Nu știu cit o să 
pe cronometru (abia 
altfel, o verificare), știu numai 
că, in primul rind la 400 m 
mixt, voi face ce pot, tot ee 
pot, spre a tine „pasul" cu eli
ta internațională, cu cea actua
lă, fiindcă după 20 de ani, un... 
prag depășit și de mine, pufine 
sportive continuă să inoate în 
marca performantă. In ciuda 
celor doar patru luni de pre
gătire pentru aceste campiona
te europene, nădăjduiesc să ies 
cu fruntea sus din dificila dis
pută. Asta este, ce vreji, con
vingerea mea : mai am un cu- 
vint de spus în bazinele lumii.

iasă exact 
aștept, de

Asemenea boberiior din aite 
țări, cei mai buni practicanți 
din tara noastră ai acestui 
sport al vitezei, curajului și 
îndemînării folosesc și lunile 
de vară pentru a se pregăti în 
vederea viitorului sezon com- 
petițional. Au loc antrenamen
te pentru îmbunătățirea pre
gătirii fizice generale și spe
cifice, repetări de starturi, exer
ciții de conducere a bobului 
pe simulatoare — toate în sco
pul sporirii calităților necesare 
unui sport în care valorile fi
zice, psihice, precum și dexte
ritatea trebuie să se împleteas
că armonios. Periodic au loc 
și verificări (absolut necesare), 
una dintre ele desfășurîndu-se 
cu puțină vreme în urmă, pe 
pîrtia din Sinaia, acest test 
constînd dintr-un concurs de 
starturi. Departe de a aprecia 
că starturile au importanța 
primordială în obținerea ma
rilor performanțe la competiți
ile internaționale oficiale (din 
sezonul hibernal, bineînțeles), 
putem spune că ele au, totuși, 
o anumită pondere, motiv pen
tru care apreciem inițiativa 
F.R.S.B.B. (Federația Română 
de Schi, Bob și Biatlon) și a 
C.S.O. Sinaia de a organiza 
„Cupa de vară".

Au luat parte 24 de echipaje 
de seniori și juniori, care s-au

intercooperatiste, A- 
Neațu, secretarul Co- 
comunal al U.T.C., 
nu aminti decît pe 

, . atunci cînd eforturile 
tuturor sînt conjugate pentru 
binele obștii, rezultatele nu 
întîrzie să apară.

Paul ZAHARIA
■a

CAMPIONATELE EUROPENE DE
(Urmare dm pag. I)

R.

exclus ca ac- 
ale lumii și 

să reziste,

„LUAȚI LOCURILE !“
La comanda starterului, se 

vor prezenta — în această săp- 
tămînă sau în cea viitoare — 
tineri și foarte tineri înotători:

• De astăzi pînă duminică 
are loc, la Baia Mare, Concur
sul Republican de poliatlon re
zervat categoriilor 9—11 ani. 
Este o întrecere cu largă par
ticipare (în jur de 450 de în
scrieri, din peste 20 de secții), 
în care fiecare concurent tre
buie să ia parte la toate pro-

dintr-un motiv sau altul, și în 
august, și după aceea", opiha 
antrenorul reșițean. Să se fi 
rezervat însă așii înotului eu
ropean pentru starturile de ia 
Bonn ? Cum există cili ar decla
rații în acest sens în cazul 
cîtorva, să mai așteptăm pînă 
în perioada 12—20 din 
itoare.

luna vi-

bele individuale și 
cuprinse în program 
vîrsta respectivă.
• Ediția din acest an a Jo

curilor Balcanice pentru ju
niori se va desfășura Ia Sofia, 
între .4 și 6 august. Sperăm 
să putem consemna din nou o 
„recoltă" bogată la finele tra
diționalei întreceri — atît la 
înot, cît și la sărituri în apă.

Rubrică redactată de
Geo RAEȚC11I

ștafetele 
pentru

LUPTE LIBERE

loc în serie, b.p. (10—0), 
Gregoricka (Cehoslovacia) : 
pentru locurile 1-2 : p.p. (1—9) 
O. Ladik (U.R.S.S.), cucerind 
meoalia de argint.

Depășind sfera rezultatelor 
(și ele concludente), trebuie să 
spunem că băieții noștri, asis
tați de antrenorul Gheorghe 
Urian (îndrumați și de antreno
rul federal Ion Crlsnic), s-au 
comportat lăudabil la întrece
rile continentale de la Bursa, 
dovedind o pregătire cores
punzătoare și calități care le

permit să aspire la marea per
formanță. Cîteva greșeli, co
mise de Gabriel Ciucă și Sorin 
Moisache, au făcut ca delegația 

noastre să nu cucerească 
două medalii, performanță 
a stat în puterile acestor 
luptători. Primul, in dis- 

pentru locurile 3—4 cu

țării 
încă 
care 
doi 
Pută 
elvețianul C. Feyer, a luptat 
prea economicos la începutul 
partidei, atunci cînd ar fi pu
tut să realizeze un avantaj mai 
substanțial, care l-ar fi pus la 
adăpost de neplăcuta surpriză 
din finalul meciului. Chiar și 
așa, conducînd cu 2—0 pînă în 
ultimele opt secunde, el ar fi

trebuit să știe să păstreze re
zultatul, fie apărîndu-se te
meinic, fie acordîndu-i o„fixa- 
re“ adversarului. Moisache a 
luptat prea reținut la începu
tul meciului cu sovieticul Ku- 
marov, oferindu-i acestuia po
sibilitatea obținerii unui a- 
vantaj prea mare (6—0), care 
s-a dovedit irecuperabil, cu 
toate eforturile depuse de cam
pionul nostru în finalul me
ciului (5—8).

O remarcă specială se cuvi
ne celor trei finaliști ai cam
pionatelor, Mircea Guțuș, Ist
van Demeter și Loredan Toma, 
sportivi tineri, talentați, care

au dovedit o mare voință în 
concurs și calități ce le pot 
permite să urce noi trepte pe 
scara valorilor internaționale. 
Exceptînd disputa cu fostul și 
actualul campion european, B. 
Umahanov (U.R.S.S.), în care 
a luptat timorat, C. Cordunea
nu și-a dominat cu autoritate 
toți partenerii de întrecere, do- 
vedindu-se un sportiv care 
poate aspira la mai mult.

în concluzie, putem aprecia 
că în rîndul tinerilor noștri 
luptători de la stilul libere 
există mai mulți sportivi talen
tați (participanții la C.E. nu 
sînt singurii), capabili de per
formanțe internaționale — un 
nucleu valoros,, care trebuie să 
stea la baza alcătuirii lotului 
național de seniori, în vederea 
participării cu succes la. viitoa
rele mari competiții, îndeosebi 
Ia Jocurile Olimpice de la Bar
celona. Pregătirea lor trebuie 
continuată, însă, cu o și mai 
mare atenție, asigurîndu-li-se, 
în același timp, și un calendar 
competițional adecvat, în mă
sură să contribuie la perma
nenta lor ascensiune valorică.

în treci 
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„CUPA MARI! NEGRE“
(Urmare din paj. î)

Metania Marina, Gabrieladin
Kiss, Roxana Ștefan — venită 
aici in preziua competiției —, 
Cornelia Stoichiță și Angela 
Szenes (care a jucat pe nost 
de extremă și nu de conducă
toare de joc cum este spe
cializată). în ultimul minut, 
experiența primei noastre re
prezentative și-a spus cuvîntul, 
dar nu suficient, deoarece a 
cîștigat doar la limită. Au 
marcat : Marinache 14. Kiss 8 
Cristea 6. Szenes 6, Balogh 6, 
Marina 6, Misăilă 5, Menihart 
4, Hînda 2, Dragoș 4, Ștefai 2 
(a mai jucat Stoichiță) res
pectiv Nițulescu 27, Simion 9, 
Tocală 8, 
4. Lațco 2 
Simion, 
Ziroș).

Cocirlan 8, Moroșan 
(au mai jucat Ciupe, 
loan, Ambruș gi

M. Cîmpeanu 51 Gh.

de
a

Arbitri :
Manolcscu.

O desfășurare deosebit 
atractivă și de echilibrată
avut și meciul dintre selecțio
nata sindicală a orașului 
Frunze și reprezentativa Po
loniei. După o întrecere în 
_____inWBBr—:~s-xssc.SKie —----

COMPETIȚIE
DE CULTURISM

va
16,
un

cultu-

DE VACANȚĂÎNSEMNĂRI
(Urmare din pag. I) Și

M. Gutuș I. Demeter L. Toma C. Corduneanu

Sala Rapid din Capitală 
găzdui sîmbătă, de la ora 
și duminică, de la ora 10, 
concurs republican de
rism, dotat cu «Cupa Eliberă
rii". Cu acest prilej, vor evolua 
cei mai buni spoitivi ai țării, 
juniori mici, mari, seniori, fete 
și perechi, din toate cluburile 
și asociațiile sportive din țară.

A REVENIT IUI COZMA

care a 
nenum 
reveni 
89—86
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Prog 
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oanuuie an
terior de formația M. Dumitru, 
a venit și rindul unei victorii 
de prestigiu. realizată in „Pre
miul de Consolare” a Derbyului. 
Intr-un final de excepție. Cozma. 
adus la cea mai bună formă a 
sa din carieră, si-a dominat cu 
autoritate adversarii, deși prin
tre ei se aflau Galu, Sebesel și 
Tufănela. De altfel. în acest mo
ment, formația M. Dumitru se 
află în vizibilă ascensiune, prin 
cele S victorii obținute în ulti
mele trei reuniuni cedînd „lan
terna roșie”, ne care se află 
acum antrenamentul lui T. Ma
rinescu. cel care anul trecut a 
deținut „tricoul galben” la dri
ver!. să vedem care îl va ti 
reacția. Dintre victoriile aminti
te me-!*ă remarcate cele reuși
te de Diagnoza, care prin recor
dul realizat și modul cum a In-

vlns a intrat în rindul valorilor 
generației sale. Anuar si Rora, 
Pe care debutantul M. Marin a 
condus-o într-o excepțională 
cursă de- așteptare, mai ales că 
concura pe o distantă total ne- 
oo‘-'V:tâ pentru ea.
Liderul celor două clasamente, 

N. Simion. sl-a înscris în pal
mares încă două victorii, cu care 
si-a consolidat locul ocupat. A- 
ceste victorii au fost realizate 
de N. Sandu (care. părăsind 
formația lui T. Marinescu, și-a 
adus aminte că era cîndva o bu
nă cravasă) cu Hendorf. la for
ma sa bună, si Hematlna. în 
mare progres de valoare.

Dubă succesul obținut cu Tran- 
daf în ziua Derbyului, G. Tă- 
nase a mai realizat alte trei vic
tor” cu Oriea. Ramna. benefi
ciara greșelilor adversarilor săi. 
Si Hun. un frumos mînz al lui 
Vigu.

G. Soioan. care se află și el 
undeva prin apropierea „lanter
nei ro<ai“. a cîștigat cu Zurini 
Si Zagra, care au posibilități de 
a mai învinge si în aite probe.

Cursele rezervate amatorilor au 
revenit lui Ordonat, pe care B. 
Manea a reușit să-1 stăpînească 
cu brio, și Botinei, condusă de 
M. Trandafir de o manieră ce-1 
aduce în lupta pentru un loc 
pe podium.

Nevrînd sâ cedeze lupta pen
tru un loc de frunte. C. Dumi
trescu a mai reușit trei victo
rii cu Nuțl, grație conducerii 
lui C. Sla*e. Ramon, cu D. Voi- 
cu în sulky, si Strechea, cu care 
C. lorffa a conceput și realizat 
o frumoasă cursă de așteptare, 
nroduclnd ana din marile sur
prize ale ahulul turflstic.

A. MOSCU 1

prinderi de la poalele Tîn^st, 
cu sprijinul C.J.E.F.S. Brașov. 
Fostul jucător pe terenurile cu 
buturi n-a uitat' că a debutat, 
cu ani în urmă, tot ca hiini- 
rugbyst. Și, din pasiune pentru 
sportul care i-a făcut tot mai 
frumoasă copilăria, fostul ju
cător a coborît din nou pe 
stadion, în mijlocul celor mici, 
al copiilor de la „Tractorul", 
care alcătuiesc — la clasa an
trenorului Vasile Soporan — 
una dintre cele mai puternice 
echipe de rugby în 8 din țară 
(finalistă, nu de mult, la „Săp- 
tămîna rugbyului bucureștean", 
întrecere deschisă In exclusi
vitate minijucătorilor). S-a a- 
flat, deci, în mijlocul copiilor 
de la „Tractorul", odrasle ale 
muncitorilor și tehnicienilor 
din această întreprindere, dar 
și al altora, din alte cluburi 
invitate la întrecere, din Bucu
rești și Constanța, din Buzău

si Săcele, din Mangalia 
Bîrlad.
Fiind o întrecere de vacan

ță, neoficială, dați-ne voie să 
nu insistăm asupra rezultate
lor tehnice. Cum foarte bine 
remarca ing Căpitanu, la fes
tivitatea de închidere, „cîști- 
gătoare au fost TOATE echipe
le participante la această ad
mirabilă competiție, desfășura
tă sub semnul unui principiu 
olimpic : important este, în 
orice întreceri, în primul rînd, 
să fii prezent™".

Debarasați de ideea victoriei 
cu orice preț, copiii au făcut 
o demonstrație convingătoare 
despre frumusețea rugbyului. 
Cu toții, deopotrivă. Pe măsu
ra gradului de însușire a cu
noștințelor specifice, a puterii 
lor de exprimare. Poate de a- 
ceea, între premiații cei mai 
răsplătiți cu aplauze (și mici 
atenții din partea organizatori
lor) au fost copiii care au do
vedit că posedă un bagaj teh
nic cu mult peste vîrsta lor 
de 8—10 ani. Intre ei, Daniel
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i Cînd apar aceste rînduri, 
[ cei mai tineri reprezentanți 

ai șahului românesc se află 
în pragul unui dificil exa
men. La San Juan (Porto 
Rico) începe desfășurarea 
unei noi ediții a Campiona
telor Mondiale pentru copii 
și juniori, întreceri aștep
tate pretutindeni cu deose
bit interes. Speranțele noas
tre se leagă in principal de 
talentul și forța de joc a 
Corinei Peptan (deținătoa
rea titlului la categoria 10 

' ani, acum concurînd la 
treapta imediat s îperioară, 
12 ani), Gabriel ■schwaitz- 
man și Andrei Istrățescu 
(amîndoi la cat. 14 ani), Lu
minița Radu (cat. 18 ani). 
Toți aceștia, alături de alți 
colegi de echipă, au obținut 
lauri în ediția de anul tre
cut a „Mondialelor", desfă
șurată la noi în țară, la Ti
mișoara. Promisiuni pentru 
bune performanțe și la ac
tuala întrecere.

Speranțe se leagă și în 
alte reprezentative, de alți 
competitori. Unul dintre a- 
ceștia este, desigur, tînărul 
maestru sovietic Aleksei 
Șirov, campionul categoriei 
16 ani. Originar din Riga, 
elev al școlii de șah con
dusă de M. Botvinnik și G. 
Kasparov. Din fișele trecu
tei ediții, extragem una din 
partidele care l-au dus spre 
victorie : A. Șirov — P. Zar- 
nicki (Timisoara, 1988) l.d4 
Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ng7 4.e4 
d6 5. Cf3 0—0 6.Nc2 e5 7.0—0 
Cc6 8.d5 Cc7 9.Cd2 c5 lO.Tbl 
Cc8 lt.b4 b6 12.b:c5 b:c5 
13.Cb3 fă 14.Ngă Cf6 15.C:c5! 
d:c5 16.66 Ne6 (16...Ce6 17 
N:f6 și 18Dd5+) 17.d:e7 D: 
c7 18.(3 Tab8 19.Cd5 Df7 
2O.Ne3 T:bl 21.D:bl Tc8 22. 
Db8 Nf8 23.Da6 Ce8 24.f4!

e;M 25.N;f4 Dd7 26.Tdl Dc6 
27.D:a7 Ta8.

28.Ce7+! N:e7 29.D:e7 T: 
a2 3O.Nh6 Rh8 31.Td8 1—0.

Un comentator ar putea 
afirma — și n-ar fi departe 
de realitate — că această 
partidă a fost decisă prin 
două mutări de pion, 16.d6 
și 24.f4 f Cu acestea, albul 
a făcut breșă în poziția ad
versă, pregătind-o per.tru 
asaltul final. Dar, amatori
lor de analize le punem o 
altă întrebare : 30.Nh6 era 
singura cale spre decizia 
imediată?

Foarte pe scurt, despre în
cheierea partidei Sokolov — 
Ehlvest, prezentată în ru
brica noastră precedentă. 
Din poziția diagramei (Rgl, 
Dd3, Tel, Cd2, Pa2, b2, c3, 
e5, h2 ; Rh8, Dh5, Tf5, Ng4, 
Pa6, b5, dă, gă), după 
29... Tf2 !, încercarea 3O.Cfl 
duce de asemenea la remi
ză. Iată o variantă plauzi
bilă : 3O...T:b2 31.D:d5 Nf3! 
(cu amenințarea Tg2+) 32.
Dd8+ (albul este nevoit să 
recurgă la șah etern) 32... 
Kg7 33.De7+ ----------
etc. Apărarea 
încununată de

Rh6 34.Df6 + 
activă a fost 
succes.
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IN „TROFEUL SPORTUL-
cinci) de servicii aducătoare 
de puncte : Luminița Pintea 
(Rapid), Xenia Ivanov (Chimia), 
Marcela Olteanu (Știința), Ta
tiana Popa (Penicilina) și Mar
cela Bejan (Chimpex). • An
trenorii echipelor, deși meciu
rile au avut caracter amical, 
au trăit intens jocul din te
ren, exteriorizîndu-se diferit. 
Dinamicul antrenor al Științei 
Bacău, Florin Grapa, la fiecare 
reușită sau greșeală a echipei 
sale bea cîte două-trei înghi
țituri de apă, astfel că la ter
minarea meciului, deși se a- 
gitase, era mai... greu cu 1— 
1,5 kg ; Mugur Niculcscu, an
trenorul Chimiei, se ridica, 
împins parcă de resorturi, de 
pe bancă ; ieșeanul Nicu Roi- 
bescu își trecea, mașinal, mîi- 
nile prin păr, în timp ce bucu- 
reștenii Florin State și Ștefan 
Wasilko se schimbau, la fie
care meci, la timona echipei, 
unul urmărind desfășurarea 
meciului, celălalt „conspectînd" 
atent evoluția propriei echipe, 
cit și... punctele slabe ale ad
versarelor. • Absențele din 
formația Rapidului s-au dato
rat următoarelor cauze : Lu
minița Climencu și Daniela 
Gîlcă —■ examene. Aura Dră- 
ghici — accidentare. • Divi
zionara B Chimpex, prezentă 
în afară de concurs, deși nu a 
cîștigat nici un meci, a produs 
o frumoasă surpriză prin mo
dul cum a evoluat, din rîndu- 
rile sale detașîndu-se Marcela 
Bejan.

Horațiu SIMA

TOPUL CIRCUITULUI
1. RAPID București 45 p, 2. 

Chimia Rm. Vîlcea 39 p, 3. 
Penicilina Iași 33 p, 4. Flacă
ra Roșie București 19 p, 5. O- 
țelul Tîrgoviște 10 p (două 
meciuri cîștigate), 6. Știința 
Bacău 10 p.

URMĂTOAREA ÎNTILNIRE, 
LA RM. VÎLCEA

Cel de-al patrulea turneu fe
minin din cadrul circuitului se 
va desfășura la Rm. Vîlcea, în 
perioada 7—10 august. Am fost 
informați că s-au luat încă de 
pe acum măsuri organizatorice 
menite să asigure succesul com- 
petițional și de public (de alt
fel, vîlcenii sînt cunoscuți pen
tru pasiunea lor sportivă). Pînă 
in prezent se mizează pe parti
ciparea echipelor Rapid Bucu
rești, Penicilina Iași, Știința 
Bacău, C.S.M. Libertatea Sibiu, 
Univ. C.F.R. Craiova. alături 
de formația locală Chimia Rm. 
Vîlcea. Se așteaptă și alte în
scrieri... Reamintim, totodată, 
că turneul nr. 5 va avea loc la 
București (29 august — 2 sep
tembrie), iar cel cu nr. 6 la 
Iași (18—21 septembrie).

O INVITAȚIE 
PENTRU BĂIEȚI

Din Zalău ne-a parvenit, prin 
intermediul antrenorului C. 
Cliițigoi, de la Elcond-Dinamo, 
o invitație adresată diviziona
relor A masculine de a lua 
parte la al doilea turneu din 
cadrul competiției dotate cu 
„Trofeul Sportul". Perioada de 
concurs propusă : între 17 și 20 
august. Confirmarea participă
rilor trebuie făcută din timp, 
atît gazdelor, cît șl redacției 
noastre.

L'na Cin cete mai complete jucătoare ale turneului de la Con
stanța, giuleșteanea Luminița Pintea, străpunge blocajul advers 
(Fază din meciul Rapid bucurești — Penicilina Iași 3—1)

Foto : Gabriel MIRON
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F.C.M. Brașov se grăbește să 
intre în ritmul competițional 
atît de intens în fotbalul mo
dern. Elevii lui C. Ștefănescu 
și D. Anescu s-au reunit de 
la 12 iulie și, după o necesară 
perioadă de antrenamente de 
reacomodare, au trecut și la 
disputarea acestor atît de utile 
meciuri de verificare. Sînt „re
petițiile generale" care îi con
duc pe antrenori spre găsirea, 
cît mai repede cu putință, a 
celui mai indicat „unsprezece" 
al momentului, o garanție cît 
de cît a bunei plecări din bloc- 
starturile campionatului.

Formația brașoveană are a- 
vantajul de a fi parcurs, cu 
destul de bune rezultate, pe
rioada în care a efectuat, cum 
se știe, o largă remaniere a 
lotului, unele reprofilări de 
posturi, modificări în toate li
niile sale. „Cred că și suita 
de rezultate bune din retur, 
recoltarea constantă de puncte, 
deci existența unui moral fa
vorabil, a contribuit la reușita 
acțiunii noastre, este de păre
re antrenorul C. Ștefănescu. 
Acum încercăm consolidarea a- 
cestei etape, avansarea spre o 
calitate superioară a jocului. 
N-o putem atinge decît prin 
mărirea volumului și intensită
ții antrenamentului, acțiune pe 
care am aplicat-o cu succes în 
zilele de pînă acum. Controa
lele medicale succesive nc-au 
dovedit că lotul nostru, domi
nat de jucători tineri, dispune 
de resursele necesare unui pro
ces de antrenament și mai in
tens."

Au urmat acele amintite par
tide de verificare. Mai întîi, cu 
formații din Brașov sau din 
împrejurimi, apoi cu echipe 
din categoriile superioare. Marți, 
brașovenii au evoluat în com
pania Universității Craiova, joi 
invitații lor au fost fotbaliștii 
de la Farul, mîine vor juca 
în compania Gloriei Bistrița, 
pentru ca duminică dimineața 
ei să aibă ca parteneri de joc 
pe componenții formației locale 
I.C.I.M. Sînt dese și solicitante 
aceste întîlniri, pentru că cei 
doi tehnicieni utilizează între
gul lot. De pildă, fotbaliștii 
care nu vor evolua în jocul 
de sîmbătă, cu Gloria, vor fi 
prezenți în cel de-a doua zi, 
de pe stadionul I.C.I.M. Din 
programul de perspectivă al 
brașovenilor mai cităm si or
ganizarea, în zilele de’ 10 și 
11 august, a unui turneu, la

Brașov, cu participarea echipei 
Victoria București și a altei 
divizionare A sau B.

Să vedem și lotul care par
ticipă la acest susținut program 
de antrenamente și jocuri: 
Șanta, Polgar, Todericiu (por
tari), Ghergu, Andrași II, 
Naghi, Moldovan, Patru, Lun
gu, Pîrvu, Selimeși II (fundași), 
Drâgan, Cseke, Mandoca, Bar
bu (mijlocași), Andrași I, Ca- 
ciureac, Csifo, Henika (ata-

s-a muncit bine in centrele 
noastre de juniori. Am mai 
făcut și promovări, de genul 
Cseke și Csifo, de asemenea 
utile lotului nostru. Din urmă
rirea intensă a actualelor echi
pe de juniori, constatăm că s-ar 
putea să intervină o pauză in 
apariția fotbaliștilor de talent, 
fapt care trebuie să ne facă să 
acționăm atît pe tărîmul unor 
noi și insistente acțiuni de 
lecție, dar și de urmărire a 
cătorilor tineri din eșaloane 
ferioare". Cuvintele aparțin 
antrenorului C. Ștefănescu.

sc- 
jU- 
in- 
tot 
în

1

Antrenorii și jucătorii brașoveni, surprinși de obiectivul foto
grafic înaintea partidei de marți, cu Universitatea Craiova 

Foto : Eduard ENEA

canți). Un grup căruia i se vor 
adăuga și alți fotbaliști după 
definitivarea formelor de trans
ferare.

Să ne oprim asupra unui fapt 
semnificativ și anume bogata 
„recoltă" de sportivi crescuți 
de clubul brașovean și care fac 
parte dintre cei mai sus-amin- 
tiți : Todcriciu, Andrași I și II, 
Lungu, Pîrvu, Selimeși II, Heni- 
ka. „Da, am înregistrat o se
rie destul de bogată de talente 
în acești ultimi 3 ani. Cei șap
te titulari de lot dovedesc că

vreme ce președintele clubu
lui, R. Pașcu, opina că... „in
sistența și curajul cu care s-a 
efectuat remanierea lotului tre
buie să caracterizeze mai de
parte activitatea noastră de 
selecție. Putem realiza noi des
coperiri de talente sau favori
ta afirmarea copiilor și ju
niorilor noștri dacă vom lucra 
și pe ntai departe cu insistența 
cu care am făcut-o in ultima 
perioadă dc timp".

Eftimie 1ONESCU

TURNEUL SPORTULUI STUDENȚESC
A-a cum am mai anuntat. 

clubul Sportul Studențesc orga
nizează. mîine și duminică, un 
atractiv și util turneu. Atractiv 
— pentru că participă patru for
mații din primul nostru eșalon, 
cu priză la public. Universitatea 
Craiova. F. C. Inter Sibiu. »U“ 
Clu.i-Napoca și Sportul Studen
țesc. Util — pentru că meciurile 
se înscriu în sfera pregătirilor

Dentru viitorul sezon comoetî- 
tlonal. Cuplajul de sîmbătă, care 
cuprinde meciurile Universitatea 
Craiova — F. C. Inter si Spor
tul Studențesc — „U“ Cluj-Na- 
poca. va încene la ora 16. iar 
duminică, tot de la ora 16. vor 
juca mai întîi învinsele din pri
ma zi. după care se va disputa 
finala turneului.
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C1ȘTIGURII.E TRAGERII HO. 
TO DIN 21 IULIE i»8». Catego
ria 1 : 1 variantă 100% — auto
turism „Dacia 1300" (70.000 lei)
si 1 variantă 25% a 17.500 lei ; 
categoria 2 : 3 variante 25% a 
22.312 lei : categoria 3 : 3 va
riante 100% a 5.355 lei și 38 va

let ; catego- 
lel ; catego- 
lel ; eatego- 
lei : catego- lei. «

84.108 lei.
Elena

riante 25% a 1.339 
ria 4 : 24.25 a 2.760 
ria 5 : 108.50 a 617 
ria « ; 28“>. 25 a 237 
Tia X: 1.710,25 a 100 .

Report la categoria 1
Participanta Munteanu ___

din Brașov « cîștigat la catego
ria 1 — 100% un autoturism 
„Dacia 1300“ (70.000 lei).

* Astăzi, vineri. 28 iulie, va 
avea loc în București. în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
Incepînd de la ora 15,50. trage
rea obișnuită LOTO a săptămî- 
nii. Operațiunile de tragere vor 
fi radiodifuzate pe programul I. 
la ora 16.35. urmînd ca nume
rele extrase să fie transmise și 
In reluare, pe același program, 
la ora 23.15. precum si mîine. 
sdmbătă. 29 iulie, la ora 8,55. 
Tragerea fiind publică, accesul 
în sală este liber, pentru totl 
cel interesat!.
• Au mal rămas DOAR DOUA 

ZILE — VINERI si SIMBATA — 
pentru Jucarea biletelor cu nu
merele favorite la TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO „A VE
RII". programată pentru dumi
nică. 30 iulie. Reamintim eă la 
o asemenea tragere șansele de 
cîstlg sînt cu adevărat „de ex
cepție". avînd în vedere cele 66 
de numere extrase cu posibili
tatea de a se cîstiga si ou 3 
numere din 24 extrase. La rfn- 
dul ei. gama de cîstiguri nu 
este mai prejos, tinînd seama de 
numeroasele cîstiguri in autotu
risme. excursii peste hotare și 
numerar. Deși se poate juca și 
De bilete cu taxă obișnuită (5 
lei), este de notat că cele mai 
avantajoase sînt variantele în 
valoare de 25 de lei (întregi sau 
fractionate), care deschid drumul 
către toate extragerile și. impli
cit. către toate categoriile de 
eîști'’uri. Nu uitati. totodată, că 
Șansele sînt direct proporționale 
cu numărul biletelor (variante
lor) jucate !

F. C. INTER SIBIU — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—1 (2—1). Au mar
cat : Văsii (<min. 42). Radu II 
(min. 44). respectiv Oilman (min. 
38). (I. Ionescu. eoresp.).

PROGRESUL BAILEȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 0—1 «>—<»- 
A marcat Glăvan (min. 68 — din 
lovitură de la 11 m). (Gh. Gher- 
ghișan, eoresp.).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — VULTURII LUGOJ 2—1 
(0—0). Autorii golurilor : Pavlov 
(min. S3). Rosenblum (min. 73), 
respectiv Linguraru (min. 48). 
(C. Crețu, eoresp.).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
— U. T. ARAD 1—1 (0—1). Golu
rile au fost marcate de Costă-

chescu (min. 55). pentru g-azde, 
respectiv Mitu (min. 33). (I. Si’ 
mion. eoresp.)

C.S.M. BORZEȘTI — S. C. BA” 
CAU 1—0 (0—0). A marcat I. Dră- 
gan (min. 98). Meciul 
ta-t duminică. Partida 
avut loc miercuri si 
lat cu scorul de 2—2 ......... ....
lurlle fiind înscrise de N. Han- 
ganii (min. 23) și Balcanu Cm in. 
84). respectiv Munteanu (min. 8) 
81 Grigoraș (min. 63). Echipa bă
căuană a folosit următorul 
M unsprezece" : Popa — Cludin, 
Fîșie. Movilă. Penoff — Muntea- 
nu. Tismănaru. Burleanu — $oi- 
man. Scînteie. Grigoraș. Au mai 
jucat : Arvin te și Fulga. (Gh» 
Grunzu, eoresp.).

s-a dispu- 
revanșă a 
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(1-1), go-
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ăOfUHf 1&S9 
tragerea exceptionai a 

LOTO ta verhl

BANI.AUTDTURISME-EXCURSiî
*>ESV£ HOTAR®

mari 
posibilități de va
lorificare a șanse
lor • O largă 
suită de ciștiguri I 
• Formulă tehni
că foarte avanta
joasă, prin cele 66 
de numere extrase, 
in cadrul a 7 ex
trageri, cu posibi
litatea de a 
cițtiga ți cu 3 
mere din 18 
24 extrase • 
lima zi de parti 
cipare
29 iulie I • 
tați: mai 
variante 
mai multe 
de cîțtig I

nu- 
sau 
Ul- *

*
simbătă, 

Nu ui- 
multe 

jucate, 
șanse



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI SPORTIVI ROMÂNI LA CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI
$

NICOLAE CEAUSESCU, TREI TENISMANI IN DISPUTA PENTRU MEDALII

ÎMPREUNĂ CU TOVARAȘA

ELENA CEAUȘESCU, i

ÎN JUDEȚUL CONSTANTA

(Urmare din pag. 1)

largă de fire și țesături desti
nate confecțiilor.

La sosire. mii
meni ai muncii 
timpinat cu entuziasm
tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
au aplaudat și ovaționat înde
lung, au scandat cu însufle
țire numele partidului și 
secretarului său general.

Analiza efectuată aici 
conducătorul partidului și 
tului împreună cu cadre 
conducerea ministerului de re
sort, centralei industriale și în
treprinderii s-a axat pe prin
cipalele probleme legate de 
sporirea și diversificarea pro
ducției, ridicarea continuă a 
nivelului ei calitativ și de 
competitivitate, reducerea con
sumurilor și a costurilor de 
fabricație, sporirea eficienței 
întregii activități.

In secțiile vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a stat de 
vorbă, in repelaie rînduri, cu 
grupuri de muncitoare, s-a in
teresat îndeaproape de modul 
de organizare a producției, de 
îndeplinirea planului, de con
dițiile de muncă și viață.

Dialogul secretarului general 
al partidului cu factorii de răs
pundere și ceilalți specialiști 
a continuat in cadrul unei ex
poziții de produse finite, ce 
oferă o imagine grăitoare a 
succeselor dobîndite în îmbu
nătățirea structurii fabricației, 
lărgirea gamei de țesături fine.

La încheierea vizitei, vorbind 
miilor de lucrători de 
tovarășul 
spus :

oa- 
în- 
pe 

Ceaușescu 
Ceaușescu,

de 
au

al

de 
sta
diu

aici,
Nicolae Ceaușescu a

♦ Âr
de lucru pe care 

Nicolae Ceausescu, 
cu tovarășa

i 
munci- Ș 
de la 5 
indus- §

„Aș dori să adresez 
toatelor și muncitorilor 
această întreprindere a 
triei ușoare — întreprinderea § 
Integrată de Lină Constanta — § 
felicitări pentru rezultatele ob- 
ținute, pentru producțiile reali- S: 
zate, care demonstrează preocu- § 
parea susținută a oamenilor § 
muncii — și, îndeosebi, rolul Ș 
important al femeilor, aflate in 
majoritate în această întreprin- § 
dere — pentru îmbunătățirea § 
întregii activități și realizarea § 
unor produse de calitate supe- jg 
rioară. §

Sînt rezultate bune, însă tre
buie să avem permanent m ve
dere cerințele existente in di
recția obținerii unor țesături 
mai fine, mai ușoare, de ca
litate mai bună.

Să acordăm mai multă aienlie 
acestor probleme, precum și 
creșterii eficienței economice, 
productivității muncii, astfel 
incit întreprinderea să se nu
mere printre cele mai bune, să 
devină chiar cea mai bună în
treprindere din acest sector.

încă o dată, vă adresez feli
citări și urarea de noi și noi 
realizări în toate domeniile!**.

Cei prezenți au primit cuvin
tele conducătorului partidului 
și statului cu multă satisfacție, 
cu entuziasm, cu 
plauze și urale.

Aceste vibrante 
au pus limpede 
hotărîrea muncitoarelor 
muncitorilor de aici de a nu-și 
cruța forțele pentru înfăptu
irea sarcinilor încredințate, 
pentru realizarea indicațiilor și 
orientărilor date de secretarul 
general al partidului.

PRAGA, 27 (prin telefon, dc 
la trimisul nostru special). Ju- 
cînd din ce în ce mai bine, de 
la o partidă la alta, tinerii noș
tri tenismani ne-au oferit joi 
satisfacția calificării a trei 
dintre ei in semifinalele Cam
pionatelor Europene pentru 
juniori (categoriile pînă la 16 
ani și pînă la 18 ani) care se 
desfășoară la Arena „Forum" 
din capitala Cehoslovaciei. Sa
tisfacția este cu atît mai mare, 
cu cit toți trei. Irina Spirlea. 
Andrei Pavel, Dinu Pescariu, 
nu au decît 15 ani și au certe 
posibilități de creștere.

în ordinea cronologică a dis
putării partidelor, 
lea a fost prima 
Adversara ei, K. 
(Cehoslovacia), cap 
nr. 5. se anunța

Irina Spîr- 
calificată. 

Habsudova 
de serie 

redutabilă, 
impunîndu-se în partidele an
terioare prin lovituri lungi de 
dreapta și rever cu care punc
tase decisiv. Atentă, Irina a 
început bine partida, s-a dis
tanțat la 5—1, punctînd cu 
puternice lovituri de dreapta, 
dar s-a relaxat, permițîndu-i 
partenerei să egaleze, 5—5, și, 
în acest moment, revenindu-și, 
tenismana noastră își adjude
că cu autoritate următoarele

două ghemuri, 7—5. în cel de 
al doilea set ea a jucat in
teligent, cu ruperi de ritm, cu 
mingi scurte, puse în momente 
dificile și, la 3—3. ciștigă un 
ghem lung (15 minute), 
mentul psihologic al i 
care îi revine cu 6—1 i 
aceasta obține dreptul 
figura printre primele 
jucătoare ale continentului la 
categoria ei de vîrstă.

Pentru Dinu Pescariu, 
versarul său din sferturi, 
Medvedev (U.R.S.S.). nu a con
stituit un obstacol dificil, vic
toria netă, 6—1. 6—0, dovedind 
grăitor superioritatea jucăto
rului român la toate capitolele.

Partenerul de întrecere al 
lui Andrei Pavel, spaniolul A. 
Berastegui. cap de serie nr. 
4, se arătase drept unul din
tre cei mai rapizi jucători ai 
competiției. cu servicii și lo
vituri de dreapta. în special, 
extrem de puternice. Pe an
samblul unui joc tactic exce
lent. inteligent, cu dese ruperi 
de ritm și cu puncte realizate 
din lovituri de rever, in lun
gul terenului și în cros, dar 
și cu voleuri din poziții difi
cile. Andrei a cîștigat o parti
dă spectaculoasă (99 de minu-

mc- 
setului. 
și prin 

de a 
pateu

ad-
A.

PROBELE INDIVIDUALE

§

*

puternice 9-

manifestări 
în evidență 

și

§

ie) cu 6—3. 6—2, dar scorul nu 
dezvăluie întrutotul indlrjuea 
cu care a fost disputat fiecare 
ghem.

Spre regretul nostru, la ca
tegoria pînă la 18 ani, Ruxan- 
dra Dragomir a pierdut me
ciul cu E. Pampuiova (Bulga
ria). cedînd după 110 minute 
cu 6—4. 2—6. 3—6. Adversara 
ei. cap de serie nr. 4. o tenis- 
mană tenace, dar cu un joc ex
clusiv de apărare, putea fi con
tracarată dacă Ruxandra ar fi 
jucat mai decis și ar fi păs
trat inițiativa, cum a procedat 
în primul set. pe care l-a și 
cîștigat. în următoarele, temă
toare, s-a complăcut în ritmul 
de joc al partenerei 
pierdut.

Dublul masculin de 
goria pînă la 18 ani. 
Onilă, a cedat în fața 
lor Ardinghi, Bruno cu 
6—3, 7—9. după ce în setul al 
treilea au avut 6—5 și ser
viciul.

Vineri. în semifinale, Irina 
Spirlea va juca cu Maia Pal- 
versie (Iugoslavia), An i-ei 
Pavel cu Lukas Thomas (Ce
hoslovacia) și Dinu 
cu Thomas Enquist

și... a

la cate- 
Porumb. 
italieni-

5—7,

Pescar’u
___ (Suedia).

Doina STĂNESCU

LA TENIS DE MASA

Vizita 
tovarășul 
împreună 
Elena Ceaușescu au făcut-o în 
această parte a tării s-a în
cheiat joi cu o impresionantă 
adunare populară.

Desfășurată pe stadionul din 
municipiul Constanța, adunarea 
a reunit zeci de mii de munci
tori, țărani cooperatori, intelec
tuali, elevi, studenți.

Participant!! la adunare au 
făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, la sosirea pe 
stadion, o primire entuziastă 
Minute în șir. s-a aplaudat cu 
putere, s-a scandat cu înflă
cărare numele partidului și a) 
secretarului său general. Pio
nieri și șoimi ai patriei, tineri 
și tinere, au oferit cu afecțiune 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori. Ansambluri 
corale interpretau cîntece pa
triotice, revoluționare. Nume
roase alte formații artistice în
tregeau, prin evoluțiile lor, ca
racterul sărbătoresc al acestor 
momente de profundă semnifi
cație.

In deschiderea marii adunări 
populare a luat cuvîntul tova
rășul Mihai Marina. prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R.

în continuare, au vorbit tova
rășii Adela Simule, director al 
întreprinderii Agricole de Stat 
Albești, Gheorghe Dimoiu, 
directorul întreprinderii de 
Construcții Navale—Constanța, 
și Elena Vladuc, directorul în
treprinderii Integrată de Lină 
Constanța.

Intimpinat cu multă căldură, 
cu cele mai alese sentimente 
de dragoste și stimă, a luat 
cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea a fost urmărită 
cu deosebită atenfie, cu pro
fundă satisfacție și deplină a- 
probare, fiind subliniată, în re
petate rînduri. cu vii și înde
lungi aplauze, urale și ovații.

Marea adunare populară din 
municipiul Constanța a luat 
sfirșiț. _Ca și alte manifestări 
asemănătoare, această adunare 
a oferit o imagine cu valoare

de simbol: unitatea strinsă a 
întregii națiuni în jurul parti
dului și ai secretarului său 
general, unitate ce constituie 
izvorul forței societății noastre 
socialiste și pe a cărei temelie 
trainică s-au clădit toate mă
rețele înfăptuiri din strălucita 
epocă deschisă de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

Prin însuflețite aplauze și 
puternice aclamații, prin flori 
oferite cu dragoste, prin multe 
alte manifestări emoționante, 
participanfii Ia adunare au ex
primat intensa bucurie și satis
facție ale locuitorilor munici
piului și județului Constanța 
de a se reîntîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în aceste 
zile cînd toți cetățenii patriei 
îi aduc un înflăcărat omagiu, 
cu prilejul împlinirii a 24 de 
ani de cînd conduce, cu neseca
tă energie creatoare, cu înalt 
spirit revoluționar, partidul, 
țara și poporul pe calea edifi
cării celei mai drepte și umane 
societăți — societatea socialistă 
și comunistă.

La plecare, o formație alcă
tuită din ostași ai forțelor ar
mate. din membri ai gărzilor 
patriotice și ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, a 
tat onorul.

A fost intonat Imnul 
al Republicii Socialiste 
nia.

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid a adre
sat, încă o dată, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu calde și res
pectuoase mulțumiri pentru vi
zita întreprinsă. i 
aceasta se înscrie 
tuturor vizitelor 
ca un eveniment 
maro însemnătate 
activitatea locuitorilor iu jețu
lui Constanța. A fost reafirmată 
hotărîrca celor ce muncesc și 
trăiesc în această însorită si 
mănoasă zonă a țării de a face 
totul pentru înfăptuirea orien
tărilor și indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, 
pentru îndeplinirea exemplară 
a angajamentului pe care si 
l-au asumat, pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a 
importantelor sarcini ce le re
vin din planurile și programele 
de dezvoltare și înflorire con
tinuă a României socialiste.

prezerv

de Stat 
Româ-

subliniind că
— asemenea 
efectuate — 
de cea mai 

< în viața si

s

$

s

I
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LUXEMBURG, 27 (prin te
lefon, de la trimisul nostru spe
cial). După o binemeritată zi 
de odihnă. întrecerile celei de 
a 32-a ediții a Campionatelor 
Europene de tenis de masă pen
tru juniori și cădeți au fost 
reluate azi (n.r. joi) cu probele 
individuale, între favoriți aflîn- 
du-se și sportivii noștri Călin 
Creangă și Adriana Năstase la 
simplu și dublu mixt, ca și ca- 
detele Georgeta Cojocarii și 
Laura Nicolae la dublu.

Programul zilei a fost deschis 
de disputele de dublu mixt la 
juniori și cădeți, pe tablou in- 
trînd 64 de perechi. Meciurile 
nu au ridicat, în general, pro
bleme pentru reprezentanții 
noștri, ei trecînd cu siguranță 
în turul al doilea al competi
ției, perechile Creangă, 
tase și Zoltan, Rîșcanu 
nînd succese previzibile, 
în turul al treilea a fost 
doar de Călin Creangă 
driana Năstase, misiunea celui 
de al doilea cuplu fiind mult 
mai dificilă în fața dublului 
cehoslovac Janasck, Mladkova.

Despre cădeți numai lucruri 
bune. Țol, Cojocaru și George 
Logothetis (Grecia), Laura Ni
colae reușind victorii prețioase. 
Dar ei vor avea în continuare, 
adversari foarte valoroși.

Năs- 
obți- 
Pasul 
reușit 
și A-

Dacă juniorii Creangă, Năs- 
tase nu au jucat în primul tur, 
fiind favoriți, ceilalți au sus
ținut primele partide ale probei 
de simplu, pe tablouri figurinei 
128 de jucători si jucătoare. Tn 
timp ce Iulia Rîșcanu nu a 
putut trece de sovietica Marina 
Kravcenko, Zoltan Zoltan a 
promovat în turul secund, ob- 
ținînd o victorie muncită în 
fața finlandezului Paivarinta.

La startul întrecerii cadeților 
și cadetelor se află cite 61 de 
competitori, Cojocaru. Nicolae 
și Țoi obținînd cel» dinții suc
cese. Cadeții noștri urmează ca 
seara tîrziu să susțină și me
ciul de dublu mixt. în care îi 
au ca parteneri pe francezii 
Martial. Gallier.

Așadar, o comportare bună 
pe ansamblu. în programul d' 
vineri al sportivilor noștri fi- 
gurînd 20 de partide.

REZULTATE, juniori simplu: 
Zoltan — Paivarinta (Fini.) 
2—1 (—17, 13, 18) ; junioare
simplu : Rîșcanu — Kravcenko; 
(U.R.S.S.) 0—2 (—18, —11) ;
mixt : Creangă. Năstase —
Lundqvist, Gustavsson (Fini.) 
2—0 (9, 19), cu Alfar, Correira 
(Portug.) 2—1 (—13, 9, 20), Zol
tan, Rîșcanu — Schmid, Knecht 
(Elv.) 2—0 (14, 14), cu Janâsek, 
Mladkova (Cehosl.) 0—2 (—19,

—20); cădeți simplu: Țol — 
Johnston (Franța) 2—1 (—18,
16, 11); cadete simplu: Cojo
caru — Vlahova (Bulgaria) 2—0 
(15, 9), Nicolae — Baranco (Spa
nia) 2—0 (16, 9); mixt: Țol, 
Cojocaru — Johnston, Troest- 
ler (Franța) 2—1 (12, —19, 21), 
Logothetis, Nicolae — Krcil, 
Venklova (Cehosl.) 2—0 (12, 15).

Emanuel FANTANEANU

• In 
echine 
niori 
registrat 
JUNIORI : 
5—1 ; clasament : 1. U.R.S.S., 2. 
Olanda. 3—4. R.F.G.. ROMANIA, 
5—6. Cehoslovacia. Belgia 
(scor 5—4) : JUNIOARE : Unga
ria — U.R.S.S. 3—1 ; clasament : 
1. Ungaria. 2. U.R.S.S.. 3—4. Sue
dia. Cehoslovacia (scor 3—1). 5—6. 
Italia. ROMÂNIA (3—1) : CA
DET! : Ungaria — U.R.S.S. 3—1 ; 
clasament: 1. Ungaria. 2. U.R.S.S.. 
3—4. Suedia. R.F.G. (3—2). 
Cehoslovacia. Franța (3—2) 
DETE : U.R.S.S. — Italia 
clasament : 1. U.R.S.S.. 2. 
3—4. Ungaria. ROMÂNIA 
5—6. Cehoslovacia. Suedia

finalele 
ale

probelor 
pentru 

s-au
r>e 

iu- 
în-

C.E. 
cădeți . _

următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — Olanda 

U.R.S.S..

5—€. 
; CA- 
3-o : 

Italia, 
(3—2), 
(3—2).

FOTBAL
TURNEUL DE TENIS

în orașul polonez Kato
wice a avut loc „Cupa Priete
nia" 
au fost 
tanți ai juniorilor din 
noastră, 
avut o 
proba de dublu fete, ciștigată 
de perechea Izabcla Martin — 
Andreea Vane, învingătoare, în 
finală, cu 6—0. 6—1 in fața
cuplului Vasadi — Zalka, din 
Ungaria. în primul tur, sporti
vele noastre au învins cu 6—2, 
6—0 pe Listowska — Racha- 
lewska, apoi cu 6—2. 6—2 pe 
Starosta — Passent, iar în se
mifinale cu 1—6. 6—3, 6—2 pe 
Busevica — Barkon (toate din 
Polonia). La simplu băieți, I. 
Vespan a ajuns pînă în sfer-

DE LA KATOWICE

la tenis, la startul căreia 
prezenți și reprezen

tare 
au 
in

Sportivii noștri 
comportare bună

turi, cîștigînd cu 6—2, 6—3 în 
fața lui Ogrodowicz, cu 6—2, 
6—0 partida cu Kamrowski și 
cu 3—6, 6—4. 6—4 la Kuchta 
(toți din 
nostru a
6— 0. 6—4 
chom. •
T.C. Rotweiss din Nordlingen 
(R.F. Germania) Adrian Marcu 
a ajuns pînă în optimi, dispu- 
nînd cu 6—3. 6—2 de T. Frits- 
chi (R.F.G.) și cu 6—1. 6—2 
de Weis. Două tururi a trecut 
Marcu și la turneul din locali
tatea Albstadt, unde i-a învins 
cu 7—1. 7—6 pe Gruner și cu
7— 6, 6—4 pe Arriens. In sfer
turi, Stepanek a dispus de Mar
cu cu 4—6. 6—3. 6—4.

Polonia). Jucătorul 
fost învins apoi cu 
de polonezul T. Li- 
ÎN TURNEUL de la

PE SCURT • PE SCURT • Pf SCURT
ATLETISM • tn ultima zi a 

campionatelor unionale, desfășu
rate în orașul Gorki, proba fe
minină de 5 000 m a fost cîștl- 
gată de Tatiana Pozdniakova în 
15:16,37. urmată de Tamara Koba 
15:21.73. Alte rezultate : arunca
rea greutății femei : Natalia Li- 
sovskaia 20.30 m : săritura în 

§ lungime bărbați : Vladimir Ha 
5 tușkov 8.09 m : săritura în înăl- 
5 time : Rudolf Povarnițîn 2.31 m: 
§ 110 m garduri : Vladimir Șișkin 
§ 13,51 • tn concursul de la Co- 
§ runa. Liliana Năstase a înre- 
§ gistrat a cincea victorie româ- 
§ __ . . m la lungime.
§ Elisabeth Neamțu a cîștigat pro- 
§ ba de aruncare a discului, cu 
§ 60,20 m,
§ BASCHET • C.M. de junioare 
§ din Spania : Spania — Cuba 
§ 92—83 ; Iugoslavia — Brazilia 
§81—63: U.R.S.S. — R.P. Chineză 
§ 104—80 ; Cehoslovacia — S.U.A. 
Sj 90—87; Australia — Coreea de

S

§ gistrat a
§ nească. cu 6,47

ZairSud 39—51; Bulgaria 
72—54.

ȘAH • Turneul de la Cler- 
mond Ferrand s-a încheiat cu 5 
cîștigători : Renet. Dolmatov.
Korcinol. Ehlvest și Sax, cu cite 
6.5 nunete din 11 posibile.

VOLEI • La Slupsk (Polonia), 
echipa României a învins cu 
scorul de 3—0 (15—3, 15—11, 15-2) 
reprezentativa Franței, iar selec
ționata Bulgariei a dispus cu 3—1 
(15—8, 17—16, 11—13, 15—8) de
formația Poloniei. In clasamentul 
final : 1. Polonia — 10 p, 2. Româ
nia — 9 o 3. Bulgaria — 6 P. 
4. Franța — 6 p, 7. Ungaria — 
5 P- ■ Turneul masculin de 
Ia Chorzow (Polonia) a revenit 
echinei Bulgariei, care a tota
lizat. în clasamentul final. 11 
nunete fiind urmată de Polonia 
9 ouncte si R.P. Chineză 9 o.
• în meci amical masculin : 
R.F. Germania — R.P. Chineză 
3—0 (13, 6, 2).

ZURICH, 27 (Agerpres) — Fe
derația internațională de fotbal 
(FIFA) a hotărît ca rezultatul 
meciului Salvador — Costa Rica, 
din cadrul preliminariilor Cam
pionatului Mondial de fotbal, zo
na Americii Centrale, de Nord șl 
Caraibilor, meci întrerupt în mi
nutul 84, în urma invadării tere
nului de joc de către spectatori, 
să fie cel înregistrat în momen
tul întreruperii : 4—2 în favoarea 
fotbaliștilor din Costa Rica. De 
asemenea, s-a decis la următoa
rea partidă a Salvadorului, cea 
cu reprezentativa S.U.A., să se 
dispute pe teren neutru, în capi
tala Hondurasului, Tegucigalpa.
• DIN 1990. antrenorul vest- 

german Sigi Held, care pregăteș
te în prezent reorezentativa Is- 
landei. va deveni antrenor al 
formației Galatasaray. Contractul 
a fost semnat, sub rezerva ca, în 
cazul în care Islanda se va ca
lifica în turneul final al C.M. 
din 1990. el să-si amtne sosirea 
la formația turcă. • NOUA 
campioană a Marocului este e- 
chioa F. A. Rabat, cîștigătoarea 
turneului „play-off" la care au 
mai participat formațiile Hassa- 
nia Agadîr. MAS Fes si Raia 
Casablanca. • FINALA turneu
lui de la Erfurt (R. D. Germa
nă) s-a încheiat cu victoria for
mației vest-germane F. c. St. 
Pauli Hamburg, care a întrecut 
cu 1—0 a—0) ne F. C. Carl Zeiss 
Jena. • REZULTATE înregistra
te în campionatul Norvegian ; 
Brann Bergen — Viking Stavan
ger 1—0, Mjolner Narvik — Trom- 
soe 0—3. Molde — Kongsvinger 
1—4. Moss — Krlstiansand 1—1, 
Songdal — Rosenborg Trondheim 
1—4. Valerengen Oslo — Lille- 
strom 1—2. • PREȘEDINTELE
Federației mexicane. Jesus Rey
noso. a anuntat că va face de- 
me-surîle necesare pentru ca a- 
tît Mexicul, cît și celelalte țări 
din America Centrală, de Nord 
si zona Caraibilor, să la narte 
la comnetiția internațională ..Cu
pa America", la care. în nrezent. 
participă doar formații renrezen- 

tînd țări sud-americane.
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