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Șl CALARAȘI Șl PE MARELE ȘANTIER
DE AMENAJARE COMPLEXA A RIULUI ARGEȘ

DupA prima zi a turneului international de fotbal Inceplnd de azi, la lași
$

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat, joi, o vizită 
de lucru în unități agricole, de 
cercetare și producție, din ju
dețele Teleorman și Călă
rași și pe marele șantier de a- 
menajare complexă a 
Argeș pentru navigație, iriga
ții și alte folosințe, obiectiv 
economia do însemnătate na
țională.

Analiza desfășurată eu a- 
oest prilej a cuprins aspecte 
actuale ale activității din 
agricultură, concentrîndu-se, 
îndeosebi, asupra înfăptuirii 
programelor prioritare din a- 
ceastă ramură de bază a eco
nomiei naționale, a măsu
rilor ce trebuie întreprinse 
pentru a se asigura realizarea 
producțiilor stabilite, Ia toate 
culturile, corespunzător pre
vederilor de plan și cerințelor 
noii revoluții agrare.

In programul vizitei a 
fost inscris, de asemenea, 
șantierul Canalului Bucu
rești — Dunăre, obiectiv de 
investiții de cea mai mare în
semnătate al actualului cinci
nal, unul din cutezătoarele 
proiecte ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile vizitate — 
integrale cu toate forțele in 
atmosfera de intensă acti
vitate creatoare, de puter
nică angajare revoluționară, 
ce domnește in întreaga 
țară, in această perioadă 
premergătoare marii noas
tre sărbători de la 23 August și 
Congresului al XIV-lea ai 
partidului — au făcut tova
rășului Nicolae Ceaușescu o 
primire entuziastă.

Pretutindeni a fost expri
mată Întreaga adeziune față 
de propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reales, la Congresul al XIV-lea 
al partidului, in suprema 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
Asemenea locuitorilor între
gii țări, oamenii muncii din u- 
nitățile vizitate au dat ex
presie convingerii că pre
zența în fruntea partidului șl 
a națiunii noastre socialiste a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de numele căruia se leagă cele 
mai mari înfăptuiri din întrea
ga istorie a patriei, reprezintă 
garanția traducerii in via
ță a Programului de edificare 
a societății socialiste multila
teral _ dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Vizita a Început pe terenu-

nulul

rile STAȚIUNII DE CER
CETARE AGRICOLA TELE
ORMAN, situate in apropie
rea localității Drâgănești- 
Vlașea.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a examinat, 
împreună eu factori de răspun
dere, cu specialiști, modul in 
care se acționează pentru ob
ținerea unor rezultate cit mai 
buna ta cultivarea ricinului.

Ua mare număr de locuitori 
ai satelor din apropiere se a- 
flaa pa eimp. Ei s-au bucurat 
din toată inima de intilnirea 
ou secretarul general al 
partidului, aplaudind eu mul
tă căldură, scandind eu pu
tere „Ceaușescu reales 
al XIV-lea Congres 
fiecara 
Nicolae 
propiat da ei, a discutat des
pre munca lor, le-a string mii- 
nile eu prietenie. Adresindu- 

prezenți, 
»i

la 
Ca de 

dată, tovarășul 
Ceaușescu s-a a-

se tuturor celor 
conducătorul partidului 
statului le-a spus :

„Doresc să vă adresex 
licitări pentru rezultatele 
ținute in acest an. Am analizat 
acum o serie de probleme care 
privese cultura ricinului. Soiul 
creat de specialiștii de aici este 
bun și va trebui extins pe su
prafețe cit mai mari. Dar și 
cel cultivat pină acum are 
calități bune și trebuie folo
sit in continuare. Și la culti
varea acestei plante este ne
cesar să asigurăm o densitate 
mai mare, astfel incit să pu
tem obține o producție de 6 060 
kg la hectar. Pentru o aseme
nea producție, atit stațiunea, 
cit și unitățile cultivatoare 
vor putea primi inaltul titlu 
de „Erou al Noii Revoluții A- 
grare". La fel, cultura năulu- 
lui trebuie extinsă și luate 
măsuri pentru a obține 4 000 — 
5 000 kg la hectar. De altfel, 
pentru o producție de 4 500 kg 
Ia hectar se va acorda titlul 
de „Erou al Noii Revoluții 
grare".

Vă felicit și vă urez 
zultate cit mai bune, multă 
nătate și fericire

Țăranii cooperatori, meca
nizatorii, specialiștii au primit 
cu entuziasm aprecierile și 
îndemnurile ce le-au fost 
adresate. Toți cei prezenți au 
aplaudat îndelung, scandind 
numele partidului, al secreta
rului său general.

Dialogul de lucru a continuat 
pe terenurile ÎNTREPRIN
DERII DE PRODUCERE ȘI 
VALORIFICARE A BUMBA
CULUI BRÎNCENL județul 
Teleorman.

fe- 
ob-

A-

re- 
să-

(Continuare in pag. a 1-a)
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DINAMO — B ARI
Echipele belgiene Standard Liege

Anvers, în meciul pentru locurile 3.4
Meciurile din prima zi a competiției internaționale de fot- 
dotată eu .Cupa Dinamo*,  competiție aflată la prima edi- 
s-au încheiat cu următoarele rezultate ;
Bari — Standard Liege 1—0 (0—0) 
Dinamo — Anvers 1—0 (0—0)
Formația din Bari și echipa noastră iși vot disputa, deci, 

finala turneului, in vreme ce reprezentantele fotbalului belgian 
vor evolua în partida pentru locurile 3—4.

Programul atractivei zile de astăzi a .Cupei Dinamo*  este 
următorul :

ora 16 : Standard Liege — Anvers 
ora 16 : Dinamo — Bari
După disputarea finalei turneului se va desfășura festivi- 

vitatea de premiere.

bal 
tie,

S

Trofeul Sportul" la rolei (f)

NUMĂR SPORIT

Dezamăgire in rindurile 
reluat fulgerător balonul în

jucătorilor din Anvers. Timofte 
plasă : 1—0 pentru Dinamo

Foto : Aurel D. NEAGU
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In al doilea meci al 
Dlajului de ieri s-au întîlnit 
formațiile Dinamo și Anvers. 
La caoătul unui joc atractiv, 
controlat în mare parte de e- 
chipa noastră, victoria le-a 
revenit pe merit dinamoviști- 
lor cu scorul de 1—0 
Menționăm 
„alb-roșilor*  
titulari.

Partida a 
echilibrului, 
studiindu-se reciproc, 
a făcut 
oră să 
ocazie 
6. cînd 
centrat 
dreaptă . 
reluat imprecis ____
capul. In continuare, Dinamo

cu-

(0-0). 
că din „ll“-le 

au absentat multi

început sub semnul 
ambele formații 

ceea ce 
sfert de 
singură

ca în primul 
apară doar o 
de gol, aceea din min. 
fundașul Mezaroș a 

excelent de pe partea 
și Cămătaru, jenat, a 

balonul cu

își impune jocul, grație „nou
lui val" dornic de afirmare. 
Astfel, ocaziile de 
mulțesc la poarta 
Deconinck 
parcursul 1 
echipa în 
Mai intii. 
expediază 
„zid“, în i 
libere din 
Apoi, în min. 
loasă acțiune colectivă 
Lupu în prim-plan) nu poate 
fi finalizată de Damaschin I, 
piciorul salvator al belgianului 
Quaranto făcînd ca balonul să 
iasă în corner la o palmă de... 
autogol. In min. 40. lovitura 
liberă executată de Mezaroș îl 
găsește pe Timofte in 6 m,

1“
gol se in- 

excelentului 
pe tot 

și-a salvat
(care, 

întîinirii. . 
cîteva situații limită), 
în min. 18. Sabou 
puternic balonul în 

urma unei lovituri 
i afara careului.

26, o spectacu- 
(cu

Gheorghe NERTEA

Campionatul European de baschet-cadete de la Timișoara
(Continuare in pag 2-3)

FRUMOASA TRADIȚIE A ECHIPEI ROMÂNIEI
Reprezentativa de baschet- 

cadete a României este hotă- 
rită să continue, și chiar să

îmbunătățească, performanțele 
înregistrate de-a lungul anilor 
la Campionatele Europene, cînd 
s-a clasat, de cele mai multe 
ori. în partea superioară a 
ierarhiei. Așa s-a petrecut, de 
pildă, în anii 1978 și 1980. 
cînd, în Spania și în Ungaria, 
generația care le-a avut frun
tașe pe Magdalena Pall, Came
lia Solovăstru, Mălina Froiter, 
Sorina Lambrino și Denisa Fă- 
gărășanu s-a clasat pe locul 4. 
Chiar Și la ultimele două edi
ții ale „europenelor" de cadete 
(1985 în Iugoslavia. 1987 în 
Polonia) echipa României s-a 
clasat pe o poziție onorantă 
(tocul 5 din 12 participante ca
lificate în turnee preliminare), 
printre titularele de atunci a- 
flîpdu-se Aurora Dragoș, Ga
briela Petre, Gabriela Pandrea, 
Ildiko Manasses, Magdalena 
Manea, Tiinde Enyedi, Magda
lena Veres, Antoancta Barbu, 
Maria Ionescu. Uneori, tinerele 
noastre baschetbaliste s-au a-

flat „la un pas" de podiumul 
de premiere, ratîndu-și însă 
șansa în ultimele secunde, așa 
cum s-a petrecut in 1985, în 
orașul iugoslav Tuzla. De data 
aceasta, lotul pregătit de an
trenorii Horia Pop și Adriana 
Niculescu va beneficia și de 
suportul caldului și entuziastu
lui public timișorean, pe care 
îl dorim prezent în număr cît 
mai mare în sala Olimpia, de 
mîine pină sîmbătă 12 august 

La Timișoara pregătirile or
ganizatorice s-au încheiat, ma
joritatea echipelor oaspete au 
sosit in localitate, unele din
tre ele susținînd și primele an
trenamente. in special de aco
modare cu panourile, produse 
de întreprinderea de mecanică 
din Orașul dr. Petru Groza.

Revenind la istoricul Campio
natelor Europene, redăm în 
rindurile de mai jos clasamen-

(Contrnimre m oag ?-3)

La sfirșitul acestei săptă- 
mlni, cei mal valoroși luptă
tori de libere din țara noastră 
se reunesc pentru desemnarea 
campionilor mark competiții 
naționale Daciada. întrecerile 
finale vor fi organizate in Sa
la Sparturilor din Iași. Iată șl 
programul concursului : vi
neri (de la orele * și 16), sim- 
bătă (de la orele 9 și 16) și 
duminică (de la ora 9 — 
nalele).

Cu acest prilej, pe saltelele 
de concurs vor evolua toți 
cișttgătorii fazelor de zonă, de 
la Satu Mare, Onești șl Bucu
rești, acestora adăugîndu-li-ae 
componențU loturilor naționa
le de seniori și de juniori. 
Concursul constituie un mo
ment important in planul de 
pregătire pentru Campionate
le Europene din Elveția (Mar- 
tigny), programate la sfirșitul 
acestei luni. Firește, va fi in
teresant de urmărit evoluția 
unor aspiranți la titlurile de 
campioni, în rîndul cărora se 
află Romică Rașovan, Con
stantin Cordnneanu, Dănuț 
Prefit, Octavian Țenț, Gheor
ghe Mița, Claudia Tămăduia- 
nu etc.

DE ECHIPE

fi-

AL PATRULEA
TURNEU

Timp de patru zile — ince- 
pînd din 7 august — Sala spor
turilor din Rm. Vilcea va găz
dui cel de-al patrulea (din 
șase) turneu de volei (feminin) 
dotat ou „Trofeul Sportul*.

De astă dată, la startul a- 
cestei competiții — care se bucu
ră de un frumos succes, do
vadă cele trei turnee desfășu
rate pină acum — se vor ali
nia 7 echipe : Chimia Rm. Vîl- 
cea. Rapid București, C.S.M. 
Libertatea Sibiu, C.S.M. Oțelul 
Tirgoviște, Universitatea C.F.R. 
Craiova, Știința Bacău și Pe
nicilina Iași. După cum afir
mă organizatorii, este posibilă 
și înscrierea In competiție a 
fostei divizionare A Oltcit 
Craiova, pentru a completa 
una din cele două grupe ale 
turneului.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TALERE
La poligonul bucureștean Tu

nari au început ieri întreceri
le Campionatelor Naționale 
de talere ale seniorilor. Vre
mea a fost excelentă, prielnică 
realizării unor rezultate ri
dicate, fără soare, ușor răco
roasă (în cadrul natural al 
frumoasei păduri Băneasa).
fără vint puternic. Mai cu
seamă în timpul dimineții,
specialiștii în proba de skeet 
s-au lansat într-o cursă care
promitea a fi palpitantă, ur- 
mărindu-se realizarea puncta
jului maxim posibil în prima 
zi a programului : 75/75 t.d. 
Nici unul dintre favoriți n-a 
reușit însă acest rezultat, 
doar doi dintre trăgători, loan 
Toman (Vinătorul Timișoa
ra) și Dumitru Gazetovici 
(Steaua), realizînd 74 de ta
lere sparte din 75 posibile. 
Cum ambii au pus între ei și 
concurenții următori din cla
samentul intermediar 3 punc
te „bune", e de crezut că, și

în continuare, lupta pentru 
titlul național și de cam
pion al „Daciadei*  ii va avea 
drept principali protagoniști. 
Ne-am fi așteptat la mai mult 
de la următorii clasați, C. Pa- 
raschiv șl mal cu seamă Attila 
Ciorba, dar nici unul nici ce
lălalt nu s-au simțit in apele 
lor, cu 72/75 Ud. Cu 71/75 t.d., 
se află Nicolae Marin, reve
lația „europenelor*  de la Za
greb. care, și el, ar fi putut 
mai mult...

Cum unul dintre standurile 
poligonului n-a funcționat lâ 
ora începerii concursului, 
specialiștii în proba de talere 
aruncate din șanț și-au Înce
put întrecerea abia după 
încheierea concursului de ta
lere aruncate din turn. Vom 
publica rezultatele ta nu
mărul de mîine al ziarului 
nostru.

Radu TIMOFTE



La Ștrandul Tineretului

SĂRITURI VALOROASE
DOUA MEDALII, TOțl CEI ȘAPTE IN FINALE, DAR. 

SE PUTEA MAI MULT
Vizavi de întrecerea juniori

lor natației de pe bătrînul con
tinent, antrenorul federal 
Dan Ionescu face, de la bun 
început, remarca: „a fost o 
competiție de înalt nivel, în 
care au căzut numeroase re
corduri ale .. Înotului juvenil, 
rezultate precum 1:02,24 ți 
2:10,69 in probele de spate, 
1:10,88 Ia 100 m bras, 2:16,03 Ia 
300 m mixt — in concursul fe
telor, 50,41 la 100 m liber sau 
3:50 la 4X100 m mixt — ta oel 
de băieți fiind demne de fina
lele marilor întruniri ale se
niorilor, unele ehiar de podiu
mul acestora".

— In acest context, cum poate 
fi apreciată participarea re
prezentanților noștri la C.E. 
de săptămina trecută 7

— Să recapitulăm, mai iutii, 
performanțele. Beatrice Coa
dă, brăileanca, a eiștigat me
dalia de bronz Ia 200 m liber, 
cronometrată cu 2:04,55, ■
fost a patra la 400 m mixt — 
4:56,62 ți a șasea la 200 m 
mixt — 2:23,63. Clujeanca Dia
na Ureche a urcat, de aseme
nea, pe treapta a treia a po
diumului de premiere, dar la 
100 m fluture, Înregistrată In 
1:03,77, s-a clasat a eincea la 
400 m mixt — 4:58,06 ți a 
noua la 200 m mixt — 2:23,03. 
Caria Negrea, tinăra din Re
șița, a sosii a țasea lâ 200 m 
liber — 2:06,50, suceveanca
Iuliana Pantilimon — a șap
tea la 100 m fluture (1:04,59), 
poziție ocupată și de Florin 
Nițu, de la Steaua, in proba 
de 100 m fluture (57,78), hu- 
nedoreanul Marius Crișan 
fiind al optulea la 100 m spa
te, cu 1:00,23. Adăugind ți 
locurile 6, respectiv 8 pe eare 
s-au situat ștafetele de 
4X100 m —3:59,39 și 4X200 m

O MARE CAMPIOANA CARE NU RENUNȚA
In cartea inotului, de ta noi 

și din întreaga lume, în multe
le sale statistici, numele Ta- 
marci Costache apare ta loc 
de cinste, in dreptul unor pre
miere. Fiindcă ploieșteanca a 
fost, ta proba de 50 m Hber, 
Șl cea dinții campioană mon
dială, și prima laureată a 
Europei, tot ea maugurind, cu 
trei ani In urmă, lista oficială 
a recordurilor sprintului pur. 
Acum, la puțin timp după ce 
a împlinii 18 ani, Tamara pu
ne ta punct, dimpreună cu an
trenorul M. Gothe, „amănun
tele" pentru noile starturi din
cadrul Campionatelor Euro-

„LUAȚI LOCURILE 1“
• Printre cei care se pre

zintă, de azi pină duminică, 
ta comanda (tartarului Balca
niadei de juniori, de la Sofia, 
se numără, alături de aminti
ri Beatrice Coadă, Marius 
Crișan, Iuliana Pantilimon, 
Liana Coman, ploieșteanca 
Georgiana ștefan, suceveanca 
Ramona Talpalariu, băimă- 
reanul Bogdan Constantin. • 
In lotul pentru Concursul Prie
tenia (Leipzig, 10—13 august) 
figurează băimăreanca Lumi
nița Lăzărescu, dinamoviata 
bucureșteană Patricia Or&ș- 
teanu, eonstănțeanca Laura 
Damian, sucevenii Sorina 
Hanceriuc și Radu Doroftei, 
bucureșteanul Nicolae Butacu, 
(Lie. 37), ploieșteanul Alexan
dru Ioanovici ș.a.

C. £. DE BASCHET
(Urmare din pag. 1) 

liber —8:38,93 (la care și-a mai 
adus contribuția sibianca 
Liana Coman), rezultă bilan
țul românesc la recenta com
petiție : două medalii, 11 pre
zențe in finalele A, in aces
tea califlcindu-se, lată, toți 
cei șapte tineri sportivi ee au 
urcat pe bloc-start.

— Să nu uităm cumva, vor
bind pe ansamblul întrecerilor 
de natație din Anglia, de 
„bronzul" adjudecat la platfor
mă de săritoarea Ioana Voios, 
ceea ce reprezintă cea mai 
bună performanță a bucureș- 
tencei și mărește la cinci nu
mărul trofeelor cucerite la „eu
ropene", ta acest deceniu, de 
„gimnastele în spațiu" de ia 
noi. Dar să revenim asupra 
comportării înotătorilor...

— Adevărul e că se putea 
mai mult. Dacă, spre pildă, 
Nițu repeta timpul de la fina
lele Daciadei, am fi consem
nat un argint, Ia 100 m flutu
re. Lipsa de experiență inter
națională și-a spus cuvintul, 
ca și in cazul Iulianei Pantili- 
mon, ciștigătoare a seriei sale 
la 200 m fluture, fără a acce
de, insă, in finala mare, de 
care a despărțit-o o unică ze
cime de secundă t... Se vede 
că pregătirile, tn ultima lor 
parte, nu au fost cele mai 
bune, după cum reiese că pro
gramarea finalelor naționale, 
cu trei săptămini Înainte de 
Leeds, s-a dovedit mai puțin 
inspirată. Dar, să nu uităm, 
majoritatea celor prezenți in 
Anglia (Coadă, Pantilimon, 
Coman, Crișan) au drept de 
participare și la ediția viitoare 
a C.E. de juniori, lor armînd 
să li se adauge alte veritabile 
speranțe, opțiunile acestora 
fiind așteptate la apropialn! 
Concurs Prietenia.

pene de ta Bonn, care debu
tează la finele săptămini! ur
mătoare. Aflăm că marea 
campioană a obținut, deunăzi, 
un 25,93 la o cursă de verifi
care, că tinde spre „mai re
pede" cu viitorul prilej, un 
timp sub 26 secunde puțind 
însemna o medalie continenta
lă. Importantă va fi, ni s-a 
mai spus, mobilizarea la „Ora 
H“.

Rubrică redactată de 
Geo RAEȚCHI

LOTURILE DIVIZIONARE FEMININE A DE HANDBAL
înaintea începerii celei de-a XXXII-a ediții a Campionatului 

Diviziei A la handbal feminin, prezentăm loturile celor 12 com
petitoare, comunicate de F.R. Handbal la 31 iulie a.c.

CHIMISTUL RM. VILCEA
Antrenori : Gheorghe Ionescu 

(principal) și Petre Berbecaru.
Jucătoare : Cristina Dog atu 18 

ani, 1,75 in înălțime. Viorica Uu- 
nutrache 27, 1,73 m. Carmen Mol
dovan 22. 1,76 m, Doina Kodea- 
nu 31, 1,78 m — portari ; Geor
ge ta Curmenț 1», 1,66 m. Miliae- 
la Gradiuaru 21. 1,78 m, Monica 
lacob 17, 1,75 m, Camelia lovu
18, 1,71 m. Lăcrămioara Lazar 
26, 1,76 m, Edit Matei 25, 1,78 m, 
Simina Matei 23, 1,66 m, Denisa 
Nan 23, 1,66 m, Nadina Nedelcu
20, 1,67 m. Elena Maria Peu'uș 
22, 1,70 m, Anca Pesuițu, 23,
1,76 m. Mariana Tircă 27, 1,76 m, 
Liliana Topea 22, 1,78 m. Mana 
Verigeanu 30. 1,71 m.

MUREȘUL TG. MUREȘ
Antrenori : loan Gherhard

(principal) și Valentin Pop.
Jucătoare : Angela Bloj 31 de 

ani, 1,77 m înălțime, Emese Kiss
21, 1,75 m, Ramona Mlhalacne
19, 1,82 m — portari ; Maria A-
vram 26. 1,73 m. Adriana Băr
bat 32, 1.65 m. Andreea Biro
21, 1,76 m, Zita Biro 30, 1,64 rn. 
Carmen Bartha 27, 1,75 m, Ga
briela Florea 22, 1,72 m, Estera 
Matefi 23, 1,76 m. Eva Mozsi 28,
1.71 m, Corina Mușat 25, 1,71 m. 
Erika Pardi 23, 1,80 m, Felicia 
Pastor 18, 1,72 m, Elena Stioia 
26. 1,71 m Beatrice Wagner 18.
1.72 m.

ȘTIINȚA BACĂU
Antrenori : Mihai Puitea (prin

cipal) și Costel Petrea.
Jucătoare : Angelica Briudu- 

șoiu 24 de ani. 1,74 m înălțime, 
Eugenia Jitaru 20. 1.76 m. Ioana 
Vasilca 31, 1,74 m — portari : 
Gabriela Antoneanu 21. 1,70 m, 
Lldia Butnăraș-Drăgănescu 22.
l, 78 m. Elena Ciubotarii 28, 1,74
m. Georgeta Cervencluc 27, 1,70
m, Filofteia Danilor 30. 1,60 m. 
Eva Darvaș-Covrig 23, 1,80 m.
Emilia Luea 20, 1,74 m, Laurica 
Lunca 31. 1.74 m, Marinela Ma- 
tel-Bratu 23. 1,75 m, Marlena
Petrea 28, 1,66 m. Adriana Popa 
29, 1,55 m. Mariana Popa 18,

ÎN „CUPA C.S.S. TRIUMF"
La Ștrandul Tineretultd din 

Capitală s-a desfășurat un In
teresant concurs de sărituri, 
dotat eu „Cupa C.S.Ș. Triumf". 
Au luat parte unii dintre oel 
mai buni juniori al țării, pen
tru care întrecerile eu consti
tuit ultima verificare dinaintea 
participării la „Concursul Prie
tenia" (săptămina viitoare, la 
Leipzig). Cele mai reușite sal
turi au fost executate de Ga
briel Cherecheș (triplu salt și 
jumătate Înainte în echer ta 
platformă —coeficient 3,0), Cris
tina Loloiu (dublu salt și ju
mătate răsturnat grupat ta 
platformă — coeficient 2,8), Io
nica Tudor (dublu salt și jumă
tate contra trambulinei — co
eficient 2,7), Valeriu Dumitru 
(dublu salt și jumătate contra 
platformei — coeficient 3,0) șl 
Anca Udvescu (dublu salt și ju
mătate contra trambulinei — 
coeficient 2,7).

NAV0M0DE1IȘTII Șl-AU
Asigurîndu-se cadrai organi

zatoric corespunzător, avind 
sprijinul F.R. Modriism și a 
organului local C.J.E.F.S. — 
municipiul Tîrgu-Mureș a 
găzduit finalele Campionatului 
Național de navomodele, grupa 
F.S.R.—V (navomodele acționa
te de motoare termice — tele
ghidate. pilotate in grup). Un 
număr impresionant de specta
tori au urmărit pe noua bază 
sportivă — unica de acest gen 
în țară — întrecerile celor mai 
buni modeliști calificați în fi
nala care a fost precedată de 
cea de-a Xl-a ediție a „Cupei 
Mureșul". La această dim urmă 
competiție cu caracter repu
blican câștigătorii au fost, la 
juniori, clasa 3,5 cmc Ștefan 
Plesch (Voința Reghin), 6,5 
cmc Ioana Popa (Victoria Ari
pile Bacău), 15 cmc Mihai Po
pescu (Jiul Petroșani); la se
niori, clasa 3,5 cmc Vasile Pe- 
trache (ICEMENERG Bucu
rești), 6,5 cmc Leontin Ciortan 
(Jiul Petroșani), 15 cmc Radu 
Berceanu (Șoimii Craiova); pe 
echipe, Voința Reghin.

Finalele Campionatelor au 
scos in evidentă buna dotare 
tehnică a unor concurenți, 
sportivitatea deplină și un pi
lotaj excelent din partea celor 
care au luptat pentru medalii. 
O remarcă specială pentru ju
niorii Ștefan Plesch (Voința 
Reghin), ciștigător a două 
titluri, și Ioan Piscati (CSTA 
București) și. respectiv, senio-

1.77 m, Claudia Soclu 26. 1,73 
m. Cristina Turluianu 20, 1,70 m.

TEXTILA ZALĂU
Antrenor : nedesemnat.
Jucătoare : Magdalena Albert 1*  

ani, 1,78 m înălțime, Lucia Gola 
20, 1,76 m. Rozalia Semerean 18,

tele celor șapte ediții prece
dente (primele trei locuri) pre
cum și pozițiile reprezentativei 
României:

1976 (în Polonia): 1. U.R.S.S.,
2. Ungaria, 3. Bulgaria,... 8.
România; 1978 (în Spania): 1. 
U.R.S.S., 2. Italia. 3. Bulgaria,
4. România ; 1980 (în Ungaria): 
1. U.R.S.S., 2. Italia. 3. Bulga
ria, 4. România ; 1982 (din Fin
landa) ; 1. U.R.S.S., 2. Iugo
slavia, 3. Italia (România nu 
a participat); 1984 (în Italia) : 
1. U.R.S.S.. 2. Bulgaria, 3. Ita
lia, ... 6. România ; 1985 (in
Iugoslavia): 1. U.R.S.S.. 2. Ita
lia, 3. Iugoslavia,... 5. Româ
nia ; 1987 (in Polonia): 1. 
U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 3. Iu
goslavia, ... 5. România.

1.76 m — portari ; Claudia Antal- 
Zalia 21, 1,77 m. Ana Bălănean 29,
l, 70 m, Artemiza Bartăș 23, 1,78
m. Ioana Anca Both 18, 1,72 m. 
Maria Cenan 29, 1,65 m. Adriana 
Chereji 26. 1.78 m, Lăcrămioara 
Fiastru 26. 1,68 m. Adriana Morar 
23. 1,73 m. Gabriela Muntean 19,
1.78 m. Maria Pop 22, 1.81 m, 
Mariana Pop 29, 1,69 m, Llgia 
Petruț 19, 1,72 ,m, Maria Seiche
20. 1,67 m, Claudia Elena Sebeștian
18. 1,75 m.

HIDROTEHNICA CONSTANTA
Antrenor : Lucian Bișniță.
Jucătoare : Doina Lupu 18 ani,

1.79 m înălțime, Elisabeta Roșu
21. 1.73 m. Delia Șopîrlă 17, 1,81 
m — portari : Daniela Alexandru- 
Chiosea 21, 1,74 m, Irina Cămui 
26, 1,66 m. Larisa Cazacu 32, 1,75 
m, Estera Carapetru 22. 1,67 m, 
Georgeta Ciobănică 22, 1,65 m, Mi- 
rela Glieorghe 19. 1,70 m, Simona 
Iovânescu 18. 1,74 m, Camelia Ol> 
teanu 18. 1,72 m, Gabriela Raita 
23, 1,79 m. Nicoleta Roșea 21, 1,73 
m, Angela Tudoran-Haidău 26,
l, 78 m. Florentina Toader 18, 1,75
m. Carmen Ungureanu 21, 1,77
m.

TEROM IAȘI
Antrenori : Cornel Bădulescu 

(principal) și Dan Constantinescu,
Jucătoare : lulia Dimofte 20 de 

ani, 1,74 m înălțime, Gabriela 
Nițu 21. 1.78 m. Cornelia Rădă- 
șanu 28, 1.73 m — portari : Lă
crămioara Alexescu 22, 1,70 m,
Angela Anton 30, 1,78 m, Liliana 
Babrim 18 1.69 m, Mihaela Cră-
cană 18. 1.73 m, Mihaela Chelaru 
21. 1,70 m. Valentina Cozma 26,
1.77 m. Maricela Ciolacu 18, 1,73 
m, Daniela Chircan 18, 1,75 m, 
Beatrice Duea 21, 1.18 m, Ga
briela Goncescu II, 1,82 m, Ga
briela Horga 23. 1,78 m, Gabrie
la Lupan 21. 1.68 m, Aspazia Mo
canii 24. 1,73 m. Corina Nisipea-

Primii clasați — junioare, 
trambulină 3 m: 1. Ionica Tu
dor (Lie. ind. 37 Buc.) 431,10 
p. 2. Luana Ciufuligă (Progre
sul) 409,20 p, 3. Monica Mate 
(Crișul Oradea) 397,65 p; plat
formă: 1. Cristina Loloiu
(C.S.M. Sibiu) 329,65 p, 2. Oa- 
na Dinu (Triumf) 318.85 p, 3. 
Andreea Josescu (Triumf) 
312,05 p ; juniori, trambulină 3 
m: 1. N. Dragomir (Triumf) 
425,05 p. 2. V. Dumitru (Tri
umf) 424,25 p, 3. G. Cherecheș 
(S.C. Bacău) 376,15 p; platfor
mă: 1. Cherecheș 416,80 p, 2. 
Dumitru 393,50 p. 3. Dragomir 
348,40 p.

Activitatea la Ștrandul Tine
retului continuă săptămina a- 
ceasta, cînd se va disputa 
(sîmbătă. de la ora 9,30 și de 
ta ora 15.30) concursul de co
pii dotat eu „Cupa Eliberării".

BfSfMNAT CAMPIOMI
rii Radu Berceanu, Alexandru 
Kulcsar, Istvan Katyi și Tibe- 
rlu Wehry (Voința Caransebeș).

Iată primii trei clasați. pe 
categorii de virstă șl probe: 
JUNIORI : 3,5 cmc — 1. Ște
fan Plesch (Voința Reghin) 36 
ture, 2. loan Piscati (CSTA 
București) 28. 3. Dorinei Dur- 
dun (Voința Reghin) 25; 6,5
cmc : 1. Ștefan Plesch (Voința 
Reghin) 51 ture, 2. Râul Min- 
droc (Voința Reghin) 26, 3.
Mircea Geantă (Șoimii Craio
va) 14; 15 cmc: 1. Cristian Das- 
călu (Șoimii Craiova) 51 ture, 
2. Marin Bercu (Avîntul Tg. 
Mureș) 48, 3. Mihai Popescu
(Jiul Petroșani) 40; SENIORI: 
3,5 cmc — 1. Sorin Pârloagă 
(CSTA București) 58 ture, 2. 
Ion Păduraru (ICEMENERG 
București) 38. 3. Răzvan Olăia- 
nos (ICEMENERG București) 
21 ; 6,5 cmc — 1. Radu Bercea
nu (Șoimii Craiova) 54 ture, 2. 
Laurențiu Aanei (CSU Galați) 
41, 3. Tiberiu Wehry (Voința 
Caransebeș) 39; 15 cmc — 1.
Alexandru Kulcsar (Electro- 
mureș Tg. Mureș) 51 ture, 2. 
Istvan Katyi (Avîntul Tirgu 
Mureș) 48, 3. Tiberiu Wehry 
(Voința Caransebeș) 36: echipe 
JUNIORI: 1. Voința Reghin 
515 puncte, 2. Șoimii Craiova 
250 p, 3. CSTA București 90 p. 
Avîntul Reghin 90 p; SENIORI:
1. Șoimii Craiova 175 puncte,
2. Avîntul Tg. Mureș 65 p, 3. 
Voința Reghin 40 p.

Liviu MAIOR, coresp.

nu 23, 1,65 m. Bădița Oneț 26, 
1,65 m, Rita Pricop 19, 1,77 m, 
Macrlna Tomuleac 18, 1,70 m.

RULMENTUL BRAȘOV
Antrenori : Ferencz Lechner 

(principal) și Mircea Bucă.
Jucătoare : Ileana Maiorescu 27 

de ani, 1,74 m înălțime — por
tar ; Cornelia Biolan 24, 1,73 m, 
Tatiana Besclii 30. 1,68 m. Nico
leta Boriceanu 22, 1,74 m, Ga
briela Blazinovici 24, 1.80 m, E- 
niko Demeter 25. 1,74 m, Simona 
Horincar 20. 1,79 m, Manuela
Ilie 27, 1,75 m Rodica Marian 33,
l, 63 m, Irlna Mureșan 26. 1,65
m, Ribana Oancea 22, 1,70 m, 
Adriana Pătruț 36. 1.63 m, Mo
nica Partin 20, 1,83 m, Alina 
Știrbu 21. 1.83 m.

RAPID BUCUREȘTI
Antrenori : Tiberius Milea (prin

cipal) și Nicolae Diaconu.
Jucătoare : Doina Crișan 22 de 

ani, 1,82 m înălțime, Ana Mol- 
dovan-Săvulescu 26, 1,74 m —
portari ; Sorina Arvatu 22. 1,67 
m. Sevastița Can toner u 29, i,70 
m Corina Ciolacu 17, 1,70 m. Mi
haela Ciobanu 17. 1.73 m, Maria
na Dincă 19 1,61 m, Bogdana
Duca 21. 1 73 m Marinela Doiciu
22. 1,70 m Florica Ivan 21. 1,65 
m, Vasilica Iordăchescu 19, 1,74 
m, Aurelia Ignat-Grindeanu 30.
l, 75 m, Vasilica Mirea 28, 1,67
m, Gheorghița Oprea 30. 1,73 m,
Ștefania Stănilă 18, 1,68 m, A- 
driana Stanciu 28. 1,71 m. Da
niela Turcanu 19. 1,79 m.

MECANICA FINĂ BUCUREȘTI
Antrenor : nedesemnat.
Jucătoare : Carmen Petrescu 19 

ani, 1,78 m înălțime. ștefania 
Radulescu 22 1,72 m — portari; 
Georgeta Bălan 22, 1,62 m, Cris
tina Berbece 27, 1,78 m. Floren
tina Ciubotaru 22, 1,60 m, Mioa
ra Cipăian 22. 1,72 m, Florina
Dobre 22. 1,77 m. Marilena Fîna- 
ru 20, 1.75 m. Ana Giura 21,
1,75 m. Luminița Gligor-Gliga 
22, 1,66 m. Georgeta Gavrilă 23,
l, 67 m, Stela Harabulă-Cosma 
29. 1,75 m. Sorina Lefter 19, 1,79
m. Liliana Lincă 21, 1,77 m, E-
lena Marin 21, 1,64 m, Alina
Neaga 19, 1.71 m, Carmen Popa 
20. 1,71 m.

Activitatea șanistă nu sca
de din intensitate nici în a 
doua jumătate a verii. La 
Timișoara, după turneul 
A.E.M și Festivalul interna- 
țioriaj al juniorilor urmează 
un al treilea concurs, deve
nit traditional organizat de 
E.M.T. La Brăila s-a înche
iat turneul »o jen*,  un altul 
începe la Ara:l. La jumăta
tea lunii august se dă star
tul în Turneele internaționale 
pentru juniori și junioara 
(20 ani) ale României, la Va
tra Dornei șl Sibiu. Iar la 
sfîrșitul lunii. Capitala va 
găzdui obișnuita sa „Vară 
șahistă bucureșteană".

Peste hotare, in mal multe 
țări au avut loc campiona
tele naționale. în campiona
tul Austriei, partida ce ur
mează a primit „Premiul de 
frumusețe": Lendwal —
Schlosser (Vlena, 1989) l.e4 
d6 2.04 CI6 3.CC3 gt 4.Ng5 c« 
j.Ddî bS 6.Nd3 Cbd7 7.14 h« 
8.Nh4 b4 3.Cce2 Da5 10. e5 gș 
ll.erfl g:h4 12.1 :e7 N:e7 13. 
CI3 Dh5 14.0—0 TbS 15.Tael 
13 16.De3 Thî 17.De6 Tri 18. 
D:d6 Rd8 19.D:c6 Nb7 ÎO.DeC 
Tcs Sl.dS Nc5+ 22.Ced4 Tft.

s

8
7
6
5
4
3
5
4

>

23.R111  h3 24.N :15 h:g2, 23.
R:g2 TC7 26.Dg8+ N1S 27.Ce6-|- 
T:e6 S8.D:e6 1—0.

MIEZ
Un mc 

ritâ poz 
gramă. 
gajare“ 
poate îl 
Ia 23.T:< 
Re7 25.C 
majoreai 
rea de 
în parti' 
șanse. E 
zut. însă 
stătea ” 
păraix? 
lupta. Ii

Referit< 
nală din 
nicki (E 
Ce8. Pct 
De7. Tdl 
h2) să ] 
3O.Nh6î! 
maestru 
care dec 
tlg duoe; 
D :d6 t~ E 
N:d6, da 
gă. De 
Tal 4- ti 
dar nu 
T:fl mat. 
care tre 
pentru 
șanselor.

M. Dră 
mim pen 
preeieri 
noastre, 
continual 
mai exeî 
re să fi 
unui cert 
titori.

E. Co.|< 
Excelentă 
34...Dh4! 
tului că 
de Kasp? 
cum ne 
turneului 
— acuta 
care se 1 
dial: 3 
mele 10

T. Dim 
trap ’s 
vis o

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE
Ea concursul internațional 

organizat de clubul timișorean 
A.E.M., doi șahiști sovietici, 
Iuri Dovzsik și Victor Kuporo- 
sov, au ocupat primele locuri. 
In ultima rundă, a XV-a, ei 
au remizat partidele cu Anici 
și Pandavos. in timp ce princi
palii urmăritori nu au înscris 
puncte pe tabela întrecerii : 
Ioan Cosma a fost liber, iar 
Slobo Vratonici a pierdut, cu 
piesele albe, la Mozeș. Alte re
zultate clin ultima zi: Grân- 
berg — Zielinski remiză. Mă- 
rășescu — Bujoneanu 1—0. Ze- 
tocha — Berkovici 0—1. Șahis- 
tul bulgar Borislav Bancev s-a 
îmbolnăvit și s-a retras, după 
runda a IV-a.

Iată clasamentul final con
semnat de profesorul Anghel 
Vrabie, care a asigurat cu

eompeten 
celor 15 
(U.R.S.S.) 
porosov 
loan Cos 
(Iugoslav 
diu Zeto 
Darker,, A 
kis «ne 
9—10’.
(U.R.S.S.) 
(Polonia) 
Mozeș. Ic 
Dorin M 
Bujorean

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
Antrenor : Ion Zarzu.
Jucătoare : Laura Bogdan 20 

de ani. 1.80 m înălțime, Florica 
Gailovici Chiș 31, 1,70 m —
portari ; Mirela Bolcl-Căuș 26.
l, 66 m. Constanța Florea 19, 1,65
m, Liliana Ignea 19. 1,65 m, Ro
dica Ighișan-Păllci 29, 1,73 m,
Daniela Ionescu 26. 1.62 m. Ra- 
luca Mihoc 18. 1,76 m, Georgeta 
Oncu 26. 1,81 m. Anca Pasâre- 
Feyer 23. 1.68 m. Florina Pekarl- 
Rădoi 27 1,80 m, Dragoslava
Stancov 22, 1,72 m, Zoranca Ște- 
fanovici-Gheorghe 30, 1,67 m.
Viorica Tașcă-Cojocărița 36, 1,68 
m. Aurica Tor joc 28. 1,63 m, A- 
nica Tomuleac 21. 1,72 m, Anna 
Carina Tril 18, 1,64 m, Ligia 
Trițoiu 18. 1,63 m. Daniela T11- 
dose 18. 1,77 m. Elena Văipan
19. 1,80 m.

C.F.R. CRAIOVA
Antrenori : Gheorghe Sbora 

(principal) și Nicolae Dumitrescu.
Jucătoare : Adela Bedea 18 ani, 

ani, 1,76 m înălțime, Florina 
Grigore 18 1,76 m, Daniela Mun
tean u 25. 1,74 m, Gabriela Turea
20, 1 30 m lulia Trifănescu 21,
î,73 m — portari : Ileana Bălăci 
27, 1,82 m, Marinela Bulat 17, 1,75 
m. Nicoleta Cițu 27, 1,71 m. Au
relia Cioc 24 1,73 m. Floarea Io- 
nișcu 21, 1.82 m. Ileana Manoles- 
cu 20, 1,60 m, Elisabeta Marines
cu 24. 1,77 m. Carmen Papa 20,
1,76 m. Nicoleta Sandu 20, 1,74 m, 
Victorina Sirion 20. 1,70 m, Ana 
Stăncuta 21 1,70 m, Victorina
Stoenescu 17. 1,75 m, Ileana Turea 
17, 1,72 m, Mimi Vărut 18, 1,75 m, 
Mihaela Stan 21. 1.76 m. Alina 
Mihaela Vaporu 18, 1,68 m.

RELONUL SĂVINEȘTI
Antrenor : Valentin Dan.
Jucătoare : Sîmona Buză 19 ani,

1,76 m înălțime. Luminița Huțu- 
pan 18. 1,80 m. Irina Pancu 19,
1,73 m — portari ; Florentina A- 
todiresei 22 1,68 m, Daniela Bră- 
nuț 22. 1,77 m. Viorica Buză 20,
l, 72 m, Lucica Butnărașu 18, 1,63 
m„ Mai ța Chiriei 27, 1,64 m, Mari
lena Croitoru 27. 1,72 m. Aurica 
Chifor 19. 1,68 m. Ecaterina Enea- 
Trifan 32. 1,63 m. Elena Huțupan 
22, 1,83 m. Daniela Iosub 20, 1,86
m. Tamara Popa 19, 1,73 m, Anca 
Panțîru 20 1,65 m, Rita Popăilă- 
Bursuc 27, 1.G3 m, Iuliana Sansu 
22, 1.70 m. Gabriela Tarsichi 21. 
1,62 m. Camelia Tătaru 22, 1,76 m.
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• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— JIUL PETROȘANI 2—1 (3—1). 
Au marcat: Ciurea (min. •) ți 
Badea (min. 28) pentru cralo- 
veni. respectiv Negrilă (min. 35). 
(Șl. GURGUl-coresp.).
• I.C.I.M. BRAȘOV — GLORIA 

BISTRIȚA 0—0.
• MI INE, LA BACAU, este 

programată partida amicală 
dintre divizionara B Victoria A- 
ripile Bacău și Steaua (tine
ret). Intîlnirea va începe la ora 
17. Sîmbată, tot la Bacău, divi
zionara A Sport Club va primă 
vizita Politehnicii Iași. în des
chidere de la ora 15,30. „spe
ranțele" de la S.C. Bacău vor 
juca cu divizionara C Partizanul 
din localitate. <S. NENITA-co- 
resp.).

Zielinski . 
—12. Ervin | 
îcu 6 p, 13.

14. Dorel I

UN UTIL STAGIU DE PREGĂTIRE 
AL LOTULUI DE TINERET

• Prunea. in fruntea evidențiaților • Alți selecționații 
vin din urmă cu promisiuni

Cu partida de verificar. dis
putată, marți, la Brăila (2—1 
cu divizionara B. F.C.M. Pro
gresul), Lotul de tineret ți-a 
încheiat primul stagiu de pre
gătire centralizată din vară 
(vezi și intîlnirile cu repre
zentativa similară a Egiptului, 
3—0 la Piatra Neamț și 1—0 la 
Suceava), care a însumat și 10 
antrenamente la care au hiat 
parte 25 de jucători, între ei 
figurînd și nume în premieră 
pentru astfel de acțiuni (îi nu
mim aici pe fundașul Dânuț 
Munteanu, de la Politehnica 
Iași, portarul Constantin, a- 
tacanții Dumitru, Amărăzeanu 
— toți de la F.C. Argeș). A- 
ceste convocări au fost deter
minate nu numai de indispo
nibilitățile de moment ale u- 
nor mai „vechi" eelecționabili 
(unii accidentați — Szeneș, 
Dican, D. Munteanu, CI. Stoi
ca — dar de ce într-o perioa
dă cînd trebuiau să fie va
lizi ?' — alții lăsați la echipele 
lor pentru unele acțiuni inter
naționale — Răducioiu, I. Fulga, 
M. Pană), ci și pentru a verifica 
și alți tineri jucători care Să 
se alăture nucleului viitoarei 
echipe de tineret din care se 
va forma și echipa olimpică 
a României (jucători născuți 
după 1 august 1969). Acest 
stagiu, programat în condițiile 
cînd lotul primei reprezenta
tive își consumă și el acțiuni
le sale, și-a demonstrat din 
plin utilitatea : a. experiența 
„circuitului intern" a arătat că 
se mai poate recurge la astfel 
de convocări, orașele amintite 
dovedindu-se gazde ospitalie
re ale lotului, prin modul cum 
organizatorii s-au achitat de 
sarcinile lor pe linia asigură
rii terenurilor de antrenament 
și jocuri, a tuturor mijloacelor 
de refacere ; b. jocurile de 
verificare cu public, intercala
te în programul antrenamente
lor, nu numai că au suscitai 
interesul iubitorilor de fotbal 
din localitățile care mai rar 
văd la lucru un lot reprezen
tativ, ci ele s-au transformat 
în veritabile examene pentru 
jucători, creîndu-se acea at
mosferă de emulație, de concu

ie apropie startul in noul sezon

TER; OBIECTIVE ÎNDRĂZNEȚE Șl REALISTE
tilnit pe 10 
tea tuturor, 
de, de obi

de sine, 
n cazul lui 
. retur „gî- 
ul trecut, 

echipa pe 
ie locul 4 la 
iumătăți a 
o săptămînă 
vizite me
ii cu efor- 
cat, pentru 
la Păltiniș 

a observat 
orii de ba- 
a) nu s-au 
ntrenamen- 
urmat, în 

‘ clasic al 
care. Seria 
ă de întîl- 
“ Cluj-Na- 
tradițional 

îat, față în 
lut dobîndi 
ict din pa- 
■minat 2—2 
u și Radu 
. 2—1 cu 
tot pe te- 
flir i sem- 

idu 11. Un 
Tg. Mureș, 
sub arini", 
atea noilor

II, Văsîl, 
pe tabelul 
du-și nu- 
redatu. Cu 
rajator la 
i prezentat 
ilă, la tur- 
portul Stu- 
:i, cu Uni- 

revelația 
l, „biciuită" 
iierdut toc- 
1—1 în re- 
i-ar fi dat

în urnele

„Cupei U.E.F.A." de la Gene
va. Inter a trecut și acest exa
men greu pe teren neutru 
(scor 2—1, marcatori, Radu II 
și I. Moldovan), calificîndu-se 
în finala turneului, pierdută 
în favoarea Sportului Studen
țesc. Acest 0—3 a fost «ingurul 
meci fără gol și singurul meci 
în care n-a evoluat Radu II. 
Relația nu este întîmplătoare, 
dacă avem în vedere faptul că 
veteranul Radu II, în ciuda 
pauzelor mari pe care și le 
„acordă" în 90 de minute, este 
golgeterul echipei (13 puncte 
în campionat) și singurul ju
cător care nu lipsește de pe 
lista marcatorilor cu prilejul 
meciurilor de verificare amin
tite.

Iată lotul sibian: V. Marcel, 
Chiriac — portari, Cotora, 
Laurențiu, Boar, Ene, Dobro- 
tă, Jurcă, Stănescu, Mărgărit, 
Majaru, B. Popescu, Radu II, 
Văsîi, Burchel, I. Moldovan, 
Predatu — jucători de ctmp. 
Se observă prezența unor ju
cători noi: Burchel, I. Moldo
van și Predata (revenit de la 
Gaz Metan Mediaș, unde a do- 
bîndit titlul de golgeter al se
riei a IlI-a a . Diviziei B), ale

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri. 4 august 1939 va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de la ora 15,50. Aspec
te de la operațiunile de tragere 
vor fi radiodifuzate pe progra
mul I. Ia ora 16,35, urmînd ca 
numerele extrase să fie transmi
se și in reluare, pe același pro
gram, la ora 23,15, precum și 
mîine, sîmbătă, 5 august, la ora 
8,55. După efectuarea tragerii 
va rula un film artistic, la care 
sînt invitați să participe toți cei 
Interesați, accesul in sală fiind 
liber.

rență, la echipa de tineret ; c. cu 
acest prilej l-am putut remar
ca pe Prunea ; el dorește (și 
merită) să urce mai sus, la e- 
chipa națională, dovedind 
eonstanță pe tot traseul, ca și 
Panait,- Ciocan, Bucur, Sely- 
mesi, Stanici, Maier, Neagoe 
și alții; d. Cotora și Vlădoiu 
pot fi considerați, de acum, 
cîștiguri reale pentru apro
piatele examene ale reprezen
tativei (cele două partide cu 
echipa similară a Danemarcei, 
din preliminariile C.E.).

Sigur că pe agenda condu
cerii tehnice au fost reținute 
și priorități legate de aspecte
le generale ale Îmbunătățirii 
jocului echipei de tineret. Este 
vorba de probleme tehnieo- 
tactice oare vizează construc
ția jocului și, mai cu seamă, 
eficiența lui. Să nu uităm eă 
multe atacuri, deși au fost de
clanșate din poziții avantajoa
se, n-au fost finalizate cum se 
dorea (rețineți, în condiții de 
superioritate numerică asupra 
adversarului, „doi contra unu“ 
sau chiar „trei contra unu“), 
ca să nu mai vorbim și de 
lipsa de euraj a unor selecțio- 
nabili in declanșarea unor ac
țiuni individuale in momen
tele cele mai propice ale jo
cului etc. Evident, toate aces
tea nu pot fi rezolvate in „la
boratorul echipei" de tineret 
ci, mai ales, acolo, la echipele 
de club, din aceasta dedueîn- 
du-se responsabilitatea antre
norilor care-i Instruiesc pe 
tinerii jucători, marele volum 
de muncă pe care aceștia din 
urmă trebuie să-1 depună pen
tru continua lor perfecționare.

în concluzie, important este 
că la ora actuală există o pri
vire de ansamblu (ceea ce s-a 
și vrut prin acest stagiu de 
pregătire) asupra disponibili
tăților, ea valoare și număr 
de jucători, la nivelul lotului 
de tineret, că există un flux 
ineurajator, o continuitate a 
muncii depusă la nivelul ju
niorilor, spre beneficiul eșalo
nului imediat următor.

Steliun TRANDAFIRESCU

căror dosare de transferare 
sînt complete, inclusiv dezle
garea cluburilor de unde pro
vin.

„Ce așteptați de la noul se
zon ?“, este o întrebare care 
am pus-o, pe rînd, atît pre
ședintelui clubului, Gelu Leicu, 
dt și antrenorului secund, 
Viorel Hizo. Răspunsul • fost 
absolut identic: „Obținerea u- 
nor rezultate superioare, prin 
organizarea apărării, crește
rea vitezei de joc și vitaliza
rea echipei, prlntr-o întinerire 
a lotului. Obiectivul nostru ii 
reprezintă locul 5—6, la a doua 
prezență pe prima scenă". Si
militudinea răspunsurilor nu 
reprezintă, desigur, o coinci
dență spectaculoasă. E vorba 
aici de comandamente Însușite 
pe toată scara „ierarhică", im
pregnate, la ara actuală, in 
viața echipei sibiene, după o 
analiză temeinică și sinceră a 
comportării (inconstante) din 
sezonul trecut, cînd gama ex
primărilor a atins și eei doi 
poli, „agonia" (amintitul punct 
din patru, eu „U“ Cluj-Napo
ca) și „extazul" („trei din pa
tru", în compania Universită
ții Craiova).

Ion CUPEN

LOTO-PmOSPORI INFORMEAZĂ
• CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 28 IULIE 1989. Cat. 1 : 5
variante 25% a 39.957 lei ; cat. 2:
3.25 a 21.355 lei ; cat. 3 : 15,00 
a 4.627 lei ; cat. 4 : 32,25 a 2.152 
lei ; cat. 5 : 145,25 a 478 lei ; cât. 
6 : 318,75 a 218 lei ; cat. X :
1.722.25 a 100 lei. Cîștigurile de 
la eat. 1 — varianta 25% — au 
revenit participanților : Mirica 
Nicolae din Ploiești, Afloarie 
Gheorghe din Botoșani ; Ciuca 
Nicolae din Rm. Vilcea ; Voicu-

„CUPA DiNAMO '
'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiiiiiim

VICTORIE MERITATA
în deschiderea cuplajului de 

ieri, de pe stadionul Dinamo, 
s-au întilnit două dintre echi
pele oaspete la turneu, Stan
dard Liege, o mai veche cu
noștință a publicului nostru, și 
Bari, recent promovată în pri
ma ligă a Italiei. Influențat. în 
oarecare măsură, și de tempe
ratura mai ridicată din jurul 
orei 16, jocul oferit de ele a 
avut, îndeosebi în prima ju
mătate a partidei, un ritm ce
va mai lent. Pe un fond de 
echilibru al forțelor, belgienii 
s-au arătat totuși la început 
mai incisivi în acțiunile lor 
ofensive. Ei au avut cea din
ții mare ocazie de a deschide 
scorul. în min. 9. când Rosent
hal n-a putut fi oprit decît 
printr-un fault în preajma ca
reului advers din cursa lui 
spre gol. Italienii au răspuns 
prin cîteva frumoase acțiuni de 
atac pe ambele flancuri, dar 
centrările celor două aripi ale

Portarul belgian Bodart privește dezolat mingea intrată in 
plasă Foto : Eduard ENEA

TlNÂRA NOASTRĂ FORMAȚIE - ÎNVINGĂTOARE
(Urmare din pag. i)

dar balonul reluat de acesta 
este scos cu un reflex uimitor 
de portarul Deconinck. In fi
nalul primei reprize, oaspeții 
ies cu mai mult curaj la atac 
și expediază primele 
șuturi la poarta lui 
primul prin Lehnhoff

două 
Stelea, 

_......... r__  (min.
41). celălalt prin Czerniatinsky, 
ambele insă in afara cadrului 
porții.

La reluare, dominarea di- 
namoviștilor este și mai insis
tentă și. cum se spune, 
părarea oaspeților este 
„corzi". Răducioiu (min. 
56) este foarte aproape 
deschiderea scorului, dar 
rile lui, din apropiere, 
parate de bravul portar 
ehipei din Anvers, 
numai un minut, noul 
trodus. C. Zamfir (care 
vitalizat atacul), a șutat

a- 
în 

47 și 
de 

șutu- 
sînt 

al e- 
Peste 

in- 
re- 
din

a

BARAJUL PENTRU DIVIZIA C
Miercuri s-au disputat meciutl- 

le-tur pentru barajul de promo
vare în Divizia C. Iată rezulta
tele: Letea Bacău — A.S. TEPRO 
Iași 2—1 (0—0), Tricotex Panciu 
— Olimpia Stănilești 4—0 (3—0), 
Razelm Unirea Jurllovca — Glo
ria Ivești 3—2 (1—1), voința
Constanța — Chimia Brăila 2—1 
(0—1). MECOS București — îna
inte Modelu Călărași 3—0 (2—9), 
Rafinorul Ploiești — Cârpiți 
Nehoiu 3—1 (2—1), A.S. Minerul 
Cimpulung Muscel — Spicul 
Coteana 0—3 (0—2). Chimia Gă- 
ești — Jiul IELIF Craiova 3—1 
(1—1), Voința Negrești Oaș — 
Voința Tg. Lăpuș 4—1 (1—1), Vo
ința Roman — A. S. Minerul 
Topli(a 3—1 (1—1), Minerul Oraș 
Dr. P. Groza — Gloria Victoria 
Ineu Arad 1—o (0—0) Construc
ții Minerul Anina — Ceramica 
Jimbolia 2—0 (2—0). Transportul 
Tg. Mureș — Metalul Sibiu 2—3 

lescu Dan și Dumitrescu Con
stantin, ambii din București, ob- 
ținînd fiecare sumă de 39.957 lei, 
in numerar.

continuu 
1N PLIC, 

în autoturisme 
importante stime

• Se remarcă 
siunile LOZ 
mari cîștiguri 
„Dacia 1300“ și 
de bani (ce pot ajunge pînă la 
valoarea sumei de 50.000 lei)-; un 
Ioc aparte îl dețin emisiunile 
speciale limitate — de sezon — 
care, pe lîngă cîștigurile tradi
ționale, cuprind și numeroase 
TELEVIZOARE COLOR.

A ECHIPEI ITALIENE
lor au lăsat în această perioa
dă de dorit. Brazilianul Joao 
Paulo și-a anunțat însă înalta 
lui clasă — demonstrată apoi 
cu brio de-a lungul întregii par
tide, pînă la ieșirea sa din te
ren, spre final — printr-o fron
tală pătrundere in careul bel
gienilor. căreia portarul Bo- 
dart i s-a opus cu im temerar 
plonjon la picioarele acestuia 
(min. 17). Același Joao Paulo 
va face în min. 33 o splendi
dă cursă de la centrul tere
nului pînă in „16“-le advers, 
unde n-a putut fi oprit decît 
prin fault, însă penalty-ul acor
dat de arbitru și executat de 
Monelli a fost apărat de ex- 
eelentul portar belgian, care • 
respins mingea, printr-un su
perb reflex, cu piciorul Minu
tul 35 ni-1 aduce din nou în 
Drim-plan pe mult aplaudatul 
Bodart. care intervine cu suc
ces la trei mingi consecutive, 
expediate de Monelli, Gerson 

voieu, din întoarcere, obligîn- 
du-1 pe Deconinck să plonjeze 
jos. la colț, și să trimită ba
lonul în corner. In replică, 
oaspeții. pe contraatac, îl 
lansează pe Lehnhoff, acesta 
pătrunde frontal, dar Stelea îi 
iese in întimpinare. înlăturînd 
pericolul. Forcingul echipei 
noastre ii obligă pe oaspeți 
să se retragă cu tot efectivul 
în propria jumătate de teren. 
Si, după ce portarul oaspeților 
(pentru a cîta oară ?!) se 
remarcă din nou la șuturile 
trimise din apropiere de Ră
ducioiu (min. 62) și Viscreanu 
(min. 71), în min. 72 scorul 
este deschis : Lupu pătrunde 
pe latura dreaptă, centrează 
precis înapoi și TIMOFTE reia 
fulgerător balonul în plasă, 
învingîndu-1 pe 
1—0. Un minut 
Viscreanu a fost 
de majorarea scorului, pentru 
ca. în min. 83. acțiunea per-

în plasă, 
Deconinck : 
mai tîrziu, 
la un pas

(1—1), I.P.T. Intorsura Buzăului 
— Metrom Brașov 0—0, Silvana 
Cehu Sllvaniel — Unirea Dej 
3—2 (1—1), Dacia Orăștie — A- 
vlnlul Baia de Fier 5—1 (3—1),

Partldele-retur vor avea loc 
duminică C august, de la ora 17, 
și vor fi conduse de aceleași 
brigăzi de arbitri care au oficiat 
in meciurile tur.

Dej
— A-

DUMINICĂ

participați cu dt mat 
multe bilete i

(direct din corner) și din nou 
Monelli. Cei de la Standard 
vor mai crea si ei o situație 
periculoasă pentru Italieni în 
min. 41, însă lovitura de cap 
a lui Hellers va fi apărată cu 
siguranță de Mannini.

După pauză, inițiativa in joc 
trece și mai clar de partea 
echipei din Bari. care — pu
ternic stimulată de Joao Paulo 
— atacă susținut, variat și cu 
fantezie. In min. 68. Joao Pa«- 
lo este din nou faultat în ca
reul belgienilor, dar arbitrul 
nu mai acordă penalty-ul care 
se Impunea. Totuși. Italienii 
vor reuși să deschidă scorul în 
min. 70, cînd Maiellaro execu
tă eu măiestrie o lovitură li
beră de la circa 25 de metri 
lateral dreapta și PERRONE 
reia mingea in plasa porții 
bravului Bodart, care se va 
mai evidenția o dată (în min. 
71), la puternicul șut din careu 
al lui Terracenere. Spre finalul 
meciului, belgienii forțează e- 
galarea, dar — în pofida unor 
momente fierbinți la poarta 
lui Mannini — nu vor reuși 
să modifice rezultatul, care 
le-a adus celor din Bari o 
meritată calificare in finala de 
azi.

Arbitrul O. Ștreng, ajutat la 
linie de V. Curt și R. Petres
cu. a condus formațiile :

BARI : Mannini — Loseto 
(min. 5 Amoruso: min. 46 
Terracenere). Brambati. LO
RENZO. Carrera — PERRONE, 
Di Gennaro. Urbano — Gerson 
(min. 46 MAIELLARO). Mo
nelli (min. 46 Scarafoni). JOAO 
PAULO (min. 80 Carbone).

STANDARD : BODART — 
Schaessens RADANOVICI, 
Lambrichts. Delangre — Nassen 
(min. 46 Siquet), VANDER- 
MISSEN, Hellers — Hermofi- 
lio. Rosenthal (min. 60 Limam ț 
min. 74 Carlos), Iacob (min. 
«0 Tikva).

Constantin FIRĂNESCU

întfl- 
de a

ajutat 
i și C. 
forma-

sonală a lui Timofte să fie 
stopată doar de ieșirea inspira
tă a portarului Deconinck. 
Astfel. Dinamo cîștigă 
nirea, cucerind dreptul 
juca astăzi finala.

Arbitrul D. Petrescu, 
la linie de G. lonescu 
Gheorghe. a condus 
țiile :

DINAMO : Stelea — MEZA- 
ROȘ (min. 46 Viscreanu), Ma
tei. DOBOȘ. Sabou (min. 68 
B. Bucur) — Varga, TIMOF
TE. Lupescu. LUPU (min. 84 
Cr. Sava) — Răducioiu, Cămă- 
taru (min. 16 Damaschin I ț 
min. 54 C. ZAMFIR).

ANVERS : DECONINCK — 
Kiekens. Broeckaert, MARI- 
MAN. Dekenne — Van Rooy, 
LEHNHOFF. Schrooten. Qua- 
ranto — Claesen, CZERNIA- 
TINSKY (min. 64 Geilenkir
chen).

MARE Șl IM
PORTANTĂ OCA-
ZIE, CU POSIBt-
LITATEA DE A SE
CIȘTIGA Șl CU
NUMAI 2 NU-
MERE • INTERE-
SÂNTĂ Șl ATRAC-
TIVA GAMA DE
CÎȘTIGURI, CON-
STIND IN AUTO-
TURISME Șl IN-
SEMNATE SUME
DE BANI • UL-
TIMA ZI 1DE PAR-
TICIPARE ESTE

51 MB AT A, 5 AU-
GUST 1

A
A 
î

î



VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI

10 REMARCABILĂ PERfORMAÎJJĂ LA „MONDIALELE" CE CAIAC-CANOE (j)

$

Viorica Iordache și Daniela Vologa - medaliate cu argint în proba de dubla

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂȚI AGRICOLE, DE CERCETARE s

i

Șl PRODUCȚIE, DIN JUDEȚELE TELEORMAN

$> CALARAȘI Șl PE MARELE ȘANTIER s

La Campionatele Mondiale 
de caiac-canoe pentru juniori, 
desfășurate recent _ în Canada, 
tinerele vîslașe Viorica Iorda
che și Daniela Vologa au avut 
o evoluție bună, cucerind me
dalia de argint în proba de ca- 
iac-dublu 500 m. Junioarele 
noastre s-au impus încă 
seriile eliminatorii, unde 
obținut locuri fruntașe, 
le-au permis accesul în etape
le superioare ale marii com
petiții. In finala probei, 
două talentate caiaciste 
România

DE AMENAJARE COMPLEXĂ A RIULUI ARGEȘ
(Urmare din pag. o re — București, unde se înre

gistrează întîrzieri fată <~

Ia timpul vizitei, m fort 
examinate probleme actuale 
și de perspectivă privind cul
tura bumbacului în județul 
Teleorman și în întreaga țară, 
tn vederea asigurării, intr-a 
măsură tot mai mare, a indus
triei noastre textile cu această 
materie primă.

Și aici, ca de altfel pe întreg 
parcursul vizitei, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a fost în
conjurat cu multă dragoste și 
căldură de numeroși 
ai comunei Brincent 
localitățile învecinate, care au 
tinnt să fie prezenți ia întil- 
nirea cu secretarul general al 
partidului.

Adresîndu-se luluror, tova
rășul Nicol ar Ceaușescu a 
arătat că bumbacul cultivat 
alei se prezintă satisfăcător, 
dar Pe viilor va trebui să fie 
tnsămintat mai tin.puriu. Tre- 

a 
al 
în 
de

locuitori 
șl din

re — București, unde se înre- 
;_;ă de | 

programul aprobat, tn discuția 
ea factorii de răspundere pre- 
zenți, secretarul general i' *"  
partidului a cerut să se ia mă
suri de urgență pentru orga
nizarea corespunzătoare a în
tregii activități, pentru inten
sificarea muncii pe întregul 
șantier.

De la Oltenița, elicopterul a 
survolat in amonte cursul rlu- 
lui Argeș.

Secretarul general al parti
dului s-a oprit, în continuare, 
la punctele de la km 11 și 
km 20. unde lucrările 
încredințate spre execuție 
litarilor forțelor noastre 
mate.

In discuția cu factorii

«1|

“I

sint 
mi- 
ar-

I

§

s

cele 
din 

_______ au confirmat buna 
lor pregătire, ureînd pe treapta 
a doua a_ podiumului de pre
miere.
1. Petra 
Skrzipale 
X VIORICA IORDACHE, DA
NIELA VOLOGA (România) 
1:51,51, 3. Eva Lakl. Andreea 
Chechko (Ungaria) 1:53,07, Vio
rica Iordache a mai ocupat lo-

Clasamentul 
Wolfram, 
(R.F.G.)

J
Viorica Iordache Daniela Vologacursei > 

Sandra 
1:51,30,

eul I la finala probei de oa- 
iac-sitnplu.

Proaspetele vicecampioane 
mondiala au fost pregătite in 
cadrul lotului național de ju
niori de prof, loan Șipoș șl 
loan Bîrlădeanu. Viorica Ior

dache face parte din secția 
nautică a clubului bucurestean 
Sportul Studențesc T.M.U.C.B, 
(antrenor, Mihai Doară), tar 
Daniela Vologa este junioară la 
C.S.Ș. Tulcea (antrenori, Li» 
viu Dogaru și Elena Nica).

După Campionatele Europene de tenis pentru copii și juniori

buie să ne propunem — 
arătat secretarul general 
partidului — să realizăm 
țara noastră o producție 
100 000 tone bumbac.

In continuare, au 
late culturile de 
ÎNTREPRINDERII 
LE DE STAT CHIRNOGI, ju
dețul Călărași.

In timpul vizitei, 
general 
format 
oare se 
eultnrii 
tră.

Analizind starea culturilor, 
secretarul general al parti
dului a apreciat că acesiea se 
prezintă necorespunzător da
torită ncrespectării perioadei 
de insămînțări, precum și a 
tehnologiilor folosite. Pornind 
de la aceasta, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a arătat că 
trebuie schimbată radical con
cepția despre cultura orezului 
și a cerut ministrului agri
culturii să fie constituită o 
comisie care să examineze șl 
să informeze. în următoarele 
zile, asupra modului in care 
■e prezintă cultura de orez în 
toate unitățile cultivatoare.

In continuare, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a vizitat 
ȘANTIERUL AMENAJĂRII 
COMPLEXE A RIULUI AR
GEȘ. Prin înfăptuirea acestei 
lucrări de mari proporții, I- 
nițiată de secretarul general 
al partidului, resursele bazi
nului hidrografic a! Argeșului 
vor fi utilizate pentru navi
gație, Irigarea unor mari su
prafețe de teren, producerea 
de energie electrică, alimen
tarea cu apă a unor localități 
șl unități economice, dezvol
tarea pisciculturii, amenajarea 
unor zone de agrement.

Vizita 
început 
nodului 
luat la 
naiului, _  ___
Oltenița, nu departe 
Borul port la Dunăre și Argeș.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
■ apreciat ca nesatisfăcător 
stadiul și ritmul de desfășu
rare a lucrărilor în această 
«ouă a viitorului Canal Dună-

fost vizi- 
orez ale 
AGRICO-

secretarul 
al partidului a fost in- 
in legătură eu modul in 
înfăptuiește Programai 
orezului in (ara noas-

pe marele șantier 
în zona de lucru 
hidrotehnic nr. 1, 
kilometrul 2 al 
in apropierea orașului 

de vi-

a 
si- 

c,a-

BALCANIADA DE BASCHET U)
• In prima zi a Campionatu

lui Balcanic de baschet pentru 
juniori, de la Bor (Iugoslavia), 
au fost consemnate rezultatele : 
Turcia — Albania 107—55, Iugoslavia — România 97—6«. Gre
cia — Bulgaria 74-66.
• Turneul de juniori de 

Dimltrovgrad (Bulgaria) - 
încheiat cu succesul echiDei Iu
goslaviei, urmată de formațiile 
U.R.3.3., Greciei. BUigarlel. R.F. 
Germania și Franței. Tn finală: 
Iugoslavia — u.R.S.s. 75—57 (33-31)

la 
s-a

«le 
conducere și specialiștii prezenți, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu a 
exprimat critici in legătu
ră cu soluțiile tehnice a-
doptate de proiectanți pen
tru realizarea taluzărilor,
arătînd că acestea antrenează 
un consum nejustificat de ma
teriale de construcție și pre
supun un volum mult prea 
mare de manoperă. S-a cerut 
să se acționeze de urgență 
pentru folosirea unor soluții 
constructive corespunzătoare, 
evitînd orice supradimensio
nări, ceea ce va conduce și la 
a mai mare eficiență.

S-a vizitat, în continua
re, ȘANTIERUL PORTULUI 
„BUCUREȘTI — 30 DECEM
BRIE", important obiectiv ce 
se realizează in cadrul amena
jării complexe a riului Argeș.

In cursul analizei desfășura
te aici, specialiștii au infor
mat despre mersul lucrărilor 
și au prezentat acțiunile Între
prinse pentru o cit mai bună 
organizare a muncii, pentru 
intensificarea și ridicarea ca
lității întregii activități de 
construcții-montaj, în vederea 
înscrierii riguroase în graficele 
stabilite.

Apreciind eforturile depuse 
și rezultatele obținute, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a cerut să 
se acționeze, în continuare, 
pentru realizarea unor ritmuri § 
intense de lucru pe întregul 
parcurs al Canalului Dunăre — § 
București. ’

Constructorii, specialiștii, toți 
cei prezenți au adresat 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
calde mulțumiri pentru vizită, 
pentru indicațiile primite și 
s-au angajat să facă totul 
pentru realizarea căii naviga
bile Dunăre — București, im
presionantă ctitorie a epocii in 
care trăim.

Noua vizită de lucru, indica
țiile date cu acest prilej de

s

I
$

I
s

$

JUCĂTORII NOȘTRI
Campionatele Europene pen

tru copii și pentru juniori s-au 
încheiat, dar ecourile continuă. 
Și vor continua încă multă 
vreme ; firesc, pentru că un 
„aur" și un argint" în între
cerea cu cel mal buni jucători 
ai continentului nu sînt la în- 
demîna oricui. Sigur că 
confruntările de la Sofia, 
și cele de la Praga au 
stituit pentru conducerea 
derației, pentru antrenorii 
zenți — Ecaterina Roșianu, 
Mihai Tăbăraș (copii), Flo
rența Mihai, Alexe Bardan 
(juniori) — și, deopotrivă, spe
răm să fie așa, pentru jucă
torii înșiși, un moment 
portant în activitatea lor, 
real moment de adevăr, 
unde să rezulte încotro se 
îndrepta atenția în viitor, 
cotro nu înseamnă 
către care sportivi (deși 
menul include și acest 
ment), ci mai ales către 
capitol al sportului de 
performanță, al tenisului, 
tru a stabili curînd 
trebuie lucrat în

RIndurile de față 
să analizeze la un 
țiile celorlalți sportivi 
panți la Campionatele 
pene, copii și juniori, 
au reușit să urce pe 
sau să pătrundă în semifinale. 
Nu pentru că nu au reușit a- 
cest lucru, ci de ce nu au reu
șit. Intrucît, considerăm — e- 
vidența a demonstrat-o — că 
marea lor majoritate au avut 
un numitor comun. Astfel, Ru-

atît 
cit 

con- 
fe- 

pre-

un 
de 
va 

în- 
neapărat 

tar
ele-1 
care 

mare 
pen- 

cît și cum 
continuare, 
își 
loc

propun 
presta- 
partlcl- 

Euro- 
care nu 
podium

INTR-0 REALA ASCENSIUNE
cazul.

Stilul 
xandrei 
marcat 
flați la 
președintele 
pene de Tenis), ea 
zind, de altfel, intre 
opt, rezultat apreciabil 
nia a fost prezentă cu 
tivi în această fază a 
rilar, doar Cehoslovacia 
îndu-se înainte, cu 5). Ea

Lo-
Po-foarte natural al Ru- 

Dragomir a fost re
de inviți tehnicieni a- 
Praga (de însuși vice- 

Asociației Euro- 
pătrun- 
primele 
(Româ- 
4 spor- 
întrece- 

situ- 
a 

pierdut meciul cu bulgăroaica 
Elena Pampulova tocmai pen
tru că nu a atacat în jocul de 
permanentă apărare al aces
teia. Nu vom ascunde, însă, 
faptul că Ruxandra a jucat 
accidentată, fără să spună ni
mic, înaintea meciului, ci nu
mai după, cînd piciorul i-« 
fost pus în ghips (entorsă la 
gleznă). Cum nu vom ascunde 
nici faptul că Antonela Voina 
a cîștigat concursul de conso
lare, iar Loredana Bujor a ter
minat a doua la această între
cere a perdanților din primul 
și al doilea tur ; în fapt, lot o 
confruntare între cele mai bu
ne jucătoare din Europa. Doar 
Ruxandra Mățăoanu a fost de
pășită de pretențiile actuale. 
Deși cu mobilitate în teren, ea 
nu are bagajul tehnic eare 
să-l permită să susțină un 
meci la parametrii minimali 
solicitați azi de marea perfor
manță. în acest sens, 
nostru • pledat, de 
înaintea „europenelor", 
tru trimiterea celor mai 
formă jucătoare, inclusiv 
pentru selecționarea celor cu 
șanse reale in susținerea unei 
competiții de asemenea anver
gură.

nu- 
noș- 
știu 
fi

rn o-

în altă ordine de idei, 
redana Bujor și Ciprian 
nimb au fost întrecuți de ju
cători oare, ulterior, s-au do
vedit redutabili, Natalia Bau- 
done (Italia) pierzînd la limi
tă finala, respectiv Aki Rahu- 
nen (Finlanda) adjudeeîndu-și 
„la pas" întrecerea juniorilor 
pînă la 18 am (să reținem 
mele I). în privința alor 
tri, apreciem că ei nu 
să-și folosească avantajele 
zicului lor (Loredana are
bilitate mare în teren, Ciprian 
— 1,94 m). Și-, pentru că a ve
nit vorba de băieți, reamin
tim că și Gabriel Trifu, în în
trecerea copiilor, a pătruns 
pînă în „sferturi" (primii opt), 
în urma unui joc complet, iar 
înfrîngerea din meciul pentru 
semifinală (5—7 în setul deci
siv) s-a datorat în cea mat 
mare măsură lipsei sale de 
convingere că ar putea să cîș- 
tige. Joc complet au demon
strat și Alexandru Băncilă, șl 
Marian Onilă, dar evoluțiile 
loc nu au fost susținute de o 
voință pe măsură, care să în
cununeze eforturile de pînă 
atunci.

După aceste Campionate Eu
ropene știm sigur că ne aflăm 
pe un drum bun. Că în afara 
celor care au jucat finale și 
semifinale — șl ne face plăce
re să-1 reamintim : Dinu Fes- 
cariu — aur, Irina Spîrlea — ar
gint, Andrei Pavel — avem și 
alțl sportivi talentați și bine 
pregătiți. Și dacă ei nu au a- 
june în fazele cele mai avan
sate acum, o vor face, cu cer
titudine, data viitoare. îi aș
teptăm...

Doino STANESCU

ziarul 
altfel, 

pen- 
inI .............. ,_____________

§ xandra Dragomir și Loredana 
Bujor (17 ani), Cătălina Cris- 
tea și Antonela Voina (14 ani) 
au jucat bine, au luptat, și-au 
dorit cu ardoare victoria și au 
făcut totul pentru a o obține. 
Dar, la toate, bagajul tehnico- 
tactie insuficient, chiar prea 
sărac, a fost un impediment. 
Și nu unul mic, ci unul care 
s-a dovedit a fi hotărîtor în 
obținerea unui rezultat final 
favorabil. Jocul lor este, in 
linii mari, cel care se practi
că astăzi pe plan mondial, nu 
doar european, dar nu are va
rietate și nu are acea lovitură 
cu care să finalizeze, să ob
țină punctul. Un punct care 
ar atrage după sine altele, un 
punct important in economia 
jocului (scurta, spre exemplu, 
sau voleul, care ar fi rupt rit
mul), un punct care se impu
nea intr-un anume moment al 
meciului, un punct... O lovi
tură explozivă, care nu numai 
că ar fi „deranjat" adversara 
in schimburile prelungite în

secretarul general ai partidului, Ș 
so constituie într-un mobiliza- § 
tor program de muncă pentru 
lucrătorii ogoarelor, ca și pen- 
tru constructorii de pe marele 
șantier ai amenajării complexe Sj 
a riului Argeș, în activitatea lor §
plină de răspundere în vederea 
îndeplinirii exemplare a sarci- 
i tor încredințate, a înfăptuirii 
planurilor și programelor de 
dezvoltare a țării, intîmpinării 
cu realizări de seamă a zilei 
de 23 August și a celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

forță din spatele terenului, dar 
§ cu care ar fi finalizat cind era

P.S. LÂ ,,DOSARUL DOPINGULUI"

zile 
tra-

francezul 
Deocamda- 
se referă 
competiție,

DE LA O ȘTIRE LA ALTA

Nici n-am închis bine 
sarul dopingului" și, 
sîntem nevoiți ca imediat 
redeschidem. în aceste 
s-a desfășurat în Franța
diționala competiție de marș 
Paris — Colmar, la care, fireș
te, s-au făcut controale anti
doping. în baza acestora au și 
fost descalificați belgianul

Roger Pietqurin și 
Adrien Pheulpin. 
tă descalificarea 
doar la respectiva
dar mai mult ca sigur că cei 
doi sportivi 
descalificați 
ani. Ei au 
una dintre 
zise.

urmează să fie 
pe termen de doi 
utilizat ef edrină, 

substanțele inter-

• DC COMUN acord, unele e- 
chipe participante in cupele eu
ropene au hotărît să schimbe lo
cui de desfășurare a primului 
meet din etapa I. Astfel, în C.C.E., Malmă F.F. va susține 
prima partidă pe teren propriu 
cu mternazlonale. In Cupa Cu
pelor, schimbările sînt următoa
rele: Partizan Belgrad — Celtic 
Glasgow. Valur ~ —
Dynamo Berlin, 
Ballymena (M. Cupa U.E.F.A., 
fast — Dundee 
Belgrad r
Meciul de baraj dintre Cerno- 
moreț Burgas șl Dinamo Tirana 
(Cupa Cupelor — tur-retur) va 
trebui să aibă loc pînă la 3» 
august. Ctștlgătoarea va juoa la 
București cu Dlnamo. tn Cupa 
U.E.F.A., barajul dintre Auxer
re șl Dlnamo Zagreb a fost fi
xat pentru I șl 33 august. In- 
vlngătoarea va juca în primul 
tur, pe teren propriu, eu A polo
nia (Albania). • MECIURI AMI
CALE. După turneul de la Lon
dra, F.C. Liverpool s-a deplasat 
la Malmd. unde a dispus cu 
2—1 țt—0) de formația locală 
F.F., prin golurile lui Rush, 
Hysen, respectiv Dahlin. La 
Karl Marx Stadt formația loca
lă F.C. din prima ligă a R.D. 
Germane a dispus cu 2—0 de 
noua promovată în campiona
tul vest-german, Fortuna DCis- 
seldorf. • IN CUPA AFRICII 
(de fapt campionatul acestui 
continent) s-a mal desfășurat o 
partidă. La Kinshasa, reprezen-

Reykjavlk 
Antlerleetrt 
N.), iar 
Glentoran 

_ United și 
Olympiakos

in 
Bel- 
Rad 

Pireu.

tativele zairului șl Egiptului au 
terminat la egalitate (0—0). •
TARILE din jurul Mării Roșit 
(nord-estul Africii) au hotărît să 
organizeze un campionat al a- 
cestei zone. Fină acum si-au 
dat asentimentul Arabia Saudl- 
tă. R.P.D. Yemen, R.A. Yemen șt 
Etiopia. Competiția ar urmj să 
înceapă anul viitor • prima 
reprezentativă a Bulgariei are 
un nou selecționer, care a ma< 
pregătit echipa națională, In ur
mă eu U luni. Este vorba de Ivan Vnțov. El a acceptat nu
mirea sa, cu condiția să pregă
tească șl formația de club Slavta 
Sofia. Fostul selecționer, Boris 
Anghelov, va conduce — an-untă 
agenția austriacă A.P.A. Vlena 
— formația Austria Klagenfurt. 
• NOUTATI din Italia. L» 27 
august va Începe noua ediție a campionatului. Printre partidele 
primei etape se află: Ascoli — 
Napoll. Como — Milan, Inter — 
Cremo'nese. Federația Italiană a 
anunțat că după incidentele pe
trecute în partida de baraj pen
tru calificarea în Cupa U.E.F.A. 
dintre Roma șl Fiorentina, for
mația A.S. Roma na va mal 
evolua timp de 3 etape pe te
ren propriu 1 Clubul din capitală 
a contestat decizia! • DUPĂ CE 
Espanol Barcelona a retrograda*  
în .B", Vas 111 Raț (28 de ani) a 
revenit la Dlnamo Kiev, dar se 
pare că va fi legitimat, în no
iembrie. la Glasgow Rangers.

Rubrica realizată de 
Ion OCHSENFELD
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