
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

SIDINTA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, * 
august, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C,C. al P.C.R.

La ședință au participat mi
niștri, alte cadre de conduoere 
din economie.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut RAPORTUL PRI
VIND ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI, LA INDICATORII FI
ZICI SI VALORICI, ÎN IN
DUSTRIE, COMERȚ EXTE
RIOR ȘI INVESTIȚII, IN PE
RIOADA I.I.—31.VII 1989 ȘI PE 
LUNA IULIE A.C.

La acest punct de pe ordinea 
de zi, au luat cuvintul primul 
ministru, viceprim-miniștri și 
alți membri ai guvernului, care 
au raportat Comitetului Politic 
Executiv despre rezultatele ob
ținute in perioada analizată, 
precum și despre măsurile și 
acțiunile întreprinse în vederea 
înfăptuirii, în bune condiții, a 
planului pe luna august și se
mestrul II, pe întregul an 1989.

în cadrul ședinței, s-a apre
ciat că, deși pe primele 7 luni 
ale anului au fost obținute rit
muri de ■creștere a producției 
superioare celor din perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut, într-o serie de sectoare 
realizările nu se situează Ia 
nivelul planului, al posibilități
lor existente. Au continuat să 
se manifeste lipsuri serioase în 
organizarea și desfășurarea pro
ducției, în asigurarea condiți
ilor necesare îndeplinirii ritmice 
a tuturor prevederilor de plan. 
O atenție deosebită a fost a- 
cordată analizării cauzelor care 
au dus Ia neîndcplinirea sarci
nilor de export pe această pe
rioada.

Pornind de la rezultatele în
registrate, de la concluziile des
prinse din analiza efectuată in 
cursul ședinței și, îndeosebi, de 
la importantele sarcini prevă
zute pentru perioada ce urmea
ză, de la angajamentele luate 
de oamenii muncii privind în
deplinirea integrală a planului 
pe 8 luni pină la 23 August și 
pe întregul an pină la Congre
sul al XIV-Iea al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescn a 
cerut guvernului, conducerilor 
ministerelor, centralelor indus
triale și unităților economice 
să ia măsuri ferme pentru or
ganizarea exemplară a activi
tății in toate domeniile, să ur
mărească permanent modul cum 
se îndeplinește planul, să so
luționeze operativ toate proble
mele de care depinde realizarea 
nivelurilor de producție sta
bilite.

S-a indicat să sc acționeze cu 
hotârire pentru introducerea 
unui înalt spirit de responsa
bilitate, de ordine și disciplină 
în toate verigile producției, în- 
cepînd de Ia guvern, conduce
rea ministerelor și centralelor 
și pină jos, în unități, la fie
care om al muncii. In acest scop, 
s-a cerut să se raporteze zil
nic conducerii partidului sta
diul realizării producției, 
către întreprinderi, județe

ministere. In cadrul raportări
lor, va trebui să fie urmărită, 
in mod deosebit, realizarea ex
portului, punîndu-se accentul 
pe intensificarea contractării 
producției, vămuirea de urgen- § 
(ă a stocurilor existente, exe- § 
cutarea $1 livrarea ritmică a 
întregului fond de marfă, în 
structura, la nivelul calitativ și 
termenele prevăzute.

In ca privește investițiile, 
domeniu in care continuă să 
existe serioase rămineri in ur
mă, s-a indicat să se ia de ur
gentă măsurile ce se impun 
pentru a se grăbi ritmul lu
crărilor de consțructii-montaj, 
pentru a se finaliza, la datele 
stabilite, toate obiectivele cu
prinse ta plan și asigura darea 
lor în producție Ia capacitățile 
proiectate. In acest context, a 
fost subliniată răspunderea 
deosebită ce revine furnizori
lor de utilaje, care trebuie să 
livreze, la timp șl în cele mai 
bune condiții, echipamentele 
necesare noilor obiective 
vestiții.

S-a cerut, totodată, să 
corde o atenție maximă 
zării programelor de revizii și 
de reparații capitale, astfel incit 
să se asigure functionarea ne
întreruptă și la parametrii sta- 
bîlițf a tuturor capacităților de 
producție.

In același timpi s-a indicat 
să se urmărească și să se ra
porteze zilnic, pa 
dete și ministere, 
care se realizează 
de investiții.

Apreciind că slnt 
condițiile pentru _
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create toate 
____ ___  . îndeplinirea 
prevederilor stabilite, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolaa Ceaușescu, a exprimat 
convingerea că. aefionind pen
tru organizarea exemplară a 
muncii, întărirea disciplinei fi 
ordinii tn producție, a răspun
derii pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului ia 
toate domeniile de activitate, 
organele și organizațiile de 
partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii vor face totul in vede
rea Obținerii nnor rezultate cit 
mai bune in toate sectoarele, 
vor asigura îndeplinirea inte
grală a planului pe 8 luni pină 
la 23 August, iar pe întregul an 
pină la Congresul partidului.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a analizat RA
PORTUL PRIVIND MODUL DE 
ÎNDEPLINIRE A PLANULUI 
COSTURILOR DE PRODUCȚIE 
IN INDUSTRIA REPUBLICA
NA, IN SEMESTRUL I 1989.

Pe baza datelor prezentate. 
Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că se impune să se 
acționeze cu mai multă răs
pundere pentru reducerea chel
tuielilor materiale șl de pro
ducție, rentabilizarea tuturor 
produselor, eliminarea pierderi
lor, încadrarea In consumurile 
de materii prime, materiale, 
combustibili și energie prevă
zute, in normativele economico-

(Continuare tn pag. a 4-a)

MERITUOASĂ CÎȘTIGĂTOARE A TROFEULUI
Ieri, au luat sftrstt Întrece

rile interesantei competiții 
fotbalistice dotate cu „Cupa 
Dinamo", care 8-a bucurat de 
o valoroasă participare inter
națională.

Trofeul 
DINAMO 
învins cu 
BarL

a revenit 
care, in finală.

2-1 (1-1)

locul 3,Pentru . .
Lifege — Anvers 1—0

La Încheierea turneului, după 
decernarea cupei acordate câș
tigătoarei competiției, au mal 
fost înmînate următoarele 
trofee :

• cea mal disciplinată 
chipă : Anvers ;

Standard 
(0-0).

echipei
*

pa A. S.

• cupa pentru cel mai bun 
jucător al turneului : I.upn 
(Dinamo);

Căpitanul echipei dinamoviste la 
golul victoriei in finala cu Bort

meciul de ieri, Lupescu, interi* 
Foto : Aurei D. NEAGU

§ • cupa pentru cel mai teh-
s nie jucător al turneului: Joao 
Ș Paule (Barf) j

• cupa pentru cel mal bun 
portar al turneului: Bodart 
(Standard LtfegsJ i

§

• cel 
„finalei 
namo) ;

mai bun jucător al 
mari": Lupescu (Di-

• od mat ttnăc Jucător al 
competiției : Parcata (BarQ.

• cel 
„finalei 
(Standard) |

mai bun jucător ăl 
mici" i Rosenthal Cltiți cronicile meciurilor tn 
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Edifia a XXXII-a a Diviziei A la handbal feminin

CAMPIONATUL ÎN PERSPECTIVA MARILOR
CONFRUNTĂRI INTERNAȚIONALE ALE ANULUI
Mal devreme dedt băieții, 

fetele lnceo o nouă ediție. ■ 
campionatului Diviziei A de 
handbal, cele 12 formații reu- 
nlndu-se chiar mi ine 
prima etapă a 
XXXII-a ediții, 
campionat isi are. 
portanta lui, insă 
1989/1990". sau cel . ...... 
parte, se va desfășura tn per- 
spectlva unui calendar inter- 
national oficial nu doar incăr- 

Sî cat, dar și plin de o foarte 
§ mare responsabilitate, tn tlm- 
§ pul celor 11 etape ala turului 
& componentele echipei reprezen- 
§ tative a României vor trebui 
§ să facă dovada capacității lor 
§ de abordare la cei mal ridicat 
§ nivel posibil a Campionatului 
§ Mondial de calificare in grupa 
Ș valorică A. competiție progra- 
§ mată in Danemarca in prima 

decadă a lunii decembrie. Re- 
§ intrarea in elita mondială este

s

3

pentru 
celei de a 

Fiecare nou 
desigur, im- 

.maratonul 
puțin prima

un obiectiv pe deplin posibil 
de realizat, insă pentru 
gerea lui (concurența 
foarte mare 1) echipa 
noastre are obligația
„încarce bateriile" Ia capacita
tea maximă, printr-o pregătire 
fizică și tehnico-tactică de ex
cepție. Or. se știe că In re
gim de competiție se pot ațin* 
ge înalții parametri ai unei 
pregătiri fără cusur, astfel ca 
pe măsura avansării către fa
zele superioare ale „examenu
lui danez" forța de exprimare

atin- 
va fi 

tării 
să-și

(pe toate planurile) să fie ta 
continuă creștere.

Abia revenite din Danemar
ca majoritatea handbalistelor 
componente ale echipei repre
zentative se vor duce direct 
la... antrenamente! De astă 
dată in vederea participării la 
competițiile europene inter- 
cluburi. Cele trei sau patru 
formații care vor evolua la

Ion GAVRILESCU

(Continuare tu pag. 1-3)

Finalele „Dacladci” la lupte libere seniori

ÎNTÎLNIRI VIU DISPUTATE
ÎN PRIMA ZI DE CONCURS

Azi, de la ora 9, In sala Olimpia din Timișoara

START IN ÎNTRECERILE CONTINENTALE DE BASCHET-CADETE
TIMIȘOARA, 4 (prin tele

fon). „Orașul florilor" nu-și 
dezminte tradiția de gazdă os
pitalieră. Așa stau lucrurile și 
cu participantele la cea de a 
8-a ediție a Campionatului 
European de baschet pentru 
«adete, sosite in localitate 
pentru a-și disputa întiieta- 
tea continentală. Pentru a- 
ceastă mare competiție, timi
șorenii au făcut eforturi dem
ne de subliniat pentru ca des

fășurarea Întrecerilor să aibă 
loc in cele mai bune condi- 
țiunl. Sala Olimpia a îmbră
cat straie de sărbătoare. Toiul 
strălucește de curățenie, Iar 
noile panouri au întrunit su
fragiile tuturor competitoa
relor, care le găsesc de exce
lentă calitate.

________________ Paul IOVAN 

(Continuare tn pap. s 4-a)

-------------------------- PROGRAMUL ÎNTRECERILOR --------------------------

StMBATA, de la ora 9,3» s Franța — Spania, Polonia — 
U.R.S.S. ; de Ia ora 14 : R.F.G. — Cehoslovacia. Italia — Unga
ria. ceremonia de deschidere. Olanda — România, Grecia — 
Iugoslavia.

DUMINICA, de la ora 9,30 : R.F.G. — Ungaria, Polonia — 
SDanla ; de la ora 14,30 : Franța — Grecia. Italia — Olanda, 
Cehoslovacia — România, U.R.S.S. — Iugoslavia.

IAȘI, 4 (prin telefon). Vineri 
dimineața, în Sala Sporturilor 
din localitate a sunat primul 
gong al etapei finale a compe
tiției naționale Daciada la 
lupte libere pentru seniori, la 
startul căreia s-au aliniat 151 
de concurenți. Lupta pentru 
centurile de campioni a fost 
aprigă încă din prima zi, 
„sorții" aducînd pe saltelele de 
concurs, chiar din turul Inau
gural, cîteva partide care ar fi 
putut foarte bine să se dispute 
duminică dimineața, cu prile
jul reuniunii finale. Una dintre 
acestea a fost cea dintre mezi
nul echipei noastre naționale, 
dinamovistul brașovean Romică 
Rașovan (48 kg), și un mai 
vechi component al lotului na
țional, Dumitra Drăghici (Stea
ua). Rașovan a început foarte 
hotărît lupta, și-a fixat adver
sarul la parter și a atacat In 
continuare, acumulînd noi 
puncte tehnice, fără să-i ofe
re partenerului de Întrecere 
posibilitatea să realizeze nid 
măoâr un punct. Victorie da
ră. 5—0 pentru Rașovan.

In rtndul meciurilor decisive

pentru cucerirea titlului de 
campion al Daciadei s-a nu
mărat $1 cel dintre „greii" Pe- 
trișor Cruceanu (Steaua) si 
fostul multiplu campion al 
tării. Andrei Ianko (Dinamo 
Brașov). A fost o luptă deo
sebit de aprigă si echilibrată, 
dar din păcate lipsită de pro
cedee tehnice spectaculoase, 
tn final, cu un singur punct 
tehnic, Cruceanu a fost decla
rat învingător.

Proaspătul vicecampion eu
ropean de juniori, Mircea Gu- 
țuș (C.S. Onești), evoluînd la 
o categorie peste greutatea sa, 
obișnuită (48 kg), și în rîndul 
seniorilor, a avut de înfruntai 
un adversar deosebit de difi
cil. Lucian Urne (St. R. Bra
șov). Guțuș a fost condus 1* 
puncte, 7—11. și se părea că va 
fi Întrecut Dar, cu o voință 
deosebită șl cu o pregătire fi* 
zică excelentă, el a egalat, 
reușind chiar să cîștige (13—»

Mihoi TRANCA

(Continuare ta pap. 2-3)



Campionatele Naționale de talere
—. ........................... ..................... -...... .

„VMlORII" Dl IA... VÎNĂTORULț HMIȘOARA 
CAMPIONI IA SKfH

Două sînt evenimentele prin
cipale ale celei de a doua zile 
a Campionatelor Naționale de 
talere, ambels aparținînd pro
bei de skeet. In primul rînd, 
Ipan Toman a repetat perfor
manța din prima zi, (74/75 td.), 
iar totalul de 148/150 td. 11 
rțienține singur in fruntea cla
samentului intermediar la o 
distantă de un singur taler 
față de următorul clasat. A- 
Cesta nu mai este Gazetovici, 
care a pierdut complet ritmul, 
cî, băimăreanul Atila Ciorba
— el fiind al doilea remarcat
— care a reușit prima zi pli
nă din actuala ediție a cam
pionatelor, cu 75/75 td. In- 
cercînd să refacă terenul pier
dut in reuniunea inaugurală, 
Ciorba și-a intrat in mină, 
așa că ultima zi, cea de sim- 
bătă, se arată a fi promițătoa
re în privința luptei pentru 
cîștigarea titlului de campion 
național și al Daciadei. Și Ni-

colae Marin fl-a revenit * 
„semnat" fi el an total de 
75/75 td. ță, tn consecință, a 
urcat pe locul 3, eu 146 td.

Interesantă a fost disputa pe 
echipe in aceeași probă. Suc
cesul a suria, in cele din ur
mă, la un singur taler dife
rență. vinătorilor de la... Vînăto- 
rul Timișoara, care au urcat pe 
prima treaptă • podiumului 
de premiere Înaintea sportivi
lor de la Steaua. In fine, pe 
locul 3, performerii de la U- 
nirea Joița, și ei la doar 3 ta
lere de precedenții lor.

In proba de talere aruncate 
din șanț (trap), conducea ieri 
Florin Baban (Olimpia), mare
le favorit de altfel al probei, 
dar punctajul său era destui 
de scăzut: 70/75 t.d. Pe pozi
țiile următoare : 2. Vlădoiaim 
(Olimpia) 68 td. și 3. Anto
nescu (Steaua) 66 td.

Radu T1MOFTE

RALIUL „COLOANA INFINITULUI
Zilele trecute, la Tg. Jiu, s-a 

dat startul în cea de a XIII-a 
ediție a Raliului „Coloana In
finitului". Si de această dată, 
gorjenii, iubitori ai automobi
lismului, au organizat o com
petiție ce s-a bucurat de suc
ces — cu oaspeți din toate col
țurile țării : Brașov, Maramu
reș, Vaslui, Sibiu, Suceava, Me
hedinți, Hunedoara s.a. La 
start s-au prezentat 85 de echi
paje. 19 au fost respinse la 
revizia tehnică, apreciindu-se 
eă mașinile respective nu sint 
corespunzătoare (cam multe !), 
66 au luat startul, cursa fiind

,“ LA
terminată de 53 echipaje (13 
abandonuri). După ce s-au 
străbătut 269 km. cu 13 con
troale orare, 10 probe de cla
sament. pe un traseu care a 
trecut prin Țicleni — Tg. Căr- 
bunești — Novaci — Rinca (al
titudine 1.700 m) — Lainici, 
concunențil s-au reîntflnit la 
Tg. Jiu (în preajma Coloanei 
Infinitului, de unde se dăduse 
Si startul) si, firesc, «-au alcă
tuit clasamentele. Pe primele 
trei locuri In acest Raliu de 
Divizia B — gr. : 1. V. 
1. 8. Moraru — R. Roventa, 2. 
V. Oprea — D. Popescu. 3. A.

DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pap. 1)

Cupa Campionilor Europeni, 
Cupa Cupelor și Cupa Federa
ției Internationale de Hand
bal au de apărat un prestigiu 
ale cărui ecouri se vor reac
tiva atunci cînd, după tragerea 
la sorți de la Basel, unor for
mații le vor fi hărăzite ea ad
versare Știința Bacău (ciștigă- 
toarea ultimei ediții a Cupei 
Cupelor) și Chimistul Hm. 
Vîlcea (în vitrina căreia se 
află, pentru a doua oară, Cupa 
I.H.F.). După opinia noastră, 
handbalul feminin românesc 
poate, in sfîrșit — la interval 
de mai multi ani — să emită 
justificate pretenții de a se 
lupta din nou pentru un nou 
titlu mondial (în 1990, la C.M. 
grupa A), pentru aducerea in 
țară a unor (pluralul nu este 
întîmplător) noi trofee europe
ne... Pe o arie mai restrânsă, 
dar nu lipsit de importantă.

este și Campionatul Balcanic 
al echipelor de senioare Ală
turi de reprezentativa Iugo
slaviei. una de primă mărime 
în handbalul mondial, ie cea 
a Bulgariei, ale cărei progrese 
în ultimii ani sînt mai mult 
decât evidente, reprezentativa 
României va participa. în pe
rioada 1—5 noiembrie, la C.B. 
din Tureia. cu dorința manifes
tă de a cuceri medalia de aur. 
Examenul nu va fi ușor, dar 
avem convingerea că handba
listele și antrenorii Bogdan 
Macovei și Gheorghe Ionescu 
vor aborda eu un astfel de 
gînd tradiționala întrecere.

Ne-am referit la obiective
le interationale. in primul rind. 
însă noul campionat se cere 
abordat cu deplină responsa
bilitate și de către formațiile 
care nu au .Ambasadoare" în 
lotul reprezentativ. singura 
modalitate prin care se poate 
ajunge la un handbal puter
nic, competitiv pe plan inter-

Vățați și practicațiînotul
Dacă sin tem de ■- 

_jrd că Învățarea 
Înotului, a progresi
ei exercițiilor ajută
toare solicită eu pre
cădere latura volitivă 
din comportamentul 
unul copil Începător, 
de regulă temător șl 
înfricoșat de noul me
diu In care ajunge 
(apă. bazin. aglome
rație etc.), atunci a- 
legerea exercițiilor șl 
organizarea condițiilor 
de lucru vor deveni 
optime numai în mă
sura In care acestea 
corespund așteptărilor, 
intereselor copilului.

Pentru copiii care 
„fac bale" și se scal
dă. colacul de Înot 
devine un articol in
dispensabil. Pentru in
structori șl antrenori 
acest colac reprezintă 
un ajutor care trebuie 
folosit astfel incit în
cepătorul să nu 
mînă convins 
„înot" înseamnă 
lac"! Din acest : 
este bine ca cel 
treapta obișnulrii 
apa (în 
imersia

„co- 
motlv 
puțin 

cu 
șl 
și

care apare 
capului

controlul conștient al 
respirației) să nu fio 
asociată cu folosirea 
colacului. Ideal ar ti 
ca acesta să fie folo
sit după ce copilul a 
exersat bine echlll- 
librul de plutire in 
pozițiile fundamentale 
de Înot șl chiar după 
Învățarea săriturii ta 
picioare șl a „călcării 
apei", cînd colacul va 
deveni cu adevărat un 
material ajutător pen
tru prelungirea dura
tei de lucru a fiecărui 
exercițiu.

In acest fel, învăța
rea este condusă di
rect pe calea stimulă
rii senzoriale, care 
presupune conturarea 
unui al șaselea simț, 
„simțul apei“, care nu 
poate fi altceva decît 
un „coktail" din ceea 
ce vede, aude, simte, 
miroase, sau gustă În
cepătorul în primele 
lecții. Atunci cînd a- 
cest noian de senzații 
produc plăcere, desi
gur că interesul copi
lului pentru Înot va 
crește și mal mult.

La modul concret, 
vă Dronunem ca învă
țarea Înotului să se 
desfășoare intr-un ba
zin cu apă adîncă, cu 
succesiunea următoa
relor exerciții: 1. șe- 
zînd cu picioarele ta 
apă (flg. 1); sprijin 
ghemuit la marginea 
bazinului, deci obiș- 
nuirea eu apa; 3. seu*

■ O AGENDA ÎNCĂRCATA ■
reintră curând 
ziua de 20 au- 
debutul intr-o 

la

Și rugbyul 
în actualitate, 
gust marcind 
nouă ediție de campionat, 
nivelul eșalonului de elită
grupa I valorică, de 12 echipe 
(pentru celelalte 16 diviziona
re A prima etapă e programa
tă la 3 septembrie). Dar nu 
ne mai desparte mult timp 
nici de întîlnirile internaționa
le ale toamnei, cuprinse în- 
tr-o bogată Ji diversă agendă, 
inclusiv cu puncte 
Tricolorii vor juca, 
cu reprezentativa, 
la 24 septembrie, 
după trei săptămîid 
ze in compania 
Samoa de Vest. După aceste 
meciuri-test, urmează două 
partide dintr-o nouă ediție a 
competiției continentale de 
sub egida F.I.R.A. : pe 22 oc
tombrie cu U.R.S.S., iar pe 19 
noiembrie cu un adversar ce 
urmează a fi desemnat. Toate 
întîlnirile amintite se dispută 
pe terenurile noastre, naționa
la avînd, în decembrie, o uni*

că — dar cit de importantă I 
— deplasare, in Scoția. Un 
program realmente de atrac
ție, care va fi completat de 
jocurile reprezentativei de ti
neret, din 20 septembrie și 11 
octombrie, cu ocazia turnee
lor echipelor Zimbabwe și Sa
moa.

în privința orașelor-gazdă 
ale acestor confruntări inter
naționale, s-a vorbit, în recen
ta ședință a Biroului F.R.R., 
de Baia Mare, Constanța, Iași, 
Brașov, Focșani, Bîrlad. Indi
ferent unde vor avea loc par
tidele, așteptăm — de pe a 
cum I — cu totul alte evolu
ții din partea rugbyștflar noș
tri fruntași 
decît acelea 
m in tire din 
lor englezi...

■ VERIFICARE BINEVENITĂ

în viitorul sezon, 
de neplăcută a- 

compania jucălori-

■

V.W.W

■ Insen

: Mai mu

—
de inedit, 
mai întii, 

Zimbabwe, 
pentru ca 
să evolue- 

selecționatei

Un lot de tineret a participat, 
se știe, la turneul disputat zile
le trecute la Moscova. Se cu
nosc șl rezultatele (18—11 cu se
lecționata din Tara Galilor, ca
re a inclus un... englez, „demi" 
al reprezentativei secunde, șl un 
neo-zeelandez; 12—33 cu U.R.S.S.;
U—16 cu a doua echipă 
că), dincolo de acestea 
nînd aprecierea comună 
ducătorului delegației, ____ _
Constantin, și antrenorilor — 
Constantin Fugigi, Ion Teodo- 
rescu — asupra „utilității competi
ției, ea prilejuind rodarea de 
elemente de perspectivă**. Numi
tul trio de ex-intemațlonall a 
dat o serie de amănunte legate 
de meciurile de la Moscova: trei 
accidentați in primul dintre ele 
(Gurănescu, Tutunea, Slușariuc),

doflea. Mitocaru în

EDIȚIA A XIII-a
Oprea — D. Popescu, 2. St. 
Lupsanu — St. Sandu (ambele 
Brașovia). 3. N. Boroiu — A. 
Zichil (Calculatorul București); 
gr. ,.C“ : 1. S. Moraru — R. 
Roventa (Dacia Pitești). 2. A. 
Bortea — P. Ghicheria (Trac
torul Brașov). 3. A. Rădulescu 
— M. Dimitrovici (Cîmpulung 
Muscel) ; echipe : 1. Brașovia.
2. Volanul Vaslui. 3. Tractorul 
Brașov. Clasament pe CJAK- 
uri : 1. Cîmpulung Muscel, 2. 
Dolj-Oltcit 3. Energia Tg. Jiu. 
Clasament general individual: 
Bortea — P. Ghicheria.

PROGRAMUL 
PRIMEI ETAPE

BUCUREȘTI, «ala «o- 
reasca (de la ora 101: 
Mecanică Fină București 
— Rapid București. BRA
ȘOV: Rulmentul — Texti
la Zalău. CONSTANTA : 
Hidrotehnica — TEROM 
lași. TIMIȘOARA : Con
structorul — Știința Ba
cău. PIATRA NEAMȚ : 
Betonul Săvlnești — Chi
mistul Bm. Vîlcea. Parti
da C.F.R. Craiova — Mu
reșul Tg. Mureș a-a ju
cat miercuri.

național. La realizarea obiecti
vului amintit trebuie să-și a- 
ducă o contribuție constructivă 
și corpul de arbitri, misiunea 
„cavalerilor fluierului" fiind 
aceea de a veghea ca Întrece
rile să se desfășoare într-un 
desăvîrșit climat de disciplină 
și corectitudine și conform ce
rințelor marilor întreceri in
ternaționale.

fundări progresive in 
poziție de atîrnat ver
tical șl exersarea plu
tirii verticale (flg. 
8—3) î 3. șezind șl, cu 
ajutorul Instructorului, 
Învățarea plonjonului, 
a plutirii șl a mișcă
rilor de înaintare

picioare craul (pluta), 
exercițiu finalizat eu 
Înaintare In plutire pe 
spate-craul (flg. 4).A- 
ceste 3 exerciții prin
cipale pot fi combina
te. astfel ea primele 
3—4 lecții sâ fie den
se. cu multe repetări, 
mal ales pentru for
marea convingerii că, 
cu puțină răbdare, 
corpul plutește fâ'' 
mișcări inutile.
Prof. Mircea OLARI! 

Desene prof. 
Alexandrina OVEZEA

Tofan ta al _ .
ultimul, ceea ce a subțiat rân
durile efectivului, de Zi de ju
cători. determinind alte improvi
zații pe lingă acelea din start — 
Toian, spre pildă, Întrebuințat 
mijlocaș Ia deschidere ; in com
pania reprezentativei Uniunii 
Sovietice, formația noastră a 
rezistat o repriză, 8—10; unele 
greșeli individuale au generat 
înfrângerea din a treia intllnlre, 
ratîndu-se astfel o foarte posi
bilă victorie. Cele mai așteptate 
au fost insă propunerile nomi
nale pentru lotul național, argu
mentate pe multiple planuri, qel 
„In cauză** sînt Tufă, Botezate, 
Cojocariu, Moțoc, Șugar. Șnga- 
ru. Gurănescu, Cr. Constantin 
(ca taloner), C. Florescn, Fran- 
ciuc, Chirilă.

■ PENTRU UN SALT CALITATIV ■

sovietl- 
rămî- 

a con- 
Florin

Am amintit mal înainte de șe
dința Biroului federal. Ea ne-a 
părut extrem de interesantă, fi
ind puse pe tapet probleme de 
stringentă actualitate — toate, în 
căutarea căilor de realizare a 
unui salt calitativ in Întreaga ac
tivitate. Continuîndu-se o sea
mă de acțiuni valoroase din ul
tima vreme, var îl depuse efor
turi, spre pildă, pentru crearea 
unul centra național de juniori, 
dezvoltarea activității de mini- 
rugby (pe baza experienței din 
București, Bîrlad. Brașov. Iași, 
Constanța, Năvodari) pînă la 
lansarea unei întreceri pe plan 
republican, angrenarea specialiș
tilor, a tuturor foștilor jucători 
de renume de pe cuprinsul ță
rii. S-a dezbătut critic aspectul 
deteriorării spiritului de falr- 
play, subllniindu-se că abaterile 
vor fi sancționate eu exigență 
sporită (atenție, ta unele cazuri 
pedepsele slnt dublate!), s-a 
vorbit despre necesitatea conlu
crării antrenor-medie la nivel 
superior, despre noile metode de 
delegare a arbitrilor, despre per
fecționarea antrenorilor — un 
autentic imperativ —. despre ce

■ PE... TREISFERTURI ■
DUNAMO a susținut două 

jocuri ta Bulgaria, la invitația 
echipei Levski Spartak Sofia, in 
fața căreia a ctatigat ambele 
tntilnlrl, la scoruri clare, 38—16 
șl 48—6. In prezent, aflăm de la 
președintele secției. Călin Mate- 
escu, antrenorii Gheorghe Nica 
șl Mircea Paraschiv efectuează, 
împreună cu devil lor, un sta
giu de pregătire la Victoria Ar* 
paș (jud. Brașov). Noutăți ta 
lot: T. Brlnză, de la Grivița Ro
șie, N. Soare — C.F.R. Brașov, 
D. Manolache — Rulmentul Bir- 
lad.

STEAUA va evolua, sAptămîna 
viitoare, la Moscova, ta tradi

rințele unei selecții cu adevărat 
științifice. „Să cultivăm calită
țile specifice rugbystulul român, 
ce ne-au adus atitea frumoase 
satisfacții", au subliniat mai 
niulți vorbitori, exemplifieîndu-se, 
în acest sens, de către tinerii 
antrenori Florin Popovici șl Pe
tre Ianusevicl, prin mobilizarea, 
dăruirea, spiritul de patriotism 
Chiar, ce au caracterizat evoluția 
juniorilor șl au făcut posibil 
succesul lor ta Turneul Priete
nia.

Vizavi de apropiatul start 
competițional, s-a Insistat asu
pra importanței testării divizio
narilor. privită ca un mijloc de 
verificare a capacității de efort, 
a calităților tehnice, dar șl 
drept o posibilitate de selecție. 
Cert e că normele de control vor 
fl susținute centralizat, cu lo
tul complet al fiecărei echipe, 
jucătorului care nu Întrunește 
punctajul minim după susține
rea probelor urmtad să 1 se re
țină carnetul de legitimare, ridi- 
dndu-l-se astfel dreptul de • 
participa la meciuri. In plus, 
antrenorii se vor prezenta cu 
caietele proprii de observații.»

ționala partidă eu formația In
stitutului de aviație „Iuri Ga
garin". Aceasta, după perioada 
de acumulări la Ctinpulung Mol
dovenesc. în ce privește garni
tura campioanei, antrenorii 
Theodor Rădulescu șl Adrian 
Mateeacu ne-au vorbit despre 
promovarea, ta continuare. a 
unor tineri de perspectivă, Ast
fel, pe lingă un Budișteanu sau 
Nedeicu, va apare |i centrul M. 
Stan, incA junior, din propria 
pepinieră.

Rubrică redactată de 
Geo RAEȚCHI

CIȘTIGURI IN CIRCUITUL „TROFEULUI SPORTUL"
. De la lansarea ideii unui 

circuit de turnee „play-off-‘ 
pentru divizionarele A de vo
lei, cei mai entuziaști s-au a- 
rătat a fi antrenorii echipelor 
feminine (deși debutul l-au 
făcut băieții, cu turneul de la 
Bistrița), în frunte cu N Roi- 
bescu (Penicilina Iași), M. Ni- 
culescu (Chimia Rm. Vîlcea), 
C. Stan (Flacăra Roșie Bucu
rești) și, nu în ultimul rînd, 
Fl. State și Șt. Vasilko (Ra
pid), conducerea secției fero
viare bucureștene avînd me
ritul sugerării inițiativei. Pe 
parcursul competiției dotate 
de redacția noastră cu „Tro
feul Sportul" au aderat la idee 
și alte echipe din primul eșa
lon : C.S.M. Oțelul Tîrgoviș- 
te, Știința Bacău, Universi
tatea C.F.R. Craiova (în pofi
da faptului că cele mai bune 
jucătoare ale sale șe află la

TURNEUL NR. 4
Organizatorii celui de al pa

trulea „episod" din cadrul „Tro
feului Sportul", clubul Chimia 
și C.J.E.F.S. Vîlcea, ne-au .rans- 
mls că au luat măsurile cuveni
te pentru buna desfășurare a 
competiției, programată de luni 
pînă joi în Sala sporturilor. A- 
matorii de volei din localitate (și 
sint numeroși) au posibilitatea 
urmăririi unui program bogat 
(cite 4 meciuri zilnic) șl atrac
tiv. Se preconizează, deci, și 
un succes de public. Reamintim 
competitoarele: Chimia Rm. Vil- 
cea, Rapid București. Penicilina 
Iași, C.S.M. Oțelul Tîrgoviște, 
știinta Bacău, Universitatea 
C.F.B. Craiova, C.S.M. Liberta
tea Sibiu și, probabil, Oltclt Cra
iova. Ședința tehnică, mîine sea
ră.

lot) și C.S.M. Libertatea Si
biu (din păcate, Flacăra Ro
șie — avînd momentan pro
bleme de efectiv — a renunțat 
la două turnee de mijloc). A- 
cum, la jumătatea circuitului, 
deci după 3 turnee și in pra
gul celui de al patrulea, am 
încercat să facem o scurtă re
trospectivă, pornind de la în
trebarea : este (sau nu) utilă 
o astfel de competiție ? Toți 
cei patru antrenori amintiți la 
început presupuneau a priori 
că va fi. Practica le-a dat 
dreptate ? • In primul rind, 
ne spunea N. Roibescu, utili
tatea acestui circuit de turnee 
deriva din faptul că echipele 
umpleau, printr-un sistem de 
concurs organizat, o vacanță 
competițională foarte lungă.. 
Apoi, antrenamentul e antre
nament, iar jocul — chiar cu 
o miză mai scăzută — oferă și 
posibilitatea pregătirii, și a ve
rificării acumulărilor în antre
namente sau a schemelor tac
tice, a testării rezervelor, mai 
ales a tinerelor jucătoare • 
Cum s-au concretizai antici
pările 7 • Chiar peste aștep
tări. Și cînd spun asta, mă re
fer la ambiția cu care joacă, 
totuși, echipele. Chiar dacă 
i-ezultatele nu au greutatea ce
lor din campionat. Atmosfera 
de adevărat concurs oficial 
care a înconjurat turneele de 
pînă acum este cea mai bună 
dovadă • Care a fost cîștigul 
cel mai mare pentru echipa 
dv., Penicilina, de pildă 7 • 
Fără îndoială, în afara men
ținerii în pregătire, cu obiec
tiv, a întregii formații, roda
rea tinerelor este realmente
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care... Condu 
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de concurs, c 
tehnic și (fin 
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s-a dovedit f< 
el, în turul II 
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Un alt meda 
cheiate) „eui 
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(52 kg), evolu 
blicului proi 
punctajul max 
două tururi. î 
tuș pe G. Grii 
Iași) și P. Hîz

WMINISTRATIA
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LA TRAGERE 
AUGUST 1989 
43 32 55 82 67 ’ 
gerea a Il-a : 
57 79 30 20. Fc 
tiguri: 644.329 1
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08 m LA 15 ANI !
dintre recordmanii lumii la înălțime

O REUȘITĂ COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ
’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiririuiiiiiimiiiiuiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiun ASTĂZI. KOI JOCURI
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parația care se
la sine... Și am ales. In a- 
oeastă privință, doar pe 
eîțiva dintre ultimii record
mani ai lumii 1
• Cubanezul Javier Soto

mayor — 2,44 m în acest 
sezon (născut la 
196 cm și 76 kg) la 15 
1982, a sărit doar 2,00 
(1983 — 2,17 m, 1984
— 2,33 m, 1935 ----
1986 — 2,36 m, 
«a, 1988 — 2,43

9 Suedezul, 
berg — 2,42 m 
la 5.1.1965 ; 200 cm, 79 
la 15 ani, în 1980, avea un 
record de 2,07 m (1981 —
2,21 m, 1982 — 2,26 m,
— 2,33 m, 1984 — 2,33,
— 2,38 m. 1986 — 2,33
1987 — 2,43 m, 1988
2.39 m).

• Sovieticul Igor Paklin
— 2,41 m la
15.6.1963 ; 193 cm, 
La aceeași virstă, 
în 1978, reușise 
(1979 — 2,06 m, ___
2,18 m, 1981 — 2,21 m, 1982
— 2,24 m, 1983 — 2,33 m
1984 — 2,36 m, 1985 — 2,41 
m, 1986 — 2,38 m, 1987 —
2,38 m, 1988 — 2,36 m).
• Sovieticul Rudolf Po-

vîrnițîn (n. 12.7.1962; 201 cm, 
75 kg) primul săritor care 
a ajuns la 2,40 m tn 1985 
(la 18 ani, în 1980, a trecut 
2,02 m, 1981 — 2,15 m, -----
— 2,18 m, 1983 — 2,22
1984 —2,21 m, 1985
2.40 m, 1986 — 2,30 m,
— 2,29 m, 1988 — 2,36

Am ales doar patru 
tre recordmanii lumii. Nicî- 
tmul n-a avut un start atît 
de rapid ca Robert-Paul 
Lungu. dar fiecare a ajuns 
tot mai sus. Asta nu în
seamnă că... Dar poate tai- 
semna 1 Bineînțeles, in pri
mul rînd depinde de Lun
gu. Ce-ai de xls Robert?

Romeo VILARA
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PS. In 1988 Lungu • reu
șit 1,93 m, anul acesta, la 
sală, a sărit 1,98 m, apoi, zi
lele trecute, la Campiona
tele juniorilor II a trecut 
la 2,03 și acum, deocamda
tă, 2,08 m... Și un 
nunt plin de tîlc : 
pregătit multilateral, 
lergat 200 m tn 23,8 
fi mult, dar e bine 1

amă- 
Lungu, 
a a- 
s. N-o

r fi 
multe

'ere 
onor 

1 trei 
: cit 
pildă, 
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mind" 
briela 
Ama

nn 
ulari- 

Prin 
sea- 
ceea 

i fie- 
le că, 
riența 

plan 
tine- 

ezen-

ta în campionatul viitor Ce ca 
titulare, fie ea rezerve 
des și mai mult timp folosi
te în teren • Deci, Penicili
na se va prezenta la sezonul 
din toamnă cu ceva eiștlguri, 
probabil mai puternică dccît 
în ediția trecută a campiona
tului... • Sigur. Dar nu numai 
Penicilina, ci și celelalte parti
cipante la competiție- Toate 
au lansat multe jucătoare ti
nere care au crescut văzînd cu 
ochii. Și este bine pentru vo
leiul nostru feminin In gene
ral. La sfîrșitul circuitului 
„play-off“ vom avea, desigur, 
argumente în plus în 
sens....

mai

acest

Rubrică redactată de
Aurelian BREBEANU

LA LUPTE LIBERE
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iești).

Evoluînd la o categorie supe
rioară de greutate (57 kg). Do
rinei Bîrcu (Dinamo Brașov) a 
fost întrecut la puncte de 
Auirel Ciufulescu (Steaua), dar 
și de Radu Ana, ultimul păs- 
trînd cele mai mari șanse de 
ocupare a locului I. Șl la 68 
kg, ca și Ia alte categorii, fa- 
voritii au depășit cu bine pri
mul tur, obținînd victorii ca- 
ne-i mențin în lupta pentru 
locurile fruntașe. între M — 
Traian Marinescu (Dinamo 
Brașov), Constantin Dănăilă 
(Pandurii Tîrgu Jiu) și Daniel 
loniță (Rapid).

II ItHO-PmilSPOIII INfOHMHZl
tASE
JIN 4 
a Is 
xtra- 
19 44

cîș-

! de 
va

avea loc în București. în sala 
cb’^’ilui din str. Doamnei nr. 2, 
încenînd de la om 16.30. Aspec
te de la operațiunile de tragere 
vor butea fi audiate la radio. De 
nrosramul I. la ora 17.30. nume
rele extrase urmînd a fl re
transmise. ne același 
la ora 22.30 (dună 
„Panoramic Sportiv").
Sl luni. 7 august. la‘ ora 8.55.

program, 
emisiunea 

precum

Cu toate eă a prezentat o 
formație fără șapte dintre ti
tularii cu care încheia sezo
nul trecut, Dinamo a ciștigat 
de o manieră sigură, convin
gătoare competiția internațio
nală pe care a organizat-o ți 
care s-a bucurat de un real 
interes, prin participarea va
loroasă și spectaculozitatea ce
lor patru partide.

Ieri, în finala cu Barî (re
centă divizionară A italiană, 
Întărită, față de lotul eu care 
a promovat, cu doi profesio
niști brazilieni și unul argen
tinian), Dinamo s-a dovedit, 
pe ansamblul celor 90 de mi
nute, net mai bună decît te
nacele (și, uneori... arțăgo
sul_ ) său adversar, cîștigîrid
cu 2—1 (1—1), dar credem că 
nu greșim afirmînd că, mai 
ales față de aspectul celei de 
a doua părți și de numărul 
de ocazii de gol, diferența pu
tea fi mult mai mare.

După un Început de „tato
nare" și o primă ocazie (min.

9) ratată de Lupescu, cei care 
deschid scorul sint oaspeții: 
in min. 12, Paulo Joao este 
faultat în careu și MAIELLA- 
RO transformă sigur penal- 
tyul just acordat : 0—1. După 
trei minute, Răducioiu și Vis- 
creanu ratează „în cuplu" o 
mare ocazie de egalare, dar a- 
ceasta se produce, totuși, în 
min. 22 : Mesaroș, un fundaș 
rapid și cu deosebit apetit o- 
fensiv, pătrunde în careul ad
vers, este faultat și LUPU în
scrie cu siguranța-i caracteris
tică, din punctul de la 11 me
tri : 1—1. Tot el se remarcă, 
în continuare, prin cîteva șu
turi din afara careului, etalind 
și calități de „tunar" pe care 
i le cunoșteam mai puțin de- 
cît pe cele, certe, de tehnician.

La reluare, în min. 46, du
bla ratare Lupu — C. Zamfir 
dă semnalul ofensivei cvasito- 
tale pe care Dinamo avea s-o 
poarte în repriza secundă. în 
min. 50, C. Zamfir șutează pu
țin pe lingă poartă, pentru

în partida pentru locurile 3-4

STANDARD LIEGE-ANVERS 1-0 (0-0)

ca

în min. G7 să se producă ine
vitabila desprindere în favoa
rea echipei noastre, grație li
nei faze de mare finețe și 
spectaculozitate, creată de 
Lupu. Acesta are o impetuoasă 
și, în același timp, abilă ac
țiune pe aripa stingă, încheia
tă cu o pasă-centrare, pe care 
LUPESCU o transformă în- 
tr-un gol viu aplaudat și în
delung savurat de tribune.

Din acest moment, Dinamo 
stăpînește terenul, chiar dacă 
Bari forțează mal mult In a- 
tac, mai ales prin excelentul 
tehnician Joao Paulo. în mi
nutele 69 (Timofte, șut puțin 
afară) ți apoi 77 (Răducioiu, 
șut în portar), Dinamo ratează 
6 detașare mai netă. Emoții 
insă la poarta lui Stelea, in 
min. 83, cînd Lorenzo, din po
ziție bună, trimite puțin peste 
transversală și, în final (min. 
89), o nouă mare ocazie dina- 
movistă, Damaschin și Rădu
cioiu atacînd „doi contra unu", 
dar nesincronizat.

Arbitrul A. Porumboiu (aju
tat la linie de D. Buciuman 
și C. Gheorghe). a condus for
mațiile :

DINAMO : Stelea — ME
SAROȘ (min. 68 Bucur), DO
BOȘ, Matei, Varga — VIS- 
CREANU (min. 60 Cr. Sava). 
TIMOFTE, LUPESCU, LUPU 
— Dochia (min. 31 C. Zamfir, 
min. 68 Damaschin), Răducioiu.

A. S. BARI : MANNINI — 
Brambati, LORENZO, Carrera, 
Terracenere — Urbano (min. 
46 Perrone), GERSON, Di 
Gennaro (min. 75 Nitti), MA- 
IELLARO — Scarafoni (min. 
46 Monelli), JOAO PAULO 
(min. 60 Carbone).

Radu URZICEANU

IN „CUPA MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI-
După cum s-a anunțat, joi 

s-a dat startul în noua ediție 
a tradiționalei competiții fot
balistice „Cupa Municipiului 
București", organizată în 
cinstea marii sărbători națio
nale de la 23 August. Cele 
trei meciuri programate 
prima etapă, 
evoluat 
C din 
încheiat cu următoarele rezul
tate: Tehnometal — Automati
ca 1—3, Danubiana — MECON 
1—2, Metalul — Viscofil 3—0.

Echipele învingătoare in 
partidele de joi vor susține as
tăzi noi jocuri. In cadrul celei 
de a doua etape. împreună cu 
alte formații divizionare ca- 
re-și fac intrarea în competi
ție. Iată, însă, programul aces
tor partide, care vor începe la 
ora 17: Metalul — Automatica 
(pe terenul Metalul), I.U.P.S. 
Chitită — MECON (pe terenul 
primei echipe) și A.S.I.C. — 
Progresul (pe terenul Autome- 
canica).

în 
în care au 

echipele divizionare 
Capitală, s-au tn-

MECIURI AMICALE
a BARAJUL PENTRU DIVI

ZIA C. Mîine slnt programate 
partidele retur ale barajului pen
tru promovare în Divizia C. E- 
cblpele care au jucat miercurea 
trecută în deplasare vor 11. fi
rește, gazdele întîlnirilor care 
var începe la ora ,V2Lfi conduse de aceleași brigăzi «e 
arbitri. Partida Minerul Rodna — 
Minerul Crucea s-a încheiat eu 
scorul de 4—1 (3—0) în favoarea 
fotbaliștilor din Rodna.
• C.S. BOTOȘANI — STEAUA

l_ș (1—1). Duma a Înscris ta 
min. 15 pentru gazde, Ungurea- 
nu (min. 28) șl Ivan (mm. W) 
pentru echipa noastră campioa
nă, care a aliniat formația : Li
nac — Bunaclu, Bumbescu, Ml- 
nea, Ungureanu — Măstăcan, we- 
goită. Mujnal — I. stan. Negrau. 
Balint. Au mal jucat in repriza 
secundă Stîngaciu, Ivan
și Pîslaru. (T. UNGUREANU — 
eoresp.). __
• ASTAZl, de la ora 17, țe 

stadionul „Petrolul" din Ploleșț», 
echipa locală ișl continuă s»rta 
jocurilor de verificai*,
nind formația Oțelul din Galați.
• UNIREA SLOBOZIA — 

STAHL HENNINGSDORF (RJJ.G.»
(0—0). Proaspăta divizionară 

B din Slobozia a întllnlt o e<aa- 
pă de aceeași categorie din 
R.D.G., pe care a întrecut-o la 
capătul unui mc A disputat. Au 
marcat Caraulea- (min. 59) *1 
Gostin (min. 68).

n AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
(1—8). Au marcat : N. CosUriț 
(min. 27). Iordache (min. 54) șl 
Roșu (min. 71) de la Învingă
tori, respectiv Craiu (min. •>. 
(N. GUTU-coresp.).
• CARPAȚI BRAȘOV

CANICA FINA BUCUREȘTI «J-4 
(9—1). Autorul golului: Trtta
(min. 9).

S DUPĂ CE miercuri Tracto
rul Brașov a susținut meciul de 
verificare cu C.F.R. Pașcani 
G—1, autorii golurilor : Bența, 
resoeetiv Nistorovschi) formația 
de la poalele Timpel va infflnl 
astăzi, cu începere de la ora n, 
echipa Rapid București.

Arbitrul clujean M. Salomir 
(la linie : R. Petrescu, din Bra
șov, și J. Grama, din Bucu
rești) a condus următoarele 
formații :

STANDARD LIEGE : BO-
DART — Schaessens (min. 87 
Limann, min. 88 Tikva), Jacob, 
RADANOVICI. Lambrichts — 
Delangre, Nassen, WANDER- 
SMISSEN, Siquet — Hermofillo, 
ROSENTHAL.

ANVERS : Deconink — Kie- 
kens, Broeckaert (min. $5 Gei
lenkirchen), Lehnhoff (min, 
48 KILKENS), MARIMAN — 
Dekenne, VAN ROOY, Schroo- 
ten, Claesen (min. 55 Van 
Rethy) — Quaranta, Czernia- 
tinsky.

Stelian TRANDAFIRESCU

Meci foarte atractiv și de bun 
nivel tehnic în deschiderea ou
lui de al doilea cuplaj al tur
neului internațional dotat cu 
„Cupa Dinamo" (prima e<Ație), 
care a stabilit ocupantele 
locurilor 3 ți 4 in această 
competiție. învinsele de joi, 

I Anvers și Standard Liege,
două echipe cu nume sonore 
In fotbalul belgian (prima — 

I locul 5, iar a doua — locul 8, 
I in trecutul campionat) au în

ceput partida fără nici un 
I studiu, întrucît ele se cunosc 

foarte bine din îndelungata lor 
rivalitate. Adulata tribunele» 
a tost Anvers, jocul ei tehnic, 
dezinvolt și combinație, desfă
șurat in viteză, sub bagheta ți
nui coordonator de clasă (ii 
numim pe Van Rooy) i-a per
mis să domine eu insistență 
echipa din Liege. Această for
mație avînd între buturi pe 
excelentul Bodart, al doilea 
portar al primei reprezentati
ve belgiene, care Încă din min. 
5, la șuturile violente expe
diate de Van Rooy și Schroo- 
ten s-a arătat imbatabil. în 
min. 9 replica lui Standard a 
fost tăioasă 
urcat in atac, a urmat cen
trarea, lovitură de cap a lui 
Siquet și Deconink reține a- 
cest balon dificil, jos, ia col
țul din stingă porții sale. An
vers reia acțiunile ofensive și 
vin minute de foc pentru de
fensiva lui Standard (18, 20, 
26, 40 și 45), dar fie că Bo
dart se remarcă din nou, tri
bunele aplaudînd aceste faze 
electrizante, fie că unele mingi 
trec de puțin pe lîngă țintă. 
Să notăm din această repriză 
și șutul „bombă" expediat de 
mijlocașul Nassen peste „trans
versală", In urma unei lovi
turi libere de la aproximativ 
30 m.

Repriza a doua avea să fie 
tot atît de spectaculoasă și eu 
multe suspensuri, evident tot 
la poarta bravului Bodart. Kil- 
kens, noul intrat în locul lui 
Lehnhoff, face cîteva curse 
vijelioase pe dreapta. în min. 
51,' șutează puternic Van Rooy, 
de la distanță, Bodart n-a pu
tut reține și Kilkens va relua 
fulgerător, tot In portarul lui 
Standard. în același minut, Ro
senthal declanșează un fulge
rător contraatac, dar centrarea 
sa nu găsește pe nimeni la fi
nalizare. Golul plutește în aer 
la poarta echipei din Liăge, 
dar „îngerul el păzitor" face 
mereu minuni. Și cum se in- 
tîmplă adesea în fotbal, iată, 
în min. 71 „lovitura de tea 
tru" își face apariția : Standard 
declanșează un contraatac prin 
Rosenthal, cursă spectaculoasă 
pe partea stingă, pasă clasică 
înapoi Ia Vandersmissen, venit 
la Intîlnire, șut puternic, min
gea lovește un fundaș al lui 
Anvers si revine Ia același 
VANDERSMISSEN și... 1—0,
portarul Deconink fiind pe 
undeva prin careul de 6 m!

Echipa care a condus jocul 
pînă atunci și a avut o mare 
superioritate în atac nu mai 
are luciditatea, dar nici foița 
de a întoarce rezultatul în fa
voarea sa și partida se ter
mină cu binemeritate ropote 
de aplauze pentru ambele for
mații. * K
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Schaessens a

A.S. BARI JOACĂ MIINE 
LA SIBIU

Ecbipa italiană A. S. Bari, eare 
a lăsat o frumoasă impresie la 
București, eu ocazia participării 
sale la „Cupa Dinamo*, va 
evolua mîine, la Sibiu, intr-un 
Joc amical cu formația ’ divi
zionară A locală r. C. Inter.

Partida va începe la ora 11.

Jacob (Standard) intr-o depășire impetuoasă a apărării tai 
Anvers Foto : Eduard ENEA

MB-
..73 

golului: irita

Se apropie ora startului in noul sezon

„U“ CLUJ-NAPOCA
Cu o întrerupere de două zi

le, cînd a fost prezentă la tur
neul organizat la București de 
clubul Sportul Studențesc, e- 
chipa clujeană a urmat un sta
giu de pregătire la Miercurea 
Ciuc. „Aici, în această 
ozonificată, am găsit, 
această perioadă, ceea ce 
doream; condiții propice 
pregătire și refacere, la 
toți jucătorii au aderat cu ma
ximă seriozitate".

De altfel, startul abordării 
noului sezon competițional a 

■ fost luat încă de la 11 iulie. 
După o săptămînă de lucru 
sub Feleac, lotul „șepcilor ro
șii* s-a deplasat, așa cum spu
neam. Ia Miercurea Ciuc. în- 
vătînd din greșelile campiona
tului trecut, cînd „U“ s-a sal
vat. cum se spune, la potou, 
atenția antrenorilor se îndreap
tă acum spre mai multe di
recții. în primul rînd, se tinde 
spre o reîntinerire a lotului, 
care să asigure mult mai con
vingător dinamica de joc, care 
să ducă la eficiența șl agresi
vitatea corectă a întregii e- 
chipe. deficientă semnalată în 
multe meciuri din campionatul 
trecut. „Vom rămîne conscc-

zonă 
pentru 

ne 
de 

care

DECISĂ SĂ SCAPE DE EMOȚII
unei concepții moderne 

joc — spunea Cornel 
— chiar dacă ea nn a 
cotele dorite de noi. Mă 
la un joc cit mai coni

cii o circulație rapidă a

venți 
de 
Dinu 
atins 
refer 
pact, 
balonului, cu regrupări în bloc, 
pressingul și deposedarea fiind 
principalele noastre arme. Mai 
urmărim perfectionarea sche
melor de joc. Totul pe fondul 
unei pregătiri fizice și morale 
superioare. O anume boemie 
în joc cu care 
suporterii noștri 
dispară urgent".

In linii mari, 
poca a pornit la 
chiul nucleu de jucători, 
Cavai, veteran de vîrstă și cu 
Sabo și Biriș. cei mai tineri, 
ultimii împlinind de curînd 
17 ani. Foștilor jucători li se 
vor adăuga însă destule nume 
noi. tineri care au fost perma
nent urmăriți la echipele lor 
din eșaloanele inferioare, de 
pe raza județului. în acest 
sens, portarul Cavai făcea ur
mătoarea remarcă: „O dată cu 
noul campionat sîntem deciși 
să-i scutim de emoții pe ini
moșii noștri suporteri. Vrem 

- ca din startul sezonului să pă

j boemie 
se obișnuiseră 

trebuie să

,U" Cluj-Na- 
drum cu ve-

cu

șim cu... dreptul, in așa fel 
incit, chiar după primele me
ciuri, să ne stabilim pe e po
ziție care să » scutească de 
griji pină la sfirșitul compe
tiției".

De joi Iotul studenților clu
jeni s-a Întors sub Feleac. 
De-acum încolo accentul va 
cădea numai și numai pe omo
genizarea „ll“-lui de bază prin 
numeroase „amicale*. „Avem 
suficiente posibilități — afir
mă C. Dinu — ca in toate a- 
eeste zile care au mai rămas 
pină la startul campionatului 
să vedem pe cine ne bazăm. 
Le-am spus jucătorilor că... si
ta va cerne pină in minutul 98 
al ultimului joc de verificare. 
Cine nu va pune "osul la bă
taie", cine nu va respecta sar
cinile de joc, va rămine pe 
banca de rezerve. Vrem să ti
tularizăm cel puțin 2—3 tineri 
și printre candidați se află 
Stan și Falub, promovați din 
pepiniera proprie" — a înche
iat antrenorul clujenilor.

Nu ne rămîne decît să aștep
tăm ridicarea. pe toate planu
rile a jocului acestei echipe 
atît de îndrăgite.

Gheorghe NERTEA



ȘEDINȚA COMITE I DIUI POLITIC C.M. DE ȘAH

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
„CUPA EUROPEI** LA ATLETISM PENTRU JUNIORI

$ In 1965 a fost inaugurat și
rul întrecerilor din cadrul

Europei — Bruno
autentic campionat 

re-
(Urmate din pag. 1)

financiare aprobate. S-â cerut 
organelor de conducere colec
tivă ale întreprinderilor, centra
lelor și ministerelor să elabo
reze, împreună cu consiliile de 
coordonare a activității pe ra
muri și organele financiar-ban- 
care, programe de măsuri con
crete, care să conducă la îm
bunătățirea radicală a activită
ții din acest domeniu și să a- 
sigure îndeplinirea sarcinilor 
de reducere a costurilor de pro
ducție.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, apoi, RAPORTUL 
PRIVIND CORELAȚIA DIN
TRE PRINCIPALII INDICA
TORI DE MUNCA ȘI RETRI
BUIRE ȘI ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII ÎN INDUSTRIA RE
PUBLICANA. CONSTRUCȚn- 
MONTAJ ȘI TRANSPORTURI, 
IN SEMESTRUL I 1989.

. In scopul înfăptuirii integrale 
■ prevederilor de plan privind 
sporirea mai accentuată a pro
ductivității muncii in toate ra
murile șj sectoarele de activita-

te, Comitetul Politic Executiv 
a indicat organelor de condu
cere colectivă din întreprin
deri, centrale și ministere să 
Întreprindă acțiuni energice 
pentru modernizarea și organi
zarea producției pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, folosirea judicioasă a 
timpului de lucru, utilizarea ra
țională a forței de muncă, con
comitent cu ridicarea pregătirii 
profesionale a personalului 
muncitor. S-a cerut să se ur
mărească permanent, ta fiecare 
unitate, modul de realizare a 
productivității muncii planifi- 
cate și a programelor special Ș 
elaborate în acest sens, a co- § 
relațiilor obținute intre indi- 
catorii de muncă și retribuire, § 
să se asigure aplicarea acordu- § 
lui global și a acordului di- § 
rect, in conformitate eu § 
prevederile legale, astfel incit 
sporirea continuă a productivi- 
tății muncii să constituie un 
factor hotărîtor pentru dezvol- § 
tarea generală a țării, pentru § 
ridicarea nivelului de trai al 
Întregii națiuni.

Comitetul Politic Executiv a § 
soluționat, de asemenea, pro- § 
blcme curente ale activității de Ș 
partid și de stat. §

§

„Cupei 
Zauli".
continental pentru echipe 
prezentative. Ediția din acest 
an a competiției programează 
grupa A (bărbați și femei) la 
Gateshead. în Anglia, grupa B, 
bărbați, în Belgia și femei, ta 
Franța. Concursul are loc as
tăzi și milne.

Reprezentativa
României evoluează ta grupa 
A. Ea este alcătuită din urmă
toarele concurente : 100 m — 
Liliana Năstase (11,80 în ’89), 
200 m — Iolanda Oanță (23,35), 
400 m — Daniela Gămălie 
(51,68), 800 m — Doina Melin-

feminină a

te (1:57,95), 1500 m — Melin- 
te (4:02,09), 3000 m — Paula 
Ivan (8:39,80), 10000 m — Iu-
lia Negură (32:58,94), 100 mg 
— Mihaela Pogăceanu (12,68), 
400 mg — Cristieana Matei 
(55,67), lungime — Marieta 
Ilcu (7,08 m), înălțime — Alina 
Astafei (1,98 m), greutate — 
Livia Meheș (18,82 m), disc — 
Elisabeta Neamțu (62.68 m), su
liță — Aurica Bujniță (58,66 
m), 4X100 m — Năstase, Oan
ță, Pogăceanu, Hcu, 4X400 m 

~ Matei,— Gămălie, Oanță, 
Violeta Beclea.

Nutrim speranța 
noastre vor avea o 
de calitate și vor 
rezultate de valoare.

fetelecă 
comportare 

Înregistra

La Aquadiila (Porto Rico) se 
desfășoară în aceste zile Cam
pionatele Mondiale de juniori 
la șah. După 5 runde, la fete, 
10 ani, conduce Stefanova 
(Bulgaria) cu 5 p. Anca Andri- 
ana are 3,5 p. Reprezentanta 
noastră Corina Peptan este li
deră la categoria de vîrstă de 
12 ani. Ea a acumulat 4,5 p și 
este urmată de sovietica Darșîa. 
4 p. La 14 ani, Diana Ignat se 
află pe poziția a doua. 4 p, 
după Segal (U.R.S.S.). 4,5 p. 
Aladjova (Bulgaria) este lide
ra grupei de 18 ani. cu 4,5 p, 
talonată. printre altele, de Lu
minița Radu, 3,5 p.

La băieți. 14 ani, conduce tot 
un junior bulgar, Topolov. cu 
maximum de puncte: 5. Andrei 
Istrățescu are 4 p.

ACTUALITATEA IA VOLEI

MOTOCICLIȘTI ROMANI „CUPA PRIETENIA» |
In urma mai multor teste, 

antrenorii Gheorghe Sora șl 
Ionel Pavel au selecționat pen
tru etapa a V-a a „Cupei Prie
teni»" la dirt-track următorii 
sportivi: Mircea Agrișan. A- 
lexandru Toma și Aurelian Oa-

LA
§ 

neș. întrecerile vor începe as- § 
tăzi pe pista stadionului din § 
Plovdiv, cu proba de perechi, 
iar mline se va desfășura tur- § 
neul individual, tn formula cla- & 
sică de 16 alergători, !n M deȘ 
manșe. Ș

• Turneul international feminin 
de void de la Varna s-a înche
iat cu victoria selecționatei ce- 
hoslovacld. urmată tn clasamen
tul final de formațiile Bulgari
ei. Olandei. României. R.D. Ger
mane. Poloniei sl Iugoslaviei.

în ultima zi a competiției s-aș 
Înregistrat următoarele rezulta
te : Cehoslovacia — Olanda 3—1 
(14. —18. 18, 14). România 
Bulgarie 8—1 (14. —9. 11. 
R.D. Germană — Polonia 
(7, —13, —18, 0, 11).
• Meciurile disputate In

ma zl a turneului masculin 
la Presov (Cehoslovacia). ___
încheiat cu următoarele rezulta
te : Iugoslavia — R.F. Germania 
3—6 (II. 4. 6). Polonia — Cuba 
3—8 (—18, —11, 11, 4, 8), U.R.S.S. 
— Cehoslovacia 3—3 (6, 11. —14, 
—8. »)•
• Echipa masculină a Franței, 

aflată tn turneu în Brazilia, a 
evoluat la Curitiba. In compania 
reprezentative! tării gazdă. Bra
zilienii »u obtlnut victoria ce 
scorul de 3—1 (U, —15, 11, 1*).

pri
de 

s-au

ȘTIRI DIN TENIS

J.O. 2000 LA BRASILIA?
BRASILIA. 4 (Agerpres). — O- 

rasul Brasilia, capitala D.—“_ 
ei. a anuntat 
să candideze

______ Brazili
ei intenționează 

_  ________ la organizarea 
Rocurilor Olimpice de vară din 
anul MM. Un purtător de cuvtat 
ai comitetului de inițiativă a a-

rătat el modernul oraș brazilian 
posedă excelente Instalații spor-s 
ttve. Intra oara ua stadion des
M 6M locuri, săli de mare capa- 
citate. ua bazin ollmota șl dlfe- 
rUe terenuri de anort.

PE SCURT • PE
• Mexicanul Gilberto 
a reintrat in posesia tl- 
mondial la cat. super- 

(WBC) tatrecîndu-1 la 
tn 10 reprize, la Los An-

BOX 
Roman 
Pulul 
mușcă 
nuncte. _  _ ______ __
geles. pe portorlcanul Juan Ca- 
razo.

cAlARTE • Concursul de la 
Royan (Franța) a fost cistlgat 
de egipteanul Andră Sakakini.CICLISM • In clasamentul 
celor mai buni rutieri din lume, 
pe primul loc se află francezul 
Laurent Flgnon. cu 935 n. urmat 
de Charly Mottet (Franța) 
n. Sean Kelly 
Pedro Delgado 
etc.

ÎNOT « în 
telor S.U.A..

(Irlanda) 861 
(Spania) 60*

011 
p.D

cadrul Campîona- 
___    la Los Angeles, 
campioana olimpică Janet E- 
vans a cîstlgat probele de 400 m 
liber (4:06,73) sl 406 m mixt 
(4:39.36) ta ambele realizînd ce
le mai bune rezto+ate 
nulul. Alti campioni 1 
100 m bras — Rick 
1:02.46. 200 m liber
Glersten 1 :*8.70. 100 m

ale sezo- 
bărbati : 
Schroder 
— Doug 

___ _ _____  __ _  fluture — 
Wade King 53,72, 100 m liber —

HAZARD SAU METODA?

--------------- 1
SCURT • PE SCURT |

Brent Lame 59.17* 409 m mixt — § 
David Wharton 4:15,93. 209 m § 
spate — Dan Veatch 2:02,N ; fe- & 
mei: 206 m liber — Julie Kole S 
2:00.95. 20» m bras — Mary §
Blanchard. 100 tn liber — Nlcole $ 
Halslett 56,15, 100 m spate — &
Betsy Mitehen 1:02.37.

POLO • Rezultate Înregistrate § 
ta Campionatul Mondial pentru § 
juniori : S.U.A. — Australia 7—3, ș 
Japonia — Kuweit 8—7, Iugosla- & 
via — Brazilia 8—J. R.F. Ger- Șs 
mania — Olanda 8—8. Cuba — Ș 
Franța 8-S. Italia — R P. Chl-& 
neză 15—9. Franța — Italia 12—5, S 
Cuba — R.P. Chineză 18—8. § 
RJ.G. — Brazflla 10—7. Olanda § 
-iugoslavi. p^llRi^.K-^

Ungaria - Austria § a-ar

• Finala .Cupel Davis" va 
avea loc. intre 11 H ti decem
brie. la orașul vest-germaa 
Stuttgart, Intra echipele R. F. 
Germani» și Suediei. • Cehoslo
vacul Karsl Nevacek a câștigat 
turneul de la Hllversum (Olan
da), intredndu-1 in finală, eu 
6—2, 6—1, pe spaniolul Emilia 
Sanchez • Turneul de la Campoa 
(Brazilia) a revenit jucătorului 
cubanez Mario Tabarea. n a 
dispus eu 7—1, 6—4 de brazilia
nul Danilo Marcelino. • In cla
samentul „Marelui Premiu" oon- 
duoe Ivan Lendl, eu 5SM p, ur
mat de floria Becker 8 67» p etc.

„Abia când Steffi și cu mine vom fi bunici, tenisul nostru 
va căpăta exact imaginea a ceea ce am realizat noi azi“. prin 
această butadă a încercat Boris Becker să măsoare importan
ta deosebită a dublei izblnzi înregistrate de tenisul vest-ger- 
man la recentul turneu de la Wimbledon, socotit (după cum 
se cunoaște și recunoaște) ca un veritabil campionat mondial 
pe iarbă.

Dincolo de această declarație ă la Becker, mai degrabă șo
cantă. comentatorilor nu le-a scăpat observația — putea să le 
scape T — că învingătorii de la „Alt England Club“ ’89, din 
probele de simplu, s-au născut șl șl-au petrecut perioada de 
formare în două orășele, Brilhl (Steffi Graf) șl Lelmen, situ
ate ta Bad wartemberg, la 10 kilometri distanță unul de celă
lalt I unic ta felul zău. faptul a stârnit o largă discuție, spe
cialiștii pornind să se întrebe dacă respectiva coincidență tine 
de hazard sau de metodă T

Parcursurile sportive ale lui steffl Graf (n. 14 Iunie 1969) șl 
Boris Becker Cn. 22 noiembrie 1967) au fost, măcar la început, 
asemănătoare, el pregătlndu-se sub oblăduirea aceleiași fede
rații de land, care a încurajat și controlat ascensiunea unor 
„copil minune*. Numai eă, foarte repede, Steffl Graf s-a scu
turat de această „tutelă*, rămtnînd să se antreneze — ca șl 
azi — sub directa îndrumare a tatălui el. Peter, posesor al 
unei diplome de „trainer*. Pe plan International. Steffl sl Bo
ris au apărut aproape simultan, cîștigînd în 1981 „Orange 
Bowl*, in Florida, dar la categorii diferite de vîrstă. pentru 
ea. mal «trata, triumfurile Iul Becker (laureat ta premieră 
al Wimbledonulul 1985) să Influențeze, firește benefic, cariera 
Iul Graf.

Căutând sl răspundă la întrebarea de mal sus, unul dintre 
puținii lor antrenori comuni (dacă nu singurul). Iugoslavul 
Borti Brekvar. prin i960 angajat al federației din Bad war
temberg. a ținut să precizeze : „La Becker, am fost impresio
nat de un spirit <fe luptă deosebit. La virata Iul. șl era un co
pilandru. muncea ctt trei, neacceptînd să piardă vreo minge. 
Ptonjtnd după flecare ca un portar de fotbal... Cu Steffl. a 
fost altfel. V» 8 ani. ea poseda deja o tehnică bună. Dar și 
ceva in piua, foarte rar 1 o ambiție extraordinară, ca *1 Bo
ris, steffl lucra până seara târziu, acceptând orice efort, soncl- 
tlndu-1 dta proprie Inițiativă*.

Hazard sau metodă 7 NI se pare dar, numai și din aminti
rile tal Brekvar. că hazardul trebuie scos din calcul, metoda 
fiind singurul ritapuns plauzibil. Asta vrea să Însemne, fiind 
sl mal expUdțl, eâ Înainte da a fl campioni at Wimbledonufta! 
M na numai), Steffl Graf șl Boris Becker az fost campioni 
al muncii. SI aa rămas.

CAMPIONATE NAȚIONALE ALE EUROPEI
IN CIFRE Șl CURIOZITĂȚI

Ovidiu IOANIȚOAIA

Subiect de mare interes. in 
sine, dar șl pentru că. in gene
ral. activitatea fotbalistică 11®- 
seste. Intr-o oarecare măsură, 
ia sezonul estival, campionatele 
naționale ale Europei continuă 
să se afle la ordinea zilei. Vom 
încerca, la rîndul nostru, să o- 
ferim diferite informații, curio
zități. date privind Întrecerile de 
pe scenele naționale ale țărilor 
europene. In id cea de a Întregi 

„ imaginea amatorului român de 
& fotbal despre Întrecerile din alte 

enf- _ «•„.§ țări. Cu atlt mal mult, cu cttWrit^it-ÎT*’ unaârl?1— Austria § s'ar Dutea <»• to Perspectivă writ 11-3. Ungaria - Austria | maJ aDTOolati MU maI Jndepăr- 
a" & tată, echipele românești să tn-

TIR • Proba de pistol liberă tUnească. la nivel de cluburi 
din cadrul concursului de la ă sau de echipe reprezentative. 
Moscova, a revenit sportivului ș formații si fotbaliști despre care 
sovietic Aleksandr Bliznîcenkoă vom publica unele amănunte. 
647 o. urmat de Matușek (Ceho-ă • 11 echipe au reușit In ulti- 
slovacia) M n J1 Hartmuth &ma ediție de campionat să rea- 
(R.D.G.) MS p. Uzeze eventul camplonat-Cupă 1

ÎNTRECERILE CONTINENTALE DE BASCHET-CADETE
(Urman din pap. I)

Sala este la dispoziția — 
conform unei planificări judi
cioase — fiecărei reprezenta
tive care se antrenează cu 
conștiinciozitate. Sportivele so
vietice impresionează — deși 
foarte tinere — prin gabarit 
și precizie In aruncări. Bas
chetbalistele din Grecia par 
dornice să calce pe urmele 
seniorilor. Ele joacă într-o vi
teză demnă de subliniat, în 
timp ce baschetbalistele spa
niole au manifestat o agresi
vitate în joc de remarcat șl 
reținut. Franțuzoaicele, tta- 
liencele și iugoslavele se pare 
că nu vor să etaleze deocamdată 
toate atuurile, dar ne-am pu
tu; da seama că toate vizează 
o clasare cit mai bună tn ie
rarhia finală. La rîndul lor, 
reprezentativele Cehoslovaciei, 
Poloniei, Olandei și celelalte 
participante prezente aici aș
teaptă cu nerăbdare startul.

Fetele noastre s-au pregătit 
cu mare atenție pentru dispu
ta care începe simbătă, la 
ora 9, In Sala Olimpia. Antre
norii Hori* Pop și Adriana 
Niculeseu stat optimiști, dar 
nu-și pot ascunde emoțiile. 
Este și normal. Tinerele lor 
eleve și-au propus un obiectiv 
Îndrăzneț : clasarea In prune
le trei locuri. Ei speră ca ore
le petrecute în antrenamente 
intense șl meciuri de verifica
re să dea roade cit mai bo
gate la finalul Campionatului 
European.

tn afara arbitrilor cuprinși 
în fiecare delegație, FIBA a 
desemnat șl patru oficiali neu
tri : Reinhardt Bachmeler 
(Austria), Pierre Brys (Bel
gia), Kamen Toeev (Bulgariei. 
Shalom Waltzer (Israel), care 
au și sosit la Timișoara. De
legatul FIBA, Alexandr Boș- 
kov (Bulgaria), președintele 
Comisiei europene de jun’oa-

re, este încîntat de ceea ce a 
constatat pînă acum, ca și co
misarii forului continental, 
Husametin Dopusoglu (Turcia) 
și Christos Avramidis (Grecia).

La rîndul său, secretarul res
ponsabil al federației noastre, 
Mihai! Anghei, ne-a spus : 
„Eforturile organizatorilor me
rită din start toate .laudele. 
Totul este pus la punct pini 
la eel mai mie amănunt. Sper 
ea Ia sfîrșitul competiției oas
peții noștri să fie încîntați de 
modul cum s-au desfășurat în
trecerile, tar echipa noastră să 
aibă o comportare cît mai va
loroasă".

Amintim că oele 12 partici
pante sînt Împărțite în două 
serii preliminare. In cadrul 
cărora se joacă sistem tur
neu : seria A — Franța, Gre
cia. Iugoslavia, Polonia, Spa
nia. U.R.S.S. ; seria B — Ce
hoslovacia. R.F. Germania, I- 
talia. Olanda. România, Unga
ria.

Real Madrid (Spania), F.C.3. Tirol 
(Austria). Sredeț (Bulgaria), 
Brondby (Danemarca). Derry 
City (Irlanda). Olymplque Mar
silia (Franța). PSV Eindhoven 
(Olanda). Honved (Ungaria). 
Rosenborg (Norvegia), Steaua 
(România). Dnepr (URSS) • la
tă câteva dintre titlurile naționa
le considerate ca fiind clstigate 
In mod surprinzător tn : Iugo
slavia (Volvodlna NOv| Sad). 
Elveția (Lucerna). Polonia (Ruich 
Chorzow). • Cri mal eficienți 
golgetert din campionatele nați
onale europene stat : Kola (17 
Nentorl. Albania) 18 goluri : 
Wohlfarth (Bayern) șl T. Allots 
(Fc Kflln) 17 g : Gâtschow (Dy
namo Dresda) 17 g ; Pacult (Ti
rol) 26 g ; Krncevîcl (Ander- 
lecht) 23 g ; stolclkov (Sredeț) 
23 g ; Luhovy (Dukla Praga) 25 
g ; Maknn (Salamlne. Ctoru) 16 
g ! B. Christiansen (Brondbv) 21 
g ; Hamilton (Limerlk. Irlanda) 
31 g : Mc Ghee (Celtic) sl Nicho
las (Aberdeen) lg g; Baltazar 
(Atletico Madrid) Mei IsmoH- 
uns (Kuusysl Lahtl) Si g ; pa
nta (Marseille) 28 g ; Bota (Vo
ios. Grecia) 88 g ; Romario 
(PSV Eindhoven) 16 g ț Petres 
(Videoton) 1» g 5 Smith (Arse
nal) 23 g î Baxter (Linfield. Ir
landa de Nord) 17 g t Krist- 
iansaon (Valur Rrikjavik) 13 g ; 
Serena (Inter) 22 g : Krahe 
(Beggen, Luxemburg) 31 g :

zarb (la Valetta) H g; FJortoft 
(Llllestrom. Norvegia) 14 s ; K. 
Warzycha (Ruch Chorzow) 24 g ; 
Vata (Benfica) 16 g ; Mateuț 
(Dinamo București) 43 g ; Dah- 
lin (Malmâ) 83 g ; K.H. Rum- 
menlgge (Servette Geneva) 24 g ; 
Aykut (Fenerbahce) 29 g : șa- 
kov (Dnepr) 18 g : Suker (Osi- 
jek) 18 g. • Printre „amănun
tele* semnificative, se numără, 
desigur, „dubla* de aur si ar
gint românească, alcătuită din 
Mateuț si Coras. In fruntea Ghe
telor europene: retragerea Iul 
K.H. Rummenigge. chiar după 
sezonul în care a devenit golge- 
terul campionatului elvețian: so
vieticul Șakov la al doilea titlu 
consecutiv; tînărui de 22 de ani, 
Suker, afirmat ca un tunar de 
clasă In campionatul iugoslav 
(transferat deja de la OsUek la 
Dinamo Zagreb) : succesul bra
zilianului Romario. în ciuda fap
tului că a Început să loace ia 
PSV Eindhoven, abia dună eta
pa a 10-a : succesul lui Aldo 
Serena, un autohton. Întregind o 
seamă " ‘ -de mari golgetert aduși 
de pe alte meleaguri, la un 

2» de goluri, destul de„scor*. __ _  „
ridicat pentru Intreoerea italia
nă, tradițional soldată eu sco
ruri strînse...

Radu TIMOFTE

• în cadrul turneului interna
tional de la Shanghai au fost 
Înregistrate rezultatele t Yoko
hama — Leningrad 1—1 (0—0),
Shenzhou — sei. Shanghai 2—6 
(1—0).

61 în med amical, la Krefeld 
(R.F. Germania). Fenerbahce 
Istanbul a Întrecut cu 3—1 (1—1) 
oe Preussen.
• Rezultate Înregistrate In e- 

tapa a treia a campionatului 
Frânte! : St. Etienne — Brest 
2—9. Nantes — Lyon 3—1. Tou
louse — Olymplque Marsilia
2— 1, Nisa — Mulhouse 2—0, 
Metz — Auxerre 8—1 : Mont
pellier — Girondina Bordeaux 
1—2. RC Paris — AS Cannes
3— 2, Sochaux — St. Germain 
Paris 1—6. Lille — Monaco 1—1. 
Toulon — Caen 2—0.

în clasament conduc echipele 
Girondina Bordeaux si Toulon, 
eu cite 8 O. urmată de Olympl
que Marsflta — 4 p.

• După patru etape, ta cam
pionatul Austriei conduce echina 
Austria Vlena — 7 p, urmată de 
formațiile Admira Wacker 6 p 
șl FCS Tirol 5 p. Rezultate teh
nice î FC Vienna — Sturm Graz 
I—1 AK Graz — Rapid Vlena 
8—3 : Austria Viena — Vorwarts 
Steyr 3—1 ; SC Kremser — Aus
tria Salzburg 0—1 ; FCS Tirol — 
St. Polten 1—1 t Admira Wacker 
~ Wiener Sportclub 5—1.
• Etapa a doua a campiona

tului Poloniei 1 Slask Wroclaw
— LKS Lodz 1—8. GKS Katowice
— Motor Lublin 8—8, Widzew 
Lodz — Ruch Chorzow 0—3, 
Gornlk Zabrze — Legia Varșo
via 1—1. Lech Poznan — Olim
pia Poznan 1—1. Wlsla Cracovia
— Zaglembie Sosnowîee 1—2 Ja- 
gdonia Byallstok — Zawlsza 
Bydgoszcz 3—8. Pe primul loc 
al clasamentului te află Ruch 
Chorzow.
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