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În prezența tovarășului
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Campionatele Europene do baschet cadet» de la Timișoara

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI ÎN FINALĂ!
prezent» tovarășului 

Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii

Itn
Nicolae 
general 
Român,
Socialiste România, vineri, U 
august, an continuat lucrările 
Plenarei lărgite a Consiliului 
Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. * tovarășei 
Elena Ceaușescu in Sala Pa
latului Republicii, unde sau 
desfășurat lucrările, a fost sa
lutată cu deosebită căldură, ou 
vii și puternice aplauze. An 
fost îndelung scandate numele 
partidului și al secretarului său 
general,

tn aclamațiile participantilor, 
împreună eu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, en tovarășa 
Elena Ceaușescu, în prezidiu 
an luat loc membri și membri 
supleant! al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai Comitetului Central 
al partidului, membrii Biroului 
Executiv al Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei 
Alimentare. Silviculturii și Gos
podăririi Apelor.

Dînd expresie glodurilor șl 
simțămintelor celor prezenti la 
lucrările plenarei, tovarășul 
Cornel Pacoste, membra su
pleant al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R„ vl- 
eeprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Natio
nal al Agriculturii. Industriei 
Alimentare. Silviculturii și Gos
podăririi Apelor, a spus :

„Vă rog să-ml permiteți ea, 
tn numele tuturor participanti
lor, să salut, cu bucurie *1 re
cunoștință nemărginită, prezen
ta la lucrările acestui larg M 
reprezentativ forum democrație 
a genialului strateg și ctitor al 
României moderne, de a cărui 
titanică și prodigioasă activi
tate sini legate in mod orga
nic prefacerile revoluționare ce 
au avut loe In scumpa noastră 
patrie si care vor rămine măr- ’ 
turie nepieritoare a acestui timp 
eroic, luptător neobosit pentru 
cauza socialismului și comu
nismului, a colaborării intre 
popoare, a dezarmării șl păcii, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pentru noi, particlpanțR la 
plenară, este o mare cinste să

vă putem exprima, și en acest 
prilej, sentimentele de dragoste 
fierbinte si de respect profund 
pentru energia, înțelepciunea, 
devotamentul și dăruirea revo
luționară eu care acționați tn 
fruntea partidului si statului 
și să vă aducem un inalt oma
giu pentru preocuparea, de zi 
cu zi, și sprijinul ce ni-l acor
dați în vederea dezvoltării, mo
dernizării si perfecționării con
tinue a activității din agricul
tură, industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea ape
lor, creșterii puternice a pro
ducției și eficientei economice 
in aceste ramuri de bază ale 
economiei naționale, înfăptuirii 
noii revoluții agrare.

Asemeni întregului _ _ . 
participant)! la acest forum au 
exprimat, cu mîndrie patrioti
că, adeziunea la Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central al 
P.C.R, privind propunerea ca, 
la Congresul al XlV-lea, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reinvestit in suprema func
ție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, garan
ția mersului nostru neabătut 
spre culmile luminoase ale so
cialismului și comunismului.

Cu eele mai alese sentimente 
de stimă $1 prețuire, salutăm 
prezența la lucrările plenarei a 
tovarășei Elena Ceaușescu, re
marcabil om politic, savant de 
larg prestigiu internațional și 
ii adresăm calde mulțumiri § 
pentru contribuția de mare în
semnătate adusă la elaborarea 
și Înfăptuirea politicii partidu
lui șl statului nostru, la dez
voltarea și afirmarea susținută 
a științei, invățămîntului șl 
culturii românești, ea factori 
esențiali ai progresului general 
al tării.
. Vă raportăm, mult stimate șl 
iubito tovarășe secretar general 
al partidului, că, in cadrul lu
crărilor In plen și pe secțiuni, 
am analizat, în spirit critic și 
autocritic, activitatea desfășu
rată de Consiliul Național pînă 
în prezent. Au fost stabilite 
măsuri și acțiuni pentrd strîn- 
gCrea, fără pierderi, și depozi
tarea. în condiții optime, a 
recoltelor de toamnă, in vede
rea-obținerii șl lâ aceste culturi 
* celor măi mari producții de 
pînă acum, pentru buna pre
gătire a însămînțăriior și arătu
rilor adinei de toamnă, a în
tregii producții, vegetale și ani
maliere, a anului viitor.

In numele tuturor celor ce 
lucrează tn agricultură, indus-

popor,

(Continuare in pag. a 4-a)
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• Invinglnd echipa O.R.S.S, formația tării noastr* asigurat medalia 
la cea ile$1 candidează, împreună ca selecționata Cehoslovaciei.

TIMIȘOARA, 11 (prin telefon). Reprezentativa României a 
repurtat vineri seara o victorie senzațională tn fata selecționatei 
Uniunii Sovietice (câștigătoarea celor 7 ediții anterioare ale com- 
Sertlției) și s-a calificat in finala Campionatului European do 

aschet pentru cadete I Este pentru prima oară clnd o echipă 
reprezentativă de baschet a României promovează lntr-o finală 
europeană, este pentru prima oară cînd o reprezentativă do 
baschet a României învinge o reprezentativă sovietică la un 
campionat european ! Două premiere pentru care componentele 
echipei României și antrenorii lor (Hori* Pop și 
culescu) merită călduroase felicitări,

Finala are loc simbăiă seară, între 
Cehoslovaciei.

Meciul România

REZULTATELE

formațiile

Adriana Nt-

României și

de argint
aur

DE IERI
Grecia —

Po-
56-M
Halte 

(24-»), - Iugoslavia 
grupa l-t l

U.R.S.S.
— ----- - .---- - - .---- ă In

Ș care baschetbalistele noastre 
le-au făcut... șah-mât pe par- 

§ tenerele de întrecere. Apăra- 
S rea „om la om" a funcționat 
Ș ireproșabil, iar atacurile pozi- 
Ș ționale de lungă durată (25 și 
Ș 30 de secunde) și respectarea 
§ perfectă a disciplinei de joc 
ș au permis echipei noastre să 
Ș conducă la pauză cu 30—9 ! In 
§ partea a doua a meciului bas
is chetbalistele sovietice au fă- 
§ cut mari eforturi pentru a e- 
Ș gala, dar nu au reușit declt 
§ să reducă din handicap. în 
§ condițiile in care Dantela Si- 
§ mion și Daniela Moroșan — 
s două dintre cele mal lnal- 
Ș te jucătoare ale echipei — 
i

§ a avut o primă repriză
1*.A-_ 1_ : ~

eliminate 
personale.

pentru 5
echipa

Inal-

au fost 
greșeli . 
României a avut totuși capa
citatea de a menține avanta
jul care i-a asigurat această 
mare victorie (39—34). S-au e- 
vldențiat în mod deosebit Diana 
Ciupe, Laura Nițulcscu. Doina 
Tocală, Daniela S im ion, Ionela 
Șiroși, Daniela Moroșan.

Au marcat: Nițulescu 
Tocală 14, Simion 7. Ciupe 4, 
pentru Învingătoare, respec
tiv Zemlianaia 7, Demianska- 
ia 8. Svinunova 5. Baranova 4, 
Minaieva 4, Zarinia 4, Osip- 
eiuk 2, Burmistrova 2.

Competent și corect arbitra
jul cuplului P. Tallone (Ita
lia), P. Brys (Belgia).

Deși nu au ca obiectiv nici

Grupa »—U s
Ungaria 59—35 (32-26),
tenia — Olanda 
(36—24) 5 grupa 5—3 : 
— Franța 50—« 
ft. r. Germania 
31—46 (34—23) î „ .
Cehoslovacia — Spania 73—9» 
(43—31). ROMANIA — 
U.R.S.S. 3®—34 (30—9).

PROGRAMUL FINALELOR
De la ora 9;30 : locurile 

11—13 : Ungaria — Olanda, 
locurile 9—10 : Grecia — Po
lonia ; de la ora ii : locu
rile 7—3 1 Franța — Iugo
slavia, locurile 5—6; Italia — 
B. F. Germania. locurile 3—4: 
Spania — U.R.S.S.; finala S 
ROMANIA — CebnMovaite.

14. cucerirea unei medalii șl nici 
evitarea retrogradării, partici
pantele Ia grupele semifinale 
pentru locurile 5—8 ți 9—12 
ae '
ca

luptat cu aceeași ardoare 
plnă acum, fiecare echipă

Dumitru STANCULESCU
Nieoleto ALDEA

(Conttnuare in pap. a 4-a)

START l'N EDIȚIA A DOUA 
A „CUPEI VICTORIA" LA FOTBAL

• Participa 3 divizionare A (Victoria, f.C.fl. Brașov,

I

§ r.C. farul cons(anla) și Rapid • Azi (<lc la ora 16) și miine 

| (de la 10), cuplaje atractive pe stadionul Giulcștl
Ș Azi, de la ora 16, se dă star- 
§ tul în cea de a doua ediție a 
Sj „Cupei Victoria" la fotbal, 
Ș programat^ (ca și anul trecut) 

ar.niria-

Misiunea de a deschide tur
neul, la fluierul arbitrului I. 
Cristea (București), revine for
mațiilor F.C.M. Brașov și Ra
pid, pentru ca, de la ora 18,- 
să se întilnească F.C. Farul și 
Victoria (arbitru M. Don cea), 
duminică dimineață urmind să

§ pe stadionul Giulești, conipe- 
S tiție așteptată cu un justificat 
§ interest. Pentru că, anticipind, 
șea va aduce in tribunele , de ________ _______ ___ ______ ___
Ș lingă “Podul Grant un număr aibă loc finala mică, de la ora 

mare de spectatori, dornici să 10, intre învinsele de azi și, 
precedînd festivitatea de pre
miere. finala mare, de la 11,45. 
Ș-au fixat și „cavalerii fluie
rului" pentru meciurile de 
mîine: D. Avrigeanu (Bucu- 

: rești) și, pentru finala mare, 
I. Danciu (Petroșani). F, obli
gatorie, credem, o precizare 
privind regulamentul întrece
rii; în caz de egalitate, se va 
recurge direct la executarea

§ vadă „repetiția generală" a 8 
§ reputate divizionare A (Victo- 
Ș ria, F.C.M. Brașov, F.C. Farul 
§ Constanța), între care o „eu- 
Ș ropeană" (Victoria), precum și, 
§ firește, evoluția „eternei pa- 
Ș siuhi“ care e Rapidul, iubită 
§ de suporteri indiferent de eșa- 
S Ionul în care joacă.

CÎNTEC, SPORT ȘI VOIE BUNĂ, Ovidiu IOANIȚOAIA

Azi $1 mliuc, la (on»(aa(a

CIT E ZIUA DE MARE!... (Continuare fn pag. 2-3)

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 
LA GIMNASTICĂ FEMININĂ

Pregătirile in vederea tntîlnt- 
rit amicale internaționale din
tre echipele feminine ale 
României ți Cehoslovaciei 
sini practic Încheiate. Se v* 
concura, astăzi si. miine, te 
Sala Sporturilor din Constanta, 
cu exerciții impuse și liber 
alese, ca etapă <Je pregătire * 
apropiatelor Campionate Mon
diale, din toamna acestui an. 
Din lotul deplasat de oaspete 
nu lipsește Ivetâ Polokova, cea 
that bună gimnastă cehoslovacă 
a momentului, finalistă la ba
talele la Jocurile Olimpice de 
anul, trecut. iar tehnicienii 
rOthâni au la dispoziție un lot 
alcătuit din 12 sportive (Da
niela Silivaș, Aurelia Dobre, 
Cristina Bontaș. Gabriela Pa
terae. Eugenia Golea. Eugenia 
Popa, Nicoleia Toma. Camelia 
Mindricel. Mihaela loji ban. Lă
crămioara Filip. Maria Necull- 
ță, Bianca Ferario). urmîmd * 
stabili în cursul zilei de astăzi 
formula definitivă de echipă.

Astăzi, de Ia ora 17. prima 
reuniune programează exerciții
le impuse, iar miine diminea
ță, de la ora 10. exercițiile li
ber alese.

Reportaj de sezon

Cind i-am >pu« lui Ciprian 
Ionescu (clasa a IlI-a. Școala 
3b7 din București) ci la Sna- 
gov, în tabără, sport înseamnă 
cel puțin 4 ore pe zi. in cite 
două reprize, diminețile fi du- 
pă-amiezele, ne-a privit cu o 
oarecare neîncredere.

— Cum ? Chiar atît ? 1 Adi
că mai mult decit se joacă 
acum, în vacanța mare, copiii, 
vecinii mei de bloc ? I

— Dacă vrei să te convingi...
N-a fost prea greu să-l fa

cem pe neîncrezătorul nostru 
prieten, partener de șah și te
nis de masă, totodată mare a- 
mator de înot, si înțeleagă — 
păzind cu ochii, asistmd la 
bogatul program de activități 
sportive oe se desfășoară fu 
tabăra de la Snagov — ci aici 
este, cum s-t» exprimat cu 
propriile-i cuvinte, „un loc, 
intr-adevăr„ minunat I“. $i, M- 
uelnțeles, o dată cn seria « 
.£«, fcicepind dia această *to- 

phmtena Ciprlaa, sa-

Flecare zi de tabără debutează cu o frumoasă repriză de gim
nastică de înviorare, sub îndrumarea prof. Carmen Hurdubei

sescu a devenit — pentru li 
zile — locatar gl uneia din nu
meroasele și primitoarele ame
najări amplasate chiar pe mar
ginea lacului, ta umbra răco
roasă • unei falnice păduri.

Tabăra de la Snagov, apar- 
ținistd Inspectoratului școlar td 
captltM gt CohsttMtti Usust» 
etptd Bscurești «I OroanfzafU 
fMBiferflar, tstlmtabtriUă dt;

Inspectoratul școlar al Secto
rului 4, este realmente un loc 
minunat. Sa întrunește toate 
condițiile țentru ca cei mici, 
tn majoritate purtători ai cra
vatei roșit eu tricolor, dar fi 
preșcolari, să se bucure de

Tiberiu STAMA

jgJootlșuare în pag. 2-4

Daciada și Campionatul Național la tenis

SEMIFINALELE - PMHIDf
• Azi $1 miine vor

Așa da, tenis, la Campiona
tele Naționale ale seniorilor ! 
Vineri a fost o zi splendidă, 
din acest punct de vedere, la 
baza BTT din Capitală, unde 
s-au desfășurat semifinalele 
probelor individuale și de du
blu, feminin și masculin. Pen
tru că. începînd de dimineață 
și pînă la căderea serii, me
ciurile au fost extrem de dis
putate, dar și de un; foarte bun 
nivel tehnic. în ceea ce pri
vește partidele de simplu, nici 
nu știai unde să privești mal 
tntH. La cea dintre Adrian 
Marca și Răzvan Itu, unde 
Marcu a jucat aproape fără 
greșeală, servind și puncttnd 
ța’ fileu, șl contracarlnd rapid 
price Încercare a coîeguM sân 
da club de ă prelua faifțiattvgf 
Ab avut loc schimburi rapida 
da fovfturf, țnceregri da pădn- 
jtmJL «nete feujițe, fer Harm

BL MARE SPECTACOL
Ii dc$cmnii(i campionii
a fost, ieri, de nebătut Scoa 
sec: 6—1, 6—2, 6—2. Sau, poate, 
la întllnirea de pe terenul l, 
dintre Teodoră Tache, princi
pala favorită a întrecerii fe
minine, șl Isabela Martin, una 
dintre reprezentantele „valului 
cara vine", șl ele colege de 
club. Isabela a reușit un joo 
agresiv permanent, cu mingi 
lungi șl plasate, puternice, pre- 
gătihdu-și cu grijă fiecare 
punct și nelntrtad In jocul de 
apărâre al adversarei sale. $1 
aici meciul s-a Încheiat rapid, 
cu uft scor care nu mal nece
sită comentarii: 4—1, 6—1 Lo- 
redana Bujor, o altă reprezeh- 
tahU a tineret generații, s-a 
calificat fi ea ta finala senl-

Doina STÂNESCU

"(eontbrnari ta pag. 2-3)



Turneul final la lupte greco-romane

SPORTIVII FRUNTAȘI AU OBȚINUT VICTORII

In Divizia Ă la handbal feminin

DERBY-UL ETAPEI PE LITORAL: 
HIDROTEHNICA - CHIMISTUL

CARE îl MENȚIN IN LUPTA
După îndeplinirea formalități

lor preliminare, intre care ți 
treoerea normelor de control — 
treabă deloc ușoară — vineri 
dimineața. în sala Floreasca 
din Capitală au început între
cerile turneului final al Da- 
ciadei la lupte greco-romane. 
La startul concursului s-au ali
niat 181 de sportivi, reprezen
tanți ai unui număr de 46 de 
secții din 26 de județe și mu
nicipiul București.

Chiar dacă tragerile la sorți 
au adus pe saltelele de con
curs încă din primul tur cîteva 
perechi care ar fi putut foarte 
bine să fie programate în ul
tima parte a competiției, ma
joritatea principalilor candidați 
la locurile fruntașe au obținut 
victorii care îi mențin în lup
ta pentru titlurile de campioni. 
De pildă. Ia 62 kg, s-au întîl- 
nit dinamoviștii Constantin 
Uță si Gheorghe Savu, amîn- 
doi foști componenți ai echi
pei naționale. Cu destulă difi
cultate s-a desprins în clști- 
gător C. Uță. O situație ase
mănătoare am urmărit ți la 
categoria 57 kg. în partida din
tre alți doi sportivi fruntași, 
Radu Strubert și Adrian Mă- 
riuț (ambii de la Dinamo). în 
final, a cîștigat prin, descalifi
care (fără puncte tehnice) R. 
Strubert.

La categoria cea mai mică 

SEMIFINALELE LA TENIS
(Urmare din pag. 1)

oarelor, în urma victoriei asu
pra rutinatei jucătoare sțeliste 
Daniela Pavai, după 150 de 
minut# de joc. A fost un meci 
frumos, greu pentru ambele 
jucătoare, învingătoarea avînd 
o mare mobilitate în teren și 
avînd inițiativa în cea mai 
mare parte a timpului, învinsa 
— lovituri rapide în special de 
dreapta, și tn special în cros, 
cu care și-a surprins deseori 
adversara. Nu trebuie omise 
însă avantajele nete pe care 
le-a avut Bujor atît în primul 
set (3—0), cit și în ultimul 
(5—1), momente în care s-a re
laxat nepermis și care, iată, 
erau cit pe-aci s-o coste.

Fără îndoială, cel mai spec
taculos și mai disputat meci a 
fost cel dintre Florin Segărcea- 
«u și Mihai Vanță. Pe durata a 
cinci ore, cei doi jucători au 
oferit un adevărat spectacol te- 
nisistic, în care vioara intii a 
fost, fără nici un dubiu, Florin. 
Servicii puternice, retururi la 
fel, schimburi de mingi inteli
gent jucate. voleuri. scurte, 
smeciuri, alergări dintr-o parte 
a terenului în cealaltă, antici
pație și alergare într-acolo, 
adică tot ce-și poate dori să 
vadă un iubitor al tenisului. 
A fost, într-adevăr, un meci 
epuizant, dar a meritat. In pri
mul set, Segărceanu s-a distan
țat relativ repede la 5—1, dar 
a urmat acest moment de re
laxare prematură și... 5—5, apoi 
6—6 și 7—6, deci primul set 
pentru Segărceanu. Vanță a 
forțat în debutul setului secund

PENTRU CAMPIONATUL BALCANIC DE TENIS,

LA TIRGOVIȘTE
Intrind în municipiul Tîrgo- 

viște dinspre București, pe 
malul lalomiței, pe un teren 
căruia multă vreme nu 1 t-a 
putut găsi vreo întrebuințare, 
te întîmpină acum un peisaj 
care se armonizează perfect 
cu siluetele blocurilor noi, cu 
numeroasele locuri de joacă 
pentru copii și cu zonele de 
verdeață: un impunător com
plex de agrement destinat pe
trecerii plăcute, în mijlocul 
naturii, de către locuitorii Tîr- 
goviștei, a timpului lor liber. 
Vom începe prezentarea com- 
pdiexului „Crizantema", cu do
tările sportive, mai exact cu 
terenurile de tenis și cu toate 
enexele necesare, întrucît aici, 
pe noua și cocheta bază, se va 
da startul, săptămîna viitoare, 
lntr-o competiție , tradițională 
și de mare atracției Campio
natele Balcanice de tenis, eu 
participarea unor - valoroși te- 
nismani și tenîsmane din ță
rile respective.

(48 kg), Ionel Tase (Rapid) > 
reușit să-l depășească la punc
te pe Ion Voicu (Dinamo), iar 
In turul următor a cîștigat 
prin descalificare Si meciul cu 
slătineanul Cornel Rug. In 
disputa pentru locurile frunta
șe, rapidistul va trebui să-l 
întreacă si pe Daniel Grosu 
(C.S.M. Suceava), care se anun
ță un adversar destul de difi
cil. Un alt pretendent la po
zițiile fruntașe. Ionel Bogdan, 
din Craiova. Dintre concurenții 
de la categoria 52 kg. Nicolae 
Onica (Dinamo), Titel Caran 
(Muscelul) și Ion Grigoraș 
(I.M.U. Medgidia) au obtinut 
victorii care îi mențin în lupta 
pentru titlu. Ultimul l-a învins 
chiar pe Valentin Rebegea, fost 
campion national.

„Urcat* la 57 kg, Mihai Ciș- 
maș (Steaua) l-a învins prin 
descalificare pe C. Ivan (UNIO 
Satu Mane), anunțîndu-se ea 
unul dintre pretendenții la tri
coul de campion și la această 
categorie. Deși fruntașii de la 
categoria 74 kg au terminat în
vingători primele meciuri, atît 
Anton Arghira (Muscelul). Mir
cea Huțuleac (Metalul Rădăuți), 
cit și Cătălin Trofin (Steaua) 
au tntîmpinat o rezistentă a- 
preciabilă din partea adversa
rilor. succesele lor conturin- 
du-se destul de greu. Le 82 

ți a realizat 4—0, ulterior ad- 
judec‘ndu-și-1 cu 6—3. Pentru 
ea, din acest moment, Segăr
ceanu să se dezlănțuie de-a 
dreptul, trecînd în revistă toată 
gama loviturilor și' dînd, dacă 
se poate spune, un adevărat 
recital, cum de mult nu a mai 
făcut pe terenurile noastre. 
Consecința ? 6—2, 6—1 și cali
ficarea in finală.

Astăzi și mîine sînt progra
mate următoarele meciuri . 
simbătă, de la ora 15 — finala 
de simplu feminin și meciul 
pentru locurile 3—4; finala de 
dublu masculin; semifinalele de 
dublu mixt; duminică, de la 
ora 10 — finala de simplu 
masculin; meciul pentru locu
rile 3—4; finalele de dublu fe
minin și masculin.

Rezultate tehnice, individual, 
semifinale, feminin : Isabela
Martin — Teodora Tacite (ambe
le Spartul Studențesc) 6—1, 6—1; 
Loredana Bujor (Progresul E- 
nergomontaj) — Daniela Pavăl 
(Steaua) 4—6, 6—2, 0—4 ; mascu
lin : Adrian Marcu — Răzvan 
Itu (ambii Steaua) 6—1, 6—1,
6—2; Florin Segărceanu — Mihai 
Vanță (ambii Dinajno) 7—6. 3—6, 
6—2. 6—1 ; dublu feminin, semi
finale : Daniela Pavăl, Diane 
Samungi (Steaua) — Gabriela 
Precup. Andreea Vane (Elec
trica Timișoara) 6—2, 6—7, 7—5; 
Teodora Tacite, Monica Chirilă 
(Sportul Studențesc, Dinamo) — 
Maria Romanov, Veneția Șchio
pa (Sportul Studențesc, Dinamo) 
6—3, 6—2 ; dublu masculin, se
mifinale: Adrian Marcu, Răzvan 
Itu — Adrian Popovicl. Daniel 
Dobre (totl Steaua) t—2, 6—2 ; 
Florin Segărceanu, George 
Cosac (Dinamo, Dinamo Brașov) 
— Andrei Dîrzu, Răzvart Con- 
țtantlnescu (Dinamo, Victoria 
CCIAG) S—7, 6—4, 6—2.

-0 FRUMOASĂ
Municipalitatea din Tîrgoviș- 

te are meritul de a fi fost re
ceptivă la dorința unui număr 
din ce în ce mai mare de ti
neri de a practica tenisul. In 
consecință, cu sprijinul a nu
meroase întreprinderi (Combi
natul de oțeluri speciale. în
treprinderea chimică „Victo
ria", Combinatul de lianți și 
azbociment Fieni, întreprinde
rea de utilaj petrolier Tîrgo- 
viște, întreprinderea de oțel 
„Inox" Tîrgoviște, întreprinde
rea de strunguri ele.) și prin 
participarea la lucrări a peste 
36 000 de tineri și oameni ai 
muncii, au fost finisate șapte 
terenuri de tenis excelente. In
tre acestea, un „central" are pe 
două laturi tribune cu o ca
pacitate de 600 de locuri. Ală
turi de acesta, alte trei tere
nuri pot primi în tribune 1400 
de spectatori, iar cînd vor a- 
părea aceste rînduri și foi 
preajma ultimelor trei terenuri 
te vor înălța tribune rabata

PENTRU TITLU
kg, Sorin Harțe» (Dinamo) ae 
pare că nu va avea dificultăți 
tS-șl păstreze titlul, iar Ide 
Matei (C.S.M. Suceava) a scă
pat de unul dintre cel mal pu
ternici adversari. Gabriel Bivo- 
laru (Steaua) — dublă descali
ficare cu M. Constantlnescu 
(Construcția Buc.). Suceveanul 
Ion Irimiciuc (100 kg), ca ți 
Ion Grigoraș (Dinamo), la 130 
kg, au obținut victorii dare 
care îi mențin In postura de 
principali favoriți.

întrecerile se încheie «îmbă- 
tă seara.

Mihai TRANCA

ClNTEC, SPORT Șl
(Urmare din pag. 1)

soare și apă, să facă mișcare, 
aceasta tnsemnind o gamă lar
gi de activități, de la gimnas
tica de înviorare la cursuri de 
inițiere In înot, în bazine spe
ciale, de la mult îndrăgite

cunosc odihna..ts umbra răcoroasă mesele de tenis nu 
partide de minifotbal și mini- 
baschet ta altele de tenis de 
masă, volei și handbal. Nu 
lipsește din acest larg evantai 
de ramuri sportive practicate 
in tabără nici șahul. Și aceas
ta nu pentru că profesorul de 
matematică. Ion Bârbuceanu 
(Școala 102) îndrăgește 
tul minții", ci fiindcă 
disciplină se identifică 
mai mulți dintre cei 
acolo, in seria actuală, 
pionieri din județele 
Brașov și Tulcea. Sigur, Lilia
na Leuca, din comuna Mihai 
Bravu, județul Tulcea, ar dori 
să-și etaleze și aptitudinile ei 
de canotoare, așa cum o face 
acasă, ăn frumosul județ 
la Dunăre și 
sportiv este, 
gat pentru a 
pdntru ieșiri 
de altfel, în 
pe mal, acolo unde profesoara 
de limba română Mioara Goian 
(Școala 98), celelalte cadre di
dactice care însoțesc copiii din 
județele amintite evocă 
de frumos 
momente 
triei. din 
luminoasă 
porului 
NICOLAE 
fixează in 
ților marile împliniri socialiste

„spor- 
această 
cu cei 

prezenți 
copii și 
Bacău,

de 
Mare. Programul 
totuși, prea bo- 
mai ii timp și 
pe lac, admirat, 

fiecare seară, de

......... -   atit 
și de convingător
din istoria 
perioada cea 
dim viata 

nostru, „EPOCA 
CEAUȘESCU", și 

memoria participan

pa- 
mai 
po-

„CRIZANTEMĂ**
bile pentru 400 de spectatori. 
Campionatul Balcanic de tenis 
se va putea desfășura în cele 
mai bune condiții, pentru că 
și vestiarele sînt gata, ca și 
camera în care va funcționa 
stația de radioficare. dotată cu 
aparatură modernă. In puținul 
timp liber ce-1 vor avea la în- 
demînă. concurenții vor putea 
să facă plajă, să înoate fie în 
bazinul de dimensiuni ollmpi- 
oe, fie în alte două bazine o- 
bișnuite. în plus, arhltecții 
care au proiectat complexul 
„Crizantema" s-au gîndit ți la 
amenajarea de spații verzi, 
umbrare, centre pentru desfa
cerea băuturilor răcoritoare, 
două cofetării, un magazin 
pentru vînzarea unor articole 
de îmbrăcăminte, încălțăminte 
șl suveniruri, confecționate toa
te de adevărate mîini de ar
tiști. Așadar, pentru Campio
natul Balcanic — o superbă... 
„Crizantemă" !

Ion GAVRILESCU

■tapa a Ul-a a Diviziei A ia 
handbal feminin, programată 
duminică, este dominată de 
partida de la Constanța, In 
care formația locală. Hidroteh
nica, dorește, firește, *ă con
tinue seria evoluțiilor bune din 
actualul sezon, cu atit mal 
mult, cu cit partenera de în
trecere va fi campioana, Chi
mistul Rm. Vilcea, lidera cam
pionatului actual. La Zalău, 
Textila, revelația Începutului 
de campionat, primește vizita 
Rapîd-ului. în Sala Floreasca, 
de la ora 10, Mecanică Fină 
va încerca să-și valorifice a- 
vantajul terenului propriu tn 
meciul eu TEROM Iași, am
bele formații cu evoluții con
tradictorii în primele două e- 
tape. Celelalte trei jocuri se 
vor disputa sub semnul echi-

VOIE BUNĂ, CÎT E
ale acestor ani. Pe cele din 
Capitală, copiii vor avea pri
lejul să le cunoască (sau să 
le revadă), deoarece progra
mul taberei prevede si un tur 
al Bucure știului, o plimbare 
cu metroul, o vizită prin noile 
cartiere, la Palatul Pionierilor 
Si Șoimilor patriei, pe cursul

etc.modernizat 
pionierii au pu- 
in biblioteca ta- 
de lucrări pentru 

din dome- 
literaturii și știin-

Dimboviței, 
Tot ceea ce 
tut consulta 
berei — zeci 
toate gusturile 
niul artei, 
tei face obiectul unor reușite 
simpozioane, al unor prelegeri 
ad-hoc destinate să le îmbo
gățească și să le lărgească o- 
rizontul cunoașterii.

Să revenim, insă, 
tatea sportivă, acum 
piii sînt angajați in 
rile și competițiile dotate 
„Cupa 23 August", un 
disputat campionat al taberei, 
care angajează pe toți cei pes
te 350 de pionieri și pioniere. 
Bilanțul ? La mijlocul lunii. 
Pină atunci să reținem intere
sul cil care comandantele si

la activi- 
clnd co- 

concursu- 
cu 

mult

Seara, pe malul Snagovului, privind tn oglinda de cristal a lacului 
Fotografii de Eduard ENEA

STEJEREL A CÎȘTIGAT „PREMIUL MUNICIPIULUI
Ultima orobă clasică de fond 

Înaintea alergărilor de viteză., 
din luna august, a dat eistig de 
cauză lui Stejerel. care In de
curs de o sărrtămînă a reușit a 
doua victorie consecutivă, de 
această dată în ..Premiul Muni
cipiului Ploiești", în care a reali
zat un nou record al carierei 
0:24,1/km). nerformantă eu care 
nu se pot mîndrl Drea multi 
trănasl. De altfel, dacă era for
țat. d ar fi reușit o performan
tă și mal bună. Din formația an
trenorului R. I. Nicolae au mai 
reușit victorii si noi performante 
bune alti doi troteurl : Hrișcar, 
In cursa de fond, si Verbila. care 
a produs una din surprizele, zi
lei. V. Gavrllă dovedind din nou 
că poate susține cu brio în lupta 
finală orice cal de trap. Partea 
leului tn ultimele reuniuni a re
venit fematiei N. Nicolae. sare a 
eîsMgat 6 alergări. Astfel, el l-a 
egalat în fruntea clasamentului 
pe valorosul N. Simion. învingă
tor în nferial ird curse, ceea ce 
dă un plus de interes disputei 
pentru titlu. N, Nicolae a impre

Mbrului: Bulinenul Brașov «a 
avea ea partener de întrecere 
formația gțlința Bacău, Con
structorul Timișoara va ii gaz
da meciului eu Mureșul' Tg. 
Mureș, iar Betonul Săvinești 
va intîlni, pe teren propriu, 
pe cealaltă promovată in pri
mul eșalon, C.F.R. Craiova. La 
Brașov ți Timișoara avanta
jul terenului propriu se pare 
că este destul de fragil In fa
ța valorii șl experienței mai 
mari ale formațiilor vizita
toare, iar la Piatra Neamț jo
cul rămîne deschis oricărui re
zultat. Este pasibil, așadar, 
prin prisma rezultatelor de 
Constanța, Brașov și Zalău 
se refacă podiumul actual, 
dică Chimistul, Textila și 
ința, toate cu maximum 
puncte acumulate.

ca 
la 
să 
a- 

Ștl- 
de

ZIUA DE MARE!...
comamdanții celor 17 detașa
mente (de bună seamă, pio
niere și pionieri), printre care 
Anca Găman, Mihaela Costan, 
Alina Hirjău și Dănuț Florea 
— județul Bacău, Bogdan Ba- 
laban și Horiana Doval — ju
dețul Brașov și, desigur, Li
liana Leuca — Tulcea, de care 
am mai amintit, iși organizea
ză concurenții și echipele. Și, 
la fel, efortul celor trei profe
sori de educație fizică, Miroea 
Ștefănuț (Școala 165), Carmen 
Hurdubei (Școala 102) și Ion 
Starparu (Școala 1 Or. Gh. 
Gheorghiu-Dej), de a asigura 
un cadru optim reușitei tutu
ror întrecerilor. Aceeași pre
ocupare se manifestă și vizavi 
de alte două acțiuni cu pro
nunțat caracter aplicativ, una 
asigurată de Inspectoratul Mir 
liției Municipiului București, 
vizează educația rutieră (prin 
expuneri, colocvii și filme), 
cealaltă educația sanitară (cum 
prevenim unele afecțiuni ale 
sezonului cald etc.), medicul 
taberei, dr. pediatru Rodica 
Ioneeeu dovedindu-se a fi — 
ți tn cazul acestei serii — mâi 
mult, declt un pedagog auten
tic. o mamă pentru toți copiii.

In fine, programe de muzică 
și dans completează viața in 
tabăra de la Snagov. in care 
zilele se scurg atît de repede, 
„Mult prea repede, vă spun 
sincer !“, ne mărturisește cu 
vădită nostalgie micul nostru 
prieten, cîndva neîncrezător, 
Ciprian integrat, trup și suflet, 
intr-un colectiv de copii și 
profesori care formează parcă 
o singură familie.

Ce grea va fi. miine, des
părțirea, pentru fiecare. Vor 
rămine amintirile, schimbul de 
corespondențe și, poate, o nouă 
intilnire, in vacanta mare din 
anul viitor...
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M. Orosz. 
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doua cățâi 
revenit lui 
de J. Sko 
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Iii D. Cat. 
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J. Skowro 
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nul singur 
Catană, da 
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fără drept 
unor efortu

sionat prin victoriile realizate 
de Tufănda. Surgucl si Song, 
ultimul condus eu tact de N. I. 
Nicolae. Valoarea realizată de 
Tufănela este de clasă internațio
nală (j:23.1/km). iar Surguci, un 
excelent fiu al lui Selenar, cu 
care se aseamănă la conformație 
si trot, va deveni cu siguranță 
una din ..stelele" generației 
sale. Celelalte trei victorii ale lui 
N. Nicolae au fost realizate de 
Flamura, oare confirmă forma sa 
bună. Falanger si Diabolic. <șoi 
mtnji de bună clasă. N. Slmion 
■ condus la victorie Pe Tufări- 
na. cam micuță, dar foarte ini
moasă. Ea a luptat pe toată linia 
dreaptă la sosire cu Simen, care, 
forțat, a galopat Pe notau. Os
man. condus de unul din cei mai 
bun! apprauti. C. Slate, nu a dat 
nici o speranță adversarilor, iar 
Ordonat, eu B. Manea în sulky, 
a cîstigat una din cursele rezer
vate amatorilor. Manea s-a insta
lat astfel tn fruntea olasamcnta- 
lui drlve’rilor amatori, la egalita
te de victorii cu M. Trandafir, ți

ei victorios 
cursă rezer 
consemnat s 
lizate de fo 
și M. Dumit 
ținute cu Bă 
tean. Acesta 
adus, la ret 
ce-1 face ci' 
Dumitru, ca: 
Herr si Jun< 
Întrecut pe 
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cial eu Soni 
scurt cap w 
ei. Sibilin, 
fata lui Her 
condus-o la 
în Încheiere, 
tui lui P. Pt 
a reușit «3 
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? alint, la Brăila

DM $APTE ȚARI
tlETENIA" LA DIRT-TRACK MECIURI AMICALE...

Dumînlcâ, la Bacău

ROMÂNIA I - GRECIA, IN FINALA
zUgioaaei

CJJ&FA. 
-*.e 6 ta 

i' tțul de 
ițat par- 

genulul 
islovaeia, 
a, Unga- 

alinnn-

desfășura 
ram: •«- 
roba de 
(ora 10), 
lupă for- 
lergători, 

arbitri 
:gați Dan 

respec- 
ila). 
tative de

motorie) tam viteză pe sosea la 
clasele 250 ți 80 cmc, formate 
din T. Troia, T. Drăghiei, O. 
Vrăjiloru, S. Szoverfi, D. Arțin 
d M. Mezincescu, vor fi pre
zente. azi ti mîine, la prima 
etapă a .Cupei Prietenia ", găz
duită de traseul din orașul 
cehoslovac Banska Bistrița. Pi- 
loții noștri sînt Însoțiți de an
trenorul Tr. Mihăilescu.
• Pe un traseu cu obstacole 

artificiale, amenajat la margi
nea orașului Timișoara, ere 
loc duminică a doua etapă a 
Campionatelor Republicane de 
motocros pe echipe. își var 
disputa intîietatea alergători 
din _ București, Tg. Mureș, 
Cîmpina, Zărneșii, Cîinpulung- 
Muscel, 
Brașov 
clasele 
Primul 
9.30.

Sf. Gheorghe, Ploiești, 
ți alte centre moto la 
50, 80, 125 și 250 cmc. 
start se va da la ora

la ciclism, cdifia a 33 a

aua), UN MERITUOS ÎNVINGĂTOR
ielefon). 
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de-a 
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urmat 
1. Orosz. 
în forță, 
îs steliș- 
lelea, N. 
leni) și 
Polonia), 
de aler- 
nulat un 
iute. La 
î Munte, 
ilea, ur- 
J. Sko-

Analizînd infracțiunea s&vir- 
sită de sportivul polonez. Ju
riul de concurs a hotărît scoa
terea. lui din cursă, clasamen
tul etapei a patra prezentîn- 
du-se. în aceste condiții, ast
fel: 1. D. Catană (Steaua)
4.52:25, 2. N. Aldulea (Meta
lul Plopeni) la 1:41, 3. P. Șan- 
ta (Voința Buc.) la 1:51, 4. OI. 
Celea (Steaua) la 1:56, 5. Cr. 
Ivanoea (I.M.G.B.) la 11:51, 0. 
Al. Ion (Steaua) același timp.

CLASAMENTUL GENERAL 
(după 4 etape): 1. D. Catană 
9.11:53, 2. Ol. Celea la 1:05, 3. 
M. Aldulea Ia 3:09, 4. P. Șan- 
ta la 6:38. 5. M. Orosz (Elec- 
tromureș Tg. Mureș) la 10:59, 
8. G. Poenaru (Voința Ploiești) 
la 12:01.

Mîine se va desfășura ulti
ma etapă, a V-a, Ploiești — 
Vălenii de Munte — Cislău ți 
retur, 120 km.
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BALCANIADEI DE JUNIORI
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• TURNEU ATRACTIV LA
HM1Ș0ARA. Azi ti mîine, pe 
stadionul „1 Mal” din tacadltate, 
divizionara B 
organizează un 
ta eare au fost 
Studențesc. F.C. 
primul eșalon_________
divizionara B U.T. Arad, 
gramul jocurilor : slmbătă : Spor
tul Studențesc — U.TA. (ora 16), 
TjC. Bihor — AAJt. progresul 
(ora 13) ; dumtalcâ. eu Începere 
de la ora t.45, se va disputa fi
nala mică, apoi partida eare va 
desemna De eiștteătaarea turneu
lui (căreia i se Va atribui „Cupa 
Progresul", competiția avtad un 
caracter jubiliar — 60 de ani de 
la Înființarea duhului). Cu acest 
prilej va avea loc zi festivitatea 
de retragere din activitatea com- 
petițională a cunoscutului jucă
tor timișorean Giuchlcl.
• „POLI» TIMIȘOARA - IN

TER SIBIU 1—1 (1—0). Marca
tori : Varga (tain. 36 — din pe
nalty),. respectiv Radu H (mln. 
50). ..row ■: Moise «min. 40 
Aunăjan) — Paseu (mta. 53 Băr
bosul. Ionnț. Crăciun. Varga — 
Vlalcu «min. 35 Cristeacu). Oloșu-

China), 
(min. 65 
INTER : 
«mln. 46

A.4jL. Progresul 
atractiv turneu, 
Invitate Sportul 
Bihor, echipe din 
ti fotbalului, d --- ----  ‘ pro-

tean, Bungău (mln. S5 
Timofte H — Tr&lstaru 
Păturică). MănălU U ;
V. Marcel — Colora 
Popicu). Bucur. Boar. Știută — 
Jur că. Stăaescu (mln. *S Burchel), 
Majaru. Năstaze (mln. 46 L Mol
dovan) — Radu n. Predata. (C. 
CRETU-coresp.)
• PANDURII TG. JIU — JIUL 

PETROȘANI 1—0 fl—0). A mar
cat Fillp (mln. 41). JltM a folo
sit formația : Ghlțan — Ghlșan, 
Sedecaru. Dodu. Cristca — Mlhă- 
flă. Udrică. L. Petre. Lasconl — 
Henzel. Bicu. Au mal fost folo
siți : Zlotea. Racoltea. Florescu, 
Păuna Si Ceacusta. OP. CB3STEA- 
coresp.)
• „U“ CLUJ-NAPOCA - F.C.

MARAMUREȘ 1—1 (0—1). Au

marcat : Biro (min. 41). respec
tiv Dorobantu (min. 17). „U" :
Ciucur — Bacoș, Neamțu. Baicea, 
Gherman — Suciu. Jenei.
— Cadar, Dochta. Clobanu. 
mal jucat : Gyfirfl zi Stan. 
LESPUC-coresp.)
• PETROLUL PLOIEȘTI 

C.S. TTRGOVIȘTE 1—« (1—0). 
înscris Cattaca (min. 16). ploieș- 
tenil au Început jocul eu următo
rul „11" : Liliac — D. Popa, pi
tulice. Mitici. Panait — Matei, 
O. Grigore. C. Lazăr — Mocanu, 
Catinca. Biscă. Au mai fost fo
losit! : Preda, Greaca. Manta. I, 
Manea. P. Guse. Hincu. C. Stan, 
Răchită. (O. BALTEANU-coresp.)
• UNIREA 

ARGEȘ 2—2 R—1). 
Costin (min. 5). Piștalu 
58), respectiv C. Pană n (mln. 
16 și 90). F.C. Argeș : Sperlatu
— Voicn. Stancu. Pîrvu. Tănase
— M. Stoica. C. Lazăr. Eduard, 
Bănută — C. Pană IL Vlădolu. 
Au mal jucat : Badea, Mlrăuțâ, 
Grigorlu șl Ignat. în echipa gaz
dă. au debutat foștii divizionari 
A Augustin șl șt. Petcu. dar re
velația meciului a constituit-o e- 
volutia juniorului (17 ani) C. 
Carauleanu. (MIHAI VIȘOTU- 
eoresp.)
• U.T. ARAD — CORV1NUL 

HUNEDOARA 3—1 fl—fl). Au tn- 
zeris : Tucudean (min. 43 n 54). 
Neagu (mln. 53), respectiv Bă
nică (mln. 76). Corvlnul a ali
niat formația : Grozea — Bardae, 
Stef, Nicșa. Cocan — Petcu. Bul- 
garu, Bănică, naș — TctUeann, 
E. Marian. Au mal jucat : Che 
san. Bogza. E. Sabău. (N. STRA- 
JAN-coresp.)
• DACIA PITEȘTI — META

LURGISTUL SLATINA 4—2 (3—2)- 
Au marcat Togan (min. 3). Pre
da (min. 15). VHe (mln. 35) și 
Parascliivescu (mln. 85). respec
tiv Hâd rit gnln. 20) ri Dta «mta. 
30).

Biro
A(K

A

SLOBOZIA — F.C.
Marcatori : 

(mln.

„CUPA VICTORIA"
(Urmare din pag. 1)

loviturilor de la 11 metri, 
ră prelungiri.

Evident că, vizînd eîștigarea 
trofeului (deținut de Rapid) ți, 
ca obiectiv Important, verifica
rea capacității de joc înaintea 
inaugurării oficiale a sezonu
lui, toate cele 4 participante a- 
cordă o atenție deosebită

ft-

Horatiu SIMA

IN DOI AHI?DOAR DIN DOI
In urmă cu doi ani. la Între

cerile balcanice de la Sofia, că
lăreții noștri s-au aflat în fata 
unul nou regulament de desfășu
rare a competiției pentru desem
narea campionilor în disputele in
dividuale. complet diferit de cel a- 
plicat Dină atunci, ceea ce a consti. 
tult unul din motive pentru care 
bilanțul realizat în 1987 n-a fost 
decît partial pe măsura posibi
lităților. Pentru că una se face 
in campionatul national. spre 
exemplu, în privința modului de 
concepere a probelor. a par
cursurilor, a desemnării campio- 
nlîor. sl alta se cere, de pildă, 
la Campionatele Balcanice, 
singurul examen mal important 
rămas pe agenda competitională 
a călăreților noștri în ultimii ani.

Dar. iată. lecția primită in ur
mă cu doi ani a rămas... neîn- 
vătată. din moment ce întrece
rile Interne au continuat să se 
desfășoare după aceleași tipare 
vechi de cfnd... campionatul, ta

LA PIATRA NEAMȚ INTENSE

timp ce ceste cîteva 
reții noștri vor trebui 
frunte cu parcursuri _ ________
de probe alcătuite după exigen
tele Campionatului European, al 
cărui regulament se adică 
prezent. Că timp ar fl fost 
flcient 
tragere 
recție. 
Ce nu 
s-a așteptat o nouă Baî<__ ____
pentru a se accepta, din nou. 
ldeea necesități! unei astfel de 
schimbări, idee care, ni »e pa
re. vine acum prea tlrzlu I

In puținul răgaz rămas ptaă 
la primul start M Campionatelor 
Balcanice de ta Piatra Neamț 
(27 august) este cazul ea antre
norii loturilor să exerseze eu 
minuție parcursurile. în condi
ții cit mai apropiate de con
curs. pentru a evita surprizele 
datorate modificărilor regula
mentului și. mal ales, pentru a 
ne... contrazice nrintr-o compor
tare la un nivel cit mal bun.

PREGĂTIRI PENTRU BALCANIADA
Recunoscut! pentru ospitalita

tea cu care îsi întîmnină oaspe
ții. iubitorii ^cortului din Pia
tra Neamț se pregătesc si tn fl
ees te zilp cu asiduitate pentru a 
crea cel mai bun cadru desfă
șurării apropiatelor Campionate 
Balcanice de călărie. Pentru « 
afla amănunte. ne-am adresat 
președintelui C.J.E.F.S., ion Bal- . 
ctza.

— Fără îndoială. Balcaniada 
de călărie constituie unul din
tre cele mai importante eveni
mente sportive găzduite de no! fi, de aceea, depunem serioase 
eforturi ca... la sfîrsit să se 
▼orbească despre toate în ter
meni «ît mai elogioși. De altfel, 
trebuie să menționez că această 
Balcaniadă constituie o premie
ră, ea consfințind intrarea mu
nicipiului nostru si în circuitul 
internațional al echitațiel, aș zi
ce Si «a o dovadă a frumoasei 
tradiții a călăriei pe meleaguri
le Neamțului.

— Referiti-vă ne scurt ia pre
gătirile încă în curs de desfășu
rare.

— Baza hipică din incinta 
ștrandului de la Bîtea Doamnei 
se află într-o zonă de un pito
resc deosebit, care va constitui, 
credem, o invitație și pentru 
concurenți, si pentru public. 
Pentru desfășurarea. croheh»r tn 
cele mai bune condiții se i®*

cMă- 
să se con- 
M specific

ta 
su- 
o— 
dl-

nentru a se Încerca 
de hățuri spre altă _ 

este de la sine Înțeles, 
pricepem este făptui-că -----  _ ----- _ l?ca5j<d?i

erează ta terenul de dresaj, se 
fac ultimele finisări ta grajduri, 
se pune Ia punct turnul de ar
bitraj, Se vopsesc ultimele ob
stacole. stat numeroși eel eare 
ne dau o mină de ajutor, ne- 
precupetind timpul pentru ca to
tul să fie pus la punet ptaă In 
cele mai miel amănunte, tutu
ror adrestndu-le mullnmirile 
noastre.

— După Craiova in 1970 si Si
biu. in 1977 și 1932. participan- 
til la Balcaniadă vor putea cu
noaște si o altă zonă a minu
natei noastre patrii. Atl conce
put sl un program pentru tim
pul liber ?

— Nici nu se nutea altfel. 
Sportivii din Bulgaria. Grtecia, 
Iugoslavia, Turcia, ca șl toți 
ceilalți oaspeți vor putea vizita 
monumentele medievale din ju
deț vor putea face o plimbare 
cu vaporașul pe lacul Bicaz, 
vor cunoaște stațiunea Durâu, 
cum de asemenea, le vom pre
zenta șl municipiul P. Neamț. 
Va fl. deci, un binevenit prilej 
de a afla noi lucruri despre 
munca oamenilor din județul 
nostru, despre eforturile lor de 
a nune peste tot amprenta 
hărniciei și modernului.

-Rubrică realizată de
Emanuel FANTANEANU

Vineri, la Pașcani ți Roman, s-au disputat ultimele meciuri 
din cadrul gnipekw actualei ediții a Balcaniadei de juniori. Au 
tost partide decisive. în special aceea de la Pașcani, unde echipa 
României a reușit o spectaculoasă calificare In finală, dintr-o gru
pă extrem de echilibrată, toate cele trei componente avînd ace
lași număr de puncte (2> șl același golaveraj (0) criteriul da 
departajare fiind cel al numărului mai mare de goluri marcate : 
România 5, Albania 4, Turcia 3. în urma rezultatelor înregis
trate, duminică vor avea loc meciurile: la Bacău, de la ora 9, 
Albania — Bulgaria (pentru locurile 3—4), de la ora 11, România 
I — Grecia (pentru locurile 1—2), la Buhuși, de la ora 10, Turcia 
— România II (pentru locurile 5—6).

ROMANIA I ALBANIA 4-2 (3-0)
PAȘCANI, 11 (prin telefon). — 

Pentru a se califica ta „finala 
mare", echipa noastră avea ne
voie de o victorie ta fata formației Albaniei și nu oricum, 
ci la o diferență de cel puțin 

goluri, plecînd de la 
minim de 3—1. Spre 

ei, reprezentativa Ro- 
a cîștigat 

primă repriză

două 
scorul 
meritul 
mâniei 
dună o ____________ _
jucat mult mai bine < 
meciul ds miercuri.
„tricolori" au construit ____
roase acțiuni ofensive cu un ri
dicat grad de periculozitate pen
tru poarta lui Grima. Marea ma
joritate a atacurilor au pornit 
de pe „rampa" Gabor — Dlcu. 
primul impresJonînd prin teh
nică ți ruperi de ritm, celălalt 
prtatr-un efort nedrămuit, „din 
1S ta 16". Am notat ta prima 
repriză șapte imense ocazii de 
gol pentru echipa noastră, doar 
trei dintre ele fiind fructifica
te. Iată-le : mta. 12 — după o 
combinație Dlcu — Gabor, min
gea este respinsă de Grima șl 
NASTASE tmpinge balonul ta 
poarta goală ; min. 32 — țut 
puternic al lui SAVOIU, mingea 
atinge ta drumul său spre gol 
ți un fundaș albanez ; min. 45 
— centrarea lui Gabor este fruc
tificată de NASTASE cu un (ut 
plasat.

Tinerii noștri jucători ișl mă
resc imediat de la reluare avăn-

eu 4—2, 
in care a 
decît in 

Juniorii 
nume-

tajul, ta min. 48, prin splendi
dul gol al lui SAVOIU, care a 
—itat' violent, de Ia 25 m, sub 

moment, 
forțează, 
menține 

i schimb, 
spectacol, 

de

șutat' violent, de Ia 25 
transversală. Din acest 
ittrlcolorii" nu mai 
lmiîhțla lor fiind de a 
avantajul, reușind in 
cîteva faze de real i.. 
mult gustate de cel 6 000 
spectatori prezenți in tribunele 
stadionului C.F.R. în final, eu 
insistenta lor binecunoscută, ju
niorii albanezi reușesc să redu
că din handicap prin golurile 
Iui SATEDINI (min. 87) și KOLA 
(mta. 90), obțlnînd dreptul de a 
juca astfel ta „finala mică".

Arbitrul T. Kefalas (Grecia), a- 
jutat la linie * ‘
șl I. Ursachc, 
tifle :

ROMÂNIA : 
veanu. ARTIMON, Haldlner. Mo- 
roșan — DICU. Sabo (min. 78
Uitai), GABOR, Moga (mln. 75
Deaconu) — SAVOIU, NAștase.

ALBANIA : Grima — Grazh
dan!, Dema, Dashl, Nolacl — 
Xhenga. Mehill, SATEDINI. KO
LA — Sulia. Tare (mln. 57 Pre- 
lohsl ; mln. 75 Kuculi).

Clasamentul final al grupei :
1 România 2 p (golaveraj 5—5), 
3. Albania 2 p (4—4), 3. Turcia
2 p (3—3).

laurențiu DUMITRESCU

de A, Comănescu 
a condus forma-

Cloacă Moldo-

pei Victoria". Echipa organiza
toare e, ca să zicem așa, eu 
atit mm .Jn priză", cu cit, du
pă cum se cunoaște, ea se gă
sește înaintea unui sever exa
men continental, dubla manșă 
(13 ți 27 septembrie) cu F.C. 
Valencia, în Cupa UJJ.F.A. 
Din care motiv, elevii lui Flo
rin Halagian ți Gheorghe Ti
mar au ți început mai devre
me pregătirile, căpătînd un 
prim răspuns asupra randa
mentului lotului (ușor modifi
cat) în cursul „triunghiularu
lui" de la Mielec. Un răspuns, 
reamintim, pozitiv, Victoria 
adjudecindu-șl Cupa „A 50-a 
Aniversare" (de la întemeie
rea clubului local), după 3—0 
cu Tatran Preșov ți 2—1 cu 
Stal Mielec. Numai că, nu 
spunem nici o noutate, cu Va
lencia va fi mult mai greu. De 
unde și datoria „azuriilor" — 
asumată cu luciditate și dărui
re — de a depune 
plus, de a munci 
responsabilitate.

Celelalte formații ___
ele, in bloc-starturL Rapid s-a 
reîntors de la Sfîntu Gheorghe, 
unde a efectuat un scurt sta
giu de 
„Cupa . .
du-și să le ofere suporterilor, 
slmbătă și duminică, evoluții 
care să-i facă să... uite retro
gradarea. F.C. Farul Constan
ța ți F.C.M. Brașov, instalate 
de ieri la hotelul „Național", 
au deplasat garniturile com
plete (inclusiv jucătorii toc
mai transferați), de unde — 
rezumînd — o promisiune, da
că nu o asigurare, că ți aceas
tă ediție a „Cupei Victoria" 
va constitui' o reușită. Pe plan 
sportiv ți, deopotrivă, spec
tacular.

ROMANIA II
BOMAN, M (prin

Mal neexperimentați (cu 
an mal mici declt ~J" 
lor) ți mai neacomodați 
starea precară a terenului

BULGARIA 0-1 (0-1)

strădanii in 
cu maximă

se află, și

antrenamente după 
Intertoto", propunîn-

telefon). 
un 

adversarii 
cu 

--------     (a 
plouat ta ajun), juniorii noștri 
au dat dta mină tocmai atwirile 
lor recunoscute (joc elaborat, 
combinativ), mizind totul pe 
acțiuni individuale și dueluri 
fizice ta care n-au avut declt 
șansa a doua. Golul rapid (mln. 
5) al lui JURUKOV. infiltrat 
printre fundașii noștri cen
trali, a Împovărat suplimentar 
sarcina „tricolorilor", nerăbdă
tori, năpustiți spre poarta lui 
Kolev fără ca Stingă să-i mai 
poată struni ca de obicei. De 
remarcat șl două ocazii mari 
ratate in prima repriză de Cuc 
(mln. 22, reluare cu capul puțin 
pe lingă bară) și Albeanu (min. 
42, ezitare ta fața porții goale), 

în repriza a doua 
valoric se adîncește uneori 
zibii, < . ; ■ . “* ' ■’teva acțiuni de ____ _____,
pildă, un prelungit slalom 
lui Antonov se termină cu

decalajul
___________„„__z:rl vi-
oaspețll permițindu-șl cl- 
acțiuni de mare efect (de 

al
un

- mln. 54). 
progresivă 
a echipei 

de uzură 
in nici un 
și datorită

șut violent 1n bară - 
Ptaă ta zfîrșit, o 
dominare teritorială 
noastre, dar jocul ei 
nu s-a putut converti 
chip ta gol, poate . 
valorii certe a portarului Kolev.

Arbitrul C. Sbkelzăna (Al
bania), ajutat ia linie de I. 
Toma șl I. Rusu, a condus 
formațiile :

ROMANIA II : 'MOLNAR — 
ZARA, M. Marius, M. Gheorghe, 
Crudu — Moldovan (mln. 55 —
Enache), Bătrînu, STINGĂ, ște
fan — Cuc, Albeanu (min. 48 
zamfir).

BULGARIA : KOLEV - Blsll- 
mov, ASPARUHOV, Todorov, 
Morarov — Stoilov. ANTONOV, 
GHEBGANCBV, Alexandrov — 
Jurukov (mln. 88 Coavdarov), 
Radev (min. 34 Illev).

Clasamentul grupei : 1. Grecia 
4 p, a. Bulgaria 2 p, 3. Româ
nia 8 p.

Ion CUPEN
p.

1.

CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"»»
Joi după-amiază au avut Joc 

alte două meciuri în cadrul 
tradiționalei competiții fotba
listice „CUPA MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI", organizată in 
cinstea marii noastre sărbători 
naționale de la 23 August. Ia
tă rezultatele: C.F.R.-B.T.A. — 
SPORTUL „30 DECEMBRIE" 
1—0 (a marcat Rădica, în min. 
7) ți AUTOBUZUL — PRO
GRESUL 2—1 (au înscris Tă- 
nase, în min. 10, ți Ploaie, în 
min. 48. respectiv Anton, in 
min. 9).

Miercuri, 16 august, pe sta
dionul Giulești, vor avea loc 
în cuplaj, începînd de la ora 
16,30, jocurile finale ale com
petiției: PROGRESUL — SPOI
TUL „30 DECEMBRIE" (pen
tru locurile 3—4) și RAPID — 
AUTOBUZUL (pentru locurile 
1-2).

DE LA F.R. FOTBAL

PLENARA ANTRENORILOR DIOREȘTENI
LUNI 14 AUGUST, de la ora 

18, va avea loc la Tehnic Club, 
din Calea Șerban Vodă, plena
ra antrenorilor de fotbal 
municipiul 
rul Agricol 
lej vor fi 
legate de ___ r___  ________
competitionale, iar dr. Crista-

București 
Ilfov. Cu 
dezbătute 
începerea

din 
și Secto- 
acest pri- 
probleme 
activități

che Ștefănescu va prezenta un 
referat pe tema: „Testarea e- 
fortului in antrenament. Pro
bleme de psihologie sportivi 
la fotbaliști". La această ple
nară sînt convocați antrenorii, 
instructorii, delegații echipe
lor ' și președinții secțiilor de 
fotbal.

Se aduce la cunoștință con
ducerilor cluburilor și asocia
țiilor sportive, cu secții de fot-, 
bal in Divizia A, că în ziua de 
14 august a.c., ora 10, sînt con
vocate la F.R. Fotbal, pentru 
stabilirea etapelor și arbitrilor 
în turul campionatului 1989 90.

Reprezentanții echipelor din 
Divizia B vor fi prezenți la 
F.R. Fotbal in zilele de 18 și 
19 august, la ora 9. pentru a- 
celeași probleme.

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 11 
AUGUST 1989. Extragerea I : 
18 60 70 45 80 82 8 71 53; Ex
tragerea a Il-a: 34 68 43 29 33 
56 86 55 89. Fond de cîțtiguri: 
627.682 lei, din care 23 899 le 
report la cat. 1.
• C1ȘTIGURTLE TRAGER’ 

LOTO 2 DIN 6 AUGU T 19 9 
Cat. 1:'4 variante 25V a 13 63. 
lei; cat. 2: 4 lOOfy a 8 908 iei 
și 8 25% a 2 227 lei:'
20,25 a 2.639 ’ei; ' 3" "• -
838 lei; C”i. 04850 a ->"» le.: 
cai. 6: 1.915.25 a 100

B Milne, duminică 13 august, 
va avea loc — așa după cum 
am mal anunțat — o acțiune cu 
carac'er deosebit de mare atrac- 
tivitate TRAGT- 
TO eu toate avantajele de care 
oot beneficia partlclpantii : de- 

’?nr "3 ’n n-’mul rînd. se im- 
e d„ o mare varl- 
ar fl autoturismele 

ev-ursiile Dește hota- 
-‘antele sume de 

ta- „u uitați că astăzi 
’ •'■n’tă neutru pro- 
'’nr cu numerele

eonstlnd intr-o nouă 
E PX^S”TTONALA LO-

• TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA LOTO de mîine. va avea loc 
ta București, ta sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2. Incepted 
de la ora 16.30, Aspecte de ta 
operațiunile de tragere vor fl 
transmise la radio, ne progra
mul I. la ora 17.30. numerele ex
trase vor fi transmise si »n 
reluare, pe același program, la 
ora 22.30 (după emisiunea „Pa
noramic sportiv") sl luni. 14 au
gust. la ora 3.55.

Se atrage atenția particlpanti- 
lor că depunerea biletelor câști
gătoare la tragerea Pronoexpres 
din 1« august a.c. se poate fac® 
oină cei ma! tlrzlu vineri 18 au
gust, Ora 13. In orașele reședin
ță de Județ si oină cel mal Irf- 
ziu Joi 17 august, ora 13. în cele
lalte localități.



In prezenta tovarășului s

NICOLAE CEAUȘESCU

LUCRĂRILE PLENAREI LĂRGITE NATAȚIA LA STARTUL CAMPIONATELOR EUROPENE
• Azi are loc, la Bonn, deschiderea oficială a celei de a 19-a

A CONSILIULUI NATIONAL Al AGRICULTURII edilii a competiției • Miine, primele întreceri

INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII
$1 GOSPODĂRIRII APLLOR

Lumea natației de pe conti
nentul nostru trăiește de as
tăzi, cînd are loc ceremonia de 
deschidere, iar în fapt de mîi- 
ne — ziua celor dinții dispu-

(Urmare din pag. I)

tria alimentară șl silvicultură, 
particlpanții ta dezbateri s-au 
angajat ferm ca, sub conduce
rea organelor si organizațiilor 
de partid, să acționeze hotărit, 
pentru a intimpina cu realizări 
remarcabile cca de-a 45-a ani
versare a revoluției de elibe
rare socială și națională, anti
fascistă sl anliimperlallstă sl 
Congresul al XIV-lea al parti
dului, congresul victoriei depli
ne ' a socialismului tn tara 
noastră, al triumfului princi
piilor de transformare revolu
ționară a patriei, al indepen- - - - țidentel depline, economice 
politice a României**.

Au fost reluate, apoi, dezba
terile în plen.

La dezbaterile in plen si pe 
secțiuni au iuat cuvintul 448 
de vorbitori.

tn continuare, an fost adop
tate, în unanimitate, documen
tele supuse dezbaterii.

Dîndu-se glas dorinței tuturor 
oarticipanțiior la plenară, a 
fost adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu profund 
respect, rugămintea de a lua 
cuvintul, în încheierea lucrări
lor acestui înalț forum demo- 
eratîc.

Intîmpinat cu multă însuflețire, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
rostit o amplă cuvintare, urmă
rită cu deosebit interes, n de
plină satisfacție și aprobare, 
fiind subliniată, în repetate rin- 
duri, cu îndelungi aplauze șl 
ovații.

Adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la încheierea 
envintăril. tovarășul Cornel 
Pacoste a spus t

„In numele tuturor pârtiei- 
panților ta plenară, vă adresăm 
cele mai vii mulțumiri pentru 
grija deosebită pe care o acor
dați înscrierii tot mai ferme a 
agriculturii, industriei alimen
tare, silviculturii și gospodăririi 
apelor pe calea dezvoltării si 
modernizării, grijă statornică 
ee iși găsește o puternică re
flectare si în analiza profundă 
făcută in cadrul magistralei 
dumneavoastră cuvîntări, în im
portantele orientări pe care ni 
le-ați dat șl cu acest prilej, în 
vederea revoluționării întregii 
activități din agricultura noas
tră socialistă.

Vă asigurăm 
Si indicațiile 
însemnătate pe 
mulat vor reprezenta ______
toți cei ce muncesc în aceste 
importante ramuri si sectoare 
economice un permanent si în- 
sufletitor program de muncă, 
pentru îmbunătățirea substan
țială a activității de viitor, spo
rirea producției si a eficientei 
ta nivelul cerințelor împușc de 
dezvoltarea impetuoasă a agri
culturii noastre socialiste".

întărind prin înflăcărate 
urale și aclamații acest ferm 
Sl unanim angajament, partici- 
panții au reafirmat hotărirea de 
neclintit a Întregii noastre ță- 
rănimi. a tuturor lucrătorilor 
ogoarelor, de a face totul pen
tru înfăptuirea politici! agrare 
a partidului, a cărei Justețe 
este confirmată necontenit de 
viață, de marile recolte obți
nute, Îndeosebi după Congresul 
al IX-lea al P.C.R.. pentru 
dezvoltarea sl apărarea proprie
tății socialiste de stat $1 coope
ratiste — temelia sigură a pro
gresului general al țării șl a ri
dicării nivelului de trai al în
tregului popor —, pentru conso
lidarea și amplificarea rezulta
telor dobîndite, prin muncă, 
hărnicie si bună gospodărire in 
anii înfăptuirii noii revoluții 
agrare, anii socialismului birui
tor, ai propășirii necontenite a 
patriei noastre.

5__ ________ ______ . .
5 te —, un moment competițio- 
§ nai de vîrf. această a 19-a edi- 

ție a Campionatelor Europene 
§ reflectînd cum nu se poate 
§ mai bine ponderea crescută ta 

sportul mondial a ceea ce nu- 
§ mim, pe bună dreptate, o „dis- 
5 clplină a disciplinelor". In pas 
5 cu timpul, dacă înotul conti- 
§ nuă să domine programul, ia- 
Ș ti că jocul de polo apare și ta

varianta sa feminină, săritorii 
au încă o șansă de afirmare 
(trambulina de 1 metru). în 
vrane ce „sincronul** si-a cîș- 
tigat locul său anume pe afiș. 
Așa se face că, după ce ta e- 
diția din 1926, inaugurală pe 
firul C.E., participau concu- 
renți din 12 țări în întreceri 
rezervate bărbaților, acum, la 
Bonn, vom marca prezența 
sportivilor și sportivelor din 89 
de țări, în joc aflîndu-se nu 
mai puțin de 43 de seturi de 
medalii.

Pe listele de înscrieri — cele

Printre bazine

ci îndemnurile 
de excepțională 
care te-ați tor- 

pentru

CAMPIONATELE EUROPENE DE BASCHET
(Urmare din. pag- I)

dorindu-și victoria șl e poziție 
mai bună in clasamentul final. 
In acest sens, meciul dintre 
reprezentativele Greciei ți 
Ungariei a fost semnificativ, 
jucătoarele ambelor echipe 
luptînd cu multă ambiție, din 
prima și pînă In ultima secun
dă a întrecerii. Sportivele ele
ne au avut inițiativa mai mul
tă vreme, ceea ce s-a reflectat 
ți pe tabela de scor (36—28 ta 
min. 28), dar echipa ungară nu 
s-a descurajat și, pe fondul li
nei apărări tot mai agresive, a 
revenit, a egalat și chiar a 
luat conducerea (46—45 fa min. 
32). In continuare Insă adver
sarele, și-au organizat mai bine 
acțiunile ofensive, s-au dovedit 
mai mature și mai eficiente 
cîștigînd cu 59—55. Coșgetere : 
Vardaki 19 p. Trialoni 13 p de 
la învingătoare, respectiv 
Stamp! 13 p. Seres 11 p. Arbi
tri : K. Bruna (Cehoslovacia) ți 
J. Amoros (Spania).

In partida dintre repre
zentativele Italiei șl Fran
ței (grupa 5—8) învingătoarea a 
stat multă vreme sub semnul 
îndoielii. Pînă la urmă succe-
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• Numeroasele 
curse de înot an loc 
tn nisclna de dimen
siuni olimpice — m 
aer liber — Romer- 
bad. din cadrul unui complex de bazine. 
Primele starturi se 
vor da marți. între
cerile continuînd ta 
zilele următoare, nma 
duminică 28 august 
eu serii de ia ora lț 
șl finale de la J7.3J 
(respectiv 11 sl 18..3® — pra Bucurestlului).
• Turneul de ool« 

masculin, găzduit de 
bazinul Ennertbad, nu 
mal .ODerează” du
pă formula grupelor 
valorice. Cele 18 e- 
chipe înscrise au fost 
repartizate in patru 
serii, in care se toa
că in sistemul fleca
re cu fiecare. ta 
runda inaugurală — 
de miine — tatHnln- 
du-se Italia — Grecia.

ungari» — Marea Br. 
tanie (A t). Spania — 
R.F.G., Cehoslovacia 
— Polonia (A 51 
Iugoslavia — Româ
nia, Franța — Suedia 
(B 1). Olanda — 
U.R.S.S.. Bulgaria — 
Austria (B 2). Prime
le trei clasate se ca
lifică In faza urmă
toare... cu „acumulă
rile” respective din 
turta I. sustinînd al
te trei Dartide : cele 
din A 1 cu A s. ta 
grupa notată cu C
a sferturilor de fina
lă, Jar din B 1 cu 
B 2. ta D . ur- 
mtnd ea ta funcția 
de oozltla ocunată — 
ta C sau D — să se 
dlsDUte locurile din 
ierarhia finală da U 
sau S9 august).
• Marea comoeti- 

tie Va avea sl un tur
neu de polo feminin, 
la Hardtbergbad reu-

ntadu-sc selecționa
tele din Franța. Nor
vegia Suedia. Unga
ria (gr.C). Italia. 
Belgia. Grecia. R,F-G- 
Olanda (D). O men
țiune : această din 
urmă formație a ob
ținui argintul ia C.M 
’86.
• Săritorii ta »P* 

tș« etalează măiestria, 
la Rilngsdorf. in do
uă întreceri la tram
bulină (1 m sl 3 m). 
plus una la platfor
mă. Cea dinții finală 
— luni, ta concursul 
feminin 1a 18 m.
• Grațioasele spe

cialiste ale înotului 
sincron si-au dat in- 
tflnlre ta_bazinul a- 
cooerit 
unde

Frankenbad.
„„„ medaliile vor 
începe să fie decer
nate marți, la solo 
(disputele continuă la 
duet sl ne echipe).

Geo RAEȚCHI

FESTIVALUL DE ȘAH DE LA BIEL
Turneul feminin din cadrul 

Festivalului internațional de 
șah de la Biel (Eiveția) a reu
nit nume de vlrf din elita 
mondială a acestei discipline. 
A ciștigat sovietica Iulta De
mina, eu 7,5 p, urmată de 
compatrioata sa Marfa Litins- 

‘ ’ l s-a

I...
ȘS kata , 7 d. Pe locul trei — 
§ clasat AJisa Măriei (Iugoslavia) 
Ș 6,5 p. iar cu rite * p au ter- 
§ minat Margareta Mureșan 
Ș: (România). Agnieska Brustpăan 
§ (Polonia) și Ewa Nagroska 
§ (R.F.G.). tn continuarea clasa- 
§ mentului. cu rite 5.5 o,, figu-

rează. printre altele. Margarita 
Voiska (Bulgaria), Eliska Kli
mova (Cehoslovacia), Natașa 
Bojkovtei (Iugoslavia). Tatiana 
LeHiatâko (Elveția).

*
SAN JUAN. 11 (Agerpres). — 

Modul pentru titlui mondial 
de șah dintre actualul campion, 
marele maestru sovietic Garni 
Kasparov, și șalangerul. ee ur
mează a fi desemnat în urma 
disputării turneului candidați- 
lor, va avea loc în Franța, ta 
Lyon, în 1990, a decis Federația 
Internațională de Sah. in reu
niunea de la Porto Rico.

CADETE OE LA TIMISOARA
sul a revenit primei echipe, cu 
50—41, după ce a condus tot 
timpul, dar numai la diferen
țe mici. De fiecare dată ad
versarele au fost gata să ega
leze, dar ău ratat, chiar și din 
poziții foarte favorabile, țntîl- 
nirea a fost caracterizată de 
o anumită nervozitate mani
festată de jucătoarele ambelor 
echipe, ceea ce s-a resimțit 
nefavorabil in calitatea jocului. 
S-au comis multe greșeli de 
tehnică, s-a ratat, dar tntîlni- 
rea a plăcut totuși datorită 
combativității celor două for
mații și evoluției scorului. 
Coșgetere : Robini 14 p, Papa
razzo 7 de la învingătoare j 
Fijarkowski 12 p. Bovine 10 p. 
Arbitri: R. Bahmaver (Aus
tria) și L Antonescu (Româ
nia).

In cadrul aceleiași grupe, e- 
chipa B. F. Germania a produs 
o surpriză de proporții, tntro- 
rfnd, cu 51—48, selecționata 
Iugoslaviei (considerată inițial 
ca una dintre principalele fa
vorite ale competiției). Cu un 
joo pozițional bine organizat, 
cu o apărare tn zonă, elastică, 
formația vest-germană a con
dus majoritatea timpului, este

- - ■ J J ’ -
drept, . doar . la diferențe 
mici. Sportivele iugoslave (a- 
fectate. evident de necalificarea 
în grupa 1—4) au evoluat sub 
posibilități, dar alt reușit totuși 
să egaleze și chiar si ia con
ducerea, ultima dată în .tain. 
34 (45—44), după car» repre
zentativa R.F.G. a mai înscris 
3 puncte (3 dintr-0 aruncare 
de 3 puncte), în vreme ce ad
versarele au fost stopate de 
fiecare dată, neputînd fructi
fica superioritatea de talie. 
S-au evidențiat: Christine
Poohl, Heidrun Globig șl Eva 
Hinzmann de la învingătoare, 
respectiv Jafenka Marohvici, 
Dubravka Savicevici și Mirjana 
Kovko. Arbitri : V. Shalom 
(Israel) și R. Jablonski (Polo
nia).

1

„CUPA PRIETENIA'' LA KARTING
In zilele de 12 șl 13 august, pe 

kartodromui din Tg. Secuiesc se 
va desfășura cea de a patra eta
pă (din cinci) a „Capei Priete
nia* la viteză pe circuit — ria- 
sa 125 cmc. La întrecere vor lua 
parte alergători din Bulgaria, 
Cehoslovacia, B.D. Germană, Po
lonia, U.R.S.S. și România. Lo
tul nostru este format din aler-

gătoril: Lucian Ștefan, Csaba 
Jacobos (ambii Metalul Tg. Se
cuiesc), Mihai Boțea Mihnea 
Muntean (Danubius Galați), 
Constantin Rusu (Unirea Trico
lor București). Jan Tatu (T.PA. 
Sibiu). Gabriel Hrișcu (CJAK 
Galați — ERA Tecuci) țt cota 
coordonat de loan Otaru.

care oferă, de bună 
principalul subiect de 
Înaintea starturilor 
multe nume binecunoscute, in
clusiv din România. Tamara 
Costache și Noemi Lung fi
gurină de mal multă vreme 
între performerii de renume 
ai continentului, ai lumii. La 
o privire mai atentă, comen
tatorului nu-i poate scăpa în
să amănuntul apariției unui 
numeros grup de tineri cu cer
te posibilități, încercînd acum 
să ia locul vedetelor de ieri, 
fiindcă asemenea „locuri va
cante" există. Spre pildă, nu 
mai urcă pe bloc-start un Mi
chael Gross, marele record
man al competiției prin cela 
13 medalii de aur, 4 de argint 
și 2 de bronz adjudecate în 
patru ediții ale C.E. Iar o cam
pioană de talia multiplei lau
reate Kristin Otto (6 de aur La 
ultima ediție a J.O.) iși re
pune de astă-dată candidatura 
doar pentru probele procedeu
lui spate...

în așteptarea disputelor, a 
viitoarelor ierarhii — care vor 
suferi, cu siguranță, destule 
mutații — să urăm succes 
înotătoarelor și poloiștilor noș
tri, aceștia din urmă promițînd 
să salte de locul (7) ce nu a 
putut fi schimbat cu unul mai 
bun în edițiile decentului în 
curs, în ierarhia continentală.

searnă, 
discuție 
- tipar

RECORD EUROPEAN
LA 10 km MARȘ (f)

MOSCOVA, 11 (Agerpres). — 
Cu prilejul unui concurs des
fășurat la Leningrad, atleta 
sovietică Vera Molkova a sta
bilit un nou record european la 
proba de 10 km marș cu tim
pul de 43;04. Vechiul record 
era de 43:07.

C.M. DE VOLEI — JUNIOARE
LIMA, 11 (Agerpres). — Cam

pionatele Mondiale de volei 
pentru junioare au continuat, 
în diferite orașe din Peru, cu 
meciuri din grupele semifinale.

Iată rezultatele înregistrate : 
Japonia — Peru 3—0 ; R.P. 
Chineză — Columbia 3—0; 
Italia — Canada 3—0 ; Cuba 
— Argentina 3—0 ; Brazilia — 
Coreea de Sud 3—1.

• CARE VA FI adversara e- 
chioei Dinamo București tn pri
ma etapă a Cunei Cupelor ? 
Cemomorcț Burgas sau Dinamo 
Tirana. După cum se știe, aces
ta două formații vor susține 
partide de barai ttur-retut). 
Prima intîlnire va avea loa la 
Burgas lă 18 august, iar returul 
la Tirana ta 38 august. • LA 
TRONDHEIM meciul amical din
tre echipa norvegiană Rosenborg 
fi Borussia Monchengladbaeh 
s-o încheiat eu victoria formație! 
gazdă : 5—3. La .pauză oaspeții 
conduceau cu 3—2. • FINALA 
turneului de Ia Hamburg : Ham
burger S.V. — Dynamo Dresda 
1—8. A înscris Merkle rmin. 24). 
• ALTE JOCURI amieale : 
Wolverhampton Wanderers (lig* 
secundă a Angliei) — Dinamo 
Moscova 3—2 (2—2) ; Portsmouth

(ligă a doua engleză! — Bota- 
fogo Rio de Janeiro 8—2 (0—0). 
• DUPĂ cinci etape, tn campi
onatul Elveției se menține lide
ră Neuchâtei Xamax 19 n, ur
mată de Bellinzona sl Grasshop
pers Zurich cu ctte < d. Rezul
tate din etapa a 5-a Bellinzona
— F.C. Sion 1—2. Grasshoppers 
Zurich — Aarau 1—2. Lausanna
— Lugano 1—1 Neuchâtei Xa
max — F.C. Lucerna 8—2. St. 
Gall — Servetie Geneva 1—1, 
Wettlngețn — Young Boys Berna 
1—1.
• FEDERAȚIA elvețiană st-a de

pus eăndidatura pentru organi
zarea turneului final al C.M. din 
anul 1998. După cum se știe. In 
1990 .Cupa Mondială” va avea 
loc in Italia. iar te 1994 ta 
S.U.A.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • Sprinterul bra

zilian Da Silva a ciștigat cursa 
de 200 m tn 20,44 a ia campiona
tele Americii de Sud. ’la Medelin. 
• ia cadrul concursului inter- - 
national- de la Grossetto (Italia), 
americanul Roger Kingdom a 
ciștigat cursa de 119 m garduri 
în 13.10 — cea mai bună per
formantă mondială a sezonului. 
Alte rezultate : 5000 m : Salvatore 
Antibo (Italia) — 13:14,30 ;
100 m plat femei : Evelyn Ash
ford (S.U.A.) — 11.24 ; lun
gime bărbați : Giovanni Evange- 
Hsti (Italia) — 8.07 m 1 800 m plat 
bărbați î Wilfred KirocM (Ke
nya) 1:45.05.

CICLISM • 
Turului Belgiei 
sprint rutierului --------

înregistrat ne 158 km

Prlma etapă * 
a revenit la 

englez Beau 
' 5a 

4.11:91 în același țiaip au so«H 
Dtrk Dcmoi (B rigla). 1*tmm

Yates.

Maassen (Olanda) si Rolf Soren
sen (Danemarca). -

POLO • fa med amical, la 
Weinheim, s-au întDniț reprezen
tativele R.F. Germania sl Iugo
slaviei. Scor: 5—3 (2—1. 8—2, 
1—8. 2—2).

schi • La Las Lenas, ta Ar
gentina. a avut loc o probă fe
minină de slalom superurias ta 
cadrul ..Canei Mondiale”. A ciș
tigat austriaca Anita Wachter In 
1:19,50, urmată de Cathy Chedal 
(Franța) 1:20.42 si de Petra Kron- 
berger (Austria) 1:28,fl. După 
două nrobe. lideră a clasamentu
lui general este vest-germanca 
MIchaela Gerg. cu 31 p • Consi
liul Federației Internationale a 
confirmat suspendarea sportive! 
franceze Cristei Guinard. ptnă 
ta M ianuarie 199«. hotărlnd. de 
sșame.nea, daclasafea acesteia ota 
riasameatul orobeț da «tafam a- 
xta* d* ta Campionatele Mondia

SCURT • PE SCURT
le din acest an. de la Văii.- Meda
lia de bronz a fost acordată, 
astfel, schioarei iugoslave Matei» 
Svet. Guinard a fost depistată 
pozitiv la controlul antidoping.

ȘAH fl Campionatul Mondial 
oentru juniori I (28 ani) se va 
desfășura ta Columbia, la Tun
is. între 15—31 august a.c.

TENIS • Optimi de finală ta 
Indianapolis s Joha McEnroe — 
Dan Cassidy 8—2. 6—2, Wally Ma- 
sur (Australia) — Chris Prldham 
(Canada) 8—L T-« • fa turul 
doi al turneului de ta Praga S 
Martin Strelba — Francisco Cla- 
vet (Spania) t—2, 2—6. 6—1. Mar- 
erio FUtpDlnl (Uruguay) — GuH- 
lermo . Rivas (Argentina) 6—1, 
6—1 • în clasamentul general al 
Circuitului International feminin 
continuă să conducă Steffi Graf, 
ca 4700 p. ca 2436 o mal multe 
ifecft Martina Navratilova id c* 
2«W a ta fata Gobrfelel Sabatfat
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