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in activitatea productivă, cit și în cea sporlivă

(TirilȘIIl VILCENI AU VOCAȚIA LOCULUI 1NTII
Toți vîlcenii știu că cea mai 

mare unitate industrială a ju
dețului lor este Combinatul 
chimic din orașul de reședință. 
Desigur, cei ce lucrează acolo 
știu și cit de însemnată este, 
în procente, ponderea acestei 
citadele a chimiei în planul e- 
conomic al județului, și cît de 
apreciată este calitatea produ
selor sale atit în țară, cît și 
peste hotare, și cît de ridicată 
este cota de hărnicie și price
pere a colectivului... De altfel, 
de vreo două săptămîni știe 
toată lumea că, în întrecerea 
socialistă pe unitățile Ministe
rului Industriei Chimice, com
binatul vîlcean a obținut locul 
I, iar Centrala industriei de 
produse anorganice (C.I.P.A.), 
cu sediul tot în Rm. Vîloea, 
combinatul fiindu-i unitatea 
cea mai mare, s-a situat pe 
locul al doilea. Aceste frumoa
se realizări, care spun cam to
tul despre valențele chimiști
lor de pe malul Oltului, au dat 
impulsuri noi elanului creator, 
eforturilor lor de permanentă 
autodepășire, de entuziastă an
gajare pentru a întîmpina ma
rea sărbătoare de la 23 Au
gust cu fapte de muncă și mai 
revelatoare.

UN NOU TEST DE VERIFICARE TRECUT CU BINE
DE GIMNASTELE NOASTRE FRUNTAȘE

Maria Neculiță, reuetafia între
cerii de la Constanta 
Foto : Aurel D. NEAGU

în „Cupa Prietenia" la dirt-track

TINERII PILOȚI ROMÂNI
IN ASCENSIUNE

Mari iubitori ai sportului cu 
motor, peste 15 000 de brăileni 
au asistat la etapa a 6-a a 
prestigioasei competiții inter
naționale de dirt-track dotată 
cu trofeul „Cupa Prietenia", 
etapă desfășurată sîmbătă și 
duminică pe pista Stadionului 
Municipal din orașul de la 
Dunăre, in excelenta organiza
re a F.R.M.. C.J.E.F S. si C.S. 
Brăila.

în program au figurat pro
ba de perechi (sîmbătă după- 
amiază) și concursul individual 
(duminică dimineața). La start 
s-au aliniat tineri oiloți pînă 
la 21 de ani din Bulgaria, 
Cehoslovacia. R. D. Germană. 
Polonia, U.R.S.S. și două echi
paje românești. Așa cum se 
anticipa, întrecerile au fost a-
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Firește, de la aceste date .Ja 
zi“ a pornit și reportajul 
tru sportiv la combinat, unde 
am avut ca „ghizi1 * 3 4* pe 
nerii loan Gavrilescu, 
ședințele clubului de handbal 
din Rm. Vîlcea, și Dumitru 
Pandiu, președintele asociației 
sportive „Chimistul1*. înainte 
de a intra. însă, pe terenul 
sportului, primul interlocutor a 
ținut să mai precizeze că „în- 
tîia capacitate de producție, 
secția Clorosodici I, a intrat in 
funcțiune la scurt timp după 
Congresul al IX-lea al parti
dului. combinatul conturat in 
anii următori fiind, astfel, una 
dintre ctitoriile de început ale 
perioadei de mari împliniri din 
viața țării purtînd numele 
de „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU".

(Continuare in pag. a 4-a)

tivi români, tenismane si tenis- 
mani din Bulgaria. Grecia Si 
Turcia.

La întrecerea balcanică, Româ
nia a înscris următorii 
renți : Loredana Bujor, 
Martin. Daniela Pavăl 
dora Tache, Adrian
Florin Segărceanu, Răzvan Itu 
și George Cosac.

pe Daniela Pavăl (Steaua) și 
Andrei Dîrzu (Dinamo), cu 
6—3, 6—3. în semifinale : Bu
jor. Cosac — Diane Samungi. 
Adrian Marcu (Steaua) 6—4,
3— 6. 6—4 ; Pavăl. Dîrzu — 
Teodora Tache. Răzvan Itu 
(Sportul Studențesc, Steaua)
4— 6. 6—3, 6—2. O subliniere 
în plus pentru învingători, ca
re. amîndoi. cuceresc cel de-al 
doilea titlu de campion în a- 
cest an. Loredana a cîștigat. 
cum se știe deja, și proba in
dividuală. in timp ce George

transformat, se oare. în-
Doina STĂNESCU

Cit despre activitatea sporti
vă a chimiștilor, am înțeles că ca 
trasează o linie ascendentă pa- 
paralelă cu cea a devenirii 
combinatului. „N-o spun spre 
laudă — ne atrage atenția I. 
Gavrilescu —. dar Ia noi spor
tul de masă are și tradiție, și 
amploare. Toți oamenii muncii 
sînt membri al asociației spor
tive, majoritatea din dorința 
de a practica ei înșiși cxerci-

Adrian 
„Avem

Dorind parcă să sintetizeze 
concluziile întîlnirii amicale 
dintre echipele feminine de 
gimnastică ale României și Ce
hoslovaciei. desfășurată la fi
nele săptămînii trecute la Con
stanta. într-o ambiantă deose
bită, specifică acțiunilor orga
nizate pe Litoralul nostru, an
trenorul coordonator 
Goreac ne .spunea : 
nevoie — s-a văzut bine — de 
cit mai multe concursuri, de 
cit mai multe verificări publi
ce. căci numai în acest fel 
vom vedea unde ne aflăm și 
ce mai trebuie făcut pe dru- 

care ne poartă spre podiu- 
campionatelor mondiale 

toamnă1*. într-adevăr, din- 
de succesele repurtate, 

pe echipe, cit și la indivi
dual. dincolo de notele mari 
obținute adesea de fetele noas
tre, care reflectă și ele un an- 
numit grad de pregătire, o a- 
numită mobilizare de concurs, 
trebuie reținută marea utilitate 
a întîlnirii cu formația simila
ră a Cehoslovaciei. Colectivul 
nostru de tehnicieni a avut po
sibilitatea ca. în decurs de două 
săptămîni consecutive, să veri
fice nivelul de pregătire al fe
telor cu care lucrează și, ceea 

în tur- 
în con- 

tande- 
Toma a 

In 
primul motociclist a 

cu 
sosind pe

prig disputate, între concurenți 
de forțe sensibil egale. Dornici 
de afirmare, aceștia au furni
zat curse care au ținut în ma
ximă tensiune „tribunele1*, cu 
depășiri pe exterior și pe in
terior, piloții mergînd, nu o 
dată, „umăr la umăr" 
nante. Deși sîmbătă. 
fruntările pe cupluri, 
mul M. Agrișan și AL 
luat un start slab (chiar 
manșa I.
pornit greoi în întîinirea 
perechea poloneză.
ultimul Ioc). în continuare bă
ieții noștri s-au mobilizat

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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(iul fizic___ sub diverse forme, 
ceilalți din plăcerea de a asis
ta la spectacole sportive". Ata
șamentul chimiștilor față de 
sport nu e greu de argumentat. 
Despre el vorbește în primul 
rînd frumosul complex de te
renuri din Zăvoi, din vecinăta
tea stadionului „1 Mai11, com
pus dintr-un teren de fotbal 
gazonat, dispunînd și de tri
bună. trei terenuri de tenis,

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

ce este și mai important, în- 
tr-un concurs pe echipe.

Chiar și în absența primelor 
gimnaste ale tării. Daniela Si- 
livaș și Aurelia Dobre, partici
pante la pregătiri dar reținute 
din motive medicale de a lu
cra la intensitate maximă, se
lecționata noastră a făcut, din 
plin, in cele două zile de con
curs, dovada potențialului său 
competitiv ridicat, manifestind 
multă siguranță și precizie la 
impuse, o interpretare a exer- 
cițiilor bine apreciată de bri
gada de arbitre, fiind înregis
trate doar două, ratări. în con
dițiile în care antrenorii au

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2-3)

Finalele Dachdei și ale Campionatelor Naționale de tenis

LOREDANA BUJOR SI GEORGE COSAC - LA Al DOILEA ULIU
Proba de dublu reprezintă, 

pentru lumea tenisului, una tot 
atit de importantă ca și cea 
de simplu. La finalele Daciadei 
și ale Campionatelor Naționale, 
desfășurate săptămîna trecută 
și încheiate luni, la ora amie
zii. întrecerile de dublu s-au 
constituit în reale momente de 
atracție, datorate. în cele mai 
multe cazuri, jocului dinamic.

Una din cele mai aplaudate

Loredana Bujor și George Cosac, noii campioni ta dublu mixt 
' Foto: Eduard ENEA

La Campionatul European de basme! pentru cadctc
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La prima ve
dere. o mare per
formanță aparține 
doar echipei care 
a realizat-o și an
trenorilor el. O a- 
naliză mai atentă, 
mai profundă, pri
lejuiește însă con
statarea că succe
sul se datorează 
mult mai multor 
factori, așa cum 
a fost cazul cu 
Campionatul Euro
pean de baschet 
pentru cadete, de 
la Timișoara, un
de reprezentativa 
României a cuce
rit medalia de ar
gint, rezultat în 
premieră pentru 
sportul cu mingea 
la cos din țara 
noastră, putem 
spune chiar de ex
cepție.

în primul rînd 
este de subliniat 
că antrenorii Horia 
Pop și Adriana 
Niculcscu (contro
lați șl îndrumați 
permanent de antrenorul fede
ral George Chiraleu) au pre
gătit bine selecționata Româ
niei, care a devenit vicecam- 
pioană a Europei. Putea fi ob
ținut însă acest mare succes 
numai prin munca depusă de 
tehnicienii lotului național ? în 
mod cert nu. și de aceea se 
cuvine să menționăm unitățile 
și antrenorii care au depistat 
și instruit pe cele 12 „compo
nente ale echipei națioAale :

C.S.Ș. 2 Voința București 
(antrenoare : Cornelia Mircio- 
iu, Tatiana Dudescu și regre
tata Ștefania Dinescu) — de 
aici provin Ioana Cocîrlan și 
Daniela Simion ; C.S.Ș. Con
structorul Arad (antrenori : 
Constantin Wunsch și Mircea 
Prică) — de aici provin Diana 
Ciupe si Ana Burusz ; C.S.Ș. 
Metalul Rîmnicu Vîlcea (antre
nor : Alexandru Moise) — de 
aici provine Laura Nițulescu ; 
Universitatea Cluj-Napoca (an
trenori : Nicolae Martin și 
Horia Pop) — aici este legiti
mată Daniea Moroșanu (a în
vățat baschet la C.S.Ș. Galați,

De miercuri, !a Tirgoviște

CAMPIONATELE BALCANICE DE TENIS
După finalele Daciadei și ale 

Campionatelor Naționale, cele 
mai bune jucătoare și cei mai 
buni jucători din țară au și 
plecat la Tirgoviște, Acolo se 
vor desfășura. începînd de 
miercuri. Campionatele Balca
nice de tenis ale seniorilor, 
competiție ajunsă la a 28-a e- 
diție, la care și-au anunțat 
participarea, alături de spor

întreceri a fost cea de dublu 
mixt. Deși au dispărut de la 
noi cuplurile vechi, deja roda
te. altele noi au fost alcătui
te. Poate dintre acestea vor 
apare, cine știe, unele reduta
bile în viitor. Noii campioni ai 
probei sînt Loredana Bujor 
(Progresul IMUC) și George 
Cosac (Dinamo Brașov), care 
în partida finală i-au întrecut 
relativ lejer, am putea spune

1

Laura Nițulescu (nr. IS) și Daniela Moroșanu 
au dominat, în generat, lupta sub panouri, 
așa cum se vede în această Imagine, din 
cursul meciului-finală cu echipa Cehoslovaciei.

Foto : GH. POPESCU — Timișoara 
antrenoare Aneta Popescu ; s-a 
desăvîrșit la C.S.Ș. Confecția 
Focșani — antrenor Mircea 
Petrișor) ; C.S.Ș. Gaz Metan 
Mediaș (antrenor : Constantin 
Tătaru) — de aici provine Co- 
druța Lascu : C.S.Ș. Comerțul 
Sf. Gheorghe (antrenori : Al
bert și Ecaterina Vancea) — 
de aici provin Erzsebet Am- 
brus și Gybrgvi Simon; Cri- 
șul C.S.Ș. 2 Oradea (antrenoa- 
re : Adriana Niculescu — de 
aici provine Ionela Jiros; 
C.S.Ș. Confecția Focșani (an
trenor : Mircea Petrișor) — de 
aici provine Nicoleta loan ; 
C.S.Ș. Confecția Tulcea (antre
nor : Mircea Kosa) — de 
provine Doina Tocală.

Iată un tablou onorant 
tru aceste cluburi sportive 
lare (și pentru antrenorii 
care și-au înțeles cu adevărat 
menirea : aceea de a fi pepi
niere ale reprezentativei tării. 
Și nu întîmplător tocmai echi-

Dumitru STĂNCULESCU

aici
pen- 
sco- 
lor).

concu- 
Isabela 

și Teo-
Marcu,

(Continuare în pag 2-3)
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J
DE ZIUA PRESEI ROMANE I

UN NOU RALIU DE DIVIZIA A
al țării se vor întrece în acest 
județ. Raliul se va desfășura între 
7 șl 3 septembrie. Primele in
formații : traseul are 468, i km 
(se trece, între altele, pe la 
Cabana Făget, Turda, Cornești. 
Surdue — Băișoara, Tomnatec 
ș.a.) și 19 probe de clasament. 
Așteptăm, deci, debutul In „A" 
al organizatorilor...

In ultimii doi ani, județul Cluj 
a fost gazda „Raliului Avram 
lancu" contînd pentru Divizia 
B. „Excelentă organizarea:**, au 
spus de flecare dată cel care au 
luat parte la acest concurs, mo
tiv pentru care Federația A.C.R. 
a hotărît ca în acest sezon ra
liul clujenilor să lie etapă Sn 
Divizia A. Deci, nu peste mult 
timp, cel mai buni automobilist!

99 Voinfiai
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Pentru toti cei ce ne desfășurăm activitatea în presa 
scrisă și audio-vizuală, ziua de 15 august este zi de sărbă
toare, evocînd apariția, cu 58 de ani in urmă, a primului 
număr al ziarului „Seinteia", organ al Partidului Comunist 
Român, publicație care — în pofida condițiilor grele ale 
ilegalității — avea să determine mutații istorice în conști
entizarea și mobilizarea maselor la luptă pentru împlinirea 
înaltelor idealuri ale poporului nostru : dreptatea socială si 
libertatea națională.

în această zi-simboi. „Ziua presei române", subliniem, 
totodată, importanta contribuție pe care întreaga noastră 
presă comunistă a adus-o după actul istoric de la 23 Au
gust 1944. la difuzarea în mase a cuvîntului partidului, la 
realizarea transformărilor politico-soeiale cerute de obiecti
vele edificării noii societăți. Si. deopotrivă, la reflectarea 
marilor înfăptuiri cuprinse în arcul de timp cel mai glorios 
din întreaga existentă a poporului nostru, perioadă deschisă 
de Congresul al IX-lea al partidului și definită, cu înaltă 
mîndrie patriotică și cu recunoștință față de ctitorul ei, 
EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU. O epocă cu adevărat mă
reață, în care poporul român — strîns unit în jurul parti
dului. el secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. eminent revoluționar și înflăcărat patriot, ilus
tru gînditor si neîntrecut strateg, prestigioasă personalitate 
a lumii contemporane — a realizat pași uriași pe drumul 
progresului și civilizației, al prosperității și demnității. Pe 
acest făgaș al izbinzilor. presa noastră a * contribuit activ 
la propagarea în mase a concepției revoluționare a parti
dului nostru, a principiilor comuniste de muncă și viată, la 
afirmarea normelor eticii și echității socialiste, la formarea 
omului nou. la dinamizarea întregii activități sociale șl sti
mularea energiilor creatoare ale națiunii în vederea înde
plinirii neabătute și la cote calitative tot mai înalte a obi
ectivelor stabilite de forumurile comuniștilor, de secretarul 
general al partidului, obiective care se realizează cu po
porul. pentru popor.

Sărbătorim astăzi „Ziua presei române" iu atmosfera 
de impresionantă efervescență politică, de entuziastă și una
nimă angajare a întregii națiuni pentru a initapina marile 
evenimente ale acestui an — cea de a 45-a aniversare a 
revoluției de eliberare națională si socială, antifascistă si 
antiimperialistă și cel de al XIV-lea Congres al partidului 
— cu noi și valoroase realizări. Aceeași atmosferă în care 
se regăsește și deplina adeziune a tuturor fiilor patriei la 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în 
suprema funcție de secretar general al partidului, ca o 
garanție a continuării neabătute a măreței opere de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul 
românesc și de înaintare a patriei spne comunism, visul de 
aur al omenirii. Iar aceste trepte ale devenirii se oglindesc 
cu forță și limpezime în proiectul Programului-Direciivă si 
în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, do
cumente esențiale pentru viitorul patri<i socialiste.

Sărbătorim totodată ziua presei cu conștiința înaltei da
torii patriotice ce revine ziariștilor comuniști în infor
marea și educarea maselor largi, in unirea tuturor efortu
rilor pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne Și ex
terne a partidului și statului nostru. Noi, cei ce lucrăm în 
presa sportivă, o facem cu conștiința că putem să ne adu
cem o contribuție superioară la creșterea _ caracterului ge
neral educativ al sportului în viața socială, la cuprinderea 
în activitatea de masă a întregului tineret, la ridicarea va
lorică a performanțelor românești în arena internațională, 
printr-o atitudine consecvent militantă pentru traducerea în 
fapte a prețioaselor orientări și indicații cuprinse în 
Mesajul adresat de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. recentei Conferințe pe tară a mișcării
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noastre sportive.
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CHIMIȘTI! VÎLCENI AU VOCAJIA
(Urmare din pag. 1)

deunul de handbal și unul _ _ 
volei (toate pe bitum), o pistă 
de atletism, un grup social cu 
condiții pentru recuperare după 
efort, iar in curs de amenajare 
alte 4 terenuri de tenis (pe 
zgură), cu tribune, un bazin 
de înot descoperit, de dimen
siuni olimpice, precum și — in 
fază de proiect — o pistă de 
patinaj pentru care combinatul 
dispune de condițiile și utila
jele necesare. La fel de con
cret vorbește și „Zona de a- 
grement și recuperare a iurtei 
de muncă" amenajată la Fede- 
leșoiu, pe malul lacului de a- 
cumulare al Uzinei hidroelec
trice. unde se află, la dispo
ziția iubitorilor dd mișcare, o 
popicărie acoperită, eu două 
piste, un teren de tenis și li
nul de fotbal, un bazin de înot 
pentru copii, un debarcader 
dotat cu bărci simple și hidro
biciclete. iar în construcție o 
cabană cu 24 de locuri de ca
zare și sală de Piese. Tot acest 
inventar nu putea fi realizat 
decît de oameni cu mare pa
siune pentru sport, cum sînt 
de altfel și ing. Gheorghc M. 
Dinu, directorul general al 
Centralei, sau ing. Marin Răm- 
neanțu, directorul Combinatu
lui, președinte de onoare al a- 
sociației sportive.

Un alt argument convingă
tor îl reprezintă, firește, acti
vitatea de masă susținută oare 
se desfășoară în combinat. „De 
pildă, ne spunea D. Pandiu, 
avem competiții cu cite 18 e- 
chipe Ia fotbal, handbal și vo
lei, care joacă din martie pînă 
in noiembrie, mai intii in cam
pionatul intern, apoi in Cupa 
de toamnă... De asemenea, pen
tru iubitorii de drumeții or
ganizăm excursii in masivele 
Cozia si Buila... Oaspeți per- 
manenți are, însă, pe baza ți
nui grafic de... rotație a sec
țiilor, baza noastră de agre
ment «Voinicelul», unde sc joa
că tenis, fotbal, 
masă etc. Peste 
miști practică 
locul de muncă, 
secțiile Mecanic, 
tic, ATM. “ 
Proiectări 
Șahul și ______ _____
regim zilnic la sala special a-

menajată Ia. baza Chimistul... 
In organizarea acțiunilor ne 
bizuim pe numeroși pasionați 
și priceputi mobilizatori ca 
S. Cîrstoiu, T. Ivan, Gh. Dini- 
că, D. Pomană, Gh. Șerbănes- 
cu, Gr. Oprifoiu și multi alții..." 

Intr-un .astfel de climat spor
tiv. era f irese să apară și ma
rea performantă. Firește, s-a 
pornit cu fotbalul, care a pier
dut însă teren, s-a continuat 
cu handbalul, luptele greco- 
romatie. tenisul de masă. Dar. 
dintre ele, handbalul e urcat 
cel mai sus pe firmamentul 
performantei pc plan national 
și international, ech'pa de fete 
Chimistul Rm. Viloa devenind 
mîndria combinatului, a muni
cipiului și județului Inginerul 
Gavrilescu îi știe cu precizie 
fiecare pas toie afirmare : ..In 
1986 promovează în «B», iar 
doi ani mai tîrziu în «A». In
tre 1982 ți 1988 ocupă locurile 
2 și, respectiv, 3 in campio
nat *n 1931 .■îștigînd și două 
prefioasc trofee, «Cupa Româ
niei» și Cupa I.H.F., pentru ca 
anul acesta să cucerească titlul 
national 
seniori 
sportive

— cel dinții titlu de 
din istoria jocurilor 
vîlccnc — si din nou

DE TREI ORI - ACELAȘI ECHIPAJ
disputat pînă acum trei 
In campionatul Diviziei 
surpriză: Raliul Ceahlăul

S-au 
raliuri 
B, Și, 
(județul Neamț) a fost cîștigat de 
echipajul S. Moraru — K. Ro
vența (Dacia Pitești); Raliul Po
dul înalt (Vaslui) și apoi Ra
liul Coloana Infinitului au revenit 
de asemenea, aceluiași cuplu. 
Motiv pentru care oferim cîteva 
date privindu-1 pe cei doi auto-

mobiliști: aleargă Împreună
pentru prima dată într-un cam
pionat; flecare are in jur de 30 
de ani; pilotul, Silviu Moraru, 
este inginer la ICPTT București, 
iar Roland Rovența este medie 
la întreprinderea de autoturisme 
Dacia Colibași. Beneficiază. în 
pregătirea mașinii, de sprijinul 
compartimentului de competiții 
al întreprinderii amintite.

PROGRAMUL DIN AUGUST
Sportivii... pe patru roți vor fl 

angrenați în această lună la ur
mătoarele întreceri: 17—20 au
gust, la Tg. Secuiesc, a treia 
etapă a campionatului la andu- 
rantă și a patra la viteză ne cir
cuit — karting: 17—10 august, la 
automobilism, Raliul Muscelul — 
Divizia B; 31 august — 2 sep
tembrie, tot la automobilism,. 
Raliul Apulum. Divizia B.

• In
ColoanaV.

Șt. Lupșanu — S. Sandu, 
Boroiu — A. Ziehil; gr.
1. S. Moraru — R. Ro-
cîștigător și al raliului,

clasamentul Raliului 
Infinitului. gr. „A" : 
Oprea — D. Popes-— 1.

CU, 2.
3. N.
,.C“ :
vența,
2. A. Borțea — P. Ghicheria. 3. 
A. Bădulescu — M. Dimitrovicl.

O INTÎMPLARE
Cunoscutul echipai F. Mateescu 

— C. Mo-toc a încheiat Raliul 
Harghitei. în care era favorit. în- 
tr-un... lan de grîu. „Ieșire în de
cor" cum se spune, după care a

Azi, în cadrul diviziei 
feminine de handbal

urmat abandonul. L-am aflat la 
federație pe Motoc, care a ex
plicat: »O defecțiune: în proba 
specială Racul, la o viteză de 
peste 100 km/oră, s-a rupt ine
lul de susținere dintre crem a- 
lieră si bielă, s-a distrus di
recția și eu rotile independente 
am ajuns în grîu“. Bine c-a 
fost numai atît.

UN MECI ATRACTIV
LA RM. VÎLCEA

Partida dintre Chimistul Rm. 
Vilcea și Rulmentul Brașov, 
contînd pentru etapa a IV-a 
a Campionatului National la 
handbal feminin, se va juca 
azi, de la ora 18, 
turilor din Rm.
lalte meciuri ale 
vea loc miercuri.

în Sala Spor- 
Vîlcea. Cele- 
etapei vor a-

ft HSSfflSrSX- ~ -

LOCULUI INTII
Cupa I.H.F., Chimistul deve
nind astfel prima echipă româ
nească feminină cu două trofee 
europene în vitrină... Cu 695 
goluri înscrise, ea define și re
cordul de eficacitate în «A»... 
Șapte jucătoare fac parte din 
lotul reprezentativ : Rodeanu, 
Moldovan, Tîrcă, Lazăr. Matei. 
Nedelcu, Bloju, iar antrenorul 
Gh. loneseu este și secund la 
echipa națională... Din 1985 
funcționează in cadrul secției 
$i un centru de inițiere și pre
gătire a handbalistelor, anul 
trecut junioarele noastre pro- 
movind în Divizia națională, 
iar anul acesta, la Bistrița, au 
cucerit și ele titlul, antrenori 
fiindu-Ie Maria Ciulei și C. 
Cincă... Și junioarele oferă lo
tului tării patru sportive : Ia- 
oob, Dogaru. Carcadia și Stoe- 
nete... Munca serioasă și dă
ruirea sportivelor, valoarea Io
turilor și profesionalitatea an
trenorilor ne dau certitudinea 
unor echipe și în viitor de lo
cul Id. Este, de altfel, ceea ce 
doresc și miile de chimiști din 
Combinat, fruntași pe tară, ca 
și toti vîlcenii iubitori de sport, 
care înconjoară cu impresio
nantă simpatie echipa favorită.

TINERII PILOȚI ROMANI ÎN
(Urmare din pag. 1)

Rubrică realizată de
Modesto FERRARINI

UN NOU TEST DE
DE GIMNASTELE

(Urmare din pag. 1)

trebuit să alcătuiască o forma
ție cu gimnaste din trei gene
rații (sportive consacrate, afla
te practic la capătul carierei 
competiționale. reprezentante 
ale „noului val", deci debutan
te. precum și concurente cu un 
recunoscut talent și aport la 
rezultatele obținute de gimnas
tica noastră feminină în ultimii 
ani), concluziile care se des
prind la capătul acestei întîl- 
niri sînt cu atît mai semnifi
cative. Promovarea unor tinere 
ca Maria Neculiță, Mihaela Io- 
jiban sau Nicoleta Tonia în 
prima reprezentativă a tării a 
fost extrem de utilă pentru fl
ees te gimnaste din noua gene
rație de autentice talente, fie
care dintre ele dovedind certe 
calități la unul sau altul dintre 
aparate &i manifestînd o ma
re dorință de titularizare In 
prima echipă a tării. Succesul 
cel mai spectaculos l-a înre
gistrat, fără îndoială. Marja 
Neculiță. de la C.S.Ș. „Cetate" 
Deva, extrem de omogenă pe 
oele patru aparate atît la ..im
puse", cit și la „liber alese". 
Vrînd parcă să confirme aces
te aprecieri, Neculiță a pre
zentat un spectaculos si ’neîn- 
tător exercițiu liber ales la sol. 
notat în unanimitate cu 10 de 
brigada de arbitre. Mihaela To- 
jiban (de la C.S.M. Baia Mare), 
cea mai recentă
tivele cooptate în pregătire la 
Deva, a produs și ea o impre-

dintre spor-

ASCENSIUNE

APLAUZE MERITAI
Ne-am convins, încă odată, 

că UCECOM este un susținător 
permanent al sportului. O do
vadă elocventă o constituie și 
această a 33-a ediție a „Voin- 
țiadei" la box. al cărei turnat» 
final, desfășurat săptămîna tre
cută în sala Dacia din Buzău, 
în colaborare cu federația de 
specialitate, a reunit pe cei 
mai buni pugiliști din secțiile 
cluburilor și asociațiilor spor
tive Voința din întreaga țară.

Tradiționala dispută a atras 
la startul ultimului act al com
petiției 70 de sportivi, califi
cați din fazele preliminare pe 
asociație și județ. Finalele tur
neului de la Buzău au cuprins 
10 partide, una mal frumoasă 
decît alta, iar numeroasa asis
tență a aplaudat cu multă căl
dură eforturile depuse de com
batanți pentru cucer.rea trofe
elor puse în joc.

La „semimuscă". Vasile Vaa 
(Buzău) și Vasilică Dibu (Mă- 
cin) au oferit o dispută aprigă, 
în care s-au confruntat două 
stiluri diferite de luptă: pri
mul, un tehnician remarcabil, 
iar celălalt un „dur" redutabil, 
cu lovituri necruțătoare. în
tr-un final strîns, a avut cîș- 
tig de cauză buzoianul. cu o 
decizie la limită: 3—2. Mecia- 
prins și la „muscă": Ghcorghe 
Jiga (Cluj-Napoca) și Socrate 
Buzoianu (Buzău) nu s-au 
menajat nici o dină. în prima 
repriză Buzoianu a fost numă
rat, a reluat curajos lupta, dar 
superioritatea lui Jiga a fost 
evidentă și învingător cu 5—0 
a devenit clujeanul.

Meciul vedetă al finalelor a 
pus față în față doi pugiliști 
redutabili: Georgel Oprlșor
(Craiova) și Vasile 
(Satu Mare). Primul, o 
veche cunoștință a noastră, s-a 
remarcat cu 5—6 ani în urmă.

——-—Wj.l-LMJ.ILl......-
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VERIFICARE TRECUT

volei, tenis de 
1200 de chi- 

gimnastica Ia 
remarcindu-se 

. Eleetroenerge- 
Centrul de oalcul, 

și Electroliză III... 
tenisul de masă au

exemplar și au fost la un pas 
de a urca pe podium. Dar (pă
cat că există acest dar), dacă 
pînă în manșa a 18-a totul a 
decurs ca pe... roți. In această 
cursă decisivă pentru stabili
rea ierarhiei, în dispută direc
tă cu puternica reprezentativă 
a U.R.S.S., alcătuită din A. 
Rene — liderul clasamentului 
general Individual — și R. 
Koval, în penultima tură M. 
Agrișan a încercat o temerară 
depășire pe exterior. însă, in- 
tuindu-i intenția, adversarii 
i-au închis unghiul și alergă
torul nostru s-a 
mantinelă.
ușor la 
aoestea. 
români, 
trenorul 
ind de 
pregătite . 
către mecanicii Gh. Dnmitru și

.agățat" de 
accidentîndu-se 

cotul sting. Cu toate 
cel doi tineri piloti 
bine conduși de an- 
Gh. Sora și benefici- 
motociclete temeinic 
pentru concurs de

V. Coica, au obținut cele mai 
multe puncte înregistrate de 
ei pînă acum în actuala ediție 
a competiției, urcind pe locul 
4 în clasamentul etapei: 1. 
U.R.S.S. 29 p, 2. Cehoslovacia 
25 p, 3. Polonia 20 p. 4. Româ
nia I 18 p (M. Agrișan — 10 
p. Al. Toma — 8 p). 5. Bulga
ria 12 p, 8. R.D. Germană 11 
p, 7. România II 11 p, (Fl. Un- 
gureanu — 8 p, S. Ștefan — 
3 p).

Concursul individual s-a de
rulat în permanentă sub sem
nul unui echilibru de forțe. 
Din nou, M. Agrișan și Al. 
Tonia s-au alăturat protagoniș
tilor. Deși s-a resimțit după 
căzătura din ajun. M. Agrișan 
a cîștigat două curse, printre 
învinșii lui aflîndu-se sovieti
cul A. Rene, cel care în reu
niunea de sîmbătă a înregistrat 
cel mai mare rezultat indivi
dual (16 p). bulgarul G. Pe- 
tranov, polonezul S. Dudek, F.

Bilsak din R.D. Germană. Ca 
și în prima zi, în manșa a 
10-a s-a întîmplat ceea ce ni
meni nu se aștepta: din start 
Agrișan a făcut o pană de 
eauciuc la roata din spate, 
pierzînd cel puțin acel pre
țios punct care l-ar fi urcat 
Pe podium. In această situație, 
„grijile" primului loc le-au a- 
vut în țontinuare polonezul 3. 
Olszewski și cehoslovacul Z. 
Holub, care în final au termi
nat la egalitate perfectă la 
toate capitolele clasamentului, 
în consecință, a fost nevoie de 
o manșă de departajare, cîști- 
gată de motociclistul polonez.

CLASAMENTE: 1. J. Olszew
ski (Polonia) 15 p, 2. z. Holub (Ce
hoslovacia) 14 p, 3. R. Koval 
(U.R.S.S.) 12 p. 4. M. Agrișan
11 p. 5. S. Dudek (Polonia) 10 
p, 6. G. Petramov (Bulgaria) 10 
p, 7. A. Rene (U.R.S.S.) 10 p, 8. 
T. Hopp (R.D.G.) 8 p, 9. Al.
Toma 8 p, 10. R. Ralis (Ceho
slovacia) 7 p.

NOASTRE FRUNTAȘE
sie excelentă. A evoluat fără 
trac și complexe la impuse, 
avînd un important aport la 
bilanțul general al echipei și 
obținînid în final un merituos 
loc 5 la individual, fiind prac
tic a patra în formația Româ
niei. după Cristina Bontaș. 
Maria Neculiță și Gabriela Po- 
torac. Poate că și despre Nico
leta Toma (C.S.Ș. Triumf) am 
fi avut aceleași aprecieri (mai 
ales după notele de 9,825 de 
la paralele și bîrnă impus), 
dar, din păcate, ea s-a acci
dentat la paralele (liber ales) 
și n-a mai concurat la bîrnă 
Si sol. Oricum, cert este că ea 
are mari posibilități, care tre
buie valorificate cu grijă, cu 
meticulozitate. Lucruri bune 
trebuie spuse și despre Euge
nia Golea, care, printr-o vo
ință și dîrzenie cu totul remar
cabile. a reușit să atingă o 
formă sportivă ce a impus-o. 
iată, din nou, în prima echipă 
a tării, ea constituind un bun 
exemplu pentru sportivele mai 
tinere din lotul nostru re
prezentativ.

Fără îndoială, așa cum ne 
așteptam. ..piesele grele" ale 
echipei noastre au fost Cristi
na Bontaș si Gabriela Potorac. 
Ele s-au aflat, cu schimbul, la 
conducere, au avut practic ce
le mai bune evoluții din con
curs și numai marea dorință 
de autodepâșire. de atingere a 
perfecțiunii le-au făcut să mai 
greșească. A ratat, mai inji. 
Bontaș la paralele impus, pen
tru ca apoi, la libere, să rateze 
Potorac la bîrnă, în final, după 
o evoluție care o îndrituia la 
nota maximă, și, din păcate, la 
sol. ca o consecință — proba
bil — a nereușitei anterioare. 
Ele au însă 
secă ridicată.
mite, nu ne 
șească aceste 
cidentale.

o valoare mtrln- 
care le va por- 

îndoim. să depă- 
neimpliniri ac-

desfăși 
în orgS-a 

zulul, 
asociației sp 
Ea a confirr 
cea mai pop 
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concurs “*n< 
de alpiniști, 
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120 de băieți 
mare număr, 
celor 40 de f 
ordinea valoi 
curenți (rezu 
țiile anterioa; 
pentru alți 2.' 
urmă. 21 (!) 
în 21 de ani 
să pentru b; 
tr-un traseu 
mc) si unul 
sie Daro (A.: 
gurul care 1' 
tregime, aci 
de puncte d< 
urma lui : 2. 
(Torpedo Zăi

Competiția 
Cheile Bicazu 
chine. Și aici 
meroasă orez 
dintre oare 9 
o întrecere i 
traseu avînd 
un final care 
Incertitudinii 
oarticinant. A 
favoritii (Tor 
concurs cu 
C. Niinăt. L 
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min. Pe cele 
diurnului : 2.
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bună organiza 
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FINALUL DACIADEI Șl ALE CAMPIONATELOR NAII
(Urmare din pag. 1)

tr-un specialist al jocului in 
cuplu, el situîndu-se pe primul 
loc. alături de Florin Segăr- 
ceanu, și La dublu masculin.

Și pentru că a venit vorba 
de .dublu masculin, in finală 
Segărceanu și Cosac i-au avut 
ca adversari pe steliștii Adrian 
Marcu și Răzvan ItU. A fost 
o partidă aplaudată, cu dueluri 
frumoase , la fi1"1', în care, ne 
rînd, cite un cuplu a avut ini
țiativa. La capătul celor cinci

seturi, disput; 
mai bine de i 
aU învins, toti 
Cosac, cu scoi 
3—6, 6—3. 6— 
Segărceanu.
Răzvan Const 
mo, Victoria 
6—4, 6—2 ; IV 
drian Popovici 
(Steaua) 6—2,

Proba de du! 
venit cuplului 
Pavai, Diane 
întrecut în ui 
Teodora Tachc



ENTRU FINALIȘTI
PROGRAMUL TURULUI
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demonstrat frumoase cunoștin
țe tehnice. CELELALTE RE
ZULTATE FINALE : COCOS ! 
Vasilo Apostolache (Brăila) h 
ab. 2 Dumitru Dobre (Ploiești) ț 
semlușoară : Doru Gheorghies 
(Piatra Neamț) b. p. Costel Ro
man (Bacău); semimijlocie I 
Vasile Sava (Bacău) b. p. Mir
cea Ciobanu (Piatra Neamț) î 
mijlocie mică: Marinlcă Soare 
(Buzău) b. ab. 2 Luca Gorgan 
(Botoșani); mijlocia: Florin 
Robu (Buzău) b. p. Vasile But- 
naru (Piatra Neamț); semi
grea : Gabriel Ilie (Craiova) 
b. p. Email Constantlnescu 
(Buzău).

Nu putem încheia această 
cronică fără a remarca obiec
tivitatea brigăzii de oficiali, 
condusă de delegatul general 
Milică Ene (București), din 
rîndul căreia s-au evidentâat 1 
Petru Marinescu, Petriei Bo
boc, Ion Bogdan, Gheorghe 
Radu, Arpad Gondor _ (toți din 
Buzău), precum și Mihai Hor- 
hoeea și Vîorel Nedclcu (Rm. 
Sărat),

Paul IOVAN

Campionatelor Naționale de escaladă

CURSURI — TREI REUȘITE
ceintrat în vigoare în acest an (regulament 

itățlle internaționale), participarea la întrecerile 
uui Național de escaladă sportivă este oondițl- 
icumulat în urma celor mai bune două prezen- 
ominalizate în calendarul F.R.T.A. Și cum pînă 
imas mai puțin de o lună, Iar participarea este 
ric, este firească dorința celor ce îndrăgese a- 
disclplină de a-și spori prezențele Ia diversele 

ver 
ă 
bită.

tfel garanția nominalizării. Așa s-a făcut 
dintre competițiile de escaladă au cunos-

jpa Cățărătorului"
Blca-Cheile 

excelentă a 
ÎGMUS Iași, 
„viteza" este 
ntre probele 
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și r>te 150 
: care — în 
n record — 

fiind acest 
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itru 15 con- 
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maximum 
adică 200 ; în 
mtln Cojanu 

193,11 o. 3.

Gheorghe Vizitiu (Sănătatea De
va) 121,01 p, 4. Niculae Muntea
nu (A.S.A. Brașov) 120,82 p, 5. 
Constantin Nimăt (Torpedo) 
119,54 p, 6. Gabriel Tofan (C.S.U. 
Brașov) 109,63 p. tineret : 1. N. 
Muntear- 2. Stefan Milotă 
(A.S.A. Brașov), 3. Tudor Poia
nă, 4. Gheorghe Pop (ambii, Me
canică Fină București). 5. 
Gheorghe Moldovan (Electromu- 
reș). 6. Radu Suciu (Dinamo 
Brașov) ; echipe masculin : 1.
A.S.A. Brașov, 2. Torpedo. 3. 
C.S.U. Brașov ; tineret : 1. A.S.A. 
Brașov. 2. Electromures. 3. 
C.S.U. Brașov ; feminin : L E- 
lena Oncescu (Confecția Bucu
rești) 200 p (a parcurs integral 
traseele), 2. Maria Movilcanu 
(Torpedo) 188.14 D. 3. Mihaela 
Crăciun (Confecția! 178.97 p. 
Elena Vizitiu (Sănătatea " 
106.10 p. 5. Sanda 
(Confecția) 104.60 n 6. 
Simon (GIGCL Braăov)

2.

— 4.
i Deva) 
Mihalcea

Simona
93,20 p.

p A. S. A. Brașov"
loc tot în 
nivel de e- 

marcat o nu- 
• 19 formații, 
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ntă. De un 
înălțime, cu 
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C. Cojanm 
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rente ale n«- 
omureș (seni

Bra
țele, 
dat.

Confecția 
A 

____ ______  _____ . echipă 
(Elena Oncescu. Mihaela Cră
ciun. Gabriela Musat). cu timpul 
de 19,12 min. Evident, au fost 
întocmite si clasamentele capilor 
de coardă La masculin : 1. O. 
Nimăt. 2. E. Kaszonyi (Eleetro- 
mureș). 3. D. Daro ; la feminin : 
1, Elena Oncescu. 2. Simona Si
mon. 3. Adela Voieu (l.T. Bucu
rești).

ori) CU 14.07 Si 3. A.S.A. 
sov (tineret) cu 14.23. La 
lupta pentru întâietate s-a 
ca întotdeauna. între c—
București si GIGCL Brașov, 
ieșit învingătoare prima c 
(Elena Oncescu.

Cupa Jiul Petrila"
din cadrul e- 
! pentru es- 
e s-a desfă- 
a din Valea 
,t de o foarte 
eu sDrilinul 
■rii minei Po-

mg. Bujor 
celentă partâ- 

i reprezentând 
formații de
După par- 

e de o foarte 
:ă (trasatori : 
lioiu, Hurt 
fihăescji. ion 
1 c**:' gm-nat
;nte. Lă fote :

1, Elena Vizitiu (Sănătatea De
va) 2. Doina Moraru (AGMUS 
Iași). 3. Teodora TrutS (GIGCL 
Brasov) ; echipe : 1. GIGCL Bra
șov), 2. AGMUS lași. 3. I.Ț. 
București ; masculin : 1. Tlberiu 
Cantor (Creația Brașov). 2. 
Constantin Ninîăt (Torpedo). 3. 
Dionisie Daro (A.S.A. Brasov) ; 
tineret : 1. Marin Ceapă (Torpe
do). 2. Mathe Laszlo (Mecanica 
Fină). 3. Erpo Kaszonyi (Electro- 
mureș) ; echipe : 1. Torpedo. 2. 
A.S.A. Brașov. 3 Mecanică Fina 
București.

Grupaj realizat de 
loan NOVAC

IE OI IEWS
>e durata a 

ore de joc, 
egăreeanu și 
le 7—5, 6—7, 

semifinale : 
ic —
1°SCU 
BAG)
i. Itu 
miel

Dîrzu, 
(Dina-

5-7, 
— A- 
Dobre

.'eminin a re
sist Daniela 
ungi. Ele au 
i partidă pe 
onica Chirilă

(Sportul Studențesc, Dinamo) 
extrem de sever cu 6—0, 6—0, 
un scor care nu numai că ne 
scutește de comentarii, dar pune 
sub semnul întrebării modul 
în care învihsele au abordat 
întâlnirea. într-una din semifi
nale. Pavăl. Samungi au avut 
o misiune grea în fața timi- 
șorencelor Gabriela Precup. 
Andreea Vane (aceasta din ur
mă de doar 16 ani), de care au 
dispus în trei seturi, încheiate 
după prelungiri ;
7—5. în cealaltă 
Tache, Chirilă — Maria Roma
nov. Veneția Șc^ionu (Sportul 
Studențesc, Dinamo) 6—3, 6—2.

6—2. 6—7,
semifinală :
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NAȚIONALE A OE FOTBAL - EDIȚIA 1989-1990
ETAPA

Jiul Petroșani 
S.C. Bacău 
Victoria 
F.C. Argeș 
Steaua
F.C. Inter Sibiu 
Petrolul Ploiești 
„Poli** Timișoara 
Corvinul

I (23 august)
— Univ. Craiova
«■ F.C.M. Brașov
— F.C. Farul Constanța
- Dinamo
— Flacăra Moreni
- >U" Cluj-Napoca
- F.C. Olt
- F.C. Bihor
— Sportul Studențesc

ETAPA A
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov
F.C. Farul
Dinamo 
Flacăra
„U" Cluj-Napoca 
F.C. Olt
F.C. Bihor
Sportul Studențesc

ll-o (27 august)
- S.C. Bacău
— Victoria
- F.C. Argeș
— F.C. Inter
- Petrolul
- Steaua 

«Poli* Timișoara 
Corvinul
Jiul

F.C. Olt - Victoria
F.C. Bihor — F.C.M. Brașov
Sportul Studențesc » Univ. Craiova

ETAPA A Vll-a (4 octombrie)
Dinamo
„U" Cluj-Napoca 
Flacăra 
Steaua
F.C. Inter
F.C. Argeș
F.C. Bihor
F.C. Olt
F.C. Farul

ETAPA A
Jiul
S.C. Bacău
Victoria
Steaua
F.C. Inter
Petrolul 
„Poli" Timișoara 
Corvinul
F.C.M. Brașov

III a (10 septembrie)
- F.C. Bihor
- Sportul Studențesc
- Univ. Craiova
- Dinamo
- F.C. Argeș
- „U“ Cluj-Napoca
- Flacăra
- F.C. Olt
- F.C. Farul

ETAPA A
F.C. Argeș 
Univ. Craiova
F.C. Farul 
Dinamo 
Flacăra
«U* Cluj-Napoca 
F.C. Olt
F.C. Bihor
Sportul Studențesc

IV-c (17 septembrie)
- Steaua
- F.C.M. Brașov
- F.C. Inter
— Petrolul
— Corvinul 

«Poli* Timișoara 
Jiul
S.C. Bacău 
Victoria

ETAPA A V-a
Jiul
S.C. Bacău 
Victoria 
Steaua 
Petrolul 
..Poli** Timișoara 
Corvinul 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov

(20 și 23-24 sept.)
- Flacăra
- F.C. Olt
- F.C. Bihor
- F.C. Inter
- F.C. Argeș
- Dinamo
- „U**Cluj-Napoca
- F.C. Farul
- Sportul Studențesc

ETAPA A
F.C. Argeș
F.C. Inter
F.C. Farul
Dinamo
Flacăra
„U" Cluj-Napoca

Vl-a (1 octombrie)
- «Poli** Timișoara
— Petrolul
- Steaua
— Corvinul 

S.C. Bacău 
Jiul

Jiul
S.C. Bacău 
Victoria
Petrolul 
„Poli" Timișoara
Corvinul 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov
Sportul Studențesc

ETAPA A Vlll-a (14—15 octombrie)
F.C. Argeș — Jiul
Steaua - «Poli" Timișoara
F.C. Inter - Corvinul
F.C. Farul - Petrolul
Flacăra - F.C.M. Brașov
«U* Cluj-Napoca - Victoria
F.C. Olt - Univ. Craiova
F.C. Bihor - Sportul Studențesc
Dinamo - S.C. Bacău

ETAPA A IX-a (22 octombrie)
Jiul - F.C. Inter
S.C. Bacău — F.C. Argeș
Victoria - Dinamo
„Poli* Timișoara - Petrolul
Corvinul — Steaua
Univ. Craiova - Flacăra
F.C.M. Brașov - „U" Cluj-Napoca
F.C. Bihor - F.C. Farul
Sportul Studențesc - F.C. Olt

ETAPA A X-a (25 și 28-29 oct) 
F.C. Argeș 
Steaua
F.C. Inter 
Petrolul 
F.C. Farul 
Dinamo
Flacăra 
«U* Cluj-Napoca 
F.C. *Olt

ETAPA A

Bacău

F.C. Inter
Petrolul
„Poli" Timișoara
F.C. Farul
Dinamo
Flacăra
.U" Cluj-Nopoca

F.C.M. Brașov
S.C. Bacău
Jiul
Corvinul
Sportul Studențesc 
F.C. Olt
F.C. Bihor

ETAPA A XIII-o (18-19 noiembrie)
Jiul
S.C. Bacău 
Victoria 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov 
Flacăra 
F.C. Olt 
F.C. Bihor 
Sportul Studențesc

Corvinul 
«Poli** Timișoara 
Petrolul
F.C. Inter 
Steaua
F.C. Farul
„U“ Cluj-Napocu 

Dinamo 
F.C. Argeș

Victoria 
Jiul
S.C. Bacău 
Corvinul 
„Poli" Timișoara 
F.C.M. Brașov 
Sportul Studențesc 
Univ. Craiova
F.C. Bihor

Xl-a (5 noiembrie)
- Petrolul
- Steaua
- F.C. Inter
- «Poli* Timișoara 
— Dinamo
- F.C. Argeș
- F.C. Farul
- Flacăra 

„U" Cluj-Napoca

Jiul 
S.C. 
Victoria 
Corvinul 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov 
F.C. Olt 
F.C. Bihor
Sportul Studențesc

ETAPA A Xll-a (8 noiembrie)
F.C. Argeș - Univ. Craiova
Steaua - Victoria

Se apropie ora startului in noul sezon

S.C. BACĂU ÎN
Grigore Sichitiu, actualul 

antrenor principal al S.C. Ba
căului, revine acasă, ca să zi
cem așa. ’ ' _ ’
Divizia B sub culorile Știin
ței, apoi 
Partizanul, _______ _____ ____
pe S.C. Bacău, aceeași echipă 
bătăioasă, credincioasă marca
jului pe tot terenul, adeptă a 
jocului puțin desuet, cu două 
aripi, dar mai în vîrstă cu 7 
ani. împrospătarea echipei și 
lărgirea gamei de exprimare 
tehnico-tactică au devenit „ob
sesiile" noului antrenor. Au 
plecat, în consecință, cîțiva din 
jucătorii tnecuți de 30 ani (A- 
gachi, Vasilachc, Ivanov). La 
ora actuală, lotul arată astfel : 
Arvintc, Popa (de la Otelul), 
Florea (Textila Buhuși) — por
tari; Fîșie, Boreea, Arieni, 
Munteanu (Aripile), Andrieș,

Cîndva golgeter în

antrenor (Știința, 
Aripile), el a regăsit

C1ȘTIGUR1LE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 9 AUGUST 1989.

Cat. 1 : 1 variantă 25% autotu
rism ..DACIA 1306“ : cat. 2 : 2
variante 25% a 19.673 lei ; cat. 3 : 
21,75 a 1.809 lei : cat. 4 : 53,25 a 
675 lei ; cat. 5 î 103.50 a 380 lei ; 
cat. X : 123.03 a 320 lei ; cat. Z : 
2.343.50 a 100 lei. Report la cat. 
1 .* 23.793 lei. Autoturismul “ 
cia 1300 a fost eîstigat de 
ncscu Sieiian din Ploiești.

Da- 
lo-

• „Capul de afiș" care înche
ie această săptămînă este o nouă 
TRAGERE LOTO 2. programată 
să aibă loc duminică. 20 august. 
Așadar, un alt nrilei de mare 
interes și atractivitate. care pro
mite cistiguri dintre cele mai im- 
bortante. inclusiv autoturismele 
Dacia 1300 . alături de diverse su
me de bani, de valori fixe si va
riabile. Dună cum se cunoaște, 
orice TRAGERE LOTO 2 se con
stituie într-o adevărată formulă 
unicat, tinind seama că se pot 
obține cîstigurl si pentru numai 
2 numere ieșite cîstieătoare tn- 
tr-o variantă, ceea ce vine să

ETAPA A
Jiul
F.C. Argeș 
Steaua
F.C. Inter 
Petrolul 
„Poli" Timișoara 
Corvinul
Dinamo 
«U“ Cluj-Napoca

XlV-a (26 noiembrie)
- F.C. Farul 
~ F.C. Bihor 

Unic. Craiova 
Sportul Studențesc 
F.C.M. Brașov 
Victoria 
S.C. Bacău 
F.C. Olt 
Flacăra

1

ETAPA A XV-a (2-3 decembrie) 
S.C. Bacău 
Victoria 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov 
F.C. Farul 
Flacăra 
F.C. Olt 
F.C. Bihor 
Sportul Studențesc

ETAPA A XVI-a (10 decembrie)
Jiul
S.C. Bacău 
F.C. Argeș 
Steaua 
F.C, Inter 
Petrolul 
„Poli" Timișoara
Corvinul 
Dinamo

Jiul
Corvinul
Petrolul 
«Poli** Timișoara
„U** Cluj-Napoca 

Dinamo 
F.C. Argeș 
F.C. Inter
Steaua

1

- Victoria
- F.C. Farul
- Flacăra
- F.C. Bihor
- F.C. Olt
- Sportul Studențesc
- Univ. Craiova
- F.C.M. Brașov
- „U“ Cluj-Napoca

ETAPA A
Victoria 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brasov 
F.C. Farul 
Flacăra
«U“ Cluj-Napoca 
F.C. Olt 
F.C. Bihor
Sportul Studențesc

XVII-a (13 decembrie)
- S.C. Bacău
- Corvinul
- Jiul
— Dinamo
— F.C. Inter
- F.C. Argeș
- Steaua
— Petrolul
- «Poli** Timișoara

î 
i

ȘTIRI,

CĂUTAREA UNEI NOI IDEI DE JOC
Penoff, Ciudin, Conduraclie 
(„speranțe"), Gh. Radu (Fla
căra Moreni) — fundași; Tis- 
mănaru, Burleanu, Hodină 
(C.S.M. Reșița), Popovici (Ari
pile), Brutaru (Unirea Foc
șani) — mijlocași ; Șoiman, 
Fulga, Scîntele, FI. Sandu, O- 
brișeă — înaintași.

S.C. Bacău, lansată în seria 
meciurilor de verificare, a pro
bat noua calitate a jocului ei 
cu prilejul „Memorialului As- 
paruhov", competiție interna
țională găzduită de Sofia, în 
care a obținut un meritoriu 
loc 3, după un 1—2 cu Larissa, 
fosta campioană a Greciei, și 
1—0 cu Chaves, focul 5 în cam
pionatul portughez, o formație 
„mozaic", cu patru brazilieni, 
cu „internaționalii" bulgari 
Țvetkov și Pen ev, aflați cu 
toții sub bagheta „veteranului"

particularizeze această acțiune 
fată de alte -trageri cu caracter 
obișnuit sau aparte. O altă tră
sătură demnă de reținut este 
modalitatea de participare. prin 
faptul că biletele au o valoare 
unică — de numai 10 lei (bine 
înțeles, pot fi Jucate variante 
„sfert- sau „întregi"), dar asigu
ră accesul la toate cele 
geri (eu un total de 12 
din 75) si implicit, la 
amplitudine si varietate 
tel de eîștlguri.
• Mîine. miercuri. 16 august 

va avea loc o nouă tragere o- 
bisnuită PRONOEXPRES acțiune 
care. în ultima perioadă s-a 
soldat cu rezultate dintre cele 
mai bune, inclusiv cu mari eîs- 
tiguri. din rîndul cărora nu au 
lipsit autoturismele. Prin urma
re. ASTAZI. marți, este ULTI
MA ZI pentru a vă procura bi
letele cu numerele dv. favorite ! 
Totodată, nu uitati axioma ve
rificată d« atâtea ori ia sisteme
le de ioc — potrivit căreia, rna‘ 
multe variante (bilete) iu-a*- 
înseamnă si mal multe sanse de 
cîstlg !

3 extra- 
numere 
întreaga 
a oale-

Diamantino, cîndva la Benfica. 
Pierzîndu-se primul meci pe o 
gafă a lui Arvinte și pe un 
gol propriu anulat de arbitru, 
cel de-al doilea a etalat forțe 
descătușate, scoase la lumină, 
lăsate să zburde în folosul e- 
chipei, cum ar fi schimbările 
de direcție, crearea de spatii 
libere prin circulația continuă 
a jucătorilor și a mingii, mar
cajul în zonă. Deocamdată, ci
te puțin din toate acestea, 
fără să se fi atins perfecțiu
nea, în perspectiva învățării 
unui alt joc. mai amplu, mai 
cursiv, 
tic în 
„cazul" 
mingea 
create 
reul lui Chaves, 
inexplicabil, întrerupînd o fa
ză avantajoasă. întrebat după 
partidă ce s-a întîmplat, fos
tul fundaș „destructiv" a răs
puns eu o sinceritate dezar
mantă: „Păi, eu în viața mea 
nu am ajuns cu balonul in ca
reul adversarilor !"

Cu alte cuvinte, S.C. Bacău 
se află în plin prooes de elabo
rare a unui joc modern, fără 
ca cineva să nege, însă, reali
zările trecutului, atîtca cîte 
au fost. „îmbinarea" este ex
primată, de altfel, și de faptul 
câ pe banca tehnică fostul cu
plu de antrenori, Nicolae Vă- 
tafu — Ion Munteanu, au ră
mas In calitate de 
asigurînd preluarea 
vă a unei echipe 
Inoveze.

Publicul însuși a 
bate un vînt nou. 
antrenament vin 500—1000 de 
oameni, sondînd cu nerăbda
rea dintotdeauna a suporteri
lor. Antrenorii Sichitiu. Vătafu 
și Munteanu promit un cam- 
ninnqf mai Sr'ectoc„l«- S’ m"i 
eficient ca cel trecut. Cer, însă, 
un singur lucru : „puțintică" 
răbdare.

>11(11111 1'11(111

mai variat. Simptoma- 
acest sens ni se pare 
Ciudin, care, ajuns cu 
la picior, pe culoare 

de coechipieri, în ca- 
s-a „blocat"

„secunzi", 
constructi- 
decisă să
simțit eâ 
La fiecare

Ion CUPEN

• „CUPA STRUNGUL" ARAD, 
competiție organizată de asocia
ția Strungul. începe mîine. la A- 
rad. dună următorul program : 
miercuri, de la ora 16 : Jiul Pe- 
tsoșani — A.S.A. Progresul *W" 
mișoara și U.T.a. — strungul j 
joi. tot de la ora 16. meciul din
tre formațiile învinse, urmat de 
finala turneului.
• F.C.M. PROGRESUL BRAI-

LA — F.c. ARGEȘ 3—2 (3—1).
Au marcat : Stamate (min. 6), 
Văsii (min. 31). Titiriseă (min. 
43). respectiv Vlădoiu (min. 7) 
șl Eduard (min. 86 — din penal
ty). (Gh. Rizu — coresp.).
• GLORIA BUZĂU — UNIREA

focșani î—o (0—0). singurul 
gol al întâlnirii a fost marcat de 
Ursa (min. “ ~
coresp.)
• C.F.R. 

LTTEHNICA 
(1—0). A înscris Conteseu 
40). respectiv China (min. 
Politehnica : Moise (min. 40 Al- 
măjan) — Paseu. lonut. Crăciun, 
C. Varga — Timofte II. China, 
Bungău (min, 80 Sima), Oloșu- 
tean (min. 63 Păturică) — Trăi- 
staru. Mihăilă. (C. Cretu — co
resp.).
• C.S. BOTOȘANI — FORES- 

TA FĂLTICENI 3—2 (1—1). Au 
marcat : Duma (min. 43 si 36), 
Sandu (min. 47). res^pectiv Anto- 
niu (min. 29) si Luca (min. 60). 
(T. Ungureanu — coresp.).
• „CUPA POLITEHNICA

IAȘI". Fortus Iași — C.F.H. paș- 
eani 1—3 (0—3). Au înscris : co
jocarii (min. 33). respectiv Rota
ru (min. 23 si 38) si Bungărtean 
(min. 32). Politehnica Iași — Și
retul Pașcani 2—1 (1—0). Au
marcat : Kcreși (min. 21 din pe
nalty) Dobre (min. 53). respec
tiv Petrut (min. 53). Pentru locu
rile 3—4 : Fortus lași — Șiretul 
Pașcani 1—0 (1—0). Autorul sin
gurului gol : Stăncioiu (min. 40). 
Finala : 
C.F.R .
înscris : Tău ase 
Popa (min. 70>. (Cristina
— coresp.).
• PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI

— MINERUL riLlPESTII 11E 
pădure 1—1 (1—1). Au înscris : 
Zafîris (min. 11). respectiv 
Ceampelea (min. 21). (O. Băltea» 
nu — coresp).

63). <V. Gaspar

TIMIȘOARA -
TIMIȘOARA

po- 
î—i 

(min.
62).

Politehnica Iași —* 
Pașcani 2—0 (1—0). Au 

(min. 40) si Nour



Campionatele Europene de natafie

AZI, PRIMELE STARTURI ALE ÎNOTĂTOARELOR NOASTRE

SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMANI

IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
9 14 medalii de aur la Jocurile Balcanice de atletism pentru seniori
• Victorii și la Dinamoviada atletică • Turneul de tenis 

(juniori) de la Bratislava

BONN, 14 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).
S-au scurs de-acum ore bune 
din momentul primelor Între
ceri ale celei de-a XlX-a edi
ții a Campionatelor Europene 
de natație. în patru piscine si
tuate la distante apreciabile 
între ele din orașul lui Be
ethoven începînd. duminică și 
luni, trierea, valorilor actuale 
la polo masculin și feminin, 
sărituri. înot sincron. Dar 
startul „din plin" al marii com
petiții. cu mai bine de 1500 de 
participant! din 28 de țări, 
este așteptat pentru marți, zi
ua de cînd înotul tșl vâ derula 
bogatul său program. Pe cele 
opt culoare de la Romerbad 
vor fi prezenți numeroși cam
pioni de renume, nu puțini 
dintre ei laureati ai Jocurilor 
Olimpice de anul trecut. Lis
tele de înscriere cuprind și 
probe cu cîte 35 sau 36 de 
nume, cum e, spre pildă, cazul la 
100 m liber masculin, între
cerea similară a fetelor avînd... 
numai 30 de sportive anunța
te. Vorbind despre această din 
urmă cursă, am intrat de fapt 
în atmosfera reuniunii inau
gurale de mîine (n.r. azi dimi
neață). între concurentele ce 
vor încerca intrarea în finala 
de după-amiază numărîndu-se 
și Tamara Costache. Ploieș- 
teanca are al cincilea timp al 
înscrierilor — 56.48 (primul e 
âl ■ Katrinei Meissner din 
R.D.G.: 55,30) — si ia startul 
în seria a III-a. Emoții încă 
Si mai mari ne leagă de grupa 
feminină de 400 metri mixt, 
în care campioana de acum 
doi ani, Noemi Lung, are ad- 

„TOTUL AICI NE-A PRODUS 0 IMPRESIE EXCELENTA
Apiccicrî ale oaspeților prezenți
La încheierea Campionatului European 

de baschet pentru cadete. de la Timișoa
ra, am solicitat impresii din partea unor 
oaspeți prezenți la competiție, care 
ne-au răspuns cu multă amabilitate.

Rainhard Bachmayer (arbitru din Aus
tria) : „Mă aflu pentru prima dată in 
România si a fost o plăcere să vă cu
nosc țara. Totul mi-a făcut o impresie 
excelentă, iar organizarea a fost fără 
cusur. In ceea ce privește baschetul 
pot spune că nivelul junioarelor a cres
cut. simțitor, ceea ce este foarte bine 
pentru acest frumos joc."

Husameitin Topuzogîu (comisar FIBA 
— Turcia) : „Sînt un vechi oaspete al 
tării dumneavoastră, deci cunosc foarte 
bine România, unde mă simt ca acasă, 
așa cum a fost și la Timișoara, care 
mi-a lăsat o impresie de neuitat. Oficiez 
pentru prima oară în calitate de comisar 
FIBA un campionat european de cadete 
și am fost plăcut impresionat de calita
tea jocurilor la acest nivel, tn ceea ce 
privește organizarea, munca oamenilor 
de aici pentru desfășurarea competiției 
în condiții dintre cele mai bune pentru 
toți participanta, am numai cuvinte de 
laudă si le mulțumesc tuturor pentru 
tot ce au realizat. Rezultatul obținut de 
jucătoarele române a fost pe măsura 
valorii pe care au dovedit-o pe întregul 
parcurs al campionatului".

Pierre Brys (arbitru din Belgia) : „Ti
mișoara și împrejurimile vizitate sînt 
locuri fos frumoase. Ospitalitatea și 
condițiile create au fost excepționale, tn

(.E. de baschet pentru cadete
ceea ce privește campionatul în sine, se 
poate spune că echipele au dovedit un 
nivel ridicat, că s-a luptat mult. fără 
menajamente pentru obținerea unui re
zultat cît mai bun. Cred că lumea a 
fost mulțumită și de... arbitraj !“.

Teply Milan (conducătorul delegației 
Cehoslovaciei): „Am mai fost în Româ
nia acum 30 de ani, chiar în Timișoara, 
cînd eram jucător. Totul este schimbat. 
Mai frumos. Mat modern. Confortul a- 
sigurat acestor tinere sportive a fost ia 
înălțime, iar organizarea in totalitate a 
corespuns marilor competiții. Sînt emo
ționat si fericit că echipa Cehoslovaciei 
a reușit să devină campioană europeană 
in țara dumneavoastră. Felicit echipa 
României pentru rezultatul bun realizat, 
care confirmă permanenta ascensiune a 
sportului românesc".

Pietro Tallone (arbitru din Italia) : 
„Am avut o săptămână cu adevărat fru
moasă. Am văzut un oraș în care se 
muncește mult și care este foarte ospitalier. 
Mi-arn făcut prieteni, am vizitat locuri 
deosebite. Timpul nu mi-a permis să 
cunosc mai mult, dar m-a impresionat 
căldura și interesul publicului timișo
rean pentru jocurile de baschet. Apreci
ez, de asemenea. eforturile și reușita 
organizatorilor în buna desfășurare a 
turneului, precum și rezultatul deosebit 
al jucătoarelor române".

Frank Waterboehr (arbitru din R.F.G.): 
„Sper să revin în România, unde mă a- 
flu pentru prima dată si unde am sim
țit căldura și ospitalitatea despre care 
am auzit, dar pe care abia acum le-am

cunoscut. Aveți o țară frumoasă. cu 
locuri pitorești și aș fi tare fericit să 
pot fi din nou oaspetele ei. S-a făcut 
totul cu acest campionat european să se 
desfășoare în condiții deosebite, iar e~ 
chipa României a obținut un rezultat pe 
măsura acestor condiții."

Bari van der Graaf (arbitru din Olan
da) : „Sînt îneîntat de jocurile de baschet 
pe care le-am urmărit. A fost interesant 
să lucrez cu oameni din 16 țări, cu care 
am putut schimba impresii și cunoaște 
multe lucruri despre sportul din țările 
respective. Organizatorii s-au străduit, și 
au reușit să rezolve bine problemele di
ficile pe care le pune o competiție de 
asemenea amploare".

Iztok Rems (arbitru din Iugoslavia) : 
„Mă aflu pentru prima dată la un cam
pionat europen de baschet cadete. dar 
pentru a doua oară în România. De țara 
dumneavoastră se leagă două reușite ale 
mele — prima, în anul 1988, cind la 
Mamaia, am obținut calitatea de arbitru 
FIBA. și a doua. acum, cînd am oficiat 
la acest campionat, sper cu succes. M-a 
impresionat organizarea excepțională, dra
gostea publicului timișorean pentru acest 
sport, în care ați obținut un loc de cinste 
în ierarhia europeană. Mulțumesc celor 
care au depus eforturi pentru desfășura
rea in foarte bune condiții a «europene
lor^, pentru felul în care am fost primiți, 
pentru ospitalitatea oamenilor din Româ
nia. Aveți o țară minunată si pot spune 
că-mi wi aminti cu multă plăcere de Lâ' 
toral, cu stațiunile sale frumoase, cit și de 
orașul acesta plin de grădini".

Impresii consemnate de 
Nicoleta ALDEA

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET PENTRU CADETE
(Urmare din pag. f)

pele aparținînd acestor cluburi 
sportive școlare sînt printre 
fruntașele campionatului șco
lar. finaliste ale turneelor de 
elită.

Referindu-ne strict la selec
ționata care ne-a reprezentat 
tara la Campionatul European 
de la Timișoara. întărim elo
giile de pînă acum privind 
pregătirea jucătoarelor. dărui
rea acestora în timpul meciu
rilor. disciplina de ioc si din 
afara sălii de concurs, condu- 

tehnică. Prestația majo
rității componentelor iotului ne 
dă speranța că într-un viitor 
(sperăm) cît mai apropiat cî
teva dintre actualele cadete vor 
putea fi promovate în lotul na
tional . de senioare. care duce 
lipsă în special de eoordona- 

versare de talia înotătoarelor 
din R.D.G.. cum este Grit 
Muller (cu un recent 4:42,42), 
sau a Danielei Hunger și Crisz- 
tinei Egerszegi din Ungaria.

Grupele, patru la număr, 
din turneul masculin al spor
tului cu mingea pe apă și-au 
consumat cele dintîi partide în
că de duminică dimineață. Au 
fost. în fapt, startul competi
ției din capitala R.F.G.. fran
cezului Garsau revenindu-i 
șansa de a înscrie primul punct 
în a 66-a secunda a meciului 
cu Suedia în cadrul seriei b 1 
în care participă și reprezen
tativa tării noastre. De la bun 
început, cei 3000 de spectatori 
din tribunele de la Ennertbad 
au asistat la cîteva jocuri in
teresante. unele sub semnul 
neprevăzutului, ca de pildă în- 
tîlninea dintre echipele U.R.S.S. 
și Olandei, laureata ediției 
precedente fiind ținută ..în 
șah“ timp de trei reprize (o- 
landezii conduceau cu 6—5). 
Gazdele au suferit apoi o în- 
frîngere mal nuțir așteptată 
în fața echipei Spaniei, în vre
me ce pololștii unguri s-au im
pus abia la un gol diferență 
(12—11) tn jocul cu Marea 
Britanie.

Tînăra reprezentativă a 
României a înregistrat pînă 
acum rezultate, să recunoaș
tem. în limitele așteptărilor. 
Ea a cedat în primul meci în 
fata campioanei olimpice șl 
mondiale, jucînd însă trei sfer
turi ale întîlnirii de la egal Ia 
egal cu puternicii — la pro
priu și la figurat — pololștii 
iugoslavi excepția înregistrîn- 
du-se în a doua repriză, cînd 

toare și de pivoți. Ne mai dă 
încrederea că aceste cadete (16 
—17 ani), care vor deveni (ma
joritatea dintre ele) anul viitor 
junioare, vor avea o comporta
re bună în 1990. la Campiona
tul European al baschetbaliste
lor de 18—19 ani. Pentru aceas
ta. însă, o primă condiție este 
formarea si pregătirea unui lot 
omogen, din care să fie folo
site. cu cît mai mare eficien
tă. toate cele 12 jucătoare, și 
nu doar 6—7. ca în sala Olim
pia din Timișoara. Aceasta este 
însă o problemă de care ne 
vom mai ocupa.

Elogiind încă o dată perfor
manta echipei noastre, să sub
liniem. de asemenea, succesul 
deplin de care s-a bucurat 
competiția de la Timișoara sub 
toate aspectele. Prin sprijinul 
efectiv al organelor de partid 
Si de stat din județul Timiș si 

s-a produs practic diferența. 
Scorul (3—9) putea avea însă 
proporții diferite dacă nu in- 
terveneau o serie de erori, in
clusiv ratarea unei lovituri de 
la 4 m. sau cîteva decizii de 
neînțeles ale arbitrului A. 
Vuscek. din Ungaria, care a 
condus impreună cu italianul 
S. Merola. Autorii golurilor : 
Angelescu (3), Hagiu (3), Ste- 
mate. Geambațu. Ccstrăș (cite 
1). respectiv Popovici (4). Mi- 
lanovici (4). Vicevici (2), Bez- 
malinovici. Bubchici. Vasovici 
(cîte 1).

în cea de-a doua partidă, 
poloiștii noștri au dispus cu 
12—9 (2—3, 2—1, 4—1, 4—4) de 
selecționata Suediei, prin punc
tele marcate de Hagiu (5), 
Geambașu (3), Angelescu. O- 
laru. Georgescu și Costrăș, 
nordicii înscriind prin Sten
berg (6). Oberg (2) și Morsten. 
Tot în grupa noastră, echipa 
Franței a dispus duminică cu 
10—3 de cea a Suediei.

Iată și rezultatele tehnice 
înregistrate în celelalte grupe : 
a 1 : Ungaria — Marea Brita
nie 12—11, Italia—Grecia 12—7, 
Marea Britanie — Grecia 5—7, 
Ungaria — Italia 7—8 ; a 2 : 
Spania — R.F. Germania 14— 
12, Cehoslovacia — Polonia
9— 6, Spania — Cehoslovacia
10— 9. R.F.G. — Polonia 7—3; 
b 2 : Olanda — U.R.S.S. 6—9. 
Austria — Bulgaria 5—10, 
U.R.S.S. — Austria 18—5. O- 
landa — Bulgaria 8—81

Marți, echipa noastră susți
ne un meci decisiv pentru ca
lificarea în faza superioară, 
cu formația Franței

Geo RAEȚCHI

municipiul Timișoara acordat 
organizatorilor (F.R. Baschet și 
C.J.E.F.S.). s-au asigurat celor 
12 reprezentative participante, 
delegaților F.I.B.A. și arbitri
lor condiții optime din toate 
punctele de vedere, fapt care 
a atras elogiile oaspeților. Cu 
totul deosebite au fost aportul 
publicului, condițiile create re
prezentanților presei din tară 
și de peste hotare. Iar colecti
vele de statisticieni (Atanasie 
Angelescu. Liviu Călin, Con
stantin Dirjan, Mihai Fleșeriu. 
Gabriel Năstase și Corneliu 
Negulescu) și de computeriza- 
tori (Aurel Stănescu, Eugen 
Olariu. Carmen Prassa și Octav 
Vestinian, din cadrul Institutu
lui Energo-Construcția) au sa
tisfăcut pretențiile cele mal e- 
xigente ale antrenorilor și ce
lorlalți tehnicieni, multe date, 
de mare utilitate, constituind

• LA SERES (Grecia) s-au 
încheiat Jocurile Balcanice de 
atletism rezervate seniorilor. 
Reprezentanții României au 
obținut succese remarcabile, 
cucerind 14 medalii de aur, una 
de argint și alte 4 de bronz. 
Iată probele cîștigate de atle- 
țîl țării noastre. Masculin: 110 
mg — Liviu Giurgian 13,62 ; 
400 m — Daniel Coțocaru 47,19; 
înălțime — Eugen Popescu 2.24 
m; disc — Marcel Țîrle 64,16 
m. Feminin : 100 mg — Mihae- 
la Pogăcean 2,91 ; 800 m — 
Ella Kovacs 2:02,06 ; 1500 m — 
Cătălina Gheorghiu 4:15,79 ; 
3 000 m— Iulia Negară 9:14,68; 
10 000 m — Iulia Negură 
34:43,28 ; 400 mg — Cristieana 
Matei 55,57; înălțime — Octa
via Iacob 1,92 m (după baraj); 
lungime — Mircla Dulgheru 
6,33 m; greutate — Livia Me- 
hes 18,16 m; 4X400 m —Româ
nia 3:32,67.

• Echipele Steaua ți Dinamo pe locurile secunde in turneele din 
Spania • In preliminariile C.M. • Alte turnee șl jocuri amicale 

• Campionate

• MADRID. 14 (Agerpres). 
Turneul international desfășurat 
în orașul spaniol Da Coruna a 
fost cîstigat de echioa vest-ger- 
mană Bayern Milnchen. care • 
întrecut tn finală cu 4—1 (2—1) 
formația Steaua BucurestL Go
lurile au fost marcate de Kohler 
(mln. 7), Kastemaler (min. 44), 
Bender (mln. 58). Johnson (min. 
89). respectiv Lăcătuș (min. 24). 
Au asistat peste 45 000 de spec
tatori.

In partida pentru locurile 3—4, 
echipa Real Madrid a învins cu

o premieră absolută pe plan 
internațional.

Coborînd în lumea celor ano
nimi. nu putem să nu amintim 
de contribuția consistentă a a- 
sociației - sportive Electrobanat 
Timișoara (președinte : Simion 
Marlinov), un factor important 
in reușita organizării competi
ției. a Colegiului județean de 
arbitri (președinte : Marînko 
Lazarov), care a rezolvat une
le probleme tehnice ale între
cerii. precum și a nu mai pu
țin de 30 de cluburi, asociații 
sportive și cluburi sportive șco
lare din Focșani. Cluj-Napoca, 
Brașov. Sibiu. Timișoara. Tîr- 
goviște. Satu Mare. Mediaș. 
Tîrgu Mureș. Sf. Gheorghe. 
București. Fieni. Bacău. Salon- 
ta, Rîmnicu Vîlcea și Arad, 
care au fost alături de federa
ție la realizarea succesuluL

• IN CADRUL Dinamovia- 
dei internaționale de atletism, 
care a avut loc la Berlin. Da
niela Gămălie s-a masat prima 
Ia 400 m în 53,61, iar Jana Cio- 
banu a ocupat locul întîi la 
greutate cu 17,52 m. La greu
tate bărbați victoria a reve
nit lui Costel Grași cu 18.57 
m. Alte rezultate: 100 m — 
Matthes (R.D.G.) 10,19; 110 mg
— Usov (U.R.S.S.) 13,62; triplu
— Imovevțev (U.R.S.S.) 17,08;
100 m (f) — Morgenstern
(R.D.G.) 11,70; 800 m if) - Ar- 
tinova (U.R.S.S.) 2:02,79.

• IN TURNEUL de tenis 
pentru juniori de la Bratisla
va. probă de dublu feminin a 
fost cîștigată de cuplul Irina 
Spîrlea — Simona Petru, care 
a întrecut în finală perechea 
cehoslovacă Janeta Gomsova
— Katarina Studenikova cu
6—3, 7-6.

4—2 (3—1) formația olandeză 
P.S.V. Eindhoven.
• TURNEUL de la Madrid a 

fost cîștlgat de formația locală 
AUetico. care în ultimul joc a 
dispus eu 1—0 de Tottenham. E- 
chlna Dinamo București s-a cla
sat ne locul secund înaintea iul 
Tottenham.
• ÎN PRELIMINARIILE C.M-

(gr. 3). zona sud-americană. re
prezentativele Chile sl Braziliei 
au terminat la egalitate : 1—1
(0—0). în meciul de la Santiago 
de Chile. gazdele au deschis 
scorul în min. 56 prin Gonzales, 
oaspeții egaltnd în min. 83. gra
tie iul Basay. Se Dare că parti
da decisivă pentru ocuparea pri
mului loc va avea loc între a- 
ceste două formații. Jocul retur 
este programat in Brazilia.
• ALTE TURNEE. La Palma

de Mallorca, pe primul loc s-a 
clasat Fortuna Dusseldorf. învin
gătoare eu 2—1 (1—1) In fata 
formației F.C. Barcelona. Au în
scris Chaloupka si Fuchs, res
pectiv Valverde. La Zllina. echi
pa locală a terminat la egalita
te cu Spartak Moscova : 2—2
(0—0). La Istanbul. Fenerbahce a 
învins cu 4—2 (3—1) pe Olympi- 
akos Pireu. In orașul ninon 
Okinawa, formația argentiniană 
Boca Juniors a terminat la ega
litate (0—0) cu o selecționată ja
poneză. Juventus Torino a evo
luat la Los Angeles. In finală, 
,.Juve“ a dispus cu 2—0 (1—0)
de selecționata S.U.A.. prin go
lurile marcate de Barros și 
Sehillachi.
• CAMPIONATE. AUSTRIA 

(et. 6). Raoid Viena a dispus cu 
4—1 (!) de campioana tării. F.C. 
Austria. Alte rezultate-: Austria 
Salzburg — Vorwărts Steyr 1—1, 
S.C Kremse — Sturm Graz t—1, 
F.C. Tirol — Wiener S.C. 3—1, 
Grazer A.K. — Admira Wacker 
4—4. Vienna — St. Polten 4—0. 
Pe primele locuri : F.C. Tirol 9 
D Austria Viena 9 n. Ranid Vi
ena 7 n. ELVEȚIA (et. 6). Aarau 
— Neucliâtel (campioană en ti
tre) 2—1 (!) Lugano — St. Gal
len 2—1. Lucerna — Wettingen
1— 0. Servette Geneva — Bellin
zona 4—1. F.C Sion — Lausanne
2— 0. Young Boys Berna —
Grasshoppers 2—1. Conduce
Neuchâtel — 10 o. urmată de 
F.C. Sion — 8 o Servette Gene
va 7 D.

PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM • „Marele 

Premiu (F i)“ disnutat la Buda
pesta s-a încheiat cu victoria !ul 
Nigel Mansell (Anglia), care a par
curs traseul de 385,459 km in 1 h 
49:38.650. în urma lui, Senna 
(Brazilia) si T. Boutsen (Belgia).

BASCHET • In finala Campi
onatului feminin al Americii se 
vor înthnl. ia Sao Paulo, echi
pele Braziliei sl Cubei. Tn semi
finale : Brazilia — S.U.A. 95—90. 
Cuba — Canada 80—72.

CICLISM a La San Sebastian, 
în „Cupa Mondială" : 1. Gerhard. 
Zdrobitele (Austria) — 6 h 24:10 
(244 km). Lider al competiției 
este Irlandezul Scan Kelly cu 30 
p. urmat de belgianul Franz 
Ma a sen 23 p.

LUPTE • Campionatele Asiei 
la „libere" au fost dominate de 
sportivii iranieni învingător! la 
5 categorii. La ..greco-romane". 
Japonia a cucerit două titluri.

TENIS • Finala turneului de 
la Praga : Filipplnl (Uruguay) 
Horst Skoff (Austria) 7—5. 7—6. 
• In finală la Indianapolis : 
McEnroe — Berger 6—4. 4—6, 6—4.

VOLEI • ’în prima semifinală 
a C.M de junioare (în Peru) : 
Cuba — Japonia 3—0 • La 
Bottrop (R.F.G.). Italia — R.F.G.
3—1 (f) • La Nagoya (m) : R.P. 
Chineză — Spania 3—0 Japonia 
— India 3—1.
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