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în Divizia A de handbal feminin
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însemnări la I.M.U.T. Moreni

PASIUNE PENTRU SPORT,
DAR Șl PENTRU MESERIE
• Un trio remarcabil al atelierului mecano-energețic
• Citeva performanțe confirmate pe terenul... profesiei

• Admirabile eforturi pentru noi împliniri

O nouă ediție a Campionatu
lui Diviziei feminine A de 
handbal, a XXXII-a, a ajuns, 
aproape pe nesimțite, la cea 
de a patra etapă. „Rundele" 
anterioare, după cum bine știu 
cititorii noștri, nu au fost lip
site de mari surprize. Astfel, 
etapa a treia — cu deosebire — 
a avut o desfășurare de-a drep
tul dramatică șl, afirmînd a- 
ceasta, ne gîndim la victoria 
Hidrotehnicii în disputa cu 
Chimistul. Dar evenimentul nu 
nu este singular ! Etapa a 
treia a adus cîștig de cauză 
și Rulmentului Brașov în fața 
puternicei Știința Bacău. De 
remarcat că Textila Zalău, 
aflată acum în fruntea cla
samentului. cu trei victorii

at ițea jocuri, și-a Nedin tot ____ ______  ,__
pus, chiar din start, candidatu
ra la un loc pe podium! Da
că nu ar fi prea devreme, am 
spune chiar că elevele antre
norilor Gheorghe și Elena Ta- 
dici vizează — pentru ediția 
1989—1990 — chiar participarea 
la o cupă europeană! Progra
mul etapei de azi : BUCU
REȘTI (Sala Rapid, de la ora 
18): Rapid București — Relo- 
nul. CRAIOVA : C.F.R. — Con
structorul Timișoara. TG. MU
REȘ: Mureșul — Hidrotehnica. 
BACĂU: Știinta — Mecanică 
Fină București. IAȘI: TEROM 
Textila Zalău. Meciul Chimis
tul — Rulmentul Brașov s-a 
disputat ieri. în devans. la 
Rm. Vîlcea. (I. GV.).

Ieri, într o partidă disputată in devans la nm, Vilcca

...Un talentat junior în sec
ția de schi a Uoeului. Apoi, 
in facultate, un adevărat po- 

con- 
vo- 
de 
un 
al 

re- 
Meca-

lisportiv, participant la 
cursurile universitare de 
lei, schi, tenis de masă și 
cimp. Acum, la 40 de ani, 
tînăr și destoinic director 
unei unități industriale de 
ferință: întreprinderea 
nică de Utilaj Tehnologic din 
Moreni.

Inginerul Gheorghe Spiridon, 
căci despre el este vorba, își 
amintește cu noistalgie data 
cînd a intrat pentru primă 
oară pe poarta fabricii și des
coperă uimit că luna aceasta 
s-au împlinit 17 ani de cînd 
a început să-și facă aici sta- 
giatura. A venit la Moreni ca 
să-și practice meseria și și-a 
legat viața de mașinile la care 
a gindit și a muncit în anii de 
studenție la Facultatea de Ma
șini și Utilaj Petrolier din 
Ploiești; mașini de natură să 
transforme oțelul în instalații 
complexe necesare diverselor 
obiective prioritare ale econo
miei naționale: platforme ma
rine fixe pentru extragerea ți
țeiului, capete de erupție, ca
pete de coloană, poduri meta
lice (ansamblurile noilor po
duri de la Cernavodă șl Agi- 
gea poartă marca „I.M.U.T. 
Moreni") și recipiente pentru 
înmagazinarea gazelor la pre
siuni înalte. Sînt produse a- 
preciate și în alte țări de pe 
majoritatea continentelor.

Cînd l-am rugat să ne reco
mande cîțiva sportivi fruntași 
în întrecerea socialistă, în 
cinstea zilei de 23 August, ne-a 
citat din memorie pe Adrian 
Costache, component de bază 
în una din cele două forma-

ții de fotbal ale atelierului me- 
cano-energetic, care joacă la 
fel de bine și tenis de cîmp, 
Stancu Bulancea, care nu e 
altul decit fostul junior selec
ționat. în Lotul republican de 
fotbal al anilor 1967—1970, apoi 
divizionar B, și pe Răzvan O- 
grezeanu, laureat al unor con
cursuri locale de tenis de ma
să. O paranteză: știți cîți mem
bri are asociația sportivă a 
întreprinderii, denumită sim
bolic Victoria Moreni ? Peste 
2 000 de tineri și vîrstnici, care 
practică sparturile preferate în 
entuziastele concursuri ale Da- 
ciadei. desfășurate pe terenul 
de fotbal omologat, alături de 
care în prezent se finalizează 
grupul social, „dreptunghiurile**  
bituminizate de handbal, tenis 
de cîmp și volei, arena de po
pice, sala pentru tenis de ma
să și gimnastică aerobică și 
cea destinată iubitorilor de 
șah; iar în zilele friguroase a- 
matorii de schi își dispută in- 
tîietatea pe pirtiile 
in zona de deal a

„Deși n-au ajuns 
culmile performanței 
Costache, Bulancea 
zeanu au devenit, L_ _ _ .
un trio remarcabil al atelieru
lui mecano-energctic, sector de 
grad marc, cu sute de lucră
tori, a continuat interlocutorul. 
Ambiția cu care aceștia abor
dează întrecerile sportive au 
transferat-o și pe plan profe
sional, ajungind oameni de nă
dejde ai întreprinderii".

Ni se spune că toți trei au 
venit la Moreni de la Școala 
profesională, cu o calificare 
prealabilă. Dornici însă să des
copere, să experimenteze și să 
fructifice soluții tehnico-pro- 
ductive cu valoare de noutate, 
ei au luat loc în... băncile pre-

gătirii profesionale superioare, 
cu o seriozitate prea angaja
tă ca să nu-i răsplătească. Lă
cătușul Adrian Costache a ter
minat în 1981 Facultatea T.C.M., 
secția subingineri, de la Bra
șov. Trezindu-se stăpîn pe 
niște priceperi care-i legitimau 
aspirații noi, iată-1 acum, la 
36 de ani. In postura de șef al 
atelierului mecano-energetie. E- 
lectricienii Stanca Bulancea și 
Răzvan Ogrezeanu, în vîrstă 
de 37 și, respectiv, 36 de ani, 
după ce și-au ales specialitatea

Troian IOANITESCU
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CHIMISTUL-RULMENTUL BRAȘOV 34 22 (15-13)
RM. VÎLCEA, 15 (prin tele

fon). în cadrul celei de a 4-a 
etape a Campionatului Diviziei 
A la handbal feminin, in Sala 
Sporturilor din localitate Chi
mistul a învins formația bra- 
șoveană Rulmentul eu 
(15—13). într-o primă 
aspră, echilibrată, vilcencele 
s-au desprins la 16—5 în min. 
14, timp de 5 minute n-au 
mai înscris nici un gol, dar au 
primit 5 și scorul a devenit e- 
gal: 10—10 ! Repriza secundă a

34—22 
parte

fost însă la discreția lor, da
torită unui joc gîndit, tehnic, 
rapid și eficace.

Marcatoare: Lazăr 8. Tircă 8 
(3). Matei 7. Verigcanu 4 (1), 
Topea 3, Nedelcu 2. Nan 1, 
Petruș 1, respectiv Mureșan 7 
(5), Iile 5, Boriceanu 3. De
meter 3. Partin 2. Marian 2.

Au arbitrat Traian Popescu 
și Aurel Dumitrescu (Bucu
rești).

Sorin GEORNOIU — coresp.

LUPTĂTORI ROMÂNI PE PODIUM LA „CONCURSUL PRIETENIA"

amenajate 
orașului, 

încă pe 
i sportive, 

și Ogre- 
în schimb.

La sfîrșitul săptămînii tre
cute. în localitatea poloneză 
Lodz au avut loc întrecerile 
Concursului Prietenia la lupte 
greco-romane, competiție la 
startul căreia s-au aliniat 80 
de tineri luptători din Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. 
Germană, România, Ungaria, 
U.R.S.S. și, firește. Polonia (cu 
două echipe).

La întoarcerea în tară a de
legației noastre, Eugen Ilupcă, 
unul dintre antrenorii Centru
lui Olimpic de pregătire a ju
niorilor de la Rădăuți. ne-a 
pus la dispoziție o scrie de 
informații în legătură cu com-

petiția de la Lodz. Tinerii noș
tri reprezentanți au avut o 
comportare lăudabilă. patru 
dintre ei reușind să urce pe 
podiumul de premiere. Astfel, 
la categoria 115 kg, juniorul 
suoevean Ovidiu Croiloru a 
devenit câștigătorul concursu
lui, învingindu-1 în finală pe 
sovieticul Serghei Jelaghin, 
Iliuță Dăscălescu (46 kg), deși 
în vîrstă de numai 17 ani, a 
reușit să se califioe în finala 
competiției și a ocupat locul 2. 
El a fost învins la puncte de 
Nikitov Maunukian (U.R.S.S.).

Calificați în „finala mică**  — 
deci, în lupta pentru medaliile

de bronz —, Marian Sandu (50 
kg) și Petru Ursan (51 kg) au 
obținut succese care le-au a- 
dus clasarea pe locul 3 ia ca
tegoriile lor. M. Sandu l-a în
vins prin tuș pe polonezul B. 
Metel, iar P. Ursan l-a depășit 
la puncte pe cubanezul T. Gar
da. Alți doi sportivi români 
s-au clasat pe locul 5 : Mihai 
Beghian (70 kg)'și Jan Coslea 
(88 kg).

Tehnicianul respectiv s-a 
declarat mulțumit de evoluția 
juniorilor români, asigurîn- 
du-ne că ei sînt capabili și de 
alte succese pe plan interna
țional. (M. TR.).

Finalele Oaciadei și ale Campionatelor Naționale de tenis ale seniorilor

Pc Lacul Vidrarii, inlr un ultim test înaintea C. M. O EDIȚIE REUȘITĂ, CU MULTE PROMISIUNI
■i ari '

„CUPA SHAUA"
înainte de a se deplasa la 

C.M. de caiaq-canoe din Bul
garia (23—27^ august) sportivii 
din lotul reprezentativ s-au a- 
liniat — pentru un ultim test
— la startul „Cupei Steaua", 
competiție tradițională, orga
nizată în cinstea zilei de 23 
August, anul acesta desfășu
rată, timp de două zile, pe 
Lacul Vidraru. Cum era de 
așteptat, cursele (pe 500, 1000, 
5000 și 10.000 m) au fost do
minate de echipajele care se 
pregătesc pentru C.M. de la 
Plovdiv, în prim-planul între
cerilor situîndu-se caiaciștii și 
canoiștii de la Steaua (436 p 
în clasamentul general) și Di
namo (183,50 p).

Rezultate (feminin — 500 m): 
K1 — 1. Liliana Vlăsceanu 
(Dinamo) 1:59,82, 2. Mihaela
Nedejde (Steaua) 2:01,25; K2
— 1. Marina Bituleanu, Lumi
nița Herțea (Dinamo) 1:45,52,
2. Sanda Niculae, Carmen Si
mion (Dinamo + C.S.M. Iași) 
1:46,76; K 4 — 1. Bituleanu, 
Vlăsceanu, Nieulae, Herțea 
(Dinamo) 1:42,28, 2. Marinache, 
Irimia, Ioniță, Tufă (Steaua) 
1:48,64; masculin (500 m): K1
— 1. Ionel Lețcae (Steaua)
1:45,63, 2. Dorin Soroceanu
(Dinamo) 1:47,85; C1 — 1. Gri- 
gore Obreja (Steaua) 1:55.91, 
2. Vasile Condrat (Dinamo) 
1:56,39; K2 — 1. Daniel Sto- 
ian, Angelin Velea (Steaua) 
1:33,66, 2. Alexandru Dulău,
Nicolae Feodosei (Steaua) 
1:37.33; C2 - 1. V. Lehaci, 
Gh. Andriev (Steaua + Dina
mo) 1:43.67. 2. F. Miloș, N. Ui- 
dilescu (Steaua) 1:49.92; K4 — 
1. Popa, Lețcae. Velea, Petro

IA CAIAC-CAhiOL
(Steaua + Dinamo) 1:26,36, 2. 
Steaua 1:35,15; C4 — 1. Lehaci, 
Andriev, Zgurschi, Afanase 
(Steaua + Dinamo) 1:35,18; 
1000 m: K1 — 1. Boris Petro 
(Dinamo) 4:00,24, 2. Dorin So
roceanu (Dinamo) 4:00,79; CI 
— 1. Vasile Condrat (Dinamo) 
4:29,31, 2. Iulian Luca (Stea
ua) 4:36,38; K 2 — 1. Daniel 
Stoian, Angelin Velea (Stea
ua) 3:32,49, 2. Alexandru Du
lău, Nicolae Feodosei (Stea
ua) 3:34,47; C2 — 1. Vasile 
Lehaci, Gh. Andriev (Steaua 
+ Dinamo) 3:54,13, 2. Vasile
Zahar. Valeriu Simion (Stea
ua) 4:03,78; K4 — 1. Popa, Leț- 
cae, Constantin, Petro (Stea
ua + Dinamo) 3:11,37, 2. Stea
ua 3:24,75; C4 — 1. Obreja, 
Serghei, Zgurschi, Afanase 
(Steaua + Dinamo) 3:34.65, 2. 
Lehaci, Andriev, Simion. Za
har (Steaua + Dinamo) 3:34,79; 
fete (5000 m): K1 — 1. Mihae
la Nedejde (Steaua) 20:51,5, 2. 
Liliana Vlăsceanu (Dinamo) 
20:52,1; K 2 — 1. M. Bituleanu, 
L. Herțea (Dinamo) 19:47,4, 2. 
S. Niculae, C. Simion (Dina
mo + C.S.M. Iași) 19:48,8; bă
ieți (10.000 m): CI — 1. Petru 
Zgurschi (Dinamo) 42:09,7, 2. 
Vasile Condrat (Dinamo) 
42.-21,8; K4 — 1. Popa, Lcțeae, 
Constantin, Petro (Steaua + 
Dinamo) 33:43,6, 2. Steaua
34:20,4; K 2 — 1. D. Stoian, A. 
Velea (Steaua) 36:17,2, 2. A. 
Dulău. N. Feodosei (Steaua) 
36:51,4; K1 — 1. Dorin Soro
ceanu (Dinamo) 39:48.00, 2.
Paul Voicu (Dinamo) 39:53,01; 
C 2 — 1. Vasile Lehaci, Gheor
ghe Andriev (Steaua + Dina
mo) 34:44,00, 2. Valeriu Simion, 
Vasile Zahăr (Steaua) 39:19,4.

Așadar, s-a consumat o nouă 
ediție a Daciadei și a Campio
natului National de tenis al 
seniorilor, O ediție care va 
rămîne mult timp în amintirea 
celor care au urmărit-o, atît 
datorită cadrului natural, aeri
sit și elegant. în care s-a desfă
șurat (in premieră) — terenurile 
de la Complexul B.T..T. din 
parcul Herăstrău al Capitalei 
— cit și datorită tenisului bun 
practicat de jucătorii noștri 
fruntași, atât la simplu, cît și 
la dublu, pentru că partidele 
începute sub semnul... apatiei 
au crescut, pe măsură ce s-a 
avansat spre fazele finale. în 
dinamică, valoare și interes, 
datorate, spre lauda lor, in 
exclusivitate tenismanilor ur
cați De podium.

Adrian Marcu, cîștigător me
rituos la simplu (primul titlu 
l-a obținut în 1985). a realizat 
un progres evident, s-a dove
dit mai stăpîn pe el. ceea ce 
s-a concretizat în servicii pu
ternice, plasate și exacte, ur
mate de veniri la fileu și aco
perirea foarte bine st acestei

Astăzi, la Tirgoviște ÎNCEPE CAMPIONATUL BALCANIC DE TENIS
Municipiul Tirgoviște găz

duiește, începînd de astăzi. 
Campionatul Balcanic dc tenis 
al seniorilor, la care și-au a- 
nunțat participarea, alături de 
sportivi din țara noastră, cei 
din Bulgaria, Grecia și Turcia. 
Fără îndoială, întrecerea este 
așteptată cu interes, dintotdea- 
una aceasta reunind cei mai 
buni jucători și jucătoare din 
țările balcanice.

Competiția a debutat în fi
nul 1930. primele trei ediții 
desfășurîndu-se la Atena, în 

zone, ca și în greșeli extrem 
de puține. Și. nu în ultimul 
rind, el a făcut un mare pro
gres în plan psihic, rezistînd 
tensiunii nervoase din această 
finală-maraton epuizantă, în 
care, să nu uităm, două seturi 
(primul și al treilea), s-a mers 
„cap la cap", ambele închein- 
du-se la tie-break. Totul pe o 
durată de șase ore și pe o 
căldură caniculară. Nici Florin 
Segăreeanu nu a fost mai pre
jos. revenirea sa fiind mai 
mult decit îmbucurătoare. Flo
rin are numeroase mijloace de 
exprimare de nivel înalt, teh
nice și tehnico-tactice. El a 
demonstrat acest lucru în ulti
mele două meciuri de simplu. 
Astfel că am văzut din nou un 
Segăreeanu pe care-1 știam, iu
te in gîndire și în execuții, cu 
puterea de a alege soluția 
ideală in rezolvarea unei si
tuații limită. Am văzut un 
Segăreeanu cu o lovitură de 
rever slice (tăiată) din care 
și-a făcut o armă redutabilă 
(deși cu reverul său liftat ca
sa, înainte, spectaculos). Am 

diverse formule de echipă. De 
la început și pînă in 1985 in
clusiv, sistemul de desfășurare 
a fost „fiecare cu fiecare", tit
lul balcanic decernîndu-se ce
lei mai bune formații (în ca
drul căreia erau disputate cite 
patru meciuri de simplu și u- 
nul de dublu, gen „Cupa Da
vis"). Tot în 1985 a fost adop
tată și formula întrecerilor eli
minatorii pentru proba indivi
duală, ediția actuală, cu nu
mărul 28, fiifld ă doua cînd se 
decern titlurile câștigătorilor 

văzut un Segăreeanu matur, 
care și-a folosit din plin expe
riența ciștigată în atâtea „bă
tălii" de înalt nivel internațio
nal. mult mai hotărît decit în 
ultimii patru-cinci ani. care 
a... îndrăznit să joace ca odi
nioară. să lovească mingea 
(păcat că în finală primul ser
viciu nu i-a funcționat), am
bițios și ambiționat. Răzvan Itu 
a reușit performanța să-1 scoa
tă din cursă pe G. Cosac, în 
urma unui joc variat — carac
teristic lui, de altfel — pe 
care însă nu l-a mai realizat 
in semifinală. Iar Mihai Vanță 
a fost stopat din cur^ă de Se- 
gărceanu. aflat în zi fastă. 
Dar George Cosac a rămas... 
de-o parte, într-un an in care 
titularizarea sa la echipa na
țională gîndim că ar fi trebuit 
să-l mobilizeze. Jocul lui. ba
zat prea mult, dacă nu chiar 
în exclusivitate, pe serviciu 
(extrem de puternic, ce-i drept,

Doina STĂNE5CU
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concursurilor individuale (fe
minin și masculin).

Trebuie subliniat și faptul că 
reprezentanții țării noastre 
s-au numărat mereu printre 
protagoniști, cum avem spe
ranța că va fi și de această 
dată. Urindu-le succes, să re
amintim numele jucătorilor 
noștri înscriși tn această ctm- 
petiție: Loredana Bujor. L*-  
bela Martin, Daniela P* ’ ăL 
Teodora Tache, Adrian ***** 
Florin Segăreeanu, Răr>a» b»e 
și George Cosac.



la Tg. Secuiesc, in „Cupa Prietenia" la kartîn

Telegrama adresată tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar genera! a! Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România,

de participant!! la adunarea festivă
consacrată „Zilei presei române"
Mult stimate și iubite tovarâșe 

Nicolae Ceaușescu,
Sărbățorirca „Zilei presei române" — cînd 

se împlinesc 58 de ani de la apariția zia
rului „Scînteia" — ne oferă minunatul pri
lej ca, alături de întregul nostru popor, în 
numele ziariștilor comuniști, al tuturor lu
crătorilor din presă și de la Radioteleviziu- 
ne, să vă exprimăm dumneavoastră, strălucit 
conducător al națiunii noastro ' socialiste, 
creatorul de geniu al strategiei revoluțio
nare a partidului, proeminentă personali
tate politică a lumii contemporane, cele 
mai alese sentimente de profundă dragos
te și prețuire, de nețărmurită stimă și re- 
recunoștință pentru neobosita activita
te pe care o desfășurați de aproape 
șase decenii in slujba înfăptuirii idealuri
lor nobile de libertate, dreptate socială și 
bunăstare, de independență și suveranitate 
a patriei, de înălțare a României pe cele 
mai înalte trepte de glorie și măreție.

Exprimăm, totodată, cele mai respec
tuoase și mai calde sentimente de stimă 
și recunoștință mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu, eminent om politic și 
savant de renume mondial, militant de 
frunte al partidului și statului nostru, pen
tru contribuția sa. de cea mai mare în
semnătate, Ia elaborarea și înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare a țării, la organi
zarea și modernizarea activității in toate 
sectoarele vieții economice și sociale, la 
progresul științei și tehnicii, al invățămîn- 
tului și culturii naționale.

Desfășurată in atmosfera de puternică și 
însuiîețitoare adeziune a întregului partid, 
a întregului popor, față de hotărirea Ple
narei C.C, al P.C.R. cu privire la reale
gerea dumneavoastră, la cel de-al XIV-lea 
Congres, in funcția supremă de secretar 
general al partidului, adunarea noastră ex
primă cele mai profunde sentimente de 
aprobare față de acest act istoric, adresin- 
du-vă un vibrant omagiu pentru luminosul 
exemplu de dăruire patriotică, pentru clar
viziunea și cutezanța comunistă cu care 
conduceți destinele 
drumul de lumină, 
Congresul

>•
al IX-Iea

★

I
MICII BOLIZI * AU OFERIT UN APLAUDAT SI

patriei și poporului 
înnoitor, inaugurat 

al partidului.

Marți a 
pitală, ; 
consacrată 
mâne“ și aniversării ziaru
lui „Scînteia".

Organizată de Consiliul 
ziariștilor, adunarea a reu
nit ziariști din 
trală, muncitori 
reprezentanți ai 
nizații de masă

Comunicările 
la simpozionul

i avut loc, în Ca- 
adunarea festivă 

.Zilei presei ro-

presa cen- 
tipografi. 

unor orga- 
și obștești, 
prezentate 
desfășurat

Mi ine, 17 august, va 
avea loc la Muzeul 
de istorie și artă al 
municipiului Bucu
rești. în cadrul ma
nifestărilor politico- 
educative și sportive 
consacrate glorioasei 
aniversări a zilei de

pe 
de

Vă asigurăm că, așa cum se cere în Te
zele pentru Congresul al XIV-lea al parti
dului, vom acționa cu întreaga răspundere 
pentru ca presa, radioul și televiziunea să-și 
îmbunătățească activitatea, mărindu-și con
tribuția la unirea eforturilor întregii na
țiuni in înfăptuirea neabătută a programe
lor de dezvoltare economico-socială, în con
strucția socialismului și comunismului in 
România.

Asemenea Întregului popor, ziariștii co
muniști, toți cei ce muncesc în presă și la 
Radioteleviziune știh bine că unitatea in 
jurul partidului, al dumneavoastră, repre
zintă garanția sigură a înfăptuirii neabătute 
a Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a țării spre comunism. De aceea 
nu este pentru noi o îndatorire mai mare 
decit aceea de a promova cu hotărire, prin 
scrisul nostru, marile concepte, izvorite din 
gindirea dumneavoastră revoluționară, de 
propășire a României pe calea progresului 
și . civilizației socialiste și comuniste, de 
asigurare a unui climat de pace și înțele
gere între toate popoarele lumii.

Adresindu-vă din adincul inimilor, dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
Nicolae Ceaușescu, mult stimatei 
Elena Ceaușescu, urări de deplină 
și putere de muncă, noi și mari 
in neobosita activitate pe care o 
rați pentru edificarea noii societăți, pentru 
fericirea, și bunăstarea poporului, ne an
gajăm și cu acest prilej să intimpinăm cu 
rezultate deosebite pe tărimul publicisticii 
marile evenimente din acest an — a 45-a 
aniversare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialis- 
tă din August 1944 și Congresul al XIV-lea- 
al Partidului Comunist Român —. să înde
plinim exemplar misiunea încredințată de 
partid și popor, să răspundem luminoase
lor dumneavoastră îndemnuri și orientări 
prin perfecționarea continuă a activității de 
presă, sporind necontenit contribuția aces
teia la triumful cauzei socialismului și co
munismului, Ia înflorirea continuă a scum
pei noastre 
România.

★
prilej au eviden-cu acest . .

țiat semnificația evenimen
tului și au subliniat sarci
nile de deosebită răspunde
re ce revin presei, ziariști
lor în unirea eforturilor 
creatoare ale tuturor oame
nilor muncii, în mobilizarea 
lor și mai puternică în ve
derea transpunerii în viață 
a programului partidului de 
edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate

SIMPOZION
23 August 1944. sim
pozionul intitulat : 
„Bucureștiul în al 45- 
lea an al eliberării 
noastre", organizat de 
Consiliul Municipal 
București pentru edu
cație fizică și sport

tovarășe 
tovarășe 
sănătate 
împliniri 
desfășu-

patrii, Republica Socialistă

★
și înaintare a României 
spre comunism.

într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, partl- 
cipanții au adresat, în 

. încheierea adunării, o te
legramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

și Muzeul de istorie 
și artă al municipiu
lui București, cu spri
jinul Cabinetului mu
nicipal pentru acti
vitatea ideologică și 
politico-eduea t ivă.

Participă cadre de

conducere din cluburi, 
asociații 
sportive _________
sportivi fruntași.

Cu același prilej va 
fi Vizitată o _ . 
ziție organizată in in
cinta Muzeului de is
torie și artă al muni
cipiului București.

și unități 
teritoriale.

expo-

„Splendidul kartodrom" din 
Tg. Secuiesc — așa cum l-au 
numit toți oaspeții — a găzduit 
duminică dimineață întrecerile 
din cadrul celei de a patra eta
pe a „Cupei Prietenia" la kar
ting. O competiție la startul 
căreia s-au aliniat sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România și 
U.R.S.S., care a atras ...cam un 
sfert din populația acestui oraș 
de circa 23.000 de locuitori. 
Mulți dintre cei veniți (karto- 
dromul a fost inaugurat în a 
doua parte a anului trecut) nu 
știau prea multe despre această 
disciplină, motiv pentru care 
precizările făcute prin stația 
de amplificare erau binevenite: 
„Motoarele micilor bolizi pe 
patru roți au capacitatea de 
125 cmc... înălțimea roților (cu 
cauciuc pc ele) este de numai 
28 cm., 
ximum 
scaunul 
cm (î)... 
pensie, 
pentru 
raje...“.

Cei 36 de sportivi angrenați 
în concurs (cîte șase de fiecare 
țară) aveau vîrste între 17 și 
38 de ani, îndrăgostiți de me
canică și motoare, fiind elevi, 
studenți. profesori. mecanici.

. șasiul se află la ma- 
4,5 cm de asfalt, 

pilotului la doar doi 
kartul n-are 

n-are diferențial, motiv 
care derapează in vi

iar

sus-

șoferi (majoritatea), electro- 
niști, instructori sportivi ș.a. 
Vedete ale întrecerii: M. Riab- 
cicov (38 de ani). multiplu 
campion al Uniunii Sovietice, 
cîștigător de trei ori al „Cupei 
Prietenia", compatrioții săi A. 
Berzinis și P. Bușlanov cu per
formanțe asemănătoare, ceho
slovacii V. Vacha șl J. Zah- 
radka, Ștefan Lucian, campio
nul țării noastre.

întrecerile au pornit furtu
nos. cu cîte 18 karturi la start 
în fiecare din oele șase manșe, 
ducîndu-ne cu gîndul — evi
dent, respectînd proporțiile — 
la disputele de „Formula 1". 
O manșă : 12 ture (a cîte 1.140 
m cit are pista). Viteză în li
nie dreaptă de oină la 150 km 
pe oră. aglomerări spectaculoa
se la viraje, depășiri temerare. 
Spectacol sportiv de toată fru
musețea. aplaudat copios de 
către miile de spectatori entu
ziaști. N-au lipsit nici elemen
tele de suspens : la darea star
tului. unele karturi... nu por
neau : pe parcurs se mai bloca 
și cîte o cutie de viteze ; un 
concurent bulgar s-a răsturnat 
cu kartul (fără urmări) peste 
sacii de protecție de Pe mar
gini ș.a. Marea majoritate a 
motoarelor sînt „C.Z.“, dar ca
litatea lor. uzura, sînt diferite.

Au domin 
după cele 
acum în 
kartiștii sc 
construcție 
mondial, t 
puse la pu 
cei cane ai 
sas'e aww 
lamov și A 
două ari: 
Eblakov — 
trei alergai 
toarele „C. 
țara lor) ir 
tercaleze 
locuri din 
V. Vacha. . 
renții noști 
sînt tineri, 
riență) nu 
rial prea b 
tai echipa 
(deși este 
ani). M. M 
J. Tatu.

Clasameni 
Prietenia" • 
1. A. Berzi 
(ambii U.I 
(Cehoslovac 

Echipe : 1 
puncte. 2. 
3. Polonia ; 
mană 52 p.
6. România

M

PASIUNE PENTRU
(Urmate din pag. 1)

sudori, ca a doua meserie, 
absolvit și cursurile serale 
școlii de maiștri de la Tir- 

capacita- 
personalitatea

de 
au 
ale 
goviște. Sporindu-și 
tea și implicit 
profesională, toți trei s-au dis
tins prin raționalizări care au 
determinat obținerea unor 
performanțe confirmate în pro
cesul muncii. Bunăoară, subin- 
ginerul Adrian Costache, după 
mai multe încercări, și-a pus 
semnătura pe o presă de 63 
tone forță, cu rezultate simi
lare celei adusă cu valută de 
peste hotare, 
fortul fizic și, totodată, 
fecționează 
țâre. Maiștrii 
grezeanu sînt 
rilor de mers 
convertizoarele 
ce a dus la o substanțială e- 
conomisire de energie electrică

care reduce e- 
, . __ . con-

piese prin matri- 
Bulancea și O- 
autorii limitato- 
în gol pentru 
de sudură, ceea

SPORT, DAR Șl 
și la o mai bună protecție a 
instalațiilor.

Mai au și alte fapte deose
bite de muncă ? Tînărul direc
tor al întreprinderii, (îșl men
ține alura zveltă, deoarece în 
pofida preocupărilor, de bună 
seamă, multiple, presante, u- 
neori chiar epuizante. își gă
sește timp să-și refacă forțele, 
din 
de 
pe 
Se .
neprevăzutul a lucrat perfid și 
s-a 
nu 
ția 
ce 
de 
lucrări mecanice, care produce 
80 la sută din exportul între
prinderii. Trecem peste căută
rile febrile în care s-a zbătut, 
în duminica aceea, echipa de 
intervenție și redăm finalul, 
așa cum ni l-a prezentat ingi-

cînd în cînd, pe terenul 
tenis, arena de popice sau 
pîrtia de schi), ne vorbește 
una din acele clipe cînd

întîmplat ceea ce nimeni 
se aștepta: o avarie la sta- 
electrlcă de transformare, 

putea să întrerupă procesul 
producție la secția de pre-

FINALELE DE TENIS ALE
(Urmare din pag. 1)

dar ce face dacă nu-i intră 
primul?), s-a dovedit, iată. In
complet. Și. adăugăm, am re
marcat prea puțin exprimată 
dorința de victorie atunci cînd 
s-a aflat la ananghie. Foarte 
adevărat este că George a cîș- 
tigat in acest an două titluri, 
la dublu masculin (cu Segăr- 
ceanu) și la dublu mixt (cu 
Loredana Bujor), dar nici aici 
nu a fost 
de... bază.

Concursul 
iveală ceea 
lui nostru 
eșalonului tînăf. Nu ne refe
rim doar la cele două junioare 
de 17 ani. care au leaiizat. în 
premieră la noi. o linală de 
senioare. Ci și la tinerele An-

întotdeauna omul

feminin a dat la 
ce lumea tenisu- 

știa: superioritatea

PENTRI
nerul Gheot 
oameni, in i 
ției mecano- 
Costachc, pr 
flat și maiș 
cea și Răzv 
acționat făi 
ore și ar n 
țiune, f 
îndeplinii va 
la unii indi 
lor luate in 
August și l 
XIV-lea al i

Intr-adevăr 
ale unor o; 
vîrstei. care 
ființa lor, v: 
depun admir, 
tru noi ^bp 
facă tot ma 
Tineri care 
sport, pârtiei, 
la entuziaști 
„Cupei 23 Ai 
pe terenul d 
prinderii.

SENK
dreca Vane (16 ani), la un pas 
de a juca una dintre semifina
le și semifinalistă la dublu (cu 
G. Precup) și Cătălina Cristea 
(14 ani), locul 2 la „consolare", 
cu victorii la Gabriela Precup 
și Mirela Buciu. Este clar că 
rezultatele acestea nu au a- 
părut întîmplător. El» sînt ro
dul unei pregătiri continue, la 
parametrii superiori, fără me
najamente. pregătire susținută 
de o puternică dorință de a- 
firmare și bazată, firește, pe 
încrederea în forțele proprii. 
Calificarea obținută de Lore- 
daja Bujor și a Isabela Martin 
in finală era. deci. previzibilă. 
Dacă ambițioasa Loredana, mai 
dezinvoltă de la un meci la 
altul, are pusă la punct pre
gătirea fizică, cire-i permite 
să reziste și din punct de ve
dere psihic la partide prelun
gite. nu același lucru se poate 
spune despre Isabela, mult de
ficitară la acest caoitol. deși 
cu o mare naturalețe în lovi
turi. Urmarea? „Blocări" ce

mi

par inexplica 
la pierderea 
tuații net fav 

In ceea ce 
nieîa Pc- *(,  
muncit
dovadă m 
în egală măsi 
vadă și de < 
mănunțime a 
adevăr ce-și 
fect în titlul 
Ia dublu femi 
Diane Samun; 
un rol decișii 
locul secund c 
(cu A. Dîrzu). 
că ea nu ar 
în salturi s-a: 
de toate), altfi 
tatea ei corpo 
mita acceptata 
performantă. 1 
lități și aștept 
tat senioarele 
Diane Samung 
lă. Mirela Buc 
na. toate elin 
două finaliste.

dată ajuns în aDă. va 
tinde să se ridice spre 
suDrafata aDei 1 Acest 
amănunt nu va scăpa a- 
tentiel începătorului 
care, simțind că afir
mațiile noastre se ade
veresc . va deveni încre
zător în asemenea evo
luții «ia. 2).

Asocierea săriturilor 
cu „călcarea anei" poa- 
te reDrezenta un lucru 
temerar dar „noutate"" 
este sl ca „veche de 
cînd lumea". Ideea a 
fost emisă de Nicolas 
Wynmann. care în

mulțumit de 
indiferent de 
el l

Dună cîteva 
elevul va 
la aiutor si __ 
răbdare va simți 
tui flotabilității (fia. 3) 
la care v» asocia firesc 
..călcarea

V

execuție... 
calitatea

<10 
rudi-

face o de- 
convingătoa-

ele- 
a 

noi 
Aceas-

încercărl. 
renunța ușor 

cu putină 
efec-

•înotul' 
un 

de la care vor 
mal multă 
viitoarele e-

recomand aso- 
b» acest Drim 

Dl-

ABMINISÎRAIIA III SIAI

Fig. 3
as- 

tra- 
ex-
re- 
ora

• Așa cum am mai anuntat. 
săntămîna țn curs mai progra
mează. pe lingă tragerea obiș
nuită LOTO de vineri. 18 august,

ați și practicați 
înotul

Evaluînd progresul rea
lizat în 
rioare 
cele 6 
pentru 
adîneă). 
nuire» 
dările 
t rolul Dermis 
ta la 
librului de Plutire 
ta De DieDt Dluta 
soațe) asociată cu 

elementare

„lecțiile" 
(nractie 
exerciții 
bazin cu 
prin care 

cu ana. 
caDului sl 

resnirati el 
trecerea 

deprinderea

ante- 
prin 
alese 

apă 
obis- 

scufun- 
con- 

au treDta- 
eehi- 
(nlu-

înaintare nrin mișcări 
de picioare. începătorul 
Doate fi 
aspire 1» 
ficare a 
mente : 
ceea ce 
„călcarea ____  _____
tă expresie nu defineș
te „înotul" ci este. " 
fapt, un „înot 
mentar' 
Dorni. cu 
siguranță 
volutli.

Pentru a 
monstratie __________
re în conștiința începă
torului.
cierea „ ___
test si săritura în 
ci-oare în adîneim». (tlg. 
1). Prin acest element, 
care va fi executat cu 
ajutorul instructorului, 
la primele încercări, o- 
ferim începătorului în- 
tîlnirea cu cea mal di
ficilă situație în care 
el probabil, nu crede: 
scufundarea necondițio
nată o corpului care, o

determinat să 
o crimă verl- 
acestor 
învățarea 
numim 

anei".

în paginile primu- 
manual de înot — 

„Colymbetes sive de 
arte natandi" pleda cen
tru asemenea testări. A- 
socierea este prezentă 
Sl în cea mai recentă 
lucrare emisă de spe
cialiștii din R.D. Ger
mană. în anul 1987 : 
„Sport-schwlmmen". de 
Drof. dr. E. Schramm 
Editura SDOrt pag. 145. 
Un copil va Incene cu 
cele mai slmole sări
turi în care un băt sau 
o frînghie asigură legă
tura indispensabilă cu 
instructorul. Important 
este ca înceoătorul să 
accepte acest exercițiu 
iar instructorul să fie

9 Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES a săptămînii va avea 
loc astăzi, miercuri. 16 august, 
in sala din str. Doamnei nr. 2, 
din București, începînd de la ora 
15 50. Radiodifuziunea română va 
transmite, pe programul I, 
pecte de la operațiunile de 
gere. la ora 16,15. Numerele 
trase vor fi transmise și în 
luare, pe același program, la 
23,15. și mîine toi, la ora 8,55. 
Tragerea fiind publică, accesul 
în sală este liber pentru totl cel 
interesați.

și o nouă TR/ 
care va avea 
august. Nu uita 
ca pe agenda e 
să inse—i" șl ai 
țeresante; care v 
tisfactii pe măsi

Fig. 4
formă de înot
dună care colacul 

Doate fi folosit fără nici 
o restricție Practic, de 
acum Doate înceDe an
trenamentul.

prof. Mircea 
OLARU 

Desene : prof. 
Alexandrina OVEZEA

• Venind în 1 
rintelor unui im 
de participanțl. . 
Stat Loto-Pronos 
sura ca. Ia L< 
lingă seriile ob’ 
(cu cîștiguri 
bani — sume < 
la cuantumul 
introducă în 
speciale limitate, 
plimentare. din fc 
sistemului. Reami 
menea emisiune, 
zent în vînzare 1 
prii și vînzătorii 
teaua noastră, in 
VACANȚEI, atr 
cîștigurile tradițlo. 
re număr de TELE 
LOR. Desigur că 
a succesului ești 
PARTICIPAREA.
că emisiunea, f1 
se poate epuiza îi



I LA BALCANIADA JUNIORILOR, jt’r.'sa
■< «T«2

a liderii 
de pînă 
detenia", 
.așini de 
la nivel 
îoi, bine 
1, ei sînt 
u te cele 
it*.  Bus- 

de cîte 
»v și I. 
i). doar 
aci (mo- 
xluse în 
să se in- 
primelo 

Sediaeek. 
i. Concu- 
re patru 
tă expe- 
m mate- 
ctat pen-

Jakabos 
ăr — 17
Rusu și

I UN EVIDENT ECHILIBRU DE FORJE

ISă încercăm un stop-ca 
pe clasamentul Balcaniadei

■cadru 
i de 

juniori desfășurate de-a lun- 
Igul săptămînii trecute la Ba

cău. (Departajările în serii, un
de au operat numărul golurilor 

- înscrise, au avut configurația: 
I 2 p, Alba- 
II — 1. Gre- 

2.

Astăzi. In cuplaj pc stadionul Ciulești

1 „Cupa 
a patra : 
Bușlanov 

V. Vacha

— 13
eia 36 p. 
:.D. Ger- 
•ia 86 p.

IRARINI

SERIE
ridon: „10 
șeful scc- 

Adrian 
B s-au a- 
m Bulan- 
teanu, au 
•upere 16 

cn func- 
buit la 

uepășirea 
;ajamente- 
ilei de 23 
sului al

Ie . . ----
I — 1. România 
nia 2, Turcia 2; 
cia 4, Bulgaria

I n 0).
I 1. ROMANIA I

cia, 4—2 cu Albania, _ . _
I Grecia). Echipă angrenată în 

preliminariile Campionatului 
European, unde nu mai păs- 

I trează, ce-i drept, decît șanse 
teoretice pentru calificarea în 

I turneul final. Cîștigarea com
petiției. obiectiv îndeplinit, de
venise nu numai o obligație 

I de gazdă care se respectă, dar 
și prilejul unei reabilitări, ra- 

I tate în recentul „Turneu Prie
tenia" de la Gera, după în- 
frîngerea pe teren propriu, în 

, compania selecționatei Spa
niei (în preliminariile aminti- 

I te). Echipa a început șovăiel
nic competiția, pentru a re
monta, apoi, pe parcurs, după 
corecturi severe în „H“-le ini
tial: introducerea în teren a 
portarului Cioacă. împingerea 
în linia mediană a lui Dicu, 
retitularizarea lui Heidiner și 
Moroșan. Părăsită de șansă (a 
ratat scorul de 2—0. probabil 
de nerăsturnat, în primul meci, 
cu Turcia, cînd Săvoiu a ni
merit, la o lovitură de cap, 
bara porții adverse), dar nu 
și de puterea de mobilizare, 
această echipă de juniori 
care-și termină „mandatul" la
să în urmă un palmares con
tradictoriu, fără să facă pro-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

România

(1-3 cu Tur-
2—o cu

puneri deosebite pentru mare
le fotbal.

2. GRECIA (3—2 cu Româ
nia II, 2—1 cu Bulgaria, 0—2 
cu România I). Joc în viteză 
și de angajament. Disponibili
tăți pentru ofensivă, partitură 
convenabilă pentru o echipă 
cu doi înaintași „pur singe", 
Karasavidis (percuție, decizie 
ia finalizare) și Kiparisis (de
marări continue și apariții ful
gerătoare în careul advers).

3. ALBANIA (2—0 cu Tur
cia, 2—4 cu România I, 1—3 cu 
Bulgaria). Spirit colectiv. Dis
ponibilitate pentru, marcaj, du
blaj și pressing. Adeptă a a- 
părării și a atacului supranu- 
meric. Cînd oboseala (totuși) 
se insinuează, tot acest eșafo
daj se prăbușește, ca 
tel de cărți de joc.

4. BULGARIA (1—2
cia, 1—0 cu România 
cu Albania). Contrar __
rilor, alcătuită din jucători de 
gabarit mic, cu mult nerv, cu 
apetit pentru jocul individua
list. Trei pretendent) la per
formanță: portarul Kolev, so
bru, întotdeauna bine plasat, 
Antonov, mijlocaș lansat pe 
trasee derutante. Ghergacev, 
tehnic, cu apariții din linia a 
doua, greu de contracarat.

5. TURCIA (3—1 cu România 
I. 0—2 cu Albania, 1—0 cu 
România II). Intr-un fel, „vic-*̂  
tima" turneului, clasată mo
dest. în ciuda a doua victorii. 
Finețea tehnică șl predilecția 
pentru jocul-spectacol au tn- 
depărtat-o de orbita competi
tivității (pterzînd, nepronosti
cat. ambele puncte în întîlnl- 
rea-cheie cu Albania).

cu 
0—1

de 
de- 
ab-

fINAlflf »

un cas-

cu Gre
ii, 3—1 
așteptă-

6. ROMANIA II (2-3 
Grecia, 0—1 cu Bulgaria, 
cu Turcia). Handicapată 
vîrstă (cu un an mai mică 
cit partenerele sale) și de
sența liderului ei, craioveanul 
Papa, cooptat în pregătirile 
Universității Craiova, această 
echipă, pe care o așteaptă 
„Turneul Prietenia" și „Balca
niada", ambele în 1990, și-a 
trecut în beneficiu un bineve
nit spor de experiență. Frăge
zimea lotului a atras și păca
tul principal al fotbalului ju
venil: inconstanta (excelentă 
pînă la... 2—0 cu Grecia, de 
nerecunoscut pe parcursul în- 
tîlnirii cu Bulgaria, regăsită în 
meciul următor, cu Turcia).
' în concluzie, o competiție e- 
chilibrată, fără „vîrfuri" vizi
bile (nici o echipă n-a scăpat 
fără înfrîngere, nici o victo
rie nu s-a consemnat la mai 
mult de două goluri diferență), 
care denotă o tendință de ni
velare a fotbalului balcanic, 
printr-o susținută ascensiune 
a celui turc, grec și chiar al
banez.

Dar Balcaniada a avut, con
form tradiției, și laureații ei 
desprinși de podiumul de pre
miere. Să enumerăm „cupele" 
acordate : „Trofeul fair-play" 
— Albania; „Cel măi bun ju
cător"— Karasavidis (Grecia): 
„Golgeter" — Năstase (Româ
nia I), cu 4 goluri; „Cel mai 
bun portar" — Volkan (Tur
cia); „Cel mai frumos gol" (cu 
capul, din plonjon, în colțul 
lung al porții grecești) — Stoi- 
lov (Bulgaria); „Cel mai bun 
arbitru" — C. Shkelzen (Al
bania).

începută cu anroaDe două săp- 
tămîni în urmă. tradiționala 
competiție de fotbal „CUPA MU
NICIPIULUI BUCUREȘTI», orga
nizată în cinstea marii noastre 
sărbători naționale de la 23 Au
gust, va cunoaște astăzi mo
mentul ei de vîrf. Pe stadionul 
Glulești începînd de la ora 16.15 
va avea loc atractivul cunlaj al 
celor două finale : nentru locu
rile 3—4. șl, resDectiv. 1—2.

In etaneie anterioare ale edi
ției din acest an a competiției 
au participat aproape toate divi
zionarele B si C din Capitală. în 
urma rezultatelor înregistrate, 
s-au calificat nentru etapa finală, 
de astăzi, echipele Autobuzul 
(proaspăt revenită în ,.B“). Spor
tul „30 Decembrie" (divizionară

B) șl Progresul București (me
rituoasă divizionară C). Acestora 
11 se alătură fosta divizionară A 
Raoid. DarticiDantă la toate edi
țiile de oină acum ale compe
tiției si cîstiaătoare a celor moi 
multe dintre ele. căreia organi
zatorii i-au oferit în acest 
dreptul de a evolua direct 
finală.

Așadar astăzi, De arena

an 
în

_____ ________ ______ de 
lingă podul Grant, iubitorii fot
balului din CaDitală vor putea 
urmări mal întîl (de la ora ” 
partida Progresul — Sportul „36 
Decembrie" (pentru locurile 3—4), 
aDol (de la ora 18) meciul de
cisiv Dentru cîstiaarea trofe'-'i. 
dintre echioele Raoid și Auto
buzul.

in vederea noii stagiuni competiționalc

ARBITRII ÎȘI DESĂVÎRȘESC PREGĂTIRILE
I*

Cursul de perfecționare a „cavalerilor fluierului" și principalele
aspecte ale desfășurării sale

Ion CUPEN

Se apropie ora startului in noul sezon

I JIUL A REVENIT
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i floarea 
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fl*  ;?,ate să 
s viitorul, 
sc și fac 
aceste zile 
•eceri ale 
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1 al între-

I
I
I
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Deci, după doi ani de la re
trogradare, Jiul Petroșani re
vine in Divizia A. Aceasta co
incide cu un moment jubiliar 
pentru „alb-negri“ : împlinirea 
a 70 de ani de cînd s-a pus 
temelia echipei minerilor. Re
venirea de acum este specta
culoasă, am putea spune, de
oarece — cu mici excepții — 
Jiul a... purtat mereu „tricoul 

lungul celor 34 
totuși, cursa n-a 
deoarece Chimia 

contracandidata 
petroșenenilor, a 
pîndă, adunînd și

i care duc 
ilor din si-

îște Pe Da- 
■nat un 

3. dînd 
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i a dat do- 
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bl cuplu cu 
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cum și in 
dublu mixt 
lăm că da- 
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ica (înainte 
teren, greu- 
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)aiiiela Iva- 
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igențiile pro- 
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galben" de-a 
de etape. Și, 
fost ușoară, 
Rm. Vîlcea, 
principală a 
stat mereu ia 
ea puncte pentru „marea lovi
tură". Ca să nu mai vorbim 
de încercările temerare ale for
mației Electromureș Tg. Mureș, 
care, în primăvară, declanșase 
o contraofensivă în speranța 
de a țîșni în fruntea clasamen
tului. Dar Jiul, această echipă 
întinerită (la cîrma căreia s-au 
perindat trei cupluri de antre
nori — cel prezent, Gogu Ton
es — Dumitru Marcu, ducînd 
cea mai grea campanie, a pri
măverii), permanent impulsio
nată de mereu tînărul Negrită, 
fostul internațional de la Uni
versitatea Craiova, s-a arătat 
constantă, bine articulată, efi
cientă în ambele momente ale 
jocului, cu un plus de 7 puncte 
în clasamentul general, avînd 
un atac cu o productivitate ca 
pentru locul IV al primei di
vizii (67 goluri marcate), o 
apărare bună (numai 23 goluri 
primite), toate demonstrînd 
hărnicia și seriozitatea cu care

„A“ CU UN
s-a atacat obiectivul promovă
rii, precum și sprijinul facto
rilor locali de decizie.

„Dar greul abia acum înce
pe, ne spune președintele clu
bului, Constantin Cătuți. An
trenorii, foști jucători de nă
dejde, aprecia# la timpul lor 
(unul — fundaș tenace în echi
pa Jiul, Tonca, celălalt — o 
extremă de mare viteză și teh
nicitate la Universitatea Cra
iova, Marcu) știu și mai bine 
acest lucru. De cînd au de
clanșat pregătirile pentru re- 
intilnirca cu prima divizie, ei 
au pus accentul pe un mare 
volum de muncă, pe disciplină, 
pe păstrarea unei atmosfere de 
colegialitate care a asigurat 
coeziunea sufletească a forma
ției, un atu cu caracter decisiv 
în reușita echipei". .Avem un 
lot cu o medie de vîrstă des
tul de scăzută, no spune an
trenorul principal G. Tonca, 
cu multe disponibilități tehni- 
co-tactice, cu mari ambiții de 
afirmare. Am pornit la drum 
cu destul de multe lucruri cîș- 
tigate în campania de promo
vare, pe care căutăm să le dez
voltăm. Sigur că mai avem 
multe de făcut pe linia con- . 
solidării ideii de joc — mă re
fer la presing, la schimbarea 
rapidă a registrului tactic, în 
funcție de jocul adversarului, 
ia problemele de individualiza
re, la care lucrăm mereu de 
cind am coborît de la cabana 
Jiet, unde am făcut acumulă
rile cantitative. Și pot să spun 
că tot lotul a răspuns solicită-

LOT ÎNTINERIT
rilor la care a fost supus, prin 
aceasta demonstrînd u-se că 
Jiul vrea să contribuie cu ceva 
Ia creșterea competitivității 
campionatului. In privința 
componentei lotului de bază, 
nu sînt prea multe noutăți. Ia
tă-1 : Zlotea (24 de ani), Racol- 
tea (27), Ghifan (21) — portari; 
Ccacusta (19), Negrilă (35), Se- 
decaru (22), Dodu (21), Flores- 
cu (26), Miliăilă (31), L. Petre
(24) , Udrică (27). M. Cristea
(25) , Bîcu (29), Moromete (23), 
Ilenzel (22), Lasconi (26), V. 
Păuna (21) și I. Varga (30)“.

Cum se vede, sînt cîțiva ju
cători cu mare experiență : 
Negrilă și Bîcu (golgeterul e- 
chipei), care reprezintă la înăl
țime „școala craloveană", Var
ga — cel care s-a reîntors a- 
easă cu acumulările dobîndite 
la Dinamo —, chiar și Zlotea 
poate intra în această catego
rie. Dar îi mai putem aminti 
aici și pe Henzel, Lasconi și 
pe mai tinerii lor coechipieri 
Sedecaru, Dodu, Păuna, dor
nici cu toții de afirmare.

Cum se vede, Jiul este cu 
„motoarele" gata de start. își 
perfecționează jocul, pentru ca, 
ia ora startului, echipa mine
rilor să fie în plenitudinea for
țelor, pe măsura rigorilor pri
mei divizii.

Stelian TRANDAFIRESCU

• Astăzi de la ora 17. Sta
dionul Petrolul va găzduit par
tida amicală dintre formațiile 
Petrolul și Victoria București.
•

Programat, ca de obioci, în 
preajma noului sezon compe- 
tițional, cursul de perfecționa
re a arbitrilor divizionari A 
s-a desfășurat anul acesta, așa 
cum am mai anunțat, la Mon- 
teoru (Buzău). Organizat de 
C.N.E.F.S., prin F.R.F. și Cole
giul central al arbitrilor, acest 
curs a oferit posibilitatea unei 
temeinice pregătiri a celor mai 
buni „cavaleri ai Cuierului" 
pentru dificila misiune ce îi 
așteaptă în noua stagiune com- 
petițională. întregul curs a ur
mărit, prin programul său, o 
creștere a capacității corpu
lui de elită al arbitrilor, atît 
pe plan teoretic, cît și practic. 
Seria de referate, ale căror 
principale teme le-am comuni
cat în ziarul nostru, a abor
dat principalele probleme ale 
arbitrajului actual. Prin stră
daniile Biroului colegiului de 
arbitri (K. Ghemigean — pre
ședinte; N. Lăzărescu — vice
președinte; I. Ene — secretar; 
P. Tătar, C. Manușaride, E. 
Vlaiculescu, V. Grosu, I. Pu
ia, N. Petriceanu — membri), 
ale C.J.E.F.S. Buzău (președin
te: N. Dragii) și ale Colegiu
lui județean de arbitri Buzău 
(președinte: Cr. Teodorescu),
întreaga desfășurare a cursu
lui a beneficiat de condiții bu
ne de lucru, de activitate, con
tribuția organelor locale de 
partid și de stat fiind remar
cabilă.

Referindu-ne la partea teo
retică, sumarul expunerilor s-a 
axat, așa cum menționam, pc 
cele maj acute probleme ale 
arbitrajului cum sînt: „Comba
terea violenței în joc, a com
portărilor nesportive" (lector: 
O. Comșa). „Ofsaidul, elemenț- 
cheie tu dinamizarea jocului" 
(I. Ene), „Accidente frecvente 
în fotbal" (dr. M. Grădinaru). 
.Pregătirea pentru joc a arbi
trului": (dr. E. Vlaiculescu).
„Fundamentarea deciziilor ar
bitrului" (V. Grosu), „Dinami
ca jocului de fotbal și _ impli
cația arbitrului în graficul a- 
eestei dinamici" (conf.*  dr. N. 
Alexe). „Caracterul educativ al 
sancțiunilor disciplinare" (I. 
Cîmpeanu). „Starea și practica 
disciplinară" (N. Lăzărescu). 
Un ajutor efectiv pentru îm
bunătățirea arbitrajului. care.

pc lingă unele aspecte poziti
ve, a înregistrat, și în sezonul 
eompetițional 1988/89, multe 
neajunsuri, l-a reprezentat a- 
naliza activității in trecuta sta
giune. Reluînd o serie de ar
bitraje necorespunzătoare, ana- 
lizîndu-le pe larg, această cu
prinzătoare prezentare a acti
vității a constituit, sperăm, 
pentru toți component# lotu
lui A, un ajutor însemnat, un 
îndemn de a face toate efor
turile pentru arbitraje cit mai 
corecte, mai obiective, în spi
ritul regulamentului.

O atenție specială a fost a- 
cordată pregătirii practice. La 
acest capitol vom nota 
mari direcții: examenele 
noștințelor de specialitate 
pe de altă parte, demonstrați
ile privind aspecte ale arbitra
jului și trecerea normelor de 
control ale pregătirii fizice. O 
grupă de arbitri din cadrul Co
legiului Prahova a demonstrat 
interpretarea actuală, recoman
dată de F.I.F.A., privind apli
carea uniformă a regulilor de 
joc. Prin video-proiecții s-au 
verificat rezolvările corecte ale 
unor situații dificile care a- 
par în joc. teste ale căror no
tări contează în aprecierea ar
bitrilor lotului A. Iar testele 
fizice au completat seria ve
rificărilor la care au fost su
puși „cavalerii fluierului". Pro
bele au fost următoarele: 4X10 
m, 200 m și 50 m (ambele în 
cîte două manșe), proba de 12 
minute (minimum 2600 m). Re
zultatele acestor teste sînt bu
ne, printre realizatorii oelor 
mai frumoase cifre aflîndu-se 
I. Crăciuncscu (200 m), V. 
gheloiu, I. Crăciuncscu, 
Constantin (4X10 m), 1. 
A. Moroianu, R. Petrescu, 
Porumboiu. M. Salomir 
proba de 12 minute) etc.

Discuțiile, prezentările ulti
melor decizii ale lui Interna
tional Board (comisia de arbi
traj F.I.F.A.) și concluziile Ia 
întreaga desfășurare a cursului, 
prezentate de D. Matei, secre
tar al F.R.F.. au întregit acti
vitatea celui de al XXVII-lea 
curs de perfecționare a arbi
trilor divizionari A.

două 
cu- 
și,

An- 
Gh.

(la
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COMPONENȚA BRIGĂZILOR DE ARBITRI

LA PRIMELE DOUA ETAPE ALE DIVIZIEI A
După cum se știe, luni, la se

diul forului de specialitate, a 
avut loc și tragerea la sorți pen
tru fixarea brigăzilor de arbitri 
care vor oficia la primele patru 
etape ale Diviziei A. Azi publi
căm componenta brigăzilor care 
vor conduce jocurile din etapa 
I și a n-a a noului campionat:

ETAPA I (23 august) : Jiul — 
Universitatea Craiova : D. Pe
trescu (București) — V. Curt 
(Constanța). D. Ologeanu (Arad); 
S.C. Bacău — F.C.M. Brașov : 
M. Niculescu — P. Seceleanu 
(ambii din București). Ad. Mo
roianu (Ploiești) ; Victoria — 
F.C. Farul : Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea) — R. Petrescu (Brașov), 
V. Niculițov (Focșani) ; F.C. Ar
geș — Dinamo : O. Ștreng (Ora
dea) — I. Vclea (Cțaiova), S. 
Ioan (Galați) ; Steaua — Flacăra 
Moreni : I. Igna (Timișoara) — 
Fl. Popescu (Ploiești), Gh. Du- 
mitrașcu (Constanta) ; F.C. Inter 
— „U" Cluj-Napoea : I. Crăciu- 
nescu (Rm. Vîlcea) — Cr. Teo- 
dorescu (Buzău). I. Cațaroș (Că
lărași) : Petrolul Ploiești — F.C. 
Olt : Gr. Macavei (Deva) — N. 
Voinea (București). Al. Renghel 
(Vaslui) : ..Poli- Timișoara — 
F.C. Bihor : G. Ionescu (Bucu
rești) — C. Gheorghe (Suceava).

I. Vereș (Sf. Gheorghe) ; Corvl- 
nul — Sportul Studențesc : S. 
Necșulescu (Scornlcești) — I. Cot 
(Ploiești), N. “ ’ — ■
șoara).

ETAPA a
Universitatea ____ „ ___
Bacău : N. Dlnescu (Rm. Vîlcea)
— Gr. Macavei (Deva), D. Cră
ciun (Cluj-Napoca) ; F.C.M Bra
șov — Victoria : M. Sâlomîr 
(Cluj-Napoca) — V. Curt (Con
stanta), M. Nlcolau (Bacău) : 
F.C. Farul — F.C. Argeș : V. A- 
lexandru — J. Grama, Al. Rolea 
(totl din București) ; Dinamo — 
F.C. Inter : C. Corocan (Reșița)
— M. Axente (Arad). V. Banu 
(Ploiești) : Flacăra Moreni — Pe
trolul Ploiești ; Gh. Constantin 
(Vîlcea) — R. Petrescu (Brașov). 
P. Abrudan (Cluj-Napoca); „U“ 
Cluj-Napoca — Steaua : Al. Mus- 
tățea (Pitești) — V. Titorov (Plo- 
peni), M. Ilieș (Odorheiu Secu
iesc) : F.C. Olt — Poli" Timl, 
șoara : I. Coț (Ploiești) — Cr. 
Teodorescu (Buzău) Gh. Vodă
(P Neamț.) ; F.C. Bihor — Cor- 
vinul : I. Igna (Timișoara) — M. 
Constantinescu (București). I. Ur- 
sache (Bacău) : Sportul Studen
țesc — Jiul ‘: I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea) — I. Velea (Craiova). 
T. Demian (Zalău).

Grigorescu (Timi-

n-a (27 august) : 
Craiova — S.C.

VĂ PREZENTĂM ECHIPELE NOU PROMOVATE IN DIVIZIA B
FORESTA FĂLTICENI

(seria I)
Asociația sportivă activează pe 

.lingă Unitatea forestieră de ex- 
Dloatare Si transDort * A oar- 
ticlpat în Divizia B. în edițiile : 
1955—1964 
în Divizia C. în edițiile: , 
1974. 1975—1983 si 1936—1989
Președintele asociației ____
Gheorghe Suseanu • Președin
tele secției de fotbal : Dimitre 
Strugariu • Antrenorul echi
pei : Cornel Anton • Are sta
dion prooriu : caDacltatea tri
bunelor : 10 009» locuri * Golge
terul eehlDei : Antoniu — 22 go
luri « 
(născut 
(1970) : 
Ignea 
Culigă 
Buzdea . _ 
Nlgel (1967) : mijlocași : 
cu «965). Simion «968) 
(1968). Siminiceanti «962) 
frei (1967). Lichenstein 
Florișteapu (1970) Alexandru 
(1971) : înaintași : Luca (1969) 
Maftel (1967) Mihăilă (1972) •
Compartimentul forte al echinei 
l-a constituit linia de fundași 
formată din jucători cu mal 
multă experiență unit dintre el 
foști divizionari A. Un aco-t. 
însemnat l-au avut șl tinerii 
Luca. Bîrcă si Onofrel.

1974—1975 si 1983—1986
1964—

soortive:

LOTUL : portari : Lusho 
în 1960). Năzăreanu 

fundași : Toniță 
(1966). Antoniu 

(1967). Mucileanu
(1961), Dascălu

(1964).
(1964) 

(1963) 
(1966).

Pleșes- 
Bîrcă
Ono- 

fjor-

VIITORUL VASLUI
(seria a 11-a)

Asociația activează ne 
Direcția agricolă Județeană 
Darticinat în Divizia B. în < 
1987—1988 ; în Divizia C. în 
tiile : 1983—1987 si 1988—1989 •
Secretarul asociației sportive : 
Nieolae Calmuschl • Organlza- 
orul secției de fotbal : Alexan

dru Jljic • Antrenorul echipei: 
Dumitru Antonescu ; cornel 
Costăchescu — în ultimele sase 
etane • Dispută nartidelp ne 
stadionul Municipal t capacita
te tribunelor : 16 000 locuri 
Golgeterul echinei: Vătul — 13 
goluri • LOTUL : portari s Do- 
bre (1968) Bontea 0963) ; fun
dași : 
(1961) 
(1971) _______ ...
(1951) : mijlocași : vătul 
Pepene! (1968) •
Stănisteanu (1969). Ionescu (1958): 
înaintași : Stoica (1959). Andro- 
nic (1964) Pachiteanu (1956) pas
cal (1968) • Echina a dus accent 
De ofensivă, mareînd 75 goluri. 
S-au remarcat mijlocașii Vătul și 
Mihut. orecum si înaintașii Stoi
ca si Andronie. Au 
movatl tinerii Bolea.
Stănisteanu care au 
încrederii acordate.

Bolea 
Tocarlue 
Ciochină

lingă
• A 

ediția 
i edl-

(1970) Nieolae 
(1964). Nechita 
(1968) Ciobani:

---- ' (1956)
Mihut (1962)

fost Dro- 
Ciochlnă si 
corespuns

OLIMPIA RM. SĂRAT
(seria a lll-a)

Asociația snortivă activează pe 
lingă întreorinderea de garni
turi de frînâ si etansare * A 
Darticinat în Divizia B. în edi
țiile : 1972—1973 Si 1984—1988 : în 
Divizia C în edițiile : 1968—1972, 
1973—1984 si 1988 —1989 • Pre
ședintele asociației snortlve : 
Nicu Petrache • Președintele 
secției de fotbal : Viorei Caue 
• Antrenorul echipei: Ion Mol
dovan • Are stadion ‘ ”
canaeitatea tribunelor 
locuri • Golgeterul 
Tigoianu — 15 goluri • 
portari : Cristea «960). 
(1967). Nitu «968) : 
Cerbu «968) Staneiu (1956). 
ramă (1967) Ionită «958). Tre
cea «9671 Marin Roșu «971). 
Roșea (1954) : mijlocași : Ga
briel Roșu (1959) Mitracu (1967), 
Stănitel (1965) 
dută (19671
«966) : I
(1964). 
(1966) 
Dromovatl (Răileanu. 
su) s-au integrat în 
corespuns. Un anort 
l-a avut Cățoi, care 
a doua tinerețe In această ediție.

nronrlu: 
; 6 000 
echipei : 
LOTUL: 

Stoian 
fundași S 

A-

Cătoi «955). Ră-
Dulea «967). Badea 

înaintași s Tigoianu 
Răileanu «969), Petre 

Stănescu «965) a Tinerii 
Marin Ro- 
lot Si an 
substantial 

a trăit O



Campionatele Europene de natafie

DIN PRIMA REUNIUNE, PERFORMANȚE 
DE VALOARE MONDIALĂ LA ÎNOT
BONN, 15 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). A 
început să se deruleze, la a- 
ceaslă a 19-a ediție a „eu
ropenelor” de natație, și „fil
mul" bogat în episoade al 
competiției înotătorilor, încă 
de la ora primelor rtarturî 
înregistaîndu-se performanțe 
de valoare deosebită. în ce 
ne privește, cursa cea mai 
interesantă a zilei a fost aceea 
de 400 m mixt feminin.- în 
care Noemi Lung se numără 
printre aspirantele la pozițiile 
de frunte, în ciuda marii pe
rioade — de după J. O., unde 
a cucerit un „argint" și un 
„bronz" — de întrerupere foj-

ÎNTRE...

• Revenind eu o seamă de 
amănunte asupra partidei cu 
Suedia câștigată de poloistti 
români ou 12—9. vom subli
nia mai tatii echilibrul vi
zibil din primele două rc- 
nrize, în care scandinavii 
au aplicat un aspru sistem 
„om Ia om". îneepind cu 
sfertul al treilea echipa 
noastră și-a întrerupt... seria 
ratărilor de Dină atunci 
(orintre altele două mingi în 
bară I), a răspuns în stilul 
TMirtenerllor ta apărare Si a jucat bine faza de atac : 
Geambasu Izbutește un „șu
rub". aplaudat, din centru. 
Otot concretizează o supe
rioritate numerică. Hagiu în
cheie fulgerător un contra
atac. Iar Angelescu sutează 
fără drept de replică. Dife
rent» era astfel creată. S-au 
primit tasă apoi unele go
luri i>arabile, ca si în pri
ma jumătate a meciului...

• Nici nu începuse bine 
reuniunea inaugurală la înot 
cind englezul A. Moorhouse 
dobora, în seria a HI-a la 
19» metri bras, un record al 
lumii, după care... aleargă 
de altfel de atîta vreme. Cu 
1:9i.49 el întrece performan
ta din 1964 a americanului 
Ldnd Uist.

* Cea dinții laureată a 
actualei ediții este Ute Wet- 
zig. din R.D. Germană. în 
virată de 16 ani. Ea a cisti- 
gat dinouta săritoarelor de 

Germană, cu 4:41,82. In finala 
B a probei de 100 m liber, 
Tamara Costache — specialistă 
a sprintului pur (50 m) — a 
fost a șaptea, cu 58,31.

Echipa noastră de polo a 
susținut marți oca de a treia 
partidă din grupa B 1 în com
pania unei adversare în In
contestabil progres, reprezen
tativa Franței, cu care a 
terminat la egalitate, 7—7 
(1—3, 2-2, 2—1. 2—1). după o 
luptă tensionantâ, după o a- 
devărată „cursă de urmărire", 
dar și după un final în care 
victoria românească era real
mente posibilă. Astfel, de la 
0—3 în min. 5:05 sau 3—6 Ia

BAZINE

la platformă eu 4*3.35  punc
te. după ce trecuse faza pre
liminariilor abia a șasea, li
deră în acei moment fiind 
Monika Kuehn din K.D. Ger
mană. clasată în final ț> pa
tra. Celelalte medaliate In 
proba inaugurală (din cele 
sase ale întrecerii „gimnas
ticii în spațiu"): sovietica 
Inga Afonina — 400.83 o și 
Jeans Eichler, din R.D. Ger
mană — 305.55. Interesant

tată a pregătirilor. Băimă- 
reanc-a a avut un al doilea 
timp al seriilor, după Krisz- 
tina Egerszegi (4:49,98), cu 
4:50,88, identic cu al lui Grit 
Miiller (R.D.G.). în finală, 
Noemi a înotat, cum era și 
de așteptat, mai bine decît în 
cursul dimineții, aflîndu-se 
în disputa pentru podium și
după procedeul fluture, și 
după spate, și după bras 
(1:06,41, 2:18,33, 3:42,92). Ea a 
fost cronometrată în cele din 
urmă cu 4:46,75, ce» mai bun 
timp personal din acest an. la 
mică... distantă însă de o me
dalie, „bronzul" adjudecîndu-se 
CU 4:46,07. A cîștigat oroba 
Daniela Hunger d’.n R. D.

ren propriu, de G.K.S. Katowice! 
Acum, după 4 etape. în fruntea 
clasamentului se situează 4 for
mații : Ruch. Katowice. Zawizsa 
și Zaglebie Lubin, cu cîte 7 p !• In iugoslavia, campioana 
Vojvodina a suferit o nouă în- 
fringere (etapa a 3-a). o—2. la 
Zagreb, cu Dinamo. In clasa- 
i'Vmt conduce Rijeka 6 p. ur
mată de Dinamo Zagreb 5 n. • 
IN etapa inaugurală din Olan
da. Feyenoord a fost învinsă 
cu 3—0 de F.C. Utrecht. Perfor
mera zilei a fost Ajax, care a 
întrecut cu 4—0. In deDlasare. 
pe Den Haag! • IN finala 
turneului international de la Li
vorno (Italia). echipa A.C. Mi
lan a întrecut cu 4—1 (după e- 
xecutarea loviturilor de la 11 m) 
formația National Montevideo. 
La încheierea timpului regula
mentar de joc scorul a fost egal : 
o—o. Golurile au fost marcate de 
Baresl. Costaeurta. Rijkaard, 
Massaro, respectiv. Carsaecio. • 
SELECȚIONATA Mexicului. în
vingătoare eu scorul de 3—9 
(1—1) ta finala disputată cu for
mația italiană Juventus Torino, 
a cîștigat turneul de la Los An
geles.

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELD

este că proaspăta campioană 
continentală sl-a deschis, 
practic, drumul sora titlu 
la antspenultimul salt, cînd 
a acumulat unul dintre cele 
mai bune punctaje (63.18' 
pentru săritura 107 C (cu 2.7 
coeficient de dificultate). în 
vreme ce coechipera sa Jea- 
na — mal tînără cu trei ani 
— care avea atunci un avans 
de zece puncte, primea doar... 
38.28 pentru „205 p — 2.9“.

• în turneul de polo fe
minin. valorile stat foarte 
diferite, din moment ce Gre
cia nierde la R.F.G. cu 14—1 
sau — șl mal si — Olanda 
reușește un „record" de 26—2 
cu Belgia, mareînd ta re
priza secundă mal mult de 
un gol ne minut, fără a nri- 
mi vreunul 1

• și vorbește ale! despre ediția „Europenelor" din 
1991. Buletinele de presă o 
anunță pentru perioada 24 
august — 1 septembrie din 
acel an. gazdă fiind Atena.

X

min. 15:18, pe fondul unor 
greșeli copilărești în atac (me
zinul Georgescu a pierdut 
două baloane în repriza întîi), 
s-a ajuns la 5—6 în min. 18:22 
și la 6—7 în min. 23:52. Chiar 
rămasă fără eăpitanul el. 
Hagiu, eliminat cu drept de 
înlocuire în min. 18 — decizie, 
să-i spunem, bizară a arbi
trului grec Panagakos — e- 
chipa României a izbutit ega- 
larea în min. 26:51, la o fază 
pe drept aplaudată pentru 
combinația fructificată de 
Steraate la pasa lui Atdeleanu; 
Costrăș va scăpa apoi pe con
traatac. fără a putea însă să 
puncteze... Au marcat Hagiu

3. Stemate 2. Angelescu, Cos
trăș, respectiv Garsau 3. 
Perot (2). Jeleff și Alimanio.

Reprezentativa noastră a a- 
cumulat astfel 3 puncte, ca și 
echipa Franței (Iugoslavia 6, 
Suedia 0), dar mai departe 
contează doar rezultatele pri
melor trei din fiecare grupă, 
deci acest 7—7 de marți are 
relevanta sa la... concret. Ur
mătoarea adversară îi va fi 
miercuri (nr. azi) echipa U- 
nlunii Sovietice, campioană eu
ropeană acum doi ani. Alte 
rezultate din turneul de polo: 
grupa a-1 : Ungaria — Grecia
13— 9. Italia — Marea Britanie
14— 2 ; *~2  : Polonia — Spania
10— 10. R.F.G. — Cehoslovacia
11— 7 ; grupa b-1 : Iugoslavia — 
Suedia 14—3, Iugoslavia — 
Franța (de luni seară) 9—8 ; 
b-2 : U.R.S.S. — Bulgaria 16—4.

Rezultate tehnice. înot : femi
nin. M» m liber — 1. Katrin 
Meissner (R.D.G.) 55.38. 2. Ma
nuela SteUmach (R.D.G.) 55.49. 3. 
Marianne Mois (Olanda) 55.61 : 
409 m mixt — 1. Daniela Hun
ger (R.D.G.) 4:41.82. 2. Krisztina 
Egerszegi (Ungaria) 4:44,75. 3.
Grit Miiller (R.D.G.) 4:46.6. 4,
Noemi Long (România) 4:46,75 . 5. 
Anamariia Petricevici (Iugosla
via) 4:51.94. 6. Iulia Boaaceva
(U.R.S.S.) 4:52.55 : măscuita. 19»
m bras — 1. A. Moorhouse (Ma
rea Britanie) 1:91.71. (în serii 
1:01.49. record mondial si euro
pean). 2. Dmitri Volkov 
(U.R.S.S.) 1:91.94. 3. Nick Gilling
ham (Marea Britanie) 1:02.12.

Geo RAEȚCHI

„CUPA MONDIALĂ- LA ȘAH
STOCKHOLM. 15 (Agerpres). 

în runda a doua a turneului de șah pentru „Cupa Mondială", de 
la Skeleftea. Salov a cîstigat la 
Korcinoi. Nikolici l-a învins pe 
Portisch. în timp ce partidele 
Karpov — Kasparov. Hubner — 
Sax. Tal — Vaaanian. Ribli — 
Nunn. Short — Andersson. Seira- 
wan — Elvest s-au încheiat remiză.

în clasament conduce Valeri 
Salov (U.R.S.S.) cu 2 puncte, ur
mat de Short (Anglia), Kaspa
rov șț Elvest (ambii U.R.S.S.) 
cu cîte 1,5 puncte.

ACniALITATIA ÎN ATLETISM
La Bogota. în cadrul „Cupei 

Americii" la atletism, xecordma- 
nul mondial Javier Sotomayor 
(Cuba) a -cîstigat proba de sări
tură în înălțime cu un rezultai 
de 2,40 m • Performante exce
lente în concursul de 1a Hengelo 
(Olanda) : 1500 m : Said Aouita 
(Maroc) 3:30,63. 800 m: Jose Luis 
Barbosa (Brazilia) 1 :44,79: 400 m: 
Antonio Pettigrew (SUA) 43.23. 
5000 m : Douglas Wahiihuru (Ke
nya) 13:31,71. lungime: Yusef Aii 
8.05 m. disc : Wolfgang Schmidt 
(R.F.G.) 64,44 m • Sprinterul ita
lian Pierfrancesco Pavoni a aler
gat. la Sestriere. 100 m in 10.22 s 
Si 200 m ta 20 82 s • La Bir
mingham : lungime : Sammy
Faulkner 8.13 m 800 m F : Dana 
Edwards 2:01,24.

EXPULZARE--------------------------------------------------------------------- .
E pe cale să cadă și ultima redută ta care sportul sud-africaa 

mai rezista ta lumea sportului mondial : tenisul t Federația inter
națională de specialitate a anunțat că este favorabilă expulzării te- 
nismenilor din această țară rasistă din toate competițiile patronate 
de ea. Hotărirea urmează să fie luată ta luna septembrie, la Buenos 
Aires. Menținerea atît de îndelungată a tenisului sud-african ta aria 
internațională se datora faptului că. printre membrii fondatori ai 
organismului mondial, se număra șl Republica Sucî-Africană. Cursul 
Istoriei nu se poate schimba însă, chiar șl argumentele sentimentale 
puternice pălesc în fata atentatelor, de gentil apartheidului, la civi
lizație.
--------------------------------------------------------------------------CLAUZĂ

Cit pe ce să se înfăptuiască — internaționalul iugoslav făcînd 
chiar drumul peste Ocean —, transferul baschetbalistului Drazen 
Petrovlei de la Real Madrid pentru Portland Trail Blazers (ta 
N.B.A.) a căzut ta ultima clipă. In urma unui acord de principiu 
între conducerile W1 N.B.A. șl Asociației cluburilor spaniole de bas
chet. s-a stabilit ca orice transfer ta cadrul celor două Ligi să nu 
se înfăptuiască decît prin consens, clauza funcționtad și în cazul 
vedetei iugoslave, ta care se pare că „legea racolajului" prevalase 
asupra contractelor obișnuite, firești. Se poate, deci, colabora și ta 
domeniul transferurilor.

REFUZ ........................................................................ ......... .........
Nu mal este loc pentru Ben Johnson !s Sau cel puțin așa stau 

lucrurile acum, după ce. suspendat în ta-ra de adopțiune (Canada), 
fostul recordman mondial la „sută*  a îndercat să concureze sun 
culorile țării pe care o părăsise cu mulți ani înainte, țara sa natală. 
Jamaica. Președintele federației de specialitate din insulă a declarait 
categoric că se aliniază la sentința dată de celelalte organisme ataș*  
tice, internaționale și naționale, lui Ben. „N-are decît ca» 
după expirarea suspendării pe doi ani să vină să concureze su» 
culorile noasitre !• Greu de crezut însă că. o dată încheiata podcapsa, 
Johnson se va opri în.~ Jamaica !

Rd. T.

BRAZILIA CAMPIOANĂ MONDIALĂ DE JUNIOARE LA VOLEI
LIMA. 15 (Agerpres). Campio

natul Mondial feminin de volei 
pentru junioare s-a încheiat la 
Lima cu victoria selecționatei 
Braziliei. Aceasta a întrecut, ta

finală, reprezentativa Cubei, cu 
scorul de 3—2 (5. —13. —13. L 
11). In partida pentru locurile 
3—4. formația Japoniei a învins 
ou 3—0 (7. 12, 19) Da cea a Perului.
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Finala masculină Încă nu 
se juca duminică, asa cum 
stau lucrurile ta zilele noas
tre : Chris Evert încă nu era 
născută, iar Evonne Goola- 
gong era doar un bebeluș 
clocoJaitiu si toată numai 
cirliontl : erau anii '59. cind 
Tony Trabert si Maria Bu
eno triumfau ta fata came
relor BBC-ului. cind emisi
unile acestuia erau încă ta 
alb-negru. singura „culoare" 
fiind cea dată de vocea co
mentatorului TV. Dar ce cu
loare!...Alb-nearul. ca si anii, au 
trecut. Dar vocea a rămas. 
Din vara lui 194». Dan Mas
kell. 81 de ani ta septem
brie. îsl ritmează modulați
ile interogative. „virgulele 
fonice", tăcerile de subtila 
semnificație. în fata micro
foanelor BBC. Stilul său este 
cel al cozeriei, al șuetei a- 
micale purtate. parcă. cu 
fiecare telespectator in narte 
si alunecînd de la cel mai 
strict detaliu tehnic oină la 
,,cancan"-uri de culise. To
tul impregnat într-un umor 
ușor desuet, ce se atît de bine cu ..All England 
Croquet and Tennis Club , 
dar râmînînd în permanența 
riguros si profesional. Re
portajele lui sînt apreciate 
drept cele mai „live", cele 
mai „vii" din Marea Brita
nie un recent sondai de o- 
pinie. la care au oare. ■ 
cîteva zeci de mii de per
soane. indictadu-le la fel de 
așteptate ca meciurile ta 
sine.

De 40 de ani. așadar. Dan

transmite pentru tc- 
turneul de tenis de 

în „Insulă”
Maskell 
levlziune 
la Wimbledon, m „ 
popularitatea Iul fiind la fel 
de mare en a oricăruia din
tre învingătorii celebrului 
turneu. Și. cu toate acestea, 
el n-a aparținut niciodată 
BBC-ului. Simplu colabora
tor al respectivului post. Maskell a transmis, întot
deauna superb Wimbledonul, 
dar... atît. în viața lui nu a 
comentat vreun alt sport si 
nici tenis din vreun alt tur
neu ! MWimbîedonul —. spu
ne surîzător — este unic» 
mea dragoste si nu doresc 
să o «înșel» cu nimic alt
ceva. Totul a început în anul 
1929. cînd aici au cîștigat 
Henri Cochet si Helen Wilis 
Moody, iar eu eram un 
antrenor de tenis și... un 
simplu spectator. De atunci 
încoace n ani scăpat nici un 
meci î* e.Modest, Dan Maskell uită să 
precizeze că ulterior avea să 
devină el însuși un tenlsmen 
extrom de apreciat, cîștigînd 
16 titluri de campion al An
gliei. învingînd-o într-un 
meci demonstrativ (jucat DC 
acoperișul magazinului Sel
fridge’s !) pe faimoasa Suzanne Lenglen- că a creat 
prima asociație a tenismeni- 
lor profesioniști. Una din tă
cerile lui Dan Maskell. Dar 
chiar cînd tace, vocea sa 
este mereu prezentă. d-Ind un 
farmec 
vechi 
lumii...

aparte celui’ mas 
turneu de tenis ai

Sorin SATMARi
5

1000 DE CONCDRrNTI IA
WASHINGTON (Agerpres). 

Ln orașul american Eugene 
(statul Oregon) se vor des
fășura anul acesta întrece
rile Jocurilor Sportive Mon
diale ale veteranilor. Printre 
cei 4 000 de concurenți se a-

PE SCURT • PE
BOX • Pugilistul italian Efrem 

Calomati si-a păstrat titlul de 
camolon euronean la categoria 
sunerusoară învingîndu-1 Drln 
ko în repriza a 7-a tfe englezul 
Citaton McKenzie. Meciul a a- 
vul loc la Arezzo (Italia).

ciclism • Turui Belgiei s-a 
încheiat la Louvain cu victoria rutierului englez Sean Yates, 
urmat doar la o secundă de 

olandezul Frans Maasen și la 25 s 
de belgianul Johan Musseeuw. 
Acesta din urmă a fost cîști- 
gălorul ultimei etape. Darcur- 
eind Hă km in 3.16:19 • Por
tughezul Joaquim Gomes a ob
țin-a succesul final in Turul 
Portugaliei. In clasamentul ge
neral a fost urmat, la 234. de 
brazilianul Casslo Freitas. Eta
pa a Sl-a. măsurînd 21 km 
(eor.lrăUmo individual) a reve-

CANPIONATEIE lETERANHOR!
flă și foștii campioni olimpici 
Lee Evans (400 m și 4X400 m 
în 1968), Al Oerter (disc In 
1956, 1960, 1964), Bob Richards 
(prăjină în 1952 și 1956) și Kip- 
choge Keyno (1500 m în 1968 
și 3000 m obst. în 1972).

SCURT • PE SCURT
nit lui Go-roes • La Durango 
(Spania). americanul Andrew 
Hampsten s-a clasat ne primul 
loc în cursa de 167 km, parcur
să de ti în 3.17:03. Dună 1:40 
a sosit spaniolul Santos Hernandez.

TENIS • Turneul feminin de 
la Los Angeles a avut în finală 
ne Martina Navratilova si Ga
briela Sabatini. Prima iucătoare 
a obtlnut o victorie lejeră. cu 
6—0. 6—2. • La Livingston.
Brad Gilbert l-a întrecut în fi
nală pe Jason Stoltenberg, cu 
6—4. 6—4.

YACHTING • Competiția do
tată eu -Admirals Cun" s-a în
cheiat la Cowes. în Anglia, cu 
victoria ambarcatiei Marii Britanii, urmată de Danemarca, 
Noua Zeelandă. Franța sl Australia.

DE LA O ȘTIRE LA ALTA
• F. C. PORTO, viitoarea ad

versară a echipei Flacăra Mo- 
reni în prima etapă a Cupei 
U.E.F.A.. a ctstigat pentru a doua 
oară consecutiv turneul de la 
Viareggio. în primul joc. forma
ția portugheză a invins pe In- 
ternazionale — campioana Ita
liei. cu 5—4. în urma loviturilor 
de la 11 metri (după 90 de mi
nute scorul a fost egal 0—0). iar 
ta finală ..istoria" s-a repetat în 
partida eu Fiorentina : 0—0, după 
90 de minute si 5—4 după exe
cutarea penalty-urilor. Pentru 
locurile 3—4. s-au întâlnit Inter- 
nazionale și I.F.K. Goteborg. 
Scor 3—o (goluri înscrise de 
Klinsmann. Matthaus si Berti). 
In primul joc. Fiorentina a dis
pus cu 2—1 de I.F.K. Goteborg 
(golul victoriei fiind marcat de 
Kubik) * FOARTE agitată a 
fost întîlnirea d.in cadrul preli
minariilor C.M. (zona Americii de 
Sud) dintre echipele Chile și 
Braziliei (1—1). din cadrul grupei 
a 3-a. Pentru unele busculade, ar
bitrul a fost nevoit să elimine 
câte un jucător din ambele for
mații. să acorde nu mal puțin 
de 7 cartonase galbene (3 brazi
lienilor. 4 chilienilor). și să între
rupă partida timb de 12 minute ! 
Ss apreciază că Jose Diaz (Co
lumbia) i condus foarte bine 
meciul de la Santiago di» Chile. 
Să mai notam că deși Diaz’ are 
doar o înălțime de l.Go m. Iul 
nu i-a fost frică de Jucătorii mai 
înaltl cu un cap decît el... Dună 
meci, antrenorii! Braziliei. Sc-

bastiao Lazaroni. a fost mulțumit 
d«> rezultat ! „Totul se va decide 
în jocul ne care-i vom susține cu 
chilienii, pe teren propriu. Sper 
că si un scor egal ne poate a- 
vantaja. avind pînă acum un go
laveraj mai bun". Iată clasmen- 
tul : Brazilia 3 p (golaveraj 5—1). 
Chile 3 o (4—2). Venezuela 0 p 
(1—7). Atît Brazilia, cît si Chile, 
mal au de jucat De teren nro- 
Drlu cu Venezuela. A ALTE 
MECIURI din preliminariile 
C.M. (zona Africii) : gr. A : 
Cote d’Ivoire — Zimbabwe 5—0 
(1—0) ; gr. D : Maroc — Tuni
sia 0—0. Zair — Zambia 1—• 
(1—0). • TURNEUL de la Pal
ma de Mallorca s-a încheiat, 
după cum am anuntat. cu victo
ria Fortunei Diisseldort (2—1, 
în finală, cu F.C. Barcelona). 
Echipa vest-germană a obtinut 
victoria ta min. 85 orin golul 
lut Chalounka. S-a jucat si me
ciul pentru tocul 3 : Sredet sofia — Real Palma de Mallorca 
5—4 (4—1). • CAMPIONATUL
Scoției a debutat cu o mare 
surpriză. Deținătoarea titlului. 
Glasgow Rangers, a fost învinsă 
pe teren propriu (1—0) da către 
o echipă mai modesta: St. Mi
rren. Rangers a orlmlt golul în 
min. 29 (autor Kenny MpDowall). 
In acest moment s-a accidentat 
si portarul gazdelor. Chris Woods, 
într-o ciocnire cu un coechi
pier. • ALTE cîteva surprize 
în Campionatele naționale: Ruch 
Cliorzow — campioana Poloniei 
— a fo-st învinsă cu 3—0. pe te-
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