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TELEORMAN Șl GIURGIU Șl PE ȘANTIERUL ■
DE AMENAJARE COMPLEXĂ A RÎULUI ARGEȘ I 0 zi printre constructorii de autoturisme de la Colibași

nind unităților de stat și coope
ratiste din Sectorul Agricol 
Ilfov și din județele 
și Teleorman.

Giurgia

vizitei.

SPORT (de masă și de performanță) INTR-UN ORAȘ

lucru în unități a- 
județele Teleorman 
și pe șantierul da 
complexă a rîului

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, miercuri, IC august, 
o vizită de 
gricole din 
și Giurgiu 
amenajare 
Argeș.

Desfășurată in atmosfera de 
puternică angajare patriotică, 
revoluționară, a oamenilor mun
cii din întreaga țară pentru în
făptuirea integrală a sarcinilor 
de plan pe opt luni, pînă Ia 
apropiata sărbătoare națională 
a poporului român de la 23 
August, și pe întregul an, pînă 
la Congresul al XIV-lea al 
partidului, vizita a prilejuit 
examinarea, la fața locului, a 
modului în care au fost orga
nizate și se desfășoară stringe- 
rea și depozitarea recoltelor, 
p-egatîrea în cele mai bune 
condiții a însămințărilor de 
toamna, în vederea realizării 
producțiilor stabilite, la toate 
culturile, corespunzător preve
derilor din pian.

Reîntîlnirea cu brigadierii, 
constructorii și specialiștii de 
pe șantierul amenajării comple
xe a rîului Argeș a pus 
in evidență preocuparea 
secretarului general al parti
dului pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a acestei lu
crări de mari proporții, im
presionantă ctitorie a epocii în 
care trăim.

Pretutindeni, pe par
cursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a fost 
intîmpinat de oamenii muncii 
cu manifestări entuziaste, cu 
cele mai alese sentimente de 
dragoste și respect pentru gri
ja permanentă a secretarului 
general al partidului față de 
dezvoltarea fiecărui 1udeț, a 
întregii țări.

A fost folosit și acest prilej 
pentru reafirmarea. în deplină 
unitate de gînd și fapt cu în
tregul popor, a adeziunii față 
de Hotărîrea Plenarei Comite
tului Central privind propu
nerea de realegere a tovarășului 
Nicolae. Ceaușeseu, Ia Congresul 
al XIV-lea, în funcția supremă 
de secretar general al Parti
dului Comunist Român, cu con
vingerea că prezența sa in 
fruntea partidului șl a națiunii 
noastre reprezintă garanția e- 
difîcărîi cu succes a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. și înaintării forme a Româ
niei spre comunism, ridicării 
necontenite a nivelului de trai 
material și spiritual al între
gului popor.

Tn cursul dimineții, elicopte
rul prezidențial a survolat în
tinse terenuri agricole aparțl-

Ia prima parte _____ .
tovarășul Nicolae Ceaușeseu s-a 
intilnit eu membrii 
EATIVEI AGRICOLE 
DUCȚIE PUR ANI, 
Teleorman. Printr-o 
ce i-au adresat-o, locuitorii a- 
eestei mari comune din Cîmpia 
Burnazulul I-au invitat pe 
secretarul general al partidului 
să vină din nou in mijlocul 
lor pentru a-i raporta despre 
recoltele obținute și a-i pre
zenta frumoasele culturi de 
porumb și sfeclă de zahăr.

In întimpinarca conducăto
rul al partidului și statului au 
venit primul secretar al Comi
tetului județean de partid Te
leorman, Ion Dcaconu, membri 
ai Biroului județean de partid, 
ai consiliului do conducere al 
cooperativei, specialiști.

In acest cadru, secretarul 
general al partidului a fost in
format în legătură cu stadiul 
lucrărilor agricole in județul 
Teleorman și îndeosebi cu si
tuația culturilor de porumb și 
sfeclă de zahăr.

Exprimînd satisfacția de a fi 
dat curs invitației cooperato
rilor din Purani, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu î-a felicitat 
pentru rezultatele obținute, 
pentru culturile prezentate si 
a arătat că sint toate condi
țiile ca să se obțină producții 
Ia hectar de peste 30 de tone 
de norumb si_ 100 de tone de 
sfeclă de zahăr. Să facem în 
așa fel incit Puranii să devină 
prin producțiile realizate un 
model, a spus secretarul general 
al partidului.

Locuitorii comunei au pri
mit eu deosebită însuflețire 
îndemnul secretarului gene
ral al partidului, au aplaudat cu 
putere, au aclamat intr-un erlas 
„Ceaușeseu reales, la al XIV- 
lea Congres". Tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu s-a întreținut prie
tenește cu sătenii, s-a interesat 
de mersul treburilor în eîmp, 
i-a întrebat dacă au primit 
cantitățile de cereale care li 
se cuveneau.

Cei prezentl au mulțumit din 
tot sufletul pentru vizită, pen
tru aprecierile șl îndemnurile 
adresate, angajindu-se să în
deplinească întocmai sarcinile 
stabilite.

COOPE- 
DE PRO- 

judcțul 
scrisoare

In continuare, an fost anali
zate rezultatele obținute tn 
acest an de COOPERATIVA A- 
GRICOLA DE producție 
PUTINEIU, județul Giurgiu.

în timpul vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu l-au fost în
fățișate producțiile mari obțl-

(Continuare In pag. e 4-a)
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MAI TlNĂR CA UZINA CE l-A FĂURIT RENUMELE
• Desigur, Dacia = automobilism; C S. Dacia înseamnă Insă șl 
alte 10 discipline • Numeroase titluri de campioni naționali, dar 
șl prestigioase medalii internaționale • Baza sportivă — oriclnd 

la dispoziția celor amatori de mișcare

I
s

pare a ne fi de-

Andrei Dulca — și totuși smt 23 de ani de atunci : tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU punea prima cupă de ciment la temelia 
uzinei de autoturisme, concepută la indicația dinsului. Pentru 
ca tot secretarul general al partidului să taie, la 20 august 1968, 
panglica inaugurală a primei uzine românești de automobile. 
Pe atunci, Colibașul era doar o comună... Astăzi ? Este orașul 
falnic pe care îl vedeți, în care locuiesc 30.000 de oameni — 
majoritatea constructori ai autoturismelor DACIA—"

Chiar Incercînd să evităm o senzația (presupunem nu doar 
des tntîlnită formulă comer- a reporterului) că, realmente, 
clală. nu vom putea evita și Dacia, mașina noastră cea de

tntr-adevdr, ștadionul clubului Dacia Pitești nu prea cunoaște 
clipe de răgaz...

toate zilele. ___
venit un membru al familiei. 
Ii cunoaștem silueta plnă ta 
cele mai mici detalii, ii dis
tingem „dlntr-o mie" tonalita
tea motorului, ba multi i-au 
devenit chiar și iscusiți me
canici. meșterind ba azi ba 
mîine prin jurul ei... Incit, da 
aici pornind, ar apare aproa
pe firească și tendința de * 
asimila activitatea sportivă de 
pe uriașa și moderna platfor
mă industrială Colibași cu cea 
desfășurată pe tărim automo
bilistic. Mai ales că ne-ar în
demna la aceasta și perfor
manțele tn serie obținute da

Sorin SATMARI

(Continuare In pap. 2-3)

Azi și slmbâtă, la Focșani
§ „Concursul Prietenia" la haltere

(sportivii români 
§ Zilele trecute s-a desfășu- 

rat. la Meissen (R.D. Germa-
Ș nă), „Concursul Prietenia" la 
§ haltere, care a reunit aproape 
§ 100 de sportivi din 9 țări. Du-

s

a

delegației
de

pă reîntoarcerea 
noastre, antrenorii Iotului 
juniori. Constantin Dabij» și 
Dan Drăghici, ne-au relatat că 
Întrecerile s-au desfășurat la 
un bun nivel, cu participări 
remarcabile ale unor juniori 
(plnă la 18 ani) care au mari 
perspective In viitorul apro
piat. Cele mai bune compor
tări ale reprezentanților țării 
noastre le-au avut Aurel Sîr- 
tm, Florin Popa Șt Ladislau

După turneul final la lupte greco-romane

UN TEST SOLICITANT Șl EDIFICATOR 
PENTRU SELECȚIONABILI

-SASE MEDALII»
Vischi, ei obținind în total 8 
medalii. La cat. 58 kg, clu
jeanul Aurel Sirbu a cucerit 
trei medalii de argint: 227,5 
kg (100; 127,5), fiind întrecut 
de sovieticul Ilgis Kamalov — 
232,5 kg. Arădeanul Florin Po
pa (Vagonul) s-a clasat al trei
lea la cat. 67,5 kg, cu un total 
de 275 kg. și pe aceeași pozi
ție la smuls cu 125 kg. după 
bulgarii Jeliaskov și Vanev cu 
cite 297,5 kg, respectiv 290 kg. 
Printre laureați s-a numărat 
și supergreul Ladislau Vischi 
(C.S.M. Cluj-Napoca). care la 
aruncat s-a clasat al treilea 
cu 172,5 kg. dar la total a o- 
cupat locul 4 cu 297,5 kg. Pri
mul la această categorie (plus 
110 kg) a fost Evgheni Karnat- 
cev (Bulgaria) cu 320. Cel mai 
bun rezultat al întrecerilor l-a 
realizat Martin Morkho (R.D.G.) 
cu 340 kg la 
cundat de 
(U.R.S.S.) cu 
90 kg. a. o.)

cat. 110 kg. se- 
Serghei Ivanov 
327.5 kg Ia cat.

BOXERII
FRUNTAȘI

SUSȚIN
NOI MECIURI

DE VERIFICARE
Continuindu-și pregătirile ta 

vederea participării la Cam
pionatele Mondiale de la Mos
cova, pugiliștii noștri fruntași 
susțin noi meciuri de verifica
re și selecție. Cele două re
uniuni organizate în acest scop 
vor avea loc azi (de la or* 
17,30) și sîmbătă (la aceeași 
oră). In Sala Sparturilor din 
FocșanL Selecționabilii, în rin- 
dul cărora se află Petrîcă Pa- 
raschiv, Nicolae Aliuță, A- 
drian Mărcuț, Octavian Stoica. 
Ion Stan, Francisc Vaștag, Ru
dei Obreja, Vasile Damian șt 
Vasile Adumitroaie, vor avea 
de înfruntat sportivi din Bucu
rești șl din alte localități.

La sfirșitul săptăminii tre
cute, sala Floreasca din Capi
tală a găzduit întrecerile tur
neului final al Daciadei la 
lupte greco-romane, competi
ția reunind 181 de concurenți. 
Mai concret spus, finalele Da
ciadei i-a adus pe saltelele de 
luptă pe cei mai buni sportivi 
din țară. Programat cu mai 
puțin de o lună înaintea Cam
pionatelor Mondiale de Ia Mar- 
tigny (Elveția), turneul a con
stituit Si un mijloc de verifi
care a potențialului de luptă 
al celor susceptibili de a face 
parte din rîndul participanți- 
lor la competiția supremă, tn 
aceste condiții. în comentariul 
de față ne propunem ca, în a- 
fara unor referiri generale a- 
supra competiției, să analizăm 
(succint) ce ne-au arătat în
trecerile din sala Floreasca în 
perspectiva particinării la 
Campionatele Mondiale.

In Divizia A de handbal feminin
• Fără puncte tehnice nu se pot obține succese la C.M. • Timpul 

pinâ la startul „mondialelor" trebuie folosit din plin

Referindu-ne la dificultatea 
concursului, trebuie să spu
nem câ, disputîndu-se in siste
mul amintit, turneul a fost 
destul de solicitant. Numărul 
mare de meciuri susținute pe 
parcursul a numai două zile 
i-a pus la grea Încercare pe 
selecționabili, care au avut în 
categorie adversari de o va
loare ridicată. ȘL, trebuie să 
recunoaștem, din acest punct 
de vedere majoritatea compo- 
nențiloe lotului au corespuns, 
el dovedind o bună pregătire 
fizică. Totuși, din punct de ve
dere spectacular competiția nu 
s-a ridicat la nivelul altor e- 
diții, numărul procedeelor de 
atac bine „punctate" de arbi
trajul internațional fiind ex
trem de rar văzute pe salte

lele din sala Floreasca. Tehni
cienii noștri au explicat penu
ria de procedee tehnice de a- 
tac finalizate prin noile mo
dificări ale regulamentului 
F.I.L.A., care nu mai prevăd 
obligativitatea sportivului a- 
vertizat să reia lupta din po
ziția de parter. Firește, este șt 
aceasta • explicație. Dar 
F.I.L.A. * recurs la această 
măsură tocmai pentru a Încu
raja lupta din picioare. cu 
spectaculoasele „salturi". „tu
ruri de cap" sau de braț, care 
trebuie, insă, încercate și- 
reușite ! Dar la finalele noas-

Mihoi TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)

HIDROTEHNICA CONSTANȚA - 
PERFORMERA ETAPEI

Ieri s-au desfășurat partidele etapei a IV-a a Diviziei A da 
handbal feminin. Hidrotehnica Constanta fiind performera rundei, 
eu victorie in deplasare, la Tg. Mureș. Iată amănunte :

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
HIDROTEHNICA CONSTANTA 
28—21 (13—11). Constănțencele 
au realizat o superbă victorie, 
rod al dăruirii si ambiției. 
După 2—0 (min. 2) oentru oas
pete. Mureșul oreia conduce
rea 3—2 (min. 7) pe care o 
menține oină la sfirșitul re
prizei. Echilibru și in repriza 
secundă : 14—14 (min. 36). 15— 
15 (min. 39). dar gazdele reu
șesc să conducă, apoi, cu : 18—

15. 18—18, 18—17, pînă ta mia. 
53. cînd Mirela Gheorghe ega
lează. anunțînd finișul irezis
tibil. Pe fondul unor atacuri 
rapide si variate, cu aruncări 
de la semicerc, dar șl de ta 
9 m (în care a excelat Angela 
Tudoran). cu deschiderea iocu-

Mugur POPOVICI

(Continuare In pag. 2-3)



O ZI PRINTRE CONSTRUCTORII „ARBITRAJELE POT 9 TREBUIE SA CONTRIBUIE LA CALITATEA MECIURILOR

DE AUTOTURISAAE DE LA COUBAȘI ifbeazi Constantia Hm, președintele Colegiului central al arbitrilor do F. I Kngbj

(Vrmart dta pag. 1)

pQoții uzinei: Nica Grigoraș, 
Victor Nicoară, Ludovic Ba
llot, Ovidiu Scobai, Constan
tin Zărnescu sau Vaails Ște
fan. care domină de ani te 
sile întrecerile interna, * 1* 
raliuri si la circuit, tor te 
multe ori s-au tatora acasă 
aureolați și de la mari con
cursuri internaționale.

A vorbi numai despre auto
mobilism ar fi însă echivalent 
cu o eroaee. fiindcă ta același 
moment ar trebui să ne re
amintim de handbaliștii te la 
Dacia Pitești, de unele victo
rii răsunătoare obținute de 
ceasta formație aflată Js_____ ____________   al 
treilea său an de Divizia A 
(cindva. aici, a fost tavinsă fi 
Dinamo București !), elevii an
trenorilor Alexandru lonesen 
gi Victor Neagu marcind un 
sesizabil progres: voleibalistele 
de la Dacia sint si ele aplau
date prezențe ta prima divi
zie, clasindu-se de câteva ori 
consecutiv pe podiumul cam
pionatului. iar Mirela Geor
gescu (la tineret), Gabriela 
Biea fi Liliana ibric 0a Ju
nioare) fiind componente ele 
loturilor naționale. Pentru a- 
nul acesta, antrenorii Gheor
ghe Ene și Constantin Risen 
anunță alte frumoase surpri
ze, efectivul de jucătoare cam- 
pletindu-.se cu cîteva tinere de 
perspectivă. Vicepreședintele 
clubului, fostul luptător Gheor- 
ghe Dinu, ne... trage Insă de 
minecă, amintindu-ne că lă
săm prea la urmă secția te 
lupte: nu de alta, dar de aid 
au pornit în timp campioni te 
renume (Mihai Boțilă, Nicolae 
Zamfir fi Ion Dulică vor 21, 
credem, îndeajuns de convin
gători). iar tradiția este con
tinuată cu consecvență, dova
dă fiind titlul cucerit recent 
ta campionatele seniorilor te 
către Gheorghe Costin LVn 
model de sportiv" — ne asi
gură antrenorii Cornel Petres
cu și Constantin Stan), de 
medalia de argint obținută de 
A. Szabo și de cele de bronz 
care i-au răsplătit pe Lauren- 
țiu Jinga și Nicolae Mărind. 
Antrenorul coordonator EmH 
Bălănescu ne reamintește cft 
fl componenții echipei te ju
niori au avut, nu de mult, re
zultate asemănătoare, tar sec
țiile de copii și juniori, pre
gătite de foștii performeri Ion 
Preda și Vasile Pavdeseu, 
promit și intr-o perspectivă 
ceva mai îndepărtată. De alt
fel, 1a secția de lupte ne-am 
văzut obligați la un „time-out" 
suplimentar: aflăm că ta Co
munele învecinate Piteștiuhii 
funcționează cîteva centre-sa
telit. acolo fiind depista^ ft 
taițiați copii ce dovedesc ap
titudini. Drept care președin
tele clubului, Ilie Fețeanu, lan
sează o invitație care, recu
noaștem, ne interesează ta cea 
mal mare măsură: .Am văzui 
o* ziarul -Sportul- a lansai 
Inițiativa unor concursuri 
populare de trîniă. In flecare 
cflrșii de septembrie noi orga
nizăm asemenea întreceri, Îs 
care iau parte toți copffi gro

ta var* prta 
&MT 

ultima erito.
dacă anul acesta am desfășura 
întrecerea sub egida «Voinici
lor satului» ?“• Co să apunea 7 
Mimic altceva decit ol aa 
bucurăm că acțiunea noaste* 
găaegte ecoul dorii, c* oameni 
pasionați fi priceput! ne aua- 
țto ta această idee utilă apor
tului luptelor. Vota fi geu- 
zenți 1

Cuvinte frumoase oe pot 
opune și despre secțiile te at
letism (antrenorii Gabriel Bă- 
deseu si Adrian Sirbu conduc 
activitatea titorva sportive me
daliate ia Campionatele Rațio
nale de senioare fi Junioare), 
box (antrenori Gheorghe Pre
da fi Gheorghe Oțetea) eon 
modelism (antrenor fi— spor
tiv — Petre Mari ca). Dta pă
cate, nn ta fel stau lucrurile 
fi atunci cțnd vtoe vorba de 
fotbal, .idolii cu crampoane" 
avlnd ta «cest an.., picioare de 
lut (expresia aparține interlo
cutorilor noștri, dar ou 
motive să e contrazicem) ei 
retrogradînd ta Divizia C. Nu-1 
nimic, adăugăm, tintem con
vinși că drumul acesta nedo- 
rlt ore și lntoaroere, că actua
lul campionat poate readuce 
formația Dacia acolo unde ne 
obișnuise să-l lntîlnim numele. 
Sau, cine știe 7, chiar mai 
sus 1 In fine, se euvin enun
țate și secțiile de șah. oină și 
orientare turistică, care între
gesc frumos o bogată paletă 
eampetițională. conturînd acti
vitatea unui dub de primă 
mină ta sportul srgeșean, și 
statuat, de altfel, ca atare ta 
ziua de 9 mai 1989. Adică ace
eași si ta care Colibașul de
venea oraș...

Să ________
scurta noastră trecere ta re
vistă 7 Nu Încă, tot primarul 
orașului ținînd să ne preci
zeze: .Ne interesează ta med 
deosebit ea oamenii muncii de 
pe platforma " “
neflcieze de 
pentru a se 
sport, pentru 
cit mai bune ___________
grație acestui •_—"_______
miraculos care este exercițiul 
fizic. De aceea, vă rog să con
siderați eă ta duhul nostru 
există de fapt și o a 12-a sec
ție, poate mai importantă ea 
toate, cea a sportului de ma
să. Sinteți invitații noștri In 
flecare săptămînă la baza spor
tiv* de la Ștefănești, unde 
veți tntîlni sute șl sute te 
muncitori și muncitoare intre- 
eiudu-se ta foibal, handbal, 
volei, atletism, tenis de rfană 
fi de cimp. Iar nu peste mul- 
t* vreme vom putea tace ace
eași invitație și pentru MI- 
bași. unde am început prin 
■tune» patriotică, și vom con
tinua in același mod, lucrările 
la e nouă și modern* bas* 
sportivi".

Categorie, Dacia nu este 
doar marca unei mașini te ns- 
nume international, ci ti les
biana unul club sportiv dee
per care avem temeiuri a* a- 
flrtnăm că se va vorbi tot nud 
mult fi tot mal frumos...

considerăm Încheiată

Colibași să be
ta at e condițiile
recrea ti prin 

menținerea anei 
stări de sănătate 

«medicament»

la așteptarea startului tetr-a 
nou* ediție a campionatului te 
ifiEby (ta X* august, etapa 1 
ta prinsa grup* valoric* a D4- 
vtaM A), pregătiri adecvate 
pentru • marca acest moment 
important ft a contribui no- 
Mijlocit, ta reușita Întrecerii no 
stectust fi arbitrii. Preeedfas- 
tete Colegiului central ei ati- 
teDar. Constantin Udrea, a »- 
aut a* precizeze direcțiile spre 
cere va fl orientată activitatea 
acestui colegiu: prevenirea w- 
■or angajări sau aglomerări oe 
ar putea afecta Integritatea 14- 
rie* a sportivilor, sporirea 
cursivității și a eficacității ta
sului; derivlnd din aceasta, 
asigurarea spectaculozității me
șterilor. Toate avlnd ea obiec
tiv te referință creșterea eali- 
■ții rugbyuluL .Arbitrajele 
pot si trebuie că contribuie la 
realizarea acestui obiectiv •— 
face sublinierea taterlocutond 
nostru — șl aceasta este o o- 
Migafie te onoare pentru În
tregul eolegin, pentru toți ar
bitrii. Ne-o asumăm șl iertai 
ea factorul CALITATE s* se 
Cse* remarcat Ineeptad chiar 
ea meciurile din prima etapă.-".

Pentru Îndeplinirea acestui o- 
Mectiv major, colegiul de re

sort se bucură, cum ne-am pu
tut convinge, de sprijinul larg 
Ol președintelui FJR. Rugby, »- 
orii Ghibu. al Întregului birou 
federal, care consideră corpul 
de arbitri ea un element deter
minant pentru succesul Întrece
rii mgbystice ea atare, dor fi 
ta plan educațional. Pita com
petență fi corectitudine, prta 
obiectivitate și, ta general, prta 
ținuta tar morală, arbitrii tint 
ta măsură s* ofere cadrul op
tim desfășurării fiecărui meci, 
indiferent de miză, de conjunc
tura clasamentului.

Interlocutorul nostru conside
ră tasă că, pentru reușita pres
tației arbitrilor, aceștia trebuie 
* oe bucure fi de sprijinul 
direct al antrenorilor fl jucăto
rilor. ^ăvem cuvinte te tend* 
pentru modul ta care, ta ediția 
precedent* a competiției, aa fa
iries să conlucreze eu noi o 
eerie te antrenori, l-aș aminti 
pe Mihai Naea — Farul Con
stanța. Gheorghe Nica — Dina
mo București, Ștefan Ioneseu — 
CJB.M.-I.M.U. Suceava, Florin 
Popovlci — Știința CEMIN 
Baia Mare șl Petre Florescu 
— Rulmenul Birlad. Sini teh
nicieni eare privesc eu răspun
dere fi un anumit simț al e-

NJPÂ TURMEUL MAL LA LUPTE GRECO-ROMAME
(Urmare din pag. 1)

tre asemenea procedee au fost 
.flori rare". Am urmărit, ne
plăcut surprinși, numeroase 
meciuri, multe dintre rie de
risive pentru configurația pri
mei părți a clasamentelor n- 
*or categorii, Încheiate cu sco
ruri de 1—0 sau 2—1. Ori, fl 
mal neplăcut, extrem de nu
meroase decizii de descalifi
care fără puncte tehnice sau 
duble descalificări. Din păca
te, In rîndul celor care nu ob
ținut asemenea victorii s-au 
numărat (destul de des !) frun
tașii luptelor noastre greco-ro- 
mane. cei de la eare așteptăm 
victorii la viitoarele Întreceri 
de la Martigny.

In condițiile amintite, titlu
rile de campioni ai marii noas
tre competiții naționale ou 
fost dștigate de sportivii eare 
s-au adaptat ceva mai repede 
ta noile condiții de luptă sau 
a căror valoare este net su
perioară față de aceea a ad
versarilor Intîlniți. în prima 
categorie pot fi incluși Nicolae 
Onică (Dinamo), Constantin 
Vț* (Dinamo), Anton Arghirs 
(Muscelul Cîmpulung) fi Gheor
gbe Costin (Dacia Pitești), ta 
eea de a doua intră Mihai 
dsmaș (Steaua), Petre Căra
re, Sorin Herțea, Ion Grigorsf 
(toți de la Dinamo) fi Ies Irl- 
mlciue (C.S.M. Suceava),

Referindu-ne la evoluția 
sportivilor susceptibili de a 
face parte din rlndul eetar ee 
urmează să participe la «mon
diale", trebuie să spunem e* 
ti — cu puține excepții — nu 
»e-au arătat prea multe fapte 
Îmbucurătoare. Firește, ean- 
form planului de pregătire al
cătuit in vederea participării 
ta competiția supremă, sporti
vii respectivi nu trebuiau să

se afle acum in cea mai bu
nă formă de concurs. Aceasta 
a fost planificată pentru sfir- 
fitul lunii curente, in perioada 
desfășurării concursului de la 
Martigny. Dar, este bine cu
noscut faptul că valorile se 
remarcă chiar și In condiții 
mai puțin favorabile, cum a 
fost cazul sportivilor Sorin 
Herțea (82 kg), Ion Irimiciuc 
(100 kg) și Ion Grigoraș (130 
kg), care n-au fost prea soli
citați de adversarii tntilniți, 
dar s-au detașat categoric de 
următorii clasați. Au concurat 
mai aproape de valoarea unor 
viitori participanți la Campio
natele Mondiale Nicolae Onică 
(52 kg), Constantin Uță (62 kg) 
fi Anton Arghira (74 kg). A 
surprins in mod plăcut fi e- 
voluția lui Mibai Clsmaș 
chiar dacă a concurat la o ca
tegorie superioară de greutate 
(57 kg). Numai intr-o oarecare 
măsură s-a apropiat de nivelul 
așteptărilor și Petre Cărare 
(68 kg).

în concluzie, sperăm că teh
nicienii noștri au desprins fi 
ei Învățămintele necesare, con
statarea că actuala ediție a ce
lei mai mari competiții natio
nale a fost lipsită de specta
culozitatea obișnuită, oferită 
de reușita unor procedee teh
nice de atac, impunindu-se de 
ta sine. Atît pentru antrenori, 
Specialiști, cit și pentru spor
tivi 1 Mai sint inc* două s*p- 
tămlni pin* la startul „mon
dialelor". Acest timp trebuie 
valorificat la maximum. în o- 
rele rezervate pregătirii, ma
joritatea programului trebuie 
afectat exersării proeedeeăor 
de atac preferate. în condițiile 
cele mai variate și eu adver
sari eu stiluri de luptă diferi
te. La C.M. va fi aproape im
pasibil să ee ciștige f&ră 
puncte tehnice...

ehUibnilui fiecare metil, aure 
aa totodată capacitatea de a-ri 
struni jucătorii mai tempera
mentali, determinindu-1 s* ee 
exprime ta limitele adevăra
tului rugby. Ce bine ar fl da
că astfel de exemple s-ar eti— 
tinde la toate formațiile dM- 
aionare ta. Am dori să ee ma- 
oifeste la ceară generală exem
ple te jucători ea Bueaa fi 
Deja — Dinamo, Alexandru — 
Steaua, Dumitraș fi Goaree — 
Centactoare Buzău, Gurămare 
— Grivița Roșie, eare eunost 
fl aplică ou strictețe regula- 
rnențuL ușurîndu-ne misiunea".

In altă ordine de idei, a foot 
salutată acțiunea do lărgire * 
carpului de arbitri e* 14 ab
solvent ai cursurilor de ta 
Buzău. Printre ei, Brezeenu. 
Mușetoiu, Niță fi Bostan. Al*- 
turi de alți „cavaleri al fluie
rului" aflați, de asemenea, ta 
Început de activitate (Tudose, 
Cloceanu, Bărbuliceanu etc.), 
toți promit prestații eu califi
cative bune. Reținem fl amă
nuntul că acțiunea de creștere 
a numărului arbitrilor conti
nuă, prioritate avînd cei din 
afara Bucureștiului, din cen
tre care și-au statornicit • a- 
numită tradiție rugbystică.

A fost salutată, de aseme
nea, prezenta unor arbitri ro
mâni Ia stagii internaționale 
de pregătire (Bordeaux, Var
șovia) și, In același timp, s-a 
manifestat convingerea că u- 
nli dintre cei mai experimen
tați exponent! ai colegiului 
(Ion Vasilică. Paul Soare, Va
sile Chirondojan) vor avea 
prestații pe măsura calităților 
șl a valorii care l-au consa
crat chiar in sezonul de toam
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TINERELE

nă.
Tiberiu STAMA

DIVIZIA A
(Urmare din pag- 1)

BASCHET, după cum se știe, săpta- 
mina trecută s-au desfășurat la Timisoara 
întrecerile Campionatului European pentru 
cadete. Dacă tinerele Jucătoare al-au făcut 
din plin datoria pe teren, ta pauze spec
tatorii s-au amuzat copios de ghidusiile 
si dexteritatea de baschetbalistă a masco
tei întrecerilor, o frumoasă. .. rătuseă. • 
oaspeții frumosului oraș de ne Bega 
nu au avut decit cuvinte de laudă la adresa 
organizatorilor care s-au count eu migală 
pentru Ca sejurul fa orașul florilor să fie 
cit mai plăcut mal instructiv. Pentru efor
turile depuse, pentru atentia cu care 1-bu 
înconjurat pe toti participant!!, merită felicitări tag. loan Marine», directorul Întreprin
derii ..Electrobanat" Timișoara, fag. Bi- 
mion Martinov, președintele A.S. Electro
banat. Adrian Vermesan. secretarul aso
ciației sportive, precum '
setul Complexului .Continental". (P.

fi Csrnei Urean,
- ~ IV.).

BOX. AFLATA la cea de-a
EDIȚIE, „Vointiada" ta bM a afona.___
la o longevitate demn* te seȘinvt. Desfă
șurat in sala Dacia dla Buzău, turneul fi
nal al competiției a fort urmărit de un 
mare număr de iubitori st nobilei arte, 
iar sportivii prezențl la IntMeere au făcut 
dovada unor calități remarcabile, printre 
aoeștla aflindu-se V. Van. Hfă, V. 
Tivădar, C. Ivancea, M, EL «ia ț.a.
• PENTRU activitate fi pare Înde
lungată ta cadrul sVoințiatelor*, oomista 
de organizare a oferit dtptoros speciale 
boxerilor Vasile Butnaru fi Dor» Cheor- 
ghles. aplaudați călduros te astotentă. • 
ANTRENORI merituoși, «arc muncesc eu

S3-a 
tată.

pasiune, au prezentat pe ringul finalelor 
pugliiștl bine pregătiți. Cîteva nume: Ma
rin Dumitru șl Emil Bădie (Buzău) cu 
cinci finali.ștl, acestora urmlndu-le, in 
ordine, Gabriel Tlmpescu (Piatra Neamț), 
Dumitru Fțntină (Craiova), Nicolae Cara 
Hristache Darie ~(Măcin) 
(Satu Mare). (P. IV.).

~'u«uuva.«s * uawsjuids (vaalvvd), isltUlilV Vrtleft 
(Bacău), Francisc Ambruș (Cluj-Napoca), ------  . Lîvlu Ghe$e

HANDBAL în etapa
a campionatului Diviziei feminine A. Hi
drotehnica Constanta a avut ca adversară 
o formație. TEROM Iași, eare anul acesta 
va «volua ta Cupa ljl.r. (apropo de aceas
ta, ni ae pare cel putta curios faptul că 
tragerea la sorti a meciurilor in acest 
campionat a adus eonsttatencelor. ta pri
mele trei etape, pe toate cele trei ..euro
pene" : TEROM. Stitata Si Chimistul, chiar 
ta această ordine b. Hidrotehnica a avut 
ta poartă m Delta foztrl*. care ta minu
tele 1 t. 7 «te teu* om. 4. 11. 17. H. 
27. at. 4*. M. ■ fi M a avut intervenții de 
mare siguranță astfel că au exagerăm atlr- 
mind eă, prta prestația a* (a apărat pen
tru prima oară poarta echipei de pe Li
toral dta primul fi atol la ultimul minut 
de Joc), ea a contribuit decisiv la victorie fi 
CONSTANTEAMCIA Angela Tudoran-Hai-

INAUGURALA

do
tei 

cu- 
fle-

di» a inserts sase goluri din acțiune, 
vedlndu-sc o făcătoare tehnică. La 
Larisa Cazaca, a cfrel dăruire pentru 
torCe Hidrotehnicii Impresionează ea 
eare med. • ANTOBNOBUL Lucian Bișni
ță despre Irtaa Cămui : ..seriozitatea in 
pregătire, dăruirea, spiritul de colegialitate 
fi autoritatea te cart ee bucură printre

colege ne-au todrentătlt — avlnd si acordul 
Întregii echipe — să-i acordăm banderola 
de e&Dltan a: formației". • TEROM Iași 
a incemit campionatul sub bune auspicii, 
avlnd multă vreme inițiativa in meciul de 
la Constanta. Cuplul de antrenori Cornel 
Bădulescu șl Dan Constantinescu a dovedit 
că este decis ca in prima parte a acestui 
campionat să-si consolideze echipa, pen
tru ca aceasta să fie capabilă de o bună 
comportare In meciurile din Cupa I.H.F. 
(L GV.).

LUPTE. LA TURNEUL FINAL ai Daciadei 
de lupte libere, disputat In municipiul Iași, 
sportivii localnici au avut o comportare 
lăudabilă dstigtnd două titluri de cam
pioni al marii noastre competiții națio
nale, prin Constantin Corduneanu (52 kg) 
și Petre Hodorogeanu (82 kg). Este intere
sant de semnalat faptul că la toate medu- 
rlle susținute de sportivii ieșeni aceștia au 
fost permanent tneurajati de o puternică 
..galerie". Pin* aici, nimic deosebit, nu
mai el ..nucleul" grupului susținător al 
sportivilor din Iasi era format din cel opt 
îratl al luptătorului Constantin Cordunea- 
nn — ta majoritate- lor. si el practicantl 
fi acestui sport. • LA CONCURSUL re
zervat seniorilor a participat si juniorul 
Mircea Gntue proaspătul medaliat cu *r- 
gtat ia Campionatele Europene de la Bursa. 
£>Mi Întrecerea seniorilor a fost deosebit 
de aapr* pentru adolescentul de la C.s. 
Onești (este ta vlrstâ de 17 ani), eare s-a 
dasat tear pe tocul I. Gutus a dovedit ca
lități excepționale «ambiție dlrzenle. mobili
tate. stint al luptei, excelent* pregătire fl- 
alc*. Dealtfel, antrenorul iotului. Nicolae 
Pavel, todntat de evoluția lui. a apreciat 
eă acest junior va deveni un mare lup
tător. Dup* Vasile Pușcasu. Măricel Popa, 
Fetrisor Croceanu, M. Gutus este cel te al 
4-lea elev al antrenorului C. Cristot eare 
pornește pe drumul marii performante, 
te. TR.).

iui către extremele Cămui fi 
CarapeLru. oaspetele preiau k- 
nițiativa : 19—18 (min. 54) fi 
20—19 (min. 58), fiind susți
nute de efortul pivotului Si
mona Iovănescu — permanent 
faultată —. dar si de « apă
rare fermă. Urmează 20—20 
(min. 59) și 21—20, după golul 
reușit de Tudonan. Mureșul, 
deși a beneficiat de 12 arun
cări de la 7 m (față de 7 ale 
oaspetelor) nu s-a putut im
pune, inscriind foarte puțin 
din acțiuni, pivoțiâ Stroia și 
Mozsi remarcindu-se prin Jo
cul dur, iar apărarea prin ri
giditate. Să mai notăm, din 
păcate, desele ieșiri nesporti
ve ale unui public exoesiv de 
nervos. Marcatoare: Matefi 
7 (4 din 7 m). Mozsi 8 (4), 
Stroia 3. Florea 2 (2), Z. Biro 
1, Bărbat 1 pentru gazde, res
pectiv Tudoran 8, Cazacu 6 (3), 
Roșea 3 (1), Gheorghe 2, Cămui 
1, Ungureanu 1. Arbitri: Gh. 
Mihalașcu (Buzău) — H. Marza- 
vaa (București).

TEROM IAȘI — TEXTILA 
ZALAU 28—25 (13—9). Victo
ria ieșencelor. necesară ca... O- 
xigenul in contextul evoluțiilor 
viitoare in actualul campionat 
și. mai ales, in perspectiva 
startului în Cupa Cupelor, a 
stat sub semnul incertitudinii 
doar un singur minut (46), cînd. 
datorită slăbirii ritmului, gaz
dele au fost egalate (18—18). 
In restul partidei, elevele an
trenorului C. Bădulescu (deși 
fără trei piese de bază : Ga
briela Horga, Lăcrămioara AJe- 
xescu. Cornelia Rădășan — 
accidentate) au avut perma
nent inițiativa, conducînd In 
mai multe rînduri cu 3 si 4 
goluri : 6—3 (min. 12), 10—7 
(min. 23), 24—20 (min. 50) etc. 
în partida cu Textila — for
mație care, deși a evoluat ta 
deplasare, nu s-a considerat ta 
nici un moment Învinsă dina
inte —. ieșenoele au demon
strat că dispun de o bună pre
gătire și că se pot plasa ta 
actuala ediție mai sus decit 
ta cea anterioară. De la gazde, 
cea mai bună jucătoare de pe te
ren a fost Beatrice Duca, ea a- 
vtad o contribuție substanțială 
Ia victoria echipei sale, ea ți por- 
tărița Stela Rupă, care * ta- 
tervenit salutar, blocind *—14 
goluri gata... făcute. Au aner- 
eat: Duea 13 (7 dta 7 m). 
Anton 5, Cozma 4, Chelarw 4, 
Nteipeanu 2 pentru lnvtogătoa- 
toaa-e, respectiv Bălănean 12 
(9), Cenan 3. Muntean 3, Che- 
rejl 2, Fiastru 2, Both 2 (2), 
Bartăș 1. Au arbitrat N. lan- 
en — Tr. Ene (Buzău).

Ion GAVRILESCU

RAPID — RELONUL SAVI- 
NEȘTI 23—19 (12—13). Risipă 
multă de energie. dar handbal
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SPECTACULOASE
deci ri decidă doar ocupanțU 
celorlalte două trepte ale po
diumului, diferența intre C. 
Țlrlcte si Dan Pavd (Letea 
Bacău) fiind de numai un 
panel in favoarea primului. 
După 1* focuri ordinea a să- 
mas aceeași, nu fără emoții 
pentru cel de al doilea eterat: 
ÎS. BabU Ml p «fa ta finală). 
I C. Tirloiu 850 p R, & D. 
Pavel MB p (88).

La pușcă Insă. Înaintea fina
lei. Ion Codreann Steaua! 01 
Paul Gruia aveau același »»= 
arir de puncte: 697. După pri
nde două focuri atelfetid a 
fost egalat (618 p), la următo
rul a fost Întrecut (628 la 825) *1 
eu toate eforturile oale, nu a 
mal putut reveni fa fruntea 
Ierarhiei, clasamentul arătlnd 
astfel: 1. P. Gruia 894 p (97 ta 
finală). 1 L Codreann IBS P 
(96), 8. G. Tătara (T.E.F.S.) 6» 
P (96).

Miine. tot la Tunari, au loc 
alte trei finale: pistol sport, 
pușcă standard si pușcă liberă 
3X40 focuri.

loan NOVAC
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Se apropie fi startul capelor earopeae

RAPID A CfSTIGAT DIN NOU
CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

MIM IIC1MPI0Milil DE DIDMIUCK (j) |
nai de dlrt- 
iorllor. se 
șurare. Eta- 
I, consumate 
pal din Brăl- 
na din Ian- 
: de talenta-

P. Giurgiu 
ui sportului 
t-a impus de 
ă unul rlus i starturilor, 
aunele apre

cieri brăllenll M. Ganea fi F. 
Popa, elevii antrenorului N. •**- aUS.

Clasamentul general după I 
etape: 1. P. Giurgiu (LPA. S4- 
blu) S3 p, 2. M. Ganea (C. 8. 
Brăila) 79 p. 1. F. Popa (C.S.
Brăila) «1 p, «. M. Smeu (Pe
trolul Ianca) S3 p, S. C. GavrM 
(Petrolul) 51 p, 8. D. Keacșs 
(Steaua) 46 p, T. L Armie (Vota
ta Sibiu) 43 p.

CUM JOACA F.C. VALENCIA?
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1 posibilită- 
sr, gazdele 
:reze, totuși, 

primă cla- 
rsarele s-au 
arte a me- 
arniturâ te- 

să echill- 
nînd egali- 
—1) și pînă 

Din acest 
au preluat

FEMININ I 

decisiv inițiativa, printr-o o- I 
voluție tot mai atentă șl mal I 
eficace ta atac, ele avînd ta 
Luca, Antoneanu și Drăgănes- I 
cu principalele realizatoare. Au | 
marcat: Luca 11 (2 din J m), 
Antoneanu 9 (1), Drăgănescu | 
7 (2), Daniloi 4, Ciubotaru 2 I 
pentru Știința, respectiv Lefter • 
10, Berbece 5 (1), Fînaru 4, Ci- . 
păian 3, Ciubotaru 2, Dobre 2, I 
Gavrilă 1. Au condus L. Con- I 
druț și Oct. Marin, ambii din 
Ploiești. (FL. FILIOREANU, I 
coresp.).

C.F.B. CBAIOVA — CON- - 
STBUCTORUL TIMIȘOARA I 
29—24 (12—12). O dispută apri- I 
gâ, echilibrată in prima parte 
și cu o desprindere rapidă a I 
craiovencelor care, între minu- I 
tele 48 și 52, au înscris 4 go
luri consecutive și cu un por- ■ 
tar (Gabriela Turea), ta final, I 
cu citeva intervenții spectacu- 6 
loase. Deși debutante pe pri- 
ma scenă a Diviziei, craioven- I 
cele au manifestat suficientă | 
maturitate in joc, elf bucurîn- 
du-se, totodată, și de o largă g 
audiență, dovadă și cei aproa- I 
pe 2 000 de spectatori prezenți ■ 
la tatîlnire. Au marcat: Cîțu . 
10, Ionișcu 7, Văruț S, Simion I 
3, Stoenescu 2, Cioc 1, Stan 1 I 
pentru craiovence, respectiv 
Cojocărița 7, Palici 6, Ignea 3, I 
Tomuleac 3, Ștefanovici 3, Tor- I 
joc 2. Arbitri : V. Dobre și 
I. Șerban, ambii din București, g 
(St. GURGUI, coresp.).

Cum viitoarea adversară • 
Victoriei ta Cupa UXFJL. a 
participat, deunăzi, ta m tar- 
neu arganizat ditar fa «a 
a—1 cu Levante, 1—3 <■ Di
namo), fiind urmărită, faskgur, 
fi fa specialist! ran&ni, vom 
Încerca ta cete ce urmează aă 
răspundem, fie ri M • cfipA 
mai devreme, ta intrebărite: ee 
forță are F.C. Valencia, cum 
joacă ea T Vom fctaai ta 
•cest ocop «Ut observațiile 
tehnicienilor echipei bucuree- 
tene, ctt tf extrase d_a presă.

In partidele de pe stadionul 
„l*iis Casanova" din Valen
cia, cu o capacitate de 49 291 
de tocuri (dta care 18 345 ta 
picioare), antrenorul Urugua
yan Victor Esparrago, „eroul** 
sferturilor de finală ale CM. 
1970 (introdus in minutul IU 
al meciului cu U.RSJ3., ri a 
marcat unicul gol după 80 fa 
secunde, la prima atingere a 
balonului 0, a rulat Întreg Io
tul, fixîndu-se insă asupra 
garniturii: Ochotorena — Qul- 
que, Boro, Arias, Giner — 
Boesio, Eloy, Nando. Fernan
do — Toni, Zurdi. fa care A- 
rias a evoluat nud mult ca 
„libero", uruguayanul Bowie 
la .acoperire", tar Fernando 
(căpitan de echipă ta lipsa lui 
Subirats, ușor accidentat) ea 
mijlocaș de legătură, d lăslnd 
o impresie deosebită. Abia 
transferat, de la Real Oviedo, 
fostul internațional Tamas ta
că nu și-a eiștigat locul tatre 
titulari, opărind numai ta tn- 
tîlnirea cu Levante. B-a dove
dit insă puternic ri agresiv. 
Cealaltă nouă achiziție, brazi
lianul de 23 de ani Antonio 
Jos'i Games de Matos. tis 
Toni, pare să fi întrunit exi
gențele antrenorilor (Esparra- 
go e ajutat de Modesto Tur- 
ren). ti eăpătînd imediat tri
coul cu numărul I. De talie 
medie (1,76 m), Toni posedă e 
detentă excelentă, grație că
reia s-a ri distins ta campio
natul statului Sao Paolo, de
venind, anul trecut, .maximo 
realizador eon 14 goles" (.Ao^.

Fără să Joace tare, F.C. Va
lencia a jucat .înțepat", ceva 
mai mult deeît bărbătește. 
Fundașii laterali au urcat foar
te des in ofensivă (lăsind tasă 
destule culoare libere), tar fi
nis 
tul 
sat 
«a
pată de Joc, nesfiindu-ae 
(obicei profesionist) să 
teze in zonele neutre, 
dur, in scopuri tactice. 8-a re
marcat ri robustul portar O- 
chotorena (1,86 m, 78 kg), fa 
care Real Madrid regretă ri

•cum că a-a dispensați Teh- 
ntri ri abili, gata să țîșnească 
spre poartă. Kloy (și ri tn te
ta! de la ,Euro *88") ri.
•les, Fernando. Cum campio
natul spaniol începe ta 3 sep
tembrie (F.C. Valencia — At
letico Madrid ta etapa taaugu- 
mlă), se apreciază eă anunța
ta venire a tînărului Fonseca 
(National Montevideo) a a- 
•uat, cererea acestuia de a ee 
prevedea ta contract o ctauză 
eliberatoare după 3 ani fiind 
refuzată de clubul iberic.

Cîteva cuvinte, ta final, des
pre stadionul .Luis Casano- 
wt", pe care se va disputa pi 
medul cu Victoria, ri despre 
publicul său. Deși turneul la 
cere ne referim e avut carac
ter amical, arena a fost, tot 
timpul, un vulcan, cunoscut 
fiind faptul că F.C. Valencia 
numără 27 000 de abonați, li
nul mai pătimaș deeît celălalt I 
O misiune, lesne de dedus, di
ficilă pentru Victoria, dar ne 
una de neasumat, calificarea 
fa turul n al Cupel UJB.F.A. 
urmind — cum se spune — 
să re Joace, fiecare formație 
tevodnd argumentele ei.

Ovidîu 1OANIȚOA1A

înfruntând canicula, citeva mii 
de iubitori ai fotbalului au venit 
ieri la stadionul Giulesti nentru 
a asista la finalele tradiționalei 
competiții ..Cun.n Municipiului 
București» organizată in cinstea 
marii noastre ss-'',l*nrj naționale 
de la 23 August.

hs deschiderea 
tru locurile 
competiției. Svmtiii ja 
vlzla B) șl 
MlvizlonarS _ ____
rentei de categorie dintre ___
două formații, partida a fost e» 
cMlibrata. ttnâra garnitura a 
Progresului (antrenori t Marin 
Moraru — principal ti Gh. Cris- 
Moveana — secund) dind o fru- 
aaoasă repHcă nartenerei «Ote 
(antrenată de N. Tinăsescu — 
principal ai M, Bucurescu — se» 
ound). Ineficacitatea s-a dovedit 
taeă o lacună comuna ambelor 
părți, astfel eă scorul a rămas 
alb pini in finalul celor 9o fa 
minute de loc. nentru depărta
tei* recurgindu-se la loviturile 
de la M metri. Si cu aceasta •- 
eazie s-a ratat cam mult. Totuși, 
ori de la Sportul ..34 Decembrie" 
au reușit să fructifice trei ne- 
naltyuri (prin Tânăra, fino ti 
Iazâr). aduetnd echipei lor vic
toria cu 3--C si — totodată — J0- 
eui 3 ta clasamentul competiției.

Artiltrul v. Chiolbeac* a con
dus următoarele formații 2

SPORTUL t Zarlosu — P. Dumi
tru Neeula.. Motroe ÎL C. 90- 
nescu — Pop. Tănase. Vlslnolu 
— Dumitrescu. Ene. Bondoc. Au 
mal jucat după pauză AeMm. 
G. Dumitru. Lazăr ti Marti- 
nescu.

PROGRESUL : Adam — Marina. 
ButoL Marinescu. Stroe — Pan- 
tald. Stolan. Diaconu — L Pe
tre. Angheleseu. Heghedus. Au 
mai jucat : Morosan, Hadadc. 
Grata ri Grigoroseut.

cuplajului. Den
in clasamentul 
Întâlnit echipdle

3-~4
s-au__ ____ ________
Decembrie* fdln Di- 
Procresul IJMLU.C.
O. în eluda dlfe- 

etie

în partida vedetă s-au întâlnii 
Rapid si Autobuzul, ambele a- 
eum divizionare B. prima eobo- 
rtnd din „A" cealaltă ureînd din 
„C“. Dună o primă repriză e- 
chillbrată. Încheiată cu un scor 
alb. echipa glulesteană ilipsltă 
de aportul mal multor titulari — 
accidentați) s-a impus dună pau
ză. cind a atacat cu mal mult 
aplomb. Feroviarii au marcat 
trei goluri frumoase, prin Rodin 
(min. 54 si 68) si Cr. Sava tanln. 
88). acesta din urmă plecat insă 
dlntr-o poziție de ofsaid. Au mal 
ratat mari ocazii Rodin Oriln. 
Sti ti Bealcu (min. 78). Replica 
ofensivă a celor de la Autobuzul 
a «oet șl ea remarcabilă, nud 
alee nr» finalul partidei etad 
an Înscris un «ol prin Pliata 
amin. S3 dună o splendidă ac
țiune personală) si »u mai ratat 
ta citeva situații favorabile. Vic
toria teu 3— 1) a revenit pe merii 
MuleetenUor. care au adus dte 
nou trofeul in vitrina ClUbUhri 
tor.

Arbitrul M. i.ăzărescu a eem» 
dus formațiile :

RAPID : Barba — Bălan. CSta 
Mea, Mustătca Vamesu — Cr- 
Bava. Estinca. Dumltrascu — 
Minota Rodin. Bealcu. Am mal 
jucat : R. Lucescu. Trandafir. 
Crăciun si Cristian.

AUTOBUZUL : Ene — Deaceou. 
Dumitru. M. Grigore. Curele» — 
Tănase. C. Nieolae. Ploaie — 
Butoi. Tvascu. CiucS. Au mal 
jucat î Vărzaru. Dărăban. Crto- 
tescu. Ghiară si Pantellmon.

S>a sfirșitul cuplajului, organi
zatorii au mal oferit o serie da 
cupe : celui mal bun portar -■ 
Zariosu ; celui mal tlnăr juch- 
tor — Crata : celui mai ietafia 
ti eficace jucător — Rodin î 
U5up» falr-play» - lui U. Gr» 
Oom.

Constantin FIRANESCU

înaintea startului in sezon

Politehnica Timișoara: TINEREȚEA Șl DORINfA DL AFIRMARE,
(por- 

Ionuț, 
Andrea* 

VlaU 
Timofte BL 

China, 
eei dă

PRINCIPALELE ARGUMENTE

de mijloc — eompartimen- 
forte al grupării — • pa- 
mult ri eu precizie, fatrea- 
echlpă s-« arătat preoeu-

fart- 
chtar

CLASAMENTUL
1. Chimistul 4381 134-190 10
2. Textila 4 3 0 1 113- 88 10
3. CFR Craiova 4 3 0 1 97- 87 10
4. Știința 4301 106- 98 10
5. Hidrotehnica 4 3 0 1 94- 90 10
6. TEROM 4202 94-94 s
7. Rapid 4202 86-92 8
8. Mec. Fină 4 2 0 2 98-116 8
9. Mureșul 4 10 3 17-85 6

10. Rulmentul 4103 88-99 6
11. Constructorul 4 1 0 3 94-117 6
12. Relonul 4 8 0 4 17-112 4

* Meciul Chimistul Rm. Vfl- 
cea — Rulmentul Brasov (34—22)
a avut loc marți. I
• Etapa a V-a va avea loc | 

la SI august.

• MECIURI DB PREGĂTIRE 
ALE REPREZENTATIVKI DE 
JUNIORI U.E.FJ4. <92. In vede
rea participării la preliminariile 
Campionatului European de ju
niori II (într-o grupă cu repre
zentativele similare ale Scoției 
și Norvegiei — clștigSioarea ur- 
mind să participe la turneul fi
nal). selecționata României, pre
gătită de antrenorul L Voiea, a 
susținut, recent, duble tatUniri 
cu echipa de juniori n a Polo
niei. Primul joc s-a disputat du
minică, la St. Gheorghe, rezul
tatul fiind favorabil oaspeților : 
2—1 (0—1). Golul echipei noas
tre a fost ' ’ *
(mln. 1S - , ...
ua întîlnlre, desfășurată la Tg. 
Secuiesc, a revenit tot oaspeți
lor, cu scorul de S—2 (0—1). Au
torii golurilor selecționatei 
noastre de juniori au fost Vel
cea (min. 21 — din penalty) ri 
Papa (min. 85).

fa prima etapă « returului 
campionatului trecut, divizio
nara B, Politehnica Timișoara 
tranșa ta favoarea ei derbyul 
seriei a III-a, ciștigînd eu 3—3 
meciul cu U.T.A., principala 
■a adversară, ehiar ta Arad, 
kind astfel 2 puncte avana ta 
clasament. După etapa a 22-a, 
pierzînd la Alba lulia ta temp 
ee texliliștii arădeni dștigau 
la... Timișoara (eu CJFJL fa 
„Poli" rămtae distanțată doar 
eu un punct. Patru etape mal 
ttrzw, Bderul avea, insă, 4 
puncte avans (dștigînd ta de
plasare la Armătura Zalău, 
urmăritoarea sa nereușind •«- 
tați lucru la Gloria 
•pol, hitad cursa 
pe cont propriu, 
aprlnteze decisiv fi 
prindă de pluton, 
campionatul eu 8 
tatea echipei U.T te •
tal<mat-e ta prima parte • e- 
dlțlel trecute. Acesta a foot, 
statetie exprimat, drumul ro
tarului (decisiv), ta capital 
aău aflîndu-se mult dorita 
(re)promovare.

^Aceasta * fort, intr-adevăr, 
traiectoria noastră vietorfoasă. 
deloc lesnicioasă, la un me- 
meni dat ehiar îndoielnică, dar 
am ajuns eu bine unde ne 
propusesem: in Divizia A" — 
ne spune vicepreședintele sec
ției de fotbal a clubului Poli
tehnica Timișoara, fostul fot
balist divizionar Stelian An- 
ghei. „Pentru mulți iubitori al 
fotbalului, in special pentru 
suporterii noștri de pe Bega,

Reșița), ea 
promovării 
„PoM- ri 
aă m do»- 

taeheted

faptul că noi aveam nn avans 
asigurător eu eel puțin 4 eta
pe Înaintea finalului ne ete- 
Kn timp berechet ea să ne 
gtadim ri să acționăm ta ve
derea noii noastre posturi, pe 
prima scenă. Ei bine, lucrurile 
n sint chiar atît de simple, 
fondul de jucători valoroși ne- 
fiind mare, necesitățile de re
prezentare internațională ta 
nivelul cluburilor fruntașe tre
buind, firesc, și tie acoperite. 
Așa tacit, pe scurt, nn-i bine 
să iei dorința drept realitate. 
Iată de ee, pe structura de ba
nă a vechiului lot, eu care asn 
și revenit in «A», i-am trans
ferat pe atacantul Mănăilă (de 
ta UJte.T.) și mijlocașul ofen
siv Bungău (C.FJt.), din Ti
mișoara, deci ambii rezolvați 
pe plan local, precum și pe a- 
taeantnl Cașuba (de la Inter 
Mbhs) ri mijlocașul M. A- 
lexandrn (de la Steaua)**.

După o scurtă readaptare Ia 
eerințele pregătirii, efectuată 
ta Timișoara, lotul Politehnicii 
e-a deplasat (nu prea depar
te), pentru un prim stagiu, ta 
Herculane (nu-i acolo, oare, st
erul eel mai... ozonat 7), nr- 
mat de citeva partide de veri
ficare, acestea în vederea »■ 
nul test mai concludent, tur
neul recent din Cehoslovacia 
Concluzia ? Ne-o oferă antre
norul principal Cosiieă Rădu- 
lescu (eel care. împreună cu 
secundul Ion Buzoianu a con
dus echipa și in campionatul 
trecut): „Am abordat pregăti
rile noului sezon eu următorul

Moise. Almăjan 
Crăciun, 

Stoicov, 
Oloșutean, 

cu,_ Bărbosu, 
(mijlocași), Trăistaru,
Băvoiu (atacanți), plus eel — 
nou veniți de la concitadineto 
noastre, Mănăilă și Bungăsk 
Turneul din Cehoslovacia — 
unde am obținut rezultatei* ■ 
1—8 eu Lcvice și 5—4 cu Tes
la Vrabie, ambele divizionara 
B. 6—1 eu Vitkoviee și 1—6 
eu Inter Bratislava, acestea 
■Hn «A» — ne-a oferit conA* 
(ii bune de pregătire prin JmU 
eu adversari diverși și, mal 
•Ies, valoroși, tn final, fortul 
internațional Adamec, _ anire- 
norul Iui Inter, a apreciat po
zitiv evoluția echipei noastre 
ta ansamblu. Pe bună drepta
te, pentru că noi punem baril 
pa arganizarea jocului, pe a 
pregătire fizică exemplară, 
neavînd jucători de exeepV* 
Tinerețea și dorința de afir
mare sint «vedetele» echipei. 
Dar, să nu uităm, experiența 
aner fotbaliști ea Moise, Fsa- 
ea, Varga, Oloșutean poala 
conta mult. Nu numai ta Ma
ca de Joc, ci, mai ales, in ate- 
grenarea tinerilor jucători oa
re tacă nu știu ce înseamnă 
rigoarea adevăratei performa»- 
țe, care încă nu știu (dar spee 
să vrea !) să se sacrifice pen
tru marile rezultate. Prin mun
ca de fiecare zi. disciplină fă
ră fisuri, deplină colegialitate, 
toate ea antidot al mofturilor. 
Nu vrem să fim în Divizia A 
doar ca pasageri pe treapta n* 
nui vehicol în mers !*

lot 
tari), Pascu.
Varga, 
(fundași).
eu,.

I
S. PAVELESCU

înscris de Velcea 
din penalty). A do-

VĂ PREZENTĂM ECHIPELE NOU PROMOVATE IN DIVIZIA B

DE $111 LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
(TRASE 
REA
RES
ST 1989
5 14 1 39 31.
lî 5 7 8 17

cîștiguri : 
■e 23.798 lei
1.

B august, are 
rtla, tragerea 
I «âptămînii, 
joi, 17 au
zi pentru a 
eu numerele 
i acțiune. Nu 
«anselor de

riștlg este direct proporțional 
Ou numărul biletelor (variante
lor) jueate 1
• Juclnd la LOZ ÎN PUC. 

puteți aricind obține un impor
tant succes (sau mal multe!), 
eons tind in autoturisme ti în
semnate sume de bani. Reamin
tim că lozurile obișnuite (de 4 
lei) șl cele speciale (de 14 lei) 
pot fi procurate nu numai de la 
unitățile șl vînzătorli volanțl din 
rețeaua proprie a Administrației 
de Stat Loto-Pronosport, ti și 
de la unitățile șl punctele de 
vînzare mandatare, aflate in toa
te localitățile țării (unități co
operatiste și ale comerțului de 
stat, zone turistice, debite de 
tutun șl desfacere a presei șl 
multe altele). In felul acesta.

Lomd ta Pita nu-ti Aemnlnie 
renumele de cei mai popular 
sistem, aflat la indemtaa tutu
ror, in cele mal diverse Împre
jurări. De altfel, ra remarcă «1 
operativitatea participării ti a 
atribuirii cîștigurilor, plata on- 
meior mal mici de MTO de tel 
iăcindu-se pe loc. De reținut, 
totodată, eă. periodic, se pun ta 
vînzare șl serii limitate specia
le (gen .LOZUL VACANTEI", 
care se mal poate găsi, In pre
zent, la unitățile proprii ti vin- 
zătorii volanți), cu cîștlguri su
plimentare din fondul special al 
sistemului, inclusiv TELEVI
ZOARE COLOR.
• Șl o veste Îmbucurătoare 

pentru iubitorii sistemului PRO
NOSPORT: urmărind rubrica de 
față precum și celelalte mate
riale publicitare de specialitate, 
aceștia vor afla data (destul de apropiată!) a reluării concursu
rilor la acest îndrăgit sistem 1

UNIREA SLOBOZIA
(seria a lV-a)

Asociație sportivă teritorială • 
A participat in Divizia B, ta 
edițiile: 1984—1985, 1936—1988 ;
ta Divizia C. În edițiile: 1970— 
1984, 1985—1986 și 1988—1939 •
președintele asociației sportive : 
Iulică Oprea • Președintele sec
ției de fotbal: Radu zăveanu • 
Antrenorul echipei : Vaslle Do- 
brău • Dispută partidele pe 
stadionul Municipal; capacitatea 
tribunelor: 5 000 locuri • Gol- 
geterul echipei: Vintilă — 25
goluri • LOTUL folosit in cam
pionat: portari: Istra te (născut 
In anul 1959), Matei (1969)’ ■*" 
dașl : Drăguț (1957), Clrlc 
Tanicolu (1966), Nedelclu 
mijlocași : lovănescu
Proșteanu (1967). Vlase 
Mîndru (1969), Prepeliță 
Ioniță (1967). Mile (1969); ------
tașl : Iordache (1967). Paraschlv 
(1967), "77", C-rt*-
(1965), Piștalu (1968). Constantin 
(1955). Vintilă (1363). Crrrtt 
(1967) • Practică un fotbal fru
mos, cu accent pe ofensivă. Deși 
a avut adversari valoroși (Mon
tana Sinaia, Portul Constanța, 
Progresul Brăila), a -eușit în fi
nal să cîștige seria.

: lun- 
(1958). 
(12M); 
(1945), 
(1974), 
(1958), 
înain-

Barbu ' (1965), Gostin
Vintilă' (1363), Oprea

AUTOBUZUL BUCUREȘTI
(seria a V-a)

Activează pe lingă întreprin
derea Autobuzul • A participat 
ta Divizia B, in edițiile: 1973— 
1976, 1977—1985, 1986—1988 ; ta
Divizia C, in edițiile: 1974—1S77, 
1985—1984 șl 1988—1989 • Pre
ședintele asociației sparuve: Dan 
Vueric • Președintele secției de 
fotbal: Mircea Rogojan • An
trenorul echipei: Gheorghe Pa- 
reșcura • stadion propriu; ca
pacitatea tribunelor: 8 000 tocuri 
• Gelgeterul echipei: Ploaie — 
14 goluri • LOTUL folosit in 
campionat: portari: Ene (1961), 
lonescu (1955) ; fundași : Cornel 
Crlstescu (1968). Curelea (1964), 
Roșu (1955), Ursu (1964) Dumitru 
(1947). Dltu (1964). Cirstea (’.974), 
Salam) (1968); mijlocași : Nieo
lae (1960), Iliescu (1361), Silviu 
Crlstescu (1967). Dărăban (1988), 
Iordache (1961); Înaintași : Pan- 
telimon (1968), Butoi (1961), Ploa
ie (1959). Voinea (1970) Tănase 
(1966) • A existat un bun echi
libru între ' ** *“
mod deosebit 
rarea, care a 
luri. A avut 
din partea conducerii întreprin
derii și a comitetului de partid.

MEC. FINA BUCUREȘTI
(serio o Vl-a)

compart'.mente. In 
s-a remarcat apă- 
primlt doar 19 go- 
sprijin permanent

Activează pe lingă Centrala do 
mecanică fină • A participat ta 
Divizia B, în edițiile : 1979—1983 
și 1984—1983 ; în Divizia C, in e- 
dlțlile: 1983—1984 șl 1983—1989 • 
Președintele asociației : Ion
Cluclea • Președintele secției 
de fotbal: ștefan Blaltr ; orga
nizatorul secției: Vaslle Mărcug 
5 Antrenorul echipei: Ion Ml-

oanu • Stadion nropriu; ca
pacitatea tribunelor: 5 OM
locuri. Gelgeterul echipei: Drag- 
ne — 12 goluri • LOTUL folo
sit in campionat: portari: Pa- 
rasehiv (1957). C. Dumitru (1989), 
Lache (1966); fundași: Bolea 
(1987). Andrei (1965), Dumitra 
(1964). Bivolaru (1967), Zamti- 
rescu (1959), Băjenaru (1966), I. 
Nlca (1963). Baba (1966) ------
che (1967); mijlocași: 
(1969), Constantinovid 
Chipară (1969), Manea  _
Șumulanschl (1954); înaintași : 
Pîslanu (1969). Strlzu (1967),
Dragne (1955), Mihal (1976). Si
mion (1968) • Echipă dls< teri- 
nată, care nu a avut nici un 
jucător eliminat. A pus accen
tul pe ofensivă. Linia de mijlo
cași s-a evidențiat in tot timpul 
campionatului.

Costa- • 
Ml nea 
(1947), 
(1967),



VIZITA DE LUCRU s
Pe terenurile bazei sportive „Crizantema14 din Tîrgoviște
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A TOVARĂȘULUI PARTIDE INTERESANTE IN ZIUA INAUGURALA

NICOLAE CEAUSESCU I
A CAMPIONATELOR BALCANICE DE TENIS

ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚELE

TELEORMAN Șl GIURGIU Șl PE ȘANTIERUL
DE AMENAJARE COMPLEXA A RIULUI ARGEȘ

TlKGOVIȘTE, 16 (prin tele
fon). Miercuri dimineața au 
Început, pe terenurile de tenia 
■le bazei sportive „Crizante
ma* din localitate. Campiona
tele Balcanice «le seniorilor. 
__cum am anunțat, stat 

§ prezente la concura echipe din 
S Bulgaria. Grecia, Turda d 
§ România, competiția 
I ................

§ u«
| Aș.

(Urmări dbi pag. I)
■ate la grîu — 9 500 kg Ia hec
tar. ora — 3 576 kg la hectar,----------

ta 
ta 
ei

soarelui — 5100 kg 
fasole — 5 514 kg 
mazăre — 4 200 kg 
S-a subliniat faptul 
bune șl foarte bune 
șl ta eelelalte culturi 

zahăr.

floarea 
heetar. 
Sectar, 
heetar. 
recolta 
WMtnta .
— ta porumb, sfeclă de 
soia.

Tovarășul Nieolae Ceaușeseu 
a fost înconjurat eu multă 
căldură de cooperatorii die 
Pativeta, care «u exprimat 
vil mulțumiri pentra vizită, 
pentru grija deosebită ee o 
•eordă „«imanent transformă
rii agriculturii românești ta
ie-a agricultură de înalt ran* 
dament, ridicării nivelului da 
trail st a gradului de civilizație 
al oamenilor muncii do ta 
«Ue. «I Întregului popor.

angajează să îndeplinească In 
întregime sarcinile încredințate 
lor în cinstea Congresului al 
XIV-lea al partidului.

ta eonttauare, secretarul 
general al partidului s-a oprit 
pe axa canalului Dunăre-Bucu- 
rești In apropierea localității 
Adunați! Copăceni, unde au 
venit in întîmpinare tovarășii 
Barbu Petrescu, prim-seeretac 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Ioan Toma, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al U.T.C.

Secretarul 
dului a fost 
eeastă zonă, 
brigăzile de 
Sibiu, Dolj.

i
I

la continuare, tovarășa! 
Nioolaa Ceaușeseu a analizat, 
împreună eu factori de răo- 
puadere din guvern șl do ta 
antreprizele specializate, unele 
probleme privind DES
FĂȘURAREA LUCRĂRILOR 
DE AMENAJARE COMPLEXA 
A RIULUI ARGEȘ.

La analiza care a avut loe 
ta ktn 11 al magistralei na
vigabile Dunăre-Bucureșii, an 
participai tovarășii Ion Dincă, 
Vaslle Milea, Silviu Cur liceana, 
precum și Pavel Aron, ml- 
Alstrul transporturilor șl tele
comunicațiilor, loan Forlș, 
prim-secretar al Comitetului 
Județean 
specialiști 
eotaslructH.

Ministrul 
a raportat 
pe șantierul de 
complexă a rîului

Ioan I 
al Comilelulu. 

de partid Călărași 
din proiectare d

general al parii- § 
informat că ta a- § 

unde muneese § 
tineret din Olt, 

____ _ ____  Dîmbovița. Buzău. 
Cluj șl din alte județe, lucrările 
de amenajare a rîului Argeș 
se află Intr-un stadiu avansat 
de execuție, creîndu-se con
diții ea ptaă Ia Congresul «I 
XlV-le» ol partidului să fio 
încheiate.

In cursul vizitei. tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu a cerut fac
torilor de răspundere șl r" 
elalișlilor să adopte soluții șl 
măsuri menite să ajlgure In* 
tenslficarea ritmului de e- 
xecufle a lucrărilor de ame- § 
najare eomplexă a Argeșului & 
ta această zonă, respectta- ȘS 
du-se însă, pe eît posibil, pro- ft 
fii ui natural al rîuluL

Mulțumind secretarului i 
general al partidului 
vizita efectuată, t 
specialiștii, toți cel 
s-au angajat să facă totul

J

apărării naționala 
că militarii ofleți 

amenajare 
Argej se

stirnlnd 
un deosebit interes. Trebuie 
să menționăm eforturile depu
se de gazde pentru asigurarea 
unor bune condiții de desfășu
rare a jocurilor, ta nivritil »- 
nel întreceri Internaționale.

Stat înscriși ta concurs rite 
4 jucători șt 4 jucătoare din 
partea fiecărei formații, tn 
Întrecerea masculină, pro
tagoniști stat tenismani! ro
mâni Adrian Marcu și 
Florin Segărceanu, ceilalți 
doi capi de serie fiind Milea 
Velev (Bulgaria) șl George 
Kaloveionis (Grecia). La teta, 
principala favorită este recen
ta campioană a țării noastre. 
Loredana Bujor, urmată ta or
dine de Ralița Milorieva (Bul
garia). Christina PapadakI 
(Grecia) șl Teodora Tache 
(România).

Primele au intrat ta tatracere 
senioarele, toate cele patra re
prezentante «le noastre call- 
fictadu-ee ta turul ol doilea, 
ete dispontad de' adversare

caro nu le-au pus mari pro
bleme. Doar Isabela Martin, 
eonsiderînd (prematur) meciul 
Încheiat, s-a complicat singu
ră ta setul al doilea al parti
dei susfinute cu Plamena Go- 
govsk. (Bulgaria). Scor: 6—1, 
6—4. Iată șl celelalte rezulta
te al« tenismanelor române: 
Loredana Bujor — Cigdem Ka- 
yakan (Turcia) 6—0, 6—0, Teo
dora Tache — Filiz Uysal 
(Turcia) 6—1, 6—1, Daniela
Favăl — Amanda Milropoulou 
(Grecia) 6—0, 6—1.

Intre reuniunea fetelor, dis
putată dimineața, șl cea a bă
ieților. de după-amiază, s-a 
desfășurat festivitatea de des
chidere ■ Campionatelor Bal
canice In prezenta unul public 
numeros și a reprezentanților 
organelor locale.

Primii doi inlrați în concurs 
ta întrecerea masculină, Răz- 
v&n Ibi și George Cosac, au 
obținut victorii. Primul l-a în- 
tîtatt pe Orlin Stanolcev (Bul
garia) intr-o partidă ta care 
doar setul tatii a fost mai dis
putat, 
rfproc. 
perlor 
gîndit 
du-șt 
»ntagt
George Cosae a încheiat repede 
conturile cu Photiș Vazeoi 
(Greeted, 6—1, 6—3. impunln-

cel doi studiindu-se re- 
liu, dovedindu-se su- 

tehnic și tactic, șl-a 
bine jocul, surprinzîn- 
deseori partenerul cu 
scurte. Scor: 6—4, 8—0.

du-se ta special prin puternicul 
său serviciu, aplaudat la scenă 
deschisă. Au intrat apoi, pe te
ren ceilalți doi tenismani ro
mâni, Florin Scgărccanu și 
Adrian Marcu. Primul. într-o 
partidă fără istorie, a dispus 
cu 6—0, 6—0. de Murat Gurlcr 
(Turcia), cel de-al doilea, in
tr-un meci mai .disputat (în 
care Marcu a greșit destule 
mingi ușoare, echilibrînd astfel 
setul I) l-a învins cu 6—4, 6—3 
pe Kaya Seyda (Turcia).

Alte rezultate, feminin: Ze- 
telina. Nikolova (Bulgaria) — 
Christina Zaharioadou 7—6, 
2—6, 6—3, Galina Angelova 
(Bulgaria) — Lidia Soulll 
(Grecia) 6—3, 6—3, Christina 
PapadakI (Grecia) — Akisit 
Duygun (Turcia) 6—0, 6—2,
Ralița Milorieva (Bulgaria) — 
Gulberk Gultekin (Turcia) 
6—0, 6—3; două rezultate ne
scontate în concursul mascu
lin: Ivan Keskinov (Bulgaria)
— Tasos Baveîas (Grecia) 6—4. 
8—1, Aîatin Karagoz (Turcia)
— Milko Fetkov (Bulgaria) 
6-4, 3-6, 6—2.

Competiția continuă joi ou 
partidele turului al doilea, fe
tele întreeîndu-se dimineața, 
de ta ora 9, iar băieții după-a- 
miaza, de la ora 15,30.

Doina STÂNESCU

SPORTUL EW9 1IN LUME
DOI HALTEROFILI ROMÂNI

PE PRIMELE LOCURI

ACTUALITATEA

IN ATLETISM

ului pentru 
constructorii, 
:el prezent! §

pentru înfăptuirea exemplară 
a indicațiilor fi sarcinilor ș| 
primite eu acest prilej, pentra |g 
finalizarea eăH navigabile § 
Dunăre-BucureștL

IN CLASAMENTELE MONDIALE
PARIS, 16 (Agerpres). la 

clasamentele celor mal buni 
halterofili din lume pe anul ta 
curs, date publicității da Fe
derația internațională de spe
cialitate, ta categoria 100 kg pe 
locul I se află Nlcu Vtad 
(România), ca 417,3 kg ta to- 

sS talul celor două stiluri, urmat

do Serghei Kopitov (U.R.SJ3J 
— 402,5 kg. La categoria 60 kg, 
primul loe este ocupat de 
Attila Czanke (România) cu 
290 kg la oele două stiluri, se
cundat de Mihail Suvaev 
(U.RBAJ — 287,5 kg.

Him CONDUCE AUTORITAR
Campionatele Europene de natafie

LA JUMĂTATEA MARII
BONN, 16 (prin telefon, do 

ta trimisul nostru special). 
Continuă, ta cinci bazine, ta 
tot atttea discipline, Întrecerile 
„europenelor" de natație, ajun- 
■e, iată, la jumătate de drum. 
Cunttauă la nivel ridicat, do
vadă că la puține ore după ce 
e&zuse primul record al lumii 
la Înot a mai fost dobori! 
unul, performantă mai puțin 
■contată a Italianului Giorgjo 
Lamberti. devenit de marți cei 
dtatîi sportiv ce Înoată proba 
de 200 metri liber sub 1 minut 
șl 47 de secunde — mai exact 
1:46,69. 6-a decernat șl primul 
•ei de medalii la înot sincron, 
■ol®. unde, surprinzător, nu • 
mai triumfat, ca ptaă acum, o 
reprezentantă a Marii Britanii 
sau Franței. După cum se 
consemnează, pe mai departe, 
dispute de mare tensiune. Spre 
pildă, ta concursul săritorilor 
de 1a trambulină de 3 metri, 
sovieticul Gladcenko avea încă 
un avans de mal bine de 6 
puncte șl jumătate înaintea 
ultimei serii î chiar pe linia 
de sosire, favoritul rșzdelor, 
Albin Killat. a răsturnat ierar
hiile, grație saltului măiastră 
ta un „107 B“. cu coeficient 3,3.

Pentru înotătoarele noastre, 
miercuri a fost o zl fără pro
be. Afectată vizibil și firesc 
de nereușita de la 400 metri

mixt, probă ta care s-a aflat 
attt de aproape de o medalie 
șt a trebuit să se mulțumească 
eu poziția a IV-a, Noeml Lung 
s-a antrenat șl se antrenează 
eu gindul ta o rit mai bună e- 
voluție la 200 metri mixt, mai 
ales, și 400 m liber. La rindul 
ct. Tamara Costache promite 
o eu totul altă comportare de- 
dt ta „sută* în proba favori
tă, 50 metri liber din ultima zL

Calificată, după cum se știe, 
ta plutonul primelor 12 echipe 
ale continentului ee deține su
premația ta sportul cu mingea 
pe apă, echipa noastră a avut 
de susținut miercuri un med 
foarte greu, ta campania cam
pioanei ultimelor trei ediții ale 
C.E.. reprezentativa U.R.SJ3. 
Din păcate, tinerii poloiști ro
mâni au jucat mai mult de- 
dt timorat, cedtad ta un scor 
categoric î 5—12 (2—4. 6—3,
1—3. 2—2). Ei au avut doar un 
Început mai bun, dar ta con
tinuare «a greșit exasperant, 
ratînd nu mal puțin de 5 din 
cele 8 situații de superioritate 
numerică din primele două 
„sferturi", irosind nenumărate 
faze de atac. Au marcat: An
geleses 2, Ardelean, Hagiu, 
Georgescu, respectiv Apana
senko 3, Vdovin 2. Konstanti
nov 2, Gorșkov 2. Ivlev. Mar- 
gori. Karabutov. Au arbitrat

Întreceri
Hasekiogloa (Grecia) șt Dah- 
ler (R.F.GJ. Să sperăm til ju
cătorii noștri vor reuși joi, ta 
meciul ea selecționata Bulga
riei, o ea totul altă evoluție 
derit cea de azi (nx. ieri).

Rezultate tehnice, înot t 
masculin, 206 m liber: 1. Gior
gio Lamberti (Italia) 1:46,69 
(rec. mondial), 3. A. Wojdat 
(Polonia) 1:47,96, 3. A. Hol-
mertz (Suedia) 1:48,06 1 4 X
IM m liber feminin î 1. RJD.G. 
7:58,24, X. Olanda 8:08,00, 3.
Italia 8:10,49 ț pole masculin, 
turneul pentra locurile 1—U: 
grupa C j R.F.G. — Ungaria 
11—0, Italia — Cehoslovacia 
11—8, Grecia — Spania 9—711 
grupa D: Iugoslavia — Bul
garia 13—6, U.R.S.S. — Româ
nia 12—51 turneul pentra lo
curile 13—16 : Polonia — Ma
rea Britanie 10—4 ț sărituri, 
trambulină 3 m, masculin t 1. 
Albln Killat (R.F.G.) 672.75 p, 
2. AL Gladcenko (U.R.S.S.) 
688,42, 3. 3. Hempel (R.D.G.) 
663,84 p ț polo feminin: Un
garia — Suedia 20—5, Franța 
— Norvegia 12—8 ; înot sta- 
eron, solo : 1. Kristina Fala- 
rinldl (U.R.S.S.) 87,967 p, 2. 
Karine Schuller (Franța) 
87.550 p. 3. Karin Singer (Elve
ția) 86.317 p;

• în clasamentul general al 
„Marelui Premiu* continuă să 
conduci cehoslovacul Ivan 
Lendl, eu 6 598 puncte, urmat 
da vest-germanul Boris Bec
ker 3 679 puncte, suedezul Ste
fan Edberg 3 327 puncte, ame
ricanii Brad Gilbert 2 606 punc
te, John McEnroe 2 378 puncte 
șt argentinianul Alberto Man
eta! 2138 puncte.
• In finala turneului de la 

Pescara (Italia), jucătorul ita
lian Massimo Cierro l-a în
vins cu 6—3, 6—3 pe suedezul 
Magnus Larsson.

v

LA YAOUNDE, ta preliminari
ile Campionatului Mondial (zona 
Africii), echipa camerunului a 
întrecut eu 2—1 (2—0) formația 
Gabonulul. Golurile au fost ta- 
■crtae de Mbaoh (mln. 31 șl 

respectiv Nzamba 
‘LA’ TEGUCIGALPA, tot ta pre- 

UmlparlBe Campionatului 
dlai (zona CONCACAF) . .

mln. SS). 
(mln. 83).

Geo RAEȚCH1

Mon-
___________ ■ Selec

ționatele Salvador și Jrinidad — 
Tobog« au terminat la egalitate: 
6-6.

IN CONTINUAREA turneului 
pe care R întreprinde în R.P. 
Chineză, echipa braziliana F.C. 
Santos a jucat la Shengyang cu 
selecționata provinciei Liaoning, 
Au ctștigat fotbaliști! brazilieni 
eu 1—6 Q—») prin gotul marcat 
de Jose Roberto.

TURNEUL de la Kiev a fost 
ctștigat de echipa Fluintnense,

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT o PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BOX • Americanul Michael 

Nunn șl-a păstrat titlul de onm- 
pion mondial la categoria mij
locie (versiunea I.B.F.). tnvln- 
gînd Ia puncte, tn 11 reprize, pe 
I. Barkley, In gala desfășurată la 

*eno (Nevada).
CICLISM • La camnionatele 

Mondiale oe velodrom ce 
desfășoară la Lyon, proba de 
1 000 m cu start de pe loc a re
venit Iul .Tens GKIckHch (R.D.G.). 
cu timpul de 1 :04,032, urmat de 
Martin Vinnlcombe (Australia)

se

— 1:04,950, Aleksandr Klrlcenko 
(U.R.S.S.) — 1:05,060. Roeco
TraveUa (Elveția) — ) :05,75, Fre
deric Magne (Franța) — 1:06,010, 
Jose Moreno Perlnan (Spania) — 
1:06.514. • Turul Norvegiei
disputat tn 0 etape (800 km), a 
fost ctștigat de rutierul norve
gian Dag Erik Pedereen. 
timpul total de 191156 :C3, pe 
cui al doilea, ta 32 secunde, 
clasat Atle Kvaalsoll.

HOCHEI PE IARBA • 
Camnl-onaHil Mondial oenlru

cu 
lo- 
s-a

In
1u-

nlorl, ce se desfășoară la Ipoh 
(Malaezia), reprezentativa Aus
traliei a Învins cu 4—2 (2—1) 
formația Olandei, în timp ce se
lecționata Argentinei a Întrecut 
cu 4—0 (1—0) echipa Egiptului.

MOTOCICLISM • Pe circuitul 
de Ia Anderstorp s-au desfășurat 
întrecerile „Marelui Premiu” al 
Suediei la motoclcllsm viteză, 
probă eontînd pentru Campiona
tul Mondial. La clasa 50 cmc a 
terminat învingător americanul 
Eddie Lawson („Honda‘). cu o

medie orară de 155.929 km, iar 
la clasa 250 cmc pe primul loo 
s-a situat spaniolul Alfonso 
Pons („Honda").

șah • In runda a treia a 
turneului de la Skelleftea (Sue
dia) Șalov a remizat cu Karpov, 
egalitatea fiind consemnată șl tn 
partidele Vaganian — Selrawan. 
Ehlvest — Ribll Sax — Short. Kasparov a întrerupt In poziție 
complicată cu Hflbner. în clasa
ment conduce Valeri Salov 
(U.R.S.S.)) cu 2,5 p.

• In concursul desfășurat la
Llnz (Austria), atletul american 
Randy Barnes a stabilit cea 
mal bună performanță mondială 
a sezonului în proba de arun
care a greutății, eu 22,18 m; 
Alte rezultate: masculin. SOT m s 
Moussa Fall (Senegal) 1:45,62: 
100 m: Andre Cason (S.U.A.) 
10,17; 400 m garduri: Andre Phi
lips (S.U.A.) 48,39; ’IO m gar
duri: Renaldo Nehetniah (S.U.A.) 
13,32; feminin, 100 m: Merlcne 
Ottey (Jamaica) 22,28; 1 500 m t 
Leilute Baikauskaite ((T.R.S.S.) 
4:13,37 : lungime : Anke Behmer 
(R.D. Germană) 6.85 m.
• Cu prilejul campionatelor 

Franței, desfășurate la Tours, 
sprintera Laurence Blly a sta
bilit un nou record național în 
proba de 100 m plat, cu 11 se
cunde. Rezultate din concursul 
masculin: 106 m: Bruno Marie- 
Rose 10,16; 110 m garduri: Phi
lippe Tourret 13,44; greutate I 
Lue Viudcs 19,17 m; trlplusalt > 
Serge Helan 16,78 m.
• In cadrul „Cupei Americii*. 

oe se desfășoară la Bogota, 
sportivul cubanez Roberto Her
nandez's clștlgat 400 m tn 44,30, 
ecuadorianul Rolando Vera a 
trecut primul linia de sosire in 
cursa de 10 000 m, eu 29,21. iar 
mexicanul Luis Toledo s-a cla
sat pe locul întîl la 800 m, in 
1:49,20. Rezultate din concursul 
feminin: 200 m: Liliana Allen 
(Cuba) 22,70; suliță: Eva Laver
ne (Bahamas) 62,90 m: 800 m : 
Ana Qulrot (Cuba) 2:07,79.

care a Întrecut, tn finală, cu 
4—1 (după executarea loviturilor 
de la 11 m) o altă formație bra
ziliană, Bangu. La încheierea 
timpului regulamentar de joo, 
scorul a fost egal: 0—0. In parti
da pentru locurile 3—4, echipa 
A.S. Roma a dispus cu 2—1 (1—0) 
de formația Dinamo Kiev.JUC1ND în continuarea tur
neului pe care 11 întreprinde în 
Japonia. echipa Argentinians 
Boca Juniors a evoluat la To
kio in compania unei selecțio
nate nipone. Fotbaliștii argenti
nieni au terminat învingători cu 
1—0 (0—0), prin golul marcat de 
Antonio Fernando.

A ÎNCEPUT o nouă ediție a 
campionatului Cehoslovaciei. Ia
tă rezultatele: Inter Bratislava
— Bohemians Praga 1—1. Dukla 
Praga — Plastika Nitra 0—1, 
Ruda Hvezda Cheb — Sparta 
Praga 1—3, Dunajska Streda — 
Slovan Bratislava 0—1, T.E. Vit- 
kovice — Sigma Olomouc 4—2, 
Zbrojovka Brno — Banik Ostra
va 1—1, Slavia Praga — Spartak 
Trnava 3—0. Povaszka Bistrlca
— Banska Bistrlca 0—1.

IN PRIMA etapă a campiona
tului Olandei, s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Maastricht
— Tilburg 2—1. Twente Ensche
de — Roda Kerkrade 1—1. 
Utrecht — Feyenoord Rotterdam 
3—0, Volendam — Haarlem 1—0, 
Waalwljk — Groningen 3—1, 
Sparta Rotterdam — Nec Nijme
gen 1—2, Haga — Ajax Amster
dam 0—4, Arnhem — Fortuna 
Slttard 1—1. Meciul P.S.V. Eind
hoven — Den Bosch a fost ami
na t.
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