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VIZITA DE UKRD A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
IN CAPITALĂ

A fost inaugurată cea de a 
treia magistrală a metroului

ZIAR AL

Proletari din toate țările', unlți-vă 1

portul
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au efectuat, 
joi, 17 august, o vizita de lu
cru în Capitală, în timpul că
reia a fost inaugurată noua 
magistrală a metroului bucu- 
reștean.

Un număr impresionant do 
locuitori ai Bucureștiului au 
ținut să ia parte la această 
nouă întîlnire cu iubitul condu
cător al partidului și al tării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
Oameni ai muncii din marile 
întreprinderi ale Capitalei, stu
dent! și elevi, pionieri și șoimi 
ai patriei le-au venit în intîm- 
pinare cu inimile pline de 
bucurie, cu cele mai alese sen
timente de dragoste și prețuire. 
Prin manifestări vibrante, lo
cuitorii celui mai mare oraș al 
țării au ținut să exprime acum, 
în atmosfera de puternică an
gajare patriotică în care în
tregul nostru popor întîmpinâ 
a 45-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperia- 
listă și Congresul al XlV-lea 
al partidului, sentimentele de 
gratitudine pentru impresio
nantele prefaceri care au avut 
loc în CaDitală în anii Epocii 
Nicolae Ceaușescu, cînd, la 
inițiativa și sub îndrumarea 
nemijlocită a conducătorului 
partidului și statului, au fost 
create puternice platforme in
dustriale, s-a transformat din 
temelii înfățișarea urbanistică 
prin înălțarea unor impozante 
ansambluri de locuințe, s-au 
construit numeroase obiective 
social-culturalc

Cu satisfacție și profundă 
mindric patriotică pentru tot 
ce s-a realizat în cadj-ul am
plului program do sistematiza
re și modernizare, de înnoire 
continuă a Capitalei României, 
mii și mii de bucurcștcni au 
intimpinat și aplaudat cu multă 
dragoste și prețuire pc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și po 
tovarășa Elena Ceaușescu, po 
întregul parcurs al vizitei, 
înmînîndu-le cu afecțiune și 
gingășio flori, cxprimînd calde 
mulțumiri pentru grija ce o 
poartă oamenilor muncii din 
întreaga țară. Prin uralc și o- 
vații puternice, s-a dat glas și 
cu acest prilej deplinei ade
ziuni față do Ilotărîrea Plena
rei Comitetului Central al 
P.C.R. privind propunerea de 
reînvestiro a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XlV-lea al partidului, 
în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, pentru a conduce în

continuare cu aceeași clarvi
ziune destinele poporului și ale 
țării pe calea luminoasă a so
cialismului și comunismului.

Vizita a început pe șantierul 
monumentalului edificiu public 
de importanță republicană care 
va adăposti MUZEUL NAȚIO
NAL DE ISTORIE AL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMA
NIA. Amplasat Ia confluența 
unor mari artere — Calea 
Plevnei, Știrbei Vodă și Spla
iul Independenței —. noul mu
zeu, prin semnificația social- 
politică și grandoarea arhitec
tonică, vine să întregească în 
mod reprezentativ zestrea edi
litară a Capitalei.

Frumusețea construcției este 
întregită și de faptul că fațada 
din Bulevardul Știrbei Vodă 
este străjuită de un balcon- 
impunător, avînd de o parte 
și de alta trepte construite in 
formă de amfiteatru, acestea 
constituind tribuna oficială 
pentru marile demonstrații ale 
oamenilor muncii din Capitală 
cu prilejul unor evenimente 
politice de însemnătate deose
bită în viața țării.

Examinînd stadiul lucrărilor 
de construcție a impunătorului 
ansamblu muzeal, secretarul 
general al partidului a cerut 
arhitecților, constructorilor, e- 
dililor Capitalei să acorde, în 
continuare, o atenție deosebită 
fiecărei clădiri ce se înalță în 
prezent în București, astfel in
cit tot ceea ce se realizează 
să confere Capitalei autentice 
valori urbanistice, să reprezin
te o expresie de referință a 
arhitecturii românești.

tn continuare, în cadrul vi
zitei a avut loc un moment aș
teptat cu deosebit interes și 
bucurie de locuitorii Capitalei: 
în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a. fost dată în 
folosință cea de-A TREIA MA
GISTRALA A METROULUI, 
cuprinsă între stațiile Gara de 
Nord și Dristor II.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu în stația Gara 
de Nord a fost salutată cu 
deosebită bucurie, cu puternice 
și îndelungi aplauze de con
structorii și personalul Me
troului, de mii de bucurcșteni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost informați de ministrul 
transporturilor și telecomunica
țiilor, Pavel Aron, ’• do minis
tru! construcțiilor industriale, 
Alexandru Dimitriu, și de di
rectorul general al întreprin
derii Metroul București, Petre 
Constantinescu, că angalamen- 
tul luat de constructori în fața
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Sub vigurosul impuls al Daciadei

(Continuare în pag. a 4-a)

ACȚIUNI CU AMPLĂ PARTICIPARE 
A TINERETULUI, A OAMENILOR MUNCII 
cunoscut, cu precădere după 
Congresul al IX-lea al partidu
lui, profunde prefaceri înnoi
toare. In acest sens, ar fi 
de-ajuns să cităm „Expedițiile 
Cutezătorii" pentru pionieri 
sau „Zilele orientării turisti
ce", care au reunit de-a lun
gul anilor mii și mii de parti
cipant!. Sau, dacă mai este 
nevoie, să reamintim că, sub 
emblema tot mai cunoscută și 
îndrăgită a Daciadei. sub vi
gurosul el impuls, o serie de 
competiții și-au mărit dimen
siunile, cum ar fi, spre exem
plu, tradiționala acțiune turis
tică „Chemarea toamnei", or
ganizată în județul Sibiu, care 
a stabilit, prin miile și miile 
de participanțl, un adevărat 
record de participare.

Asemenea acțiuni au avut și 
au un larg ecou în rîndurile 
copiilor din grădinițe și școli, 
ale tinerilor din întreprinderi 
și instituții, ele constituin- 
du-se nu numai într-o între
cere propriu-zisă. ci șl într-un

minunat prilej de participare 
tn nțiasă a mii de tineri la re- 
creere. La petrecerea plăcută a 
timpului tn aerul curat al pă
durii. cu efecte benefice pen
tru sănătatea și regenerarea 
forței lor creatoare.

Avînd în vedere cadrul deo
sebit de stimulator al Dacia- 
dei și pornind de la însufleții 
torul Mesaj adresat de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recentei Conferințe a mișcării 
sportive — mesaj în care se 
subliniază: „Pe primul plan
trebuie situată desfășurarea 
unei ample activități de ma
să, in care să fie antrenați toți 
tinerii, toți cetățenii la prac
ticarea exercițiilor fizice, a 
sportului și turismului" —, Co
misia centrală de specialitate 
din cadrul F.R.T.A. organizea
ză două importante întreceri 
dedicate marilor evenimente

§ Neîndoielnic că în anii socia- 
îj lismului turismul, sub toate 
S; formele sale, a contribuit la 
§ petrecerea, în mod instructiv 

și educativ, de către cetățenii 
§ de toate vîrstele, a “----- ’

liber și. totodată, la 
rea lor mai activă în 
conomlcă și socială a patriei. 
O contribuție majoră în acest 
sens și-a adus-o turismul de 
cînd,, din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a fost 

§ creată marea competiție na- 
§ tională Daciada. Prin ea s-au 
S; deschis larg porțile pentru a- 
Ș tragerea a milioane de tineri 
Ș și vîrstnici spre zonele turis- 
§ tice și de agrement ale tării. 
Ș spre locuri de o neasemuită 

frumusețe, către așezări ce au 

(toii TENISMANII ROMÂNI, ÎN SEMifINAlEIE CAMPIONATELOR BALCANICE 
I TlRGOVIȘTE, 17 (prin tele- 
§ fon). Semifinalele la simplu 
S; feminin ale Campionatelor Bal- 
§ canice de tenis, găzduite de 
Ș baza sportivă „Crizantema" din 

localitate, se vor desfășura în-
§ tre reprezentantele țării noas- 

tre, Loredana Bujor — Teodo
ra Tache, pe de o parte, și Da
niela Pavăl — Isabela Martin, 
pe de alta. Ele s-au dovedit a 
fi cele mai valoroase dintre 
competitoarele prezente, toate 
reprezentativele deplasînd la 
această competiție prima lor 
garnitură, cu excepția echipei 
bulgare.

Cea mai facilă victorie a ob- 
tinut-o Loredana Bujor, care 
a dispus cu 6—3, 6—1 de Ze- 
telina Nikolova (Bulgaria), 

Ș sportiva noastră evoluînd cu o 
§ dezinvoltură sporită de la o zi 
§ Ia alta. Daniela Pavăl și-a 
§ surprins mereu adversara cu 

execuțiile sale rapide (lovituri 
ÎJ de dreapta șl rever. în cros 
§ și în lung de linie), cîștigînd 
Ș eu 6—0, 6—2 întîlnirea cu Ra- 
§ lița Milorieva (Bulgaria), cap 

de serie nr. 2. Teodora Tache, 
§ la rîndul ei, a cîștigat cu 6—4, 
§ 6—4 întîlnirea cu Galina An- 

ghelova (Bulgaria), după un 
Ș meci în care s-a aflat mereu 
§ la cîrma jocului. Ea s-a dis- 
§ tanțat la 4—0 (în primul set) 

și 5—2 (în setul al doilea), dar, 
& deprindere mai veche a tenis-

§

i

I

Concursul internațional de ciclism „Prietenia41

timpului 
integra- 
viața e-

loan NOVAC

(Continuare tn pag. 2-3)

AZI. PE ȘOSEAUA BUCUREȘTI - PITEȘTI, START ÎN PRIMA ETAPĂ----- , - - T

Găzduită de țara -noastră, e- 
diția din acest an a concursu
lui international de ciclism 
„Prietenia", competiție rezer
vată juniorilor născuți în a- 
nul 1972, aliniază la startul ce
lor două probe. contratimpul 
pe echipe și fondul individual, 
sportivi din următoarele țări: 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, Uniunea 
Sovietică și România.

Vom urmări — așa cum se 
anticipează și așa cum s-a do
vedit a fi, de fiecare dată, 
acest Concurs Prietenia — un 
veritabil minicampionat mon
dial, reprezentativele U.R.S.S. 
și R.D. Germane, țări care își 
dispută supremația in ciclis
mul mondial amator, aruneînd 
în luptă nu doar pe cei mal 
buni juniori ai lor la ora ac
tuală, ci, totodată, și pe even
tualii component! ai loturilor 
pe care le pregătesc încă 
pe acum pentru J.O. de 
Barcelona *92. Se așteaptă, 
să, o replică puternică a 
digtilor din Polonia și Ceho-

de 
la 

fri
ci-

9 ■ " ’ - - - y

slovacia, țâri al căror rutieri 
s-au impus de fiecare dată a- 
tenției specialiștilor, iubitori
lor sportului cu pedale. Aces
tora li se adaugă, cu șansa pe 
care o are fiecare participant, 
și sportivii din Bulgaria, unde 
ciclismul a dat la iveală. în 
ultima vreme, performeri de 
prima mină. In ceea ce-i pri
vește pe tinerii noștri cicliști, 
ale căror prestații din compe
tițiile interne ne-au oferit nu
meroase argumente pentru a 
consemna continua lor evolu
ție valorică, vor lupta cu toa
te forțele, așa cum ne-a de
clarat Gheorghe Neagoe, an
trenorul principal al 
pentru valorificarea 
pe care le conferă 
propriu**.

Așadar, la startul 
probe, contratimpul pe echipe 
(4 ture a 17,5 km), care se va 
disputa astăzi, 18 august, pe 
șoseaua București — Pitești, 
între kilometrii 37—54,5, Ince- 
pînd cu ora 9,30, echipa noas
tră fiind compusă din Lucian

Boari, Marcone Birsan, Dumi
tra Nedelcu și Dumitru Lau- 
rențiu. La startul celei de-a 
doua probe, fondul individual 
(108 km), care se va disputa 
duminică, 20 august, pe șoseaua 
București — Giurgiu, între ki
lometrii 10—64, și retur, de la 
ora 10,00, vom prezenta un lot 
lărgit, alcătuit din 12 rutieri.

A.B.S. BISTRIfA
iotului, 

șanselor 
„terenul

primei

manilor noștri, s-a relaxat, 
permițîndu-i adversarei să se 
apropie de fiecare dată. La fel 
s-a comportat și Isabela Mar
tin, care, după ce a cîștigat 
primul set cu 6—0, a menți
nut ritmul rapid de joc doar 
pînă la 4—2 în cel de-al doi
lea, moment în care Christina 
Papadaki (Grecia) a forțat, 
reușind citeva mingi plasate, 
iar situația din teren și sco
rul s-au echilibrat: 4—4. în fi
nal; Isabela și-a adjudecat se
tul cu 6—4.

în proba de dublu feminin, 
care se joacă sistem turneu, 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate: România (Tache,
Martin) — Turcia (Duygun, 
Kayakan) 6—0, 6—4. Grecia
(Papadaki, Mitropoulou) — 
Bulgaria (Anghelova, Gogov- 
ska) 6—2, 1—6, 6—4.

Reuniunea de după-amiază, 
rezervată băieților, ne-a adus 
aceeași satisfacție, toti cei pa
tru tenismani români ciștigind 
si astfel. în semifinale se vor 
întîlni Florin Segărceanu cu 
Răzvan Itu și Adrian Marcu 
cu George Cosac. 6—4. 6—1.
scorul partidei dintre FI. Se
gărceanu și Ivan Keskinov 
(Bulgaria), reflectă perfect

realitatea din teren, jucătorul 
nostru demonstrîndu-și cu pri
sosință superioritatea la toate 
capitolele. Incepind mai timid 
meciul cu George Kalovelonis 
(Grecia), un jucător cu un 
gabarit impresionant și servi
ciu puternic, Răzvan Itu a 
pierdut prjmul set cu 3—6, dar 
în 'următoarele două s-a con
centrat șl, atent la retururi, și-a 
scos adversarul din ritm prin 
jocul variat practicat, adjude- 
cîndu-și-le cu 6 —1. 6—4. și, cu 
aceasta. obținînd o 
muncită dar pe deplin 
tă. După trei ora de 
caniculă, partida dintre 
Cosae și Milen Velev 
ria) a revenit primului 
rul de 6—3. 3—6. 1—6. Cosae 
n-a jucat la ootentialul său 
maxim, bazîndu-se din nou, în 
exclusivi cat î. pe serviciu care 
l-a funcționat, ce-i drept, dar 
a practicat și un .joc defensiv 
din spatele terenului care l-a 
dezavantajat. Singura alternati
vă nentru a contracara icicul 
adversarului a fost atacul la 
fileu șl, folosind-o, el șl-a ad-

victorie 
merita- 
ioc ne 

George 
(Bulga- 
cu sco-

„ Doino STĂNESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

In „Cupa României" la tir

TREI MERITUOȘI ÎNVINGĂTORI
Ieri, la Poligonul Tunari din 

Capitală, Întrecerile din cadrul 
„Cupei României" la tir 'au 
continuat tot atît de spectacu
los ea in prima zi. In cele trei 
reuniuni finale impunindu-se 
reprezentanții cluburilor fanion 
din București în tirul nostru, 
adică Steaua, Dinamo și O- 
limpla, prin Ștefan Buicliu Ia 
pușcă liberă. Ana Buțu la 
pistol sport șl, respectiv. Au
rora Ștefan la pușcă standard.

Păstrlnd cronologia desfășu-

rării finalelor, vom începe re
latarea cu această din urmă 
Drobă. După concursul pro- 
priu-zis. la care au fost pre
zente 16 trăgătoare, au rămas 
să-șl dispute ordinea de cla
sament primele opt în frunte cu 
Aurora Ștefan, care acumula
se 571 p. La 6 p de ea se afla 
Iuliana Crăciun (A.S.A. Meta
lica Oradea), la 8 p Daniela

(Continuare tn pag 2-3)

0 UNITATE TOT MAI SOLICITATA
PENTRU CALITATEA SERVICIILOR

In ultimii ani tot mai mul
te loturi sportive și în spe
cial de fotbal și-au făcut sta
giile de pregătire pe bazele 
Consiliului sportiv al județu
lui Bistrița-Năsăud, care au 
găzduit, de asemenea, și im
portante competiții oficiale in
terna fi internaționale. Califi
cativul .foarte bine1* exprimat

de reprezentanții federațiilor 
noastre și oaspeții străini au 
vizat nu numai condițiile na
turale propice și frumusețea 
locurilor, ci și asistenta orga
nizatorică, tehnică și materia
lă asigurată de activul sportiv 
bistrițean. Iată de ce ne-am 
propus o discuție cu președin
tele C.J.E.FJ3. Bistrita-Năsăud,

PRESTATE
Constantln Sănduță, și repre
zentanți ai Administrației Ba
zelor Sportive, în speță con
tabilul șef — Laura Login și 
șeful Complexului Municipal — 
Alexandru Hatfaludi.

Mircea COSTEA

(Continuare tn pag.. 2-3)



SURPRIZE LA MOTOCROS
Etaoa a Ii-a a Campionatelor 

Republicane de motocros pe e- 
chipe, desfășurată pe un tra
seu ales Sn premieră la margi
nea municipiului Timișoara, ■ 
fost marcată de surprize lide
rele clasamentelor generale. 
Steaua — la 250 cmc (seniori) și 
Poiana Cîmpina — la 50 cmc (ju
niori) fiind nevoite să cedeze 
locurile ocupate după primele 
confruntări. Echipele Învingătoare : Torpedo Zărneștl — 83 p 
Ia 250 cmc (P. Titilencu — 44 p.
D. Titilencu — 25 p, M. Butuza
— 14 pi, Steaua — 83 p la 123 
cmc (I. Bogdan — 43 p, E. DOrr
— 40 p), Electro Sf. Gheorghe — 
78 p la 80 cmc (F. Szilaghi — 50 
p A. szilaghi — 28 p). Torpedo 
Zărneștl — 92 p la 50 cmc (B. 
Jinga — 47 p, C. Lucacl — 25 p, 
Gh. Cotoroș — 20 p).

CLASAMENTE GENERALE DU
PĂ DOUA ETAPE 1 250 cmo —
1. Torpedo Zărneștl 163 p, ț. 
Steaua 160 p. 3. Steagul Roșu 118 
p; 125 cmc — 1. Steaua 167 p,
2. Electro Sf. Gheorghe 136 p, 3. 
I.R.A Te. Mureș 122 p; 80 cmc
— 1. Torpedo Zărneștl 164 p, 3. 
Electro Sf. Gheorghe 152 p, 3. 
steaua 113 p; 50 cmc — 1. Tor
pedo Zărneștl 173 p, 3. Poiana 
Cîmpina 143 p, 3. Electro Sf. 
Gheorghe 104 p. Următoarea eta
pă va avea loc duminică 3 
septembrie la Cîmpulung Mus
cel.

CAMPIONII - IN... CRIZA
DE TIMP. DAR ARBITRII î

Doi actuali campioni la moto- 
•ros. șl anume talentații Florin 
Pop (Steaua, la 256 cmc — se
niori) și Csaba Tompa (Electro 
Sf. Gheorghe. la 125 cmo •— ti
neret) s-au aflat duminică In™ 
criză de timp pe traseul de la 
Timișoara. Despre cel dintîi. ca
re ne obișnuise să-l vedem per
manent angajat In lupta pentru 
un loc pe podium nl a-a spus 
că nu s-a clasat in prima man
șă deoarece a parcurs doar 1# 
din cele 14 ture obligatorii, iar 
In a doua .rundă” a fost ulti
mul sosit (locul 11). în schimb, 
el a fost văzut că și-a obstrue- 
Ponat adversarii, ceea ce l-a de
terminat pe arbitrul principal A- 
tanase Constantinescu (Bucu
rești) să-1 atenționeze ta două 
rînduri cu steagul albastru. Da

că s-ar fi aplicat însă regulamentul 
după primul avertisment stelistul 
ar fi trebuit să fie descalificat 
In eeea ce-1 privește pe al doi
lea campion, Csaba Tompa. a- 
eesta n-a putut lua startul In 
Srima manșă șl. In loc să-și 

npingă mașina pînă la zona de 
reparații situată la cîteva zeci 
de metri distanță, pentru a re
media defecțiunea apărută, a 
rămas lingă grilă să schimbe bu
lls de la motor. dună care a por
nit In cursă ca și ctnd nu s-ar 
fi întîraplat nimic. în vervă 
deosebită, la un moment dat a 
preluat chiar conducerea Întrece

înaintea noului campionat al Diviziei A de rugby

LOTURILE ECHIPELOR DIN PRIMA GRUPĂ VALORICĂ
STEAUA BUCUREȘTI. Pre

ședintele secției: ing. A. Bojenescu. Antrenori : Th. Râdulescu — an
trenor emerit. Ad. Mateescu. 
Lotul de Jucători (de la fundaș 
la linia I) : L. Codoi 32 ani — 
175 cm înălțime — 80 kilograme. 
D. Popescu 23—180—80, D. Boldor
21— 177—78, L. Hodorcă 29—186— 
83, B. Șerban 22—187—88, C. Con
stantin 22—183—82. V. David, 28— 
184—86. Gh. Vărzaru 29—187—82
M. Nedelcu 19—178—78. D. Ale
xandru 36—182—84. C. Ignat 26— 
182—85, T. Coman 27—168—63, D. 
Drăghici 23—169—63, FI. Murariu
34— 186—90, Al. Râdulescu 31—190 
—92, c. Fiorea 29—135—90, C. lo
se! 21—190—90, B. Budișteanu 19— 
190—100. Tr. Oroian 24—193—105
M. Moțoc 23—194—100, V. Avram 
23—184—90, M. Moț 33—170—85. D. 
Căinaru 36—184—100, Gh. Leonte 
26—186—110. G. Dumitrescu 24— 
178—115, L. Costea 22—184—102. 
D Mehcdlnteanu 22—184—103.

DINAMO BUCUREȘTI. Președin
tele secției : C. Mateescu. Antre
nori : Gh. Nlca și M. Paraschiv. 
Lotul de jucători : șt. Tofan 24 
ani — 179 cm — 78 kg. M. Toa
der 26—182—83, C. Popescu 29— 
178—79. N. Copil 25—180—81. C. 
Bituleanu 24—179—78, Ad. Lungu
29—180—81, C. Franciuc 21—179—80. 
O. Boboc 20—177—75. S. Bumb
22— 177—77. N. Soare 20—182—79 
(de la C.F.R.. Brașov), FI. Ion 
21 —181—80. D. Neaga 24—179—76. 
M. Paraschiv 35—178—81. G. Tu
tu nea 23—178—78. I. Doja 23—192 
—94, A. Gurănescu 22—187—92. 
Cr. Răducanu 22—198—102, R. Mu
ra ru 23—184—88. c. Coiocariu 24— 
197—103, Gh. Caragea 30—195—113. 
V. Tufă 24—179—87. Gh. Ion 2S— 
177-35. I. Bucan 34-182-108. V. 
P'-ri ■’o—183—104, C. Gheorghe
35— 185—112, Ad. Sălăgeanu 22— 
184—112 D. Nicolae 19—180—92 (de 
la Gloria București).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE. 
Pre'edintele secției : ing. N. Ur- daru Antrenori : FI. Popovlci șl 
R. Trnvancsev. Lotul de jucători: 
A. Cîoînan 32 ani — 176 cm — 
75 l-l. I. Vasilache 26—180—80 
I. Bucșa 29—176—78. R. Osiac 
25—174—75. M. Pascale 33—180— 
73. I. Cîrstea 22—182—80, N. Fu- 
i'na 24—182—81, G. Sava 23—180— 
80. P. Rada 31—174—75, V. Ion 
31—176—82 V. Cantea 35—176—80 
C. Florcseu 26—172—65. S. Sece- 
laanu 28—176—74, Ov. Șugar 27— 
130—35. FI. Nlstor 30—187—90. 8. 
Duma 23—185—87 A. Aelenei 22— 
181—90, Gh. Demian 33—196—100

Pv.JL-ă 39—185—102. C. Ste- 
fiuc 32—183—102. S. Ciorăscu 23— 
197—106, Ad. Predescu 25—194— 
100 N. Gheorghe 30—178—95, C. 
Ebu 34—172—92. I. Viland 31—172 
89, Al. Csoma 29—182—104, FI. lo- 
niță 36—181—115, E. Melniciuc 
33-183—102. V. Lucacl 20-180—108.

rii. dar in final a sosit pe po
ziția a doua. In tlmD ce juriul 
concursului 11 anunța că™ a fost 
exclus din cursă. De oe arbitrul principal. nu l-a administrat 
sanc,iunea cuvenită de la în- 

u mai fost și alte ta- 
i-'ri ale regulamentului, ne-a 

«pus cunoscutul antrenor bucu- reștean Gheorghe Ioniță. Au 
existat greșeli și la Sf. Gheor
ghe, >1 la Zărneștl, dar atîtea 
erori de arbitraj ca la Timișoara 
n-am mai văzut", a conchis in
terlocutorul Chiar asa să fi fost?

PREMIUL CEL MARE
Am fost informați că organi

zarea etapei a doua a campio
natelor de motocros pe echipe a 
fost Ireproșabil asigurată de 
conducerea I.T.S.A.I.A. Timișoa
ra (director — loan Popa), aso
ciația sportivă de aici (pre
ședinte — loan Dragomlr) și 
secția moto (antrenor — Gri- 
eore Bereny) începînd cu amenajarea traseului șl «erminlnd 
cu trofeele acordate conrjrenti- 
lor merituoși. In cadrul festivită
ții de Închidere a concursului

CUPA ROMÂNIEI* 1 * * * V. LA TIR

Toader și la 10 p Daniela Ic
niți. ambele de La Dinamo. 
Acest« diferențe s-au păstrat 

pînă la locul cinci, cind Toa
der. cu un „6'*. a ieșit din 
cursa pentru podium pe care 
au continuat -a celelalte spor
tive. toate trei punctind Insă 
aproximativ egal. De aceea, pe 
primele două locuri: L Aurora 
Ștefan «61 p (90 in finală), 3. 
Iuliana Crăciun 655 p (90), 
Pe locul 3 — cu cel mal bun 
punctaj In finală. 91 p —, Da
niela Ioniță 652 p. In timp ee 
Daniela Toader a adunat nu
mai 649 p (86).

Din cele 35 de trăgătoare cu 
pistolul sport, opt au evoluat 
In finală. Dintre acestea. cu 
cele mai mari șanse de a cîș- 
tiga. Ana Buțu (1 Anișoara 
Matei (Olimpia), amîndouă tu 
576 p, și — de ce nu? — tînă- 
ra Daniela Dumitrașcu (Stea
ua). cu 572 p. Căldura, emoți
ile și poate o mai bună pre
gătire au fixat următorul... 
podium: L Ana Buțu 673 p

FARUL CONSTANTA. Președin
tele secției : Ing. I, Georgescu. 
Antrenori : M. Naca și Gh, Du
mitru. Lotul de Jucători : Gh. 
Fiorea 32 ani — 176 cm — 74 kg, 
V. Brici 19—186—80 (de la C.S.Ș.
2 Constanța). C. Sasu 21—188—78, 
M. Cumpătescu 20—184—80, Ad. 
Ținea 22—178—78, I. Zamfir 25—
180—86. D. Istrate 31—182—82, FI. 
Popescu 19—176—78 (de la C.S.Ș.
3 c-ța). R. Bezușcu 29—176—78,
E. Fiorea 21—184—77 (de la C.F.R. 
C-ta) V. Bezărău 25—180—77 
(de la Știința Petroșani). S. 
Trancă 20—176—74, M. Foca 21— 
178—77. V. Giuglea 30—191—95, E. 
Necula 29—188—92, L, Țuțuianu
21— 191—89, Gh. Dumitru 37—194— 
106. șt .Constantin 30—198—102, 
S. Galan 32—198—96, Cr. Brănes- 
cu 21—198—98, N Brănescu 23— 
197—92. N. Marin 21—196—92, L. 
Sîrbu 22—194—100 (de la Sportul 
Studențesc). F. Grigore 33—178— 
88, N. Lupu 25—181—90, I. Ne- 
greci 19-178—80, FI. Opri» 33—182 
—104, Cr. Constantin 22—182—98,
I. Pătrăhău 19—185—95 (de la 
CSȘ 2 C-ta), L. Rotaru 19—185— 
86. M. Dragomlr 20—183—98.

RULMENTUL BIRLAD. Pre
ședintele secției : ing. Dau Ti- 
mofte. Antrenor : P, Florescu. 
Lotul de Jucători : I. Iacob — 32 
de ani — 178 cm — 74 kg. I. 
cheptea 25—180—78, Gh. Zavate
22— 177—72. C. TiricA 22—170—70,
D. Ifrim 28—176—78, D. Leu 24— 
186—75, L. Abutoale 29—178—78,
V. Holban 29—175—87. C. Sîrghie 
31—178—78 B Labă 18—169—73, 
V. Palalale 22—178—78, 1. Flori
cică 34—171—68. L. Burghelea 23 
—167—68. 1. Ținu 33—170—66, N.
Zavate 31-185-90, C. Arhip 26- 
186—87 G. Căuia 30—184—88. N. 
Ștefănică 33—194—82. A. Manola- 
che 22—190—95, D. Fîntînaru 29— 
190—98. C. Spâtaru 31—195—103, 
D. Rășcanu 28— 186—102, D. Nl- 
coară 29-188—90, V. Tiliuță 28- 
175—90. L. Nedelcu 20—178—74, P. 
Șandru 22—180—90, V. Cernat 32— 
178—90. M. Ghimbută 26—182—100,
F. Rogoz 25—187—105.

CONTA CTO ARE BUZĂU. Pre- 
ședințele secției : ing Ș. Ghica, 
vicepreședinte : I. Predoi. Antre
nori : P. Cosmănescu — antre
nor emerit. N. Cioarec și H. 
Dumltraș. Lotul de jucători : A. 
Dinu - 30 ani — 176 cm — 76 
kg. N. Zăbavă 22—176—78, N. 
Tudor 31—178—85 C. Cruceanu 
22-176-70 (de la U.R.A. Tecuci), 
M. Pascu 31—180—72, Cr. Capma- 
re 29—176—82. T. Cloblcă 29—176 
-80. I. Olaru 24—176—76 (de la 
C.F.R. Buzău). C. Petrescu 19— 
184—78 V. Popișteano 22—162—64, 
V. Gomoescu 29—170—72. N. Dima 
19—162—70. M. Blembea 21—170— 
70. V. Iancu 33—182—92, M. Ar-

(Urmare din pag. 1)

■-au decernat 36 de cupe latxrea- 
țllor șl celorlalți sportivi care 
au urcat pe podium, premiul cel 
mai mare fiind atribuit celui 
mal tinăr motocrosist, Andraș 
Tamaș (Electro Sf. Gheorghe), 
In virată de 8 anii Dacă dumi
nică micuțul alergător a fost 
nevoit să oprească din cauza u- 
nel defecțiuni, tn prima etapă, 
de la Zărneștl, el i-a detașat ta 
principalul realizator al echipei sale (50 cmc), cu 23 p.

UN CRAINIC INSPIRAT
Debutlnd In transmisiile reu

niunilor de dirt-track, Juristul 
Constantin Nicolae, din Brăila, 
s-a dovedit a fi. din start, ta... 
vîrf de formă la prestigioasa 
competiție dotată cu «Cupa Prie
tenia”, găzduită de pista Stadio
nului Municipal din orașul de la 
Dunăre. Temeinic documentat, 
el s-a menținut intr-un perma
nent șl interesant dialog cu „tri
bunele”, arătîndu-se un cratale 
inspirat.

Rubricâ realizați da
Traian IOANITESCU

(97 In finală), 2. Anișoara Ma
tei 670 p (94). 3. Daniela Dw 
mitrașcu 664 p (92).

Cea mai spectaculoasă An
ine finale a fost, fără îndoială, 
cea de la pușcă liberă, unde 
arbitrii au consemnat patru e- 
galități intre steliștii Ștefan 
Buicliu și Constantin Stan, am
bii în luptă directă pentru lo
cul lntîi (1167 p. 1177 p. 1195 
p și 1205 p). Pînă la urmă, da
torită unui „5“ la antepenulti- 
mul foc, Stan a trebuit să se 
recunoască învins, dar, să re
cunoaștem, el remontase spec
taculos (pe parcurs) cele 4 p 
care-1 despărțeau de lider du
pă concursul propriu-zis, ba 
chiar trecuse în fruntea clasa
mentului după primele trageri, 
cu 1159 p, în timp oe Buicliu 
avea 1158 p. Așadar, clasamen
tul primilor trei: 1. Ștefan 
Buicliu 1230 p, 2. Constantin 
Stan 1228 p. 3. Ion Joldea (Di
namo) 1222 p.

Mîine. o finală de mare a- 
tracție : pistol viteză.

loan NOVAC

■ene 33—176—84. Ad. Anghel 38 
—178—91. H. Dumitraș 29—192— 
100, Cr. Gheorghiosu 34—204—115,
N. Neacșu 29—188—100, Ad, Lo- 
maca 21—195—102, E. Lavrlc 29—
194— 105, Ad. Constantin 29—174— 
89, St. Filipoiu 30—181—88, L A- 
lexandru 30—187—98, F. Andronlc 
29—177—100, N. Cioarec 37—183— 
95. C. Stan 20—184—92,

GRIVITA ROȘIE. Președintele 
secției : E. Tăcu. Antrenori: R. 
Demian, E. Pasache. Lotul de 
jucători : T. Tudose 33 ani — 
186 cm — 85 kg, P. Carp 25—184 
—80, Gh. Brădățean 20—184—72.
C. Tudor 32—180—76, C. Calafe- 
teanu 24—180—73, I. Nicolae 28— 
180—70, C. Petre 23—182—70, L. 
Drăghia 22—176—68, T. Radu 30— 
170—68. V. Anton 34—174—75, V. 
Udroiu 22—178—68, Gh. Dinu 27— 
190—95, A Pongracz 28—198—100, 
M. Gurămare 29—198—98. T. Brin- 
ză 21—203—100 I. Stroe 33—198— 
105 D. Dinescu 27—197—102. Cr- 
Sheorghe 21—131—85, Ov. Clreel 

16—192—85, I Marcu 27—190—95, 
A. Ion 38—190—91, G. Vlad 20— 
185—90, AL Toma 22—178—96 (de 
la Constructorul Feroviar).

UNIVERSITATEA ELTIM TI
MIȘOARA. Președintele secției : 
Ing. I. Staicu Antrenor : Gh. 
Rășcanu, Lotul de jucători : N. 
Grigoraș 26 ani — 185 cm — 85 
kg. F. Fiat 27—173—71, Ad. Mi- 
tocaru 21—178—76, M. Tolan 21— 
183—80, N. Eftlmescu 21—180—78. 
R. Voinov 28—170—70, N. RA- 
cean 25—178—83. T. Gherghe 23— 
169—75, AI. Democoș 30—170—74, 
FI. Buruiană 27—180—84, Ad. A- 
chimov 25—179—77, Gh. Roxin
25— 169—68. V. Lazăr 29—192—105.
D. Nlstor 27—183—89, L Mircioa- 
gă 26—186—86, Ov. Tepurică 26—
195— 110, Ov. Ardelean 25—194—98, 
FI. Beraru 31—192—99. I. Căpră- 
roiu 33—186—98, C. Pleșca 21—194 
—100, I. Brînză 28—170—91, Gh. 
Niță 28—177—84, I. Basanciuc 82 
—177—96. FI. Tită 31—180—107, Z. 
Lany 26—177—106, C. Chlriac 20— 
180—96. V. Rarinca 31—178—94, D. 
Pasula 21—178—80 (de la Steaua).

C.ș.M. sibiu. Președintele sec
ției : ing. I. Vasiu, Antrenor : 
Em. Sîrbu. Lotul de Jucători : 
V. Mitocaru 25 de ani — 180 cm 
— 81 kg. I. Ivanciuc 22—180—78,
N. Anton 20—178—79 (de la 
I.F.E.T.) I. Negru 31—174—78. M. 
Sărac 31—173—76, M. Dragomlr
26— 182—82 I. Amarie 27—179—88O. Becheș 34—175—80, M. Feraru 

33—174—72. St. Roșu 25—189—86, 
A. Galamaz 31—185—86, G. Dobre 
22—171—78. C. Fugigl 19—179—82, 
D. Pădureanu 19—183—95, C. Dră- 
guceanu 19—189—104. R. Zuzu 26 
—189—86. I. Leordean 30—187—80, 
FI. Zclcu 28—187—80. Gh. Coclr- 
că 31—186—85. L Constantin 22—

CÂIAIIUL ÎȘI AȘHAPTĂ OASPfTIi PENTRU 
„TUEINEUl PRIETENIA* LA HANDBAL LEMININ

«mnmnnmr

Cu o frumoasă tradiție organi
zatorică. munlciDluluî Galati 1 
■-a Încredințat găzduirea unei 
Importante Întreceri internațio
nale: a XVl-a ediție a .Turneu
lui Prietenia” la handbal femi
nin. programată să se desfășoa
re în Sala Sporturilor din acest 
oraș in perioada 20—25 august. 
Și-au anunțat participarea for
mațiile reprezentative de junioare din Bulgaria, Cehoslovacia, 
RJ). Germană, Polonia. Ungaria, 
U.R.S.S., alături, se Înțelege, de 
echipa României șl de cea se
cundă a țării noastre. In acest 
scop, C.J.E.F.S. Galați, cu spri
jinul organelor locale de partid 
și de stat. Împreună cu impor

ACȚIUNI CU AMPLĂ PARTICIPARE
(Urmare din pag. 1)

ale acestui an: aniversarea a 
4S de ani de la revoluția de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperiatistă 
gi Congresul al XlV-îea al 
Partidului Comunist Romăn. 
Este vorba de faza finală a 
acțiunii „Amicii drumeției”, 
care va avea loc In zilele de 
35, 26 și 27 august In stațiu
nea Bradul-Toplița. județul 
Harghita, și de Concursul re
publican de turism sportiv 
montan .Ștafeta Munților**, in 
masivul Cozia, zona castrului 
roman și a popasului turistic 
Aratele-Cozia, județul Vîlcea, 
în perioada 6—9 septembrie.

In programele acestor două 
manifestări figurează probe 
teoretice și practice ce vor tes
ta cunoștințele concurenților 
privind orientarea în teren eu 
harta și busola, acordarea pri
mului ajutor In caz de acci
dent pe munte și utilizarea 
trusei medicale colective, cu
noștințe de meteorologie, geo
logie și, evident, de geogra
fie. Pornind insă de la Mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de la precizarea: „Să facem in 
așa fel incit marea competiție 
națională «Daciada» să oe a- 
flrme tot mai puternic ea O 
largă mișcare a sportului ro
mânesc, pentru legarea ei mai 
strinsă eu manifestările din 
cadrul Festivalului Național 

191—161, I. Dumitru 26—189—96, 
Gh. Banciu 33—189—100, P. Suciu 
32—175—85. C. Ipsen 21—188—110 
(de la U.E.T.). E. Schneider 22 
—179-96. 8. Fiorea 26-180-107, 
V. Ungureanu 35—182—106.

ȘTIINȚA PETROȘANI. Pre
ședintele secției : eonf. unlv. dr. 
Ing. I. Rotunjanu. Antrenori : V. 
Bercu, Gh. Pop. Lotul de jucă
tori : Tr. Mureșan 24 ani — 182 
cm — 90 kg, D. Larie 23—178—84, 
H. Băhălanu 21—176—83, AL Năs- 
tase 26—177—84, S. Petrescu 11—
181—80, Gh. Spătăreanu 19—180— 
83, P. Ivănuș 22—175—74. Em. 
Metragoniu 31—172—71, Ad. Cris- 
tea 19—185—72, P. Chlriac 33— 
172—80, FL Illev 28—172—72, L 
Bonea 34—173—82, M. Palamariu 
31—191—93. Ad. Trancă 22—190—94. 
Cl. Gheorghe 25—185—95, M. Fio
rea 23—187—89, I. Rațiu, 23—189— 
98, V. Bolea 19—195—102, Ad. Con
stantin 22—194—106, Ad. Suștnscbl 
31—187—92, Em. Drumea 34—192— 
104, M. Cocîrcă 26—186—95, Ad. 
Costache 22—178—97, Cr. Gheor
ghe 26—174—85, A. Sandu 33—186 
—115, I. Lacziko 25—185—103, D. 
Soare 24—183—108.

RAPID — METROU BUCU
REȘTI. Președintele secției : lag.
O. Udriște. Antrenor : L Teodo- 
rescu. Lotul de jucători : 8. 
Stanei^ 21 ani — 182 cm — 80 kg, 
M. Dumitru 20—188—76, N. Dra- 
gu 31-176-70, D. Gheorghe 33— 
174—78, G. Șeitan 19—185—72 (de 
la CSȘ Locomotiva Buc.). S. 
Rusu 20—179—78, I. Roșoagă 31— 
179—80. O. Berea 81—172—70, L 
Ranga 21—180—78. A. Petrescu
30— 172—63. S. Toncea 31—177—73. 
D. Dinu 20—172—70 M. Niță 28— 
178—79, Ad. Bulboacă 21—190—85, 
Ad Toma 34—188—86, FL Radu
31— 189—87. V. Nedelcu 19—198—89 
(de la csș Locomotiva Buc.). 
V. Manea 24—200—106 (de la 
Constr. Feroviar), L. Dragne 30— 
190—100, V. Cantoneru 28—192— 
100. I. Dima 26-179-100, M. Do
bra 32—175—38. G. Ciltacă 20—183 
—90, C. Păunescu 30—187—107, A. 
Răduță 28—178—90, V. Ionescu 31 
—186—98. M. Popa 31—185—100.

C.SJ6.-IJH.U. SUCEAVA. Pre
ședintele secției : lag. D. Burac. 
Antrenor : șt. Ionescu. Lotul de 
jucători : C. Strola 32 ani — 
172 cm — 68 kg. D. Livadaru 34 
—175—70. V. Negru 25—178—80. M. 
Vizitiu 28—178—75. V. Conaebe 
31—175—78. S. Tofan 21—175—72, 
D. Ungureanu 33—175—80, D. Sco- 
lobiuc 22—173—70, V. Vasillu 26— 
168—68 N Nichitean 20—178—75, 
V. Flutur 20—180—68. B. Fodor 
21—168—68, I. DănăUă 33—178—75, 
Gh. Illșescu 26—188—90, P. CM- 
menco 21—184—88 V. Aursulesei
23—182—83, VI. Popovlci 23—180— 
88, V. Palaghianu 30—183—83. Ov. 
Slușariuc 21—189—100 N. Tuchlei 
30—192—96, S. Crăciunescu 24— 
194—90. Al. Muscă 23—188—92. C. 
Ponescu 22—182—85 C. Vlad 37— 

182—38, C. Murărescu 22—180—92. 
Ov. Dumitru 26—180—95, I. T«r- 
ean 30—183—100, B. Botezatu 23—
182—90 (de la Rulmentul Bîrlad). I 

tante unități economice, au În
treprins măsurile organizatorice 
necesare bunel desfășurări ■ tra
diționalei șl puternicei competi
ții. Sălii Sporturilor — pentru a 
oferi cîteva exemple — 1 s-au 
adus unele renovări, s-a amena
jat un centru de presă șl a fost 
Întocmit un program atractiv 
pentru petrecerea plăcută a 
timpului liber de către competi
tori șl oficiali.

Se poate spune că toate pregă
tirile au fost încheiate, iar iubi
torii handbalului din orașul de 
la Dunăre așteaptă cu mare in
teres reuniunile din cele cinci 
zile de Întreceri.

Telemac SIRIOPOL — caresp.

„Pentru 
pieselor I 
totdeauna 

.bună" — 
șicul teor 
dr. S. Tai 
se poate 
urmărind 
Grossman 
morial E 
care-1 > 
aceasta 
analiză.

«Cintarca României», contri
buind mai eficient la petrece
rea in mod instructiv și edu
cativ a timpului liber, la for
marea omului nou, constructor 
al socialismului și comunis
mului". inițiatorii celor două 
acțiuni au acordat o importan
ță deosebită concursurilor dis
tractive. probelor și momen
telor cultural-artistice prezen
tate de concurenți, precum și 
galei laureaților acestor probe, 
astfel că toate acestea IM vor 
găsi un generos cadru prin 
programele respective.

La cele două manifestări 
este de așteptat să participe 
toate cercurile de turism afi
liate la F.R.T.A. (desigur, eu 
vizele și taxele la zi) sau în 
curs de afiliere (reamintim ti 
fără această afiliere cercului 
sau sportivului nu 1 se poate 
face validarea înscrierii), nu 
numai cu un mare număr de 
sportivi, ci și cu expoziții care 
să evidențieze activitatea des
fășurată în ultima perioadă, 
de prezentarea lor depinzînd și 
atribuirea cupei transmisibile 
a Comisiei centrale de turism 
pe anul 1989.

! In pârtie 
< tot l...Nd4 
! N:c8 3,De 
i[ Rd8 5,Dd6 
[ > accepte t 
i 1 bună — ci 
■' după joc 
J i menținînd 
i; pra pieseli 
] i menea.
i' 3™De7! dă< 
11 se de cîșt; 
i' previzibilă 
■' 5.Dh4 NfG! 
i1 de mat pe 
i! toate piese 
!1 dem dacă 
ij alb (2.Tc84 
!1 bun. Exista 
11 o altă r>os: 
>! ta ar u 
■! rezultata.
! ’ 
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A.B.S. BISTRIȚA
(Urmare din pag. 1)

Am aflat astfel o serie de 
lucruri interesante privind 
munca unor oameni destoinici, 
racordați la cerințele actuale 
ale mișcării sportive.

Față de anii 1970—71, cînd 
Stadionul Municipal a intrat 
in patrimoniul sportului, ac
tualmente, mijloacele fixe de 
care răspunde A.B.S. sint de 
45 de ori mai mari, exprimate 
in următoarele obiective mo
derne create între timp: Sala 
Sporturilor — cu 1200 de locuri. 
Stadionul Municipal — 8000 de 
locuri, cu teren central gazo- 
nat și 2 terenuri de antrena
ment, spații de pregătire pen
tru haltere, o sală de atletism, 
una de gimnastică de întreți
nere pentru femei și inițiere 
copii, o sală de lupte, una de 
box (un ring), 3 grupuri de re
facere. 2 săli de haltere (cu 
podiumuri și aparatură de for
ță) — toate în spațiile de 
sub tribune — 4 terenuri de 
tenis cu zgură, pistă de atle
tism, platformă de bitum cu 3 
terenuri de handbal și 3 de 
tenis, spații pentru radioamato
rism ș.a. Complexul mai cu
prinde o cantină pentru spor
tivi, un spațiu de cazare, ate
liere de producție și Întreți
nere pentru confecții de echi
pamente și materiale sportive 
(textile, saltele, instalații de 
forță, porți de handbal. pa
nouri de baschet) pentru ne
voile județului și ale altor u- 
nități sportive din țară. Sint 
organizate servicii pentru În
treținerea echipamentului, iar 
o gospodărie anexă, cuprin- 
zînd o mică fermă de animale 
și culturi de legume, zarzava
turi și furaje asigură tn cea 
mai mare parte nevoile canti
nei.

In grija A.B.S. Bistrița ee 
află și baza de pregătire șl 
competiții de la Piatra Fînti- 
nele. cu pirtii de schi, bob-sa- 
nie (in modernizare), terenuri 
pentru fotbal, volei și hand
bal. precum și spații de ca
zare

Un colectiv modest numeri- 
cește se ocupă de toate aces
tea. cu competență profesiona
lă și cu mult suflet, avînd ea 
unic țel sprijinirea activității 
sportive de masă și de perfor
mantă. in condiții de autofi
nanțare, de maximă eficiență 
tehnică și economică. Dacă 
înainte cu cîțiva ani în cadrul 
Complexului sportiv Munici
pal exista un volum de acti
vitate de circa 2 milioane lei 
(an de referință 1985) cu 50 ia 
sută subvenție, azi A.B.S. a-

-0 UNII
coperă un vo 
ori mai mare, 
venție.

Biroul <'«cu 
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cu fondurile de

De altfel. în 
trița și benefic 
și din țară ex 
nent dialog, di 
asigura condiții 
nivel national 
Așa se face că 
nale de fotbal, 
de masă, volei, 
adesea la Bisti 
gătească înainte 
petiții internați.

Activitatea d 
A.B.S. Bistrița 
baze științifice 
rea strictă a Ie 
tîlnirile operații 
le lunare ale ; 
nilor muncii se 
tente privind ir 
ficientă a prodt 
care lucrător, f 
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Teducerea chelt 
de lei producție 
materii prime, 
carburanți, grad 
re a materialek

Perfecționarea 
îndeosebi poiical 
naiului explică 
peririi unui la 
muncă si gamei 
vicii. Intre cei n 
meni ai A.B.S. 
comandați Teren 
zidar, zugrav. v< 
ee e de făcut ii 
îexandru Vrăimi 

. instalator sanits 
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specialist tn inși 
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legumicultor, n 
cosaș. Oameni di 
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La fel pentru poziția de 

Încheiere a partidei Lend- 
wai — Schlosser de rindul 
trecut (Rgl, De6. Tel, fi, 
Nd3, Cdl 13, Pa2, b2, c2, 
dă, f4, g2, h2; Rd8, Dhă, 
Tc8. f6, Nb7, c5, Cd7. Pa7, 
M. fă, b4, h6). După poan
ta l.Rhl! se vede ușor că 
dama nu poate fi luată 
(L..T:e6 2.C:e6+), iar l...h3 
nu dă deocamdată nimic. 
Singura salvare pentru ne
gru era tot o fină mutare 
tactică, anume l...Tb8! Acum, 
albul rămine realmente ln 
priză cu piesa sa majoră, 
in centrul tablei, adversarul 
avînd la dispoziție eîmpul 
de refugiu c8. Continuarea 
ar putea fi așadar 2.Dg8+
Rc7 3,Ce6+ Rd6 4.Dh7
(4,Dg7 Tf7) și abia acum
4...h31 Cu aceasta, lupta
este incă departe de deci
zie.

Pentru încheiere, ne în
toarcem pe teren propriu. 
De la Timișoara ne-au so
sit materiale legate de al 
VI-lea Festival internațio
nal de șah pentru copii și 
juniori. Iată o frumoasă 
partidă între tinere jucă
toare, invitate *
ră" ale rubricii 
Marina Costescu 
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O NOUA ETAPA
ROMÂNIEI"

LA 27 AUGUST,
IN „CUPA

Inaintea startului in noul sezon

petrolul PLOIEȘTI: UN OBIECTIV ÎNDRĂZNI J

MAI SOLICITATĂ
(maestru al sportului la haMe- 
ne, responsabilul Sălii Sportu
rilor). Veronica Ionuț (respon
sabila căminului), Florica Ușeri 
și Grigore Boantă, care iac 
tot ce e necesar la Piatra Fin- 
tmele, și mulți alții.

Reporterul așterne pe hîrtie 
toate acestea, tn dorința ca și 
alte A.B.S.-uri să afle cum 
muncesc tovarășii de la Bistri
ța, care — cu toate realizările 
lor — nu-și trîmbițează meri
tele și concluzionează * cu mo
destie că „nu sînt pe deplin 
satisfăcut!. că întreprind noi 
căutări, că mai sint probleme 
eu eficiența*.

Răspunzînd 
rului general 
menii muncii
trița s-au angajat să îndepli
nească pină la 23 August pla
nul activității productive pe 8 
luni, iar pină la Congresul al 
XlV-lea al P.C.R. planul 
tot anul.

chemării secreta- 
al partidului, oa- 
de la A.B.S. Bis-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Populara competiție „Cupa 
Romanici- care se desfășoară sub 
egida DaciadeL Drogramează la 
data de 27 august (cu începere 
de la ora 16) jocurile celei de * 
doua faze (înterjudețene). Iată 
programul acestor Jocuri :

Carpațl Gălăncștl — Metalul 
Rădăuți, Avîntul Frasin — Mi
nerul Gura Humorului. Steaua 
Minerul Vatra Dornei — A.S.A. 
Explorări C. Lung, Tepro Iași — 
Aurora Tg. Frumos, Fortus lași 
— Constructorul Iași. 
Botoșani — C.S.M. ” 
talul Botoșani — 
Voința Roman — 
man, I.T.A. Celuloza 
Neamț — Cetatea Tg. 
Laminorul Roman — ______
Săvinești, Avîntul Zăpădcni — 
Steaua Mecanică Huși. Unirea 
Negrești — F.E.P.A. 74 Blrlad, 
Mecanica Vaslui — Partizanul 
Bacău. Oțelul Bacău — Proleta
rul Bacău, Textila Bulruși — Mi
nerul Comănești, C.SJI. Bor- 
zești — M.E.C.O.N. Gh. Gh.-Dej, 
Petrolul Moinești — Forests Gu- 
gesti. I.P.E.R.O.M. Doagă — 
Autobuzul voința Odobeștl, Re
colta Cialău — Celuloza Adjnd, 
Gloria ivești — Gloria C.FJL 

Mecano Sport Galați —

Electro
. Bucecea, Me- 
Zimbrul Șiret, 

Metalul Ro- 
Platra 

Neamț Retonul

Galați, _________  _____
știința Navrom Galați, Ș.N. Ga
lați — Victoria C.F.R. Tecuci, 
Portul Brăila — Laminorul Brăi
la, Petrolul Brăila Ianca — C.S. 
Progresul Brăila, Petrolul Berea
— Hidrotehnica Buzău. A.S.A. 
Buzău — Chimia Buzău, Triumf 
Cerna — Granitul Babadag. Ar- 
rubium Măcin — F.C.M. Delta, 
Ș.N, C.S.ș, Tulcea — Progresul 
Isaecea Voința Medgidia — Progresul C.S.Ș. Medgidia.
A. S.T.C, Ind. Constanța — Por
tul Constanța, CONPREF Con
stanta — Callatis Mangalia. A.S. 
Rasimnlcea Brazi — Victoria 
Tăndărei, Unirea Urziceni ■— O- ilmpla Slobozia. Victoria Mun
tenii Buzău — Victoria Lehllu, 
Avîntul Curcani — 1.S.CJJP. 
Ulmeni. Viitorul Chirnogi — 
Ș.N. Oltenița, Dunărea Giurgiu
— Dunărea Călărași. Rapid Bra
niștea — F.C.M. Victoria Giur
giu. Calculatorul București — 
Automatica București. C.F.R.B. T.A. — Metalul București, 
A.S.l.C. București — Viscolii 
București, Danubiana București
— MECON București. Tehnome- 
tal București — Progresul șoi
mii București, I.U.P.S. Chitila — 
LM.G. București, Gloria Păstîr- 
nac — Avicola Crevedla, Elec
trica Fienl — Cimentul Fienl, 
Minerul Șotînga — Victoria Flo- 
reștl, Viitorul Plcașa — Metalul 
Plopeni. Petrolul Băicol — Uni-

rea Cîmpina, A.S.A. Chimia Plo
iești — Montana Sinaia, Preci
zia Săcele — Metalul Fillpeștii 
de Pădure. Cavalerii Fluierului 
R. Vede — ROVA Roșiorii de 
Vede, Petrolul Poieni — Petrolul 
Roata de Jos Chimia Victoria Tr. Măgurele — C.S.M. Unirea 
Alexandria, Spicul Coteana — 
Progresul Corabia, I.O.B. Balș — 
Sportul Muncitoresc Drăgănești 
Olt, Recolta Stoicănești — Viito
rul C.S.Ș. Drăgănești. Construc
torul Horezu — Dacia Cozia Că- 
limăncști. Forestierul Băbenl — 
Electronistul Curtea de Argeș, 
Cavalerii Fluierului Pit. — Da
cia Pitești, Muscelul C.-lung — 
Unirea Pitești, Minerul LT.U.C. 
Rovinari — Minerul Mătășari, 
Petrolul Stolna — Petrolul Vi
cleni, Dunărea Calafat — Pro
gresul Băilești. Constructorul 
Șoimii Craiova — Electroputere 
Craiova. Termoconstructorul TT. 
Severin — Metalurgistul Sadu, 
Hidroenergetica Porțile de Fier
— Minerul Mecanizatorul Simi
an, C.F.R, victoria Caransebeș
— Dic-rna Orșova, Foresta Zăvoi
— Automecanica Reșița, Minerul 
Anina, — Minerul Moldova No
uă, Minerul Oravița — C.SAd. 
Caransebeș. Furnirul Deta — 
C.S.M. Lugoj, Unirea Slnnleola- 
ul Mare — Unirea Tomnatic, E- 
nergla Auto Timișoara — UJU. 
Timișoara, Agronomia Șag — 
A.S. Sinmartinul Sirbesc, Moto
rul I.M. Arad — Petrolul A- rad. Șoimii Llpova — Strungul 
Chișlneu Crlș, Victoria Călan — 
C.F.R. Simeria. Retezatul Hațeg
— Dacia Meeanieă Orăștle, Mi
nerul știința Vulcan — A.S. Pa- 
roșeni Vulcan, Aurul Brad — 
Minerul Lupenl, Metalul Sibiu
— C.S.U. Mecanică Sibiu, Texti
la Cisnădle — LP.A. Sibiu, Car- 
pați Agnita — Automecanica 
Mediaș, Carpațl Mîrșa — Nitra- 
monia Făgăraș. Bihoreana Mar- 
ghita — Oțelul Dr. Petru Gro
za, Gloria Beiuș — Voința O- 
radea. Minerul Șuncuiuș — În
frățirea Oradea, Cavalerii nu- 
ierulul Satu Mare — Victoria 
Cărei, Chimia Tășnad — Oașul 
Negrești, Bradul VlșeuJ de Sus
— Minerul Bala Borșa. Minerul 
Bălța — C.LL. Slghet, ” 
Baia Mare — Minerul 
Sprie, Minerul Turț — I 
Cavnic, Unirea Seini — 
Șlmleul Silvanlei, Izomat 
leul Silvaniei — Xiizg.™ 
șag. Dermata Cluj-Napoca

• PROGRAMAREA MECIURI
LOR Șl ARBITRILOR LA DIVI
ZIA C. Federația de specialitate 
convoacă conducătorii cluburilor 
și asociațiilor cu echipe de Di
vizia C pentru a participa la 
tragerea la sorți de stabilire a 
programului jocurilor și arbitri
lor meciurilor din noul sezon 
competițional. Convocarea are loc 
in ziua de 21 auxust —. nen
tru seriile I—IV, 22 august — se
riile IX—XII și 26 august — se
riile V—Vili, de Ia ora 8. Pre
zenta metodistilor consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și 
sport este obligatorie.
• STEAUA C.F.R. CLUJ-NA

POCA — OLIMPLA S. MARE 
1—9 (1—0). A înscris Covaci (mln. 
36). (I. Lespuc — coresp.).

!n ju-
Gorj. 

in Ju-
ln ju-

ANUNȚAa
Autoturismele DACIA 1510 Berlină. Break șl DACIA 1320 se 

nvrează pină la 31 AUGUST 1989 cumpărătorilor care au banii 
depuși la CEC ln cont pentru autoturism Dină la 31 MARTIE 1986.

Autoturismele DACIA 500 se livrează cumpărătorilor care 
au banii nentru autoturism pină la 30 MARTIE 1989.

Livrările se efectuează ln baza numărului de ordine centra
lizat ne tară indiferent de magazinul de înscriere după cum urmează :

BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ln 
municiDlul București, județele Giurgiu șl Teleorman.

PITEȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
dețele Argeș Dîmbovița. Olt. Prahova. Vllcea. Dolj.

BRAȘOV — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
dețele Brașov. Covasna. Harghita Mureș.

BACAu — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
dețele Bacău. Buzău, Neamț, vrancea.

CLUJ-NAPOCA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ln 
județul Cluj.

IAȘI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn județele 
Botoșani. Iași, Suceava, Vaslui.

TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ln 
județele Arad Bihor Timiș.

Reșița — nentru cumpărătorii eu domiciliul stabil în ju
dețele Alba. Caras Severin. Hunedoara Mehedinți.

BAIA MARE — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn 
județele Bistrița Năsăud. Maramureș. Satu Mare. Sălaj.

CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil in ju
dețele Dolj șl Gorj.

BRAlLA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil in jude
țele Brăila. Călărași, Constanta. Ialomița Tulcea. Galați.

SIBIU — nentru cumpărătorii cu domiciliu] stabil în ludețul 
Sibiu.

Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii cu plata in 
rate se efectuează la magazinul auto la care este arondat ju
dețul fn care se află banca prin care urmează a se retine ratele 
lunare.

Vtazările se efectuează ln funcție de stocul de autoturisme 
și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se orimesc Înscriși prin transfer oentru persoanele care au 
banii depuși la CEC in cont pentru autoturism, astfel :AUTOTURISME OLTCIT CLUB — pină la 31 —— 
1988

AUTOTURISME DACIA 1410 SPORT — Dină la
BRIE 1987

Magazinele auto LD.M.S. vor avea orogram

DECEMBRIE

30 SEPTEM-

Magazinele auto LD.M.S. vor avea program de lucru tn 
ștlele de duminică 30 și 27 august 1989 Intre orele 8—13.

Cuprom 
■ Bala 
Minerul 
Mobila 

,_____ i Șhn-
Minerul Sărniă- 

_ _________ __ ~~ .1 — La- 
miiiorul Victoria "zalău. Olimpia 
Gherla — C.U.G. Cluj-Napoca, 
Indust Sîrmli C. Turzii — Sti
cla Arieșul Turda. Voința Victo
ria Sărățenl — Metalotelinica 
Tg. Mureș, Lacu Ursu Sovata — 
Metalul Sighișoara, Mureșul Lu
duș — Avîntul Reghin, Oțelul 
Reghin — Metalul Reghin, Pro
gresul n Odorhel — Progresul 
Odorhel.

Reamintim că in cazul in care 
rezultatul va fi egal după dis
putarea timpului regulamentar 
de joc, partida respectivă se va 
prelungi cu două reprize a 15 
minute fiecare. Dacă egalitatea 
va persista, atunci se vor exe
cuta lovituri de la 11 m pentru 
departajare

Petrolul Ploiești a cîștigat 
ușor seria I a Diviziei B, a- 
sigurindu-și promovarea încă 
de la încheierea turului, clnd 
deținea un mic record al „im
permeabilității" apărărilor la 
nivelul întregului nostru fot
bal, cu doar 8 goluri primite. 
Se confirma, cu alte cuvinte, 
virtutea cea mai de seamă a 
echipei ploieștene (soliditatea 
defensivei), probată cu trei 
sezoane în urmă, clnd supra- 
viețuise în prima divizie da
torită. în speciaL fotbalului- 
beton pe care II practica. Re
amintim cititorilor noștri și 
formația etalon cu care antre
norii Virgil Dridea și Camil 
Oprișan au urcat pe prima 
scenă: Jipa — Popa, Ștefan, 
Pitulice. Panait — Mocanu, O. 
Grigore, Lazăr, Bișcă — Grea
ca, Catinca, despre care pre
ședintele clubuluL Ion Radu, 
spune că s-a impus printr-o 
disciplină tactică fără abateri, 
prin hărnicie și perseverență, 
toată această roboteală de fur
nici fiind direcționată. din clnd 
in clnd. pe traseele inspirate 
de Greaca, un jucător inven
tiv, cu tehnică fermecătoare.

Ca orice echipă non promo
vată. și Petrolul s-a preocupat, 
după stingerea „festinului* 
prilejuit de performanță, de 
îmbogățirea lotului său. A re
venit, în consecință, portarul 
Liliac, pe seama absenței că
ruia s-au pus toate eșecurile 
fotbalului ploieștean din ulti
ma vreme. Lingă el Goran, de 
la Tractorul Brașov, un fundaș 
central tînăr (2± de ani), bine 
clădit și viguros. Mijlocașul o- 
fensiv Matei (C.F.R. Pașcani), 
cu recomandări excelente pen
tru jocul său Inventiv, direc- 
ționat mereu pe perpendicula
ra porții adverse șl un „eseu" 
la înaintare, L. Popescu, deo
camdată fără „nume" (de la 
M.E.C.O.N. București). între
gesc achizițiile Petrolului, Dar 
iată lotul complet al echipei 
ploieștene ! Uliae, Si. Preda, 
Caiană — portari: D. Popa, C. 
Ștefan. Pitulice, Panait, Cr.

Stan, Goran, Mitici — fundași; 
C. Lazăr, O. Grigore, Hincu, 
Mocanu, Matei — mijlocași ; 
Bișcă, Catinca. Nuță, I. Manea, 
Greaca, L. Popescu — înain
tași. Prin ..scădere", rezultă și 
lista celor transferați la alte 
echipe: portarul Jipa (F.C. Bi
hor), I. Nicolae (Prahova), 
Scarlat (C.F.R. Pașcani). 1. To
ma (Metalul Mija).

In plin fuleu al „verificări
lor". Petrolul a jucat miercuri, 
pe teren propriu, cu Victoria 
(în alcătuirea: Liliac — Popa, 
Pitulice. Ștefan. Panait — La
zăr, Mocanu. Matei. Bișcă — 
Greaca. Catinca) pierzind 
3—1. după un prim sfert de 
oră foarte bun (cu ratările de 
rigoare), după care oaspeții, 
cu Fulga și Ursea în excelen
tă dispoziție de joc. au pus 
stăpînire absolută pe mijlocul 
terenului, de unde au execu
tat raiduri periculoase in ca
reul lui Liliac. Fundașii cen
trali au gafat de cîteva ori, 
viteza de joc n-a fost întot
deauna satisfăcătoare. echipa 
vizitatoare, de calibrul unei 
participante in cupele europe
ne. și-a onorat cartea de vizi
tă, ridic-înd baraje de netrecut. 
Cei 5.000 de spectatori, eîntă- 
rind reușitele și neîmplinirile 
la acest meci-test pretențios, 
au înțeles că echipa are ne
voie de un rodaj minuțios 
pentru a se debarasa total de 
„amintirea" _B“-uluî. Poate că 
ar avea motive suplimentare 
de optimism dacă ar cunoaște 
obiectivul echipei. exprimat 
de interlocutorul nostru. »on 
Radu: „clasarea tn prima ju
mătate a clasamentului I". O- 
prindu-ne (din Intimpl-re) 
pixul din alunecarea pe hi.tie 
la aflarea acestui obiectiv ros
tit cu fermitate. 
Petrolului, crezînd 
de o nedumerire, a 
dauge: „Pe ce mă 
seriozitatea echipei 
loarea recunoscută 
noastre !".

cu

președintele 
să-î vorba 
ținut să a- 
bazez ? Pe 
și pe v«- 
• apărării

Ion CUPEN

DE LA F. R. FOTBAL
Se aduce ia cunoștință cluburilor și asociațiilor cu echipe de 

fotbal In diviziile A, B și C că, In conformitate cu „Regulamentul 
de transferare a jucătorilor pentru anul competițional 1989-1990", 
efectivele de jucători trebuie sâ se încadreze in limitele prevăzute 
de art. 7 din acest regulament In acest scop, pină ia deschi
derea sezonului oficial de toamnă toate cluburile și asociațiile 
menționate vor prezenta la F.R.F. carnetele jucătorilor pentru 
viza anuală cu drept de Joc pentru campionatul 1989-1990.

Listele oficiale cu jucătorii echipelor din diviziile A șl B vor fi 
publicate în ziarul „Sportul* și „Suplimentul Fotbal* al ziarului, 
iar cele cu jucătorii echipelor din Divizia C în Buletinul F.R.F.

VĂ PREZENTĂM ECHIPELE NOU PROMOVATE IN DIVIZIA B
CONSTRUCTORUL CRAIOVA 

Seria a Vll-a
Activează pe lîngă Trustul de 

antrepriză generală de construc
ții industriale a A participat in 
Divizia B, fii edițiile: 1956—1958, 
1983—1984 ; in Divizia C, in edi
țiile: 1958—1983, 1984—1989 • Pre
ședintele asociației: Francisc A- 
braham • Antrenorul echipei : 
Constantin Oțet a Stadion pro
priu ; capacitatea tribunelor t 
6 006 locuri a Golgeterul echi
pei: Valentin — 11 soluri • LOTUL UTILIZAT : portari :
Mateescu (născut în anul 1957). 
Beau 0967) Irimia 0967) : fun
dași : Florin Zuleam (1965), 
Ciocan 0966). Cătănea (1968), Că- 
Rn (1956). Cazacu 0967). Ispas 
(1963). Goiu (1967); mijlocași : 
Trifu (1965). Florea 0964), Petcu 
(1963), Matei (1962). Brezoi (1970); 
înaintași: Zamfir O»69) Cosmin 
Zuleam (1965). Buică (1958). Va
lentin (1967) Constantlnescu 
(1964). Borcan (1979). a Echipa 
a practicat un ioc ofensiv a- 
vînd și o apărare sigură (a pri
mit doar 16 goluri). Conducerea 
trustului a sprijinit permanent 
echipa.

VAGONUL ARAD 
Seria a Vlll-a

MUREȘUL DEVA 
Seria a IX-a

Clubul sportiv activează pe 
lingă întreprinderea de vagoane 
a A participat ln Divizia A, în 
edițiile: 1S32—1940, 1968—1969 ; în 
Divizia B tn edițiile: 1946—1948 
1959—1962. 1963—1968. 1969—1971,
1973—1977, 1981—1984; în Divizia 
C, in edițiile: 1948—1949, 1957—
1958. 1962—1963, 1971—1973, 1077—
1981, 1984—1989 • Președintele
clubului: loan Todlncă • Pre
ședintele secției de fotbal: loan 
Tonenchi • Antrenorul echipei: 
Gheorghe Boruaă • Are stadion 
propriu : • Goleeterui echi
pei: Terek — 28 goluri • IX)- 

Ivan '1969). Buta- 
ru (1954), Slm (1969); fundași : 
Rad (1966). Kraus (1965), Csordaș 
(1962). Cean (1968), GheorgMeș 
(1963), Bîtea (1957): mijlocași: 
Vărsăndan <19671 Salcă <19681 
Erdei (1964). Barna (1969), Teo- 
dorescu (1967). Cășuț (1966): îna
intași: Terek (1967) Urs (I960), 
Avram (1967). Ad. Coraș (1969) 
• Echipă tinără cu real» oosi- 
bilitătl de afirmare, 
te a fost lin!» de 
dențieri deosebite: 
Vărșăndan șl Erdei.

Punctul for- 
mliloe: evi- 
Teodorescu.

Asociație sbortivă teritorială • A participat în Divizia B, In e- 
dlțlile: 1973—1979. 1983—1986; în 
Divizia C. ln edițiile: 1979-1982, 
1986—1989 • Președintele asocia
ției: Ion ștefănescu • Pre
ședintele secției: Mircea Dear • 
Antrenorul echipei: Florin Du- 
blnciuc • Dispută partidele pe 
stadionul Cetate; capacitatea tri
bunelor: 5 900 locuri • Golsete- 
rul echlnei: Badea — 16 goluri. 
• LOTUL: portari: Rus (1961), 
Covaci (1963). Ciobotaru (1971) ț 
fundași : Lavu (1967), Lazăr
(1967), Dubineiuc (1956). Anlsto-
roale (1967). Botezan (1967), Ciki 
(1967). Ștef (1963): mijlocași t 
Cîrstoiu (1968). Fidorac (1969),
Tirchlneci (I960). Sabou (1963);
înaintași : Stoinescu (1960). Sîr- 
ghea (1968). Halga (1961). Badea 
(1962) Costăcheseu 11968). • An
trenorul O. Coiocaru. care a fost 
în toamnă la conducerea tehnică, 
a imnrimat eehinei multe din 
schemele Corvinulul. cu multe 
oase la miilocuî terenului, cu o 
permanentă mișcare a Jucătorilor.

ADMINISTRATIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
■ ASTAZI 'dar NUMAI AS

TĂZI i> mai aveți posibilitatea 
de a vă orocura bilete cu numerele favorite 5 TRAGEREA 
LOTO 2 de duminica 2f au
gust. Ream.ntim ca, din motive 
organizatorice includerea ”în- 
zărU pentri respectiva tt agere 
se va face astăzi vineri. 18 au
gust. tn toc de mîine 19 au
gust cum fusese orogramat Ini
țial.

Din aceleași motive, 
din nou la cunoștința 
panților că depunerea

ca,

aducem 
partlci- 

r_ ,___ „ ______ biletelor
cîștlgătoare la tragerea PRONO- 
EXPRES de miercuri. 16 august.

se poate face pină cel mal tir- 
zlu vineri, 18 august ora 13. ln 
orașele reședință de județ
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri, 18 august, va a- 
vea loc In București. In sala 
clubului din str. Doamnei nr. 3. 
Ineepînd de la ora 15.50. Aspec
te de la operațiunile de tragere 
vor H transmise la radio, pe 
programul L la ora 16.35. Nu
merele extrase vor fi transmise 
șl în reluare, pe aoelașl pro
gram. la ora 23.13, șl mllne,

sîmbătă. 18 august la ora 8.55. 
După efectuarea tragerii. va 
rula un film artistic, la care 
accesul este liber pentru toți 
cel interesați.
• CÎSTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 11 AUGUST 1989. Cat. 1 : 2 
variante 100% a 45.946 lei si 4 
variante 25% a 11.487 lei ; cat. 2- 
2 variante 100% a 11.890 lei si 15 
variante 25% a 2.973 le! : cat. 3 . 
22 variante a 3.108 lei : cat. 4 *
37.75 variante a 1.811 lei : cat. 5- 
131.00 variante a 522 ie! : cat. 6.
280.75 variante a 244 lei cat. x. 
1.480.00 variante a 100 lei. CÎȘtigu- 
rile de 45.946 lei au revenit narti- 
cinantilor Samollă Gheorghe din 
orașul Săcele. todetul Brașov Si 
Buga Constantin din Ploiești,



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
s la Campionatele Europene de naiafie

NICOLAE CEAUȘESCUi
DISPUTE STRINSE SI MULTE SURPRIZE

ÎMPREUNĂ CU T0VARAȘA

ELENA CEAUȘESCU,
A
IN

i
(Vrmare din wa- 1)

CAPITALA
etajele si sectoarele noului

secretarului general al parti
dului ca. în cinstea celei dc-a 
45-a aniversări a eliberării pa
triei, să circule primele tre
nuri pe magistrala a IlI-a, în
tre Gara de Nord și Dristor II, 
a fost îndeplinit în avans de 
75 de zile față de termenul 
prevăzut.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost prezentate o scrie de 
date privind activitatea desfă
șurată de unitățile specializate 
ale ministerelor transporturilor 
,î telecomunicațiilor și con
strucțiilor industriale, 'în ve
Ș» f ' ' : ’
strucțiilor industriale, 'in 
derea finalizării acestei noi 
magistrale, în lungime 
10 km.

Secretarul general al parti
dului a fost informat, de ase
menea, despre soluțiile con
structive folosite Ia cele • 
stații de pe această linie t 
Victoriei II, Ștefan cel Mare, 
Obor, Piața Iancului, Piața 
Muncii,_ Dristor II,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să facă o călătorie 
pe noua magistrală a metroului 
bucureștean, care, incepind de 
astăzi, este la dispoziția pu
blicului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu aa 
coborit în toate stațiile de pe 
traseu, fiind înlîmpinati de 
numeroși constructori și cetă
țeni ai Capitalei care au dat 
glas sentimentelor de profundă 
dragoste, de caldă recunoștin
ță pentru tot ceea ce s-a în
făptuit și se înfăptuiește în 
București, în întreaga țară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a. adresat cele mai calde feli
citări tuturor constructorilor si 
cadrelor de conducere din uni
tățile care au participat la pro
iectarea și înfăptuirea acestui 
remarcabil obiectiv care între
gește fericit zestrea edilitară • 
Capitalei României socialiste.

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a tinut să adreseze 
un salut călduros cetățenilor 
Capitalei, o dată cu urarea, de 
a folosi cit mai bine noua li
nie de metrou.

_ Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șî tovarășa Elena Ceausescu au 
străbătut. în continuare. Bule
vardul Victoria Socialismului, 
cea mai impunătoare arteră a 
Capitalei, a cărei edificare a 
început in urmă cu cinci ani. 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceausescu 
s-au oprit in fața MAGAZI
NULUI PENTRU COPII SI 
tineret.

Au fost vizitate, rînd pe rînd.

de

și 
modernului complex comercial, 
oare, alături de alte construcții 
destinate tinerelului, reflectă 
grija cu eare partidul, secreta
rul său general, înconjoară tî- 
năra generație a țării.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu $1 tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut o 
vizită pe șantierul clădirii des
tinate BIBLIOTECII NAȚIO
NALE, situată in imediata a- 
propiere.

Au fost examinate cu 'spe
cialiștii aflat! pe șantier o se
rie de aspecte privind reali
zarea acestui edificiu, aflat in 
stadiu avansat de construcție 
Si. îndeosebi, privitor la se
lectarea si amplasarea elemen
telor pe fațadă, către Bulevar
dul Victoria Socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Si tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat, in continuare, MAGA
ZINUL UNIVERSAL „UNI
REA”. Prin noile aripi ale clă
dirii marelui complex, ampla
sate către Splaiul Unirii și 
—• respectiv *— Calea Călărași, 
suprafața comercială a maga
zinului a ajuns, in prezent, Ia 
circa 65 OM mp, sporindu-i ca
pacitatea de peste trei ori.

Pe parcursul vizitării mai 
multor nivele ale magazinului 
— aripa nouă dinspre Splai —, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
luat cunoștință de formele mo
derne de etalare și desfacere a 
produselor, de condițiile ce sini 
asigurate cumpărătorilor in ve
derea satisfacerii celor mai di
verse cerințe.

Reprezentanții conducerii Mi
nisterului Comerțului Interior, 
ai Consiliului Popular Muni
cipal au mulțumit cu deosebită 
căldură tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru vizitele făcute 
la cele două mari unităti co
merciale ale Capitalei, pentru 
indicațiile si îndrumările pri
mite.

Vizita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, împreu
nă ea tovarășa Elena 
Ceaușescu. in Capitală a pus 
in evidență preocuparea sta
tornică a secretarului general 
al partidului pentru înfăptuirea 
neabătută a planurilor și pro
gramelor stabilite, a marilor o- 
bîective 'ale construcției socia
liste, s-a eonstituit într-un în- 
sufletitor imbold pentru puter
nicele colective muncitorești 
eare. in aceste zile premergă
toare sărbătorii noastre na
ționale. acționează cu răspun
dere comunistă, cu devotament, 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor Încredințate.

BONN, 17 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru special). In 
succesiunea rezultatelor de cel 
mai înalt nivel consemnate la 
Romersbad, piscina către care 
duc cele mai multe drumuri 
ale participanților și specta
torilor actualei ediții a „eu
ropenelor" de natație. s-a în
scris spectaculos o nouă per
formanță a proaspătului re
cordman al lumii la 200 m li
ber. După acel de excepția 
timp de 1:46,69, italianul Lam- 

1 treilea
l„...................
§ berii a înotat in al
Ș schimb al ștafetei intr-un ritm 
Ș uimitor, cronometrele înregis- 
§ trîndu-1 cu 1:45,53. Mult co- 
5 mentate sînt, totodată, schim- 
§ bările în ierarhii, aflate, în 
Ș destule cazuri, în continuă... 

mișcare, mai mult sau mai 
§ puțin așteptat. Sigur, sînt și 
§ mari campioni care rezistă a- 
§ tacurilor „noului val", dar ia-laLUlllUl „liUUtUJ vat , V4C4X X«X

§ tâ că în anumite probe dis- 
pută a devenit extrem de

§ strînsă și-și fac loc, în 
s* jî- --—» ———’—
Jș dă, polonezul Szukala cîștigă 
S: „suta" fluture grație a trei 

sutimi de secundă, iar la 200 m 
§ bras feminin medalia de argint 
§ a fost adjudecată la o unică 
§ sutime ! Multipla campioană 
§ olimpică, mondială sau euro- 
I
& ——1 1

.1 cele
§ din urmă, surprizele. Spre pil-

■1
peană Heike Friedrich sosește 
abia a patra la 200 m liber, în 
vreme ce medaliata cu bronz 
la J.O. ’88, bulgăroaica Antoa- 
neta Frenkeva. se clasează ul
tima în finala... B.

în programul de miercuri al 
înotului a figurat și proba fe
minină de 400 m liber, pe bloc- 
starturi aflîndu-se, între altele, 
Noemi Lung. Băimăreanca a 
izbutit intrarea în finală, cu 
un 4:17,39, superior cu cîteva se
cunde rezultatului său din iunie. 
Prezența în elita continentală 
a acestei probe, care nu este, 
totuși, cea mal „tare" a ei. a 
însemnat singura realizare a 
sportivei noastre Noemi Lung, 
timpul din finală — 4:19,44 — 
neputîndu-i aduce decit a opta 
poziție. A cîștigat Anke Moh- 
ring (R. D. Germană) cu 4:05,84 
(nou rec. european), urmată de 
Heike Friedrich (R.D.G.) cu 
4:10,14 și Manuela Melkiorri 
(Italia) cu 4:10,89.

Turneul de polo 
suscită, zilnic, același 
deosebit. Contează, în 
tiva ierarhiei finale, 
punct, fiecare gol chiar, 
turneul primelor 12 
care, după cum se știe, evo
luează în două grupe diferite. 
Si iată că avem, de această

masculin 
interes 

perspec- 
fiecare 

in 
echipa

ZURICH. Din nou stadionul 
„Letzigrund” din localitate a 
fost neîncăpător la întrecerile 
tradiționalului concura de a- 
tletism „Weltklasse”, făcînd 
parte din „Marele PremiuI_____

Ș încălziți de disputele și rezul- 
tatele deosebite pe care le ur- 
măreau, au asistat în picioare

S........................................la finalul ardent al cursei fe
minine de 1500 m, primul loc 
disputîndu-și-1, pînă la ultima 
picătură de energie, două a- 
lergătoare române, Paula Ivan 
șl Doina Melinte, în fapt cam- 

____ „l-ă și, respectiv, 
& campioana mondială indoor ale 
& probei. A cîștigat, la mare 
§ luptă. Paula, cronometrată în 

4:00,26 in fața Doinei. înregis- 
trată cu 4:00,89. în urma lor, 

§ la mai mulți metri, s-au cla- 
§ sat: Svetlana Kitova (U.R.S.S.) 
& 4:02.08,____ Diana Richburg
§ (S.U.A.) 4:07,98. Montserrat
§ Pujol (Spania) 4:11,13.
Ș Un remarcabil succes a In- 
§ registrat și Marieta Ucu (6,86 

m Ia săritura in lungime), 
§ care-și înscrie în palmares o 
S________.

§

ș
și Doina Melintt 

Ș pioana olimpică Si.

victorie prestigioasă în fața re
cordmanei mondiale, sovietica 
Galina Cistiakova (6,80 m), șl 
a fostei recordmane Vali Io- 
nescu (6,75 m).

în proba de 110 mg, cam
pionul olimpic, americanul Ro
ger Kindgom, a stabilit, cu 
12,92 m, un nou record mon
dial, cu o sutime mai bun 
decît cel realizat în 1981 de 
compatriotul său Reinaldo Ne- 
hemiah.

Alte rezultate : 100 m: Le
wis (S.U.A.) 10,09; 200 m: Da 
Silva (Brazilia) 20,04, 400 m: 
Reynolds (S.U.A.) 44,31; 800 m: 
Ereng (Kenya) 1:43,16; 5000 m: 
Aouita (Maroc) 13:24,45; înălți
me: Sjoberg (Suedia) 2,36 m; 
prăjină: Egorov (U.R.S.S.) 5,80 
m; greutate: Gunthor (Elveția) 
21,83 m; FEMEI, 100m:MerIene 
Ottey (Jamaica) 11,07; 800 m: 
Ana Quirot (Cuba) 1:58,12; 
3000 m: Elly van Hulst (Olan
da) 8:40,85; 100 mg: Monique 
Ewanje-Epee (Franța) 13,06.

dată, posibilitatea de a vorbi 
despre o frumoasă victorie ro
mânească. Frumoasă, fiindcă 
ea era așteptată, dar nimeni 
nu se gîndea, să recunoâștem, 
la asemenea proporții ale sco
rului: România — Bulgaria 
16—8 (2—3 4—3, 4—0, 6—2).
Două reprize, echipele au tre
cut pe rînd la conducere, in- 
trîndu-se în „sfertul" al trei
lea la egalitate. A urmat o ju
mătate de partidă entuzias- 
mantă pentru noi: poloiștii ro
mâni au „închis" spațiile din 
fața porții lui Diaconu (și el 
în revenire de formă spre fi
nal), au înotat în trombă, cu 
folos... pe tabela de scor, dis- 
tanțîndu-se la patru, apoi la 
șase goluri, pentru ca în cele 
din urmă să obțină o victorie 
clară.

Au marcat: Hagiu 3, Angel es
eu 3, Ardeleanu 2, Geambașu 2. 
Coștrăș 2, Stemate, Olaru, Sa- 
bău, Totollci (au mal jucat Geor
gescu. Balanov). Au arbitrat : Dahler (R.F.G.) șl Vuszek (Un
garia). In următoarea partidă, 
reprezentativa 
să întîlnească 
Olandei.

REZULTATE 
fluture m ____ __ _ _ ___
54,47, 2. B. Gutzelt (Franța) 54.50. 
3. M. Herrmann (R.F.G.) 54,54;
200 m liber f : 1. Manuela Stel- 
lmach (R.D.G.) 1 :58,93 2. Mari-

. anne Muis (Olanda) 1 :59,96, 3.
Mette Jacobsen (Danemarca) 
2:00,35; 400 m mixt m: 1. T.
Damyl (Ungaria) 4:15,25, 2, P. 
Kuehl (R.D.G.), 4:16,08. 3.
Battistelli (Italia) 4:19,03; 200 m 
bras I: 1. Suzanne Bdrniks 
(R.D.G.) 2:27,77. 2. Brigitte Be
ene (Belgia) 2:29,94, 3. Elena 
Volkova (U.R.S.S.) 2:29,95;
4X200 m liber m: 1. Italia 7:15.39, 
2. R.F.G. 7:17,38, 3. R.D.G. 7:17,79; 
sărituri trambulină 1 m f: 1.
Irina Lasko (U.R.S.S.) 278.46. —
Britta Baidus (R.D.G.) 267.24, 3. 
Marina Babkova (U.R.S.S.) 216,00; 
polo masculin: grupa C: Unga
ria — Spania 10—6 (meci arbi
trat de românul R. Timoc șl A. 
Klrunas — U.R.S.S.). R.F.G. — 
Italia 10—10: grupa D: Iugoslavia 
— Olanda 11—5. U.R.S.S. — Fran
ța 11—T. Clasament în această 
grupă: U.R.S.S. sl Iugoslavia 8 p. 
România (37—40) sl Olanda 
(29—32) 3 o. Franța sl Bulga
ria 1 o. Grupa E (locurile 13— 
16): Suedia — Austria 8—8, Po
lonia — Austria 11—8; polo fe
minin: Italia — Grecia 9—5, O- 
landa — R.F.G. 13—4, Grecia — 
Belgia 7—6, Norvegia — Suedia 
6—4 ; Înot sincron, duet: I. Ka- 
rlnne Schuller, Marianne Aesch- 
bachler (Franța) 182,500, 2. Marla 
Cerniaeva, Elena Fosețkaia 
(U.R.S.S.) 179,970, 3. Karin Sin
ger. Edith Boss (Elveția) 179,652.

Geo RAEJCHI

----------- partidă, 
noastră urmează 

vineri formația

1.
TEHNICE: 100 m
Szukala (Polonia)

st.

2.
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PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

| CAMPIONATELE BALCANICE DE TENIS
(Urmare din pap. 1)

§ jucat setul decisiv (11—9 la 
Ș tie-break), salvînd două mingi 
§ de meci la 6—6. Adrian Marca 
§ a avut un start Tntîrziat. cu 
& multe mingi greșite în tr.tîlni- 
fe rea cu Alatin Karagoz (Tar-

ATLETISM • La Maratonul de 
la Moscova au luat startul 11 000 
de alergători din 40 de țâri. 
Cursa a fost cîștigată de sporti
vul sovietic Serghei Kozlov, în
registrat CU timpul de 2.23:07.

CICLISM • Proba de urmări
re individuală la Campionatele 
Mondiale de la Lyon a revenit 
sovieticului Vlaceslav Ekimov. 
care l-a întrecut în finală pe 
Jens Lehmann (R.D. Germană). 
Campionul a Înregistrat, pe 4000 
m. timpul de 4:35,58. Pe locul 
trei s-a clasat Steffen Bloch- 
wltz (R.D.G.), urmat de Cedrlo 
Mathy (Belgia) șl Valeri Baturo 
(U.R.S.S.). * Victoria în prima 
etapă a Turului Olandei a fost 
decisă la sprintul de la Dord
recht, în favoarea olandezului 
Jelle Nljdam. cronometrat după 
167 km în 4.14:11. Același timp 
l-au obținut șl coechipierii săi 
Peter Pieters. Wicberen Veen- 
stra șl Irlandezul Sean Kelly. • 
Tot la sprint a fost decis șl 
clasamentul etapei a doua a 
cursei internaționale din Spania. 
După 203 km. primul a —“ 
Malcolm Elliott (Anglia) 
5.10:45. Liderul cursei este 
lumbianul William Palacio, 
mat la 13 s de Elliott șl 
Golz (R.F.G.),

SAH • tn runda a patra a __
neului de la Skelleftea (Suedia), eontînd pentru „Cupa Mondia
lă”, Kasparov, cu piesele negre, 
l-a învins in 45 de mutări pe 
englezul Nigel Short, S-au în
cheiat remiză partidele: Elvest — 
Jfleollct, Karpov — Portisctt, 
«torcinol — Nunn. Ta — Selra- 
wan. R'bli — Vagan'an. In frun
tea clasamentului cu cite 2 ’ 
(șl o partidă întreruptă), se află

sovieticii Kasparov și Salov.
TENIS • In turneul de ta 

Montreal, în turul secund: Jim
my Arias — Jeff Tarango 6—2, 
6—2. Kelly Evernden — Chris 
Prindhrnam 7—6, 8—4.

vol-îl • in mec! amical, 
masculin, la Lund, echipa Suediei a învins cu 3—o (15, >2. 9) 
reprezentativa S.U.A.

cia), 
nat 
pra 
ria).
a fi ___  ... ______
stăpînire pe joc, cu serviciile 
puternice care îl caracterizea
ză, urmate uneori de veniri la 
fileu, alteori de un joc agre
siv din spatele terenului, ju
cătorul nostru s-a impus cu 
autoritate, cîstigînd partida cu 
6—3 6—2.

Vineri este zi de pauză, sîm- 
bâtă se vor desfășura semifi- 

& nalele, iar duminică finalele.

I

I
§

sosit 
în 

co- 
ur- 

Rolf

tur-

i 
i

probabil fiind impresio- 
de victoria acestuia asu
lui Milko Petkov (Bulga- 

In realitate s-a dovedit 
o falsă alarmă și, punînd

IN MECI preliminar (tur) din 
cadrul Cupei Cupelor, la Varna, 
echipa Cernomoreț Burgas a dis
pus cu 3—1 (1—0) de formația 
Dinamo Tirana, prin golurile 
marcate de Petkov, Stoianov și 
Pampulov (din 11 m). respectiv 
Demolări. Returul va avea loc 
la 30 august, la Tirana, tnvln- 
gătoarea dublei manșe va juca 
în prima etapă a Cupei Cupe
lor cu Dinamo București. • LA 
MALMO, tn joc amical, o sur
priză: Suedia — Franța 2—4
(1—0). Pentru învingători au în
scris Cantona (2) și Papin (2), 
respectiv Them șl Llndqvlst. • 
O ALTA SURPRIZA într-o par
tidă amicală, la Lisabona. For
mația Spartak Moscova a între
cut cu 3—1 (1—1) pe Benfica Li
sabona. • LA BEIJING, repre
zentativa Filipinelor a jucat cu 
o selecționată locală. Au cîștigat 
fotbaliștii chinezi cu 8—2 (2—0)1 
• IN FINALA turneului de la 
Verona, echipa locală a dispus 
cu 2—1 de Sampdoria. • O 
NOUA ETAPA (a 4-a) în căm

pionatul vest-german: 
Ndrnberg — Werder Bremen
1— 1, F. C. Homburg (nou pro
movată) — Bayer Leverkusen
2— 1, Mannheim — Bayer Uerdln- 
gen I—1, Borussia Dortmund — 
Fortuna Dusseldorf 1—o, Ein
tracht Frankfurt — Bochum 4—0, 
Borussia MBnchengladbach — 
st„ Pauli Hamburg 4—1, Ham
burger S.V. — VXB. Stuttgart 
1—0. F.C. K51n — F.C. Kaisers
lautern 4—1. S.C. Karlsruhe — 
Bayern Mdnchen 3—3. In clasa
ment. ne primele locuri : Ein
tracht Frankfurt șl F.C. Koln 
cu cite 7 p, Bayern Munchen 
6 p. • DUPA 15 etape, în cam
pionatul Suediei conduce echipa 
MalmO 23 p, urmată de Halm- 
stad 20 p șl I.F.K. Norrkoplng 
19 p. Rezultate: I.F.K. Goteborg 
— I.K. Brage 0—1. I.F.K. Norr- 
koping — Forlundn 7—1. Dere- 
bro — Halmstad 2—0. D.iurgaarden 
—Malmd 1—o. Sundsvall — oer- 
gryte 0*4. G.A.I.S. — A.I.K. 
Stockholm 2—0.
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• TENISMANn DE ASTAZI sînt nevoitl 
să facă fată cerințelor a diferite suprafețe 
de joc. Iată spre exmplu. în parti
dele de baraj pentru grupa de elită din 
„Cupa Davis” diferitele meciuri s-au des
fășurat pe: gazon (la Eastbourne. Marea 
Britanie — Argentina), zgură (Langenthal, 
Elveția — Paraguay; Lima Peru — Aus
tralia; Ciudad de Mexico, Mexic — 
U.R.S.S.), ciment (Seul, Coreea de Sud — 
Israel), plastic, In sală (Auckland, Noua 
Zeelandă — Ungaria ; Best. Olanda — In
donezia ; Aarhus, Danemarca — Italia). • 
UNUL DINTRE marii bogătași ai Japoniei, 
miliardarul Toshiaki Tsutsumi, va fl vi
itorul președinte al Comitetului Olimpic 
nipon. Intre altele el dorește o indepen
dență față de Asociația Japoneză a spor
turilor amatoare, un temeinic control și 
o implicare directă In bugetul CJON (să 
știe omul pe ce contează!). Pînă una alta, 
Tsutsumi este președinte al federațiilor ja
poneze de hochei pe gheață șl de schi șl 
proprietar al uneia dintre cele mai bune 
echipe... profesioniste de bassebal! • GOL
FUL nu este chiar un sport nevinovat, 
cum pare. La un turneu în Scoția, la Tro
on, un spectator a fost transportat de ur
gență. în stare gravă, la spital, deoarece 
a fost lovit în plină figură de o minge. 
Aceasta, trebuie să stltl. are de obicei o 
viteză de peste 200 km/h șl ©întărește pînă

in maximum 49 grame. • S-A SCRIS șl 
s-a vorbit de finalul ardent al ediției din 
acest an a Turului ciclist al Franței. La 
startul ultimei etape, contratimp indivi
dual pe 24,5 km, Laurent Flgnon deținea 
un avantaj de 50 s In fața lui Greg Le- 
mond. Acesta a refăcut însă senzațional,

a mai și luat un avans de 8 secunde sl a 
cîștigat astfel „La grande boucle ’89“. Pu
țini știu Insă că ptnă acum, tnceplnd din 
1982.., Lemond a cîștigat absolut toate ce
le 20 de etape de contratimp individual, 
în diferite curse, în care s-a tntîlnlt cu 
Fignon. • ATLETA BULGARA Svetlana 
Dimitrova, a treia clasată la heptatlon în 
„Cupa Europei”, la Helmond, cu 6534 p. 
a stabilit un nou record mondial de ju
nioare. dar ulterior a fost descalificată 
pentru dopaj. « IN CADRUL UNUI TUR
NEU în Australia, echipa de rugby a „lei
lor britanici” a cîștigat 11 din cele 12 
partide susținute, înscriind 360 punc.e (în-

tre care, 50 de eseuri) șl primind 192. • 
DE-A LUNGUL ANILOR, trei Saint-Rose, 
veri, au strălucit în atletismul francez: in 
1966. Robert a rost al doilea la C.E. de la 
Budapesta, în 1974, Lucien a fost campion 
european cu echipa de 4X100 m, la Roma, 
iar acum. în 1989. George, cu 16.77 m la 
triplu, se anunță o mare speranță pentru 
viitoarele competiții internaționale. • 
STUDENTUL ITALIAN Alfredo Cionti (24 
ani) a avut ideea unei competiții inter
naționale (echipe din Elveția, Franța, Ita
lia șl Spania) de etanșe cu pînză. Cursa 
urmează să înceapă ta Barcelona șl. ur
mărind litora'ul Mediteranel, să se în
cheie. după 1000 km, in 33 etape, la Ge- 

' nova. Cea mal tînără echipă este cea a
Franței (media de vîrstă 21 ani), alcătui
tă tn majoritate din... femei. • ARUN
CĂTORUL DE GREUTATE Udo Beyer, 
campion olimpie tn 1976, de 11 cri cam
pion al R.D. Germane, de trei ori record
man al lumii, a abandonat atletismul com- 
oetitional dedlcîndu-se activității de 
antrenor la A.S.K. Vorwărts din Potsdam.
• CEA DE A IU-A EDIȚIE a Jocurilor 

sportului sindical va avea loc. în 1991, la 
Bruxelles. Tn program vor figura întreceri 
la 20 de ramuri sportive, unele clasice, al
tele de agrement.

Romeo VILARA
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