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președinția tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
a avut loc, vineri, 18 

ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al

și des- 
marelui forum al 
din luna noiembrie, 
concluziilor la care 
în cadrul comisiilor, 
general a! partidului,

îmbunătătiri 
ȘÎ 
ce

corapo- 
urmează 

conducă- 
Astfel,

Sub 
Nicolae 
general 
Român, 
august. 
Politic 
P.C.R.

în cadru] ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut 
unele PROBLEME PRIVIND 
PREGĂTIREA CONGRESULUI 
AL XIV-LEA AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN,

Analizîndu-se stadiul pregă
tirilor, s-a subliniat că. in a- 
ceaslă perioadă, comisiile spe
cial constituite au depus o in
tensă activitate pentru defi
nitivarea tuturor lucrărilor care 
privesc organizarea 
făștirarea 
partidului 
Pe baza 
s-a ajuns 
secretarul _ 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a propus uncie 
privind numărul 
nența membrilor 
a fi aleși in organele 
toare ale partidului, 
s-a propus ca numărul mem
brilor Comitetului Central, ce 
vor fi aleși la Congresul al 
XIV-Iea, să crească de la 455, 
cil se stabilise la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 27—28 iunie a. c., 
la 465.

De asemenea, în vederea 
creșterii prezentei în Co
mitetul Central a activiștilor 
din rindul muncitorilor care 
lucrează nemijlocit în pro
ducție, s-a holăril ca numărul 
acestora să crească la 45, iar 
al țăranilor participant! dirccți 
Ia activitatea din agricultură, 
la 29. Avînd in vedere că la 
aceștia sc adaugă activiștii 
dc partid și de stal, care, de 
asemenea, în marca lor majo
ritate, provin din rindul mun
citorilor și țăranilor,- se va 
asigura astfel întărirea și mai 
puternică a caracterului mun
citoresc al partidului.

Subliniind importanța a- 
eestei măsuri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
partidul nostru este și trebuie 
să rămină întotdeauna un 
partid al clasei muncitoare, 
un partid revoluționar, care să 
sc identifice — ca și pînă 
acum — cu interesele fim* 
damenlalc ale muncitorilor, 
țăranilor, ale tuturor oame
nilor muncii, să slujească 
neabătut cauza socialismului 
și comunismului, a progresului 
și înfloririi întregii națiuni.

în continuare. Comitetul 
Politic Executiv a ana'îzat 
RAPORTUL PRIVIND RE
ALIZAREA. ÎN TRIMESTRUL 
II 1989, A PRINCIPALILOR 
INDICATORI TEHNICO-ECO- 
NOMICI APROBAȚI IA CA
PACITĂȚILE INDUSTRIALE 
PUSE ÎN FUNCȚIUNE.

Pornind 
obținute și, îndeosebi, de 
importanța intro lujerii 
circuitul

de Ia rezultatele 
Ia 
in 

economic a tuturor

MÎINE, START ÎN CEL DE-AL 73-lea
CAMPIONAT DIVIZIONAR DE RUGBY

Pc stadionul strana, un
De miine, rugbyul reiniră in 

actualitate, o dată cu startul 
în cel de-al 73-lea campio
nat divizionar. Vor inaugura 
competiția cele 12 echipe din 
prima grupă valorică a Divi
ziei A (formațiile din grupa a 
2-a vor demara la 3 septem
brie), în toate cazurile — cum 
ne-am convins, urmărind an
trenamentele. pregătirile — cu 
ambiții sporite pentru jucători 
si antrenori. Campionatul tre-/ 
buie să constituie un prilej de 
creștere a ealilăfii jocului și, 
implicit, de a cuceri tribunele., 
ca orice spectacol sportiv au
tentic.

Iată, de ce așteptăm ca ju
cătorii consacrați să-și reates- 
te valoarea, să demonstreze 
cu fiecare acțiune frumusețea 
sportului cu balonul oval,* iar 
cei mal tineri, mereu mai

concrete de 
unitate, pe 
în vederea 

indicatorilor 
aprobați Ia

obiectivelor de investiții. Co
mitetul Politic Executiv a 
cerut guvernului, consiliilor de 
coordonare pe ramuri, condu
cerilor _ ministerelor, centra
lelor industriale și întreprin
derilor să acționeze cu întreaga 
răspundere pentru lichidarea 
stărilor de lucruri negative e- 
xistente, pentru o cit mai bună 
organizare și desfășurare a 
activității în acest domenin, 
astfel incit în cel mai scurt 
timp toate capacitățile de 
producție să lucreze Ia pa
rametrii proiectați, în acest 
scop, s-a indicat ca, pînă la 
30 august, ministerele eco
nomice și, în special, Ministe
rul Industriei Metalurgice, Mi
nisterul Industriei Chimice și 
Petrochimice, Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini să 
prezinte programe 
măsuri pe fiecare 
fiecare instalație, 
realizării tuturor 
tehnico-economici 
capacitățile industriale puse în 
funcțiune, astfel incit, pînă 
ccl mai tirziu la 15 octombrie, 
să fie recuperate toate rămî- 
ncrile în urmă existente in a- 
cest domeniu. S-a cerut să se 
acorde o atenție deosebită in
tensificării acțiunilor privind 
înfăptuirea programelor de mo
dernizare, de reducere a consu
murilor, de ridicare a nivelu
lui tehnic și calitativ al pro
duselor.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, apoi, RAPORTUL 
PRIVIND ACTIVITATEA DES
FĂȘURATĂ ÎN SEMESTRUL I 
1989 PENTRU REZOLVAREA 
PROPUNERILOR, SESIZĂRI
LOR, RECLAMATI1LOR ȘI 
CERERILOR OAMENILOR 
MUNCII, ADRESATE CONDU
CERII PARTIDULUI.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut să se acorde, în con
tinuare, o mare importantă 
rezolvării problemeloi- ridi
cate de oamenii muncii, prin 
scrisori, in audiente și cu alte 
prilejuri — expresie a profun
dului democratism 
rizează 
cialis tă, 
maselor 
politica 
ce corespunde pe deplin i 
reselor vitale ale întregii 
tiuni.

în continuarea ședinței, 
mitetul Politic Executiv 
dezbătut unele probleme 
vînd activitatea internațională 
a partidului și statului nostru.

în acest cadru, Comitetul Po
litic Executiv a aprobat PRO
PUNERILE PRIVIND PARTI
CIPAREA REPUBLICII SO
CIALISTE ROMÂNIA LA CEA 
DE-A IX-A CONFERINȚĂ A 
ȘEFILOR DE STAT ȘI DE 
GUVERN AI ȚĂRILOR NEA
LINIATE, care va avea loc la 
Belgrad, in perioada 4—7 sep
tembrie a.c.

ce caracte- 
orinduirea noastră so- 
a încrederii largi a 
populare in partid, in 
sa internă și externă, 

inte- 
na-
Co- 

a 
pri-

(Continuare in pag. a 4-a)

rem ar
ie ur-

A de-

prim și interesant cuplaj
mulți (ceea ce este de 
cat și de subliniat), să 
meze exemplul.

Campionatul Diviziei 
butează cu o etapă completă 
și — lucru ce îl 
perpetueze — cu 
plaj bucureștean, 
stadionul Steaua.
re, de la ora 9, __ , _ ____
tră campioană. Steaua, va în- 
tîlni pe Grivîta Roșie (arbi
tru. Gh. Voinea — Buzău) și 
în continuare, de la ora 10,30. 
nou promovata în prima gru
pă valorică, Rapid-Metrou va 
primi replica Științei Petro
șani (M. Popa — Iași).

în tară, alte patru partide 
care se anunță interesante, 
chiar din această primă etapă. 
La Baia Mare revelația ediției 
precedente a campionatului, 
Știința CEM1N va juca cu Con

dorim să se 
tin prim cn- 
programat pe 
în deschi.de- 
echipa noas-

Aniversarea a 45 de anl defe Aniversarea a 45 de ani de 
fe la victoria revoluției de elibe- 
fe rar® națională și socială, an- 
§ tifascistă și antiimperialistă din 
fe August 1944 crează și în jude- 
fe tul Bacău o emulație cu totul 
fe deosebită. Colectivele de oa- 
sj meni ai muncii din fabrici și 
fe uzine, de pe șantiere și ogoa- 
fe re se evidențiază prin noi fapte 
fe de muncă. Petroliștii șl con- 
fe structorii de mașini, agricultorii 
fe și forestierii, minerii și energe- 
fe ticienii, meșteșugarii și chimiș- 
fe tii raportează noi și noi succese 
§ - -în întrecerea socialistă, în în

făptuirea prevederilor actualu
lui cincinal. Cu toții sînt hotă- 
rîțî să raporteze substanțiale 
depășiri de plan, răspunzînd 
astfel îndemnurilor secretaruluiI

I Frumoasa comportare a celor mai tineri șahiști

| DOUĂ MEDALII DE ARGINT Șl UNA DE BRONZ

- - _  - au§ fost înscriși 281 de juniori din 
fe 54 de țări. Ei au fost împăr- 
§ fiți în 10 categorii, pînă la 10, 
fe 12, 14, 16 șl 18 ani, băieți și 
fe fete. între aceștia, și reprezen- 
fe tanții noștri Andriana Anca și 
§ Alin Berescu la 10 ani, Cori- 
fe na Peptan șl Cristian Mun- 
fe ieanu Ia 12 ani. Diana Ignat, 
fe Andrei Istrățescu și Gabriel 
fe Schwartzman la 14 ani și Lu- 
fe minița Radu la 18 ani. Lumini- 
fe ța și Andriana au devenit vi- 
fe cecampioane mondiale, iar Co- 
§ rina a obținut bronzul, ceea ce 
fe a situat tara noastră în cla,sa
fe meniul neoficial pe națiuni pe

10 (N. Chiciu

impune 
un spor

din partea 
de calita-

I
In județul Bacău

AMPLE COMPETIȚII
SPORTIVE OMAGIALE
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

în această atmosferă de efer
vescență creatoare nici sporti
vii nu se lasă mai prejos, în- 
timpinînd marea sărbătoare cu 
sporuri în muncă și cu 
moașe întreceri sportive, 
meroase sînt competițiile 
giale la care iau parte 
ceste zile. Există, de altfel, la 
nivel de județ, un program de 
acțiune în acest sens. Profe
sorul Viorel Grigore, secretar 
al C.J.E.F.S., ne-a relatat : 
,Am asigurai cadrul organiză
rii la nivel de asociație, club, 
localitate, zonă și județ a nu
meroase competiții de masă și 
de performantă — prin care ti
neretul îșl manifestă recunoș
tința lor fată de partidul și 
statul nostru pentru minunate
le condiții asigurate in vede
rea practicării sportului, a pe
trecerii in mod plăcut și util 
a timpului liber".

fru-
Nu- 

oma- 
în a-

LA CAMPIONATELE MONDIALE

4, după
Polonia,

un onorant loc
U.R.S.S., Bulgaria și 
înaintea unor țări de tradiție 
in șah, cum ar fi S.U.A., R.F. 
Germania, Ungaria, Anglia. Iu
goslavia, Franța. Ceilalți ju-

SUCCESE IlOMÂNIȘII IA „CONCURSURILE PRIETENIA"
LUPTĂTORII - ÎMBUCURĂTOARE CONFIRMĂRI

kg. 
re

ia 
tî-

Desfășurat la Lodz, „Turneul 
Prietenia" la lupte libere a 
prilejuit reprezentanților noș
tri cîteva frumoase succese. Ne 
referim în primul rînd la me
dalia de aur obținută de către 
Loredan Toma la cat. 88 
performanță care confirmă 
centul loc secund ocupat 
Campionatele Europene de 
nărui sportiv de la C.O. Tîrgu 
Jiu. Tot o Îmbucurătoare con
firmare o reprezintă și medalia ’ ’ - - - -
(54

de argint a lui I. Demeter 
kg), după ce la „europene"

„BRONZ" LA SĂRITURI ÎN APĂ
Participînd la „Concursul 

Prietenia" săritoarea română 
Ionica Tudor (antrenor: G. 
Koggc) a avut o comportare 
bună în proba de sărituri de 
la trambulină 3 m. cîștigînd 
medalia de bronz. La această 
competiție, desfășurată în ora
șul Leipzig, au luat parte cei 
mai buni tineri săritori din 
Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba. 
R.D. Germană, Polonia. Româ
nia. Ungaria și U.R.S.S. Proba 
de „3 m“ a fost domina* 1 ă de 
sportiva Dorte Lindner (R.D.G.), 
care a totalizat. 475.68 p: pen
tru locul secund s-a dat o 
luptă echilibrată între Tonica 
Tudor si sportiva soviet!'ă 
Ludmila Seveleva. aceasta din 
urmă obținînd „argintul", deoa
rece a -executat mai bine sal-

§
fe Campionatele Mondiale de 
fe: copil și juniori de la Aguadil- 
fe la (Porto Rico) s-au încheiat, 
fe Delegația șahiștilor s-a întors 
fe acasă CU 3 medalii: două de 
§ argint. ANDRI AN A ANCA (10
I ani) și LUMINIȚA RADU (13 
fe ani), șl una de bronz, CORI- 
fe NA PEPTAN (12 ani).
Ș De la secretarul federal, 
fe Gheorghe Candea, și antreno- 
fe rul coordonator al lotului na- 
fe țional de copil șl juniori, Da- 
fe nici Savin, am aflat momen- 
fe tele cele mai semnificative ale 
fe concursului.
fe — Tovarășe Gheorghe Can- 
fe dea, care a fost tabloul genc- 
fe ral al actualelor Campionate 
fe Mondiale pentru copii și ju- 
§ niori de Ia Aguadilla ?
fe — Pe listele de concurs 

tactoare Buzău, pe stadionul 
Complex, de la ora 10 (I. Da- 
vidoiu — București), iar for
mația Litoralului, Farul, va a- 
vea drept adversară pe Rul
mentul Bîrlad, pe propriul sta
dion, de la aceeași oră (M. 
Paraschivescu — București). La 
Timișoara, Universitatea Eltim 
primește replica lui Dinamo 
București, pe stadionul „1 
Mai" II. de la ora 9,30 (Gh. 
Prisăcaru — Iași), în timp ce 
C.S.M.-I.M.U. Suceava, cealal
tă nou promovată în grupa 1 
valorică, va căuta să confir
me ascensiunea în partida cu 
C.S.M. Sibiu, pe terenul Uni
rea, ora 
București).

Dacă se 
jucătorilor 
te, dorim ca și „cavalerii fluie
rului" să contribuie, prin pres
tațiile lor, la reușita — în plan 
calitativ și spectacular — a 
competiției.

practică măsurile 
toate asociațiile 

organizat sau 
de desfășurare 
interne la fot- 
volei, tenis da 

locali-

Punînd tn 
stabilite, în 
sportive s-au 
sînt In curs 
campionate 
bal. handbal, 
masă, șah. în fiecare 
tate rurală sînt programate, in 
preajma marii sărbători, cro
suri de masă sub deviza „A- 
leargă pentru sănătatea taiar 
la nivel de consilii agroindus
triale. întreceri intercomunals 
la fotbal, oină, trînfă. atletism, 
în fiecare oraș și municipiu se 
desfășoară întreceri interaso- 
cîații Ia toate ramurile de 
sport, întreceri dotate cu „Cupa 
Eliberării", la majoritatea din
tre ele finalele disputîndu-se în 
ajunul marii sărbători sau chiar

Ț. EUGEN

(Continuare tn pap 2-3)

niori s-au situat pe locul 4:
Munteanu și Istrățescu, 6: Be-

Parik STEFANOV

(Continuare in pag. a 4-a)

devenea vicecampion al conti
nentului. La categoria 68 kg, 
Eugen Stanciu a intrat, de a- 
semenea, in posesia 
de argint, în timp ce 
Tothazan (74 kg) s-a 
locul 3. Ceilalți doi 
prezenți în concurs
Marin — 46 kg și Gabriel Mal- 
mare — 115 kg) au ocupat lo
curile 5. respectiv 6. Antre
norii lotului nostru au fos A- 
lexandru Motorga și Alexan
dru Geantă. (S.A.) 

medaliei 
Sebastian 
clasat pe 
luptători 

(Aurelian

184,74 p). Clasament: 
Lindner 475.68 p, 2. 
435,84 p, 3. Tudor 
...10. Clara Ciocan

turile impuse_ (Seveleva 198,90 
p, Tudor 
1. Dorte 
Seveleva
434,52 p.
331,44 p.

Celelalte rezultate — fete, 
platformă: 1. Olga Mironenko 
(U.R.S.S.) 423,57 p, ...4. Cristi
na Loloiu 349,62 p, ...7. Clara 
Ciocan 306,80 p: băieți, tram
bulină 3 m: 1. K. Sapovalov 
(U.R.S.S.) 545.73 p, ...5. V. Du
mitru 435.53 p. 6. G. Chere- 
cheș (12 ani) 410,10 p: ntatfor- 
mă: 1. D. Santi-r (U R.S.S.) 
605,58 p — cu 89,28 p pentru 
salt și jumătate înapoi cu trei 
șuruburi și jumătate a primit 
cea mai mare notă a concursu
lui, ..J. G. Cherechcs 380.46 p, 
».10. V. Dumitru 335,67 p.



tri „Cupa României" ia tir,

PROTAGONIȘTI, PATRU STELIȘTI
Cu trăgătorii de la Steaua 

în prim-planul concursului de 
pistol viteză, ieri, la Poligo
nul Tunari din Capitală, s-au 
încheiat întrecerile din cadrul 
„Cupei României" la tir, pro
be de glonț. Ca de fiecare da
tă. „viteza" a atras numeroși 
spectatori, care n-au avut ce 
regreta, dată fiind spectaculo
zitatea acestui gen de tragere, 
constînd din patru manșe, _ cit 
Si imprevizibilității cîștigăto- 
rului.

Joi. după manșa I, patru 
reprezentanți ai clubului Stea
ua s-au detașat din plutonul 
de 23 de sportivi, în ordinea : 
Corneliu Ion 293 p, Marin Stan 
291 p. Lucian Ionașcu și Con
stantin Burcoiu, ambii cu cite 
288 p. A doua zi, tot ei sînt 
cei ce punctează mal bine, 
astfel că ieri. In semifinalele 
de Opt trăgători s-a intrat cu 
următoarele totaluri: 588 p C. 
Ion. 586 p M. Stan. 580 p C. 
Burcoiu și 577 p L. Ionașcu. 
Semifinala a schimbat însă 
ierarhia, pentru că Stan a „a- 
dunat" 190 p, Ion și Ionașcu 
186 p, iar Burcoiu 185. toți pa
tru formînd acum grupul fi- 
naliștilor. Cu toate că această 
ultimă fază a concursului a 
fost adjudecată de Ionașcu 
07 P), el nu a reușit decît

să-și păstreze locul trei în cla
sament, cu un total de 860 p. 
înaintea lui. și cîștigător al 
„Cupei României", C. Stan 
(96 p în finală) cu 872 p, ur
mat de C. Ion (95) cu 869 p.

Azi. Poligonul Dinamo din 
Capitală va fi gazda întreceri
lor în probele de aer compri
mat. acestea, ca și probele de 
glonț, constituind ultima veri
ficare înaintea finalelor Da- 
ciadei și ale „Naționalelor".

Cum și juniorii și-au măsu
rat forțele în cadrul aceleiași 
competiții, lată primii trei tră
gători ai fiecărei probe.

CLASAMENTE, iuniori. pistol li
ber (30 concurențl) s 1. iu
lian Raicca (Steaua) 531 d. 2. Nlcu 
Balaban (C.S.S. București) 529 p. 
3. Adrian Tăbăcarlu (Steaua) 
528 n : pușcă liberă 60 f. culcat 
(44) : 1. Valentin Petrescu (O- 
limpia) 587 d. 2. Daniel .Dordea 
(Dinamo) 582 o. 3. Stelian Onlșcă 
(Metalurgistul Cuglr) 581 n : puș
că liberă 3X20 i. (40) : 1. Daniel 
Dordea 559 d. 2. Olimpiu Marin 
555 p

ȘCOLARII ȘI-AU DESEMNAT
CAMPIONI LA TENIS

Municipiul Bacău a fost gazda 
Campionatului Republican de te
nis al cluburilor snortive școlare, 
rezervat coDlllor sl juniorilor. Au 
participat 140 de sportivi din 14 
unități de orofil care si-au dis
putat cu ardoare întîietatea mul
te dintre meciuri ridlcîndu-se la 
un bun nivel tehnic sl soecta- 
cular. întrecerea De echipe a fost 
dominată de reprezentanții C.S.S. 
Reșița, care au totalizat 72.5 punc
te avînd 7 reprezentanți In fi
nale si 4 dintre aceștia obtlnînd 
victoria. Pe locurile următoare 
s-au situat C.S.S. 2 petromar 
Constanta st C.S.S. Tîrgovlste. cu 
Cite 52.5 D C.S.S. Bacău Si C.S.S. 
Unirea Iași — 40 p.

Rezultatele finalelor : 8—10 ani: 
Cătălina Marosl (C.S.S. Gheor- 
ghenl) _ 
Reșița) 6—1 1
(C.S.S. Bacău) 
(C.S.Ș. Reșița) 
ani : Cristina 
Tîrgovlste) — 
(C.S.Ș. Reșița) 
Lenart (C.S.S. Reșița)

ZZZ „ 3. Ionel Grigore 553 p.
(ambii Steaua) î Duscă M f. pi
cioare (20) : 1. Olimpiu Marin 
530 d. 2. Daniel Dordea 525 a. 3. 
Mircea Gherghina (Unirea Foc
șani) 520 p ; pistol viteză (14) :
1. Iulian Raicea 574 P. 2. Vlad
Ovidiu 560 d. 3. Constantin Ro- 
solu 556 n (toți trei Steaua) ; ju
nioare Distol SDOrt (231 ! 1. Cris
tina Pirea (Dinamo) 555 p, 2. Ilea
na Muresan (U.T.A.) 553 p. 3.
Cristina Aldea fC.S.U. Brașov) 
544 D : DUSCă 60 t. (30) î 1. Ana 
Teodor (Metalul) 582 n. 2. Nico- 
leta Dragomir (Dinamo) 58n n. 3. 
Maria Petrescu (Metalurgistul Cu
glr) 578 n : Duscă standard SX’" 
t. (26) : 1. Claudia Diaconu 
(A.S.A. Metalica Oradea) 559 D
2. Cristina Florea (Olimpia) 552 
p. 3. Corina Neacșu (I.E.F.S.) 
552 D. loan NOVAC

AMPLE COMPETIȚII
(Urmare din pag. 1)

în

REZULTATELE DE LA BALCANIADĂ - STIMULENT
PENTRU ATLETISMUL MASCULIN

Atletismul nostru masculin 
traversează, de cîtăva vreme, 
o perioadă destul de grea, fi
ind lipsit de performeri au
tentici. Liviu Giurgian, Sorin 
Matei și Petru Drăgoescu, care 
au dus pe umeri, multă vre
me, greul reprezentării inter-- 
naționale, se apropie de mo
mentul în care-și vor agăța în 
cui pantofii de concurs. Cine 
le va lua locul 7 Cine va lărgi, 
neapărat, lotul atleților 
trl competitivi, tot așa 
cum și al colegelor lor ? 
Greu de spus, deoarece la a- 
ceastă oră sînt prea puțini oei 
care, realmente, pot realiza ra
pid saltul de calitate trebuin
cios, consecință poate și a 
faptului că se constată un au
tentic exod al antrenorilor și 
al altor specialiști către atle
tismul feminin.

La recentele Jocuri Balca
nice din Grecia, de la Serres, 
din totalul celor 14 titluri cu
cerite de reprezentanții atle
tismului nostru, 4 au fost rea
lizate de băieți. Dacă victoria 
la 11(T mg a Iul Liviu Giur.- 
gian poate fi considerată ea 
firească (cu 13,49 el deținea a- 
nul acesta cel mai bun rezul
tat dintre competitori), poate 
chiar și cea a lui Eugen Po
pescu, cu 2,24 m la înălțime, 
în schimb au evoluat neaștep
tat de bine tineri’ Marcel Tîrle 
și Daniel Cojocarii cîștigători 
la disc, respectiv la 400 m. șl

noș- 
pre-

DE LA F.R. ATLETISM
Campionatul Republican 

pentru TINERET se va 
desfășura la București De 
stadionul 23 August". In 
zilele de 26—27 august. în 
patru reuniuni. Probele 
combinate se reorogramea- 
ză în cadrul Campionate
lor Republicane de seniori 
din 8—10 sentembrie 1989.

Validarea concurentilor 
sl ședința tehnică au loc 
în ziua de 25 august, la 
sediul federației.__________

Mugur Matcescu, deși el nu a 
fost decît al treilea la 400 mg. 
Importante nu sînt însă, nea
părat, doar locurile pe care ei 
s-au clasat cit, mai ales, re
zultatele pe care le-au obți
nut Tîrle, spre exemplu, 23 
ani (descoperit la Zalău de an
trenorul Nic. Lăpușan, actual
mente la Steaua, pregătit de 
Dan Serafim) a aruncat acum 
64,16 m, cu 1,94 m mai mult 
decît recordul său personal (de 
notat că alte două aruncări au 
fost superioare rezultatului de 
60,62 m al celui de al doilea 
clasat). Mugur Mateescu, 20 
ani (remarcat de Rodica Ber- 
becaru la C.S.Ș. 4, în prezent 
la Dinamo, antrenat de C-tin 
Mihail) a realizat și el un 
promițător record personal, cu 
49,98 s, mai bun cu 36 sutimi 
decît obținuse vreodată pe 
400 mg. în sfîrșit. Daniel Co- 
jocaru (de la C.S.Ș. Medgidia, 
descoperit de S. Avram, astăzi 
și el la Dinamo, antrenat tot 
de C. Mihail) a obținut cu 
47,19 o victorie clară, promi
țătoare. la 400 m. Avem, in
discutabil trei tinere talente, 
dar va trebui și mai multă 
muncă, preocupare pentru des
coperirea a încă altora...

La această ediție a J.B.A. 
sportivii noștri au obținut ce
le mai multe victorii, dar și o 
medalie de argint (Daniela 
Pleșcan la 400 m 54,57) și șase 
de bronz (Cătălina Gheorghiu 
la 800 m 2:03,83, Elisab, Neam- 
țu la disc 57,58 m, echipele de 
4X100 la bărbați 40,92 și femei 
45.97 C-tin Miclea la suliță 
72,70 m și Mateescu la 400 mg).

Dintre victoriile repurtate, 
cele ale Mihaelei Pogăceanu și 
Octaviei Iacob au o semnifi
cație deosebită, deoarece ele 
au întrecut pe fostele record
mane mondiale, atletele bul
gare Ginka Zagoroeva la 100 
mg și Ludmila Andonova la 
înălțime. Romeo VILARA

IN PRIM-PLAN „co
LUPTĂ STRlNSĂ PENTRU

LA CICLISM
Așa cum se anticipa, lupta 

pentru întîietate în prima pro
bă a concursului internațional 
de ciclism „Prietenia" contra
timpul pe echipe. 70 km (4 tu
re a 17,5 .km, pe șoseaua Bucu
rești — Pitești), s-a dat între 
reprezentativele Uniunii So
vietice și R.D.G., dar surpriza 
întrecerii aveau să o realizeze 
juniorii bulgari care, 
du-se pe locul 3. au devansat 
două dintre pretendentele la 
medalia de bronz. Polonia și 
Cehoslovacia. Dar lată cum 
s-au desfășurat lucrurile: 
la capătul primei ture, primii 
întorc sovieticii, cu 21:08, ur
mați îndeaproape de echipa 
R.D.G., Ia numai 10 secunde, 
în timp ce Bulgaria avea să-și 
anunțe candidatura pentru lo
cul 3, cu 21:51. Alarmați, ci
cliștii polonezi, care au întors 
cu 21:54, măresc ritmul și, la 
jumătatea cursei, se instalea-

clasîn-

ză pe locui 
ce bulgarii 
nă în ac’es 
tații cu„.„J 
situată în 
43:59, în ti 
cu 44:19, , 
jumătate c 
și timpii 
hoslovaciei 
Și, respecți 
echipa Ceh 
că a „spai 
motiv pen 
cel puțin £ 
tea a doua 
timpului ca: 
ră în acel; 
cliștii sovi 
prin forță 
își măresc 
trul 52,5, de 
cipalii lor 
R.D.G., cu 
ce lupta p<

La Galați, Intre 20 și '

A XVI-a EDIȚIE A TI
DE HANDBAL FEMSI

— Petroneia Borca (C.S.S. 
6—1 :Cinrlan Popa 

— Andrei Cotuna 
6-0, 6—0 ; 11—12 
Vrînceanu (C.S.S. 
Carmen Vîrjoghe 

1 6—3. 6—1: Emil
Adrian 

Milea (C.S.S. Curtea de Are?11! 
6—1, 6—4 ; 13—14 ani : Anca Bă- 
dică (C.S.Ș. 2 Petromar Constan
ta) — Mihaela Liliac (C.S.S. Uni
rea Iași) 6—4. 6—1 : Robert Petre 
— Vlad Roman (ambii C.S.S. 2 
Petromar Constanta) 6—1. 6—2 : 
15—16 ani : Antonela Volna (C.S.Ș 
Reșița) — Loredana Neacșu 
(C.S.S. Tirgovlște) 6—0. 6—0 : Bog
dan Peia (C.S.Ș. Reșița) — Dan 
Groza (C.S.S. Dinamo Brașov) 
6—1. 6—3 : 17—18 ani : Simona 
Petru (C.S.Ș. Reșița) — Victoria 
Neacșu (C.S.S. Tîrgovlste) 2—6 
6—2 7—6 : Bogdan Hnatiuc (C.S.Ș 
Unirea Iași) — Laurentiu Oprea 
(C.S.Ș. Tîrgovlste) 6—3 6—0. (Eu
gen teirAU. coresp.).

în ziua de 23 August. S-au în
cheiat deja întrecerile a două 
competiții de tenis, una rezer
vată seniorilor, alta veteranilor 
(peste 40 de ani), pe primele 
locuri clasîndu-se. în ordine, 
la seniori : Ionel Lupu
(U.J.C.M. Bacău), Mircca Mi- 
titelu (1. Av.), Petrică Sabău 
(Letca) ; la veterani: Constan
tin Popa (U.J.C.M.), Virgil 
Lichi (Letca). Doru Ciucescu 
(I.I.S.). In organizarea C.S.Ș. 
Bacău, patru echipe — Textila 
Buhuși, Confecția Bacău, C.S.Ș. 
P. Neamț și C.S.Ș. Bacău — 
și-au disputat întîietatea 
handbal * ' ’ *'
devenind 
zionară 
Asociația 
derii de __ __
a organizat un campionat „de 
casă" la minifotbal cu parti
ciparea a 25 de echipe. In 
finală. T.E.S.A. 2 — Calcula
torul 6—5. după prelungiri și 
lovituri de la 7 m. Astfel de 
întreceri au loc peste tot...

,—i la 
feminin. învingătoare 
experimentata divi- 
B. Textila Buhuși. 
sportivă a întreprin- 

mașini-unelte Bacău

ÎNCEPE FESTIVALUL ȘAHIST BUCUREȘTEAN

în sala Sporturilor „Vrancca“ din focșani

0 NOUĂ GALA A BOXIRIIIIII FRUNTAȘI

O tradițională competiție a 
șahului nostru, care încheie în 
mod obișnuit calendarul esti
val intern, se află înaintea u- 
nui nou start. Duminică. în 
Capitală. începe a IX-a ediție 
a festivalului „Vara șahistă 
bucureșteană". ale cărui între
ceri sînt deschise tuturor ca
tegoriilor de jucători și jucă
toare. Ședința tehnică inaugu
rală este programată pentru 
ora 14, la frumoasa bază spor
tivă de la Complexul 
Și de 
de la 
de la 
rundă

Iată 
torice. 
reștean 
forma unui ..open' 
participant^ fiind incluși 
tr-o unică grupă 
(sistem elvețian), 
da posibilitate jucătorilor mai 
slab cotați să se întîlnească în 
întrecere cu adversari consa- 
crați. maeștri și candidați de 
maestru. La capătul oelor 11 
runde ale programului (20—31 
august) se vor alcătui 
mentele finale, pentru patru 
secțiuni separate: seniori-se- 
nioare. juniori-junioare (pînă 
la 20 ani), juniori-junioare 
(12—16 ani), băieți și fete (pînă 
la 12 ani). Alte două competi
ții paralele sînt prevăzute 
pentru ziua de 23 august. Di
mineața (ora 9) va avea loc 
un concurs de șah-fulger, iar 
după-amiază este programat 
un turneu de șah-activ.

Organizatorii festivalului — 
Biroul de Turism pentru Tine-

Turistic 
Tineret 

acolo, 
prima

Agrement pentru 
Tei-Toboc. Tot 
ora 17, are loc 
a întrecerilor, 
cîteva detalii organiza- 
Festivalul șahist bucu- 
se va desfășura sub 

general, toți 
în

de concurs 
Aceasta va

clasa-

ret și Asociația sportivă Calcu
latorul București. în colabora
re cu F.R. Șah — au editat cu 
acest prilej un frumos pliant, 
elegant ilustrat și tipărit. în 
care sînt prezentate pe 
toate amănuntele legate 
desfășurarea actualei 
Să mai amintim că la 
Tei-Toboe 
tramvaiele 
buzul 201,
(rd. v.)

ediții, 
baza 

se poate ajunge cu 
16. 17. 36 și auto- 
statia Ștrandul Tei.

I

FOCȘANI, 18 (prin telefon), 
în cadrul pregătirilor pe care 
le efectuează în vederea parti
cipării la Campionatele Mon
diale din luna septembrie, pu- 
giliștii noștri fruntași au sus
ținut o gală de verificare, în 
localitate. Adversari le-au fost 
o serie de boxeri de o valoare 
apreciabilă, care i-au solicitat 
in mod corespunzător pe se
lecționați.

In cea mai interesantă în- 
tîlnire a serii s-au întîlnit Ru
dei Obrcja (vicecampionul eu
ropean al categoriei mijlocie 
mică) și Mircea David (Mus
celul Cîmpulung). A fost, de 
fapt, o reeditare a campionatu
lui național de anul trecut. 
Numai că de data aceasta O- 
breja s-a prezentat mult mai 
bine pregătit decît în partida 
de la Constanța, în timp ce 
David nu a mai avut capaci
tatea de efort obișnuită. In a- 
ceste condiții. dinamovistul 
și-a dominat clar adversarul, 
aplicîndu-i serii scurte de lo
vituri pe parcursul întregii 
durate a meciului.

în progres evident s-a pre
zentat și „greul" Vasile Adu- 
mitroaie. El a boxat cu multă 
încredere în forțele sale în 
partida cu Mihai Vasiiache, 
depășindu-1 în cele două re
prize. cit a durat meciul. Du
pă 6 minute de luptă, Vasiia
che. acuzînd un accident la 
mîna dreaptă, a abandonat. O 
întîlnire viu disputată au rea-

lizat „cocoșii" Adrian Mărcuț 
(Lot) și Aurel Fieraru (Stea
ua). Mărcuț a dovedit aceeași 
mare capacitate de efort cu 
care ne-a obișnuit și și-a de
pășit adversarul la puncte, dar 
cu prețul recepționărij unui 
număr mare de lovituri, multe 
dintre ele evitabile. Meciul 
„penelor" Octavian Stoica 
(Lot) și Ion Guzganu a fost 
la fel de frumos și echilibrat. 
Decizia a fost acordată lui 
Stoica, dar dacă ar fi fost pro
nunțată în favoarea lui Guz
ganu nu ar fi existat obiecții.

O impresie neplăcută a lă
sat evoluția (și atitudinea) lui 
Petrică Paraschiv (Lot) în dis
puta cu Marian Popa (Steaua). 
El a boxat ca un... semigreu, 
căutînd în permanență lovi
tura decisivă și ratînd multe 
din acțiunile sale ofensive, 

’ primind în schimb prea multe 
lovituri. în final, nemulțumit 
de decizia corectă a arbitrului, 
care îi dăduse, în mod justi
ficat. un avertisment, el s-a 
dus la colț, abandonînd !

Alte rezultate: N. Aliuță 
(Steaua) b.p V. Dumitru (Lot). 
N. Iancu (Dinamo) b.p. O. Dra- 
gomir (Prahova Ploiești), V. 
Eneeanu (Dinamo) b.p. Z. Lun
ca (C.S.M. Reșița), FI. Dum
bravă (C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin) b.p. M. Rotaru (Semă
nătoarea), FI. Ivancea (Mus
celul) b.p. I. Constantiniu (Va
gonul Caracal).Mihai TRANCA

iM

„Turneul Prietenia" la hand
bal feminin, întrecere deosebit 
de puternică, multe jucătoare 
din loturile de junioare ale ță
rilor participante fiind sau 
devenind titulare în loturile de 
senioare și de tineret pentru 
competițiile oficiale interna
ționale (cupe europene, Cam
pionate Mondiale, Jocuri Olim
pice) — are loc, anul acesta 
(ediția a XVI-a), în țara 
noastră, gazdă fiind Galațiul, 
municipiu recunoscut pentru 
forța sa organizatorică, dar și 
pentru tradiția îndelungată a 
handbalului și, prin urmare, a 
cunoștințelor despre această 
disciplină a spectatorilor din 
orașul de la Dunăre. Iau par
te: Bulgaria, Cehoslovacia,
R.D. Germană, Polonia. Unga
ria, U.R.S.S. și România (două 
formații).

La actuala ediție a „Turneu
lui Prietenia" reprezentativa A 
a țării noastre (antrenori Con
stantin Cojocaru, tehnician 
chiar din orașul organizator, și 
Ștefan Ocneanu) și-a termi
nat preparativele și este ho- 
tărîtă să aibă o comportare cit 
mai bună, vizînd — cum este 
firesc — locul întîi pe podium. 
Ceea cp nu va fi ușor, adver
sare nindu-i echipe puternice 
(U.R.S.S., R.D. Germană, Ce
hoslovacia, Polonia etc.), dar 
nu imposibil, avînd în vedere 
că la ora actuală handbalul 
feminin românesc. în general, 
deci și cel la nivelul junioa
relor. se află într-o recunos
cută (prin rezultate interna
ționale) ascensiune. Iată lotul 
formației României: Cristina 
Dogaru (Chimistul Rm. Vîlcea), 
Angela Vlad (C.S.Ș. Făgăraș) 
și Delia Șopirlă (C.S.Ș. 1 Con
stanța. titulară și la Hidroteh
nica) — portari: Claudia So- 
ciu (C.S.Ș. Știința Bacău). Ma- 
crina Tomuleac (C.S.Ș. „Mi- 
hai Eminescu" Iași). Marinela 
Bulat (C.S.Ș. „U“ Craiova). Le- 
nuța Borș (C.S.S. 1 Galați). 
Mihaela Iile (C.S.Ș. Dinamo 
Brașov). Rodica Constantines- 
cu (C.S.S. 1 Galați). Mihaela 
Apostol (C.S.Ș. Sibiu), Monica 
Iacob (Chimistul), Izabela Pa-

raschiv (C.S. 
brogeanu • 
Beatrice Wa 
ghișoara), 
(C.S.Ș. ’ Cc 
Stoenes C 
Daniela _ iii 
hai Eminesci 
Mesaroș (C 
Baia Mare).

Loturile pi 
la Galați, c 
arbitri: Miht 
lexandru Vi 
Ene — Nici 
Marzavan (rt 
sesor al ecus 
internați;, 'al) 
haiașcu, Ion 
Dobrez (toți d 
cum și Chirii 
dar Ghcorghî 
roslav Baiu 
Manys (Polor

Echipa Ron 
partizată în 
de formațiile 
Germane și F

Programul c
DUMINICA: 

România B (< 
vacia — Ung. 
Germană — 
U.R.S.S. — 
LUNI: Români 
mană, 'gi
România 
— Cehoslovaci 
lonia — Româi 
U.R.S.S., Rom 
Germană, Cehi 
garia. Miercur: 
paos. Joi și v 
mifinalele și

loi

LI

Snvățați și practicați 
înotul!

în terminologia noas
tră. inițierea repre
zintă etapa de activi
tate desfășurată în 

■ scopul minimal de a 
deprinde începătorul 
eu „călcarea apei". în
vățarea înotului, adică 

ii sportive de 
înaintare cu mișcări șl 
poziții corecte, regu
lamentare începe de 
la acest bagaj motric 
elementar.

Procedeele
(brasul, spatele, 
turele, craulul) 
deprinse prin 
multe metode, 
mai cunoscută 
învățarea prin 
deul bras, care 
simplitatea Iul ar tre
bui să convină tutu
ror dar brasul, o da
tă învățat, limitează

șansele asimilării op
time a altor procedee. — — - mareFață de acest 
inconvenient, noi 
apelat încă din 
’60, la învățarea 
procedeul craul, 
permite un transfer 
pozitiv pentru alte 
două procedee („spa
te" și „delfin"), dar 
craulul frînează învă
țarea brasului și pre
supune și confort res
pirator și chiar miș
cări asimetrice. Apre
ciind aceste situații, 
specialiștii din R. D. 
Germană de exem
plu, au adoptat ca
lea Învățării înotului 
sportiv prin procedeul 
spate, care asigură un 
transfer 
amplu 
picioare

pozitiv mai 
(mișcările de 

bras fiind

sportive 
flu- 

pot fi 
mal 
Cea 
este 

proce- 
prin

mal ușor deprinse din 
poziția de înaintare 
pe soaței.

Dorim să vă convin
gem de a continua în-

ne dis- 
ce mai

spor- 
pro- 

și, ori

Prof.
Mircea OLARU 

desene Alexandrina 
OVEZEA

vățarea Înotului 
tiv pornind cu 
cedeul „spate" — 
de cite ori simțiți că 
„elevul* a obosit sau 
s-a plictisit, reveniți 
la „vijeliosul" craul 
sau la ..elegantul" bras 
în acest caz suita de 
exerciții propuse in 
numerele anterioare 
poate continua astfel : 
7. cu colac, în poziție 
de înaintare pe spate, 
și cu mișcări de pi
cioare alternative (1- 
dem. cu varianta pen
tru picioare craul). 
înot pe distanțe sau 
durate din ce în ce 
mal lungi (fig. 1.); ». 
același exercițiu, dar

din colac, 
cesta fiind menținut 
cit mai aoroane de zo
na centrului de greu
tate (lig. 2); 9. Înot 
cu mișcări de ’■*" 
re spate, fără 
colacului (fig. 
început cu brt 
gă corp, apoi cu bra
țele întinse sau cu 
mișcări de brațe (al
ternative, concomi
tentei — înot 
tanțe din ce în 
lungi (fig. 4).

Autoturls 
livrează pînă 
depuși la CI 
1986.

Autoturisi 
au banii pen 

Livrările 
lizat pe tară 
urmează :

BUCUREȘ 
municipiul Bi 

PITEȘTI ■ 
detele Arge

BRAȘOV 
detele Brașov 

BACAU - 
detele Bacău. 

CLUJ-NAPO 
Județul Cluj.

IAȘI — pc 
Botosa-t Iași.

TÎ uȘOAR 
Județele Arad. 

REȘIȚA — 
detele Alba. C 

BAIA MAJ 
iudetele Bistrit 

CRAIOVA — 
detele Dolj șl

BRAILA — 
tele Brăila. Că 

SIBIU — pi 
Sibiu.

Livrarea a 
rate se efectui 
detul în care s 
lunare.

Vînzărlle st 
șl capacitatea '■ 

Se primesc 
banii depuși la 

AUTOTURIi 
1938

AUTOTURIS 
BRIE 1937.

Magazinele 
zilele de dumir.



URILE PRIETENIA" înaintea începerii campionatului
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiuiiiiiiiumiiiik

ne tot mâi animată, juniorii 
polonezi nereușind să se des
prindă de echipa Bulgariei (ia
tă ultimii timpi intermediari ai 
celor două echipe: 1.08:27, pen- 
tru Polonia, și 1.08:35, pentru 
Bulgaria). în ceea ce priveș
te echipa noastră, aceasta, ca 
și Cehoslovacia, amîndouă cu 
timpi foarte slabi (1.09:56, 
pentru Cehoslovacia, și 1.11:47 
pentru România), a ieșit prac
tic din cursă. In ultima parte 
a întrecerii, juniorii sovietici 
se distanțează la aproape 2 
minute, dar cu numai 500 de 
metri înainte de sosire con
semnăm o busculadă, cicliștii 
sovietici cad toți, dar se 
dică și, deși au pierdut 
cunde prețioase, reușesc 
încheie cursa pe primul 
In urma lor, pe locul doi, 
sește, cu peste un minut 
tîrziere, ambițioasa echipă 
R.D.G, ~ '
parte se decide și locul 3 pe 
care și-1 adjudecă echipa Bul
gariei, aceasta refăcînd nu nu
mai diferența de 8 secunde, 
care o despărțea de echipa 
Poloniei, dar depășind-o cu 
alte 24 de secunde, amănunt 
care vorbește de la sine des
pre forța cicliștilor bulgari.

Dar iată clasamentul acestei 
prime probe a concursului : 
1. U.R.S.S., 1.30:02 (medie ora
ră 46,620 km), 2. R.D.G., 1.31:08, 
3. Bulgaria. 1.32:29, 4. Polonia, 
1.32,54, 5. Cehoslovacia, 1.36:39, 
6. România, 1.39:37.

După o zi de pauză con
cursul se reia duminică, 20 au
gust. cînd este programată pro
ba de fond, 108 km. pe șoseaua 
București — Giurgiu și retur, 
cu startul și sosirea la kilo
metrul 10. bacă în prima pro
bă echipa României n-a reușit 
să ofere valoroșilor ei parte
neri o replică pe măsură, în 
cursa de duminică, la startul 
căreia vom alinia 12 juniori, 
așteptăm o prestație onorabi
lă. total opusă celei de la con
tratimp.
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a oferit echipe- 
o utilă verifica- 
pregătire în ve- 

Campionatulul 
aici și interesul 

bucurat

MIERCUREA CIUC, 18 (prin 
telefon). Sezonul la hochei pe 
gheață a început în plină cani
culă. pe patinoarul artificial a- 
coperit din localitate, care a 
găzduit timp de 5 zile tradițio
nala întrecere dotată cu „Cupa 
23 August". Ca de obicei bineve
nită. competiția 
lor participante 
re a stării de 
derea startului 
Diviziei A. De ___ .
deosebit de care s-a _____
„Cupa 23 August", în organiza
rea Sport Clubului Miercurea 
Ciuc, atît din partea partlcipan- 
ților, cît și din partea publicu
lui, mare iubitor — după cum 
se știe — al sportului cu crosa 
și pucul. Au fost prezente for
mațiile .Dinamo București, C.S.M, 
Dunărea Galați. C.S.M. Viitorul 
Gheorghcni și Progresul Miercu
rea Ciuc (ambele promovate în 
prima grupă valorică a Diviziei 
A) si. firește o combinată Lo
tul de juniori — I.M.A.S.A. Sf, 
Gheorghe. Sport Club Miercurea 
Ciuc,

ANUNȚAu
ACIA trio Berlină. Break jj DACIA 1320 se 
AUGUST 1989 cumpărătorilor care au banii 
:ont pentru autoturism pînă la 31 MARTIE

I. s

>ACIA 500 se livrează cumpărătorilor care 
toturism ia 30 iunie 1939.
îtuează în baza numărului de ordine centra- 
erent de magazinul de înscriere după cum

pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil în 
;i, județele Giurgiu șl Teleorman, 
tru cumpărătorii cu domiciliul 
nbovlța Olt. Prahova Vîlcea. 
tru cumpărătorii cu domiciliul 
sna. Harghita Mureș.
ru cumpărătorii cu domiciliul
1, Neamț, Vrancea.

pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în

stabil 
Dolj 

stabil

în ju-
Gorj. 

in ju-

stabh în ju-

cumpărătorii cu domiciliul stablj în județele 
ava. yaslul.
per Ju cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
r Timiș.
ru cumpărătorii cu domiciliul stabil în Ju- 
Severin. Hunedoara Mehedinți.
pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
săud. Maramureș Satu Mare. Sălaj.
tru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju- 

ru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude- 
I, Constanța Ialomița Tulcca. Galați.
cumpărătorii cu domiciliul stabil în județul

rismului pentru cumpărătorii cu plata în 
la magazinul auto la care este arondat ju- 
ă banca prin care urmează a se retine ratele

ctuează în funcție de stocul de autoturisme 
:ă de livrare a fiecărui magazin.
rlși prin transfer pentru persoanele care au 
3 In cont pentru autoturism astfel :
OLTCIT CLUB — pînă la 31 DECEMBRIE

DACIA 1410 SPORT — pînă la 30 SEPTEM-

) I.D.M.S. vor awfea nrogram de lucru in 
20 sl 27 august 1989 între orele 8—13.

1 CORVINUL ÎS! PROPUNE 0 MOBILII ARE EXEMPLARĂ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Puternic afectată de presta
ția. puțin zis neconcludentă, 
din returul campionatului tre
cut. cînd a evitat retrogradarea 
în ultimul moment. F.C. Cor
vinul abordează cu încredere, 
totuși, noul sezon. „Un sezon 
care — ne declara Gh. Țurlea, 
președintele clubului — pen
tru hunedoreni are o semni
ficație aparte, echipa siderur- 
giștilor aflindu-se pentru a ze
cea oară, consecutiv, la startul 
întrecerilor de pe prima scenă 
fotbalistică a țării". Moment 
nostalgic, desigur, pentru că 
una era edhipa cu care pornea 
la drum Corvinul acum 10 
ani. după o spectaculoasă re
venire în „A", și cu totul alta 
cea care încearcă să continue 
această tradiție. Cei doi an
trenori ai hunedorenilor. Octa
vian Cojocaru (principal) și 
Carol Gal (secund) au întors 
pe toate fetele, cu multă cir
cumspecție. întrebarea noas
tră: „Care este starea de spi
rit. la ora actuală, a Corvinu
lui?". Pînă la urmă, după re- 
re-reformulări. s-a încropit ur
mătorul răspuns: „Bună, 
nu tocmai așa cum am 
sperat-o noi, antrenorii, 
ducerea ’ 
Suportul acestei deduse incer
titudini. ca să nu o numim în
grijorare. nu-și află sorgintea 
doar în plecarea lui Hanganu, 
în locul căruia hunedorenii au 
primit de la Victoria un por
tar. pe Pavel, și un atacant, pe 
Uleșan. sau oea a lui Suciu, în 
schimbul căruia clujenii l-au 
cedat pe Bănică, schimburi a- 
parent echitabile, la urma ur
melor. pe care doar timpul le 
va valida. cît maî ales în 
„peregrinările" lui Gabor, re
venit la echipă în ultima parte 
a pregătirilor, și ale lui Co- 
jocara. un veritabil „fiu rătă
citor" (dacă nu chiar „risipi
tor") al Corvinului. „Să tre
cem, insă — avea să ne pro
pună Gelu Simoc. unul din

dar 
fi 

con- 
clubuiui, suporterii".

Am urmărit multe partide fru
moase, viu disputate și echili
brate. cu momente de suspans 
in derularea scorului, marea ma
joritate a echipelor vădind o 
pregătire corespunzătoare pentru 
acest prim test pe gheață. S-au 
detașat meciurile Sport Club — 
Dinamo 4—3 (0—2. 3—0, 1—1), 
Dunărea — Progresul 5—4 (0—2,
3— 2, 2—0), Sport Club — Dună
rea 4—9 (0—2, 1—1, 3—0) și în 
care gălătenil conduceau cu 3—0 
în minutu 39. Echilibrate au fost 
și partidele Dinamo — Dunărea
4— 2 (1—0, 2—1. 1—1) și Viitorul
— Progresul 8—8 (4—1, 2—3,
2—4).

Cea mai omogenă ca valoare 
și stadiu de pregătire ni s-a pă
rut Dunărea Galați, echipa loca
lă Sport Club mai are de lucru 
în ce privește apărarea, Dinamo 
București — tactica (Pisăru și 
Solyom continuă să fie cei mai 
buni!). în ceea ce privește Lo
tul de juniori. întărit cu jucă
tori de la l.M.A.S.A. acesta ali
niază, după cum ne-a spus șl 
antrenorul principal Stelian Ru
sii, sportivi foarte tineri, la în
ceputurile pregătirii în această 
formație.

Alte rezultate: Sport Club: 7—1 
cu Viitorul. 6—2 cu Progresul, 
4—1 cu Combinata de juniori ; 
Dinamo : 7—2 cu Combinata, 
4—1 cu Viitorul ; Dunărea : 6—0 
cu Combinata 10—4 cu Viitorul; 
Progresul : 9—3 cu Combinata ; 
Viitorul: 14—2 cu Combinata.

Au arbitrat : I. Becze, M. Di
nu, Gh. Mîcu. E. Săndulescu, 
Gh. Tașnadi. A. Balint, Em. Both 
și Al. Molnar.

CLASAMENT : 1. Sport Club 
M. Ciuc 10 p, cîștigătoarea tro
feului, 2. Dinamo Buc. 8 p, 3. 
Dunărea 5 p. 4. Progresul 4 p, 
5. Viitorul 3 p. 6. Combinata ju
niori — I.M.A.S.A. 0 P.

Vaier PAȘCANU — coresp.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea LOTO 2 de mîine 

duminică, 20 august (vă reamin
tim că în mod exceptional, a- 
ceastă acțiune a avut dreht ter
men limită de Închidere a vînză- 
rii ziua de ieri, vineri. 18 au
gust) va avea loe în București. 
In sala clubului din str. Doam
nei nr. 2. încentod de la ora 
16.30.
• Iar acum o veste care — 

nu ne îndoim — este de mult 
așteptată de către iubitorii con
cursurilor PRONOSPORT : o dată 
cu reluarea sezonului fotbalistic 
reîneene si seria concursurilor de 
pronosticuri sportive organizate 
de Administrația de Stat Loto- 
Pronosport. Primul concurs al 
noului sezon este programat pen
tru duminică. 27 august si are 
următoarea alcătuire : 1. Ascol! 
— Napoli (pauză) : 2. Ascoli — 
Napoli (final); 3. Atalanta — Ve
rona : 4. Bari — Fiorentina ; 5. 
Cesena — Milan (pauză) : 6. Ce- 

conducătorii clubului — peste 
aceste date psihologice, ca să 
Ie spunem așa, și să evaluăm 
valoarea insăși a echipei. Pet- 
cu, Gabor, Nicșa. și Ionită nu 
mai au nevoie de prezentare, 
cota lor fiind cunoscută și re
cunoscută. Pardac, Tirnoveanu 
și, mai recent, Cocan s-au 
pus specialiștilor. Sperăm 
tr-o creștere de formă a 
nioriior de altădată, i-am 
mit pe Stroia. Bejcnaru 
Bozga, prezent! de cîteva 
cu bune prestații in loturile 
naționale Ia vremea lor, așa 
cum, in ultimii doi ani, Heidi- 
ner și Rădos ne-au reprezentat 
cu cinste in «naționala» de ju
niori. Adăugind acestui nucleu 
achizițiile din returul campio
natului trecut. Gh. Iordache și 
M. Marian, alături de care s-au 
remarcat și citeva «produse» 
proprii, adică Ilaș, Chezan, 
Fostolache, Tetileanu și Bul- 
garu, care în acest an au șan
sa unei depline consacrări, noi 
privim cu destulă încredere 
noul campionat. Cu alte cu
vinte, echipa noastră este com
petitivă. cu nimic mai prejos 
decit. să zicem, alte 7—8 echi
pe ale primei divizii. Dar, pen
tru a susține cu fapte această 
afirmație este nevoie de o 
mobilizare exemplară a tutu
ror jucătorilor, in mod special 
a celor mai în vîrstă, jucători 
care este bine să nu uite că 
sub culorile Corvinului au cu
noscut aproape toate satisfac
țiile pe care le oferă fotbalul 
și, deci, au o datorie cel puțin 
morală față de acest club, ju
cători care ar trebui să 
pentru mai tinerii colegi 
ce au fost pentru ei, cînd 
foarte tineri. Lucescu și 
mitrachei adică prieteni 
„profesori" în același timp. Și 
ar mai fi o problemă, extrem 
de importantă, cea a adeziunii 
totale a publicului din Hune
doara Ia acest evident efori de 
reconstrucție din mers a echi
pei".

Dar iată, dincolo de aceste 
„instantanee" privind starea de 
spirit de la Corvinul. lotul cu 
care hunedorenii vor porni la 
drum: Ionită. Pavel și Groza, 
portari î Bardac. Bulgara. Be- 
jenaru, Stroia, Gheorghiu, Tîr- 
novean și Cocan. fundași; Pet- 
cu, Nicșa. Chezan. Ilaș și Ior
dache. mijlocași ; Gabor. Co- 
jocaru. Uleșan. Bănică. Mari
an și Bozga înaintași.

im- 
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nu- 
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fie 
ceea 
erau 
Du

și

Victor NIȚA

VĂ PREZENTĂM ECHIPELE NOU PROMOVATE IN DIVIZIA B
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 

(seria a X-a)

Activează pe lingă întreprinde
rea de Mașini Agregate și Sub- 
ansamble Auto • A participat 
în Divizia B în edițiile : 1974—
1975, 1976—1979, 1980—1982, 1983—
1987 ; în Divizia C în edițiile : 
1975—1976, 1979—1980, 1987—1989 • 
Președintele asociației sportive : 
Neculal Anton * Președintele 
secției de fotbal: Ovidlu Mitroi
• Antrenorul echipei: Vasile
Gherghe • Stadion propriu; ca
pacitatea tribunelor: 5 000 locuri
• Golgcterul echipei: Hîrsean
— 23 (goluri • LOTUL utili
zat : portari : Incze (născut în 
anul 1961), Szabo (1953); fundași: 
Moldovan (1967). Simion (1957), 
Vllico (1968), Adorian (1958), 
Partin (1960). Casaci (1967); mij
locași : Spirea (1954). Avramescu 
(1968), Gherghe (1954), Fărăgău 
(1964). Ambruș (1970) ; înaintași: 
Hîrsean (1965). Varga (1964), Lu- 
pu (1969). Ticoși (1969) • Echi
pa, avînd condiții optime de 
pregătire, a urcat treptat, a lit 
ca rezultate, cît și ca exprima
re în teren. A practicat un joc 
bine gîndit. ordonat șl eficace, 
la toate acestea contribuind at
mosfera bună din cadrul echi
pei.

Lecce
sena — Milan (final) : 7. Genoa 

Z____ 8. Internazionale —
Cremonese : 9. Juventus — Bolog
na : 10. Lazio — Sampdorla (pau
ză) : 11. Lazio — sampdoria (fi
nal) : 12. Udlnese — Roma
(pauză); 13. Udinese — Roma (fi
nal). Facem precizarea că derru- 
nerea buletinelor, care Incene de 
luni. 21 august, are drept termen 
limită ziua de sîmbătă 26 august!

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 18 
AUGUST 1989. Extragerea I: 
25 65 46 76 44 87 89 12 11; ex
tragerea a Il-a: 70 61 41 27 
81 26 50 52 6. Fond total de 
cîștiguri: 608.601 lei.
• Anunțăm pe participants 

la tragerea excepțională LOTO 
din 13 august a.c„ că omolo
garea cîștigurilor se va face 
marți. 22 august, in loc de 
miercuri, 23 august.

Pe temele jocului

PRINTR-UN PLUS DE GÎNDIRE 
EFORT MAI PUTIN lin teren)

„încercați să numărați cite 
mingi se pierd de-a dreptul 
copilărește", ne atrăgea aten
ția prof. Angelo Niculescu, du
minică. în Giulești. în timpul 
meciului F.C.M. Brașov — 
F.C. Farul Constanta ; cînd, cu 
precădere, formația de pe ma
lul mării Intra în...reflux la 
putină vreme după ce com
ponent! ai ei amenințaseră 
„16“-le echipei de la poalele 
Tîmpei. Nu era vorba, acum, 
de vreo pasă trimisă in mod 
neglijent, fără adresa dorită, 
ci de o insuficientă gîndire în 
momentul transmiterii din 
partea lui M. Popa. Carastoian, 
Vintilă. Bănică s.a.. care, prin 
pase pripite spre echipieri 
luati deja în primire de adver
sari. undeva la limita careului 
mare. înlesneau intercepțiile a- 
părătorilor brașoveni...

...O dată, de două ori. de 
nouă ori. pînă la exasperarea 
celor de pe banca conducerii 
tehnice, ca și a jucătorilor din 
ultima linie, nevoiti să repare, 
prin efort repetat, la scurte 
distante de timp și pe o vre
me caniculară, gafele puerile. 
Ia pasa așa-zis decisivă, de ca
re vorbea Angelo Niculescu. 
.Un sincer bravo apărătorilor 
de meserie sau de circumstan
ță pentru modul in care, intu
ind eu o «mutare» înainte fa
zele respective, răspund prompt 
la deposedare, dar. in același 
timp, și cuvinte de reproș la 
adresa celor din echipa adver
să, care, gindind mai incet sau, 
oricum, inexact, iși pun, in 
mod constant, echipierii in di
ficultate, arătind astfel — 
mai aprecia A. Niculescu — 
că stau rău in privința simțu
lui de anticipație". Un capitol 
complex. întrucît (cum a re
zultat din discuția purtată în 
continuare cu experimentatul 
tehnician) calități asemănătoa
re. de a prevedea și de a con
tracara intențiile apărătorilor 
la pîndă. trebuie să posede 
atît jucătorul care pasează ba
lonul. cit și cel care îl va pri
mi peste puține secunde, scop 
în care acesta din urmă va „a-

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
(seria a Xl-ajf

Activează pe lîngă Regionala 
C.F.R. Cluj • A participat în 
Divizia A în edițiile: 1946—1949, 
1969—1976; in Divizia B In ediți
ile: 1934—1936, 1949—1969, 1976—
1982. 1983—1984 1986—1987 ; în Di
vizia C, în edițiile: 1936—1938,
1982—1983. 1984—1986, 1987—1989 • 
Președintele asociației sportive *: 
loan Zemianschi • Secretarul 
asociației : Alexandru Matei • 
Președintele secției de fotbal s 
loan Vlătășescu • Antrenorul 
echipei: Augustin Tegean • Sta
dion propriu: capacitatea tribu
nelor: 12 000 locuri * Golgete- 
rul echipei: Albu — 12 goluri • 
LOTUL : portari: Naghi (1967), 
Cîrlan (1963). Virtăieș (1966) ; 
fundași: Zmoleanu (1968), Toth 
(1960), Man (1962). Salanța (1967), 
Jucan (1964). Vasile I~'“ 
(1967). Fodor (1962), Orosz (1967); 
mijlocași : Corcodean (1965), 

Iepure
(1567); 

__ w____r_ „ _________ (1965), 
Albu (I960), Olariu 11967), Truș- 
că (1969), Giurgiu (1967). Săsăr- 
man (1970); înaintași : Eusebiu 
Iepure (1965), Covaci (1965), Har- 
șani (1968), vădana (1962). Pinca 
(1964) * Majoritatea jucătorilor 
au fost crescuți în propria pe- 
pinieră. Echipă disciplinată, cu 
o bună pregătire fizică, a avut 
un retur fructuos,
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DUMINICA

• Mai multe

multe șanse de ciș-

tiq I

re I • Participarea 

se face cu taxa

Duminică, 20 Au
gust, un nou și in
teresant prilej fa
vorabil • Posibili-

narticipați cu cît mal 
multe bilete!

tate de excepție, 
de a se ciștiga și 
cu numai 2 nume-

unică de numai 10

variante jucate, mai

taca“ el mai întîi mingea, so
sind mai repede decît adversa
rul direct în întîmnfnarea ei.

De altfel, sincronizarea in
tențiilor între doi sau chiar 
mai multi fotbaliști aparti- 
nînd aceluiași „unsprezece" — 
prin acel simt de anticipație 
(înnăscut sau „lucrat". întrucît 
elementul gîndire suportă șl 
el ameliorări) ia care ne refe
rim — comnortă discuții mat 
ample, ca și numeroase 'exem
ple. Ne vom opri. în prezente
le rînduri. doar la acesta folo
sit tot de Angelo Niculescu. 
care nu înțelege ne bună drep
tate. de ce. oare c’nd anume 
faze se desfășoară, să zicem, 
ne latura dreaptă a terenului, 
echipierii purtătorului tempo
rar al balonului, de pe partea 
opusă nu-si creează, printr-o 
deplasare promptă, judicioasă, 
poziții optime de primire a 
mingii?

Multe sînt. firește, subiecte
le — în planul larg al temati
cii jocului — oferite de me- 
ciurile-test susținuse de echi
pele noastfe înaintea startului 
oficial. Ne-am oprit acum, cu 
sprijinul competent al antre
norului emerit Angelo Nicules
cu asupra modului în care unii 
dintre fotbaliștii divizionari 
gîndesc (sau nu) diferitele ac
țiuni (de astă dată, eu precă
dere. cele concepute în mo
mentul posesiei mingii). întru- 
cît de rezolvarea lor depinde, 
in ultimă analiză. CREȘTEREA 
RANDAMENTULUI individual 
și. implicit, al ECHIPEI. Cît 
n-ar cîstiga F.C. Farul în ex
primarea ei de ansamblu, cu 
implicații ne tabela de scor, 
dacă, să dăm un singur exem
plu. din multe altele existente 
în formațiile noastre. Mariata 
Popa (altfel foarte dotat cu 
forță de penetrație si șut. prin 
surprindere, extrem de puter
nic) ar fi util, cît de cît. for
mației sale și la construcția 
jocului, cînd alt. echipier, prin 
dinamica posturilor. devine 
vîrf de alac!

Gheorghe NICOLAESCU

SOMEȘUL SATU MARE 
(seria a Xll-a)

Activează pe lingă întreprin
derea de Piese de Schimb șl 
Utilaj Chimic • A participat în 
Divizia B în edițiile: 1979—1980, 
1981—1984; în Divizia C în edi
țiile: 1965—1979 1930—1981, 1984—
1989 • Președintele asociației
sportive: Gavrilă1 Dumbrăveanu; 
secretarul asociației: loan Nastal
• Președintele secție* d. fotbal:. 
Aurel Bnzas • Antrenorul e- 
chlpei: Franclsc Neumaler • 
Stadion propriu: capacitatea tri
bunelor: 7 000 locuri • Golgete-• 
rul echipei: Pintea —
• LOTUL: portari: 
(1968). Balog (1961) 
(1971); fundași: Boroș

14 goluri 
Popovlci 
Lăpușcă 

........... ...........__________. (1966), 
Csata (1967). Crasal (1959). Hebe 
(1966). Iacob (1961). Fekell (1967); 
mijlocași : Cadar (1959). Foriș 
(1966). Vătuțiu (1971). Streng 
(1966) Răd'*les''u '19681* înaintași: 
Bodi (1964) Pintea (1966). Bor- 
lan (1966). Glodeanu (1968). Zi- 
man (1972) Nastai (1973) 
chipă ambițioasă, dornică de a- 
flrmare, a practicat un 
ofensiv, atît acasă, cit și 
plasare. Tineri de perspectivă : 
Vătuțiu, Ziman și Hebe.

E-

joc 
in de-
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ACTUALITATEA 1.1 CICLISM

fXfCUTIV AL C.C. AL P.C.R
ÎNVINGĂTORI ÎN POLONIA

(Urmare din paq. I)

Comitetul Politie Executiv u 
d»t delegației țării noastre 
mandatul de a prezenta, cu a- 
eest prilej, poziția României, 
acțiunile și inițiativele secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pri
vind creșterea rolului și con
tribuției mișcării de nealiniere 
in etapa actuală a vieții inter
naționale și în perspectivă.

Comitetul Politie Executiv a 
aprobat, de asemenea, PROPU
NERILE PRIVIND PARTICI
PAREA REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA LA CEA 
DE-A 41-A SESIUNE A ADU
NĂRII GENERALE A ORGA
NIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNI
TE.

S-a stabilit ca, pc baza man
datului încredințat. delegația 
țării noastre să acționeze pen
tru adoptarea de către O.N.U. 
a unor măsuri eficiente care 
să ducă la promovarea fermă 
in relațiile internaționale a 
principiilor deplinei egalități

în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității na
ționale. neamestecului iu tre
burile interne, nerccurgcrea la 
forță și la amenințarea cu tor
ta, avantajului reciproc, la cre
area condițiilor necesare dez
voltării libere și independente 
a fiecărui popor.

Comitetul Politie Executiv a 
cerut delegației române să re
afirme, de la tribuna O.N.U., 
hotărirca României de a-și a- 
duce întreaga contribuție Ia 
creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în viata in
ternațională, ca un cadru larg, 
democratic, de conlucrare în
tre toate națiunile pentru so
luționarea problemelor com
plexe ce confruntă omenirea, 
la instaurarea in lume a unui 
climat de destindere, securita
te, încredere și rodnică 
borare, la împlinirea 
fiilor de pace, libertate, 
pendență și progres ale tuturor 
popoarelor.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și dc stat.

CAMPIONATELE MONDIALE DE ȘAH
(Urmare din pag. I)

rescu, 8: Ignat și 9: Schwartz- 
tnan.

— Față de ediția precedentă, 
eei mal mulți dintre copiii 
noștri au făcut trecerea la o 
categorie de virstă superioară. 
Se spune că la aceste vîrste 
fiecare an înseamnă un pas u- 
riaș din punct le vedere al a- 
cumulării dc noi cunoștințe 
practice și teoretice.

— Foarte adevărat. Radu, 
Peptan, Munteanu, Schwartz- 
caan. și Berescu au fost toți 
mai mici cu un an față de cei
lalți ocupanți ai locurilor frun
tașe la categoriile respective. 
In 1990 sperăm ca numărul 
medaliilor să crească și, mai 
ales, să cucerim iarăși cel pu
țin o medalie de aur, de care 
acum am fost atît de aproape. 
Valoarea lor le dă dreptul să 
spere în viitor la rezultate 
mai bune. Juniorii români au 
arătat că pe plan mondial sînt 
competitivi la nivelul eșalonu
lui de vîrf al vîrstelor res
pective.

— Ce noutăți putem afla de 
la Congresul F.I.D.E. ?

— Congresul F.I.D.E., ținut 
In perioada Campionatelor 
Mondiale, a aprobat în unani
mitate, ca . imn oficial al tu
turor competițiilor pentru co
pii .și juniori, cîntecul „Șahul 
păcii", compoziție românească 
lansată anul trecut la Timi
șoara. Au fost confirmați un 
maestru internațional (Șandor 
Biro, condiționrft însă de atin
gerea unui coeficient Elo co
respunzător), 11 maeștri F.I.D.E. 
și 3 arbitri internaționali, deci 
un total de 15 noi titluri inter
naționale pentru țara noastră.

—• Vă rugăm, Daniel Savin, 
să ne faceți o succintă analiză 
a evoluției juniorilor noștri pe 
parcursul celor 11 runde.

— Am plecat la Aguadilla cu 
o delegație compusă din cei 
mai buni juniori ai momentu
lui, bine _ pregătiți teoretic, dar 
cam lipsiți de competiții cu 
miză. Acest lucru s-a simțit în 
momentele-cheie ale întrecerii. 
De exemplu. Corina Peptan a 
pornit excelent și conducea, 
după 6 runde, cu 5,5 
runda a 7-a a salvat o 
mai slabă cu poloneza 
rowska și, în loc să-i 
moralul, s-a întîmplat

p. în 
poziție

Bob- 
crească 

exact

ȘTIRI DIN TENIS
• In turneul de tenis de la 

Montreal. Ivan Lendl a dispus cu 
'—». 6—1. de Kellv Jones. Diego 
Nargiso l-n întrecut n.. Guillermo 
Roldan, cu 6—4 6—2 tar Nicolas 
Pereira a cîștigat 6—’ 6—1 
la Tod Witsken « La Cincinnati 
(Ohio) : Boris Becker — Patrick 
McEnroe 6—4 6—1. Mats Wiian- 
der — joe Rive 6—, s—< n-nd 
Gilbert — Jason Stoltenberg 6—3, 
6—2 A Optimi de finală la Al
buquerque : Manuela Maleeva — 
Ann Henrickson 6—1. 6—3. Anne 
Smith — Nana Mivagy 6—1. 7—5. 
AOotimi si ‘ 
wan (New 
— Eisouke 
cay Martin
I—6. 6—4. ____
Kathy Rinaldi 6—t. 6—1. Pascale 
Paradis — Eva Kraal 6—7 6—4. 
u—3»

fi—A

în turneul de la Mah- 
,Ter»etA • Graf

Tnoue 6—1. 6—1, Sta- 
— Parn 6—1.
Linda Ferrando —

§

5

I
I
I

cola- 
aspira- 

inde-
§

După ce a luat parte la Cam
pionatul Balcanic de juniori, 
găzduit de orașul iugoslav Bor 
(clasament final: 1. Iugoslavia, 
2. Turcia, 3. Grecia, 4. Româ
nia, 5. Bulgaria, 6. Albania), 
reprezentativa țării noastre a 
susținut, la Varșovia, trei me
ciuri în compania selecționate-

lor Poloniei, obținînd. victoria 
de fiecare dată: 103—90 și 
91—79 cu echipa de cădeți, 
86—75 cu cea de juniori.
• Lotul național de cadete 

va participa între 21 și 26 au
gust, în orașul bulgar Iambol, 
la .Turneul Prietenia".

„MARELE PREMIU IAAF-MGBiL“

LYON, 13 (Agerpres). — Ttt 
cadrul Campionatelor Mondiale 
de ciclism pe pistă, proba femi
nină de viteză a fost adjudecată 
de sportiva sovietică Erika Sa- 
lumiae (în finală 11,95 pe ulti
mii aoO m). urmată de coechi
piera sa Galina Ejuchina și Isa
belle Gautheron (Franța). La 
masculin proba de viteză a reve
nit lui Bill Huck (R.D.G.) înre
gistrat CU 10,91 pe ultimii 200 m. 
La urmărire profesioniști, pe 
primul loc s-a clasat Colin 
Sturgess (Marea Britanic) 5:52,40 
pe 5000 m. urmat de Dean Woods 
(Australia) si Regis clere 
(Franța). In proba de viteză re
zervată profesioniștilor titlul da 
campion mondial a fost cîștigat 
de italianul Claudio ColinelU (în 
finală 11.05 pe ultimii 200 m).

înaintea ultimelor trei con
cursuri (Berlinul Occ., Koln 
și Bruxelles) și a galei finale 
(Monte Carlo) din cadrul oelei 
de a 5-a ediții a „Marelui Pre
miu IAAF-Mobil". în clasa
mentul general primul loc es
te ocupat de atleta noastră 
Paula Ivan, care a totalizat 49 
de puncte. Pe locurile urmă
toare se află Sandra Farmer 
(S.U.A.) șl Merlene Ottey (Ja
maica) cu cite 45 p. Galina 
Cistiakova (U.R.S.S.) 43 p,
Jan Wohleschlag (S.U.A.) 42,5 p, 
Patty Palmer (S.U.A.) 40 p.

Sheila Echols (S.U.A.) și An
na Quirot (Cuba) cu cite 36 p 
etc.

în clasamentul probei de 1500 
m-milă Paula Ivan ocupă 
de asemenea primul loc, iar 
Marieta Ucu este a doua la să
ritura în lungime.

în întrecerea masculină, li
der este hurdlerul american 
Roger Kingdom, cu 51 p. în 
urma sa se află la egalitate, pe 
locul doi, cu 45 p, trei atleti : 
Said Aouita (Maroc), Serghei 
Bubka (U.R.S.S.) și Robson da 
Silva (Brazilia).

• Cursa ciclistă pentru trofeul 
„Bernocchi" a fost cîștigată do 
rutierul danez Rolf Sorensen, 
înregistrat pe distanța de 239 km 
in 5.32 3)6. Pe locurile următoare, 
în același, timp cu învingătorul, 
au sosit italienii Cesare Cipol- 
lini șl Steîano Colage.

• Cea de a 43-a ediție a cursei 
internaționale „Cupa Agostoni", 
desfășurată la Lissona, a revenit 
rutlci’ului sovietic Dimitri Konî- 
șev, cronometrat pe 236 km cu 
timpul de 5.58:39. Pe locurile 
următoare la 12 s, s-au clasat 
Rolf Sorensen (Danemarca) și 
Emanuele Bambini (Italia).

Campionatele Europene de natafie

invers, pierzînd runda urmă
toare la Jablonska (Polonia), 
în situație clar superioară, mai 
mult din motive psihice. Cris
tian Munteanu, după ce a în
vins pe principalul favorit și 
actualul campion. Marian Ka
minski (Polonia), a jucat su
perficial și a pierdut urmă
toarele partide la Kanath (In
dia) și John Viloria (S.U.A.). 
A revenit, cîștigînd 4 partide 
consecutiv, dar presiunea psi
hologică a ultimelor două run
de a fost prea mare și Cris
tian a făcut doar jumătate de 
punct. Cu 2 din 2 ar fi fost 
campion. Pentru Luminița Ra
du, momentul-cheie a fost 
runda penultimă. Dacă ar 
cîștigat poziția ayantajoasă 
Diane Thomson (S.U.A. 
membră a echipei olimpice 
senioare), nimic nu ar

în 
fi 
la

• de
j, uuiuu nu. <*£ mai 

fi împiedicat-o să ia medalia 
de aur. A fost doar... remiză. 
Luminița a jucat foarte bine 
cu jucătoarele tari (a crescut 
și 20 p la Elo), pe parcursul 
celor 11 runde a rămas neîn
vinsă, însă a lăsat multe re
mize la altele mai slab cotate. 
Pe Andrei Istrătescu 3 inexac
tități în 3 partide decisive l-au 
costat un 
na Ignat 
șanț, n-a 
a cîștigat 
dut prea 
wartzman 
o remiză

Iată și 
pioni mondiali: 10 ani 
toaneta Stefanova (Bulgaria) și 
Irwin Irnandi (Indonezia); 12 
ani — Diana Darchiya (U.R.S.S.) 
și Marcin Kaminski (Polonia); 
14 ani — Anna Segal (U.R.S.S.) 
șî Veselin Topalov (Bulgaria); 
16 ani — Krytina Dabrowska 
(Polonia) și Serghei Tiviakov 
(U.R.S.S.); 18 ani - Katrin
Aladjova (Bulgaria) și Vladi
mir Akopian (U.R.S.S.).

loc pe podium. Dia- 
a jucat foarte tran- 
făcut nici o remiză, 

6 partide, dar a pier- 
multe. Gabriel Sch- 
a ratat finalul: doar 
în rundele 9—11. 
numele noilor eam-

An-

I REPREZENTATIVA DE POLO A ROMÂNIEI
PRINTRE FRUNTAȘELE CONTINENTULUI

Sț BONN, 18 (prin telefon, de 
§ la trimisul nostru special). 
§ Turneul masculin la polo și-a 
§ consumat azi (n.r. ieri) ultl- 
5" mele partide din faza „sfertu- 
§ rilor", sîmbătă și duminică fi- 
§ ind programate meciurile ce 
§ vor decide ierarhia finală. O 
§ ierarhie in care tînăra repre- 
§ zentativă a României a făcut 
J; un important pas înainte, a- 
§ sigurîndu-și un loc intre pri- 
§ mele șase echipe ale Europei, 
Ș ceea ce înseamnă cea mai bu- 
§ nă performanță din acest de- 
S; ceniu. Băieții noștri au avut 
§ de trecut, vineri, un foarte in- 
§ comod „obstacol", formația O- 
§ landei. îi era suficient un egal 
îs pentru atingerea obiectivului, 
§ dar Costrăș, Hagiu, și ceilalți 
§ și-au dorit o victorie. Și au 
Ș obținut-o, după 28 de minute 
§ de joc extrem de tensionat: 
§ 9—7 (2—4, 2—1, 1—1, 4—1). Po- 

loiștii din „țara lalelelor* au 
Ș început în forță, aplicînd un 
Ș aspru „om la om", pe fondul 

căruia s-au desprins la unul- 
§ două goluri, chiar la trei în 
Ș min. 8:06. Echipa română s-a 
^apropiat la 4—5 (min. 10:57), ur- 

mind o perioadă a marilor ra-

S

i
§

§

i

TRICOUL
Cea de-a 76-a ediție a Tu

rului ciclist al Franței. în
cheiată recent cu surprinză
toarea victorie a americanu
lui Greg Lemond. a fost 
marcată șl de un eveniment 
deosebit : împlinirea a 7 de
cenii de la apariția tricoului 
galben. Intr-adevăr la 19 iu
lie 1919, Henri Desgrange a 
decis să-l particularizeze pe 
liderul clasamentului general 
al Turului. oferindu-i „un 
maillot faune", după culoa
rea Mrtiei ziarului parizian 
„l’Auto", organizatorul cursei 
din anul respectiv. De atunci 
Si pînă azi, cu puține excep
ții (între care Turul Italiei, 
unde primul clasat e îmbră
cat tn roz), tricoul galben 
a rămas semnul distinctiv al 
„șefului* plutonului, prelua
rea lui. la capătul etapelor, 
prilejuind o festivitate deo
sebită.

Folosindu-ne de prilej, să 
notăm că. tn „Marea Buclă", 
cel dinții purtător al acestui 
tricou a fost, după etapa Gre
noble — Geneva (cîștigată de

țări, a unei lupte aprige. S-a 
ratat foarte mult, mai cu sea
mă la poarta olandeză, și timp 
de nouă minute nu a căzut 
nici un gol ! Ultima parte a 
întîlnirii a fost dominată co
pios de către jucătorii noștri, 
cărora le-a reușit aproape to
tul, ei silindu-și practic ad
versarii la un joc cu multe 
greșeli. Au marcat: Hagiu 3, 
Costrăș 3. Ardelean, Angeles- 
cu, Geambașu. resnectiv Van 
Der Leden 3, Scherrenburg, 
Issard, Jansen, Havekotte. Au 
arbitrat Prelovsky (Cehoslova
cia) — foarte bine — și Pa-

nagakos (Grecia), cu multe 
greșeli în defavoarea echipei 
noastre, ca și la un meci 
precedent. Cu această victorie, 
reprezentativa României ocupă 
locul III în grupa D a sfer
turilor de finale cu 5 puncte, 
urmînd să susțină, sîmbătă, un 
meci cu echipa Spaniei, pen
tru locurile 5—6 în clasa
mentul final.

în ce privește înotul, lupta 
cu timpul a fost marcată de 
numeroase reușite, mai cu sea
mă în cursele masculine. Co
mentatorii au consemnat cu sa
tisfacție valoarea unor per
formanțe feminine precum noul 
record european la 400 m li
ber — 4:05,84. al lui Anke 
Mohring (R.D.G.), sau al trei
lea rezultat mondial din toate 
timpurile la „suta" liber, ob
ținut de Catherinne Peewinsky 
în primul schimb al ștafetei 
franceze, 55,11. Dar băieții ră- 
mîn în prim-planul actualei 
ediții, cu deosebire italianul 
Lamberti. care se află la al 
treilea „aur" consecutiv, cu un 
nou record al continentului, 
49,24 la 100 m liber, consemnat 
într-o atmosferă 
de fotbal.

Ultimele două 
curs • stîrnesc un 
și mai mare, inclusiv 
noi. Sîmbătă Noemi Lung — 
dublu finalistă pînă acum — 
aspiră la o poziție cit mai bu
nă în proba de 200 m mixt, 
unde concurența se anunță mai 
acerbă ca la 400 m. Duminică 
va fi rîndul Tamarei Costache 
să-și apere locul în elita sprin
tului pur, în proba de 50 m 
liber. Le dorim mult succes !

REZULTATE TEHNICE: înot, 
100 m liber masculin : 1. G. 
Lamberti (Italia) 49.24 (rec. euro-

Dean). 2. I. Baskatov 50,13. 3. R. 
Mazholis (U.R.S.S.) 50,15 ; 100 ni 
spate f : 1. Kristin Otto (R.D.G.) 
1:01,86. 2. Krisztina Egerszegi
(Ungaria) 1:02,44. 3. Anja Eich- 
horst (R.D.G.) 1:03.10 ; 200 m
spate masculin : 1. S. Battistelli 
(Italia) 1 :59,96, 2. v. Selkov 
(U.R.S.S.) 2:00,02. 3. T. Weber 

2:00,54 ; 4X100 m liber f : 1. R.D.G. 
3:42.46, 2. Olanda 3:43.66. 3. R.F.G.
3:46.15 ; sărituri trambulină 1 m 
masculin : 1. E. Jongejaps (Olan
da) 394.08. 2. V. -------------
(U.R.S.S.) 373.24. 3. Al.
(U.R.S.S) 363,24 ; DO1O 
turneul 1—12 grupa C 
slovacia — Grecia 11—8.
— Cehoslovacia a—o : : 
Grecia 10—6. Spania 
11—11 : clasament ; Italia 8 p. 
R.F.G. 7 t>. Spania 5 p. ungaria 
4 p ; grupa D ! Franța — Bul
garia 5—8. Meciul U.R.S.S. — 
Iugoslavia, decisiv pentru locul 
I in grupă, se dispută după efec
tuarea convorbirii telefonice.

3.

Statsenko
Gladcenko 
masculina
1. Ceho- 

i., Ungaria 
R.F.G. — 
— Italia

8

Primele două clasate în aceste 
Brune vor susține. în cruciș, se
mifinalele ; turneul de nolo 13— 
16: Austria — Marea Britanic 8—7; 
nolo feminin : Italia — R.F.G. 
10—3. Ungaria — Franța 10—6.

ca de tribună

zile de con- 
interes parcă 

pentru

Geo RAÎICHL

♦

II meridiane

GALBEN
Ilonore Barthelemy), un______   ru
tier ftancez, Eugene Christo
phe, pe care cu siguranță' ci 
altfel istoria ciclismului l-ar 
fi uitat. Pînă la ediția 1989, 
alergători din 18 țări au avut 
onoarea — dar și greaua mi
siune — de a fi purtat tri
coul galben, comentatorii fiind 
de acord că marile surprize 
s-au numit luxemburghezul 
Frantz (în 1927), irlandezul E- 
lllott (în 1963) șl canadianul 
Stieda (în 1986), alergători care 
au -fost insă repede „înghlțițl" 
de pluton. Numărul celor care, 
de- a lungul a 75 de ediții, au 
rulat cu culoarea (și povara) 
galbenă pe umeri a fost, evi
dent, mult mai mare, 190. re
cordul absolut fiind deținui 
de belgianul Eddy Merckx. 
Participant la 7 Tururi, de 5 
ori ctștigător (ca șl Anquetil 
șl Hinault), Merckx a avut 
tricoul de lider timp de 96 
de zile (2. Hinault 77, 3. An
quetil 51... 7. Bobet 34... 13.
Bartali 20, 14. Coppi 19. etc.), 
ceea ce ar insemna durata 
aproximativă a. 4 competiții!

Puntnd punct acestei evo
cări. se cuvine să amintim că, 
tn ziua de 14 iulie 1971, o e- 
tapă a ediției a 58-a a „Marii 
Bucle" s-a desfășurat tn ab
sența tricoului galben 1 Ce 
s-a intîmplat 7 Spaniolul Luis 
Ocana, care conducea tn cla
samentul general, a fost an
trenat într-o busculadă. Ungă 
vtrful Mente, tn Alpi. și a 
trebuit — accldentîndu-se 
grav _  să abandoneze. Din
cavalerism, Eddy Merckx a re
fuzat să îmbrace „le maillot 
faune", trimlțîndu-l-l lui Oca
na, la spital. Pe lingă gestul 

său, pildă de falr-play consem
nată ca atare, s-au păstrat de 
la acea ediție șl vorbele unui 
disperat, dar neînfrlnt Luls 
Ocana. Ele se potrivesc, dacă 
nu greșim, ca o mănușă sim
bolului tricoului galben : „tn- 
sîngerat și rupt (n.n. din că
zătură), tricoul din 1971 a de
venit rațiunea mea de a trăi 
șl a lupta, căci forța unul 
bărbat adevărat constă tn dra
gostea pusă tn ceea ce face 
șt tn voința de a se autode- 
pjși“.

O poveste de 70 de ani. me
reu tulburătoare.

Ovidiu IOANIȚOAIA

r

în multe țări dc pe continent 
au început campionatele națio
nale, în altele sînt în plină des
fășurare.

IN BELGIA, prima etapă a 
consemnat, în general, rezultate 
normale, majoritatea partidelor 
terminîndu-se cu victoria echi
pelor gazdă. Cel mai mare scor 
l-a obținut Andcrleclit, victorioa
să. ou 6—Q în fața formației 
Waregem, dar și alte două for
mații au realizat succese catego
rice; Charleroi — R.C. Malines 
3—0, F.C. Malines — Gand 
Celelalte partide: Lokeren — 
vers 0—0, Cercle Bruges — 
Liege 1—0, Standard Lidge 
F.C. Bruges 1—1, St. Trond 
Beveren 1—1. Beerschot 
Lierse 0—0, Courtrai — 
keren 3—1.

AJAX Amsterdam a 
în campionatul Olandei 
victorie consecutivă, la 
ță mare de scor: 
hem. Și Maastricht 
doilea succes, de 
în deplasare: 3—o 
Bosch. După două 
Ajax și Maastricht 
Alte rezultate: Tilburg — Twen
te Enschede 0—0, Roda Kerkrade 
— Sparta Rotterdam 1—1, F.C. 
Haarlem — Walwijk 0—2, Feye- 
noord —- Volendam 1—1. Celelal
te jocuri au fost aminate.

F.C. AUSTRIA a shferit o noră 
înfrîngere în campionat. După 
Rapid (1—4), în etapa a 7-a ea 
a fost întrecută și de St. Polten 
cu 2—1 (în deplasare). în 
schimb, Rapid Viena a cîștigat 
din nou, de data aceasta cu
3— 1, în fața lui S.C. Kremser. 
în fruntea clasamentului a tre
cut Rapid Viena. la egalitate de 
puncte (9) cu F.C. Austria. Al
te rezultate: Sturm Graz — A- 
ustria Salzburg 0—0. Wiener 
Sportclub — VorwSrts Sfevr 
1—4!, F.c. Tirol — Grazer A.K.
4— 1, Admira Wacker — F. C. 
Viena 3—X

3—0.
An-
F.C.

— S.K. 
F.C. E-
obținut 
a doua 
diferen- 

cu Arn-5-2 ... ___
a realizat al 
data aceasta 
ou F.C. Den 
etape conduc 
cu cite 4 p.
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