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SIMPOZIONUL NAȚIONAL „DACIADA
PRESTIGIOASA MANIFLSLARE 
MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE

Considerată drept principala 
acțiune organizată in _Să* *«ă-  
mina mondială a condiției fi
zice și sportului*,  cea de a 
III-a ediție a Simpozionului 
national -Daciada-. dedicată 
Anului International ti Tinere
tului, și-a încheiat ieri lucrări
le. Ea șl-a dovedit cu priso
sință importanta, evidențiată, 
de altfel, de insăși tema abor
dată : „perfecționarea organiză
rii si desfășurării competiției 
naționale «Daeiada- și crește
rea contribuției acesteia la dez
voltarea fizică armonioasă și 
păstrarea sănătății populației; 
selecția talentelor sportive șl 
Îmbunătățirea performanțelor*.

suri de educație fizică și 
stuctori sportivi obștești aHați 
la secretariatul concur suini, la 
jKinctde fierbinți* —de trecere 
— ale competitorilor.

în imaginea surprinsă de fo
toreporterul nostru Aurei D. 
Neagu. una din nenumăratele 
secvențe ale acestui nopular 
cros.

Răspunsul nr. 1
• în Cu Da campionilor euro

peni, Dinamo a fost eliminată 
in turul II de Girondina Bor
deaux (0—1 Ia Bordeaux și 
1—1 la București), după ce în 
turul I trecuse de o echipă ci
priotă (Omenia Nicosia).
• în Cupa cupelor. Steaua 

a fost eliminată in turul I de

O temă cu o semnificație 
majoră, care reflectă cerințele

MII DE PARTICIPANT!
aLA C BOȘUL „A I. T.

Duminică, mii de tineri și 
tinere din Capitală au ținut să 
Ce prezenți la startul unei 
ample și entuziaste întreceri 
sportive de masă, organizate de 
C.E.F.S. al sectorului 5. etosul 
„Anul Internațional al Tinere
tului". A fost o dimineață de 
frumoase întreceri, cu cei mai 
buni atleti din școli și licee 
bucurestene. cu zeci de urc fe

O problemă de strictă actualitate

ATIT DE NECESARA DISCUȚIE LA CONCRET"
Deși poate ti interesantă, in- 

chiar. 
evi- 
de- 
la

structivă. seducătoare 
discuția pur teoretică este 

folositoare 
discuție

pe fapte

dent mai puțin 1 
cit așa-numită 
concret.

Discuția bazată 
ale.

Cu exemple — 
adevărate, cu nume

Cu soluții constructive, rea
liste. necesare.

Aplicăm această concepție 
verificată in viată, tn sectoa
rele ei cele mai importante so- 
cial-economice. intr-o arie de 
activitate sportivă — in fotbal
— de mare priză la oameni de 
toate vîrstele. de toate profe
siile.

Aducem in discuție o temă 
mult dezbătută : COMPETITI
VITATEA ECHIPELOR ROMA
NEȘTI DE CLUB TN PRESTI
GIOASELE CUPE EUROPENE. 
CUPA CAMPIONILOR. CUPA 
CUPELOR CUPA U.E.F.A.

Enunțul problemei : 1) Ce au 
făcut „ambasadoarele" noastre 
de elub in ediția 1984—198S a 
eupelor europene 7 2) Ce vrem
— $1 cum se poate realiza ceea 
Ce vrem — in ediția 1985—19867

bur.e rele —

l

in-

Stadionul „23 August*.  7 noiembrie 1984. Dinamo egalează scorul de 
la Bordeaux, printr-un goi splendid Înscria de Dragnea in mia. L 
Din păcate, tn următoarele «1 de minute nu a venit mult așteptatul 

gol doi al calificării bucureșteniloc, d * egalat Girondina— ,

a

nisă a marilor per- 
de rezonantă inter-

Tiberiu ST AMA

(Continuări ia pag. 2-J)

UN RECORD IEȘIT DIN COMUN
576 p LA PISTOL LIBER!

Primul subiect al noii noas
tre rubrici, dedicate unor per
formante sportive ieșite die ee- 
mun si autorilor lor ne este 
oferit de tir. Mai precis de 
specialistul in proba de pistei 
liber. Marinică T rașca. legiti
mat la clubul Steaua. unde 
este pregătit de antrenorul e- 
uent Teodor Coldea. Pert ur
nian ța sa: 576 p. realizată in 
cadrul „Cupei Steaua*  — con- 
eurs internațional — nou re
cord national. depășind pe eel 
vechi, al lui Die Petra, ea 6 
puncte !

o Te așteptai să realizezi 
acest record deosebit de valo
ros. care te pune in frunte? 
topului mondial in această pri
mă oarte a anului? • Mărturi
sesc că sint puțin surpi ins. în 
primul rind de proporțiile re
zultatului, căci, intr-adevăr, in 
tir se progresează, de obicei.

A. 3. Roma (0—1 la Roma si D— 0 
la București).

• In Cupa U.E.F.A. Sportul 
studențesc a fost eliminată In 
turul I de Internationale (1—0 
la București și 0—2 la Milano).

• Tot in Cupa U.E.F.A.. U- 
niversitatea a fost eliminată tn 
turul II de Zeleznidar (2—0 la 
Craiova si 0—4 la Sarajevo),

Finalele săritorilor In apă

FtIElF AU REALIZAT, IA PI AlfOBMA,
UN SPECTACOL UE JAiALTA JIMIIA

Ca si In prima zi a finale
lor „Daeiadei*  șl campionatelor 
naționale de sărituri Dentru 
seniori, întreceri găzduite de 
Ștrandiri tineretului din Ca
pitală. disputele de ieri 
deosebit de echilibrate, 
dlnea primilor clasați 
cunoscută de abia după 
salt. Ne referim In nrimul rind 
Ia proba băieților de sărituri 
de la trambulina de 3 metri, 
încheiată cu victoria unui... 
junior: Ion Petraebe (născut 
in 1969 ; elev in clasa a IX-a 
D a Liceului industrial nr. 37 
București). Talentatul sportiv 
(pregătit de harnicul antrenor 
Constantin Totan) a ieșit În
vingător la sfîrșitul unui ade-

Dumitru STANCULESCU

au fost 
iar or- 
a fost 
ultimul

(Continuare In mo 3—3) Foto : Ion MIHĂICĂ

BASCHET,

PERFQR/lMAfȚEÎ

Autor : Marinică Trușcă (Steaua)

cu cile un punct-două. • Poa
te că e vorba despre anumite 
acumulări cantitative in timp, 

după ce în turul I trecuse de 
Betis Sevilla (cîștigînd barajul 
penalty-urilor după scoruri 
egale).

Observații: „europenele" noas
tre au jucat cu echipe pu
ternice. este adevărat, fiind eli
minate — toate ! — la unul 
dintre primii doi pași.

Interesant de constatat este 
și faptul că în toate dublele 
manșe in care au fost elimi
nate echipele noastre au pier
dut .scurt*,  la 1—2 goluri di
ferență, avind — flecare — 
șanse reale (o recunoșteau ad
versarii) de calificare după 
ari mul med.

Toate aceste șanse au fost 
insă irosite!

De ce 7
Răspuns : din cauze mari (e- 

sențiale) + cauze „mici" (ca 
efecte neașteptat de mari).

Cauza-cauzelor. factor comun 
in toate eliminările, a fost 
pregătirea neeorespunzătoare a 
partidelor retur, privite in ge
neral cu superficialitate sau cu 
insuficientă concentrare pi tra
tate in același spirit tn antre
namentele pregătitoare. Steaua: 
La Roma am pierdut cu •—1 
șt eu gol din ofsaid, la Bucu
rești avem evident șanse mai 
mari. Dinamo S La Bordeaux

Marius POPESCU

I. Petrache intr-o frumoasă să
ritură in echer.

NON-STOP...
ta Mare și Timiș. Startul în
trecerilor, miercuri, iar ultime
le meciuri duminică. Echipa 
Bucureștiului, pregătită de 
antrenorul Marian Strugaru. aș
teaptă cu nerăbdare partidele 
finale și speră intr-o evoluție 
dt mal bună, mai ales că ate 
In componență baschetbaliste 
cunoscute, cu frumoase cărți 
de vizită: Ștefani» Borș, Esteta 
Tomeseu-Urogdl. Elena Vssile, 
Ileana Bodnar, Costela Mu șal, 
Mariana Nlnă, Alexandra An- 
gheiaș. Maria Zidaru, Sanda 
Ionesco si Maria Roșiann.

Meciurile din sala Rapid În
cep la ora 15.30. Ordinea lor 
va fi stabilită in urma ședin
ței tehnice de azi dimineață.

care rodesc de-abia acum, cind 
ai 32 de ani?! • Tocmai aid e 
supărarea: vine cam tirziu a- 
ceastă realizare, cind alții so 
gindesc să abandoneze... To
tuși, duritatea probei și marea 
experiență necesară marilor re
zultate la pistol liber mă faa 
să fia optimist, căci pe plan 
international virsta maturită
ții in proba mea este destul 
de ridicată. Suedezul Skanaker

Radu TIMOFTE

(Continuare tn pag. 3—3)

„INTERNAȚIONALELE1
DE LUPTE GRECO-

ROMANE Șl LIBERE 
ALE ROMÂNIEI

tn sala Floreasca din Ca
pitală va avea loc vineri, 
simbătă si duminică o marc 
competiție de lupte greco- 
romane si libere — Cam
pionatele internaționale ale 
României. La tradiționala 
întrecere (aflată acum Ic a 
24-a ediție) organizată de 
tara noastră, și-au anunțai 
participarea concurent! din 
Bulgaria, Canada, Cuba. Fin
landa. Franța. R.D. Germa
nă. R.F. Germania. Iugosla
via, Siria, U.RAJS. (Tas» 
noastră va prezenta mal 
muiți sportivi la fiecare ca
tegorie de greutate).



DACIA BA
„CUPA U.T.C." LA BASCHET

în sala I.C.E.D. din Capitală 
se va desfășura, astăzi si mîi- 
ne. o nouă finală ne tară ta 
sportul de masă In cadrul 
Daciadel : «Cupa U.T.C.*  la 
baschet masculin, categoria 14— 
19 ani. La acest ultim turneu 
al Întrecerii, care in faza pre
liminară a reunit zeci de echi
pe. vor intra pe teren opt for
mații. câștigătoarele etapelor 
de zonă. Conform programu
lui. primele meciuri vor avea 
loc astăzi, dimineața de la ore
le 8.30 — 12.30. si după-amiază 
Intre orele 16—19.

Joi. In ultima zi a acestui 
turneu care se anunță echili
brat. disputat, vom cunoaște

echipele ocupante ale locurilor 
7—8. 5—6. 3—4 si 1—2. Intre 
cele două reuniuni, organiza
torii au prevăzut si un... „time
out". o frumoasă seară cultural 
distractivă in care cei aproape 
100 de baschetbalisti venit! din 
diferite localități ale tării, se 
vor cunoaște mai bine, vor 
lega prietenii. Pe unii, pe cei 
mai dotati. pe cei mal tehnici 
din acest turneu final ii vom 
revedea, desigur, nu peste mul
tă vreme, evoltrfnd in diferite 
echipe divizionare. Este si sco
pul urmărit de organizatori: 
transferul permanent si firesc 
de la sportul de masă la cel 
de performantă.

De azi, pe Stadionul tineretului

FINALA CONCURSULUI ȘCOLAR 
DE SELECIIE LA AILEIISM
Stadionul tineretului din Capi

tală găzduiește, astăzi și mâine, 
una din cele mai atrăgătoare fi
nale pe țară ale „Daciadei*  : 
Concursul școlar de selecție la 
atletism pentru tinerii din mediu] 
rural. Un număr mare de arbitri 
și oficiali — foști atleți de per
formanță din București și din 
țară — vor chema la start în a- 
ceste două zile de concurs peste 
400 de băieți și fete, sportivi a- 
parținind cat. 14—15 și 16—18 ani.

întrecerile de pe stadionul de 
la ,,$osea", cuprinse în bogatul 
program ai acțiunilor sportive 
din cadrul „Săptămlnil mondiale 
a condiției fizice șl «portului", 
vor reuni atleți șl atlete din mai 
toate județele țării, din Sectorul 
Agricol Ilfov. Primele starturi se 
vor da astăzi la ora I. Deschi
derea festivă este anunțată la 
ora 15,30. după care va urma a 
doua reuniune a concursului. Joi, 
între orele $—11,30 se vor desfă
șura ultimele probe ale finalei.

UN SPECTACOL DE ÎNALTA ȚINUTĂ
(Urmare din pag. 1)

▼ărat carusel al ocupanților lo
cului I. pe care l-au mai deți
nut. pe parcursul celor 11 să
rituri. Cătălin Cherciu si Dan 
Oprea. Acesta din urmă avea 
tatîietatea chiar si după pe
nultima săritură, a 10-a. cu 
cele mai mari sanse de a cu
ceri titlul. La ultima săritură 
ta sa si a concursului), a ra
tat însă triplu salt și jumăta
te Înainte grupat, primind nota 
zero prin care a „căzut" ta 
clasament pe locul 7. Un alt 
ocupant al locului I. Cătălin 
Cherciu. a fost depășit de Ion 
Petrache ta săritura a 10-a, 
primul primind 42 p pentru du
blu salt si jumătate răsturnat 
grupat, iar campionul fiind 
răsplătit cu 46,80 p pentru un 
salt si jumătate Înapoi cu un 
șurub și jumătate. Fină la ur
mă. elevul de la „37“ a câști
gat primul său titlu de cam
pion de seniori cu un avans 
de numai 65 de sutimi de 
punct, ceea ce ilustrează cit de 
aprigă a fost lupta pentru po
zițiile premiate ale acestor fi
nale. Un alt favorit. Corne! 
Pop (campionul de anul tre
cut) s-a clasat pe locul 6 pen
tru că. după o săritură impre
cisă. s-a descurajat (după opi
nia 
cat) 
din
mai

In 
a fost reținută de echilibrul 
valoric al concurenților care, 
insă, au lăsat de dorit ta pri
vința nivelului tehnie al exe
cuțiilor lor. In aceste condi
ții. apare eu atit mai nejusti
ficată atitudinea unor antrenori 
care, ta loc să se preocupe cu 
precădere de ceea ce făceau 
elevii lor pe trambulină, au 
protestat fată de arbitri. Ori. 
trebuie să menționăm că bri
gada probei respective (M. Ci

noastră in mod nejustifi- 
si a greșit in serie patru 
salturile libere pe care le 
avea de executat.
general, atenția publicului

pris 
Anca .
Ilies. Viorica 
Crețulesteanu) 
tele cuvenite, 
danțe între ei 
intr-un concurs

principal. C. DrăgoL 
Făgetean-Muresan. L 

Goman și Gh. 
a acordat no- 

rarele neconcor- 
fiind inevitabile 

de sărituri.
Rezultate : TRAMBULINA 3 

m BĂIEȚI : 1. L Petrache
(C.S.S. Lie. ind. 37) 48835 d.
2. C. Cherciu (Steaua)
3. A. Cherciu (C.S.S. 
475,80 p. 4. J. Lajcsak 
472,50 p, 5. M. Kaiss 
Sibiu) 455,65 p. 6. C. Pop (Pro
gresul) 451,10 p.

După-amiază. fetele au re
alizat — la platformă — un 
spectacol de înaltă ținută, cu 
sărituri curate, elegante, multe 
dintre ele cu grad de dificul
tate ridicat A cîștigat Ileana 
Pîrjol (antrenor Nicolae Spa- 
rios). 
dicat

M.

1.

5.

487.60 p. 
Triumf) 
(Crișul) 
(C.S.M.

constantă — la nivel ri- 
— în toate cele opt sal-

tari executate, cu 
ori de kinogramă. 
sată, “ _ ~____
de puțin dublu salt si 
te înapoi grupat, iar 
micuța Daniela Popa 
in 1972) are meritul 
concurat de ta egal la egal cu 
mai experimentatele ei parte
nere de întrecere, precum si 
pentru că a executat cea mai 
grea săritură a concursului : 
triplu salt si jumătate înainte 
în echer (coeficient : 3.0).

intrări une- 
A doua da- 

Cristina Timar. a greșit 
jumăta- 
a treia, 
(născută 
de a fi

Clasament : PLATFORMA
FETE : 1. Ileana Pîrjol (C.S.S. 
Triumf) 389.55 p. 2. Cristina 
Timar (C.S.S. Triumf) 371.75 n. 
3. Daniela Popa (Crisul) 348.50 
p. 4. Isabela Bercaru (Steaua) 
343.25 p. 5. Luiza Nicolaescu 
(Progresul) 335.75 p. 6. Adriana 
Răzloagă (C.S.S. Lie. ind. 37) 
298.80 p.

Azi au loc ultimele probe : 
de la ora 93® : trambulină 3 
m fete : de la ora 16,00 : plat
formă băieți.

întrecerile cicliștilor juniori

CLEONIC (Dinamo) - CÎȘTIGĂTOR

AL PROBEI DE VITEZA
deosebire de ziua de 

partiapanții la campio- 
naționale pe pistă ale

Spre 
debut, 
natele . . ____ ____
Juniorilor au beneficiat marți 
de condiții optime de concurs. 
Participarea numeroasă și buna 
pregătire a cicliștilor au făcut 
ca ta prim-plan să se afle 
combativitatea și performanțele 
de valoare ridicată.

▼i-REZULTATE TEHNICE : 
teză, juniori mari : M. Cleonle 
(Dinamo) 133 — Șt. Giurcă (O- 
Hmpta), Cr. Mihălțan (Olimpia) 
123 — C. Dumitrescu (C.S.Ș. 1), 
8. Dine (CȘȘ. 1) 123 — D. Vla-

ga (Voința Arad), M. Alecsiu 
(Dinamo) 13,0 — N. Boari (Voin
ța Arad); semifinale ; M. Cle- 
onlc 123 — S. Dine. Cr. Mihăl- 
țan 12,6 — M. Alecsiu ; in fi
nala pentru locurile 3—4, S. Dine 
l-a întrecut, tn două manse, pe 
M. Alecsiu, iar în finala pentru 
tacurile 1—2, M. Cleonle a deve
nit campion național ți ciștigă- 
tor al „Daciadel", lntrerindu-l 
ta două manșe pe Cr. Mihăltan.

SIMPOZIONUL NAȚIONAL „DACIADA* 1

500 m start de pe loc, juniori 
mici, 14 concurenți ; 1. L. Apos
tol (Voința) 37,S, ciștigător al 
concursului republican si al fi
nalelor „Daciadei". 2. S. Moldo- 
veanu (C.S.Ș. 1) 37,9, ». A. Bușe 
«CJS-Ș: 1) 28,7, 4. L Halea (C.S.Ș. 
1) 39,3, 5. C. 
393, S—7. C.
Constanța) Si D. Cătană 
Piatra Neamț) 39,4.

Urmărire individuală, 
Juniori mari, sferturi de 
C. Buzbula (C.S.Ș. 1) 4:013 — 
tondță (CJS3. 1) 4:07,3, V. Tufan 
(Stirom) 4 
«CJS^.
ȘCJS^. 
(Votata 
(Voința 
dactie -

(Urmare din pag. I)

lul unităților de bază ale miș
cării sportive românești, acolo 
unde Învață, muncește si tră
iește tineretul din patria noas
tră.

Luările de cuvînt din plen 
și din toate cele șase secțiuni 
(în special din cele legate ne
mijlocit de întrecerile sportive 
adresate tineretului din invă- 
țămintul de toate gradele, oa
menilor muncii din tatreprin- 
........................... Si 

ta
deii, instituții, cooperație 
din mediul rural) au scos 
relief necesitatea ea .Daeiada" 
să fie înțeleasă de toți cel 
care activează tn mișcarea 
sportivă ca un sistem național 
de educație fizică șl sport, 
cuprinzînd întreaga activitate 
teoretică, metodologică, științi
fică. educativă etc., într-un ca
dru perfect unitar, tn sprijinul 
acestei idei dominante s-a în
scris marea majoritate a pro
blemelor abordate în referate
le Simpozionului, vizînd conți
nutul, formele și mijloacele de 
perfecționare ale competiției 
sportive naționale „Daciada". 
S-au făcut, de asemenea, refe
riri directe la nevoia de dez
voltare a conținutului și forme
lor de activitate în secțiile de 
performanță din cluburi d a- 
sodațil, selecționarea si pregă
tirea sportivilor de certă va
loare ta vederea reprezentării 
cu demnitate, cu o eficiență 
maximă a sportului românesc 
ta arena internațională, contri
buția medicinei sportive ia dez
voltarea educației fizice, a

sportului de masă și de perfor
manță. la întărirea sănătății și 
vitalității națiunii noastre, la 
dezvoltarea continuă și utiliza
rea cu mai multă eficiență a 
bazei tehnico-materiale a miș- 
cării sportive.

Ceea ce se așteaptă acum 
este ca numeroasele propuneri 
de perfecționare a organizării 
fi desfășurării „Daciadei*  să 
fie operativ analizate si aplica
te, astfel ca Întrecerile din ca
drul marii competiții sportive 
naționale să cuprindă mase tot 
mai largi de practicanți ai e- 
xercițiului fizic organizat, tot
odată să marcheze un salt de 
calitate și să stimuleze intr-o 
mai mare măsură activitatea 
tuturor celor care lucrează in 
acest important domeniu al 
mișcării noastre sportive.

UN RECORD
(Urmare din pag. 1)

a devenit, iată, campion euro
pean ultima dată, la 48 de ani! 
• Crezi că de acum Înainte 
porțile afirmării internaționale 
ți s-au deschis? N-aș vrea să 
uiți că adevărata consacrare 
nu o dă (chiar dacă te superi!) 
o competiție desfășurată acasă, 
d un campionat european, 
unul mondial sau o olimpia
dă... • Stat absolut conștient 
de acest adevăr, eu atit mai 
mult cu eît, pină acum, n-am 
obținut in probele individuale

Buzbula (C.S.Ș. 1)
Aslu (Hidrotehnica 

(Voința

4 000 m, 
finală ;

C.

C. Dumitrescu 
fi 4:05,3, N. Pătrașcu 

1) 358,0 — T. Rlzescu
Ploiești) 4:05,3, L. Kovacs 
Arad) 3:49,0 — K. Kxr- 

- prins din urmă.

Concursul continuă astăzi, 
de la orele 16,30, după urmă
torul program : urmărire in
dividuală 4 000 m, juniori mari, 
eemdfinale și finale ; 
individuală 
mici, serii 
nală.

urmărire
3 000 m. Juniori 

și sferturi de C-

Horoțiu SIMA

deeit de două ori locul 6, 
.europenele" din 1977 și 
1984. Am urcat, insă, pe 
diurn, tot de două ori, eu echi
pa României. De acum înain
te, dorese s-o fae și— de unul 
singur! • Nu va fi ușor de 
Îndeplinit acest gînd, pentru că 
va trebui să te apropii cit mai 
mult de— propriile tale 576 
de puncte! • Va trebui să mă 
pregătesc intr-o atmosferă mult 
mai stimulativă la antrena
mente, să traversez mai multe 
probe de control dificile, care 
să mă solicite nervos, în con
diții de stres cit mai apropiate 
de specificul marilor con
cursuri.

Ia 
din 
po-

Emanuel F

PENTRU PROMOVAREA ADEVĂRATELOR VALORI

MARILOR COMPETIȚII INTERNAȚIO

jucătoarele repre- 
nationale spunea, 
dreptate, că se 

făcînd zilnic ace-

între valoarea de ansam
blu a campionatului și 
loarea jucătorilor care 
selecționați în diversele 
turi naționale, există o 
gătură logică, cea 
condiționînd 
plan internațional ale majo
rității sportivilor. Nu afir
măm o noutate, spunind că 
in confruntările fierbinți ale 
campionatului național se 
călesc acei jucători capabili 
să facă față exigențelor dez
voltării impetuoase a spor
tului mondial. Această pro
blemă — pe care o punem 
în discuție acum, cind cele 
mai multe dintre sporturi 
intră sau au intrat în va
cantă — trebuie privită din 
mai multe unghiuri.

Un prim aspect este acela 
al structurii campionatului 
și implicațiile sale 
creșterii valorice a 
vilor. La tenis de 
spre exemplu, toate 
rile Diviziei ,.A“ de 
se consumă în doar 
pe. programate în aprilie- 
mai si octombrie-noiembrie. 
ceea ce. să recunoaștem, nu 
constituie un stimulent pen
tru cei aproape 150 de spor
tivi ai celor 24 de echipe.

va- 
sînt 
lo- 
le- 

dintîi 
rezultatele pe

asupra 
sporti- 
masă. 

întîlni- 
seniori 
4 eta-

Una din 
zentativei 
pe bună 
plictisește
leași si aceleași antrenamen
te. fiind lipsită și de un 
permanent stimul competi- 
tional. Voleiul a oscilat ani 
de zile între diferite formu
le. instabilitatea fiind unul 
din motivele descreșterii 
continue a performanțelor 
(pozițiile obținute în marile 
confruntări sînt elocvente). 
Si handbalul — acest sport 
cu performante de mare va
loare — a intrat, se oare, 
intr-o anume stare de an
chilozare din acest punct 
de vedere, specialiștii soli- 
citînd. de asemenea, o sta
bilitate a modului de desfă
șurare a campionatului. Ne 
oprim aici, deși lista exem
plelor ar mai putea cuprin
de boxul, baschetul, rug- 
byul, scrima s.a.

Formulele nestimulative 
ale unor campionate au 
condus si la scăderea valo
rică in sine a concurentelor 
(în majoritatea campionate
lor înregistrăm una-două. 
maximum trei formații care 
se detașează, restul multu- 
mindu-se cu o prezență de

complezența 
ia de a oc 
duț. menit 
tehnicieni d
tru o event 
re), ca urm 
interes in p 
găsindu-și e 
f run tari de
Cind știi că 
mai și vei m 
va partide
crează. vrîn 
consecință 1 
propice del 
ni s-a argu
se îndreaptă 
rioade spre 
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bicctivul nr 
prezentarea 
lorilor țării, 
rat fiind o
se subordone 
tivitate. Dar, 
aceasta, se i 
campionatelo 
lor menire,
rea lor in a 
ale marii pe 
să valideze

Perioada a
așadar, fede 
rea unor sol 
tru a oferi 
campionatele 
Iul de prim 
trebuie să-1 
în depistarea 
promovarea 
(sau echipe) 
deplina cana 
prezenta cu 
românești 
fruntări inte

în concursul național de înot de la B

MULTE REZULTATE PROMIȚĂTOARE, ÎN R

Piscina olimpică descoperită din 
Brăila a găzduit, în foarte bune 
condiții de organizare, timp de 
doul zile, concursul național de 
înot, cu un pronunțat caracter 
de selecție și de verificare a sta
diului de pregătire a sportivilor, 
care în vara acestui an urmează 
să reprezinte tricolorul românesc 
in importante competiții interna
ționale. Pe _bloc-starturile bazi
nului brăilean au urcat, în cele 

4 reuniuni de concurs, peste 260 
de înotători din toate centrele 
țării și. după cum aprecia prof. 
Lucian Dumitrescu, secretarul 
responsabil al federației de spe
cialitate, marea majoritate și-a 
îndeplinit obiectivele de perfor
manță din această etapă de in
struire tehnică și tactică.

De altfel, concursul de la Bră
ila s-a soldat ou câteva rezultate 
notabile, de bună valoare inter
națională. Carmen Bunaciu (Di
namo) în cursa de 100 m fluture, 
și-a îmbunătățit recordul națio
nal, stabilindu-1 — credem, pen
tru puțină vreme — la 1:01,8 a- 
vînd încă resurse de a cobori 
sub granița celor 61 de secunde.

Apreciabil și rezultatul cu care 
a cîștigat proba de 100 m spate 
— 1:02,6. Băimăreanca Noemi
Lung s-a impus în probele tetrat- 
lonului, la 400 m mixt fiind cro
nometrată cu 4:51,5 — record na
țional, iar la 200 m mixt în 2:20,8. 
Robert Pinter (C.S.M.S. Baia 
Mare) se apropie tot mai mult 
de un record național sub patru 
minute la 400 m liber, în cursa 
de la Brăila el obținînd un nou 
record : 4:01,4. Mai pot fi evi
dențiate cursele Ancăi Pătrășcoiu 
la 200 m spate (2:15,2) și la 200 
m liber (2:04,4 — record națio
nal), ale Tamarei Costache (C.S.S. 
Plodești) la 100 m liber (57,5 s) 
și 100 m bras (1:16,8), dubla vic
torie a ‘ lui Costin Negrea (Di
namo) la 100 m și 200 m liber, 
noile recorduri de juniori obți
nute d„ Cristian Stavriu (Dinamo) 
la 100 m și 200 m spate, cu 
1:01,5 și respectiv 2:12,0, duelul 
electrizant la 200 m fluture între 
Gabriela Baka (C.S.S. Reșița) șl 
Maricica Culică (C.S.M.S. Baia 
Mare) cursă cronometrată cu 
2:16,1 judecătorii de sosire da- 
sînd-o pe locul I pe reșițeanca

Baka. sau J 
Stelei Pura 
la 400 m lin 
junioare.

In urma ej 
din acest co 
Înregistrate, 
antrenorilor 
lui de sd 
tuit loturi^ 
vor fi preze 
semnate corn 
precum Can 
de seniori ș 
Mondiale Ut 
Concursul Pi 
tele BalcanM 
niori. J

NumerozM 
examenele^! 
înotătorii noi 
susțină. Prid 
nantă, fără I 
rioada imedl 
siguri că sJ 
parametrii 
sportivă, iar 
noi succese 
nesc.

NOUL CENTRU VOLEIBALISTIC PITEȘTI

SAU FORȚA AMBIȚIEI DE AFIRAAARE
Argeșul n-a avut niciodată re

prezentante pe prima scenă vo- 
leibalistică a țării. Dar, din 
toamnă, va avea una, pe C.S.Ș.U. 
Dacia Pitești, echipa care a 
„țîșnit" dfin zone anonime ale 
„B“-ului, unde se afla de numai 
câțiva ani, spre poziția de lider 
al uneia din seriile diviziei se
cunde șl mai departe, prin „ba- 
raduâ“ în care figuna ca out-sd- 
der, spre „A". Pentru multi, a- 
firmarea Piteștiulud drept centru 
voleibalistic a însemnat o sur
priză. Dar afirmarea sa are, to
tuși, o bază. Mai mulți pasionați 
ai acestui sport au pus umărul

ptniena profesorului M. Nicuies- 
cu, de la care „Dacia" a pri
mit două titulare valoroase, ju
nioarele de perspectivă Corina 
Holban (16 ani ; 177 cm) și Fe
licia Popescu (17 ani î 187 cm), 
lingă cane a făcut impresie bu
nă și Florina Bogdăneci (17 ani; 
179 cm) care a început Insă mai 
târziu voleiul, venind de la atle
tism, dar cu șanse să recupereze 
terenul.

Desigur, afirmarea Piteștiului 
în volei este legată și de pasiu
nea oamenilor din conducerea 
manii întreprinderi constructoare 
de autoturisme, de sprijinul or-

Dimtre cele circa 70 de ju
cătoare prezente la turneul 
de baraj pentru promovare în 
Divizia. ttÂ" feminlntă cei mai 
mult a impresionat o junioa
ră piteșteană de nici 16 ani, 
Co rina Holban. Deși la aceas
tă vârstă fragedă, eleva lui 
S. Niculescu, .bine instruită și 
cu remarcabile calități, a fost 
„vioara întâi" în echipă, lu- 
înd adesea pe umerii săi 
mari responsabilități în cele 
mai grele meciuri ale baraju
lui și decizînd în mare măsu
ră calificarea echipei pttește- 
ne în „A" Și n-a fost de 
mirare că ridicătoarea-coordo-

natoare Doina Ferenți — so
ția antrenorului și veterana 
echipei, exemplu de dăruire 
pentru mai tinerele el colege 
— a căutat-o cu insistență 
Cși cu folos) tn atac, având 
încredere deplină în capaci
tatea ei de finalizare...

Cu o tehnică a execuțiilor 
bine însușită, cu o bună ori
entare în teren, atât la fileu 
eît și în linia a doua, simțind 
mereu pulsul jocului, cu o 
conduită ireproșabilă în echi
pă, tânăra mlădiță piteșteană 
se anunță ca o autentică 
Speranță. Vom mai auzi (si 
scrie) de ea...

Proiectele I 
Dacia Pitead 
gătirea la j 
același clini 
că („Am re 
oricine înq 
echipa, voia 
rească lobul

SANCTI

la construirea „pistei de lansa
re" spre performanță. Mai întâi 
s-a apeflat și la „import", pînă 
ce propria pepinieră a început 
să producă, acum majoritatea 
componentelor proaspetei divizio
nare „A" fiind argeșenee, cres
cute în „atelierul" inimosului și 
entuziastului profesor Mugur Ni- 
culescu. De altfel, psihologul Con
stantin Ferenți, antrenorul echi
pei, ne spunea la sfîrșitui ba- 
rajuttud pentru promovare că 
„intrarea în prima divizie este 
rodul colaborării dintre secția 
asociației sportive „Dacia**  și 
CJ3.Ș.U, Viitorul**.  Ded, cu pe-

ganizațied de partid, de sindicat 
și U.T.C., la adresa cărora an
trenorul Ferenți avea numai cu
vinte de mulțumire. Șl nu in ul
timul rând, de prtima șl ambiția 
pozitivă a președintelui secției, 
dr. Traian Georgescu, „omul 
care a investit in voleiul piteș- 
tean o imensă avere sufletească 
și fără aportul căruia o aseme
nea performanță nu ar fi fost 
posibilă**.  Dar ținea să sublinieze 
largul concurs dat de organele 
de partid județene și municipale. 
Firește, eforturile conjugate nu 
puteau decât să ducă la un re
zultat pozitiv. „
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de două d 
mai în lord 
nid hipice 4 
cea mai aș 
nu numai J 
galop", dar] 
ment*  al d] 
l-a „costat- 
pe drept dd 
bitri. Marii 
(G. TănaseM 
nă), au me| 
tar Verigaq 
pe Costicăl 
vizibil pe H 
privind dea



r gri- 
■. căl- 
că pe 
pen- 

Tada- 
ei de 
: casta 

con- 
căzut. 
luna 
cîte- 

e. se 
(ca o 
nediu 
sigur, 
totul 

pe- 
te- 

;urile 
i, o- 

re- 
eu- 

zide- 
să i 
k ac- 
sntrn 
cerca 
ărata 
rma- 
loarc 
care 

»ri. 
mite, 
eăsi- 
pen- 

din 
ro- 

care 
estea 
a si 
rtivi 
aibă 

re- 
orile 
con-

u

I

I
I
I

A

>asă a
Mane) 
record

kdividuale 
•z uitatelor 
intrai al 
rea foru- 
au aică- 
vl care 

mal In- 
naționale, 
europene 
Jocurile 

de vară, 
ămpiona- 
ri și ju-

z<

Dupâ căderea cortinei

IN PRIM-PLAN „CVARTETUL^
O PROBLEMA Dt STRICTA ACTUALITATE
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am pierdut cu 0—1. acasă pu
tem să-i scoatem pe francezi. 
Universitatea Craiova : Cu 2—0 
In tur. experiența jucătorilor 
noștri poate asigura calificarea 
la Sarajevo. Sportul studen
țesc (singura ceva mai realis
tă) : Va fi mal greu la Mi
lano. mai ales dacă intră ti 
Rummenigge...

Cam acestea au fost — 
sinteză — vorbele.

Care au fost — în retur 
faptele ?

Dinamo : După ce a egalat 
la București — in minutul 9 !
— scorul de la Bordeaux, nu 
a reușit in 81 de minute să 
înscrie golul doi (de califica
re). Orac ratînd — incredibil — 
(cu piciorul sting, „cel bun", 
din careu !). după ce ratase cu 
piciorul drept (tot din careu) 
la Bordeaux. Mai mult, au 
egalat francezii : 1—1. Rezultat: 
eliminare.

Steaua: A fost la un pas să 
piardă meciul și la București, 
A. S. Roma ratînd un 11 me
tri ! Rezultat : eliminare.

Universitatea Craiova : După 
ce Cîrțu (jucător superb. In 
stare să facă totul sau nimic.-) 
a avut o bară (dintr-o execuție 
foarte frumoasă, este adevă
rat), echipa a căzut — încet 
și sigur (nu facem abstracție 
de arbitrajul părtinitor, dar și 
asemenea arbitraje intră în e- 
cuația fotbalului competițional)
— pierzînd zdrobitor (0—4). 
Rezultat : eliminare.

Sportul studențesc : A rezis
tat mult, dar în final a pri
mit două goluri, de la Brady 
și... Rummenigge (0—2). Re
zultat : eliminare.

De la retrospectie. la viitorul 
apropiat.

La 4 iulie, la Hotelul Inter
continental din Geneva, se trag 
la sorti „perechile" în cupele 
europene. Cine știe ce le vor 
rezerva sorții echipelor noas
tre 7 Un lucru e cert — șl 
acum ajungem la punctul 2 al 
problemei enunțate la începu
tul rândurilor noastre : partidele 

I «“uni.*' 1"1 R0M**IA * iwl,B CfHOSlOHCH CU 1-0 (1-0)
HUNEDOARA, 25 (prin telefon). 

Peste 3.500 de spectatori au ur
mărit primul med amical dintre 
loturile UEFA-1987 ale României 
șl Cehoslovaciei. Victoria a re- 
venit tinerilor noștri fotbaliști. 
Învingători la limită, cu scorul 
de 1—0 (1—0). In pofida terenu
lui alunecos, am asistat la un 
joc de bună factură, cu precă
dere ta prima repriză ta care ju-

■b slut 
pe care 
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e In pe- 
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atinge 
formă

»r adăuga 
Hi romă-
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C.S.Ș.U. 
piue prae- 
jerior, ta 
de mun- aveurs la 
Păcălească 
mal îmtă- 
puctadu-1

la nivelul exigențelor primei di
vizii, unde se speră ca echipa 
să rămână și să contribuie la 
lansarea de elemente valoroase, 
la afirmarea voleiului feminin 
național. Frumos...

Aurelian BRESEANU

BLOC HIPISM
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tn sultry 

așteptat.
b T&nase, 

cu mi

nie", adică spre „galopul" 
cepțlonialulul trăpaș care___
Bon. Cu două săptămtad Înainte 
de derby, cai despre care și con
ducerea tehnică a hipodromului 
spune că stat foarte buni, foar
te bine pregătiți, să scoată pe 
2400 m un timp atît de slab nu 
ne așteptam. Poate numai drive
rs I _ Se speră, culmea, se mal 

această greșeală 
învețe ceva. Evi- 

Nu mai 
să alerge 
adevărata 

ex- 
este

speră, <sa din 
ei, driver!!, să 
dent, nu 
este nici 
tn cursa 
valoare a

mult...
Doar

prea 
timp.

de derby la 
cailor...

Elena ȘTEFĂNESCU

observarea ad
ele acasă", se 

de studierile pe 
acesta, fără dis- 

important

tur-retur trebuie pregătite cu 
mult mai multă responsabili
tate ! Că reprezentantele noas
tre se vor tntilni cu „firme 
mari" sau cu nume de planul 
trei (dar cite buturugi mici nu 
au răsturnat care mari ?). me
ciurile trebuie pregătite cu a- 
devărat științific, neomițîndu-se 
nici un amănunt. In ultima vre
me. pe lingă 
versarelor „la 
face mult caz 
video. Este si
cutie, un mijloc
Marea problemă râmine insă 
ca toți factorii — conducători 
de cluburi, antrenori si (mai 
ales) toti jucătorii să angajeze 
lupta pentru calificare chiar 
din ziua tragerii la sorți, du
rând-o pînă in minutul 90 al 
partidei retur ! Asta înseamnă, 
intre altele : concentrare totală 
pentru atiagerea obiectivului +

■ muncă individuală și colectivă 
neslăbită ti de xi î disciplină 
fără nici •— derogare Ga des
tule din echipele noastre apar 
.cazuri*  minimalizate adeseori 
de antrenori „înainte*,  rând le 
consideră răzlețe, rezolvabile 
și-apoi rezolvate, pentru ca 
.după" să se plângă in gura 
mare de ele)._

Mai trebuie și o puternică 
unitate (de gindire. de acțiu
ne) conducători de club — an
trenori — jucători.

încheiem aceste rinduri tot 
cu un exemplu concret care 
spune multe. După tragerea la 
sorti de anul trecut, arhitectul 
Barbu (Mac) Popescu, pre
ședintele clubului Sportul stu
dențesc. un om de o mare se
riozitate. temeinic si in vorbă 
Si în faptă, imi spunea : .De 
rând am auzit că am căzut cu 
Intcrnazionale. am ajuns să-I 
visez noaptea pe Rumme
nigge...*

Cită frământare. deci.
Ce folos Insă dacă antreno

rii si jucătorii și-au adus — 
de fapt — aminte de Rumme
nigge abia pe stadionul San 
Siro din Milano, rând Rumme
nigge i-a eliminat (prin golul 
său) din Cupa U.E.F.A.

nâorx noștri s-au aflat ma, me
reu la rârma Jocului. Ei mi de
clanșat o serie de acțiuni peri
culoase per.-tr-j poarta adversă, 
dar ocaziile de goi au fost tao- 
■ke din apropiere sau apărate de 
portarul Zenis. Chiar ta mta. 3, 
labu ia o acțiune pe cont pro
priu. dar șutează. de la ( m, ta 
portarul cehoslovac. Peste nu
mai nn minut, este rtndui lui 
Henzel să ștrteze, din apropiere, 
pe lingă poartă, ta mta. ÎL Ră- 
ctacan reia, cu capul, peste 
transversală. In mtn. 13, C. Sava. 
stagur ta suprafața de pedeapsă, 
șutează slab șl Zends reține, yu- 
năortl români domină partida, 
stat mereu ta atac, dar gdhzi 
nu vine, deși Prunes (min. 1B) 
șl D. Savu (mta. 26) an exce
lente situații de a Înscrie. Gotul 
victoriei avea să fie marcat tn 
min. 35. cînd Henzel a centrat 
eu precizie, de pe partea dreap
tă, și fundașul RADUCAN, a- 
părut oportun Ia finalizare, a 
reluat fulgerător tn plasă. In

ECHIPA DE TINERET A ROMÂNIEI
A CIȘTIGAT TURNEUL DIN HP. CHINEZA
Turneul 

Surat în 
cheiaf cu 
tineret a 
nală a întrecut cu scorul de 
5—3 (după prelungiri și exe
cutarea loviturilor de la 11 ml 
selecționata R.P. Chineze (B).

international desfă- 
R.P. Chineză s-a In
succesul echipei <Je 
României, care in fi-

• Tragerea obișnuitLă PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri 26 
iunie, va avea .loc in București. 
In sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora 
16,30. Numerele cîștâgătoare vor 
fi radiodifuzate după cum ur
mează : la ora 19 pe programul 
n, la ora 23 pe programul I, pre
cum și a doua zl, tot pe progra
mul I, la ora 8,55.

® INCA DOUA ZILE la dispo
ziția partieipanților pentru pro
curarea biletelor la tragerea obiș
nuită LOTO de vineri 28 iunie, 
fiu ocoliți prilejui de a vă nu
măra printre marii câștigători la 
sistemul de joc preferat !
• Duminică 30 iunie se va or

ganiza o nouă tragere excepțio
nală LOTO, oferind nod posibili
tăți celor interesați de a obține 
importante cîștiguri în autoituris-

Acum, la încheierea sezonu
lui. un scurt popas în partea 
de sus a clasamentului. în care 
„cei patru" au dominat deta
șat competiția. Așa stînd lu
crurile. să privim puțin pro- 
filul celor patru echipe frun
tașe și contribuția acestor pro
filuri Ia 
nostru.

fotbaluluicreșterea

echipa cu 
celorlalte.

rămine o 
superior

STEAUA 
un tempo 
Echipa campioană. în momen
tul în care i-a achiziționat pe 
Pițurcă. Balint și Lăcătuș, si-a 
asumat condiția vitezei. Mai 
mult, prin includerea lui Bo- 
loni in Iot. roș-albaștrii au de
cis să dea un si mai larg cimp 
de acțiune „vîrfurilor". exper
iența ex-mureșanului eliminind 
temporizarea de la mijlocul te
renului. prin eludarea rapidă a 
acestei zone, cu nașe lungi. A- 
ceasta a fost principala armă 
derutantă a ei lui Jenei
îi lordănescj (eles că
gramul de (fundașii

si sorin- 

rolul 
labo- 

eu un 
numit 
i Be-

cu Pit 
cu un &

Ducadam Petcu. (Fază
Steaua — Universitatea Craiova 

Foto : Aurel D. NEAGU

Cîrțu. in „triunghiul' Belodedici 
din finala CUPEI ROMÂNIEI, 
2-1).

uu care a tre 
într-un cir 

chinei 
celebra 
cului 1 
Harem 
lui Jair. 
lui Peiro. 
rios amintind de Suarez, 
truditor neobosit G-am 
pe Majaru. (uccesoral 1 
din). în zilele sale bune. Pet- 
cu «-a mișcat pe traseele lui 
Corso, mai puțin tehnicitatea 
mobilă a italianului.

Se 
rea : 
ua a 
zzola 
periența 

narea e- 
îintit de 
' i i jo- 
perioada 

pe partea
tn

va pane firesc intreba- 
unde este Marzoia? Stea- 
incercat să facă un Ma- 
din Cimpeanu. dar ex- 

nu a reușit deoarece
clujeanul nu a fost un luptă
tor de talia bătăiosului la'.erist 
tn aceste condiții, pe culoarul 
lui Mazzola au apărut in tan
dem sau chiar .in trei*  Stoica 
și Majaru. plus Bolăni, In zi
lele sale de maximum fizic. 
Din acest punct de vedere, 
efortul de organizare pentru 
pătrunderea pe culoarul lui

SA VA,
HSXZEL. 
an), C.

La sCrsitul timpului regula
mentar de joc scorul a fost e- 
gaL 2—2. Conduși la un mo
ment dat cu 2—0. fotbaliștii 
români au egalat prin Cireașa 
și Musznai, pentru a-și adju
deca apoi victoria în urma e- 
xecutării loviturilor de la 11 m.

me „DACIA 1300". mari sume de 
bană, precum și excursii ta R.P. 
Bulgaria. La această tragere se 
efectuează 7 extrageri ta două 
faze, cu un total de 66 numere. 
Extrageri „legate", putîndu-<se 
râștiga și cu 3 numere din 18 sau 
24 extrase. Jucați dăn ttaip nu
merele dv. preferate la această 
atractivă tragere

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN Î3 IUNIE : 
Cat. 1 (13 rezultate) : 254 varian
te 100% a 187 lei și 1.828 variante 
25% a 47 lei ; cat. 2 (12 rezul
tate) : 3.086 variante 180% a 40 
lei șl 18.454 variante 25% a 10 
lei. întrucât valoarea unitară a 
câștigurilor de categoria 3 (.11 re
zultate) a fost sub valoarea pla
fonului minim de 40 lei, fondul 
aeestri categorii a fost atribuit, 
conform regulamentului, celor
lalte două categorii.

superior 
doar tn- 
lider al

ni se oare
— sprintului 
al fostului 

in teri st.

Mazzola 
— tactic 
dividual 
atacului

în perspectiva sezonului care 
începe, 
este 
mul 
care 
late 
cărui 
mult, mult mai mult...

impresia spectatorului 
că în ansamblul Stelei o- 
de valorificat este Balint. 
are apariții destul de izo- 
(în timp si spațiu) dar a 

energie poate produce

trecerea de la atacul în 
pe care Dudu Georgescu 
pus o amprentă certă, la 
noul său 4—4—2. Dudu

Orac. 
Dudu. care, 
marcat mai 
alt jucător 
au Interve-

DINAMO a făcut destul de 
greu 
trei.
Si-a 
mai
Georgescu a fost un ..executor" 
atît de autoritar, incit a impus 
în formație talentatele „extreme 
de buzunar" Tălnar si 
Prin dispariția lui 
iată, la Buzău, a 
mult decît orice 
dinamovist astăzi.
nit schimbări de fond, agrava
te și de retragerea unui con
ducător de joc de talia lui 
Multescu si a acelui neobosit 

produs, alimentată 
mereu foarte des- 
Zare. un jucător 
de faptul că tre

mijlocaș de acoperire (Custov) 
care permitea celor din fată 
să joace cu mai puține griji.

E adevărat, soluția Augustin 
la finalizare, cu plecări din li
nia a doua, care i-au convenit 
un timp internaționalului. a 
asigurat succesul echipei in 
frumoasa ei campanie încheia
tă cu bara aceluiași Augustin 
la Liverpool, dar uzura inter
venită s-a 
$i de jocul 
chis al lui 
iritat parcă 
baie să joace pe ultima linie, 
pe care o părăsește cu prima 
ocazie considerată (de el) pri
elnică. Toate aceste modificări 
de structură au fost suplinite 
de cele mai multe ori prin 

la 
nermițind echipei să în- 

camnlonatul Ia numai 
puncte de un lider care 
la un

mobilizări de la un meci 
altul.
cheie 
două 
avea, 
atu urile.

moment dat, toate

SPORTUL 
neînvins de 
pele cvartetului 
tă remarcabilă 
tential superior locului din cla
sament Si „alb-negrii“ au fă
cut destul de greu trecerea de

STUDENȚESC, 
nici una din echi- 

nerforman- 
are un no-

in ultima etapă a Diviziei C“ i)'-

REZULTATE CARE NU POT FI
TRECUTE CU VEDEREA

Nici ultima etapă a recent tache- 
Satutaă campionat al Diviziei „C“ 
nu ne-a scutit de rezultate ciu
date. O serie de formații aflate 
tn lupta pentru șefia seriei sau, 
ta special, cele amenințate cu 

-retrogradarea s-au „evidențiat*  
prin niște rezultate ieșite din co
mun. Cum altfel se poate explica 
astronomicul 9—0 de la Chirnogi 
(cu A.S.A. Buzău — echipă cu 
29 p, care nu se mai afla în zona 
perâouloaisă), sau acel 7—0 de la 
Tăndărei cu Petrolul Berea (for
mație care se afla pe poziția a 
3-a a clasamentului seriei a IV-a). 
In urma acestor rezultate cele 
două învingătoare, Viitorul Chir- 
nogi și Victoria Țăndărei, dato
rită golaverajului, au scăpat de 
retrogradare. A căzut, In schimb, 
Rapid Fetești, care, în deplasare, 
tatr-un meci foarte greu, cu o 
altă formație aflată în pericol. 
Olimpia Slobozia, a terminat la 
egalitate : 2—2. Se mai poate 
vorbi de rezultate curioase In 
.partidele de Ia Cehu Silvaniei, 
unde echipa locală, Sllvanta 
(către pînă la urmă s-a clasat pe 
locul 15) a dispus de Minerul 
Sătrmățag (locul 3 în seria a 
IX-a !) cu 8—1 1 Și au mai fost 

la „trio“-ul clasic FI. Grigore — 
M. Sandu — Bucurescu la noul 
său 4—5—1. acel 1. adică oivo- 
tul de... handbal, fiind gene
rosul Mircea Sandu, centrul 
înaintaș care s-a bătut mereu 
cu abnegație, deși a avut ne
șansa de a „trăi" in umbra lui 
Dumitrache Si Cămătaru. Cei 
cinci de la mijloc (inclusiv 
Hagi și Coras) nu au ajuns 
la omogenitatea tehnico-tacti- 
că adecvată marilor posibili
tăți ale actualului golgeter. 
Deocamdată, mișcările eficace 
ale mijlocașilor reali sau tra
vestit! depind de puterea de 
dizlocare a lui Mircea 
Dar pînă cînd ?

Anul trecut. Sportul 
țese a oferit o dublă manșă 
aplaudată atît la București rât 
si la Milano, cu Inter. La toam
nă i se va cere mult mai mult. 
Si „Sportul", sîntem convinși, 
poate...

UNIVERSITATEA CRAIOVA’ 
a coborit ștacheta. Ca si in 
cazul Dinamo, dispariția 

Sandu.

studen-

a lăsat să se întrevadă 
cele cîteva minute de 
pauză — perspectiva 
unei noi linii de mij- 

unei linii mobile, cu ju
de tipul lui Mănăilă și 

care se de- 
ceea ce nu e rău

iucătorului-decizie (Bălăci) a 
fost un handicap greu de în
vins. Acum. Cămătaru nu se 
bate pentru a deschide nîrtii 
*n care să nătrundă Bălăci. Ti- 
cleanu sau Beldeanu. ci centru 
o ipotetică fantezie tehnică a 
lui CSrțu. Iar această misiune 
depășește uneori nosibilitătile 
fizice ale rafinatului Sorin.

Ultima apariție a Universității 
Craiova (finala cu Steaua) din
colo de indisponibilitățile exis
tente.
— în 
după 
creării 
loc. a 
cători 
Adrian Popescu, 
părtează
— de jocul sacadat. în forță al 
Iul Irimescu. Cu o nouă linie 
de mijloc dăruită sarcinilor du
ble. Universitatea Craiova va 
putea privi cu mai putină în
grijorare avansarea 
a liniei sale de 
putea să asiste si 
„vîrfurilor". zonă 
râm că Geolgău 
ultimul cuvînt. așa cum a lă
sat impresia în finala Cupei.'

loan CHIRILA

în vîrstă 
fund si va 

la potențarea 
în care spe- 
nu si-a spus

rezultate „astronomice", ca de 
pildă : Electrica Titu — Chimia 
Găești 9—0 (Electrica urmărea 
primul loc în seria a Vl-a) șl 
Metrom Brașov — Unirea Cris- 
tutru Secuiesc 8—0.

In această ultimă etapă s-a mai 
întâmplat ura caz unic, credem, 
ta fotbalul nostru șl anume : e- 
chlpa Zimbrul Sireț (care ta înce

putul campionatului se număra 
printre cele mai bune formații 
ale seriei I) s-a deplasat la Paș
cani unde urma să joace cu Ce
tatea Tg. Neamț, cu un lot de 
numai 7 jucători. In min. 37 s-a 
accidentat unul dintre ei și arbi
trul, conform regulamentului, a 
oprit medul, consemnînd rezulta
tul de pînă atunci, 4—0 în fa
voarea formației Cetatea. Această 
atitudine a echipei Zimbrul nu 
poate fi calificată altfel decît ca 
o desconsiderare a competiției !

In legătură cu rezultatele mai 
mulț decît surprinzătoare de mai 
sus, sperăm că ele vor constitui 
un subiect de discuție Ia federa
ția de specialitate, fiind urmate, 
firește, de măsuri in consecință !

Toma RABȘAN



iNOTĂTORII ROMANI MAI MULTI CA ORICIND

IN „TOPUL“ MONDIAL AL SEZONULUI!

ECHIPA FEMININA DE HANDBAL
A ROMÂNIEI LA TURNEUL DE LA VARNA

tnkr-un sport al cifrelor cum 
«te Înotul, abundă statistici la 
fel șl chip. Intre aceste*,  topurile 
mondiale, intr-o continuă... miș
care de la sezon la sezon, dar șl 
ta perioade mai scurte (alcătuirea 
lor nu e o treabă simplă, concur
surile suocedlndu-se rapid, ta 
cele mai diferite colțuri de lume). 
Cel mal recent dintre acestea, 
primit la F.R.N. sub egida „A- 
rena“, include rezultatele Înregis
trate pini în ultima decadă din 
mat și ne prilejuiește constatări 
îmbucurătoare. Preclzlnd, din ca
pul locului, că nu vom suprah- 
ctta relevanța acestor tabele — 
nu toate vedetele au apărut ta 
mari concursuri. iar altele 
șl-au „economisit' 
tni viitoarele ~' 
ploare —, să 
cu satisfacție, 
a mal multor 
decât aricind 1 
tilneam. de regulă, ta asemenea 
ierarhi! doar pe Carmen Bun*-  
cin și Anca p&trășcolu...

Campioana de excepție a na- 
tațlel noastre. Carmen Bunaciu. 
domina, la data respectivă, cla
samentul probei de 106 m spate, 
cu 1:02,73 (între timp, sportiva 
din R.D.G. Zimmermann a obțl- 

< nut 1:02,44). Dacă constanța la 
J năvei ridicat a elevei Crlstind 
y 9opterian nu reprezintă vreo nou

tate. Impresionează, ta schimb, 
remarcabilul salt al foartel tine
ret ploieștenoe Tamara Costache 

: (antrenată de Mihail Gothe). Ea 
deține, cu 26.13. a doua perfor- 

| mantă mondială la 50 m liber — 
j. probă care urmează să intre ta 
î programul marilor competiții —. 
» devansată doar de olandeza Vers- 
- tapper, cu 25.84. șase trepte mal 
t tos apărlnd o altă româncă, brăâ- 
ț*  leanca Laura Sachelarie, 26,87. 
' Tamara este bine plasată șl la 

.jută*  recordul său național, 
f ST ta, fiind al șaselea din sezon. 

Carmen Bunaciu tși mal vede, 
-de asemenea, numele la 200 m 

mixt — al cincilea rezultat, 2:2044 
(Noeml Lung 2:21.44. Gabriela 
Baka 2:22.52. al 11-lea. respectiv 
ri 29-lea) șl la 100 m fluture — 
al șaptelea 1:02.17 (Iulia Matees-

iar 
resursele pen- 

competlții de am- 
subllnlem oricum, 
prezența In „top*  
înotători români 

Ptnă acum, le In

eu 1:03,86. Laur*  Sachelarie 
13X88) Cu 4:53.86. băimăreanca 
Noend Lung deține poziția a pa
tra la 400 m mixt (Gabriela Bak*  
4:57,50. Mariclca Cullcă 5:00,96). 
O altă talentată elevă a lui
Gheorghe Dimeca, sportiv*  de
H ani Stela Pura, își strecoară*  
mumele ta nu mai puțin de pa
tru clasamente. La. repetăm, 
ani t A patra la 1500 m liber 
16:58,14, 
8:53.03.
4:20,69. 
2:05.00.
repede 1 
tentice 
are al 
de 200 
apar 1 
2:18,45).------- . ..
spate, plus ștafetele C.S.Ș. Pto- 
iesti. C.S.M.Ș. Bala Mare — 4 X 
100 m mixt șl. dta nou, C-S.M.Ș. 
— 4 X 200 m liber completează 
tabloul prezentelor feminine ro
mânești.

14
. a zecea la 800 m liber — 

a 17-a Ia 400 liber — 
a 16-a la 2M liber — 
Șl e atita loc de mal...

I o colegă a acestei au- 
speranțe. Mari ei ea Cu II că, 
zecelea rezultat ta proba 
m fluture — 2:15,32 (mal 

Mateeseu 2:16.» șl Baka 
. Laura Chilie, la „sută*

Geo RAEȚCHI

ACTUALITATEA ȘAHISTA

Trofeul campionilor

mondiali la popice

I. BICE —LOCUL TREI
ta orașul vest-german Sand- 

bausen. a avut ioc „Trofeul cam- 
ptooilor mondiali*  la popice, la 
care au participat șl do*  sportivi 
români, actualul campion mondial 
Iullu Bice șl fostul campion al 
kimiL Iosif Tismănar. Turneul 
pe echipe a fost ciștigat, cu 5551 
O. de către o formație alcătuită 
din șase jucători rr.edaliați cu 
Mir la diferite ediții ale C.M.. 
care au obținut următoarele re
zultate : B. Csanyi (Ungaria) 987 
p. I. Biee 963 p. M. Sterjai (Iugo
slavia) 9ÎS p, D. Zieher (R.F.G.) 
922 p, I. Tismănar 882 p și N. 
Dragas (Iugoslavia) 872 p. Pe lo
curile următoare s-au clasat : 
Rotiweiss Sandhausen cu 5230 
p.d. Gromosciko Zagreb 5190 p.d. șl selecționata " - - - — -
Wurtt-r.berg cu 
neul individual 
pa*,  locul 3 cm 
devansat de B.
vest-germanul T. Hoîzmann 971 p.

MOSCOVA, 25 (Agerpres). — 
în runda a 4-a a turneului in
terzonal feminin de șah de la 
Jeleznovoosk Gurieli a ciștigat 
la Arbunici,, Hojberg la Min- 
tin, Zaițeva la Ferrer. Kadilkar 
a Invins-o pe Liu Siulan, Glaz 
a pierdut la Ivanka. Partida 
Margareta Mureșan — Julianne 
Lebel (Franța) s-a încheiat re
miză.

In clasament conduce maestra 
daneză Nina Hojberg. cu 3 
puncte șl o partidă aminată, 
urmată de Matveeva — 2,5
puncte (1). Margareta Mureșan 
(România) ocupă locul 10 cu 
1.5 puncte (I).

• BUDAPESTA. 25 
preș). — In runda a 
turneului international 
de șah de la Tapolca 
ria). maestra română 
Jicman a ciștigat la poloneza 
Smacinska. in timp ce parti
dele Polihroniade — Skacell- 
kova. Albulet — Pinter. Hein
ze — Mirn și Farun — Kara- 
kasz s-au încheiat 
clasament 
și Heinze cu 
de Jicman — 
Madl — cite 
neul paralel 
desfășoară in 
te. după sase runde 
clasamentului

(Ager- 
șasea a 
feminin 
(Unga- 

IJgia

remiză. In 
Smacinska 
p. urmate 
Albulet și

conduc 
cite 4 
3,5 p.
3 p etc. In tur- 
(grupa B). ce se 

aceeași localita- 
liderele 

sint jucătoarele

WIMBLEDONUL
AMINAT DIN NOU!

Otilia Gant — 6 pune-
Judii Chiricuță — 4

turneul interzonal de

române 
te si 
puncte.
• In 

la Texco (Mexic), marele ma
estru olandez Jan Tlmman fi-a 
păstrat poziția de lider. invin- 
gtndu-L în 41 de mutări, pe 
mexicanul Sisniega. 
ment : Timman 8 p,
7.5 P, Spragget 7 p
5.5 p (2), Cebalo 5 p 
ter și Agdestein 5 p

în dasa- 
Nogueiraa 
(1). Tai
(1). Pta- 

etc

VARNA, 25 (prin telefon). 
Tradiționalul turneu internațio
nal feminin de handbal al 
Bulgariei m desfășoară, da 
peste zece ani, in pitoreasca 
stațiune de pe litoralul Mării 
Negre, la startul intrecerft — 
care începe miercuri, fiind 
prezente echipe de primă mă
rime. Reprezentativele Uniunii 
Sovietice fi R. D. Germane au 
lipsesc de la nici o ediție, iar 
ia compania tor e-a aflat fi 
reprezentativa țării noastre,

Clnd scriem aceste rindusi, 
echipa de handbal a României 
s« află la Vama, prima grijă 
a antrenorilor Eugen Bartha 
fi Lucian Alba fiind aceea de 
a-fi însoți elevele la un an
trenament de acomodare.

La această ediție a turneului 
internațional „Mare» Neagră*  
iau parte, alături de prima e- 
chipă a Bulgariei — c — 
sară redutabilă, din ce in 
mai bine pusă la punct 
toate capitolele 
tivele României. Uniunii 
vietiee, R. D. Germane. Fran
ței fi Poloniei.

Echipa României a venit la 
Varna ,n alcătuire incompletă, 
titulare de bază cum sint Vio
rica Ionică. Maria Verigeanu, 
Valentina Cosma. Era Moist, 
Zoranea Stefaaoviei, fiind in
disponibile pentru un motiv 
sau altul. Iată numele jucătoa
relor care alcătuiesc lotul țării 

noastre : Doina Rodeanu, Ana 
Moldovan și Stela Rupă — 
portari : Cristina Tache, 
Călin. Rodie*  Marian, 
tei*  Danilof, Elen*  
Edit Tirok, Angel*  
Marian*  Tlreă-Oaeă. Elena Ni
ței*.  Angela Haidău, Manuel*  
Neiea. Lauric*  Lunca și Rodl- 
ea Covaliue — jucătoare de

o adver- 
ee 
la 

reprezenta- 
- " So-

Irina 
Filof- 

Moraria, 
Anton,

Landului Baden- 
5150 p.d. La tur- 

luliu Bice a ocu- 
969 p.d.. eâ fiind 
Csanyi 973 p și

Pentru a doua zi, consecutiv, 
organizatorii s-au văzut in ne
plăcuta situație de a amina me
ciurile primului tur din cadrul 
turneului de tenis de la 
Wimbledon 
cheiată a fost cea dintre 
Lendl și Mel Purcell, în 
cehoslovacul a obținut o 
victorie cu 6—4. 7—6, 7—6. 
rul al doilea, Lendl II va 
pe Învingătorul medului 
Wojtek Fibak șl Mike Leach.

de tenis
Singura partidă ln- 

Ivan 
care 

dificilă 
tn tu- 
intîlnl 
dintre

ECHIPA BRAZILIEI...
...este * doua țară suri-amerl- 

cană (după Uruguay) oare s-a 
calificat pentru turneul final ai 
C.M. dta Mexic. Formația lui Trie 
Santana a terminat la egalitate 
(1—1) cu Paraguay, rezultat sufi
cient pentru ocuparea primului 
loc ta grupa a 3-a. Tele Santana 
nu a fost Insă mulțumtl de jocul 
prestat de elevii săi, îndeosebi ta 
repriza secundă : „Echipa noas
tră a jucat nervos, fără imagina
ție. Mai stat multe de făcut pen
tru a ne comporta la Înălțimea 
speranțelor puse tn noi la tur
neul final*.  Iată echipa aliniată: 
Carlos — Leandro, Oscar, Edinho, 
Junior — Cerezzo, Socrates, Zlco
— Renato. Casagrande, Eder (A- 
lemao).

CAMPIONATE, ȘTIRI
9 Două rezultate din etapa a 

10-a a camplonatuliri Finlandei : 
KUPS Palloseura — Haka Val- 
keakoski 0—0, P.S. Rovaniemi — 
P.V, Kokkola 2—0. în clasament 
conduce Ilves cu 14 p, 
de J.K. Helsinki 
Tampere 
9 jocuri).

BULGARIA (et. 30 — ultima). 
Pi-rtn — J.S.K. Spartak 1—0, Sli- 
ven — Etar 3—2, Slavia — Botev 
3—2, Spartak — Trakia 4—3, Cer- 
nj More — Cemomoreț 2—1, Mi
ll lor — Lokomotiv 0—1, (T.S.K.A.
— Dunav 0—3. Be roe — Levski 
Spartak 3—0 prin n©prezentare). 
Clasamentul : 1. Trakia Plovdiv

33 p (4-36), 2.Lokomotiv Sofia 33 p 
(+4), 3. Pirita M p, 4. Botev 29 p, 
5, Slavia 29 p. Au retrogradat 
Mtator 25 p și Cemomoreț 21 p. 
Au promovat Akademic Svlștov 
și Lokomotiv Plovdiv.

SUEDIA (et. 11). Brage — Nor- 
k&ptag 1—1, Hammarby — Kal
mar 9—1, Mjaelby — Halmstad 
6—1. Trelleborg — I.r.K. Gdte- 
ixng 1—a, Oergryte — Malm3 
F.F. 1—1, (jester — A.I.K. 1-4 I 
tn clasament conduce Malmfi FJT, 
cu 16 p, urmată de Oergryte — 
15 p, I.F.K. GOteborg, Halmstad. 
Oester, toate cu cite 14 p.
• Internaționalul francez Joan 

Țigana (Bordeaux) va juca, pro
babil. ta noul sezon în Italia, la

fyrtyM Cfâ fi

REPREZfNIANJIlOR NOȘTRI LA „RALIUL

urmată
12 p și PUS.

12 p (toate cu cite

DUNĂRII DACIA-

clmp. Antrenorul principal M 
echipei, ~ 
nea că 
noastre 
primul __ ____ _
ales omogenizarea echipei) ta 
vederea participării la 
Crupa „B*.  din decembrie 
acesta, in R.F.G.

Programul celor cinci zita 
Miereuri : Polonia — Franța, 
ROMÂNIA — R. D. GERMA*  
NA (de la ora 18). U.R.S.S. — 
Bulgaria. Joi : R. D. Germană 
— Franța, U.R.S.S. — Polonia, 
ROMÂNIA — BULGARIA (20), 
Vineri : Polonia — R. D. Ger
mană. Franța — Bulgaria,' 
ROMÂNIA — U.R.S.S. (20), 
Sîmbătă : U.R.S.S. — Franța. 
Bulgaria — R. D. Germană, 
ROMÂNIA — POLONIA (20). 
Duminică : ROMÂNIA — 
FRANȚA (15). Polonia — Bul
garia, R. D. Germană — 
U.R.S.S.

Eugen Bartha, ne spi*-  
prezența handbalistelor 
la acest turneu est» 

pas (urmărindu-se mai

U.R.S.S.

R.

Ion GAVRILESCU

SUCCESE ALE
LUPTĂTORILOR ROMÂNI

La Belgrad a avut loc zilele 
trecute un turneu international 
de lupte greco-romane la care 
au participat sportivi fruntași 
din Bulgaria, Franța. Irak, Po
lonia, România, Ungaria, 
UJLS.S. și Iugoslavia (cu mat 
multi concurenți la fiecare ca
tegorie de greutate). Luptătorii 
români au avut o frumoasă 
comportare. Gheorghe Savu 
(cat 82 kg). Ștefan Rusu (74 
kg) și Sorin Herțea (82 kg) 
cucerind primul loc. iar Ștefan 
Negrișan (68 kg) clasindu-se pe 
locul 3.

Lecoe, proaspăt promovată ta 
prima divizie.
• Fostul internațional suedes 

Roland Andersson (38 de ant) va 
activa ta Arabia Saudâtă, la for
mația Ittidah Djeddah, ca secund 
al antrenorului britanic Hommea 
Houghton.
• Cunoscutul jucător Didier 

Six, care a evoluat ta acest an 
la Aston Villa, se va retatoarco 
ta țară devenind component al 
echipe. F.C. Metz. Six (31 de ană. 
de 52 ort internațional francez) 
deține un adevărat record da 
transferări. A schimbat până a- 
cum următoarele cluburi : Valen
ciennes, Lens, Marseille, Cerda 
Bruges, Strasbourg, V.f.B. Stut- 
gart, Mulhouse, Aston Villa șl, 
acum. Metz. Nouă echipe, intr-un 
decenta...

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELD

LOS ANGELES, A TREIA OARĂ!
Cu fiecare ediție a Jocurilor Olimpice, de vară sau de iarnă, 

numărul orașelor care doresc să găzduiască Întrecerile este din 
ce in ce mai mare. Pentru „Olimpiada albă*  din 1992, spre e- 
xemplu, numai în Statele Unite și-au exprimat, oficial, dorința 
de a-1 fi gazdă mal’ multe localități : Lake Placid din statul 
New York (a mai primit J.O. de iarnă in anii 1932 și 1930), Salt 
Lake City din Utah, cuplul Reno-Lake Tahoe din Nevada și 
Anchorage din îndepărtata Alaska. Or, după cum se știe, o 
țară nu poate înainta forului olimpic internațional decât o 
singură candidatură. Vă Închipuiți deci ce luptă, pe față șl în... 
culise, s-a dat intre cele patru candidate americane pentru a 
înclina balanța alegerii U.S.O.C. de partea 
Comitetul olimpic american, adică forul care 
alegerea. Și iată că, in urma unei reuniuni 
na polis, acesta a decis — spre surprinderea 
rea orașului Anchorage ! Urmează acum ca 
țină șansele în întrecere cu celelalte cii.
(Franța). I------------------

Ediția din acest an a Raltalu: 
Dunării-Dacia, contind ca etapă 
ta Campionatul european șl ta 
„Cupa Păcii și Prieteniei*,  a con
stituit un succes atit din punct 
de veder. organizatoric. cit șl 
pentru sportivi clasați foarte 
bine Intr-o companie valoroasă. 
Să argumentăm, tn acest an. Fe
derația Automobil Clubul Bomâr 
a hotărit ca Raliul Dunării — Da
ria să nu mai fie. ca ta anii 
preoedențl și etapă ta campiona
tul național ; așadar, au fost în
scris4 ta oompetlție numai acei 
sportivi români care aveau șanse 
conform rezultatelor anterioare, 
la poziții bune ta clasamentul 
generai șl foarte bune, la clasă. 
Această măsură a dat cursivitate 
raliului și a permis asistentelor 
tehnice să se ocupe de echipajele 
valoroase. Totodată precizăm că 
rețeaua de transmisiuni a fost 
foarte bine pregătită, semnaliza
rea întregului traseu a fost co
rectă iar prelucrarea rezultate
lor, cu ajutorul calculatorului, a 
fost precisă șl operativă.

Ceea ce insă trebuie reținut, ca 
un fapt realmente meritoriu, este 
clasarea sportivilor români, ast
fel : tn clasamentul general. Ba- 
Unt-Zărnescu, Urflea-Amărică și 
Grigoraș-Banca au ocupat, ta or
dine. locurile 7. S șl 12 : în cla-

samentu, clasei 5. grupa A, in 
care se Încadrează autoturismele 
Dada 1310, prin caracteristicile 
tehnice, echipajele menționate au 
ocupai primele trei locuri, in 
aceeaș. ordine Aprecierea corectă 
a pozițiilor obținute in clasamen
tul genera! se poate tace numai 
dacă se analizează valoarea spor
tivă a adversarilor șl, mal ales, 
materialul de care au dispus. 
Ciștlgătorii raliului, echipajul A. 
Ferjancx-J. T an dări (la volan, un 
pilot din elita europeană) a dis
pus de o mașină Renault 5 Tur
bo, pregătită de uzina franceză, 
pentru raliuri, ou ur. motor de 
peste tso C.P., pus pe o carose
rie ușoară, compactă. __ ‘
soluțiilor tehnice de ultimă oră. 
Ocupanțll locului secund. polone
zii M. Bublevicz șl R. Zyszkovski 
— primul un adevărat maestru 
tn pilotaj — a dispus de o ma
șină Polonez 2000 cu motor de 
2 !., licență Flat avtad ta Jur 
de 160 C.P Cenoslovacti S. Kval- 
zar — J. Janecek. raliști cu ve
chi state de servieta, au avut o 
Skoda S 130 LR. de 130 C.P.. mo
torul fiind „de ultimă oră*  în 
producția cunoscutei uzine din 
Boemia. Vest-germanll H. Potche 
șl D. Kolles. deși ttaeri cu mai 
puțină experiență eompetiționalâ. 
au avut cea mat outemică mașl-

conform

nă din raliu : Audi Quattro, cu 
motor de peste 350 C.p. șl cu 
tract une integrali soluție ce dă, 
din capul locului, avantaje certe 
echipajului. tn fine, ocupanțll 
locurilor 5 și 6, sovieticii I. Bolșin- 
N. Bolșta și Haide-Valdek, piloțl 
cu rezultate excelente în „Cupa 
Păcii șl Prieteniei*,  au dispus de 
mașini Lada 1600, cu motoare de 
130 C.P. Cele trei echipaje ale 
I.A. Pitești au avut la dispoziție 
autoturisme Dacia 1310, cu mo
toare de 70 C.P„ a căror virtute 
a fost fiabilitatea șl nu puterea, 
și al căror succes s-a datorat, 
evident, bunei pregătiri a sporti
vilor. La ora actuală, Ballnt, Ur- 
dea, Grigoraș șl deși abandonat, 
șt Vasile. sînt piloțl competitivi, 
experimentați, cu nimic mai pre
jos față de adversarii lor. care, 
deși au obținut locuri mai bune 
tn clasament general, datorează 
acest fapt în bună măsură. și 
mașinilor pe care le-au avu*  la 
dispoziție. O dată cu omologarea, 
ta viitorul apropiat a autoturis
melor Daria-Sport (cu motoare 
de peste 120 C.P.). se poate spera, 
justificat la o ascensiune a spor
tivilor români ta clasamentele 
generale ale competițiilor ce vor 
urma.

Alexandru SOLOMONESCU

sa. U.S.O.C. este 
a trebuit să facă 
speciale la India- 
multora — alege- 
aoesta să-și sus- 

____ ~ _ _________ _  ______ candidate Albertville 
(Franța), Berchtesgaden (RJ. Germania), Cortina d’Ampezzo 
(Italia), Falun (Suedia), Son*  (Bulgaria) șl Lillehammer (Nor
vegia). Alegerea gazdei celei de a 14-a ediții a J.O. de iarnă 
va fi făcută de CJ.O., 1*  Lausanne, în toamna anului viitor. 

Dar pentru că tot vorbim de Olimpiadă șl de gazdele ri. 
iată că, tot de peste Ocean, ne-a parvenit și vestea că „Sout
hern California Committee for the Olympic Games- (Comitetul 
pentru Jocurile Olimpice al Californiei de Sud) dorește să can
dideze pentru organizarea J.O. ta anul... 2004. la Los Angeles I 
Nu, nu este o glumă, din moment ce s-a șl luat legătura cu 
CJ.O. (este drept, cam timpuriu...) șl s-au șl făcut 
calcule — serioase — bugetare. Oamenii se grăbesc, căci cri 
15 «ol care ne despart de anul Olimpiadei a 28-a, ce mai, trec 
ea riipeâe !...

Romeo VILARA

TELEX • TELEX
ATLETISM • La Belfast, re

cordmana mondială Jarmila Kra- 
tocbvilov*  (Cehoslovacia) a câș
tigat cursa de 800 m în 1 :7Î,14, 
urmată de McDermott (M. Brita- 

Alte rezultate : fe- 
Beckfordnle 137.42. 

mei : 3 600 m :____ _____ ___  . Dîane
(S.U.A.) 3:58.40. Z. Budd (M. Bri
tanic)
Whitbread (M.
Caridad Colon____ _
bărbați : 100 m : Cook (S.U.A.) 
10,36. 1 milă : Ovett (M. Brita
nic) 3:56,34, 400 mg : Hanada 
(Bahamas) 50,55 înălțime : Soto
mayor (Cuba) 2,30 m, triplu : 
Banks (S.U.A.) 16.89 m î 1

BASCHET • Trofeul „William 
Jones*  (echipe feminine) : Ca
nada — Coreea ae Sud 57—56. 
Brazilia — japonia 78—51, R.F.G. 
— Chunghawa (Taiwan) 69—67 • 
Campionatul mondial al cluburi
lor (masculin) : San Andres Bue-

9.-51,n ; Catima
71,25 m.

suliță :
Britanie)
(Cuba) 67,1» m ;

• TELEX • TELEX
nos Aires (Argentina) — Guan
tanamo (Cuba) 108—77, Barcelona 
(Spania) — Limoges (Franța) 
91—83, Golden Eagles (S.U.A.) — 
Northern Cement (Filipine) 81—72, 
Monte LIbano (Brazilia) — Banco 
dl Roma (Italia) 92—82.

CICLISM • Campionatul de 
fond al S.U.A. desfășurat la Phi
ladelphia pe distanța de 251 km, 
a fost riștlgat de Eric Helden 
(6.26:39) marea vedetă a „Olim
piadei Albe*  din 1980 când a cîș- 
tigat rind medalii de aur în pro
bele de patinaj viteză.

POLO • Turneul de la Budva 
(Iugoslavia) a revenit reprezenta
tivei Iugoslaviei ou 9 p. Aceasta 
a fost urmată de : U.R.S.S. 9 p. 
Ungaria 6 p, S.U.A. 4 p, Spania 
2 p, Italia o p.VOLEI • Meri amical feminin, 
la Berchtesgaden : R.F.G. — Un
garia 2—S,
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