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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Astăzi, la poligonul Tunari,

® Pe linia de tragere, sportivi din 5 țări

epoea celui mai impetuos avmt
al mișcării sportive românești

SI SPORTIVĂ PREOCUPĂ ÎNTREGUL COLECTIV
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a- 
termina șoseaua 
Ultimele case, 

curți și grădini 
rămas în urmă,

cîteva. printre pri-

Ixurvi : Cimpia Bercenilor. 
colo unde se 
Mandravelei. 
mărunte, cu 
la stradă, au 
Blocuri
mele din prefabricate, la dis
tanță apreciabilă. Privirea se o- 
prea — preț de o clipă — pe 
o mică fabrică. avînd circa 
300 muncitori. ASTĂZI ; Pe a- 
celași itinerar, sute de blocuri 
de diferite niveluri, magazine, 
piețe, grădini — adevărate oaze 
de verdeață, o populație de 
circa 300 000 oameni, Fabrica 
de care vorbeam a devenit 
în ultimii 20 de ani un adevă
rat gigant al industriei, avînd 
peste 10 000 de lucrători. Un 
arc peste timp, care evi
dențiază marile realizări ce 
s-au petrecut de la Con
gresul al IX-lea al parti
dului. Ele marchează începutul 
unei deveniri fără precedent, 
astfel îneît putem spune că a- 
ceastă zonă a Capitalei a luat 
ființă si s-a dezvoltat în totali
tate sub semnul eoocii pe care

>:•

w

M :

Pe fundal — uzina 
in prim-plan — 
terenul de fotbal, 
o apropiere fireas
că avînd in ve
dere condițiile ma
teriale și dragos
tea 
din 
Pe 
ză 
bal 
cum se vede și in 
fotografie —, in 
meciurile susținute 
acasă, beneficiază 
de încurajările per
manente ale cole
gilor de muncă

pentru sport 
întreprindere, 

teren, evoluea- 
echipa de fot- 
care — așa

o denumim cu mîndrie „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU".

„O epocă marcată de mărețe 
realizări, mărturii elocvente ale 
capacității partidului de a 
gindi prezentul și viitorul pa
triei, in toate domeniile activi
tății sociale — in industrie, a- 
gricultură, știință, invățămint, 
cultură, sport —, care au cunoscut 
o inflorire fără precedent. Po
porul nostru asociază indiso
lubil marile împliniri ale a- 
cestor ultimi 20 de ani de vasta 
si laborioasa activitate desfă
șurată de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în fruntea parti- 

1“ — ne spunea 
ing. T. 
asociației 

Am devenit

semnele întreprinderii noastre
— I.M.G.B.", continua interlo
cutorul.

Horațiu SIMA

(Continuare în pag 2—3)

dului și statului' 
cu mindrie 
președintele 
tive. Am devenit o între
prindere etalon a construcției 
de mașini care, comparativ cu 
perioada de inceput, si-a sporit 
producția de 15 ori, prin dota
rea tehnică și complexitatea 
produselor, competitive ta ni
vel mondial, și care poartă in 
peste 30 de tari ale lumii in-

Nuță, 
spor-

De astăzi. în Capitală, se des
fășoară Campionatele interna
ționale de tir cu arcuil ale 
României, competiție ajunsă la 
cea de-a 6-a ediție. De astă- 
dată, sînt prezenți la poligonul 
Tunari, noua gazdă a arcașilor 
noștri, sportivi din Bulgaria, 
R.D. Germană, Polonia, _ Uniu
nea Sovietică, șl, bineînțeles. 
România. în total, vor fi pre
zenți pe linia de tragere peste 
100 de arcași și arcașe, seniori 
și juniori. Programul „interna
ționalelor" cuprinde proba 
olimpică de dublu F.I.T.A., 
ceea ce înseamnă 4 zile de 
concurs, după următoarea sche
mă : joi și sîmbătâ — probe 
lungi ; vineri și duminică — 
probe scurte. La antrenamen
tul de ieri, organizat după fes
tivitatea de deschidere, eoncu- 
renții au putut constata. în 
ciuda vremii închise, că noua 
suprafață destinată tirului cu 
arcul bucureștean corespunde 
întru totul bunei desfășurări a 
unor întreceri oficiale de prim 
rang, așa cum sînt Campiona
tele internaționale ale Româ
niei. Nu înseamnă că activul 
poligonului n-a făcut, chiar

ieri, noi pregătiri, pentru 
ra circulația spre și pe 
fața de concurs, mult 
nată de ploile căzute 
mele zile.

Pentru reprezentanții 
„internaționalele" 
tanță deosebită.

a ușu- 
supra- 

îngreu- 
în ulti-

noștri, 
au o impor- 

____ _________ Revelatoare, 
declarația Aurorei Chin, mul
tipla noastră campioană : „Tre
buie să confirmăm progresele 
realizate în ultima vreme și 
mai cu seamă rezultatele ridi
cate cu care ne-am impus Ia 
recenta Balcaniadă de la 
în ceea ce mă privește, 
cu nerăbdare duelul cu 
tivele de ‘‘peste hoiare, 
Uniunea Sovietică si din 
nia, în principal, dar și cu co
lega de Iot. Marina Prelipcea- 
nu. în mare ascensiune". Bă
ieții în schimb. trebuie să 
șteargă mai puțin plăcuta im
presie a locului 3 pe echipe de 
la aceeași Balcaniadă.

Iată componența echipelor ță
rii noastre, feminin : 
Chin, Danic a Robu, 
Prclipceanu, Mariana 
masculin : A. Berki. V. 
lowschi, S. Lasz’o, I Călin.

Sofia. 
aștept 
spor- 

din
Polo-

Aurora 
Marina 

Axanc ; 
Wesze-

Imagine de la o trecută ediție a Campionatelor internaționale 
de tir cu arcul ale țării noastre : in concurs — băieții.

Foto : I. MIHAICĂ

Activitate asiduă la lotul de gimnastică ritmică

MUNCA, PASIUNE, ENTUZIASM
• Exerciții

de 
în

•••

compoziții 
de

muzicale noi pentru toate sportivele fruntașe • Campionatele mondiale
la Valladolid, examen de maximă

la „ritmică" 
sala de jocuri 

„23

Pe fetele 
le-am găsit 
de la complexul sportiv 
August" din Capitală, unde in
trarea noastră nici nu a fost 
observată, datorită atmosferei

de lucru intense, fiecare gim
nastă fiind vizibil 
de exercițiul ei. de 
execuție.

... Se lucrează pe 
voare. într-o parte

Dreocunată 
muzică, de

două co- 
.,consacra

PARTICIPAREA SPORTIVILOR NOȘTRI
LA OLIMPIADA DIN 1988

ortul

Componentele lotului in plin efort... Foto : I. BĂNICA

£4 PREGĂTIM DIN VREME,
competent și responsabil,

AZI, CANOTAJUL
Subiectul ancuetei noastre de 

astăzi este CANOTAJUL, dis
ciplină care a obținut 8 me
dalii țșase de aur și două de 
argint) la Olimpiada de la 
Los Angeles — 1904. Interlocu

tori : VICTOR MOCIANI, an
trenor federal, și ADRIAN DA
VID, antrenor coordonator al 
lotului olimpic masculin. Iată 
întrebările puse celor doi in
terlocutori :

1, Acum, in primul an al noului ciclu olimpic, cum trebuie 
eșalonată pregătirea performerilor pentru ca perspectivele 

acestui ciclu să se materializeze, in anul 1988, prin atingerea 
unei inalte competitivități ?

2. Care sint, Io această oră, argumentele prin care canotajul 
este un sport creditat cu șanse la medaliile olimpice 1988, 

precum și obstacolele aflate, încă, pe drumul realizării aces
tui deziderat ?

Citiți în paginile 2—3 răspunsurile Ia anchetă sub titlul:

DORINȚA CONFIRMĂRII _ „MOTORUL" CEL MAI

PUltKNlC AL AMUaRCa HUNILOR NOASTRE !

dificultate
tele", cu Doina Stăiculescu, Ali
na Drăgan, Petruta Dumitrescu, 
Floretina Butaru și Mirela Dră- 
gulici ; în cealaltă „mezinele", 
cu Francisca Dumitrescu, A- 
driana Stoenescu, Cristina Juja, 
Cornelia Popa și Valentina Să- 
lăjan.

în sală nu se aud decît acor
durile puternic ritmate ale pia
nului șl comenzile antrenoarei 
Maria Gîrbă. Fetele sînt ochi 
și urechi la muzică și la indi
cațiile ce li se comunică de pe 
margine.

„Am ajuns in faza cind exer
cițiile cu mingea, coarda, pang
lica, cercul sau măciucile sînt 
gata create, aranjate, stilizate. 
Acum lucrăm pentru expresia 
artistică" — ne spune coregrafa 
Mariana Ștefănescu.

Privim evoluțiile celor „mari". 
Doina, Alina, Petruța, Florenti
na și Mirela. Față de „națio
nalele" de anul trecut, exerci
țiile fetelor au crescut vizibil

Elena DOBINCA

(Continuare în pag. a 4-a)

La „Internaționalele" de sărituri In apă ale Bulgariei

ILEANA PÎRJOL Șl ISABELA BERCARU AU CUCERIT LOCUL I
Tradiționalul concurs inter

național de sărituri în apă al 
Bulgariei, desfășurat, recent, 
la Sandanski. eu o participare 
bogată și valoroasă (sportivi 
din R.D. Germană, R.F. Ger
mania, Polonia, România. Un
garia și, bineînțeles, din tara 
gazdă) a prilejuit reprezentan
telor României o frumoasă 
comportare, ele cucerind locul 
I în ambele probe — Ileana 
Pîrjol, la platformă, Isabela 
Bercaru la trambulină 3 m — 
precum și alte locuri fruntașe 
(la băieți a cîștigat și la plat
formă șl la trambulină, campio
nul european Petar Gheor-

ghiev). Iată ocupantele primelor 
locuri : PLATFORMA : 1. Ilea
na Pîrjol 369,99 p, (cele mai 
bune sărituri : dublu salt și ju
mătate înainte cu un șurub — 
56,65 p și dublu salt și jumăta
te contra trambulinei grupat — 
52,50 p), 2. Cristina Timar 
342,96 p, 3. Karin Piotrschke 
(R.F.G.) 338,22 p,.„ 5. Isabela 
Bercaru 315,84 p ; TRAMBU
LINA 3 m : 1. Isabela Bercaru 
436,41 p (cea mai bună săritu
ră : dublu salt și jumătate răs
turnat grupat — 52,92 p), 2.
Ileana Pîrjol 426,63 p, 3. Karin 
Piotrschke 410,89 p, 4, Andreea

Dragomlr 396,36 p, 5. Cristina 
Timar 382,80.

Antrenorul lotului național, 
Nicolae Sparios, ne-a declarat : 
„Prin rezultatele consemnate la 
Sandanski, cele patru compo
nente ale selecționatei tării 
noastre și-au îndeplinit hare
murile prevăzute în programul 
pregătirilor efectuate în vederea 
Campionatelor europene din a- 
cest an. Victoriile, ca și înde
plinirea haremurilor, constituie 
realizări importante și. in ace
lași timp, un stimulent în pre
gătirile ce le vom efectua pini 
la cea mai însemnată competi
ție internațională a sezonului".



Sâ pregătim din vreme participarea sportivilor noștri la Olimpiada din 1988 AZI, CANOTAJUL

DORINȚA CONFIRMĂRII - „MOTORUL" CEI MAI PUTERNIC Al AMBARCAȚIUNILOR NOASTRE!
SELECȚIA Șl METODOLOGIA PREGĂTIRII.

PREMISELE VIITOARELOR SUCCESE
VICTOR MOCI- 

ANI ; 1. Am ieșit 
din trecutul ciclu 

olimpic cu un lot de sportive 
care ne-au reprezentat cu cin
ste la două ediții ale J.O. La 
începutul acestui nou ciclu de 
4 ani am avut de rezolvat, 
deci, orob’ema mereu de ac
tualitate a schimbului de ge
nerații. Nu am procedat însă, 
la o Înlocuire masivă a eșalo
nului vechi 4 se poate vorbi 
mai degrabă de o primenire a 
lui. Acum am realizat o fu
ziune optimă intre generații la 
nivelul lotului olimpic atin- 
Rînd astfel un prim scop al 
anului de început al ciclului 
olimpic 1985—1988. In conse
cință. am pornit la muncă, cu 
motoarele in plin In vederea 
dobîndirii unei valori sigure, 
obiectiv primordial a! următo
rilor trei ani de pînă la J.O. 
din 1988. Au fost alcătuite, de 
asemenea, cele 3 eșaloane — 
juniori (18 ani), lotu' de per
spectivă de peste 18 ani si lo
tul consacrat — care se pre
gătesc după metodologii inten
sive. pentru a se ajunge rapid 
la un nivel de competitivitate 
Internațională. Spre deosebire 
de alti ani. cei mai tineri com
ponent! ai lotului olimpic, jn- 
niorii. vor fi Încercați în «fo
cul” luptei foarte devreme, 
chiar din 1985 în virtutea ideii 
că confruntările aspre, cu ad
versari puternici, in regate de 
prim rang, constituie etape o- 
bligatorii in procesul, atît de 
dificil, al creșterii valorice. Nu 
așteptăm de la acești tineri 
victorii încă de la primele par
ticipări. dar dorim de la ei acea 
manieră de a concura care să 
r.e ofere garanțiile unui pro
gres substantia] de-a lungul în
tregului ciclu olimpic.

2. Principalele argumente pen
tru menținerea canotajului 
printre sporturile creditate cu 
șanse la medalii la Olimpiada 
din 1988 sint. in opinia mea. 
următoarele g selecția extrem 
de riguroasă, efectuată la vre
mea potrivită, conform unor 
principii științifice, esigurind 
certitudini in cazul majorității 
tinerilor selecționați si metodo
logia de pregătire care s-a do
vedit eficientă Si pînă acum, 
cu condiția de a fi mereu îm
bunătățită Si perfecționată. De
sigur. drumul pînă la podiu
mul olimpic este și lung, și 
greu. Pentru a ajunge acolo, 
trebuie depășite o seamă de 
greutăți. Intre care se află, 
iată, una — apărută chiar la 
începutul acestui sezon ! — a- 
partinînd de mentalitatea celor 
ce lucrează in canotaj. Unii 
tehnicieni ai secțiilor s-au 
culcat pe laurii de la Los An
geles. campionatele naționale 
de fond de la Timișoa
ra, desfășurate în aceas
tă primăvară. arătîndu-ne o 
■cădere Îngrijorătoare a numă
rului de canotori : arbitrii au 
consemnat mai puțin de un 
sportiv... pe cap de antrenor 
prezent, ceea ce constituie un 
serios semnal de alamă pen
tru noi toti. înseamnă că exis
tă secții care nu s-au aliniat 
Încă la orientarea federației 
privind în primul rînd selecția 
pentru marea performantă, 
apoi volumul. intensitatea 
și numărul de ore/om o- 
bligatorii. Un alt impe
diment II constituie inca
pacitatea federației de a fina
liza acțiunea de selecție din 
toamna trecută, neinființind 
centre anuale de pregătire la 
cel mai înalt nivel, care să 
ajungă la productivitate ma
ximă.

GlNDUL UNIC - PODIUMUL
ADRIAN DAVID : 1. Primul 

an al ciclului 1985—1986 a 
coincis cu alcătuirea. în pre
mieră. a unui lot de sportivi de 
perspectivă olimpică, cei mai va
loroși din tară, cu totii aflati 
in apropierea modelului viito
rului medaliat la proxima O- 
limpiadă. Criteriul de selecție 
în acest lot a fost unul obiec
tiv. zicem noi. cei 18 sportivi 
reținuți (cam putini, totuși !) 
trecînd examenul nractic ai 
concursului republican pe am
barcațiuni mici din toamna 
trecută. Participînd. încă din 
acest sezon, la un calendar 
competițional corespunzător, ex
trem de dificil (dar tocmai 
prin aceasta capabil să asigu
re un progres real, notabil), 
sperăm ca acești performeri ti
neri să intre curind io rindul 
consaerațiior canotajului.

2. Una dintre resursele im
portante ale băieților noștri o 
constituie marca lor dorință 
de afirmare Ia cel mai inalt 
nivel. Băieții noștri vislesc de 
acum pentru a urca pe podiu
mul de premiere, ceea ce în
seamnă un adevărat motor al 
performanței I Ei au reale mo
tivații în pregătire și în abor
darea concursurilor. Numai că. 
pentru a avea la dispoziție me
reu astfel de performeri, sînt 
necesare continue acțiuni de 
selecție în întreaga tară, cu a- 
tît mai mult cu cît încadrarea 
în modelul de campion al ani
lor viitori este — si ea — 
deosebit de dificilă. Semnalez 
astfel încă un obstacol în ac
tivitatea noastră — numărul 
relativ mie al celor depistați, 
în stare, cu adevărat, din punct 
de vedere morfo-fiziologic, să se 
supună Si să reziste rigorilor 
impuse de drumul campionilor 
autentici. Fac apel la toti an
trenorii din secții să continue 
intens căutarea unor tineri ca
pabili să facă mare perfor
manță în canotaj. O altă di
ficultate este faptul că. pînă 
în 1983, o greșită orientare i-a 
făcut pe specialiștii noștri

DE PREMIERE
să-și pregătească 
elevii numai la 
rame, în mod spe
cializat. și nu la 
vîsle. mergînd. așa 
cum se impu
ne, pe multilateralitate. 
Pentru a supi'ni această caren
ță metodică am început să pu
nem un accent deosebit pe în
trecerile pe ambarcatii mici, a- 
dică pe probele de simplu, fapt 
care obligă la o pregătire to
tală. E. de altfel, unica șansă 
de a ajunge sus de tot în 
performanță.

Anchetă realizată de
Radu T1MOFTE

Și in edif ia cu numărul 68

RUGBYSTil CONSTĂNȚENI , „CAMPIONII JOCULUI DESCHIS

V'4 PREZENTĂM ECN
PROMOVATE ÎN Dl\

A.S.A. Electromureș Tg. Mure
Pentru a treia oară, volei- cee 

balrștH cHd Tg, Mures pășesc lip. 
oe prima «cehă a tării. In e- for 
ditia 1954—55 a campionatului, lip 
□rentiera promovării o reali- ma 
zau mureșenii sub ..bagheta” voi 
profesorului Ladislau Griin. cel mu 
care va promova din nou e- per 
chipa. în 1979. în divizia se- „A‘ 
cundă. același reputat specia- foii 
list care-1 va descoperi si lansa Tal 
pe Nicu Pop. unul dintre cele — 
mai bune ..produse” ale voie- (1.1 
iului românesc, actualul antre- Rai 
nor si jucător al formației de 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. pet 
MUREȘ. Succesul promovării tor 
în prima divizie (în acest an) — 
este, de fapt, continuarea dru- 34 
mului ascendent al voleiului cip; 
din orașul de ne Mureș, după 25 
ce. în anul 1983. el realiza a- zici

CALITATfA PRODUSELOR Șl ACIIUTAIEA SPORTIVĂ
(Urmare din pag l)

Eseul reprezintă, nu încape 
vorbă, cea mai spectaculoasă În
cununare a efortului rugbystlc. 
Este și motivul pentru care, de 
la un timp incoace, tragem linie 
la finele fiecărei ediții de cam
pionat șl într-o altfel de Ierar
hie decît cea oficială — In în
trecerea eficacității, dotată de 
redacția noastră cu «Trofeul 
Sportul”. Care ar fl principalele 
Slemente, concluziile aferente, 

upă a 68-a competiție a frunta
șelor rugbyului românesc?

Mal întîl faptul că un nume 
apare pentru a treia oară in pa
tru ani în fruntea realizator ’• 
de eseuri : Adrian PUoțscbi. A- 
ripa constănțeană, care a debu
tat în primăvară In echipa na
țională, șl-a confirmat, o dată 
In plus, calitățile, ciștlgind «Tro
feul Sportul", cu 16 reușite și o 
medie de peste o încercare pe 
meci, dacă avem In vedere unele 
absențe ale sale din XV-le Fa
rului. Principalul contracand'- 
al Iul Plloțșchi a fost, de aceas
tă dată, rutinatul Internațional 
Florică Murariu (Steaua), pre
zent si anul trecut Intre evl- 
dențlațl, alături de Fulcu si Chi- 
ricencu, fiecare cu (numai) șap
te realizări. 12 eseuri reprezin
tă o cifră remarcabilă pentru un 
înaintaș (de subliniat că din cel 
119 rugbyștl cuprinși în acest 
clasament, aproape jumătate sînt 
jucători de grămadă...). T. Co-

man, de la Steaua, Aîdea, de la 
Dinamo — cu cite 8 realizări, 
constănțeanul Gh. Florea — 7, 
dlnamoviștil Faraschiv șl Chirl- 
ceneu, șt. Constantin, de ia Fa
rul, Al. Năstase, de la știința 
Petroșani — 6, constănțeanul 
Varga, stelistul C. Florea. sibia- 
nul Ignat, ieșeanul Dorofiel — 5 
s-au situat, la rîndu-le, în pri
mul pluton al eficacității.

Foarte sugestivă este și Ierar
hia, echipelor, alcătuită pe ba
za aceluiași criteriu, adică nu
mărul eseurilor marcate: Farul 
64, Steaua 63, Dinamo 42, CSM 
Sibiu 22, Știința Petroșani 19, 
Politehnica Iași 17. știința 
CEMIN Baia Mare 11. Rulmentul 
Bîrlad 12, R.C. Grivița Roșie 9, 
Gloria PTT Arad 6. Iată, prin 
urmare, un nou dublu succes 
constănțean in aceste întreceri 
(și nu mai poate îl deloc fn- 
tîmplător, în atare condiții, că 
trofeul a revenit tocmai unul 
component al echipei de pe Li
toral!), pentru care antrenorul 
Mihai Naca nu-șl ascunde sa
tisfacția, cunoscutul tehnician 
avînd meritul de a fi imprimat 
formației sale un stil ofensiv, 
constructiv, care î-a adus aces
teia titlul neoficial — dar demn 
de respect — de campioană a 
jocului deschis. Cu atit mai 
mult eu dt Farul este singura 
formație ce a punctat în toate 
întîlnirlle directe ale celor «trei

mari" șl prin eseuri, totallzlnd 
șapte asemenea reușite, față de 
patru ale Stelei și trei ale di- 
namoviștllor. După cum într-un 
clasament separat al medaliate
lor campionatului. Farul are 
nouă puncte, Dinamo opt. Stea
ua șapte. Divizia „A" rămîne 
Insă o competiție de regularita
te...

Se observă că protagonistele 
întrecerii și-au tăiat „partea leu
lui" șl la capitolul eficacității, 
ele marcind 169 din totalul de 
268 de eseuri, reșțul de șapte 
formații neizbutind decît un to
tal nemulțumltor, care nu tre
ce de sută. Exprimarea ofensivă 
a divizionarelor noastre rămîne, 
așadar. In suferință, preocupa
rea pentru jocul deschis, încunu
nat de eseuri, însemnîiid pe mai 
departe un deziderat. Pină 
cind?!!?

în încheiere, să menționăm că 
transformers numărul unu al 
campionatului s-a numit Teodo- 
rin Tudose. de la R.C. Grivița 
Roșie, cu 139 de puncte înscrise, 
cele mal multe (102) din lovituri 
de pedeapsă. L-au urmat Podă- 
rescu (Dinamo) 131, Alexandru 
(Steaua) 129, Codol (Steaua) 89, 
Ignat (CSM Sibiu) 87, Mltitelu 
(Politehnica laș!) 86 etc.

Geo RAEȚCHI

Vizitînd uriașele hale, acolo 
unde omul — deși stăpîneste 
totul — nare o cantitate in
fimă. comparativ cu dimensiu
nea utilajelor si pieselor, 
ne-am propus să vedem cum 
se desfășoară aici activitatea 
sportivă. Ghid ne-a fost N. 
Fuîău. secretarul asociației 
sportive. Dotarea materială este 
foarte bună: 1 teren eazonat 
de fotbal, cu tribune si insta
lații auxiliare complete, un te
ren de baschet. 9 terenuri de 
tenis (7 cu zgură. 2 pe bitum), 
un teren de volei, unul de 
handbal, o sală de box. o sală 
de sah. Lor li se adaugă cele 
aflate în dotarea Liceului in
dustrial din apropiere (cu peste
2 000 elevi — angrenați în ac
tivități sportive de un inimos 
om de sport, directorul D. Dă- 
nescu — pepinieră pentru sec
țiile clubului), cuprinzînd o 
sală polivalentă si terenuri 
pentru iocuri.

„Sportul de masă — prilej 
deosebit de deconectare si re
laxare pentru oamenii muncii 
— este deosebit de agreat, el 
constituind. în același timp, si 
o ramuă de lansare neutru ele
mentele dotate. In afara disci
plinelor în care se face sport 
de performantă, in activitatea 
de masă o formă deosebită de 
petrecere a timpului liber o 
reprezintă turismul. In colabo
rare cu Comitetul sindicatului 
si organizația de U.T.C., se rea
lizează. de două ori pe lună, 
excursii Ia munte si la mare, 
cu circa 300 persoane. Cind este 
nosibil. ne terenurile cu tri
bune ale asociației se organi
zează duminici cultural-spor
tive”. ne spunea N. Fulea.

Debutul în activitatea spor
tivă de performantă a fost fă
cut — firesc — cu fotbalul, 
care, de la nivelul sectorului, 
a ratat de puțin, recent, cali
ficarea în Divizia .,C“. Atle
tismul este reprezentat la nivel 
national, prin echipe de ju
niori și seniori ; la ..Crosul Ti
neretului” lăcătușul Șt. Cio
chină — anul trecut și otelarul 
R. Husman — anul acesta au 
devenit campioni. Profesorul 
E. Radulian speră să continue 
seria victoriilor in „Crosul Ti
neretului” — unde reprezen
tanții întreprinderii au cîștigat
3 ani consecutiv titlul. Basche
tul se practică la nivel muni
cipal. cu echipe de iuniori si 
seniori. Boxul (antrenor. Ion 
Olteanu) adună în sală, zilnic, 
circa 40 de sportivi, printre ei 
figurînd M. Vasiiachc și E. Du
mitru. campioni naționali. Se 
organizează, destul de des. în

colaborare cu I.M.U.C.. gale de 
box. Gimnastica in producție 
a prins rădăcini numai în sec
toarele cu munci sedentare. 
Handbalul este reprezentat de 
o echipă de fete, locul 2. si 
una de băieți, locul 5. în „Pro
moție”. Secția dc motocielism 
a adus cele mai multe trofee 
în vitrina clubului. Antrenorul 
T. Mihalache a creat o adevă
rată scoală a campionilor, e- 
chipa întreprinderii cîstieînd 
de 5 ori „Cupa F.R.M.". iar 
Emilia Dinu devenind campi
oană națională. Remarcabilă 
preocuparea pentru întreține
rea mașinilor, aici fiindu-ne a- 
rătate noi prototipuri de mo
toare. realizate într-o conceD- 
tie proprie, originală, precum 
si noi caroserii ale mașinilor 
de curse. Rugby ; echipă de 
seniori în Divizia „A“. grupa 
valorică secundă, care speră să 
facă saltul valoric spre grupa 
de elită. Șahul este reprezen
tat printr-o echipă mixtă la 
nivel municipal. Orieniarca 
turistică, sport îndrăgit în în
treprindere. si cercul de speo
logie sînt două activități care 
atrag un număr mare de oa
meni. Tenisul de masă este 
reprezentat prin două echipe, 
de iuniori și seniori, prezente 
în Divizia ..A”. O contribuție 
originală si-au adus-o cîtiva 
muncitori si tehnicieni din în
treprindere la perfectionarea 
practicanților acestui sport prin 
construirea unui robot — Dre- 
mieră pe Dian national si u- 
nul din putinele din lume — 
pentru antrenament. Prototipul, 
deosebit de complex, se află 
în curs de omologare. Voleiul 
are o echipă de băieți, care 
a ratat de puțin calificarea in 
Divizia ,.B“. Ultimele două 
sporturi, nou înființate : ciclis
mul — secție ce beneficiază de 
serviciile unui priceput antre
nor. prof. N. Grigore. si te
nisul de eîmp. cu două echipe 
(seniori și juniori), in catego
ria „Onoare”, care beneficiază, 
pe lingă excelenta dotare ma
terială. și de o puternică pe
pinieră de 150 copii.

Activitate bogată. Si. totuși, 
N. Ioniță, secretarul B.O.B.. un 
animator al ciclismului, si D. 
Constantin, directorul general 
al întreprinderii, sînt dc pă
rere că. avînd in vedere pu
ternicul nucleu muncitoresc de 
aici, sportul de masă si per
formanță trebuie să ridice... 
„ștacheta". Am consemnat mai 
multe obiective, deziderate, ale 
celor de aici.

„Transformarea acestora in 
realitate stă Ia indemina noas
tră", a fost concluzia finală a 
interlocutorilor noștri.
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Nr. 6 (iunie) ISSa
• Finala campionatului național de 

șah pe echipe — Eforie Nord ’85 ; • 
Cum va fl noul meci Karpov — Kaspa
rov?; O Finiș dramatic In open-ul de la 
New York ; 0 Florin Gheorghiu a dș- 
tlgat Manele Premiu „Mephisto" ; •
Tradiții șahiste băcăuane ; 0 Tactică 
și psihologie in partida «ie șah ; 0 Des
pre prima publicație șahistă româneas
că ; • Marii maeștri la Linares ; 0
Concursurile noastre de compoziție și 
dezlegări ; 0 Ultimele mari... ratări.
CEREȚI „REVISTA ROMANA DE ȘAH” 
LA CHIOȘCURI ȘI OFICH POȘTALE !

i [Post scriptumj
CANOTAJ. REGATA internațională Bucu
rești, desfășurată In premieră, s-a bucurat 
de succes nu numai datorită valorii spor- 
tivflor, el și unei excelente organizări. A 
fost rezultatul muncii unor oameni pasio
nați, cei mai multi dintre ei foști spor
tivi. De pildă, ballzarca și pontoanele- 
starturi au fost făcute de un inimos orga
nizator al competițiilor Gheorghe lspa«, 
oare a reușit să monteze peste 700 de ba
lize în cd te va zile. Plachetele și stegulețele 
au fost confecționate de cunoscutul antre
nor, acum pensionar. Paul Barcani, Tumul 
de arbitraj, făcut șl el In timp record, a 
fost „opera” lui Cristian Bocșa, în timp 
ce alțl foști canotori — ca Sergiu Zelinski, 
vicepreședinte al federației de specialitate șl 
arbitru internațional — au asigurat un ar
bitraj corect. Este o probă evidentă a con

tribuției, cu foarte bune rezultate, pe care 
o au acești adevărațl sufletiști In desfășu
rarea competițiilor de canotaj.

CICLISM. MARILE beneficiare ale recent 
încheiatelor campionate naționale ale junio
rilor — desfășurate, intr-o organizare 
foarte bună, pe velodromul Dinamo — au 
fost cluburile bucureștene VOINȚA șl DI
NAMO, care și-au tăiat „partea leului" din 
titluri. 0 PEPINIERA de talente din e- 
chlpa Voința, unde muncește antrenorul 
Gheorghe Neagoe. promite noi succese in 
continuare. Este necesar insă un mal mare 
sprijin din partea clubului șl a forului 
tutelar, UCECOM. pentru o dotare mate
rială corespunzătoare. Facem această afir
mație deoarece, nu o dată, aflat pe linia 
de start, pentru a lua parte la o manșă, 
un ciclist de la Voința II aștepta (făeîn- 
du-i pe toți cel prezenți să aștepte) pe co
legul său care tocmai terminase proba — 
de «iele mal multe ori învingător — să 
vină să-i predea bicicleta, deoarece concu
rau cite doi pe... o bicicletă 1

MOTO, după festivitatea de decer
nare a tricoturilor de campioni al țării 
alergătorilor de dlrt-track de la Steaua, 
maestrul emerit al sportului Gheorghe Voi-

culescu a sărbătorit un jubileu : in 
aducea ca sportiv primul titlu la dirt-t 
pentru clubul militar, iar acum — i 
25 de ani — a trăit aceleași sentiment 
postură de antrenor al echipei câmpii 
0 ACCIDENTAT în prima manșă a e 
finale a campionatului de dirt-track p 
chipe. desfășurată pe stadionul muni 
din Brăila, juniorul Mircea Agrișan (ă 
Iul București) a fost transportat la s| 
După Ce a primit îngrijirile respectiv 
a revenit pe sttKllon șl a reintrat în 
mele Întreceri punetînd pentru echipt 
care se afla în luptă acerbă pentru 
secund in clasamentul general, pe care 
situat în final bueureștenii.

OINĂ. PRINTRE FINALISTELE „C 
U.G.S.R." care și-au disputat întîle 
slmbfită și duminică pe Bta«lionul tine: 
lui din Capitală s-a numărat șl e< 
C.P.L. Blaj, înființată anul acesta. A 
ca președinte «le secție un pasiona 
sportului nostru național, Traian M 
nean, și ca antrenor-jucător Pe inln 
sublnginer Florea Vaier, oiniștii din 
au progresat văzînd cu ochii, ei real 
cel mai strips meci (3—3) cu putei 
formație băimăreană Tricolorul. 0
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RAPID, f.C.M. BRAȘOV Șl F.C. OLT-UN
Astăzi grupul „celor trei" cu 

cite 30 de puncte acumulate. 
Si anume Rapid. F.C.M. Bra
sov si F.C. Olt. ocupantele 
locurilor 11. 12 și 13 in clasa
ment. echipe scăpate, cum se 
spune, ca prin... urechile acu
lui de la retrogradare. Practic, 
doar două puncte le-au des
părțit de 
ar fi 
Divizia 
aceste 
un rol 
recent ____ ___
cu minimumul necesar, urmă
rind (parcă) un singur scop, su
praviețuirea in Divizia „A". Să 
încercăm. în rîndurile care ur
mează. o ..trecere în revistă" 
a comportării fiecăreia dintre 
ele. Si vom începe cu Rapid, 
echipă clasată pe locul 11. gra
tie golaverajului superior fată 
de urmăritoarele ei. F.C.M. 
Brasov (12) si F.C. Olt (13).

Duncte
zona de foc", care 

însemnat drumul spre 
„B“. Adevărul este că 
trei formații au avut 
modest în campionatul 

încheiat, multumindu-se

Țiră, Damaschin II și Giu- 
lescit). munca de întinerire a 
echipei îngreunînd omogeniza
rea unui „11“ competitiv, ca 
Si cristalizarea unei Idei pro
prii de joc. A fost însă un 
prim pas. curajos făcut de Vic
tor Stăncuîescu în tur si con
tinuat de Viorel Kraus în re
tur care, credem, va rodi in 
ediția următoare de campionat.

Dinamo, 
si Univer- 
plecat in- 
iar Steaua

FRUMOASA AMBIȚIE

mare de jucători (26 in
18 în retur), 
formația de 
cristaliza.
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AGIU. SUFLETUL ECHIPEI 
DIN GIULEȘTI. Incontestabil, 
Agiu a fost jucătorul numă
rul 1 al Rapidului, trăgînd — 
practic — întreaga echipă după 
el. In plus, neobositul mijlocaș 
a apărut mereu Ia finalizare, 
punctînd decisiv de 8 ori. ci
fră care îl situează în fruntea 
listei golgeterilor echipei fero
viare. el fiind urmat de Rada, 
cu 6 goluri marcate. Echipa a 
mai
ritm, ale unor incursiuni indi
viduale (mai rare ca în trecut) 
„semnate" de Manea. Prin cî- 
teva „sclipiri" ale tehnicianului 
St. Popa. care, din păcate, nu 
si-a valorificat decît în parte 
talentul, ca si prin eforturile 
colective ale unei linii de 
dași în 
Sames si 
gore i-au 
terali" la
mirii a cit mai puține goluri. 
Cu _ _______
(cu Jiul. F.C. Olt. Unive sita- 
tea Craiova. Chimia Rm. Vîl- 
cea). iocul echipei nu ‘■-a ri
dicat la un nivel superior. O 
constatare logică, dat fiind că 
la Rapid au fost transferați 12 
iucători tineri, din eșaloanele 
inferioare (Bejan. Bacoș. Goan- 
(ă, Cirlan, Marinescu. Teodo- 
resen. Cîrstca. Ghiuler, Armas.

,trăit" prin ruperile de

care experiența 
ambiția lui M. 
mobilizat si De 

luptă. în dorința

fun- 
lui

Gri- 
„la- 
Dri-

excepția cîtorva meciuri

MOBILIZARE EXEMPLARA 
IN FATA CELOR „PATRU 
MARI". Echipa de sub Tîmpa 
s-a menținut în primul eșalon, 
angajînd cu maximum de dă
ruire si ambiție jocurile cu e- 
chipele fruntașe. 
Sportul studențesc 
si ta tea Craiova au 
vinse de la Brașov.
a terminat la egalitate. Deci. 
7 puncte din 8 posibile, obți
nute în fata celor „patru mari", 
în schimb, brașovenii au avut 
si unele „sincope". cedind 
puncte prețioase, pe teren pro
priu. în fața unor echipe an
gajate direct în lupta pentru 
evitarea retrogradării. Jiul. F.C. 
Argeș si 
un punct 
neretului. 
pofta de 
dean (golgeterul echipei, cu 7 
goluri marcate), mereu eviden
țiat. jucător ambițios — exem
plar în pregătire — care în 
sezonul de toamnă a lăsat o 
frumoasă 
du-se 
(autor 
scrise 
landei.
fi de spus că la F.C.M. 
sov «schimbul de miine" 
a fl asigurat (o demonstrează 
Si recenta performantă obți
nută de echipa de juniori, prin 
cîstigarea titlului de campioană 
republicană), multi iucători ti
neri. crescuți în pepiniera pro
prie (Kadar și Dragomir au si 
debutat in Divizia „A“)_ astep- 
tindu-si rîndul Ia promovare 
în echipa pregătită de Marcel 
Goran, fostul lor 
mit „principal" 
chină din etapa

Rapid plecînd cu cite 
de pe Stadionul ti- 
Merită menționată 

joc a „vîrfului" Văi-

foarte 
tur si 
cauză, 
putut
modificări, de la 
alta. repercutindu-se negativ 
mai ales asupra coeziunii si 
omogenizării. Experimentați! 
Bălăci și Crisan au avut evo
luții in salturi, n-au adus de
cît rareori acel plus valoric 
mult așteptat in iocul echipei. 
Note ..de trecere" au obtimit 
Turcu (9 goluri marcate). Efti
mie si Minea — constanți in 
evoluții, ca si portarul Barba, 
inspirat si curajos. De altfel. 
Constantin . Deliu — președin
tele clubului — a caracterizat 
cum nu se poate mai bine e- 
volutia echipei. „Au avut o 
comportare modestă. S-a văzut 
pregnant inexistenta unei idei 
clare de joc și mari lacune Ia 
finalizare, 
lorii 
Aga 
mine 
cum. ______
firilor ? Să se angajeze la o 
muncă asiduă, singura care le 
poate asigura jucătorilor o 
comportare superioară si sa
tisfacția succeselor in campio
natul viitor.

Multi dintre jucă
rie bază au decepționat**, 
stînd lucrurile, ce-1 râ
de făcut lui F.C. Olt a- 
în pragul reluării oregă-

Gheorghe NERTEA

si 
al 
in

impunîn-imoresie.
la lotul de tineret 

celor două goluri în- 
poarta echipei

la Varkaus). Ar
Fin- 
mai 

Dra
pare

Florin

antrenor, nu
la prima e- 
a 22-a.

INCONSTAN-PREA MULTA ____________
TA a manifestat F.C. Olt e- 
chipă care a rulat un număr

La 7 și 14 iulie

PARTIDELE DE BARAJ
PENTRU PROMOVAREA IN DIVIZIA „C"

La sediul F.R.F. s-au stabilit 
meciurile de baraj (și ordinea 
disputării lor) pentru promova
rea în eșalonul IH al fotbalului 
nostru. Divizia „C*. Mai întîl s-a 
decis ca trei campioane de ju
deț să promoveze direct. Aces
tea sînt : Cristalul Dorohoi (jud. 
Botoșani) Victoria Chimia Zalău 
(jud. Sălaj) șl Unirea Urzicenl 
(jud. Ialomița).

Cele 19 partide de baraj sînt 
următoarele :

C.F.R. Simeria — Cuprul A- 
brud, Strungul Chișlneu Criș — 
Auto Timișoara, C.S.U. Mecanica 
Sibiu — Gloria Berevoiești, For- 
tus Utilaj Greu lași — Proleta
rul Bacău, Gloria Beluș — Re
colta Rozavlea. Lacul Ursu So- 
vata — Laminorul Beclean, Tor
pedo Zărneștl — Petrolul Tîrgo- 
viște. Victoria Florești — Progre
sul Brăila. Petrolistul Rm. Sărat 
— Laminorul Focșani. Unirea Mî- 
năstlrea — Granitul Babadag. 
Automeeanlca Reșița — Minerul 
Mătăsari, Stăruința Berveni — 
Electrometalul Cluj-Napoca, Pe
trolul Roata de Jos — Electrica 
Constanța. I.P.T. Intoraura Bu-

zăului — Tractorul Miercurea 
Ciuc, Jiul IFELAF Craiova — 
Chimistul Rm. Vîleea, Gloria 
S.M.A. Ivești — Metalul Huși, 
Metalul S comice? ti — Victoria 
Vînju Mare. Danubiana Roman — 
Filatura Fălticeni, Cetatea Tr. 
Măgurele — Voința București.

Meciurile tur se vor disputa 
duminică 7 iulie, do la ora 18, 
pe terenul primelor echipe. Par
tidele retur sînt programate o 
6ăptămînă mai Urziu, duminică 
14 iulie, de la ora 17,30. Regu
lamentul este cel eliminatoriu, de 
Cupă. Adică, în caz de egalitate 
perfectă după meciul retur, jocul 
va fi prelungit cu două reprize 
a cite 15 minute fiecare. Dacă 
egalitatea va persista, se va re
curge la departajarea ptrin lovi
turile de la 11 m. Reamintim, 
de asemenea, că privind califi
carea se ia în considerație și du
blarea golului înscris în depla
sare, ca în cupele europene. 
F.R.F. a decis ea meciurile să 
fie conduse, și în tur și în retur, 
de aceeași brigadă de arbitri. Și 
vor fi delegați cei mai buni «ca
valeri ad fluierului".

Rm.

•rvicdile lui I. Horjea șl ale 
din echipă, Tricolorul Bala 
nelipsită din finalele marl- 
i fost de data aceasta preo- 
lt de joc decît de deciziile 
nd să ocupe locul cinci în

că federația, precum șl cluburile cu sec
ții de sărituri, trebuie să revizuiască pro
blema șl să programeze cîtcva competiții, 
a căror utilitate nu este cazul să o mal 
explicăm.

l

DE A JUCA ÎN NAȚIONALĂ
mă gindesc să nu joc”, a 
spu« HagL A intrat în teren 
și a și marcat golul care, spe
răm. va cintâri in balanța ca
lificării. tn ajun, la Varkaus, 
Soare, din echipa de tineret, 
a jucat și el. deși avea o 
puternici plagă la piciorul 
sting. I s-a aplicat un masiv 
bandaj și tînărul Internațio
nal a tăcut. în eluda acestui 
handlcap. 
Tot din 
abandona

La recenta plenară a fotba
lului nostru s-a accentuat, 
pe bună dreptate. asupra 
priorității, In ansamblul ac
țiunilor din sezonul de toam
nă, pe care trebuie să o re
prezinte echipa națională. In 
orice perioadă a anului, de 
altfel activitatea unsprezeee- 
lul reprezentativ are priori
tate în fața oricărei alte preo
cupări. Dar, in mod 
acum, cînd sezonul 
începe la 4 august 
eu „ultimul asalt" 
pentru obținerea ca
lificării la c.M. 1986. 
eforturile tuturor 
factorilor importanți 
al fotbalului se cer 
conjugate Intru atingerea a- 
cestul scop.

Intre acești factori, rolul 
primordial îl dețin (mal este 
nevoie s-o spunem 7) jucă
torii. Cînd se amintea despre 
marile obligații ale fotbaliști
lor față de echipa națională 

■ ■ e-
de 
de . 
se

special, 
care va 
coincide

o partidă onorabilă, 
dorința de a nu-șl 
coechipierii într-un 

meci al reprezenta
tivei. tn acel greu 
meci cu Anglia. lo- 
van. alt jucător din 
îoua promoție, a 
intrat în teren, 
o „piesă* importan-

ne-au venit In minte trei 
xemple ale dragostei fată 
culorile țării, toate oferite 
tineri jucători ceea ce nl 
pare șl mai semnificativ.

Helsinki, iunie 1985. In aju
nul medului, atît de impor
tant. pentru preliminariile 
C.M., Hagi a avut un puter
nic puseu de febră. Termome
trul urca spre 39 de grade. I 
s-au administrat. Îndată, an
tibiotice. Cu toate acestea. în 
ziua jocului, la ora jocului, 
internaționalul nostru avea 
încă temperatură. S-a lăsat, 
după avizul medicului N. An- 
dreescu, la latitudinea jucă
torului să decidă dacă va in
tra sau nu in meci. «Nici nu

înlocuind . 
tă a defensivei noastre (lorgu- 
lesou). „Am dorit atît de 
mult să reintru în cebipa na
țională Incit nici nu m-am 
gindit dacă este greu sau u- 
șor. Am vrut să joc !**, măr
turisea Internaționalul de la 
Steaua.

Alăturtndu-le exemplelor 
atît de elocvente, ale unei în
delungate fidelități față de 
echipa națională (reprezentate 
de grupul vechilor noștri in
ternaționali. pilonii unspreze- 
celii’ nostru reprezentativ) ni 
»e pare că aceste trei sec
vențe se constituie și ele in 
dovezi ale unei tinerești și 
frumoase ambiții a jucătorilor 
de a fi prezenți. tn orice 
condiții. în loturile care re
prezintă culorile țării t Și 
le-am amintit acum, Ia patru 
zile de „startul de toamnă* al 
pregătirilor „tricolorilor !•

Cheran

A

EPI SĂ DEVII (sau nu) ANTRENOR
ÎNCĂ DE LA... 15-16 ANI“

Acum exact zece ani, Florin 
Cheran apărea pe stadionul 
„Santiago Bernabeu". în „ll“-le 
tricolor care avea să înfrunte 
echipa Spaniei. Rezultatul se 
cunoaște : 1—1, un plin de spe
ranțe 1—1, care lansa echipa 
României spre turneul final al 
Campionatului european, dar 
care avea să se dovedească in- 
fructuos. în cele din urmă, de
oarece va urma un 2—2 la 
București, cu aceeași Spania. 
Astfel, echipa României rata 
calificarea fără să fi pierdut 
vreun meci. In formația de 
acum 10 ani era, deci, Cheran, 
erau și Lucescu. și Dumitru, era 
și Bălăci, era și Dudu Geor
gescu, erau și alții. Interesant 
este amănuntul că primii trei 
sînt antrenori și că toți au în
ceput prin a fi antrenori-jucă- 
tori. Deci...

— Felicitări. Florine. pentru 
promovarea destul de puțin 
scontată — la start — a echi
pei tale, Dinamo Victoria. Pe 
cronicarii sportivi îi bucură 
succesul tău profesional, deoa
rece puțini erau cei care în- 
trevedeau în tine un antrenor, 
pornind de la ideea că ești un 
om prea... delicat.

— Vă asigur că nu am reușit 
încă să-mi 
la jucători, 
trenor care 
recunoaște . 
doiește de ceea ce 
nu e sigur de ceea

placă să mă răstesc 
Eu cred 
strigă în 

prin asta

că un an- 
gura mare 
ci se tn- 
spune, că 
ce afirmă.

Și asia se transmite jucători-
ier, care simt totul...

— Cum ai început ?
— Printr-o ucenicie la Rm.

Vîleea, unde am fost un timp
jucător si antrenor. Nu văd ni
mica rău în faptul că un an
trenor îji începe calificarea 
chiar la locul de muncă, adică 
pe gazon. Important e să vrei 
să înveți. Unii mai devreme, 
alții mai tirziu. Mircea, de pil
dă (n.r. Lucescu) învăța, îmi 
aduc aminte, încă de pe vremea 
cînd eram coechipieri. Deseori, 
chiar la echipa națională, ne 
strîngeam in cite o cameră și

stăm de vorbă despre... joc și 
jucători.

— Cum ai primit vestea că 
vei fi antrenor secund la Di
namo mare ?

— Cu emoție și... pe gînduri. 
Sigur că încerc un sentiment 
de mindrie pentru faptul că 
am fost ales, dar e și puțină 
teamă, care cred că face bine, 
tn primul moment mi-am spus 
că parcă aș rriai fi avut nevo
ie de încă un an, dar poate că 
și așa e bine, tn fond, la Di
namo Victoria a fost cam la 
fel.

— Ce reprezintă astăzi formu
la de echipă Dinamo Victoria ?

— Eu cred că este o echipă 
de mijlocul clasamentului în 
Divizia „A", eu jucători maturi 
și tineri. Lucrul n-a fost sim
plu, deoarece, avînd și regim 
de pepinieră, Dinamo Victoria a 
trebuit să-și păstreze omogeni
tatea concomitent cu cedările de 
jucători. Așa a fost cazul cu 
Popicu, cu Ivan, cu Frîneu, eu 
Guda. apoi eu Sorin Răducanu 
și alții...

— Cum a mers Custov ?
— Nu fac o declarație 

fost coechipier. Custov ar 
tea ' 
de 
s-a 
nor 
pul 
săi -------- r-----
play de ambele părți, problema 
nu se pune. Iar Custov face 
parte din această categorie.

— Cum privești jocurile echi
pei naționale în calitatea ta de 
fost internațional ?

— Cu sufletul la gură. Doresc 
din tot sufletul, de fiecare dată, 
ca ei să reușească mai 
decît am reușit noi. Si 
dor de 'meciurile in care echi
pa noastră a atacat ca in me
ciul cu Italia și chiar ca tn cel 
de la Bratislava...

— Deci, Florin Cheran a por
nit pe drumul foștilor săi coe-

Eftimie IONESCU

de
_____ .___ _____ pu- 

juca încă în oricare echipă 
„A". Și apropo de asta: 
spus deseori că un antre- 
tinăr are deseori handica- 
de a-i conduce pe foștii 
coechipieri. Dacă e fair-

chipieri la echipa națională, Lu
cescu. D.obrin. Dumitru.

— Vă rog sâ nu interpretați 
greșit, dar antrenor începi să 
fii încă de la 15—16 ani... Chiar 
la alinierea unei echipe de ju
niori pofi să-ți dai seama cine 
are mai multe șanse să devină 
antrenor. Se simte, zic eu, un 
fel mai matur de a privi lu
crurile. E • profesie care te 
învață, as zice, se „fură" chiar, 
de la 15—16 ani. As pomeni ci- 
teva nume : Lucescu, Dobrin, 
Dinu, Dumitru. E păcat, zic eu, 
să te consacri altei meserii du
pă ce ai dăruit fotbalului mult 
mai mult de jumătate din via
ța ta.

loan CHIRILA

ȘTIRI • ȘTIRI

mult 
mi-e

APĂ. REVENIRE. După 0 
de îndelungată, doi dintre 

>rl din țara noastră, Cris- 
l Florin Avasiloaie, au fost 
rândul tineretului, deocam- 
tori la campionatele națio- 
l. Refăcuțl. cel doi sportivi 
că peste puțină vreme vor 
eratele, iar reintrarea in ac- 
■tlțională va avea loo chiar 
e dorim succes I G ULTI- 
S ! 7 Finalele „Daciadel** șl 
or naționale de senior! non
concurs cuprins în calen- 

ilor In aer liber organizate 
e. ceea ce ar însemna ca 
nă tn toamnă, la reintrarea 
rit săritorii să nu mai con- 
iber 1 Tocmai în lunile Iulie 
: ar trebui să fie de vîrf l 
tal Inacceptabilă și. credem.

SCRIMA. 
blican al 
Constanța, 
gătire și... 
Rădulescu 
Învingător 
pe lOCUl 4 ia UKU,' a ...»
prima dată), floretistele sătmărene Daniela 
Dance șl Dolores Grcgoroviciu (CS Satu 
Mare, antrenori eoțil Ardcleanu) și brașo- 
vencele Luminița Găitan și Doina Bură 
(Tînărul Tractorist, antrenor Șerban Vlad), 
sabrerui Florin Bădueu (Progresul Bucu
rești, antrenor H. Bădescu). Acesta din 
urmă a fost încadrat Pe podium de re
prezentanții asociației sportive UCB. Gigei 
Băcău și Lucian Dobrin (antrenor G. Bir- 
dan), asociație aflată la primele sale suc
cese Intr-o competiție republicană. De alt
fel, șl A. S. Mecanica Bistrița (antrenori 
N. Doboș șl G. Kristoff) a obținut cu acest 
prilej o primă medalie, prin micul spa
dasin Ioan Petrungel.

LA RECENTUL concurs repu
te toilor scrimei), desfășurat la 
s-au remarcat, prin talent, pre- 

penspectivc floretistul Marian 
(IEFS, antrenoare Elena Bejan, 
la această armă, dar și clasat 

la spadă, unde a tras pentru
I UMIIISTUȚU 01 SUI lOIO-PRONOSPORI IlfOUMUZA

A ASTA ZI este ULTIMA 
pentru procurarea biletelor 
tragerea obișnuită LOTO 
mîine. vineri 5 iulie.

zi 
la 

de

lu-• Nu uitați că duminică 7 
lie se organizează prima tragere 
LOTO 2 din această lună. Alte 
noi posibilități pentru acei din
tre dv. care Îndrăgesc această 
formulă de joc să obțină impor
tante șl substanțiale ciștiguri In 
bani șl autoturisme „DACIA 
1300'*. Cu suma de numai W lei, 
oricine joacă se poate înscrie 
printre marii câștigători la sis
temul de joc preferai. Jucați din 
vreme numerele dy. alese pentru 
această tragere.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPBES DIN 
3 IULIE. EXTRAGEREA I : 2 22 
16 17 44 8 ; EXTRAGEREA A
Il-a : 38 19 41 42 43 39. FOND 
TOTAL DE CIȘTIGURI : 949 587
lei. din care 87 763 lei, report la 
categoria 1.

9 CÂȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES ----- ----  --------
Cat. 2 : 
tei și 3 
cat.
cat. 
cat. 
cat. 
cat. 
cat.
REPORT 
87 763 lei.

3 :
4 :
5 :
s :
7 :
8 :

______ DIN 26 IUNIE.
3 variante 109% a 23 403 
variante 25% a 5 851 
25,75 variante a 3 408
71 variante a 1236

200,25 variante a 438
6 618 variante a 40
176 variante a 200 Ici ;

3 127,75 variante a 40 lei.
• LA CATEGORIA 1 :

lei 
lei 
lei 
lei 
lei

SELECȚIE LA CLUBUL STEA
UA. pfnă la 7 Iulie, la sta
dionul Steaua, din bd. Ghencea, 
au loo zilnic (între orele 10—17) 
selecții pentru copiii năseuțl In
tre anii 1972—1975. Doritorii se 
pot prezenta la stadionul Steaua 
unde vor fi „examinați" de fos
tele glorii ale echipei Steaua.

TURNEUL FINAL AL CLUBU
RILOR ȘCOLARE. Campionatul 
cluburilor sportive școlare se a- 
propie de sfirșit : totre 4 și 21 
august, este programat, la Sibiu, 
turneui final pentru care s-au 
calificat : Piatra Neamț, Electrc- 
aparataj București, C.S.Ș. nr. 1 
București, Bacău. „Banatul* Ti
mișoara. Gloria Arad, Șoimii 
Sibiu și Odorheiu Secuiesc. în 
perioada 17—19 iulie, la Bacău, 
în organizarea Clubului sportiv 
școlar din localitate, se va des
fășura o acțiune de selecție la 
care vor participa jucătorii evi- 
dențiațl la cele patru „zone* ale 
acestui campionat al unităților 
școlare.

„CUPA TIENAVELOR". Între
cerea, organizată de clubul Gaz 
metan Mediaș, în colaborare eu 
Inspectoratul școlar municipal și 
Consiliul municipal al Organiza
ției Ponieri-lor ,a ajuns la a IV-a 
ediție. Întrecerea este programa
tă între 7 șl 11 iulie. Și-au anun
țat participarea echipele : Dinamo 
si Rapid din București, F.C.M. 
Brașo-v, C.S.Ș. Luceafărul Bacău, 
C.S.Ș. „Aripi* Pitești, Unirea Di
namo Focșani, Gloria Bistrița, 
Mureșul Deva, F. C. Constanța, 
Șoimii Sibiu și C.S.Ș. Mangalia. 
Competiția se va desfășura la o 
singură categorie de virs*ă-copii 
năseuțl după 1 august 1972.



De azi pină duminică, In Sala sporturilor din Constanța

„CUPA fAHUL“ - 0 INfffiSANlÂ CIIMI'i I i | if

INTtRNAJIONALA
Sezonul voleibalistic intern a 

luat sfîrșit. Pentru cîteva echi
pe de club, însă, vacanța nu 
este totală. O inițiativă demnă 
de subliniat a clubului Farul 
din Constanța reunește de as
tăzi pină duminică 6 echipe 
feminine la startul unei inte
resante competiții internaționa
le dotată cu „Cupa Farul", 
competiție care oferă nu nu
mai un cadru propice de pre
gătire din vreme a sezonului 
următor, ci deopotrivă un punct 
de atracție pentru oaspeții li
toralului, între care multi sînt 
mari iubitori ai spectacolelor 
sportive...

Această primă ediție a com
petiției are la start tuia dintre 
reprezentantele de marcă ale 
R.D. Germane, campioană euro
peană, pe T.S.C. Berlin, pre
cum și o fruntașă a voleiului

. polonez, Wisla Cracovia, alături 
de patru dintre formațiile bune 
ale primei noastre divizii : Di
namo București, campioana tă
rii. Farul C.S.Ș. Constanța, Fla
căra roșie și Calculatorul Bucu
rești. Cele 6 formații vor juca 
mai întii — azi, mîine și poi- 
mîine (zilnic de la ora 17) — 
în două grupe de cite 3 : Farul 
Calculatorul, T.S.C., respectiv 
Dinamo, Flacăra roșie și Wisla, 
iar duminică, de la ora 16 sînt 
programate. în ordine, meciuri
le pentru locurile 5—6. 3—4 și 
1—2. Azi, în Sala sporturilor 
au loc întîlnirile : Dinamo — 
Flacăra roșie si Farul C.S.Ș. — 
T.S.C. Berlin.

ÎN „MARELE PREMIU", LA STOCKHOLM
STOCKHOLM. Stadionul 

limpic din capitala Suediei 
fost gazdă, marți, a unui con
curs din seria „Grand prix 
F.I.A.A.-MobU“. Din păcate, 
timpul nefavorabil (vînt puter
nic și frig) a impietat asupra 
rezultatelor. Printre cîștigători 
s-au aflat și două atlete româ
ne, campioanele olimpice Doina 
Melinte și Maricica Puică. Me- 
linte a luat startul în cursa de 
800 m, alături de campioana 
mondială și recordmana lumii 
Jarmila Kratochvilova pe care a

O-

SUCCLSUL CORIȘTILOR
ROMÂNI LA SOFIA

La concursul internațional de 
culturism „Cupa Bonsist" des
fășurat la Sofia cu participarea 
unor concurenți valoroși din
Cehoslovacia. Polonia și țara
organizatoare, campionul țării
noastre; Florin Uccanu, a ob
ținut un frumos succes, da-
sîndu-se pe primul loc la ca
tegoria 85 kg. iar la concursul 
„open" pe locul secund, în ur
ma campionului Poloniei, Wal- 
demar Noi.

La acest concurs au fost in
vitate pentru evoluții demon
strative perechile Laura Fop -— 
Viorel Pop și Ileana Diacones- 
cu — Florin Uceanu. Evoluția 
lor a fost atit de apreciată de 
spectatorii din sala „Universia
da", incit au fost solicitate să 
repete programul de exerciții 
liber alese.

TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH
• DANA NUȚU, START BUN 

LA HAVANA. In capitala C ubei a 
început, lumi, cel de al doilea tur
neu interzonal feminin de șah 
din cadrul actualului ciclu al 
campionatului mondial. Reprezen
tanta noastră, maestra taterna/tto- 
nală Dana Nuțu, a Început bine 
concursul, Înscriind două victorii: 
la Slepanka Vokralova (R.F.G.) 
șl Diana Saweraide (S.U.A.) Ea 
totalizează 2 puncte, ca șl suedeza 
Pia CranUlng. Urmează Nana Io
seliani cu lA/i p și un grup nu
meros de jucătoare cu 1 punct.
• MARGARETA MUREȘ AN, 

PRINTRE FRUNTAȘE LA JELEZ- 
NOVODSK. In turneul interzonal 
feminin, ce se desfășoară ta lo
calitatea balneară caucaziană Je- 
leznovodsk, s-au disputat 9 run
de. In clasament conduce Marta 
Litinskaia (UH.S.S.) cu 61/, p., 
urmată de Margareta Mureșan sl 
Svetlana Matveeva (U.R.S.S.) cu 
6 p„ Nina Horjberg (Danemar
ca) șl Agnieszka Brustman (Po
lonia) cu 51/, p„ eto. Margareta 
Mureșan a cîștlgat la Minting și 
a remizat cu Matveeva.
• MIHAI ȘUBA — VIRTUAL 

ClȘTIGATOR LA BELA KRIK- 
VA. invinigtadu-1 cu negrele pe 
Mohr, marele maestru român Mi
hai Șuba totalizează 9</, Si con
duce detașat In clasament. Ur
mează ; Kajcevicl, Simici, Lalici

(toți din Iugoslavia) si Nyboer 
(Olanda) cu cite 8 p., Mestrovici, 
Knezevicl (iambii Iugoslavia) și 
Sokolov (Bulgaria) cu cîte 7V> p.
• SUCCESUL TINARULUI 

DRAGO® DUMITRACHE IN PO
LONIA. Turneul International de 
tineret, disputat la Jetanla Gara, 
ta Polonia, a prilejuit un frumos 
succes tai Dragoș Dumitrache 
(Politehnica București). El a ocu
pat primul loc, ou 7 p (din 11), 
împreună cu polonezii B. Kuk- 
zynski șl H. Sabura. Urmează : 
M. Zielinski (Polonia) 6 «/, p., I. 
Poor (Ungaria) 6 p„ L. Strutil 
(Cehoslovacia) 5 1/, p. etc.
• PIOTRKOW TRIBUNALSKI. 

Tradițlanaliul turneu internațional 
feminin, organizat în localitate, a 
fost cîștigat la actuala ediție de 
Irina Ceiinsclna (UJR.S.S.) cu 
9 V, p. (din 1.1), uranată de Ara- 
hamlan (U.R.S.S.) 9 p., Kaczma
rek (polonia) 6 V, p, Maestna in
ternațională Viorica Ionescu a 
evoluat toarte slab, dastadu-se 
penultima, cu 2 */, p.

intrecut-o clar in finalul dispu
tei. Rezultatele : 1. Doina Me- 
linte (România) 1:59,94, 2. Kra- 
tochvilova (Cehoslovacia) 1:59,99, 
3. Elia Kovacs (România) 
2:01,29, 4. Zuzana Moravcikova 
(Cehoslovacia) 2:03,05, 5. Joetta 
Clark (SUA) 2:03,24, 6. Kayiene 
Coster (Australia) 2:03,32, 7.
Gunilla Andren (Suedia) 2:03,94, 
8. Annika Erikson (Suedia) 
2:04,40, 9. Olga Parlivk (URSS) 
2:06,88.

Maricica Puică a obținut a 
doua sa victorie în „Marele 
premiu", după cea de la Praga, 
îin cursa de 3000 m. Ea a rea
lizat un succes net cu 8:47,61, 
una dintre performanțele de 
valoare mondială din actualul 
sezon. Ea a fost urmată de : 2. 
Cornelia Biirki (Elveția) 8:48,87,
3. Debbie Scott (Canada) 8:49,80,
4. Mary Knisely (SUA) 8:51,56,
5. Ingrid Kristiansen (Norvegia)
8:51,68, 6. Darlene Beckford 
(SUA) 8:52,51, 7. Aurora Cunha 
(Portugalia) 8:54,37, 8. Ruth
Wysocki (SUA) 8:56,84 etc. La 
800 m bărbați, Petru Drăgoescu 
s-a clasat al treilea, în 1:46,40,

după americanul Johnny Gray 
1:45,35 și elvețianul Marco 
Mayr 1:45,91 și înaintea austra
lianului Pat Scammel 1:47,39. a 
neozeelandezului Peter Peerless 
1:48,01, a suedezului Ronny Ol
sson 1:48,42.

Alte rezultate :
200 m : Frank 
(RDG) 20,91 ; 400
Rowe (SUA) 45,56 ;
ve Scott (SUA) 3:37,30, Steve 
Ovett (M. Britanie) 3:37,74, Jose 
Gonzales (Spania) 3:37,95 ; 3000 
m : Doug Padilla (SUA) 7:47,41, 
Dietmax MiUonig (Austria) 
7:47,88 ; 400 mg : Dave Patrick 
(SUA) 50,08 ; 10 000 m ; Bruce 
Bickford (SUA) 27:37,17, Mark 
Nenow (SUA) 27:40,85, Fernan
do Mamede (Portugalia) 
27:41,09 ; înălțime : Patrick Sjo- 
berg (Suedia) 2,31 m ; prăjină : 
Thierry Vigneron (Franța) 5,60 
m ; disc : Knut Hjeltnes (Nor
vegia) 67,20 m, Imrich Bugar 
(Cehoslovacia) 66,40 m ; suliță : 
Uwe Hohn (RDG) 95,52 m.

Joi se va desfășura la Helsin
ki un nou concurs din „Marele 
premiu".

BĂRBAȚI:
Emimelmann 

m : Mark 
1580 m : Ste- 

3:37,30,

„Tund Fran ței“

0 ETAPĂ LUNGĂ $1 CALMĂ...

Carnet extern

FLACARA OLIMPICA 
PE TURNUL EIFFEL ?

La Wimbledon continuă seria surprizelor: McENROE ELIMINAT!
Pe terenurile de l-a „Old En

gland Club", unde 
turneul de tenis de la 
continuă... „valsul" 
In proba de simplu 
după e-limlnarea rapidă a

se dispută 
Wimbledon, 
surprizelor, 

masculin, 
_______________ __ a Iul 
Wilănder șl apoi după oea a lui 
Lendl, miercuri, în cadrul sfertu
rilor de finală mai 
brul Kevin Curren 
de serie nr. 8) l-a 
cursa pentru titlu pe 
de anul trecut, John 
Partida a fost la discreția în
vingătorului, care a dispus de 
McEnroe (cap de serie nr. 1) 
în trei seturi : 6—2. 6—2, 6—4.
Cum se vede, foarte net... în
vingătorul îl va întîlnl ta semi
finală pe cîștigătorul medului

puțin cele- 
(totușl cap 
scos din 
câștigătorul 
Mc. Enroe!

Connors — Acuna. Intr-un alt 
meci din sferturile de finală la 
masculin Jarryd a dispus de 
Gtinthandt cu 6—4, 6—3. 6—2.

în turneul feminin, tot în 
„sferturi", rezultate normale : 
Navratilova — Shriver 7—6. 6—I, 
Evert-Lloyd — Potter 6—2, 6—1,
Garrison — Van Nostrand 2—6, 
6—J, 6—8, Rinaldi — Sukova 6—1, 
1—6, 6—1.

în primul tur al turneului mas
culin de juniori. Milinoa Năstase 
a dispus de N. Jones (Anglia) 
cu 6—2. 4—6, 6—4. De asemenea, 
cuplul Virginia ituzlr-i. Andrea 
Temesvari a cîștigat In turul 1 la 
perechea cehoslovacă Budarova, 
Skuhenska ou 6—2. 6—1.

MUNCĂ, PASIUNE, ENTUZIASM...
(Urmare din pag. 1)

ar

în dificultate, expresivitate, 
precizie in mînuirea obiectelor. 
Simțim, în modul cum lucrează 
fiecare gimnastă, că există ho- 
tărîrea ca această disciplină să 
fie mai bine reprezentată pe 
plan mondia>l. Medalia de
gint cucerită de Doina Stăicu- 
lescu la Jocurile Olimpice (care 
ar fi putut fi atit de ușor de 
aur !) reprezintă un puternic 
stimulent pentru tot lotul.

Acum, cind a început un nou 
ciclu olimpic de pregătire si 
cind „mondialele" din 
se apropie atit 
jarea totală în 
nastelor ni se 
explicabilă.

..Am început
acesta — ne mărturisește an- 
trenoarea Maria Girbă. La con
cursurile internaționale din Po
lonia, Ungaria, U.R.S.S., Japo
nia și Spania sportivele noas
tre au fost bine apreciate de 
arbitre. Astfel, la Moscova și 
Tbilisi, in compania sportivelor 
sovietice Galina Beloglazova 
(campioană europeană în ’84) 
și Tatiana Drucinina, Doina 
Stăiculescu a obținut 7 locuri 
pe podium, între care și locul 
I la măciuci, iar Florentina Bu- 
taru a avut evoluții foarte si
gure. fiind apreciată eu note 
d- 9,70. Florentina este o fată 
talentată si sînt sigură că veți

Spania 
de rapid, anga- 

pregătire a 
pare întru

mai bine

gim- 
totul

anul

mai auzi de ea... Tot pe linia 
verificărilor s-a inscris și parti
ciparea la concursul din Bulga
ria, care prin amploarea și va
loarea participantelor a fost, 
de fapt, un mini-campionat 
mondial. S-a lucrat mult în 
perioada din iarna trecută. îm
preună cu celelalte antrenoare 
de la lot (Victoria Buruiană și 
Rodica Demetrescu), am schim
bat compozițiile muzicale și e- 
xercițiile. Acestea sînt acum 
mult mai variate și ca tematică, 
și ca dinamică. Faptul că avem 
și coregraf, care se ocupă de 
ținută, de expresia mișcării, de 
pregătirea estetică a gimnaste
lor, ajută la ridicarea nivelului 
pregătirii tehnice. Mai avem, 
desigur, și probleme de rezol
vat, intre care forța în picioare, 
care se obține numai prin lucru 
intens, astfel incit la concurs 
sportivele să fie preocupate doar 
de partea artistică. Pentru că, 
să nu uităm, aceste fete trebuie 
să evolueze permanent cu zim- 
betul pe buze..."

Pe aceste fete tinere și în
drăznețe le caracterizează entu
ziasmul. pasiunea, munca neo
bosită, dorința de autodepășire. 
ele știind foarte bine că numai 
astfel pot fi înlăturate unele 
din cauzele care au determinat 
nereușite în anii trecuți. Numai 
astfel pot fi realizate rezultatele 
dorite în competițiile viitoare. 
Si mai ales, 
mondiale de 
Spania.

Cea de a 5-a etapă a „Turului 
Franței", disputată între Neul- 
chatel-en-iBray și Roubaix- 
Tourcoing (224 km) nu a fost 
prea agitată. La km 62 olandezii 
Van Vliet șl Manders, profitând 
de apatia plutonului, au reușit să 
se desprindă șl apoi, conlucrînd 
bine, s-au detașat din ce în ce 
mai mult. La km 116 avansul lor 
era apreciabil : 20:46 I în această 
situație, Van Vliet devenea deți
nătorul .,tricoului galben"! Numai 
că. în continuare, lucrurile n-au 
mal mers ca pe... roate și, trep
tat, plutonul s-a apropiat. Van 
Vliet a avut o pană, a pierdut 
teren și etapa a revenit lui 
Henri Manders cu un avans de 
M s asupra grosului plutonului. 
Iată timpii și ordinea sosirii la 
Roubaix-Tourcoing : 1. Henri
Manders (Olanda) 6.27:25 fm/o 
34,691 km); 2. Scan Kelly (Irlan
da) 6.37:36 ; 3. Phil Anderson 
(Australia); 4. Eric Vanderaerden 
(Belgia); 5. Bernard Hinault 
(Franța) toți același timp. De 
altfel o dată cu Kelly a sosit șl 
grosul plutonului. In clasamentul 
general continuă să conducă Klm 
Andersen (Danemarca) cu 
27.40:16, urmat de Vanderaerden 
la 19 s și de Hinault la 1:01. Ur
mătoarea etapă se dispută joi 
între Roubaix-Tourcoing și Reims 
(221,5 km). In întrecerea fe
minină, miercuri a fost zi de 
pauză, iar joi are loc etapa a 4-a, 
c/t individual de la Sarcy la 
Reims (17,5 km).

5.

în antichitate, la templul 
zeiței Hera, la Olimpia, pe 
timpul desfășurării Jocurilor 
Olimpice, ardea o flacără. 
Cinstire ? Simbol 7 Punerea 
în evidență a sărbătoririi 
Jocurilor ?... Poate că fieca
re în parte sau toate la un 
loc !

După multe secole, iată că 
in 1923, la Jocurile Olimpice 
de la Amsterdam, pentru 
prima oară flacăra olimpică 
a ars într-o cupă imensă 
deasupra stadionului, con
struit după proiectul arhi
tectului Jan Wils (medaliat 
cu aur la eompetifia artisti
că !). Flacăra fusese aprinsă 
la Olimpia, pe ruinele tem
plului zeiței Hera. Și de 
atunci, la fiecare patru ani, 
în același loc, flacăra a fost 
mereu aprinsă, direct de la 
razele soarelui, In cadrul 
unei emoționante ceremonii, 
și apoi, purtată, din mină in 
mină, prin ștafete uriașe 
care au traversat teritoriile 
mai multor țări pentru a 
ajunge la locul de destina
ție, orașul gazdă a Jocurilor 
Olimpice. Aceste ștafete, 
unele cu zeci de mii ele 
schimburi, simbolizează soli
daritatea tineretului lumii in 
slujba unui ideal comun, 
în 1964, de exemplu, cind 
Jocurile au avut loc la To
kio, după ce flacăra aprinsă 
la Olimpia a fost adusă de 
sportivi greci la Atena, 
aeroportul " " " 
îmbarcată 
avion care 
Istanbul, 
Lahore, Delhi, Rangoon, Ban

. pe 
Helinikon a fost 
la bordul unui 
a făcut escale la 
Beirut, Teheran,

gkog, Kuala Lumpur, Ma
nila, Hong Kong, Okinawa. 
La escale au avut loc festi
vități sportive, în cadrul că
rora grupuri de alergători 
au purtat torta de la aero
port la primăria orașului 
respectiv și înapoi. Ajunsă 
In Japonia, In insula Hon
shu, timp de 30 de zile, cale 
de 6 700 km, ștafete de aler
gători au purtat flacăra pînă 
a fi ajuns pe Stadionul Na
tional din Tokio. Ultimul ei 
purtător a fost un tînăr at
let, Yoshinori Sakai, care se 
născuse la Hiroshima, in di
mineața zilei de 6 august 
1945, cind orașul a cunoscut 
urgia primului bombarda
ment atomic.

De la Atena la locul de 
destinație, cu diferitele pri
lejuri ale altor Olimpiade, 
flacăra olimpică a fost du
să de ștafete, cu avionul 
ori cu vaporul sau, ca in 
1976, transmisă in Canada 
prin laser, via... satelit, de 
unde a fost preluată, tradi
țional, de alergători și trans
portată, din mină in mină, 
la Montreal.

Pentru anul 1992, dacă Pa
risului ii va fi încredințată 
cinstea organizării Jocurilor 
Olimpice (a mai fost gazdă 
in anii 1900 și 1924), muni
cipalitatea capitalei franceze 
a anunțat că flacăra olim
pică va fi aprinsă și va 
arde, pe tot timpul desfășu
rării competiției, în vîrful 
Turnului Eiffel, la 300 m 
înălțime !...

la campionatele 
la Valladolid

SCURTE ȘTIRI
• într-un concurs internațio

nal de țir ce a avut loc la So
fia. Vesela Lelceva (Bulgaria) 
a realizat 600 p (performanță 
absolută 1) la pușcă standard 
60 f.c., 394 p — la pușcă 10 
m și 593 p (200+196+197) la 
pușcă standard 3 poziții. noi 
recorduri naționale. în aceeași 
întrecere. Sorin Babii (Româ
nia) s-a clasat pe locul 2 la 
pistol liber, cu 564 p și la pis
tol 10 m, cu 580 p, iar Ana 
Ciobanu, pe aceeași poziție, la 
pistol 10 m, cu 379 p.

0 Federația de rugby 
Uniunea Sovietică va organiza, 
în luna august, la Moscova, un 
turneu internațional la care au 
fost invitate selecționatele 
României, Poloniei, Japoniei și 
Cehoslovaciei

din

ff Larry Holmes își va apăra 
titlul de 
..greilor" 
Michael 
lumi; ia 
unificat). 
Atlantic

campion mondial
(IB.F.) în fața
Spinks campion 
cat. semigrea ț 
la 20 septembrie, la 

City (New Jersey).

al 
lui 
al 

(titlu

mmrmr
ASTĂZI VOM CUNOAȘTE 

ADVERSARELE ECHIPELOR 
NOASTRE 

IN CUPELE EUROPENE

Azi, la Geneva, va avea. _ , ........ .... loc
tragerea la sorți a meciurilor din 
primul tur al Cupelor europene. 
Care vor fi adversarele reprezen
tantelor noastre în ediția 1985—86 
(Steaua în „C.C.E.* ; Universita
tea Craiova în „Cupa cupelor* ; 
Dinamo București și Sportul stu
dențesc în „Cupa U.E.F.A.").

Iată cîteva participante mai cu
noscute, posibile adversare ale 
echipelor românești.

„C.C.E." : Bayern Milnchen, 
C. F Barcelona. F. C. Aberdeen, 
Juventus, Verona, Anderlecht, 
F. c. Porto, Sparta Praga, Zenit 
Leningrad, Bordeaux, Dynamo 
Berlin, Servette Geneva, I.F.K. 
Goteborg. Trakia Plovdiv. Aus
tria Viena, Honved Budapesta, 
Gomik Zabrze. P.A.O.K. Salonic.

„CUPA CUPELOR": Bayer Uer- 
dingen, Celtic Glasgow, Cercle 
Bruges. Steaua roșie Belgrad, 
Dukla — — •
na co, 
Rapid 
motiv 
Atletico Madrid.

Celtic Glasgow, 
Steaua roșie 

Praga Dinamo Kiev. Mo- 
Utrecht, Dynamo Dresda, 
Viena. Tatabanya, Loko- 
Plovdiv, W^dzew Lodz.

Romeo VJLARA

„CUPA u.EJ'.A." : Spartao
Moscova, Dniepr, Cernomoneț o- 
desa. Werder Bremen, F. C. Koln, 
Borussia Monchengladbach, Ham
burger S. V„ Nantes, Auxerre, 
F. C. Metz, P. S. Eindhoven, Fe- 
yenoord Rotterdam, Lokomotive 
Leipzig. Wismut Aue, Lokomotiv 
Sofia, PIrin Blagoevgrad, Raba 
Gydr Videoton Szekesfehervar. 
Torino, Internazionale, F. C. Bru
ges, F. C. Lifege, Waregem, Spor
ting Lisabona, Boavista Porto, 
Portlmonense. Bohemians Praga, 
Slavia Praga, Banlk Ostrava, 
Real Madrid. Gljon. Osasuna.

ȘTIRI, REZULTATE
0 Alte rezultate în „Cupa de 

vară" : Zalaegerszeg — Aarhus 
1—0, Gornik Zabrze — Young 
Boys Berna 3—0.

® Fostul internațional francez, 
apoi antrenor la St. Etienne și 
Lyon Robert Herbln, va pregăti, 
în viitorul apropiat, echipa Nassr 
Riad (Arabia Saudită).

O In urma unei anchete fă
cute de două posturi de televi
ziune din Italia, Diego Maradona 
(Napoli) a fost ales. în actualul 
sezon, cel mal bun , jucător străin 
care activează în Italia. El a fost 
urmat' de H. P. Briegel (Verona) 
șl Pla+ni '.Tuventns'


