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„Epoca NICOLAE CEAUȘESCU“
epoca celui mai impetuos avînt
al mișcării sportive românești

PRODUCȚIA Șl PERFORMANȚA
SPORTIVA LA COTE TOT

Simbâtă 13 iulie 1985

MAI ÎNALTE
Unul dintre cele mai vechi 

cluburi sportive
Tractorul Brașov (înființat în 
1927) trăiește o nouă tinerețe
— viguroasă prin rezultatele
obținute pe plan intern și in
ternațional — împreună cu în
treaga mișcare sportivă de pe 
meleagurile românești care, in 
anii de cînd în fruntea parti
dului se află cel mai iubit fiu 
al națiunii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a cunoscut un 
avînt cu totul remarcabil. Cu 
argumentele . cifrelor 
faptelor. ,__ ____
ne convinge că în 
CEAUSESCU" această unitate 
de. performanță — aidoma tu
turor domeniilor de activitate
— a cunoscut cea mai înflori
toare perioadă, in același timp 
cu creșterea prestigiului marii 
uzine brașovene : „Cu aproape 
20 de ani in urmă — ne spune

muncitorești,

și ale 
președintele clubului 

„EPOCA

Petre Dumitrescu — Tractorul 
era' un club de categoria a 
doua, în concordanță, de altfel, 
cu modestele rezultate obținute. 
O singură echipă activa in pri-

Insemnări, de la 
Tractorul Brașov

ma divizie a țării, cea de scri
mă, clubul avea doar o cam
pioană națională, la schi fond, 
șl un singur reprezentant în 
loturile României. Condițiile 
minunate create sportului in 
perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului și-au pus 
fericit amprenta pe activitatea 
clubului : 8 echipe activează 
in Divizia „A", cite 30 de spor
tivi sînt chemați în fiecare an

la loturile 
proximativ 
la Tractorul obțin 
campioni naționali".

Dezvoltarea sportului de per
formanță — paralel cu angre
narea în competițiile 
dei" a numeroși 
muncii, îndeosebi 
mers în pas cu creșterea renu- 

uzinei atît pe piața in
cit și pe cea internațio- 

tractoarele brașovene 
apreciate și căutate in 
țări ale lumii. Zecile de

reprezeniaiive și 
cite 15 sportivi 

titluri

a- 
de 
de

„Dacia- 
oameni ai 
tineri — a

SPORTUL ROMÂNESC DISPUNE
DE RESURSE MARI. DATORIA NOASTRĂ ESTE

SPRE GLORIA PATRIEI"

MARK ALEXANDRU I»

DE A LE VALORIFICA.

melui 
ternă 
nală, 
fiind 
multe 
mii de tractoare care ies a- 
nual de pe porțile uzinei, fabri
cate în 51 de tipuri și în peste 
300 de variante, pot fi întîlnite 
în țările socialiste, ca și in 
S.U.A., Danemarca, Olanda, 
R. F. Germania, în numeroase 
state de pe continentele Asiei 
și Africii.

Stimulați de această onoran
tă „Carte de vizilă“ a uzinei, 
iubind culorile clubului lor 
sportiv, dorind cu ardoare să 
se remarce în marile întreceri, 
performerii de la Tractorul au 
obținut rezultate notabile. Iată, 
numai în ' 
cestui an 
a devenit 
dială de

urmă cu două decenii și„în 
jumătate, atunci cînd cuceream 
primul meu titlu de campioană 
europeană a senioarelor, tre
ceam pragul spre maturizare, 
spre o altă înțelegere a tot ceea 
ce se întîmplă în jurul meu, 
din punct de vedere social, e- 
conomic și, desigur, sportiv. 
Apoi, an de an, am ințeles că 
traversăm o epocă unică, o pe
rioadă inconfundabi'ă de timp, 
care mi-a marcat întreaga evo
luție, dc om și sportiv al unei 
țări fără seamăn 
ni se destăinuia, 
maestra emerită 
Maria Alexandru, 
multipla caimpioană a tenisului 
de masă românesc și interna
țional își trecea în revistă dru
mul parcurs în ultimul sfert 
de veac.

Ești mulțumită de tine, Maria

in lume4 — 
de curînd, 

a sportului, 
atunci cînd

Alexandra 7 „Dacă ar fi să a- 
dun doar titlurile europene 
(1960, 1966, 1978), cele mondiale 
(1961, 1973, 1975), precum și ce
lelalte medalii sau victorii ob
ținute in campionatele națio
nale sau diverse competiții in
ternaționale, aș putea găsi 
multe motive de satisfacție. 
Atunci, însă, mereu mă încer
ca gîndul că un veritabil per
former nu trebuie să fie nicio
dată mulțumit, că trebuie să 
tindă mereu mai sus. Mă 
intreb, și acum, oare Cele 
23 de medalii europene și 
mondiale aduse sportului ro
mânesc au putut compensa, 
măcar in parte, toată investiția 
de încredere ? Acum, ca antre-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag 2—3)

ln actualitate
Universiada

Ședință de pregătire condusă

1 Nu e ușor să scrii despre 
gimnastica noastră feminină, 
care de-a lungul anilor a cu
noscut atîtea succese, despre 
care s-au scris mii de rînduri, 
care a smuls toate superlative
le. Tot ce citești ai impresia

prima jumătate a a- 
floretista Reka Eazar 
vicecampioană mon- 

tineret, performanță
Ion GAVRILE5CU

(Continuare in pag. 2—3)

După ce vineri dimineața no
rii adunați deasupra Capitalei 
au declanșat o ploaie torențială, 
rece și siciitoarc, după-amia- 
ză, la ora începerii concursului, 
soarele învăluia totul într-o 
lumină strălucitoare, creînd o 
ambianță deosebită pentru în
trecerile de atletism găzduite 
de marele stadion din parcul 
„23 August". Este vorba de cea 
de a 69-a ediție a campionate
lor naționale ale atleților se
niori, de desemnarea câștigă
torilor celei de a IV-a ediții a 
marii competiții naționale „Da- 

■ciada" și, in plus, de sta
bilire a campionilor republi
cani de tineret.

Prima zi a competiției a fur
nizat cîteva dispute interesante 
și un frumos spectacol spor
tiv. Am reținut, în mod spe
cial, aruncarea 
(concursul cel mai bun 
ganizat la 
(exoelenți 
1500 m fete 
Melinte — i______  .
(favoritul Drăgoescu a fost în
trecut de Roșu !), 
titlul 
etc.

Iată

noi),
Ene 

(frumos 
Kovacs) și

ciocanului 
or- 

triplusaltul 
Și Bran), 

duelul 
băieți

decis de 2
sulița cu 
centimetri

înregistrate
110 mg. : 1. Liviu 

(Dinamo) 13,78 —
național și al „Da- 
2. Ion Păcioianu

3. Ion Oltean

rezultatele 
la bărbați 
Giurgian 
campion 
ciadei", 
(IEFS) 14,13, 
(Știința C-ța) 14,34, 4. George 
Boroi (AS A Sibiu) 14,57

campion de tineret, 5. Marius 
Cîrligeanu (Viitorul) 14,67, 6. 
Cristian Zarcu (Viitorul) 14,82; 
100 m : 1. Paul Stanciu (Stea
ua) 10,62 — campion național 
și al „Daciadei", 2. Ion Sandu 
(Constr. Arad) 10,75, 3. Costel 
Petrariu (CA Roman) 10,90, 4. 
Tudor Gildo (IEFS) 10,91 și 
Cătălin Mărgău (Constr. Arad)
10.91 — campion de tineret, 6. 
Viorel Suciu (Constr.
10.92 ; CIOCAN : 1.
Bindar (Metalul) 76,52 m — 
campion național și al „Dacia
dei", 2. Albert Meheș (Dina
mo) 76,14 m, 3. Tudor Stan 
(Dinamo) 74,86 m, 4. Marcel 
Mangra (Dinamo) 68,10 m. 5. 
Marcel Fazekaș (Dinamo) 66,08 
m — campion de tineret. 6. Ov. 
Grindean (Constr. Arad) 60,50 m; 
1500 m: 1. Constantin Roșu 
(Steaua) 3:41,58 — campion
național și al „Daciadei". 2. 
Petru Drăgoescu (Jiul Petro
șani) 3:42,21. 3. Claudiu Mereu- 
tâ (Oțelul Galați) 3:44,70, 
Iorgu Lemnaru (TCIAZ

. 3:45,07. 5. 
Suceava) 
la (CSM 
PLU: 1.
Arad) 17.00 m — campion na
țional și al „Daciadei". 2. Mi
hai Bran (Știința CFR Bacău)

Arad) 
Nico’ae

Eug. Enăchioiu 
3:47,13. 6. Val, 
Pitești) 3:47,51:
Mihai Ene

4.
Buc.)
(CSM 
Coro-
TRI- 

(Conslr.

Romeo VILARA

(Continuare In naa

al întregului tineret ! 
pe toate bazele sportive

Sportul prieten statornic al copiilor.
Pe stadionul din Buzău, ca de altfel .
ale tării, exercițiile prezentate de ansamblurile de gimnastică 

îi incintă deopotrivă pe miile de participant} și spectatori

„Internaționalele" de tir ale țării noastreTREI VICTORII
înoepute 

bucureștean 
tele internaționale de tir (arme 
cu glonț) ale țării noastre și-au 
confirmat renumele de care se 
bucură. Cei aproape 200 de tră
gători din 8 țări — Bulgaria, 
Cehoslovacia, Irak, Italia, Iugo
slavia, Polonia, Ungaria și Ro-

ieri, la poligonul 
Tunari, Campiona-

PENTRU „AURUL" GIMNASTICII

de antrenorul Cornel Bălan
Foto : Aurel D. NEAGU

că recitești, sau că orice nouă 
idee nu este proprie. Si, totuși, 
fiecare colectiv are particulari
tăți, are vedetele sale, are a- 
cel „ceva“ care ne-ar putea in
spira. Așa am gîndit cînd am 
hotărît să vedem cum se pre-

gătește lotul nostru feminin 
pentru apropiatele Jocuri Mon
diale Universitare, cu ce gîn- 
duri a pornit la drum, în ce 
stadiu se află.

Așadar, ne aflăm la sala de 
la Complexul sportiv „23 Au
gust" din Capitală, în mijlocul, 
sportivelor selecționate în lotul 
pentru Universiadă. Am găsit 
la lucru întregul colectiv, for
mat din Mihacla Stănuleț, Mi
re) a Barbălată, Dana Dumitru, 
Cristina Zelenca, Angela Sandu, 
Tâhia Boțea, Raluca ” 
Elena Cazan și 
(Să precizăm 
este „vizată" 
Szabo, Lavinia 
tina Grigoraș, 
nează la Deva), 
dorește să-și cîștige un loc în 
echipă. Fiecare „trage", „trage" 
rit poate pentru orice element, 
mișcare sau săritură. Fiecare 
strînge din dinți cînd se mai 
întîmplă să... cadă de pe bîrnă 
sau, poate, la sărituri, o lacri
mă mal stă să alunece pe o-

Bugner, 
Nicoleta Costin. 
că Universiada 

și de Ecaterina 
Agache și Cris- 
care se antre- 

Aici, fiecare

Doina STANESCU

(Continuare in mo 2—3)
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ROMANEȘTI IN PRIMA ZI
mânia — au depășit neplăcutul 
moment inițial al întrecerilor 
(cînd a plouat, iar cerul a fost 
întunecat) și au reușit să reali
zeze în primele 4 probe din 
programul zilei inițiale o seamă 
de rezultate remarcabile. Trei 
dintre cei patru cîștigători — 
Silvia Kaposztay, Ilie Petru și 
Eva Olah — au adus sportivi
lor noștri trei prime victorii. 
Dar mai presus de aceste suc
cese se cuvine să remarcăm 
faptul că rezultatele cu oare au 
fost obținute sînt meritorii.

Silvia Kaposztay și-a consoli
dat locul de fruntașă a genera
ției actuale de specialiste la pis
tol standard. Cu un total de 585 
p (acumulate după evoluții echi
librate atît la precizie — 293 p 
— cit și la viteză — 292 p), Ka
posztay n-a lăsat nici o speran
ță urmăritoarelor sale. Dintre a-

cestea, Elena. Ene a „sărit" cu... 
un cap peste Maczo (Ungaria), 
Ciobanu și Ziskalova (Polonia): 
581 p, față de 580 p, fapt care 
le-a obligat pe ultimele trei tră
gătoare să recurgă la. arbitrajul 
barajului. A cîstigat Atniko Mac
zo, cu 149 p față de 148 p ale 
lui Ciobanu și Ziskalova.

Cea de a doua victorie româ
nească a primei zile a fost o- 
pera trăgătorului de pistol li
ber Ilie Petru. Și el s-a detașat 
net (6 p) de urmăritorul său, 
Sorin Babii (562 p), care insă 
a avut meritul de a-i devansa, 
tot cu 6 puncte și respectiv 8, 
Pe bulgarul Stoianov și pe Li
viu Stan. Acest podium „rare
fiat" vorbește de la sine des-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pao 2—3)

Azi, gală pugilistică in Capitală

UN MECI DE MARE INTERES
DINAMO BUCUREȘTI - BOX CLUB GALAȚI

cea mai bună echipă a lor din 
care nu vor lipsi Viorel En- 
ceanu Pop, Constantin Tițoiu, 
Constantin Axinte, Marian Du
mitrescu. Corneluș Siiitră. Ion 
Stan, Florian Țîrcomnicu, Dra- 
gomir Ilie, Rudei Obreja, Petre 
Crăciunescu, Mihai 
Dorin Răcaru. Oaspeții 
au anunțat că vor urca 
printre alții, pe Sandu 
cu (semimuscă), Ionel Panaite 
(pană), Genu Rusu (ușoară), 
Cornel Lihăceanu (mijlocie 
mică), Ion Cîrlan (semigrea).

Azi după-amiază. cu începere 
de la ora 16, pe ringul instalat 
pe terenul de handbal din Par
cul Dinamo, va avea loc der- 
byui seriei a Ii-a, din cadrul 
campionatului de box pe echi
pe, dintre Dinamo București și 
Box Club Galați. Ambele secții, 
bine cotate printre iubitorii 
nobilei arte, dispun de sportivi 
valoroși, cunoscuți, cu frumoa
se cărți de vizită, mulți dintre 
ei foști sau actuali campioni 
naționali. Antrenorii dinamo- 
viști Teodor Niculescu și Va
lentin Vrinceanu vor alcătui

Vasilache, 
gălătenl 
în ring, 
Petres-



CREZ IND MEREU ÎN VICTORIE...
Cam pe vremea cînd sa 

împotrivea, cu un placaj 
dintre acelea la limita sa
crificiului. cursei de eseu a 
celebrului Aguirre, protejat 
de un alt 
Bastiat (se ____ .__
tr-un meci de neuitat al 
rugbvstilor noștri cu Fran
ța. 15—12 de la 0—12 !), 
tînărui profesor de educație 
fizică Petre Ianusevici scria 
cel dinții nume în primul 
său caiet de antrenor. Se 
pregătea ei însuși pentru a 
mai îmbrăca un tricou al 
naționalei sau altul de cam
pion al țării, cu Farul. Și-i 
pregătea și pe alții, copii de 
zece ani pe atunci, spre a 
cuceri, peste ani — nu prea 
multi. în această vară — 
laurii rugbyului nostru juve
nil. sau a ajunge, la rin- 
du-le. precum Năstase m 
primăvară, „tricolori"... Totul 
oare nespus de simplu. A 
fost un jucător bun. cu 16 
prezențe în națională și de 
trei ori campion cu Farul. 
A devenit un antrenor bun, 
conducătorul tehnic al celei 
dinții laureate la juniori de 
dincolo de limitele Capitalei 
(C.S.Ș. 2 Constanța) și unul 
dintre responsabilii lotului 
„sneranțelor" rugbyului ro
mânesc. In spatele victori
ilor se află însă, întotdea
una. mult mai multe...

în primul rînd, un... în
ceput. 34 de elevi cuprinși 
inir-a V-a D, la școala ge
nerală 35 din municipiul de 
la Mare (s-a procedat ase
mănător și la „numărul 7“ 
sau „27“, inițiativă inspirată, 
la care au concurat un e- 
eonomist. Nicolae Popesc», 
mare sufletist al sportului.

mare jucător, 
întîropla în-

și un antrenor. Mihai Naca). 
Pornind cu ei, se înțelege, 
de la zero. Unii au rezistat 
pînă Ia... titlul de campioni 
din '85: Năstase, Negraia, 
Piti. Ținea. Alexandrescu. 
toți internaționali, primul 
chiar „A“. Alții nu au re
zistat sitei care a cernut 
continuu, au lăsat locul al
tora din oraș, din clasa a 
V-a a anului imediat urmă
tor. aceștia numindu-se Co- 
janu, C. Constantin, Dragu, 
Foca, Pavel, Radulescu, și 
ei proaspeți campioni.

Baza a existat. A mai tre
buit, pe lingă aptitudini, pri
cepere, încurajări, o mare 
investiție de seriozitate și 
pasiune, o mare investiție 
omenească. Știți ce Ie-a spus 
Ianusevici elevilor săi in 
1977 ? „V-am adunat aici 
pentru marea performanță. 
Cine poate, cine rezistă. Pes
te opt ani, dacă veți iubi 
rugbyul cu adevărat, veți fi 
campioni". Cuvintele de a- 
tunci pot fi verificate, afir
mația s-a împlinit ! „Cînd 
am simțit, prin ’78 (avea 
doar 28 de ani ! — n.n.). 
că nn prea mai am ce 
«spune» ca jucător, am pus 
iute ghetele in cui, totul 
pentru mine răminind co
piii. Pașii lor în sport, in 
viată, mereu mai temerari *. 
A avut condiții bune Ia 
C.S.Ș. 2, cu teren propriu 
și instalațiile aferente. Cu 
un ajutor voluntar, Dan 
Ivanciu. Ianusevici nu a ri
dicat, a neputință, din u- 
meri, nici atunci cînd au 
mai apărut greutăți. Și-a 
pus „Trabantul** la dispo
ziția copiilor. S-a sculat cu 
noaptea în cap pentru a asi-

gura un pahar cu lapte fier
binte după antrenament. A 
avut ușa, la el acasă, mereu 
deschisă pentru ucenicii 
rugbyului constănțean, răs
foind împreună teancuri de 
reviste, cărți de specialitate, 
discutînd problemele lor per
sonale, în care intervenea 
și Viorica, soția sa, cu tac
tul și competența psihologu
lui de meserie și... pasiune 
(„cit de prețioasă e înțele
gerea ei nici că pot spune"). 
Și-a învățat elevii să-și res
pecte adversarul, el însuși 
prețuindu-1 mereu, spre pil
dă, pe Vasile Constantin, 
antrenorul Locomotivei
București, de la care a în
vățat. recunoaște, destul, in
clusiv cum... să-l întreacă. 
A știut să-i țină mereu pe 
copii împreună, iar atunci 
cînd unii termină junioratul 
se întorc adesea lingă fosta 
echipă, așa ca G. Popescu, 
cel care învățase să dea un 
prim-ajutor, la nevoie, pro
priilor colegi. „Ne-am sim
țit atit de apropiați, ne-am 
știut atît de bine.,.", explică 
Năstase.

Copiii au crescut. Au de
venit campionii rugbyului 
juvenil, avînd deja șapte- 
opt ani de rugby, chiar 
periență internațională, 
jocuri oină și în patria 
Ionului oval. Sînt, cei
mulți, bacalaureat!, posibili 
studențî. ti așteaptă un nou 
drum în viață. Ca și pe pri
mul lor dascăl intr-ale rug
byului. „îmi pleacă cei ce 
termină junioratul, vor veni 
alții. Poate chiar... Vlad Ia- 
nusevici, fiul meu. Sigur, 
nostalgia e mare, dar rostul 
nostru e s-o luăm mereu de 
Ia capăt, crezînd mereu in 
victorie. în sport, în viață".

De la cine a învățat fosta 
aripă a naționalei meseria 
ds antrenor ? „De la fiecare 
am luat cite ceva. Și mai 
am atîtca de învățat A- 
firmație la care doi dintre 
autenticii animatori ai spor
tului constănțean, inginerii 
Nicolae Dan și Sergiu Chi- 
riaceseu, adaugă : „Băiatul 
ăsta a fost și rămine el în
suși...".

ex- 
cu 

ba- 
mai

Geo RAEȚCHI

J

PRODUCȚIA Șl PERFORMANȚA SPORTIVA
(Urmare din nag I)

care se adaugă locului secund 
în „Concursul Prietenia1* la flo
retă, și celui de finalistă în 
„Cupa - Națiunilor". Cinci spor
tivi de la Tractorul sînt în lo
tul national de bob, alti trei 
fiind chemați la lotul de pati
naj viteză. Acești tineri sînt 
pregătiți de reputați tehnicieni 
ca Șerban Vlad, 
dor, M. Ticușan. 
dițoiu și alții.

Desigur, este 
se știe cîteva din 
re au contribuit 
la obținerea acestor bune rezul
tate, despre stilul de muncă al 
acestui club muncitoresc. Com
petiții interne la nivelul junio
rilor, tinerilor și seniorilor, un 
climat de muncă bazat pe res
pect reciproc sportiv-antrenor, 
atragerea în birourile secțiilor
— ca și in conducerea clubului
— a unuiw larg activ obștesc

Dorel Cristu- 
Manuela Bă-

interesant să 
metodele ca- 
și contribuie

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
® V-ațl procurat bilete CU nu

merele dv. preferate la tragerea 
EXCEPȚIONALA pronoexfres 
de mîine, duminică 14 iulie î 
Dacă încă nu ati făcut acest lu
cru îl mai puteți faoe NUMAI 
pînă ASTA-SEARA. la orele obiș
nuite de închidere a agențiilor. 
Bed astăzi esle ULTIMA ZI de

(Gh. Enoae, C. Marinescu. Gh. 
Chiușdca, V. Florea, S. Chicoș 
și alții), organizarea unor ac
țiuni repetate de depistare a 
unor talente, o instruire la ni
velul solicitat de normele com
petitivității internaționale — 
lată numai cîțiva dintre fac
torii care decid sucesele. Ne 
vorbește din nou Petre Dumi
trescu, președintele clubului : 
„Noi pornim de Ia ideea că 
oricît de priceput ar fi un teh
nician, el singur nu va putea 
cuprinde toate aspectele legate 
de procesul de antrenament. 
De aceea am adoptat un stil 
eu adevărat colectiv de muncă, 
orice hotărîre fiind larg dezbă
tută în birourile secțiilor îna
inte de a fi aplicată. într-o 
astfel de discuție coleetivă s-a 
născut ideea înființării unui co
lectiv pentru educație și disci
plină, organism obștesc cu o 
mare eficiență in rîndul spor
tivilor". Spiritul muncitoresc, 
climatul de seriozitate care ca
racterizează complexul proces 
productiv din marea uzină bra- 
șoveană au fost extinse și în 
munca -de zi cu zi a clubuluj 
sportiv Tractorul, în felul a- 
cesta explicîndu-se rezultatele 
bune cu care tinerii performeri 
i-au obișnuit pe nenumărații 
lor suporteri.

H

(Urmare din pag 1)

noare, încerc să transmit ace
leași neliniști talentatelor noas
tre junioare, pentru care titlu
rile cucerite Ia respectivele 
campionate europene trebuie 
să constituie doar începutul u- 
nui drum, ce nu poate fi stră
bătut fără muncă și osteneală, 
dacă vor să fie mereu în 
frunte !".

La Fraga sau Munchen, la 
Sarajevo sau Calcutta, la Lon
dra sau Berna, la Budapesta 
sau Lyon, pretutindeni Maria 
Alexandru -s-a aflat mereu 
printre cei-mai buni ai genera
ției sale, o generație care, la 
noi, a cunoscut ascensiunea Si 
împlinirea in cea mai fertilă 
epocă din istoria devenirii 
noastre. „De fiecare dată, însă, 
cu acea dragoste nețărmurită 
in inimă pentru patrie, cu acea 
dorință fierbinte de a vedea 
tricolorul românesc fluturind 
pe cel mai înalt catarg. Știți, 
oare, ce răsplată înseamnă pen
tru tine, fericit cîștigăior, să 
vezi numele țării tale, care 
tc-a crescut și educat, înscris 
cu majuscule pe frontispiciul 
învingătorilor 7 Fără îndoială, 
am crescut o dată cu (ara, cu 
poporul ei harnic și neobosit". 
Intr-adevăr, istoria sportivă

IN SEZONUL ESTIVAL, BOBERII SE
EA COTE SUPERIOARE FAJA DE

Dacă ținem seama în exclu
sivitate de datele calendaristi
ce, pînă la inaugurarea sezo
nului competițional de bob mai 
sînt cîteva luni ; de fapt, insă, 
viitorul sezon și-a intrat in 
drepturi încă de pe acum. A- 
vînd ca obiective principale 
Campionatele mondiale de se
niori și cele europene 
neret — ambele, etape 
rificare în perspectiva 
rilor Olimpice din 1988 —, bo- 
berii români (ca și cei din alte 
țări, de altfel) se antrenează 
cu asiduitate în aceste zile 
de vară și, periodic, susțin 
norme 
s-a petrecut, 
și la Poiana 
fost prezenți toți fruntașii 
cestei ramuri

de ti
de ve-

Jocu-

și, .
de control, așa cum 

recent, la Sinaia 
Brașov, unde

sportive.

au
a-

• Secretarul responsabil 
federației, 
ciază că :
a evidențiat buna pregătire a 
membrilor Iotului național, 
care au obținut performanțe 
net superioare celor din pe
rioada respectivă a anilor tre- 
cuți". ® Un test devenit tra
dițional va fi dat cu prilejul 

de 
boberii vor 

fi prezenți (prin Cristinel Ia- 
eoban, Gildo Toilor, Cristian 
Nițu și Costel Petrariu) la 
ștafeta 4X100 m (amintim că 
anul trecut ștafeta boberilor 
a ocunat locul 2). ® Antrena
mentele (cu volum dublu față 
de anul trecut) vor continua 
non-stop, urmînd ca în luna 
septembrie să aibă loc primul 
contact cu pîrtia, dar numai 
pe boburi cu role (la Sinaia), 
iar coborîrile pe gheată să fie 
inaugurate la sfîrșitul lunii oc
tombrie (ia Oberhof, în R.D. 
Germană). • Scopul principal 
al pregătirilor care vor fi e- 
fectuate pînă Ia începerea se
zonului competițional este îm
bunătățirea starturilor, în așa 
fel incit echipajele țării noastre 
să obțină întotdeauna cei mai 
buni timpi în porțiunea de Ian-

al
Horia Ili'eșu, apre- 
„Trecerca normelor

Campionatelor naționale 
atletism, la care

,»ataagaKg,wiiiiMWM.

a Măriei Alexandru se confun
dă cu istoria acestei discipline 
care a adus sportului româ
nesc numeroase rezultate de 
prestigiu. Este, in fapt, istoria 
unui om ca toți oamenii, a u- 
nui tinăr ca toți tinerii, care 
s-a desăvîrșit din toate puncte
le de vedere, care a înțeles 
să-și pună munca și talentul în 
slujba sporirii necontenite a 
prestigiului sportului românesc 
în lume.

Maria Alexandru nu mai 
joacă acum. A devenit o apre
ciată antrenoare. „în urmă cu 
doi ani, eind m-am despărțit 
de activitatea competițională, 
in tenisul de masă românesc 
se afirmau noi talente. O do
vadă că sportul nostru dispune 
de mari resurse. Este, deci, de 
datoria mea, a noastră a an
trenorilor, să îndrumăm pașii 
acestor tineri spre cele mai de 
sus trepte ale podiumurilor de 
premiere. Așa cum și alții au 
făcut cu mine, Ia vremea res
pectivă".

Maria Alexandru a 
ștafeta Măriei Alboiu, 
Bădescu, Kingăi Lohr 
fete talentate, cane au,
dul lor, marea bucurie de a 
beneficia de condițiile minuna
te ale unei epoci fără de egal 
în istoria patriei. O grăitoare 
ștafetă a generațiilor...

predat 
Otiliei 

și altor 
la rîn-

sare a vehiculului, cînd forța, 
viteza și „explozia" echipierilor 
pot determina rezultatul între
gii curse. • Tehnicienii loturilor 

Dorel 
și Do- 
îndru- 
Degan 
Gildo 

proas-

— Dragoș Panaitescu, 
Cristudor, Ion Duminice] 
ru Francu — îi au sub 
mare la seniori pe Dorin 
(pilot), Costel Petrariu, 
Tudor, Corne! Popescu și .____
peții promovați Ilie Vasile și 
Grigore Anghel (împingători), 
iar la tineret pe Cristinel la- 
cob,_ Csaba Nagy, Marius Ene, 
Marian Colccriu, Ovidiu Popes
cu (piloți), Cristian Nițu, Mi
hai Nistor, Valentin Ouatu, Flo
rin Olteanu, Marian Albu (îm
pingă tori). Acestora li se vor 
adăuga Radu Vasile, Ladislau 
Papp (piloți) și Adrian Ciobo- 
tar (împingător). după trecerea 
normelor de control, la care 
sînt restanțieri (din motive o- 
biective). 9 Construcția de bo
buri (care să îndeplinească 
standardurile tehnice stabilite Ia 
începutul acestui an de F.l.B.T.) 
reprezintă o altă problemă care

NUMERELE EXTRASE

participare I

LA TRAGEREA LOTO
DIN 12 IULIE 1985

Extragerea I :
43 68 15 27 56 64 69 31 63

Extragerea a H-g
60 52 74 66 22 49 ' 17 82 iâ

Fond total de cîștiguri :
845.391 lei din care 18.325 lei
report la categoria 1.

CÎSTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 7 IULIE 1985

Categoria 1 : 2 
a 43.714 lei ; cat. 
100% a 19,423 lei 
25% a 4.857 lei • 

t 4.483 
lei ; 
cat.

vănante a 
122,00 a 717 
a 200 lei ;
100 lei.

variante 25% 
2 : 2 variante 
și 10 variante
Cat. 3 1 19,50 
lei ,’ cat. 4 : 

cat. 5 j SsâJJO 
6 : 2.206,00 a

Ciștigurilo __ ... ___ _
în valoare de 43.714 lei fiecare 
au revenit partieipantilor: 
Coste! Zahari* din Galați și 
respectiv Nicolae Pleșoianu din 
București.

<fe Lâ eăt&goria 1

PENTRU „AURUL** GIMNASTICII
(Urmare din pag. I)

braz, dar hotărîrea de reușită 
este un resort puternic, care le 
propulsează mereu înainte pe 
fete. Se lucrează intens, mai 
tîj separat, |îe apărăle, cu re- 
petăFea părților de exerciții și 
a elementelor mai grele, iar a- 
poi cu exerciții integrale, sub 
supravegherea colectivului de 
tehnicieni alcătuit din Atanasia 
Albu, antrenoare coordonatoa
re. Nadia Comăneci, Cornel 
Bălan, precum și coregrafa 
Marcela Fumea. Sîntem mar
torii unui travaliu intens și ne 
impresionează faptul că nimeni 
nu șe plinge. Gimnastica. ertG 
un sport oarț. fe învață să nu 
te plîngj» fii tare, să lucrezi 

țir ' pentru 
(cinci) 
Vedete 7 
. Poate

te plingi,
in 

circa 5 
concurs, 
in echipă, 
hada. care prin seriozitate e- 
xemplară și foarte multă mun
că a devenit, firesc, lider. Ne 
surprinde pentru moment seve
ritatea Nadiei. Pentru moment 
doar, pentru că este normal să

minute 
Nu 

doar
sînt 
Mi-

fio 
ea
sine însăși ca sportivă. Obser* 
vații, indicași, urmate de de
monstrații și nimeni nu comen
tează. lotul este cunoscut pînă 
în cele mai mici amănunte. Se 
detaliază fiecare gest, Compo
zițiile, deși sînt terminate, su
portă corecturile necesare per
fecțiunii. Și se repetă, se re
petă....

„Muncim pentru consolidarea 
tradiției românești în gimnasti
că — ne spune antrenoarea 
Atanasia Albu, omnipjezo^ă, 
cu intervenții pfoihpte. Pregâ- 

lidâsiră se desfășoară -în 
condiții excelentei iâr fetele 
răspund foarte bine solicitării".

To-ți doresc ca sfîrșitul aces
tei nerioade intense de muncă 
să fie încununat cu succese, 
care să însemne atît reușită la 
Jocurile Mondiale Universitare 
de la Kobe, din Japonia, cit 
promovarea unor sportive 
prima echipă reprezentativă, 
vederea „mondialelor" de 
Montreal.

așa, de vreme ce, se știe, 
a fost atît de exigentă cu

REINTRA

Și 
în 
în 
la

Astăzi după-amlază, pe hipo
dromul din Ploiești, se va desfă
șura obișnuita reuniune hipică. 
In care își vor face reintrarea 
drlveril amatori. Intr-o alergare 
cu conțurențl de valoare ca : 
ftipolît., Crișan, Silica, Negruț. 
Relativ și alții.

Bin roundudea de miercuri, am 
remarcat victoria Iul Herald, a- 
dus cc multă precizie la sosire 
de C. Chlș, care s-a dovedit o 
„eravașă" demnă de luat In sea
mă. Cursele rezervate 2 anilor 
au revenit lui Ghirlanda și Su- 
tanca, ambele prezentate In fru
mos progres de antrenorii lor, 
N. Nicolae șl. respectiv. G. Sol- 
can. Greșind numai o dată, Ana- 
ria a reușit o victorie spectacu
loasă și totodată surpriza zilei. 
Samaila, contiirmînd forma bună 
în care se află, a mai obținut o 
victorie cu un nou record al

se 
La 
Bra 
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naii 
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CAMPIONATELE D
(Urmare din van I)

3. Daniel 
(Dinamo) 
— cam- 

tineret. 
Simion (I 
16,30 m,

16,97 m. 
Ciobanu 
16,54 
pion 
Dan 
Pid) 
Lucian Sfiea (Vo
ința) 16,22 m, 6. 
Daniel Gheorghe 
(IEFS) . 15,59 m ; 
ÎNĂLȚIME: 1.
Constantin Mili- 
taru (Steaua) 2,20 
m — campion na
țional și a| 
ciadei", 
Stafiuc 
2,15 m, 
Popescu 
2,10 m, 4.
Grigoraș („U“ Cluj- 
Napoca) 2,05 m
— campion de ti
neret ; SULIȚĂ : 
1. Constantin Ne- 
goită (Petrolul PI.) 
80,90 ni — cam
pion național și 
al „Daciadei", 2. 
Nicu Roată (IEFS) 
80,88 m, 3. Oct. 
Șandru (CFR Ca
ransebeș) 75,08 m.
4. Tudorel Pîrvu 
(Steaua) 73,42 m,
5. C-tin Miclea 
(IEFS) 69,94 m. 6. 
Jean Ungureanu 
(Dinamo) 66,52 m.

Rezultatele probelor feminine: 
100 m: 1. Doina Voinea (Stea
ua) 11,67 — campioană națio
nală și a „Daciadei". 2. Lucia 
Militaru (Steaua) 11.74. 3. Ma- 
rinela Lazăr (Rapid) 12,00 — 
campioană de tineret, 
riana Oniță (Viitorul) 12,01. 5. 
Otilia Grecescu (Steaua) 12,12,
6. Marieta Ilcu (Met. Hune
doara) 12.13; GREUTATE: 1. 
Mihaela Loghin (Steaua) 20,54 
m — c.aniDioană națională si a 
..Daciadei". 2. Simona Andrus- 
Că (IEFS) 18.48 m. 3. Livia 
Simon (CSM Craiova) 13,02 m
— campioană de tineret. 4. Ma
riana Ionescu-Lengvel (CSM 
Craiova) 17.62 m. 5. Olga U- 
hliuc (CSS Triumf-Dinamo) 
15.41 m. 6. Jana Căpătînă (CSS 
Mangalia-Dinamo) 
1500 m: 1. 
ința CFR 
campioană 
ciadei", 2. 
rul Deva) 
ta Keszeg 
4:10,38

m 
de

„Da-
2. Silviu 

(Steaua)
3. Eug. 

(Steaua) 
Măricel

5: »
Mihaela Loghin, 
tații.

4. Ma-

ret. 
4:10.f 
CFR
Beck

Cai 
de li

J,

15.02 m: 
Doina Melinte (Ști- 
Bacău) 4:06,98 — 
națională și a „Da- 
Ella Kovacs (Mine- 
4:08.50. 3.

(CSM
campioană

Margare- 
Craiova) 
de tine-

AMATORII
carierei. Lansată din start de 
Marinescu. Soarta și-a înșirat 
drum adversarii, iar Strudel, aco
perind un paroutrs corect, a reu
șit prima victorie din acest an.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I s 1. Ghirlanda (Soleau) 1:39,0, 
2. Oreasca. Cota : cișt. 4. Cursa 
a Il-a i 1. Anaria (I.T. Nicolae) 
1:31,4. 2. Granița. Cota : cișt. 20, 
ev. 75. Cursa a IH-a : 1. samaila 
(Toduță) 1:30,4, 5. 'Rod. 3. Vivlâ- 
na. Cota : cișt. 2,80. ev. 25. ord. 
triplă 131. Cursa a IV-a : 1. 
raid (Chiș) 1:28,3. 2. Sativa. 
Hațeganu. Cota : cișt. 1,60, 
5, ord. triplă 143, triplu II—III— 
IV 310. Cursa a V-a : 1. Soarta 
(Marinescu) 1:35.2 2. Drobeta, 3. 
Cinica. Cota ; cișt. 3, ev. 6, ord. 
triplă 112. Cursa a Vl-a : 1. Su- 
tanca (N. Nicolae) 1:40.2. 2. Sam
son, 3. Onuca. Cota : cîșt. 3. ev. 
13, ord. triplă 445. Cursa a VH-a: 
1. Strudel (Dumitrescu) 1:40,5, 2. 
Formosa. Cota : cîșt. 2. ev. 10. 
ord. 25.
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Am auzit adesea spun?ndu-se 
despre o echipă mare : „a func
ționat ca o adevărată mașină
rie". Aceasta ar fi prima im
presie pe care o lasă o echipă, 
evoluția ei de pe gazon, apre
ciată, sau nu, de publicul spec
tator, uitîndu-se că, dincolo de 
cele 90 de minute de joc, o 
echipă de fotbal însumează ati- 
tea și atîtea probleme de ordin 
tehnic și tactic, de pregătire 
fizică și psihologică, de relații 
între jucători, între jucători și 
antrenori, și nu de mică im
portanță, de raporturi ale aces
tora cu conducătorii de cluburi 
și secții.

Antrenorul, „cît ar fi el de 
mare", trebuie să țină seama 
de toți acești factori care concu
ră la bunul mers al activității, 
iar nivelul lui profesional va 
fi cu atît mai apreciat atunci 
cînd va reuși să „topească" toți 
acești factori într-o retortă a 
omogenității.

In viața unei echipe, pe pri
mul plan se află relațiile din
tre antrenor și jucătorii săi, 
permanentul dialog care trebuie 
să se poarte între ei, animați 
de aceeași dorință, ca echipa 
să se comporte bine, să joace 
bine și să obțină rezultate bune.

Un tînăr antrenor, Constantin 
Cîrstea, de la F.C. Argeș, de
clara acum cîteva zile că de 
mare ajutor i-au fost consulta
țiile în problemele de echipă cu 
căpitanul acesteia, Staneu, cu 
jucători cu experiență, ca por
tarul Cristian. De fapt, „cazul 
Cîrstea" nu face o descoperire 
nouă, ci confirmă un princi
piu de muncă de mult pro
movat de antrenorii care au ți
nut la prestigiul meseriei lor și 
s-au preocupat să obțină rezul
tate pe măsura muncii lor. O 
recentă discuție cu un tehnician 
cu experiența antrenorului e- 
merit Ilie Oană, alarmat de 
atît de desele schimbări de an
trenori, ne demonstra din nou 
de ce e nevoie de stabilitatea
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AZI, START IN TURNEUL
INTERNAȚIONAL „PRIETENIA-
VELIKO TRNOVO, 12 (prin 

telefon). După ce a efectuat 
un scurt stagiu de pregătire 
la Cîmpulung Muscel, iată că 
lotul național de juniori al 
României (UEFA ’86) a sosit 
la locul de concurs al „Tur
neului Prietenia", competi
ție internațională de tradiție, 
care reunește anual reprezen
tativele similare ale unor țări 
socialiste. La această ediție 
mal sînt prezente formațiile 
Cehoslovaciei, Poloniei, Unga
riei, Cubei, R.P.D. Coree
ne, Ii. D. Germane și. e- 
vident, echipa țării gazdă, 
Bulgaria. In această companie 
aleasă, tinerii noștri „tricolo
ri" urmăresc o cît mai bună 
reprezentare. Antrenorul Gheor- 
ghe Staieu, căruia nu înlim- 
plător i s-au încredințat prepa
rativele acestui lot (cei mai 
buni juniori vor fi cooptați, în 
perspectivă, la lotul olimpic), 
mai urmărește și închegarea 
unei puternice reprezentative, 
capabilă să abordeze cu toată 
decizia jocurile retur din preli
minariile C.E. de juniori. De 
aceea, „Turneul Prietenia" con
stituie un excelent mijloc de 
testare a Lotului UEFÂ ’86, de 
cîștigare a unei experiențe in
ternaționale.

Iată jucătorii român) aflat! 
la Veliko Trnovo : Prunca, 
Sulyok — portari : Bejenaru, 
Stoicov, Axinia, Gh. Popcscu,

I
I
I

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. 
Un catren dedicat reprezentativei 
studențești de handbal a Româ- 
nle'i, că re ă cucerit Campionatul 
Mondial Universitar :

I
I

Fellcitîndu-vă, băieți, 
Dorim din suflet să aveți 
Aeeleași note foarte bune 
Și-n viitoarea... sesiune 1

I
I

■ ȘTEFAN SPICU. CONSTANȚA. 
Se spune că a realizat un ,,hat- 
trick** 1 despre jucătorul care. în 
cursul unul med de fotbal. a 
marcat trei goluri, unul după 
altul, fără ca in acest timp seria

Incepînd 
20 iulie. în
Ungaria, se va desfășura tur
neul internațional „Spicul de 
aur", rezervat juniorilor. la 
care au fost invitate echipe din 
România. Iugoslavia, U.R.S.S. 
si alte țări. Din tara noastră 
ia carte formația UEFA ’88 
(antrenor C. Tilvescu), care va 
participa la meciurile de ca
lificare cu Turcia centru C.E. 
de juniori II.

golurilor sale să fl fost întrerup
tă de un gol înscris de alt ju
cător din echipa sa. Dudu Geor
gescu a realizat un „hat-trick” 
In meciul dintre Gloria Buzău șl 
Rapid, din finalul campionatului, 
mardind toate cele trei goluri ale 
echipei sale. De
mătaru a realizat 
pravă în întîlnirea 
penultima etapă a 
cînd a înscris patru goluri, trei 
dintre ele fiind obținute unul 
după altui (e vorba de golurile 
3, 4 șl 5). Pe mine personal nu 
mă impresionează însă mai pu-

vom face an- 
tari, individu

alii procedat.

tehnicienilor la o echipă : „Nu
mai hicrînd mai multă vreme 
cu aceiași fotbaliști, antrenorul 
reușește să-i cunoască foarte 
bine, să știe ce gîndește fie
care jucător despre colegii Iui 
și despre echipă, numai atunci 
îi poți face colaboratori apra- 
piați. Experiența de la Petro
lul mi-a folosit foarte mult. Un 
singur exemplu : într-o zi ju
cătorii au venit Ia mine, l’a- 
honțu, Neacșu. Țopșa, Florea, 
Fronea, nu-mi mai amintesc 
exact, și mi-au spus : „nea Ilie. 
lunca las-o pentru noi. Avem 
și noi viața noastră, sîntem ti
neri..." Și i-am înțeles, nu mai 
înainte dc a Ie spune : „dar, 
să știți, marțea 
trenamente mai 
alizate". Și așa 
La primul antrenament de mar
ți le-am dat tema și m-am re
tras Ia marginea terenului. Am 
rămas surprins de modul cum 
au lucrat toți, de sirguința lor, 
chiar a unora care la antrena
mentul colectiv mai trăgeau pe 
dreapta".

Așa a ajuns Ilie Oană, fără 
să renunțe la exigentă, să ob
țină rezultatele pe care le-a 
obținut cu Petrolul. Și încă un 
exemplu în acest sens. La Ajax, 
la marele 
în care a 
pă, și cu 
mai mari 
teau obține, Ștefan Covaci se 
consulta cu echipa și avea in 
excelenții jucători Cruyff și 
Kaiser adevărati consilieri.

Dialogul ăntrenor-j’ucători 
trebuie să fie permanent. Au 
fost destui jucători care, din 
teren, au văzut bine jocul, au 
simțit unde lucrurile nu merg 
bine. Marii fotbaliști nu au 
gîndit numai pentru ei, ci pen
tru toată echipa. Așa a fost 
cu Di Ștefano, cu Suarez. Așa 
a fost la noi un Petschovschi, 
un Dobrin, Dumitru, Luccscu, 
Dinu, lordănescu, Dembrovschi. 
ca să dăm exemple din gene-

în perioada 
această echi- 
obținut celș 
care se pu-

Ajax, 
condus 
care a 
succese

Sava, 
Nuță

la

Henzel, Dumitrașcu, Drogcanu, 
Moldovan, Cheregi, D. 
Prună, Sabău, Cr. Sava, 
— jucători de cîmp.

Conform tragerii 
reprezentativa României 
partizată în grupa A) jntîlneș- 
te sîmbătă, cu începere de la 
ora 13,30, echipa Bulgariei. 
La ora 20,30 este programată 
partida Polonia — Cuba, tot din 
grupa A. Din grupa B fac par
te echipele R. D. Germane, 
R.P.D. Coreene, Cehoslovaciei 
și Ungariei.

sorti, 
(re-

Stelion TRANDAFIRESCU 

ECHIPA U E. F A. '88
LA TURNEUL

de azi si nînă la 
orașul Rackeve. din

asemenea, Că- 
o astfel de is- 
cu Steaua, din 
campionatului.

rațiile mai apropiate. Aceștia 
erau colaboratori apropiați ai 
antrenorilor, indiferent de nu
mele acestor tehnicieni de 
rang. Pentru aceasta însă an
trenorul trebuie să-și cunoas
că jucătorii, care nu sînt niște 
roboți, ci oameni cu plusurile 
și minusurile lor, cu stările 
și afecțiunile lor sufletești. 
Primul colaborator trebuie să 
fie căpitanul de echipă, dar, 
din păcate, în ultima vreme, 
căpitanii de echipă cu perso
nalitate, .nu numai simpli pur
tători de banderolă, s-au cam 
împuținat. Ștefânescu, lorgu- 
Icseu, Staneu, Stoica și KIein 
sînt singurii care s-au impus 
în aceste posturi atît de im
portante și au ajuns, dacă 
vreți, simbolul echipei. Ei. și 
prin ei — jucătorii, sînt a- 
devărate ajutoare ale antre
norului. Un antrenor care are 
datoria să cultive acest dialog, 
să-i cunoască bine pe jucători. 
Lucruri care nu se rezolvă 
doar într-un tur sau retur de 
campionat, ci de-a lungul mul
tor ani de colaborare.

Constantin ALEXE

CE AU DAT DIVIZIEI >„A“. IU ULTIMII 10 ANI, FINALISTELE JUNIORILOR ?
• Modelul: finalele cu Rednic și Bagi • Pe primele lecuri

deloc surprinzător S. C. Bacău și Corvinul...
' Subiectul acestei succinte retro
spective s-a născut dintr-o pură 
curiozitate. Un vechi cronicar de 
fotbal s-a întrebat la un moment 
dat : „Ce jucători au dat Diviziei 
«A» finalele campionatului națio
nal de juniori ? Ultimele zece, 
să zicem. Ar fi interesant de 
știut...".

Șl pentru că, intr-adevăr, este 
interesant de știut, am pornit pe 
firul ultimelor zece finale ale Ce
lei mal ample competiții pe care 
o are fotbalul nostru (ca număr 
de echipe participante) — cam
pionatul juniorilor republicani I- 
Așadar...

1976 : Steaua — S.C. Bacău 8—1. 
Victoria ia scor a bucureștenilor 
s-a datorat faptului că el au pre
zentat o linie ofensivă din care 
au făcut parte Ad. lonescu și 
Greaca, atac sprijinit eficient de 
Ștefan Popa. De partea cealaltă. 
In poartă Mîndrilă, în apărare 
Agachi, la mijloc C. Solomon șl 
Tismănaru. Jn față Vaman». O 
finală care a dat. deci, OPT 
cători Diviziei „A“. Scor : 
Pentru băcăuani I

1S77 : Chimica Tîrnăveni — 
irolul Ploiești 1—0. O finală 
trem de săracă în promovări. A 
fost finala Iul Laurențiu Boze- 
țan. cel care a Ieșit pregnant In 
evidență, fidnd șl autorul golului 
care a adus titlul în micuța loca
litate transilvană, orașul 
Ioni. Fazekaș, Vunvulea 
mulți alții. Deci 1—0 șl 
movări.

Ju-
5—3

Pe- 
ex-

B»- 
Incă 
pro-

lut 
si 
la

F.C.1978 : Progresul Vulcan 
Baia Mare 1—0. De Ia învingători, 
un singur jucător a ajuns plnă 
tn Divizia „A" — L. Săndol. De 
la învinșii pregătiți de antreno
rul M. Redeș. doi fotbaliști buni 
vor urca treptat șl vor ajunge în 
naționala de juniori, apoi la se
lecționata de tineret șl, Implicit, 
pe prima scenă : Tătăran si Dinu 
Moldovan. Scorul promovărilor :
1—2 I

— „U“ Cluj-
după „epilo- 

Au clstigat

1979 : S.C. Bacău 
Napoca 7—6 (0—0. 1—1). Finală
pasionantă, decisă 
gul“ penaltyurilor. 
băcăuanii, de la învingători re- 
mareîndu-se Borcea, Vîscreanu, 
Fîșlc. Movilă, care vor deveni și 
divizionari ,.A“. Surprinzător, 
„U“, performera campionatului.

țin jucătorul care a marcat pa
tru sau cinei goluri într-un meci, 
chiar dacă ele n-au fost... con
secutive 1

1UE PREDA. ORÂȘTIE. Prima 
minge, la serviciu, a unul jucă
tor de tenis — s-a calculat acest 
lucru — poate atinge o viteză de 
aproape 290 kilometri pe oră. 
Dacă o minge trimisă cu o ast
fel de viteză trece peste fileu și 
atinge spațiul regulamentar ad
vers. ea este aproape imposibil 
de respins. Dar este greu de ser
vit o minge cu atîta forță și cu 
atîta precizie. De aici, și aplau
zele care subliniază o astfel de 
performanță, prin care adversarul 
este redus la neputință, acesta 
sperind, cel mult, să-și ia re
vanșa la rîndul Iul...

Printre divizionarele

CHIMIA SE PREGĂTEȘTE ACASĂ,
CU GÎNDUL DE A
Chimia a pornit pe drumul 

pregătirilor la 7 iulie. A pornit 
cu Marcel Pigulea, tehnicianul 
care a mai antrenat-o în pe
rioada anilor 1976—1981. De 
data aceasta, secondat de Lu
cian Câtargiu si Marian Basno, 
căpitanul echipei. • Cu cine a 
început lucrul „trio-uT" de an
trenori ? Cu un singur portar. 
Păuna (!), și cu jucătorii de 
cimp. Basno. Cincă, Preda. U- 
drea, Tclespan, Lazăr, lovan, 
Carabageac, Vergu. Deaconescu. 
Verigcanu și Ancuța. Lipsesc — 
nemotivați — Pavel, Neculce, 
C. Ghcorghe și Albu. Ce gîn- 
duri au. rămîne de văzut. In 
orice caz. conducerea cluoului 
este decisă să ia cele mai dras
tice măsuri împotriva lor dacă 
în cel mai scurt timp nu se 
vor prezenta la echipă, așa cum. 
de altfel, a luat și față de 
Gîngu. mai demult suspendat 
pe o perioadă nelimitată. 0 A 
fost promovat de Ia juniori mij
locașul Staneu, un autentic ta
lent (se spune), de care s-a o- 
cupat, de mai mulți ani. Traian 
Popa, șeful centrului de copii 
și juniori al Chimiei. S-a re
nunțat la Catrina și Iepure, iar 
Buduru. împrumutat de la F.C. 
Constanta, s-a înapoiat la e- 
chipa de pe litoral. • Lotul 
urmează să fie completat cu 
încă 3—4 jucători experimen
tați, cu care conducerea clubu
lui se află în tratative. 0 După 
vacanță, jucătorii s-au prezen- 

»

lacu opt titluri 
nici un Jucător 
scenă. Deci. 4—0

activ, nu va da 
pentru prima 

!
1986 : Dlnamo — Corvinul 3—2. 

După ce hunedorenii. marii fa- 
vorițl. au condus cu 2—0 1 O 
partidă de excepție, care va lan
sa. treptat spre marele fotbal 
jucători bine cotați : Balaur, Po- 
picu, Frîncu, Ivan, Niculcioiu,
D. Zamfir, din echipa lui Con
stantin Frățllă. Rednic, Colesniuc, 
Tirnoveanu, Onnenișan, Gabor. 
O finală cu trei „canguri”. Dorel 
Zamfir venind din echipa litora
lului. Scorul divizionarilor „A“ :
6—3.

1981 : Metalul București —
C.S.Ș.  Brașovla 1—0. Un singur 
jucător va ajunge pînă în divizia 
„A“ — Mandoca. de la Învinși.

1982 : Corvinul — F.C. Constan
ța 4—2. Una dintre cele mai 
spectaculoase partide, la startul 
el allniindu-se echipele unor pe
piniere deosebit de productive. 
Finală Mateuț — Hagi, viitorii 
„tricolori".

1983 : Corvinul — Chimica Tîr
năveni 2—1. Din nou „la rampă" 
Mateuț. Vor promova și Chirocid 
șl Bardac, dar nu vor rămîne. 
De la Învinși vor ajunge In „A" 
Deac, Mureșan șl Claudiu Boze
șan.

1984 : Partizanul Bacău — Di
namo 6—4. Promovați : Manasă 
șl Ursică de la băcăuani, Baicea 
de la învinși, dar dinamovlstul 
va trece apoa la C.S. Tîrgoviște 
In Divizia „B".

MÎINf, RETURUL BARAJULUI PENTRU DIVIZIA „C
Miine, cu Începere de la ora 

17. în 19 localități din țară se va 
disputa returul barajului pentru 
Divizia „C*. ia care iau parte 
echipele campioane ale județelor 
șl campioana municipiului Bucu
rești. Iată programul, împreună 
cu rezultatele înregistrate în pri
ma etapă șl arbitrii de centru, 
făcind mențiunea că același au 
condus șl partidele din tur :

Cuprom Abrud — C.F.R. Sime- 
ria (I. Tărcan — Reghin) 2—4 
(meciul Se va juca la Roșia Mon
tană) . ,Auto Timișoara — Strungul 
Chișlneu Crlș (Gr. Macavei — 
Deva) 0—1.Proletarul Bacău — Fortus Uti
laj Greu lași (C. Gheorgh» — 
Suceava) 0—1.

Gloria Berevoeștl. jud. Argeș — 
C.S.U. Mecanica Sibiu (Gh. Con
stantin — Rm. Vilcea) 1—3.

Recolta Rozavlea, jud. Mara
mureș — Gloria Beiuș (M, Salo- 
mir — Cluj-Napoca) 0—3 (la Si- 
ghet). _ ,Laminorul Bedean — Lacul 
Ursu Sovata (R. Petrescu — Bra
șov) 0—2.Petrolul Tîrgoviște — Torpedo 
Zămeștl (D. Petrescu — Bucu
rești) 1—3. ,Uz. Progresul Brăila — Victoria 
TJorești (R. Matei — București) 
0—5.Laminorul Focșani — Petrolis
tul Rm. Sărat (Ad. Porumboiu — 
Vaslui) 2—3.

Granitul Babadag — Unirea

EVITÂ...

zile au cuprins 
antrenament, ca- 
readaptarea or- 
efort. De altfel 
pleca din loca-

fi efec- 
cu con- 

tactic. 
„Avem 

multiple 
în mod 

jocu- 
apărare. 

Ia punct, 
a 50 de 

ne dă de

EMOȚIILE
tat Ia startul pregătirilor in
tr-o bună stare de sănătate. • 
Primele șase 
numai cîte un 
re a urmărit 
ganismului la 
Chimia nu va __ ____ ___
litate. pregătirile desfășurîndu-se 
pe stadionul din „Zăvoi*. De 
duminică 14 iulie conținutul an
trenamentelor va fi modificat 
structural. Zilnic, vor 
tuate cîte două ședințe 
tinut fizic. tehnic, 
• Marcel Pigulea : 
mult dc lucru, pc 
planuri. Mă preocupă, 
special. îmbunătățirea 
lui în faza de 
care, nefiind nusă 
a dus Ia primirea 
goluri, cifră care _  ______
gîndit. în al doilea dnd, tre
buie să ne îndreptăm atenlia 
spre mărirea vitezei de ioc. E- 
chipa — mi se snune — a ac
ționat foarte lent, chiar și in 
jocurile disputate ne teren nro- 
priu, ceea, ce a permis adver
sarilor să se închidă in apăra
re. Sper că jucătorii. învătînd 
din greșelile comise in cam
pionatul trecut, sîni deciși să 
se pregătească ca toată dărui
rea, astfel ca. în campionatul 
care se apropie, să fie scutiți 
de emojii și echipa să ocupe 
un loc în prima jumătate a 
clasamentului". Vorbe frumoa
se. Să vedem fantele.

Gheorghe NERTEA

Și a 
Greaca, frații 

Ca- 
de-

1985 : F.C.M. Brașov — Olimpia 
Satu Mare 1—0. Victorie decisă de 
divizionarul ,,A" Cadar. Alături 
de el, un debutant al ultimei e- 
tape de campionat — Dragomir. 
Neșansa Olimpiei din acest punct 
de vedere (ca și a celorlalte e- 
chipe de ,.B“ ajunse !n finală) 
rămîne aceea că ea se află în 
eșalonul secund, eșalon de 1» 
care promovările se fac mult 
mai greu.

$1 acum să tragem linie și să 
răspundem la întrebarea Inițială. 
Așadar jucători promovați : 39. 
Dintre aceștia. 24 au evoluat și 
în reprezentativa de juniori 
țării (Șt. Popa. ~ ----
Bozeșan, Tătăran. Manasă. 
dar) iar 5 dintre ei au făcut 
plasarea la Antipozi de unde s-au 
întors cu medalia de bronz a 
Campionatului mondial de ju
niori ; Gabor, Rednic, D. Zamfir, 
Balaur, Viscrcanu. în sfîrșit. ur- 
cîncl spre vîrfui piramidei. îl 
găsim acolo sus. adică în echipa 
națională a României, pe Rednio, 
Mateuț, Gabor. Hagl. Bine ar fi 
ca fiecare finală de juniori să ne 
ofere câte un Rednio sau un 
Hagl...

în încheiere, un clasament nu 
lipsit de interes, mar ci nd promo
vările „finalistelor* și care su
gerează efortul cluburilor în creș
terea juniorilor din „grădina 
proprie".

1. S.C. Bacău
2. Corvinul
3. Dinamo
4. Chimica Tîrnăveni

5-fl.  Steaua
F.C.M. Brașov 

7*8. F.C. Baia Mare 
F. C. Constanța

9. Progresul Vulcan 
O temă de meditație 

toți, dar mai ales pentru 
sen ți în acest clasament.

11 
a 
««
3
3
3
3
1

pentru 
cel ab-

Laurențiu DUMITRESCU

a

Mănăstirea. jud. Călărași (M. N1- 
culescu — București) 0—2.

Mineru’ Mătăsari. jud. Gorj — 
Automecanica Reșița (V. Titorov 
— Drobeta Tr. Severin) 0—1 (la 
Metru)Elecbromoto-r Cluj-Napoca — 
Stăruința Bervenl, jud. Satu 
Mar* (M. Neșu — Oradea) 2—2.

Electrica Constanta — petrolul 
Roata de Jos, jud. Gorj (M. Con- 
stantinescu — București) 2—2.

Tractorul Miercurea Clue — 
I.P.T. Intorsura Buzăului. jud. 
Covasna (Fl. Popescu — Ploiești) 
0—1.Chimistul Rm. Vilcea
IEELAS Craiova (G. lonescu — 
București) 0—0.

Metalul Huși

Jiul

., __ Gloria Ivești,
j ud.~ "Galați (A. Gheorghe — P. 
Neamț) 2—6. .Victoria Vînju Mare. jud. Me
hedinți — Metalul Scorniccștl <1. 
Crăciunescu — Rm Vilcea) 1—2.

Filatura Fălticeni — Danubiana 
Roman (V. Antohi — Iași) 1—3.

Voința București — Cetatea Tr. 
Măgurele (Al. Mustătea —> Pi
tești) 2—1. ,Reamintim că în caz de egali
tate a ambelor rezultate (tur șt 
retur) după 90 minute de joc. se 
va recurge la prelungirile regula- 
mentare și apoi la loviturile de 
^Tr* virtutea articolului 35, ali
neatul f din ..Organizarea activi
tății fotbalistice», trei echipe au 
promovat direct în Divizia „C* 1 
Cristalul Dorohoi. Unirea Urziceni 
șl Chimia Victoria Zată>-



TURNEE INTERZONALE SAH
ASTAZL START IN CAMPIONATE!.!
EUROPENE DE JUNIORI Șl CĂDEȚI 

LA TENIS DE MASĂ

• IN RUNDA A OPTA a 
turneului interzonal feminin 
de la Havana, suedeza Fia 
Cramling a cîștigat, in 44 de 
mutări, Ia Dana Nufu, după 
ce maestra română a comis 
o greșeală în timp ce se afla 
în avantaj pozițional. Alte re
zultate : Ahmîlovskaia — Vo- 
kralova 1—0 ; Saiatova — Fro- 
meta 1—0 ; Veroczi — Walker 
1—0. în clasament conduce 
Cramling, cu 5 puncte, urmată 
de Dana Nuțu — 4,5 puncte, 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.) 
— 4 puncte (2) etc.

■ • BARAJ LA JELEZNO- 
VODSK. Marta Litinskaia 
(U.R.S.S.) și Wu Ming Qien 
(R. P, Chineză) s-au calificat 
pentru turneul candidatelor la 
titlul mondial, programat să se 
desfășoare în februarie 1986 
(locul de disputare nu a fost 
încă desemnat). Cel de-al 3-lea 
„bilet" și-l vor disputa în- 
tr-un barai de șase partide 
poloneza Agnieska Bruszlman 
si sovietica Liudmila Zaijcva. 
In partidele întrerupe din ul
tima rundă. Zaiteva a cîștigat 
la Ivanka si Hojberg la Mu- 
reșan.

---------Carnet extern -------------------------

LUPTA ÎMPOTRIVA DOPAJULUI

CLASAMENTUL : 1. Marta
Litinskaia (U.R.S.S.) 11 puncte 
din 15 posibile. 2. Wu Ming 
Qien (R. P. Chineză) — IO1/» 
puncte, 3—4. Liudmila Zaiteva 
(U.R.S.S.). Agnieska Brusztman 
(Polonia) — 10 puncte. 5—6. 
Nona Gaprindașvili. Svetlana 
Matveeva (U.R.S.S.) — 9Vi
puncte. 7. Nina Gurieli 
(U.R.S.S.) — 9 puncte. 8. Mar
gareta Murcșan (România) — 
8 puncte. 9. Nina Hojberg (Da
nemarca) — 7*/j puncte. 10—ÎL 
Giovanna Arbunici (Chile), 
Ilona Glaz (Israel) — 7 puncte, 
12. Maria Ivanka (Ungaria) — 
5*/i puncte. 13. Rohini Kha- 
dilkar (India) — 5 puncte, 14. 
Liu Șeian (R. P. Chineză) — 
41/» puncte, 15—16. Julienne 
Lebel (Franța), Pepitta Ferrer 
(Spania) — 3 puncte.
• „INTERZONALUL" MAS

CULIN. învingîndu-1 în run
da a 7-a pe spaniolul A. Gon
zales, marele maestru sovietic 
R. Vaganian l-a ajuns în frun
tea clasamentului pe compa
triotul său A. Sokolov, care a 
remizat cu L, Polugaevski. 
Alte rezultate : Gutman — 
Sax 1—0, Petursson — Short 

0—1, Anderson — Li Zunian 
și Jansa — Ljubojevici remi
ze. CLASAMENTUL : A. Soko
lov, R. Vaganian (ambii 
U.R.S.S.) 5*/j p, Y. Seirawan 
(S.U.A.) 5 p. J. Van der Wiel 
(Olanda) 4*/i (1), V. Jansa (Ce
hoslovacia) 4‘/3 p, L. Ljubo
jevici (Iugoslavia). L. Gutman 
(Israel), N. Short (Anglia), 
L. Polugaevski (U.R.S.S.) 4 p,
E. Torre (Filipine) 3'/i p (1), 
II. Anderson (Suedia) 3l/i p 
etc.
• GLIGORICI VA ARBI

TRA MECIUL KARPOV — 
KASPAROV. Aflat în vizită la 
Belgrad. în drum spre Mosco
va. unde va urmări pregătiri
le pentru organizarea meciului 
dintre marii maeștri sovietici 
Anatoli Karpov și Garri Kas
parov pentru titlul mondial de 
șah, Florencio C^mpomanes, 
președintele Federației inter
naționale de șah (FIDE), a con
firmat că arbitrul principal al 
acestui meci va fi marele 
maestru iugoslav Svetozar Gli- 
gorici. care a condus și prima 
întîlnire-maraton de 48 de 
partide. După cum se știe, me
ciul pentru titlul mondial ur
mează să înceapă la 2 septem
brie în capitala Uniunii So
vietice.

în capitala Olandei, Haga, 
încep azi Campionatele euro
pene de tenis 'de masă pen
tru juniori - (ediția a XXVU-a) 
și cădeți (ediția a Xl-a). la 
startul cărora sînt prezenti ju
cători si jucătoare din An
glia, Cehoslovacia. Ungaria, 
Suedia, Uniunea Sovietică, R. F. 
Germania, Iugoslavia. Austria. 
Franța, Olanda. Belgia Ș.a. 
Printre principalii favoriti se 
numără tineri sportivi binecu
noscut! de pe acum în arena 
internațională, componenti ai 
reprezentativelor naționale res-

„Turul Iranjci" 
'EXCELENTĂ MEDIE ORARĂ 

In Întrecerea feminină
In „Turul Franței" numai ckdlH- 

teae au fost vineri în atenția a- 
de sport, disputa mas

culină avind zi de pauză (slmbăită 
ane loc etapa a 14-a : Autnans — 
Meandre — St. Etienne — 179
km). Alergătoarele și-au dispu
tat etapa a 11-a, c/t individual 
pe 22,5 km, la St. Nizier, în care 
victoria a revenit liderei clasa
mentului general, Marla Canina 
(Italia). Ea a parcurs această dis
tanță în 33:03 (o excelentă me
die orară : 41,383) devanstad ou 
34 s pe cea de a doua în clasa
mentul general, Jeannie Longo 
(Franța). Astfel între aceste două 
concurente diferența în clasamen
tul general este acum de 13:48. 
Sîmbătă la feminin are loc etapa 
a 12-a : Senreires — St. Etienne 
(<64 km). 

pective. între care Andrei I 
zurov, Carol Prean, Ilja Lu 
lescu. Thomas von Sche 
Elena Kovtun, Csila Bate 
Raisa Diacenko, Jean Mi» 
Saive, Milan Grman, Ka 
Noi ten.

Cu o frumoasă carte de 
zită, pe care sint înscrise t 
torii importante în acea 
mare competiție a tenisului 
masă juvenil, se prezintă 
Haga și reprezentanții Ron 
niei. La ediția precedentă 
„europenelor" de juniori si 
deți, de la Linz — 1984, 
deții noștri și-au trecut în p 
mares titlul european la si 
piu fete (Otilia Bădescu) 
dublu (Otilia Bădescu. Kir 
Lohr), medaliile de argint 
echipe fete (Bădescu. Lohr 
Anca Chelcr), la echipe și d 
blu băieți (Călin Creangă. 1! 
mulus Revisz). Toți aceștia, 
un plus de experiență, se a 
și la startul competiției cc 
tinentale din acest an, hol 
riti să-si apere si să-si cons 
lideze prestigiul cîștigat. 
rîndul lor. juniorii și iunie 
rele (acestea nu au concui 
la ediția precedentă) doresc 
se afirme' într-o dispută ca 
se anunță mai echilibrată d 
cit precedentele, dar purtîi 
amprenta obișnuită a dîrzeni 
și dorinței de afirmare spec 
fice tinereții.

Miercuri 17 iulie se înche 
concursul ne echipe, iar sin 
bătă 20 iulie proba indiv 
duală.

Comitetul" Internațional 
Olimpic și alături de el toa
te federațiile sportive inter
naționale au inițiat o ac
țiune amplă. concertată, 
pentru eradicarea utilizării 
de către sportivi a anumitor 
tratamente medicamentoase, 
cu substanțe care figurează, 
de acum, pe o listă, asa- 
zis, neagră. în acest scop, 
a fost extins tot mai mult 
controlul nu doar la mari
le competiții internaționale? 
ci și la unele de mai mică 
anvergură, tot maj mare fi
ind și numărul sportivilor 
„testați".

Zilele trecute, agenția de 
știri japoneză „Kyodo" a 
transmis, din Tokio, că 
C.I.O. a recunoscut și acre
ditat laboratorul de cerce
tări medicale „Mitsubishi 
Yuka“. Acesta este primul 
laborator oficial din. Asia, 
învestit cu puteri depline 
de control. Acreditarea șa 
a fost făcută de C.I.O. în 
urma rezolvării cu succes a 
unor teste foarte pretențioa
se pretinse de comisia me
dicală a forului olimpic in
ternational.

între altele, noul labora
tor va funcționa, din plin, 
in zilele Universiadei de 
vară, la sfirsitul Iur.ii au
gust. care va avea loc. după 
cum se cunoaște. în locali
tatea japoneză Kobe.

în legătură cu lupta îm
potriva dopajului, se comu
nică. iată, de peste Ocean, 
că forul olimpic american 
învestește suma de 800 000 
de dolari Dentru realizarea 

9 ALERGĂTORUL BRITANIC Todd Ben- 
nett g devenit. La începutul lunii martie, 
campionul european de sală al cursei de 
400 m. Mai mult chiar, în întrecerile de 
la Atena cu rezultatul de 45,56 s, el a 
stabilit și un record mondial indoor. Ben
nett a fos* campion european de juniori 
în 1981 la Utrecht. Interesant este faptul 
că în 1977 cînd a. început atletismul, Ben
nett era alergător la... 1500 m obstacole (4:15,0) 
• SĂRBĂTORIND două decenii de existență, 
revista americană „Tennis" a stabilit că 
în acest interval crle mai spectacu
loase partide au fost : Bjorn Borg — John 
McEnroe G—6 7—6 6—3 6—7, 8—6) în fi
nala turneului de la Wimbledon 1980, Ken 
Rosewall — Rod Laver (4—6. 6—0. 6—3. 6—7, 
7—6) în finala campionatului W.C.T. din 
1972 Margaret Court — Billie Jean King 
(14—12. 11—9) în finala turneului de la
Wimbledon 1970 Arthur Ashe — Jimmy 
Connors (6—1 6—1 5—7. cH-4) în finala
turneului de la Wimbledon 1975 și Pancho 
Gonzales — Charlie Pasarell (22—24, 1—6, 
16—14. 6—3 11—9) meed din primul tur la
Wimbledon 196^ ft SOCIETATEA FRAN
CEZA de pshihologie a sportului de la An
necy a ora an 17a ‘ un interesant colocviu cu 
tema „Copilul și sportul" Au luat parte 
psihologi medici. nrofesori șl antrenori 
sneeial’zati in activitățile cu cei mai mici 
sportivi • A ÎNCETAT DIN VIAȚA la 
Hamburg Gerhard stock (75 ani), cî’știgă- 
tor ăi titlului olimpic ia aruncarea suliței 
la Tocuri’ iin 193' 71.84 m). La acea O-
limoîadă ou un reznltat de 15.66 m. el a 
cîstieat ș* medalia de bronz la aruncarea 
greutății Q RESPONSABILII ATLETIS

MULUI european vor stabili, la 19 august, 
chiar a doua zi după desfășurarea întrece
rilor grupei „A“ a „Cupei Europei ", la 
Moscova, componența reprezentativei con
tinentale care urmează să evolueze, la 4—6 
octombrie, la cea de a patra ediție a „Cu
pei mondiale" la Canberra (Australia) S 
MARIO VASQUEZ RANA, președintele 
Asociației Comitetelor Olimpice Naționale 
a făcut cunoscută opinia acestui for în

ceea ce privește propunerea unor canale 
de televiziune americane de a se desfășura 
dimineața întrecerile de atletism, înot și 
gimnastică, la J.O. din 1988, pentru a pu
tea fi realizata transmisiuni directe. dat 
fiind decalajul orar. Ca și C.I.O. și federa
țiile internaționale interesate. Asociația 
Comitetelor Olimpice Naționale nu efete de 
acord cu modificarea programului compe
tiției olimpice ! ft REVISTA .SWIMMING 
WORLD" i-a desemnat pe Kirstin Otto 
(R.D. Germană) recordmană mondială la 
260 m liber 1:57,75 — 1984 și pe Alex Bau
mann (Canada) recordman mondial și o- 
limpic la 400 m mixt, 4:17,41 — 1984 —

programului său de cerce
tări. Cu ocazia Festivalului 
national al sporturilor (24 
iulie — 4 august) care va 
avea loc la Baton Rouge, 
în Louisiana, vor fi testați 
300—400 de sportivi. în le
gătură cu această amplă ac
țiune, George Miller, secre
tarul general al Comitetu
lui Olimpic al S.U.A. a de
clarat': „Nu se va face niei 
un cadou celor decelați po
zitiv", ceea ce înseamnă... 
suspendarea lor din activi
tatea competitională. în a- 
celași timp însă George 
Miller a constatat, cu amă
răciune, că doar 20 din cele 
38 de federații sportive a- 
mericane au acceptat să 
participe la această campa
nie antidoping, cu caracter 
national !

Concomitent, dincoace de 
Atlantic. Comitetul Olimoic 
al Marii Britanii a intro
dus. obligatoriu, controlul 
antidoping la campionatele 
naționale de juniori Ia 
box. De asemenea, s-a con
venit. între federațiile de 
atletism din Marea Britanie, 
Cehoslovacia si Franța, ca 
în întilnirea desfășurată, re
cent. la' Gateshead, să se 
facă control potrivit norme
lor federației internaționale. 
Mai mult chiar, forul bri
tanic este un fervent sus
ținător al ideii controalelor 
inopinate ale sportivilor 
chiar în timpul antrenamen
telor și nu doar la anumite 
competiții.

Și lupta continuă...
R. Vil.

• După cum am mai relatat, 
fotbalul în sală se bucură de o 
popularitate din ce în ce mal 
mare pe toate meridianele, dar 
ta special ta Europa. In dorința 
de a uniformiza regulile după 
care se practică acest sport,
F.I.F.A.  a hotărlt ca ptaă la în
ceputul lui 1987 să elaboreze un 
regulament internațional. Este 
vorba d<e stabilirea exactă a du

ACTUALITATEA
• între 20 și 27 iulie, la 

Tuzla, în Iugoslavia, va avea 
loc campionatul european de 
baschet pentru junioarele II, 
așa numitele „cadete". Cele 12 
formații participante au fost 
repartizate în cadrul a două 
grupe : „A" : Finlanda, Fran
ța, Italia. România. Spania si 
U.R.S.S. ; „B“ : Belgia, Bulga
ria, R. F. Germania. Iugosla
via. Olanda si Ungaria.
• în urma desfășurării între

cerilor recentului campionat 
european masculin la Stutt
gart. în R. F. Germania, a 
fost stabilit următorul „5“ al 
competiției, tradiționalul „AII 
Stars" : Drazen Petrovici (Iu
goslavia) 197 cm, Valdes Val
ters (U.R.S.S.) 192 cm. Detlcf 
Schreinpf (R. F. Germania) 
205 cm. Fernando Martin (Spa
nia) 204 cm și Arvidas Sabo
nis (U.R.S.S.) 217 cm.

® Fiindcă veni vorba de 
„europenele" de la Stuttgart, 
s-a calculat că 73 de jucători 

ratei reprizelor, a dimensiunilor 
terenului etc. In acest scop, a 
fost alcătuită o comisie condusă 
de spaniolul Pablo Porta, care 
șl-a început activitatea încă de 
la sfirșitul lunii aprilie.
• Australianul Sir Arthur George, 

membru al Comitetului Executiv 
F.I.FA., a primit cea mai Înaltă 
distincție a Universității dta Syd
ney pentru îndelungata sa ac-

ÎN BASCHET
din cei 144 care au evoluat au 
măsurat peste 2 metri. Acest 
„concern" al uriașilor a avut 
următorii lideri : Behnke (R. F. 
Germania) 221 cm, Tkaccnko 
(U.R.S.S.) 220 cm. Blab (R. F. 
Germania) și Sabonis (U.R.S.S.) 
217 cm. Reprezentativa Uniu
nii Sovietice, noua campioană 
continentală, a avut o medie 
de înălțime de 2,037 m. iar cea 
a R. F .Germania de 2,020 m.

• Așa cum există un „ba
lon de aur" la fotbal, există 
la baschet, prin grija aceleiași 
firme „Adidas", un „panou de 
aur". Acesta i-a fost acordat 
baschetbalistului american Pa- 
trik Ewing (22 ani), student 
la Universitatea din George
town. considerat drept cel mai 
bun jucător din lume în acest 
sezon. „Panoul de argint" și 
cel de „bronz" au fost acorda
te sovieticului Arvidas Sabo
nis și, respectiv, spaniolului 
Antonio San Epifanio. 

drept cei mai buni înotători din lume, în 
sezonul trecut ft REPUTATUL SPECIALIST 
al canotajului din R.D. Germană, Johannes 
Wujanz a participat la un schimb de ex
periență cu tehnicieni ai acestui sport din 
Brazilia. Cu acest prilej a ținut o serie de 
conferințe tehnice și lecții practice în prin
cipalele centre nautice braziliene ft ÎN 
CURSA AUTOMOBILISTICA 500 de mile 
(804,5 km) de la Talladega. în care pilotul 
Bill Elliott a înregistrat o medie orară ex
cepțională — 299.73 km, învinsul său Kyle 
Petty a încheiat cursa la numai... 1,72 se
cunde, ceea ce, trebuie să recunoaștem, la 
o asemenea viteză, este un simplu fleac ! 
• PENTRU CONCURSUL de atletism „Ni- 
kaia“ de la Nisa la care își anunțase par
ticiparea și campionul mondial și olimpic 
Carl Lewis, organizatorii au luat măsura 
ca pista de elan, la săritura în lungime, 
să fie mărită de la 57,80 m la 67 m, cît îi 
trebuie faimosului atlet © PENTRU CA LA 
ST. GALL arbitrul n-a acordat un penalty 
pentru formația de fotbal locală, căreia i-a 
mai și eliminat un jucător. spectatorii au 
vrut să-și verse tot „of"-ul pe conducăto
rul jocului. A trebuit ca poliția elvețiană să 
folosească grenade cu gaze lacrimogene 
si să-l transporte pe arbitru cu elicopterul, 
Culmea este că în jocul respectiv, se splifle, 
arbitrul a condus foarte corect ! ft PEN
TRU A DOUA OARA din 1979. fostul cam
pion mondial de box Muhammad Aii a fă
cut o vizită în R.P. Chineză, la invitația 
oficialităților sportive din Beijing și Shang
hai. El a ținut cîteva conferințe despre 
box. Și Aii are ce spune...

Romeo VILARA

tivita Le pe tăirîmul popula râzăr 
fotbalului în această zonă a li 
mii. Distincția, denumită „Hont 
rary Fellowship", a fost primii 
pînă acum de numai cinci pei 
sanialwtăți.

© Tiniăirul internațional oland-c 
Ruud Gullit (22 ani) va juca î 
noul sezon la P.S.V, Eiiidhove: 
fiind transferat de Ia Fi*ycnoor< 
• G'Olgetenuil campionatului be 
gian. Martens (fost la echipa L 
Gantoise), va activa în viitor 1 
F.C. Malines. ft Scoțianul And 
Gray (29 and) a trecut de la E 
verbon la Aston Villa, unde 
mad activat acum câțiva ani (« 
chipă cu care a evoluat și 1 
București). © John Toshak, fos 
internațional în echipa Țării Ga 
Iilor, s-a văzut înlocuit reoen 
din funcția de antrenor pe car 
o deținea la Sporting Liisabons

* Turneul de ia Villeneuve 
D’Ascq s-ia încheiat cu victorii 
echiped Sparta Praga, învingătoa
re cu 2—0 (1—0) în finala susți
nută cu formația franceză R. C 
Lens. In partida pentru locul 3 
echipa belgiană Beveren a în
trecut cu 5—4, după executare: 
loviturilor de la 11 m, formați* 
franceză Lille. ft în finala tur
neului de la Paris, echipa belgia
nă Waregem a întrecut cu 4—3 
(3—1) formația Paris St. Germain, 
Au marcat : Desmet (2), Olmos 
(2), respectiv Jacques, Susici și 
Rochebeau. Pentru locul 3. F.C. 
Koln a învins cu 5—4, după lovi
turile de la 11 m, pe St. Etienne.

TELEX • TELEX
BASCHET ft Turneul masculin 

dotat cu „Trofeul William Jo
nes", grupa finală : Suedia — Co
reea de Sud 77—73, Chungwa 
(Taiwan) — Perugia (Italia) 
48—39, S.U.A. — Uruguay 60 -55. 
Conduce Suedia cu 9 p din 5 
jocuri.

SĂRITURI IN APĂ « Concur- 
sul de la Bolzano (Italia) a fost 
dominat de următorii sportivi : 
platformă bărbați, Bruce Kimball 
(S.U.A.)—vicecampion olimpic în 
1984 — 605,13 p Jorge Mondragon 
(Mexic) 572,32 p, Dan Watson 
(S.U.A.) 564,71 p ; trambulină — 
3 m, femei. Ju Ping Zhang (R.P. 
Chineză) 500,76 p, Kelly McCor
mick (S.U.A.) 484,65 p, Jan Yu 
(R.P. Chineză) 479.49 p.

TENIS • în „Cupa Galea", pri
mul tur. grupa .,A“, la Gyor : 
locurile 1—2 : Norvegia — Unga
ria 3—2, locurile 3—4 : Japonia — 
Cipru 5— 0 ; grupa „C“, la Lisa-, 
bona : locurile 1—2 : Monaco — 
Portugalia 3—2 locuirile 3—4: Belgia
— Turcia 5—0 © „Cu.pa Annie Sois- 
bault" (echipe femei sub 21 ani), 
jocuri pentru locurile 5—8 : Ma
rea Britanic — Olanda neprezen- 
tare, R.F. Germania — Elveția
2— 1 ; meciuri de consolare : Po
lonia — Luxemburg 3—0, Franța
— Danemarca 3—0. Ungaria —
Grecia 2—1 Turneul de la
Newport, în cadrul „Marelui pre
miu Nabisco", sferturi de finală: 
Tim Mayotte — Mark Slur 3—6,
6— 4, 6—2. John Sadrl — Scott 
Davis 6—3. 7—5. ft Turneul de la 
Gstaad (Elveția), ziua a patra : 
Forget — Glickstein 7—5, 6—7,
7— 5, GUnthard-t — Allan 7—6,
8— 7., Edmondson — Teltscher 0—6, 
7—5, 7—6. Viver — Keretic 7—6,
3— 6, 6-3.

VOLEI © în competiția feminină 
de la Tbilisi : Cuba — Cehoslo
vacia 3—0 (11. 12 9) U.R.S.S. —
Japonia 3—0 (9, 4. 9) ft Meci ami
cal feminin la Dunkerque : Fran
ța — S.U A. 2—3 (11, —12. —3,
10, If).
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