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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU ' EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

De azi, la poligonul Tunari

„INTERNAȚIONALELE" ROMÂNIEI 
Șl BALCANIADA DE TIR

0 Numeroși campioni olimpici, mondiali și europeni 
pe standuri £ Primele probe încep la ora 9
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După încheierea Diviziei A de fotbal

CELE 18 COMPETITOARE Șl TRASEELE LOR
Acum, după ce „apele" cla

samentului s-au așezat, să în
cercăm o rapidă caracterizare 
a traseelor celor 18 diviziona
re A.

t. STEAUA BUCUREȘTI și-a 
dominat ca în nici o altă edi
ție adversarele. A obținut cel 
mai mare număr de victorii 
(26) realizat pînă acum de vreo

echipă intr-un campionat și 
cel mai mare număr de punc
te (57). Precedentele recorduri 
ii aparțineau din campionatul 
trecut : 23 victorii și 54 puncte, 
ceea ce demonstrează valoarea 
ascendentă a echipei militare.

2. SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI a readus publicul 
în „Regie" nu numai da-

torită mănunchiului de jucă
tori valoroși — in frunte cu 
Hagi, golgeterul — care evo
luează. în cadrul echipei stu
denților bucureșteni, ci și in 
urma fotbalului de calitate 
prestat. Locul 2 este cel mai 
bun reușit de această echipă, 
care aniversează 70 de ani de 
la inființare.

3. UNIVERSITATEA CRAIO
VA este în progres cu un loc 
față de ediția, trecută, cu toate 
că se află la ora schimbării 
generațiilor de jucători. Și se 
pare că noii veniți, crescuți In 
preajma unor Cămătaru, Ște- 
fănescu. Bălăci sau Beldeanu. 
promit mult

4. DrN’AMO BUCUREȘTI a 
pierdut două locuri șl șase

Mircea TUDORAN

(Continuare In pag. 2—3)

A

Hagi, in plină cursă spre titlul de golgeter. (Fază din meciul
Sportul Studențesc — F.C. Olt, 1—5). Foto : Aurel D. NEAGU

Sîmbătă, la Petroșani și București

SEMIFINALELE „CUPE! ROMÂNIEI**
înPopulara competiție „Cupa României", care se desfășoară 

cadrul „Dâciadei", programează sîmbătă semifinalele. La cererea 
iubitorilor de fotbal din Valea Jiului, dornici să o vadă pe dețină
toarea C.C.E., F.R.F. a hotărît — cu acordul ambelor cluburi — 
ea parlida Jiul — Steaua să aibă .loc la Petroșani (ora 17.30) ; 
Victoria și Dinamo au căzut de acord asupra stadionului D'namo 
ca loc de disputare a meciului lor (ora 18). i

Pe platoul poligonului Tunari, participanta la întreceri in timpul 
festivității de deschidere de ieri Foto : I. BĂNICA

Ieri la prînz, o frumoasă 
festivitate de deschidere cu 
multiple valențe artistice a pre
cedat startul întrecerilor ofi
ciale ce va fi dat astăzi, la 
ora 9, la poligonul Tunari, în 
Campionatele Internaționale de 
tir ale României și in cea de 
a 50-a ediție a Balcaniadei de 
tir. Performeri ai tragerii la 
țintă din Albania, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Egipt, Elveția, 
Franța. Grecia, Italia. Iugosla
via, Kenya, Peru, Polo
nia. Turcia, Ungaria. Ro
mânia au participat la 
această festivitate, ținînd astfel 
să sublinieze, o dată in plus, 
prestigiul de care se bucură.

„Internaționalele" țării noastre 
în lumea tirului. Cu atît mai 
mult cu cît această întrecere 
este inclusă în sistemul de Cu
pă Mondială, în . cadrul căruia 
se not realiza haremuri de oar- 
ticipare la Jocurile Olimpice 
din 1988. în același timp. Bal
caniada este și ea una dintre 
cele mai vechi competiții la 
nivel balcanic din toate spor
turile și, firesc, performerii 
din Albania. Bulgaria. Grecia, 
Turcia si din tara noastră do-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

START LANSAT AL ÎNOTĂTORILOR SPRE MARILE COMPETIȚII
Cînd s-au stabilit două re

corduri mondiale și 19 ale țârii, 
iar cronometrele au consemnat 
destule alte performanțe de 
înalt nivel competitiv, o edi-

Iuții recente în diferite piscine 
de pe bătrînul continent, ge- 
nerînd noi și Îndreptățite spe
ranțe in perspectiva tot mal a- 
propiatelor Campionate Mon-

ție a Campionatelor Naționale 
nu poate fi apreciată, de bună 
seamă, decît ca o reușită. Cede 
patru zile de concurs de săp- 
tămîna trecută au avut, intr- 
adevăr, multe momente de 
vîrf, rezultatele dintr-o serie 
de probe reprezentlnd bineve
nite confirmări ale unor evo-

..Internaționalele11 de pentatlon modern

UN IMPORTANT TEST ÎN VEDEREA „MONDIALELOR"
Zilele acestei săptămini au 

însemnat pentru componenții 
loturilor noastre de pentatlon 
modern o ridicare a cotei in
tensității pregătirilor,-avind in 
vedere faptul că duminică, de 
la ora 9, ei vor lua startul, 
alături de sportivi din Canada, 
Polonia, Ungaria și U.R.S.S., in 
cea de-a 26-a ediție a Campio
natelor " "" - - —
mâniei, 
care se 
portant 
dialele"

De la

Internaționale ale Ro- 
competiție tradițională, 
constituie într-un im- 
test și pentru „mon- 
din august, din Italia, 
o bază la alta, conform

La CIuj-Napoca:

minuțiosului program de an
trenament, Marian Gheorghe 
— campionul nostru. Dragoș 
Pătrui, Lucian Țintea (care al
cătuiesc prima reprezentativă 
de seniori), Corneliu Isac, Lau- 
rențiu Mosor, Sorin Faur (e- 
chipa I de juniori), ca și cei
lalți sportivi 
secunde, 
pregătiri 
înot, tir 
examen 
antrenorul coordonator 
ghe Tomiuc —, avînd în vede
re că sportivii oaspeți, cu deo
sebire cei din U.R.S.S, și Un
garia, sint foarte bine pregă
tiți, Ia toate concursurile in
ternaționale din acest sezon el

au 
Ia 
Și 

dificil

din selecționatele 
efectuat 
călărie, 

cros. „Va
ne

intense 
scrimă, 
fi nn 

spunea 
Gheor-

afiîndu-se pe primele locuri. 
Evident, ținînd seama de va
loarea participanților, am pus 
accentul pe probele deficitare, 
precum și pe cele în care se 
pot obține puncte de la adver
sar, cum este cazul 
știe, acest concurs 
unul din jaloanele 
spre Campionatele 
astfel că, de modul 
comporta sportivii aici va de
pinde in mare măsură șl răs
punsul privind componența lo
turilor noastre pentru compe
tiția din august".

scrimei. Se 
reprezintă 

pe drumul 
Mondiale, 

cum se vor

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. « i-a)

diale de la Madrid și a „euro
penelor" de juniori din Berli
nul Occidental. Deasupra tu
turor strălucesc, neîndoielnic, 
reușitele Tamarei Costache. 
Ceea ce este absolut firesc, din 
moment ce după 25,50 din se
rii, primul, îndelung așteptatul 
record mondial pentru natațla 
românească, junioara care do
mina anul trecut sprintul euro
pean a adus performanța maxi
mă In proba de 50 m — in
clusă în programul C.M. și 
C.E. — la excepționalul nivel 
de 25,34 secunde. Iar clasa 
elevei lui Mihail Gothe a părut 
și mai limpede (dacă mai era 
nevoie !) cînd ea a găsit im
presionante resurse, la doar 24 
de ore după ce-și trecuse pen
tru a doua oară numele in 
tabela cronologiei recordurilor 
lumii, spre a opri cronometrele 
la timpul de 56,23 pe „sută", 
arătîndu-se realmente capabi
lă să coboare cît de curînd 
sub limita celor 56 de secunde. 
Să subliniem, din nou, că plo- 
ieșteanca mai deține alte cinci 
rezultate pentru topul mondial 
al anului in proba lungimii de 
bazin olimpic, devansate doar 
de un 25,62 Înregistrat in fe
bruarie de celebra Kristin 
(R.D. Germană), figurînd, 
odată, la *100 m liber cu 
cifre între cele mai bune

Stela Pura

Otto 
tot- 

două 
con-

semnate în ultimele nouă luni 
în arena internațională.

înaintea „naționalelor" de la 
bazinul „23 August" — intrat
cu cinci ani în urmă, cu oca
zia Universiadei de la Bucu
rești, in rîndul piscinelor cu
noscute și apreciate în lumea
natației —, afirmam că înotul
românesc dispune, la această 
oră, de un grup de performe
re de ridicată valoare, probată 
în diferite competiții desfășu
rate peste hotare și în țara 
noastră. Iar Noemi Lung, Anca 
Pătrășcoiu, Carmen Bunaciu. 
Stela Pura au dat, alături de 
Tamara Costache, deplină a- 
coperire, în noi fapte afirma
ției, optimismului. Ba, mal

_______________ Geo RAFȚCH1
(Continuare in pag. 2—3)

„CUPA SPERANȚELOR" 
LA GIMHASTICĂ

Sala Sporturilor din Clui-Na- 
poca găzduiește, începînd de 
astăzi, cea de-a doua ediție a 
unei Întreceri republicane de 
real interes, deschisă celor mai 
tineri și talentați gimnaști, 
„CUPA SPERANȚELOR". După 
succesul de debut înregistrat 
anul trecut, la' Reșița, iată că 
acum se oferă cluburilor și a- 
sociațiilor sportive cu secții de 
gimnastică un nou prilej de 
a-și încerca forțele și de a-și 
verifica pregătirea într-un 
concurs „open", in care cerin
țele sint de categoria maeștri, 
iar prezenta în competiție nu 
este limitată de categorii de 
clasificare. Cu alte cuvinte, 
gimnaste și gimnaști de cate- 
______________________ >_______

(Continuare in vag 2—3)

Repere ale performantei de azi de mîînc M__==

ASCENSIUNEA SPOREULUI DOLJEAN, PREMISA SALTULUI VALORIC
în „Cetatea Băniei", la masa rotundă care a 

prospectat teritoriul performantei de azi și de 
miine au participat conf univ. ION RINDERU
— președinte și nrof. CONSTANTIN BOGDAN
— secretar al C.J.E.F.S. Dolj. prof. VASILE 
TILCA, inspector școlar de specialitate, prof. 
EUGEN ȘTEFANESCU — președintele C.S.M. 
Craiova, prof. VIOREL DOBRE — antrenor la 
C.S.Ș. Volei Lie. Ind. „N. Titulescu" și antre
nor secund 1a divizionara A feminină Uni
versitatea C.F.R. Craiova, prof. MIRCEA DU
MITRESCU — antrenor la C.S.Ș. Volei Lie. 
Ind. „N. Titulescu" și la Oltcit, FANE CIOACĂ
— profesor coordonator la C.S.S. Atletism Lie. 
„N. Băicescu". dr. SERB AN AVRAMOIU — 
medic șef al Policlinicii pentru sportivi, prof. 
ANGHEL DĂNUȚ — antrenor lupte greco-ro- 
marie la C.S.S. Olimpia Craiova, prof. PETRE 
PETCULESCU — antrenor coordonator la Cen
tral Olimpic de fotbal Craiova, prof. DUMITRU 
POPESCU — antrenor coordonator al centrului 
de scrimă craiovean și al lotului reprezentativ 
de spadă.

0 spirală urcătoare, nu o sinusoidă
L Rinderu : Doljul nu 

mai este un anonim, ca în 
urmă cu ci te va decenii, in 
sportul românesc. în pas 
cu marile transformări pe 
care le-au cunoscut a- 
ceste meleaguri oltene 
în anii socialismului 
și. îndeosebi, în EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
sportul, marea performan
ță, s-a înscris an de an pe 
spirala urcătoare a rezul
tatelor. reușind să evităm 
sinusoida. Clasările supe
rioare ale județului nostru 
în clasamentele Întocmite 
de C.N.E.F.S. in 1983 (loc 
3 — Ia J.M.U.. 4 — la C.M.

de seniori), ca și ale unor 
cluburi care promovează 
sporturi prioritare, de ma
re performanță (C.S.M. 
Craiova — locul 1 la atle
tism, prin reprezentanții 
săi la J.M.U. și C.M., ad 
fiind vorba de Cristieana 
Cojocaru-Matel, Margareta 
Keszeg, Mariana Ioneseu 
Lengyel, Sorin Matei, ele
vii antrenorului Nicolae 
Mărășescu) susțin aceas
tă afirmație. Sigur, insă, că 
locul 8 pe care se situează 
Doljul privind contribuția 
la formarea loturilor na
ționale nu ne poate mul
țumi. in această direcție

a performanțelor
trebuind să valorificăm 
mai bine potențialul pe 
care-1 avem.

F. Cioacă : Si pentru că 
vorbim de atletism, prima 
disciplină olimpică, ae 
care se ocupă la noi ou 
detașament numeros de 
tehnicieni, in unități spe
cializate, șl care se die- 
tinge prin performante le 
nivel național si Interna
țional ar trebui ca organele 
centrale de resort sa

Masă rotundă realizată de
Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. 2—J>
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Albul continuă atacul 
cu a mutare-rurpriză I

Alehin, 
mondial.

LA COTE 
MAXIME

tabla... Așa 
orb", formă 
mult gusta- 
a sportului 
seamă In 

demonstrații

Fără «ă vezi 
se joacă .șahul 
spectaculoasă și 
tă de practicare 
minții, mai eu 
cadrul unor 
susținute de mari maeștri. 
In fond, din moment ce In 
partidă calculul mutărilor 
se face numai mintal, da 
ce mai avem nevoie de eși
chierul cu 64 pătrățele 7

Aleksandr Alehin, campio
nul mondial al anilor ante
belici, de la a cărui moarte 
se Împlinesc 40 de ani, era 
și un virtuoz in șahul „ă 
l’aveugle*. Poziția prezenta
tă cititorilor (alb — Rgl. 
DgS, Tel. Ct5, Pa?, tt, g2, 
h2: negru - W, DfG, Tb7, 
Cg6, Pa7. M. C4. rt. g?. b7) 
provine dintr-un simultan 
de 26 partide oarbe, susți
nut la New York, în 1924. 
Iată cum a .văzut" neuita
tul Alehin Încheierea jocu
lui : L TeS+ 1 (forțează de
cizia ta 4 mutări !) 1— Cf8 
A CM+ 11 
nației...) î— 
B.-f» 4. DdS

.Recordul" 
care era ti 
a fost de 32 partide oarbe 
jucate simultan. In cadrul 
unei demonstrații ce a avut 
)oe la Chicago, in 1933. Cifră 
mărită ulterior de M. NaJ-

dorf (45), J. Flesch (52) și 
G. Koltanowski (56) la cote 
de-a dreptul incredibile.

Si fiindcă ne-am referit 
la șahul de nivel maxim, să 
reamintim că peste ceva 
mal mult de o lună (28 iu-

Intr on meci amical de rugby, la București

STEAUA - SELECȚIONATA
ARAAATEI SOVIETICE 18-20

încercind (și reușind 1) să 
depășească rigorile acestei luni 
de Cireșar, cu temperaturi de 
peste 30 de grade, rugbyștii de 
la Steaua au demonstrat din 
nou — în compania oaspeților 
lor din Selecționata Armatei 
Sovietice — frumusețea spor
tului cu balonul oval. Mergînd 
net pe acțiuni „la mină", pe 
șarje alternative, de o mare 
rapiditate, ți pe tentative de 
drop (de puțin nefinalizate), 
protagoniștii meciului amical 
de pe Stadionul din Ghencea 
au satisfăcut spectatorii, circa 
2 000. Cei care n-au avut oca
zia să asiste la acest meci au, 
realmente, ce regreta.

O partidă cu nu mai puțin 
de țase eseuri, unul mai fru
mos declt celălalt, rodul con
lucrării tuturor compartimen-

iată ce a o- 
sintetic, a-

Un reușit „duel" aerian intre L. Constantin 
(în dreapta imaginii) și A. Feodorov II 

Foto : Gabriel MIRON

DINAMO
CU

ISM
(poanta eombi-
D:h6 *-------
mat.

lui 
unul

lie) începe la Londra un | 
nou med pentru titlul mon- 1 
dial. Intre Garri Kasparov | 
și AnatoU Karpov. Urmă- ' 
toarea noastră diagramă cu- ] 
prinde una din combinațiile 1 
cele mai strălucite ale ac- , 
tuaîului campion, care l-a | 
Impus atenției pe dnd era i 
incă junior.

Radu VOIA

TURNEELE FINALE ALE DIVIZIEI A
DE BASCHET (a) -

F.R. Baschet • atabilit ca 
turneele finale ale Campionatu
lui Național masculin să se des
fășoare intre 25 șl 29 iunie, in 
sala Rapid din București (grupa 
1—6) si ta sala CJS.Ș. din Sibiu 
(grupa 7—11).

telor, 
ferit, 
ceastă Întrecere a- 
micală tradițională. 
Victoria a surîs 
oaspeților, chiar 
pe... linia de sosi
re, ca urmare a u- 
nui plus de deci
zie. Pentru că pînă 
în min. 79 Steaua 
a condus cu 18—14, 
îngăduindu-și să se 
relaxeze, conside- 
rind meciul jucat. 
Numai că acest a- 
vantaj de 4 punc
te, oarecum lejer, 
a fost anulat în ul
timele 20 de se
cunde (!).

Realizatori: pen
tru Steaua, Codoi
— 2 l.p. și 2 transformări 
(același jucător a mai ratat 2 
l.p. din poziții excelente și a 
avut alte două tentative de 
drop), Giucăl și Rădulescu cite 
un eseu ; pentru Selecționata 
Armatei Sovietice, Neceaev — 
3 eseuri și Voropaev — 1 e- 
seu, Mironov și Bobrov — cite 
o transformare.

Brigada de arbitri formată 
din I. Vasîiică (Marcel Galan- 
da+Enciu Stoica) a condus 
foarte bine formațiile :

STEAUA : Hodorcă (Boldur)
— Fuicu (David), Enache, Tin

ca, Vărzaru — Codoi, Toma —
— Rădulescu (Căinaru), Gin
eai, C. Florea (Șerban) — 
L. Constantin, Moțoc — Dumi
trescu, Moț, Simonea.

SELECT. ARMATEI SOVIE
TICE : Bobrov — Salavatov, 
Neceaev, Fomin (Sorotkin), Vo
ropaev — Mironov, Franțuzov
— A. Feodorov I, Tihonov, 
Kușnariov • 
Sergheev — 
Medexa.

I,
- A. Feodorov II, 
Ivanov, Komisarov,

Tiberiu STAMA

START LANSAT AL ÎNOTĂTORILOR
(Urmare din pag. 1)

mult, celor cinci fete li s-a 
adăugat, cu un rezultat pentru 
topurile mondiale, un băiat, 
Ionuț Moțat 1 Noemi Lung a 
făcut un concurs excelent, con- 
firmînd marile sale resurse in 
procedeul-procedeelor, definind 
patru din primele șase înregis
trări in 1996 la 400 m mixt (da
că ar fi avut vineri măcar o 
adversară pe măsură, putea evi
dent ajunge la un 4:42), urci nd 
spectaculos și la 200 m — 
2:16,46, cu un progres substan
țial, de mal bine de două se
cunde. Revenită spectaculos in 
prim-plan. Anca Pătrășcoiu a 
dat o nouă dovadă a marelui 
talent (neconcretizat pînă acum

pe deplin) : constanță la inalt 
nivel, cu 1:02,68 ți 1 .-02,61 pe 
100 m spate, plus 2:13,90 la 200 
m, cu rezerve incontestabile. O 
evoluție a recăpătării Încrede
rii depline... După atJțla ani. 
Carmen Bunaciu iși menține 
locul in elită, la 100 m spate 
dar ți la fluture. Stela Pura 
a spulberat recordurile națio
nale la 200, 400 și 800 m, de- 
monstrind iarăși că este una 
dintre „vlrfurile" înotului 
juvenil Internațional. în fine, 
Ionuț Moțat a marcat un remar
cabil progres, mai cu seamă 
la 50 m, timpul de 23,01 fiind, 
indubitabil, de înaltă competiti
vitate.

în palmaresul Campionatelor 
Naționale din acest an se In-

„CUPA SPERANȚELOR- LA GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

goria a IV-a vor evolua Îm
preună cu sportive și sportivi 
de categoria I, eu exerciții de 
categoria maeștri. Este un ex
celent prilej pentru gimnastele 
Și gimnaștii talentațl de a se 
fcnmine ne plan national, de 
a-și dovedi măiestria și posi
bilitățile reale Ia marea per
formanță.

Ziua de vineri este rezervată

băieților, in cursul zilei de 
slmbătă vor evolua fetele, iar 
duminică dimineață rint pro
gramate finalele pe aparate. 
Din înscrierile făcute de aso
ciații ți cluburi Ia federația de 
specialitate, reiese că peste 150 
de gimnaste ți gimnaști vor e- 
volua ta fața spectatorilor din 
CluJ-Napoea, ta cele trei reuni
uni programate ta Sala Sportu
rilor,

scriu și alte nume. Per total. 
Clubul Sportiv Municipal Șco
lar Baia Mare a cucerit 14 ti
tluri de campioni (Pura 4, 
Lung, Pinter, Bart cite 3 șl o 
ștafetă), Dinamo 13 (Pătrășcoiu, 
Mușat, Stavrin dte 2, Bunaciu, 
Băcuicți, Vișan plus patru șta
fete), C.S.Ș. Petrolul ~ ’
3 (prin Costache), Lie. 
București 1 (Drăguleț). 
etalat calitățile tineri 
ca Marina Miclea, Luminița 
Dobreseu, Ramona Terțansehi 
(rarisimă performanța băimă- 
rencei de 14 ani, cu timpuri 
de podium ta toate cursele de 
craul, de la 50 la 800 m !), 
partial Andreea Szigyarto și 
alții incă. Dincolo de toate a- 
ceste constatări, de întrebarea 
care-1 frămlntă pe unii dintre 
oamenii înotului nostru — „ce 
vine din urmă, Ia ce nivel 7“ 
—, rămlne marele Imperativ al 
PREZENTĂRII LA NIVELUL 
OPTIM la marile, apropiatele 
competiții Internaționale. Am 
văzut că se poate, că există 
șanse reale pentru realizarea 
unor performanțe remarcabile 
la C.M. șl C.E. de juniori. To
tul e ca timpul rămas — pînă 
Ia finele lui iulie sau mijlocul 
lui august — să fie folosit cu 
Iscusință de tehnicieni, prin- 
tr-o implicare ți mal susținută 
a activului federației (secretar 
responsabil. Lucian Dumitrescu; 
antrenor federal, Dan Ionescu), 
astfel Incit frumoasele promi
siuni să se împlinească cu a- 
devărat !

* TROFEUL SPORTUL LA RUGBY

Ploiești 
lnd. 37 

Si-au 
sportivi

Oferit de ziarul nostru jucă
torului care reușește cel mai 
mare număr de eseuri intr-un 
campionat, Trofeul Sportul la 
rugby a fost cucerit în ediția 
încheiată duminică de dinamo- 
vistul CORNEL POPESCU, au
tor a 24 de încercări. Succesul 
dotatului sportiv ’este surprin
zător, deoarece ei și-a cîștigat 
locul in echipa Dinamo în re
tur. în urma lui s-au clasat : 
Plloțschi (Farul) 22, Fuicu

Lungu (Dinamo)(Steaua) 19,
18, David (Steaua) 16, Șt. Con
stantin (Farul) 14, Moț (Steaua), 
Zafiescu (Dinamo), V. Ion (Fa
rul) 11 etc. Cel mai eficace 
transformer : constănțeanul Va- 
sile Ion, cu 171 de puncte mar
cate (grivițearfbl T. Rado 156, 
sțelistul, AlexțwJțmM&l, dina- 
movistul Podărescn 110). Din
tre echipe, Dinamo a marcat 
124 de eseuri, Steaua 110, Fa
rul 107 ș.a.m d.

ASCENSIUNEA SPORTULUI
(Urmare din pag, J)

dirijeze fondurile privind dez
voltarea, pe acest unic criteriu 
de eficientă care este perfor
manța. Nici noi, cei din școli, 
nu ne străduim Întotdeauna cum 
ar trebui, pentru că, iată, din 
ograda noastră pleacă un mare 
talent, Simona Staicu (din co
muna Poiana Mare), pentru a 
se afirma, ca recordmenă de 
junioare mici la semifond, toc
mai la Deva I

C. Bogdan : Premisa esen
țială a performantei doljene de 
mîine constă In oadru] orga
nizatoric adecvat, în obiectivele

g.

2
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ATLETISM • ORGANIZATORII „interna
ționalelor" de atletism aa decis ca pentru 
elevii bucurestenl Intrarea la concurs să 
fie liberii. Din cel ce au dat curs invita
ției. ne-a Impresionat. In mod special. pre
zenta masivă a elevilor de la Lie. lnd. nr. 14 (dte etad dus utmbău șl a» atttea 
duminică), care sa venit Însoțiți de pro
fesorul tag. Victor Htacu. directorul liceu
lui. Si de prot. Silvestru Boatcă. director 
cu probleme educative. Un gest frumos, 
care ar trebui să tie urmat sl de alții la 
viitoarele competiții <te atletism. • PEN
TRU CA aa este prima oară (ar fi bine 
însă să fle^. ultima oarfi!). faptul
— inexplicabil — că sportivele dia echipa 
feminină a României, la meciurile cu An
aua si RJLFJS. Rusă, n-au avut echipa
ment uniformi Unele atlete aa concurat cu 
tricouri galbene, altele in albastru eu gal
ben. tricouri ne care le-au avut si atlete 
care nu ffteeau parte din formație, dar 
participau ia .Internationale". Ar fi mo
mentul ea Federația da Atletism să inter
vină eu autoritateI a STADIONUL .23 Au
gust" dispune de o tabelă electronică de 
afișare a numerelor partietoantUor Ia di
ferite probe, de emnținteare a rezultatelor. 
Ar fi bine tasă «â existe o corelare Intre, 
de exemplu, o premiere oarecare (clnd ar 
trebui anunțate si rezultatele) șl ceea ee 
se comunică spectatorilor. Nu de alta, dar 
se făcea premierea la suUtă Sl se comu
nicau rezultatele la— lungime. Nu este fi
resc să fie asa! (R. VIL)

AUTOMOBILISM • impresionant in
teresul 
geh de 
noaptea 
diverse 
tuzlaști 
adevărate ________ ______
teresant de arătat care________
nllor pregătite special centra raliuri
— Orca I'M HP. Trabant — St HP.
— TO HP. • în CONCURS, două etrotari

De care O acord! slblenfl acestui 
curse. La Raliul Dunării — Dada, 
— nu mal vorbim de ri! ta 

puncte de m traseu, sute de en- 
asteptau trecerea eoncurentUor! A- 

,sărbători nocturne auto". ■ IN- 
forta mași- - - Lada

da frați: N șl L Bolschih (U.R.S.S.) 
gemeni. B, il F< Vesselinov (Bulgaria), 
plus un altul. Eva sl Barna Veszoreml 
(Ungaria). (M. FR.).

BASCHET n ECHIPA feminină Metalul 
CSS. de pe lingă întreprinderea Metalur
gică Republica din Reghin, a anunțat, ta 
mod oficial, eă va lua parte la turneul 
de calificare pentru Divizia B. făclnd sl 
demersurile necesare pentru asigurarea ca- 
.zâril la Călărași (locul de disputare a 
competiției). Numai că. in ultimul mo
ment. președintele asociației sportive Me
talul (Vasile Gliga) a anulat participarea, 
motivtad că suma de bani afectată (Initial) 
baschetbalistelor este necesară— echipei de 
fotbal din campionatul Județean. Au ur
mat demersuri la O.J.T. Mures pentru re
nunțarea la serviciile solicitate (plătln- 
du-se. bineînțeles, penalizările ț legale) șl— 
greutățile provocate desfășurării turneului 
IHta retragerea unei participante. Ca să 
na mat vorbim de dezamăgirea jucătoare
lor. majoritatea foarte tinere sl dornice de 
afirmare. înțelegem pasiunea pentru fot
bal. dar nici chiar asa— (D. ST.).

MOT • O EMOȚIONANTA festivitate 
de retragere din activitatea eompetltională 
a fost organizată de federație pentru Irl- 
nel Pănulescu-Sopterian. Ptaă deunăzi 
multiplă campioană republicană si balca- 
■tcă. dublă medaliată la JMU. autoare a 
peste 200 de recorduri la diferite categorii, 
actualmente antrenoare in cadrul tlnărulul 
centru din Pitești. Irinel a primit sîmbfftă 
multe trofee sl calde aplauze, fosta el co
legă. Carmen Bunaciu. oferindu-1 un splen
did buchet de flori, a PRIMUL care l-a 
ftildtat pe Ionut Mușat pentru cobortrea 
sub Urnita celor 52 de secunde pe „sută" 
a fost Zeno Oprltescu, cel ce a detlntrt nn 
mal puțin de zece ani recordul probei. 
• DEȚINĂTOAREA celei mai bune per
formante mondiale a anului la «N m mixt. 
Wnsml Lung a ținut să facă un concurs 
excelent ea gtodul la C.M. de la Madrid.

dar sl „in amintirea ultimului clopoțel de 
Hceană". cum ne spunea, nostalgic, sensi
bila (proaspătă) absolventă a clasei a 
EH-a F de la Llc. Ind. 8 Bala Mare, unde 
lg~a avut colege pe cunoscutele Înotătoare 
RnlKo Palencsar sl Teodora Hauptrlcht. • 
UNELE ziare au consemnat luni recordul 
mondial de 25.50 la 50 m Hber feminin, 
de simbătă dimineața, nestllnd Insă de 
excepționalul 25,34 de stmbătă după-amia-
ză. De unde se vede, dacă mal era ne
voie. că prezenta „in miezul evenimentelor" 
este absolut necesară pentru o eu adevă
rat corectă Informare, a CELE mal multe 
Înscrieri la naționale — in proba de 100 
liber, eu 44 de participând, respectiv 31 de 
concurente. In contrast, cea mal slab 
populată probă a fost la 400 mixt băieți, 
eu doar opt înotători la start. (G.R.).

SCRIMA a o frumoasa 
TE a marcat sîmbătă. la ora 
lntea ultimelor două finale 
Sala Sporturilor din Craiova. 
eordată pe plan local unor 
eare. prin rezultatele lor. au 
forturilor depuse în „Bănie" _____  ___
marea acestei discipline olimpice, iar acum 
cinstesc prin muncă si frumos profil mo
ral statutul onorific de foști performeri, 
în fata actualilor scrlmeri fruntași al tării, 
ai antrenorilor acestora, prin străduința 
factorilor sportivi responsabili din Craiova, 
Rodlca 
Angela 
Viorica 
stanttn__ __  ____  _______ ___ ______
nu (profesori de educație fizică), Marlus 
Bunea (profesor de română). Llvîu Isăilă 
(electromecanic). Romulus Negrea (funcțio
nar). Adrian Cărămidă (medic). Dumitru 
Mănescu (inginer), majoritatea lor 
meri divizionari sl internaționali, au pri
mit frumoase distincții și aplauzele 
caldă prețuire ale asistentei. • DOI DIN
TRE CANDIDA TH la selecție. . floretlstul 
Z. Eder sl spadasinul A. Pop, ambii de la 
C.S. Satu Mare, au absentat de la întrece
rile de la Craiova. lnvolti ne plan local 
pentru motive personale, care însă nu pot 
tșece Înaintea obligațiilor de participare 
la • finală de campionat national. Se im
pun măsuri din partea federației. (P. SL.).

FESTIVITA-
amiezll, Ina- 
disputate In 
Dretulrea a- 

fosti soortlvi 
dat relifef e- 
nentru aflr-

Onu-PIotogea (desenator tehnic), 
Dlaconescu-Dondera Onformatidan). 
Bojon-Dudaț (dactilografă). Con- 

Dutu, Mircea Rotaru, Dan Podea-

scrl-
de

&

8

&

Și ultima z 
de tir, găzdu 
bucureștean I 
succes. A iți 
proba valorii 
vieticul Alek 
bunăoară, ini 
de pușcă 10 
de 590 p (1-ai 
slovacul Sabo 
românul E. ' 
p). O frumos 
națională a r 
Cristache, in 
viteză,- unde, 
p, i-a depăși 
săi urmăritori 
Vakinian și 1 
rul Kovacs, 
„doar“ 594 p.

Alte rezult 
masculin, ec

DE A
(Urmare

resc, mai m 
să-și înscrie 
ciștigătorilor 
jubiliară.

„Internațior 
an reunesc c 
tori de foar 
campioni olli 
europeni. A 
printre oasp 
albaneza Dia 
nă a Europi 
pe cehoslova: 
campion moi 
teză, pe fran 
campion eur 
nari, în am 
liber, pe un, 
ga, campion 
la Moscova, 
liberă 6° f.e. 
ții. O 
former,,
prezenți, așa 
poligonul bu 
misă cit 
ca si de _ 
realizate să 1 
nivel. Nu o < 
nari a intrai 
prin recordu 
Gospodarii ț 
tot sufletul

lia 
-1 ti

se 
as

DOL
8! «t»!'.-'1
clase,! în sistemul județean ude 
selecție care se bazează pe apor
tul a 128 profesori de educație 
fizică, arondați, totodată. pe 
cluburi si asociații pentru a-i 
depista și deprinde pe micii 
sportivi cu performanța In ra
murile prioritare. în județul 
nostru se practică 24 de ra
muri sportive, 10 fiind priori
tare (atletism, box, lupte, fot
bal. volei, serimă, tenis de ma
să, caiac-canoe, gimnastică, că
lărie), primele 5 dintre ele 
fiind de înaltă performanță. 
Sistemul competițional propriu 
angrenează săptămînal. In pe
rioade 
echipe 
turile 
numai 
loarea.
1984 Doljul să 
sale medalii olimpice 
sportul românesc, iar în 1985 — 
medalii la toate marile compe
tiții unde a avut reprezentanți 
incluși în Ioturile naționale.

E. Ștefănescu : O ierarhie 
actuală a rezultatelor ți pers
pectivelor, cred că ar situa pe 
primele locuri : 1) atletismul, 
2) tenisul de masă, 3) fotbalul, 
4) scrima. 5) caiacul-canoea, 6) 
boxul. Un clasament care ne

de vîrf, peste 1000 de 
Si concurent! din spor- 

individuale. pentru că 
competiția triază va- 
Astfel, am ajuns ca în 

obțină primele 
pentru

Cadrul de pregătire
M. Dumitrescu : N-ar fi. oare 

firesc, ca atunci clnd. Intr-o 
perioadă sau alta, un sport tra
versează o perioadă mai difici
lă, cu recul pe plan internatio
nal, accentul să se pună mai 
mult pe eșalonul juniorilor 7 Iar 
stimularea echipelor care con
stituie un real suport loturilor 
reprezentative sau cîștigă cam
pionatul national de junior! să 
aibă în vedere si întîlnirile 
internaționale 7 Clubul nostru

a

cesită, totu- 
Astfel, caiaci 
ar avea ma 
dezvoltare d 
pe canalul I 
prin sprijir 
specialitate, 
manței cerut

V. Dobre : 
voleiul este 
Craiova, da: 
liceul • 
resc, i
juniori ia b 
acum, în ÎS 
eleve de-al 
lorile Oltcit, 
vizia „A", a 
loveană. Uni 
recent dever 
țlonală. Ceea 
eu, că se n 
tru a asigui 
perspectivă : 
niat pe bun 
dresare la n 
voleiului no: 
fi necesar 
valorilor into 
plin competi 
petiție euroi 
general, teh 
urmărească 
cui din carr 
sportivilor r

speranțele
școlar 
te de 
briela 
cuiiță, 
lotul reprezf 
baza In per

P. Petcule: 
Craiova, und 
cunoscuta ei 
ții, ți p 
tă de tinere 
5 200 de copi 
colțurile țări

are a< 
mare 
Dumi 
Came

• Cu 66 de echipe în diviziile naționale ( 
în A și 37 în cele ale juniorilor și școlariloi 
Doljul are un larg evantai de ramuri sportiv 
două dintre ele fiind de nivel olimpic : atletism 
și fotbalul, primul — sport prin excelență f< 
mativ, celălalt — de mare popularitate. De 
mari obligații pe planul performanței.

© Deși performanța cîștigării unui titlu nați 
nai este, desigur, meritorie, ea trebuie mer 
raportată la cerințele reprezentării internațion: 
în această direcție trebuie orientată pregătir 
tinerelor voleibaliste, a căror detentă pe pi 
Intern trebuie să constituie premisa saltului v 
loric pe plan internațional, cu o contribuție ma 
cată și în alcătuirea unor echipe reprezentatî 
competitive.



tir s a Încheiat
ULTATE REMARCA8ILE
le». V.K.S.S. 1 751 p, 2. Ruda Hvez- 
irf- da Fraga 1 745 p, 3. Dynamo 
in R O 6. 1 720 p ; pistol liber : 
ut J*. V. FiaJa (Ruda Hvezda) 566 
o- p, 2. A. Melentiev (Dinamo 
v, U.R.S.S.) 566 p, 3. S. Mazu- 
5a renko (Dinamo U.R.S.S.) 565 p ; 
ai echipe : 1. Dinamo U.R.S.S.
o- 1 680 p, 2. Ruda Hvezda 1 680 p, 
.3. 3. Gwardia Varșovia 1668 p ;
87 pușcă 10 metri feminin : 1.
r- Katharin Roth (Dynamo R.D.G.) 
el 390 p, 2. Aurora Stefan (Dina- 
01 mo București) 389 p, 3. Iulia 
97 Silova (Dinamo U.R.S.S.) 389 
Iii p ; echipe : 1. Dinamo Bucu- 
•s, reșfi 1154 p, 2. Dinamo 
i- ir.R.S.S. 1 154 p, 3. Ujpesti 
iu Dosza Budapesta 1125 p.

Clasament final : 1. Dinamo 
n, U.R.S.S. 82 p, 2. Dinamo Bucu- 
»e reștl 58 p, 3. Gvardia 50 p.

POLIGONUL TUNARI
ă, 
le 
le

st 
1- 
e. 
Șl 
:a 
>e 
1- 
t, 
t, 
1- 
a, 
i- 
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r- 
0, 
:ă 
1- 
r- 
lt 
la

să 
le 
lt 
i- 
li 
1. 
is 
I-

eeastă idee, standurile să func
ționeze perfect, iar peluzele de 
iarbă au fost tunse, ei florile 
aii arătat proaspete, aid in 
mijlocul pădurii Bâneasa, in 
ciuda căldurii de peste 30 de 
grade abătută și ieri, asupra 
Capitalei. Adresîndu-le felici
tări pentru premisele faste a- 
sigurate Campionatelor Inter
nationale și Balcaniadei de tir, 
să trecem în revistă, probele 
programate în prima zi : ora 9 : 
pistol Hber ; ora 11 : pușcă li
beră 60 f.e.; ora 13,45 : pușcă 
standard. 60 f.e.; ora 9: pistol 
sport, partea de precizie, și ora 
13, partea de viteză. Toate a- 
ceste probe vor fi încheiate de 
întreceri finale. De la ora 9 se 
vor desfășura și primele manșe 
de talere aruncate din turn și 
din șanț, masculin pi feminin.

„CUPA DUNĂRII" LA BOX
Începînd de ieri. arena 

de box din Galati găzduiește 
cea de a IV-a ediție a „Cupei 
Dunării" la box. In competiție 
sini înscriși 150 de pugiliști 
juniori si seniori din majorita
tea secțiilor din întreaga țară.

tr-o riguroasă acțiune de selec
ție vizind admiterea în Centrul 
olimpic de fotbal. Au fost se
lecționați 130 de copii, prin care 

■1. vom încerca o optimă rezolvare 
ă, a „contradicției" între învăță-
le ră si performantă. Prin inter- 
le mediul unui club școlar spe-
e, cializat.
le y Tilcă : Numai o concen- 
r" trare a tinerelor talente asigură 

marea performanță. Iată de ce 
11 această idee a centrelor olimpi-
la ce este generoasă, dar trebuie
n susținută grabnic de toate fo-
l- rurile cu atribuții printr-un sta
le tut organizatoric dt mai efi-
ir cient, care să le asigure un
e start lansat. Se intenționează
t- crearea unor asemenea centre
l- șl la atletism, scrimă si volei,
i- ramuri prioritare în județ. O

întrebare : sub 1 200 de ore an- 
i- trenament pe an nu mai poate 
d fi vorba de pregătirea marii
- performanțe ; norma unul pro- 
ă fesor la un club sportiv școlar

este de sub 750 de ore ; este, 
atunci, un asemenea club o uni-

■ tate a marii performanțe ?
A. Dănuț : După cum arată 

® marele aflux al copiilor în mica 
sală de lupte din cartierul Cra- 

l" iovița Nouă, nu totul este mă- 
n rimea sau dotarea, d, în pri- 
“ mul rind, amplasarea în apro-
- piere de casă și școală.
* D. Popescu : 7 ani consecutiv 

titlul de campion național la 
juniori a revenit spadasinilor 
craloveni, iar aproape jumătate 
din actualul eșalon divizionar

A la această armă provine 
din „Bănie". Deci o reală pe-

- plnieră, sarcina noastră fiind
- însă racordarea la cerințele
e internaționale.
1 S. Avrămoiu : Deși avem o 
. policlinică siportivă foarte bine
J utilată, medicina este putîn so-
â licitată, mai ales în ceea ce

privește procesul de pregătire. 
Am putea, de asemenea, con-

• tribul mai mult în educația sa-
! nitară a juniorilor, viitorii per

formeri.

ie o mai mare grijă pentru deplina 
marelui potențial juvenil al județu- 
■itluri și distincții cucerite de ju- 

trebuind să se finalizeze prin 
anțe la nivelul seniorilor. Aportul 
jrtive școlare ca unități speciall- 
1, poate fi îmbunătățit și, mai ales, 
i colaborare mai fructuoasă cu ce- 

teritoriale.
irea talentelor In unități de mare 
i un statut bine precizat în filiera 
constituie o preocupare a organelor 
B, preocupare care, cu sprijinul fe- 
specialitate, al C.N.E.FB. gl oelor- 
1 atribuții, poate determina atinge- 
^lități, superioare.
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start Încordat, final destins
încă din trenul care ne ducea la Buzău, miercuri la prînz, am 

intrat in... tensiunea jocului ce 
trebuia să Înceapă peste dteva 
ore. Un grup de suporteri ai 
Gloriei discutau cu «prindere 
despre partida decisivă a favo- 
ritilor lor. «Nici nu știe dacă • 
să pot rezista emoției, dacă • 
să fiu in stare să r*mtn in tri
bună oină la srîrșlt". mărturisea 
unul dintre el. La stadion — ar
hiplin ca la multe partide ale 
Gloriei, această echipă care are 
un public intr-adevăr pasio
nat — am Tntîlnit aceeași atmos
feră de mare încordare. Pe cu
loarele de la cabine l-am văzut 
pe cei doi vechi prieteni de fot
bal care sint Gheorghe Constan
tin si Ion Nunwetiler. pitiri si 
iunlori la Unirea Tricolor, rivali 
de o mare sportivitate la Steaua 
si Dinamo, coechipieri de națio
nală. Acum, ta fruntea formați
ilor lor. lsl disputau rămtneree 
tn ..A". Observatorii F.R.F., Cor
nel Drăcușln ri Măreea loneseu, 
au atras atenția asupra respec
tării regulilor sportivității. Invi
tația lor a avut efect. O partidă 
tn care orice duri pentru minge 
l-a văzut pe combatanți lupttnd 
cu o mare energie, eu tot avîn- 
tul. nu a prilejuit nici un gest 
de desconsiderare a adversarului. 
Cartonașele galbene — destul de 
multe acordate de energicul ar
bitru Ion Crăclunescu — au fost 
urmarea unor faulturi de tec. tn 
marea lor majoritate. Să lăudăm 
spiritul tn care au evoluat am
bele formații, deși disputau •

privind Înapoi cu luciditate și Înainte cu speranță
Vine o vreme rind greșelile se 

plătesc. Șl .Poli* Timișoara ■ 
plătit, miercuri, greu, cu retro
gradarea te ceasul at 11-lea. A 
retrogradat deși avea nevoie de 
un singur punct pentru a ră- 
mtne pe prima aoenă. Dar a 
pierdut. Pentru că nu a știut să 
joace .la remiză*. Se spune eă 
„Poli* a retrogradat in... etapa 
a M-a, rind, cu —1 la .adevăr", 
nu s-a gtndit eă o remiză In 
fața Sportului Studențesc Însem
na un punct prețios. Punct pier
dut, atund (1—• pentru Sportul 
Studențesc) punct devenit deci
siv, miercuri, etnd .Poli" n-a 
știut „să Înghețe" jocul, tn mo
mentul ta cane scorul era egal. 
Arunclndu-se ta atac, cu jucă
tori fără Clarviziune, fără „vină", 
echipa timișoreană e-a descope
rit tn apărare, o defensivă șl așa 
șchioapă, eu un portar diletant. 
Și „Poli" a pierdut nu numai 
un meri (mal pierduse cu 1—0, 
in fata argeșenilor, tot pe Bega, 
ta 1979), ci... un campionat. K'-

MARGINALII LA DOUĂ PARTIDE DIN
DUNĂREA „A CURS**.. 

DUPĂ PAUZA
Partida disputată duminici M 

Călărași, intre echipa locală Du
nărea și Ceahlăul Piatra Neamț 
(3—0) a fost etichetată drept 
„derbyul suferinței" din seria I 
a Diviziei B (gazdele eu —2, oas
peții cu —1 in „clasamentul a- 
devărulul"). Se poate spune că 
Jocul nu a avut valențe tehnice 
*! spectaculare deosebite. Jucăto
rii echipei gazdă au părut inhi
bați de importanța partidei, gre
șind la construcție, cit și la fi
nalizare, marcajul aproximativ 
convenind echipei iul Dumltrlu 
IU, venită pentru un egal.

Ceahlăul a reușit, in prima 
jumătate de ori, s* se apere or
ganizat șl să atace periculos (ta 
mln. T, Toma a respins ta cor
ner un șut a lui Miromaș, iar 
in mln. ÎS Amarghioalel a fost 
blocat ta careu, ta ultimă in
stanță, de un fundaș local). Lip
sa unul dispecer ta formația gaz
dă. ea ți prestația sub cota o- 
btșnulta a ex-divizionarflor A 
Coste» șl Banu, au ctntărlt mult 
ta economia jocului echipei lo
cale. Golul înscris ta mln. 37 de 
STANCU la e pas* primit* — 1» 
tntUnlre — de la Bogat®, a eli
berat pe .Dunărea" de spectrul 
Diviziei C.

Pauza s-a dovedit un sfetnic 
bun pentru gazde, care au reu
șit acțiuni mal cursive, clare șl

Tragere multiplă 
pronoexpres

S* Mrtbufe-cttaaurn»

BANI. AUTOTURISME. EXCURSII 
InRR Ungara 

partidă care trebuia să decidă 
răminerea lor in prima divizie.

Priceperea celor doi „meșteri" 
de pe margine s-a văzut si in 
ioc. Gheorghe Constantin și-a a- 
runcat toate liniile înainte, pen
tru că avea nevoie de victorie. 
Ion Nunweiller a aplicat o ..par
titură Internazionale". eu un 
bloc masiv sl sigur de apărători șl cu multe mingi trimise lung, 
neste liniile Gloriei, acolo unde 
lordache sl Augustin sau Nlea 
așteptau să le fructifice. Marea 
încordare, din teren sl din tri
bune. n-a durat insă decît... M 
de minute. Pentru că oartida de 
la Buzău s-a Încheiat cu vreo 
13» de secunde Înaintea fluie
rului final al arbitrului, tn acel 
moment, tribunele s-au ridicat 
tn picioare, aplaudfnd. Se termi
nase. eu victoria F.C. Argeșului, 
tntflnîrea de la Timișoara. Și am 
văzut atunci un lueru rar: cele 
două echipe s-au repliat spre 
propriile norii, asteptlnd trece
rea timpului regulamentar. S-au 
mal schimbat vreo 3—l pase, a-a 
mal degajat o data lung șl... s-a 
auzit fluierul final. Cele două 
echipe au pornit, fericite, spre 
eabtne. Ce taeerdare Ia începutul 
partidei sl ee destindere ta fi
nalul ei!

Efiimte IONESCU

chlpa a jucat slab, dar a avut 
și neșansă. Pentru că, dacă Giu- 
ctdri n-ar fi trimis balonul ta 
bară in mln. s? (t), astăzi Ti
mișoara avea in continuare e- 
ehipă de „A*. Pînă la acea bară 
insă, ptnă la a ajunge la „mina 
șansei", au fost greșelile mal 
vechi și mai noi.

N-am Înțeles cum, ta domina
rea lor — anemică —, studenții 
au folosit Jocul stereotip eu 
mingi Înalte tocmai bune pen
tru... înaltul Cristian, cum, la 
două lovituri libere indirecte de 
la.„ 13 m șl 14 m, nimeni nu 
și-a asumat responsabilitatea de 
a trage la poarta I Cum nu l-am 
Înțeles nici pe antrenorul R. 
Cosmoc cane a ales pentru un 
meci decisiv un portar de Di
vizia C. rind 11 avea pe Molse 
(trecut rezervă) și pe Leu. cu 
experiența internațională căpăta
tă la naționala de juniori, cum 
de l-a ținut rezervă pe Șulea, 
un alt jucător experimentat ? Si
gur acum, după eșec, se pot 

ta viteză. COSTEA ■ «amendat* 
dou* indecizii ale apărăm ad
verse, stancu șl ștefan au zbur
dat pe teren și Dunărea a 
„curs" năvalnic spre poarta Iul 
Ion Tache, care fi-a salvat ta 
trei faze (mln. St, Catană, mln. 
70 și 76, Stancu) echipa de la 
un acor-fiuviu.

Conduzionlnd, se poate spune 
că Dunărea a confirmat parțial 
ta acest final de campionat attt 
de agitat.

A arbitrat foarte Mne L. lakab 
(din Cluj-Napoca) următoarele 
formații: DUNĂREA: roma —
Pan», Cârâc, Mlhăilă, Maria — 
catană (mln. S0 Sebe), Bogata, 
Banu — Ștefan, Coste» (mln. M 
Fa rin), Stancu. CEAHLĂUL: Ion 
Tache — Vădana, Covrig, Iva
nov, Mironaș — VasHariie, Va- 
manu (mln. 03. Gtroveann), Ber- 
eeanu — Amarghioalel, Murartu, 
Chertic. ______

Ștefan DUMITRU
„SUPĂRAREA- 
BRAȘOVENILOR

Duminica trecut*, la Reghin, 
s-a disputat o partid* Importan
ta pentru ultima parte a clasa
mentului seriei a n-a a Divizie! 
B: Avintul — Tractorul Brașov. 
Medul s-a Încheiat la egalitate. 
1—1. rezultat care convine da 
minune formației brașovene in 
disputa ce o duce pentru supra
viețuire In eșalonul secund al 
fotbalului nostru. A fost un

TRAGEREA 
MULTIPLA 

PRONOEXPRES

8 extrageri. în două 
faze, cu un total de 48 
numere extrase.

16 categorii de 
dștiguri : autoturis
me „Dacia 1300". ex
cursii peste hotare si 
bani.

Variantele de 25 lei 
participă la toate ex
tragerile.

ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE sâm
bătă 21 iunie !

MARI ȘANSE PEN
TRU TOTI I

DUPĂ ÎNCHEIEREA DIVIZIEI A
(Urmare din pag. 1)

puncte față de campionaiu) 
trecut. Cu toate că în prima 
parte a returului a demonstrat 
o creștere netă față de tur. 
nu s-a putut menține pe a- 

' ceeași linie ascendentă mai a- 
les datorită diferențelor (mari) 
de valoare dintre titulari și 
rezerve.

5. CORVINUL HUNEDOARA 
sau cele două fețe ale lui la- 
nus, un Ianus al fotbalului ro
mânesc. Autoarea celui mai 
mare număr de victorii pe te
ren propriu intr-un campio
nat din istoria fotbalului nos
tru, nu a reușit nici una in 
deplasare !

9. F.C. ARGEȘ PITEȘTI reu
șește o clasare excelentă dacă 
ținem seama de „subțirimea" 
lotului. Cu jucători refuzați 
de alte echipe, cu promovați 
din activul centrului de copii și 
juniori ai clubului, antrenorii 
Halagian ți Ianovschi au „le
gat" o formație capabilă să 
ciștige pe orice teren.

7. „u- CLUJ-NAPOCA ți-a 
depășit condiția de promova
tă. Munca ambițioasă și de

aduce multa critici. Cel mai im
portant ni se pare, insă, opti
mismul acelor spectatori timișo
reni eare, la terminarea meciu
lui, cu lacrimi In ochi, spuneau: 
.Poli, orice ar fi. noi mereu te 
vom iubi !“ De aici, de la Încre
derea în viitor trebuie pornit. 
.Poli" trebuie să privească îna
poi cu spirit critic, să-și anali
zeze cu responsabilitate greșelile 
comise și <1 pornească la recon
strucția unei echipe solide. de 
perspectivă, ea Ia anul Timișoa
ra, centru de mare tradiție m 
fotbalul romăaesc, să reintre tn 
.marele circuit*. Pentru că, nu 
putem uita, la Timișoara a Jucat 
ta ultimul an și echipa națio
nală. ctștigtad meciurile cu Fin
landa (2—0) șl U.R.S.S. (2—1), 
„Timișoara, orice ar fi, noi me
reu te vom Iubi I" Cu ecoul a- 
cestor cuvinte ne-am despărțit 
de frumosul oraș de pe Bega. 
Sperăm că numai pentru un an !

Mircea M. IONESCU

EȘALONUL SECUND
med destul de bun. care a evi
dențiat dtiva jucători (Cioată, 
căpitanul formației din Reghin, 
fundașul Sillmon. Iar de Ia oas
peți — portarul Porancea șl 
.libero"-ul Dumitru). Dar mal 
puțin vrem a* scriem despre 
medul In sine șl mal mult des
pre modul greșit ta care „văd" 
jocul cel din jurul echipelor. In
tr-adevăr. deosebit de supărati 
se arătau In timpul pauzei an
trenorul M. Ivănceseu. fostul in
ternational. si conducătorul spor
tivilor brașoveni. Gh. Dumitres
cu. Amlndol tunau si fulgerau, 
cum se spune. Împotriva arbitru
lui Gh. cagula, din Bala Mare, 
care ar fi trecut cu vederea une
le faulturi, ar fi acordat pe ne
drept două cartonase galbene 
unor jucători de la Tractorul si 
ar fi dictat, tot pe nedrept, pe
nalty In favoarea Avîntulul 
(transformat de Hajnal). Dar 
lat* e* nu au trecut decît 10 mi
nute din repriza secundă ai 
Moarcăș, de la Tractorul, reu
șește egalarea. brașovenii Dlecind 
•casă eu un punct deosebit de 
prețios, care, adăugat la cele cu
cerite plnă atund. l-au Îndepăr
tat de locurile din clasament’ ce 
l-ar fi apropiat... prea mult de 
Divizia Ci El bine, ca prin mi
nune părerea celor doi fată de 
conducătorul locului s-a schim
bat brusc, la sfîrsltul meciului 
multumindu-1 arbitrului pentru 
modul In care s-a achitat de 
misiunea sa. 81 pe bună drep
tate se poate spune despre Gh. 
Cagula, ea șl despre „coechipie
rii" lui. arbitrii de linie I. Piștea 
(Bala Mare) si St Ursu (Sucea
va). eă au prestat un arbitraj 
impecabil. . ,și atund de ce aceasta lipsă 
de obiectivitate ta „judecarea" 
unor decizii exacte, drepte, con
forme cu regulamentul?

Mircea TUDORAN

ADMINISTRAȚIA DE SÎÂT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• LA LOZ IN PLIC, foarte 

curind va fi pusă in vinzare e- 
mlsiunea specială limitată LO
ZUL VACANȚEI, îndrăgit de toți 
participanțil. Urmăriți apariția a- 
cestel serii la vinzătorii volanți 
și agențiile Loto-Pronosport !
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri 20 iunie, va avea 
loc, începînd de la ora 15,50, în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2. Transmisia tragerii se va 
face la radio începînd de la ora 
16,15, pe programul L iar nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate, pe același program, la ora 
23 și mîine, sîmbătâ 23 iunie, 1» 

profunzime a antrenorului Re
mus Vlad, alături de sprijinul 
clubului, au dus la menține
rea echipei și in final pe a- 
celasi loc din tur.

8 RAPID BUCUREȘTI, cea 
mai veche (alături de „U“) 
dintre divizionarele A (prezen
tă în prima categorie de la 
debutul întrecerii, ediția din 
1932-33) a depășit așteptările, 
trecînd cu bine „returul de foc" 
care i se prevedea : cele 20 
de puncte realizate în primă
vară (față de numai 13 în 
toamnă) sint grăitoare.

9. PETROLUL PLOIEȘTI în
cheie prima jumătate a cla
samentului beneficiind mai ales 
de punctele (18) realizate în 
primele 17 etape. Oricum, o 
comportare peste așteptări, 
dacă ținem seama că doar de 
astă-toamnă • revenit în pri
ma divizie și că marea majo
ritate a jucătorilor sint cres
cuți In „grădina" proprie.

10. SPORT CLUB BACĂU, 
deși cu numai 2 p în plus față 
de ediția trecută a campiona
tului, a făcut un salt de... 5 
locuri. Dar saltul de valoare 
încă se lasă așteptat

U. FX.M. BRAȘOV a reușit 
(ca și Steagul Roșu, cu ani în 
urmă) un retur excepțional, un 
retur de 18 puncte, care a 
salvat-o de la retrogradare. 
Păstrînd proporțiile, se poate 
spune despre brașoveni (care 
au revalorificat si Stadionul 
Municipal) că reușesc (de cînd 
la conducerea tehnică se află 
Costică Ștefănescu) un joc tac
tic de bună valoare.

H. VICTORIA BUCUREȘTI, 
ca și celelalte două colege de 
promovare, a obținut In cele 
din urmă un loe care Ii asigu
ră prezența, în continuare, în 
Divizia A. „Campioanei meciu
rilor egale" (11 la număr) i-au 
lipsit însă jucătorii care, în 
atac, să demonstreze prompti
tudine. fantezie, precizie in sut.

13. F.C. OLT, iși datorează 
locul mai ales fluctuațiilor din 
lot și de Ia conducerea tehnică 
a acestuia. A trecut prin des
tule emoții în finalul întrecerii, 
în care a dovedit o combativi
tate sporită, reușind punc
tele necesare rămînerii în „A".

14. CHIMIA RM. VlLCEA 
s-a dovedit egală cu ea însăși, 
ocupînd același loc final ca și 
in campionatul trecut. Echipa 
de pe Olt și-a obișnuit supor
terii cu emoțiile „pe ultimii 
metri": Pe cînd saltul de va
loare?

15. GLORIA BUZĂU este 
una din decepțiile actualei e- 
diții : anul trecut termina cam
pionatul pe locul 5 (cu 34 p), 
pentru ca acum să se salveze 
in ultima clipă (28 p). Numai 
prezența multor jucători tre- 
cuți de prima tinerețe sportivă 
să stea Ia baza căderii echipei?

16. POLITEHNICA TIMIȘOA
RA ia din nou drumul Diviziei 
B după numai doi ani de pre
zență tn eșalonul de elită. In
constanța conducerilor tehnice, 
un anume spirit boem din ca
drul echipei au condus Ia acest 
neașteptat deznodămînt.

17. A.S.A. TG. MUREȘ înre
gistrează un recul de 12 locuri 
față de ediția trecută. Echipa 
veteranului Ispir, recordmanul 
prezențelor In prima divizie, 
cade în „B" după 16 ani de 
activitate în „A".

18. F.C. BIHOR ORADEA nu 
a reușit să țină trena campio
natului, pierzind prea de tim
puriu contactul cu celelalte e- 
chipe. Un rol nefast l-au jucat 
și desele schimbări de antre
nori.

ASTĂZI, de la ora 18. pe 
stadionul Progresul, se va dis
puta returul meciului dintre 
echipele C.F.R.B.T.A. și I.A.B. 
Pantelimon pentru titlul de 
campioană a Capitalei. In pri
ma partidă, scorul a fost de 
0—0.

ora 8,55. După tragere, va rula 
filmul „CIND DRAGOSTEA SE 
ÎNTOARCE'. Intrarea liberă.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 13 IUNIE: cat. 1: 3 va
riante 25% autoturism „DACIA 
1300" (70.000 lei); cat. 2: 13 va
riante 25% a 7.093 lei; cat. 3: 
10,50 variante a 8.781 lei; cat. 4: 
23,25 a 3.261 lei; cat. 5: 145,75 a 
633 lei; cat. 6 : 250,25 a 368 lei; 
cat. X: 1.556,25 a 100 lei. Report 
categoria I: 401.577 lei.

Autoturismele „DACIA 1300" au 
fost obținute de participanțil: 
Isac Mariana din Constanța. 
Stanca Dumitru din Tîrgoviște șl 
Ștefan Gheorghe din Ialomița-



„TEST" «IIIDINT AL BfllLRILOR
LA TURNEUL DE LA BALATON

Săptămina trecuiă, in Unga
ria, a avut loc tradiționalul 
Turneu Internațional de box 
de ia Balaton, rezervat pugiliș- 
tilor juniori, competiție la care 
au participat și 9 sportivi ro
mâni. finind seama de faptul 
că aceștia fac parte din lotul 
national care se pregătește pen
tru Campionatele Europene 
(septembrie, în Danemarca), am 
cerut amănunte despre com
portarea lor antrenorului prin
cipal Relu Auraș, care i-a în
soțit.

„Anul acesta, Turneul Bala
ton a întrunit la start 95 de 
sportivi, din 9 țări : Bulgaria 
(12), Franța (2), R.D. Germană 
(7). R.F. Germania (11). Gre
cia (4), Polonia (5), România 
(9), Suedia (4) și Ungaria (41). 
Dintre acestea, doar 4 țări au 
reușit să promoveze sportivi pe 
primul loc : Ungaria (5), R.D.G. 
(3), România și Bulgaria (cîte 
2). De fapt, în acest clasa
ment al locurilor I, noi trebuia 
să ne situăm pe poziția secun
dă, la egalitate cu R.D. Germa
nă. Aceasta deoarece după fi
nala „greilor", în care repre
zentantul nostru Vicențiu An- 
ghel se dovedise mai bun decît

ATLEȚI ROMÂNI
LA VARȘOVIA

VARȘOVIA, 19 (Agerpres). In 
cadrul concursului international 
de atletism de la Varșovia, 
sportiva română Mariana SI4- 
nescu a câștigat proba de 800 
m, cu timpul de 2:00,49, fiind 
urmată de Adnan Fakim (Ma
roc) — 2:01,19.

Liviu Giurgian s-a clasat pe 
locul doi în proba de 110 m 
garduri. In 13,75 s.. iar disco
bolul Ion Zamfirache a ocupat, 
de asemenea, locul secund, cu 
rezultatul de 61,24 m.

Gheorghi Tankov 
s-a făcut, credem, 
dîndu-se decizia 
bulgar. Ne-am convins de a- 
ceasta după gala finală, cînd, 
pe buletinele primite de fie
care delegație, am văzut 
s-a punctat la acest meci, 
tida a fost judecată de 5 arbi
tri unguri. Iată-le punctajele : 
Cseperka, Gaal și Majlath 59— 
58 in favoarea sportivului ro
mân, Boros și SarkSzi 59—58 
în favoarea celui bulgar. Din
colo de acest... accident, am 
avut satisfacția că majoritatea 
sportivilor noștri au boxat bi
ne. Excelent s-a prezentat „se- 
mimusca" Nicolae Aliuță. El 
s-a situat pe locul I, învingînd 
înainte de limită tn trei din 
cele patru meciuri susținute, 
cu Tanai (Ungaria), Olszewski 
(Polonia), Nemeth (Ungaria) și 
la puncte finala cu Gadjev 
(Bulgaria). Bine s-a prezentat 
și „ușorul" Petre Buliga. clasat 
și el pe primul loc. De reți
nut că la această categorie a 
fost o finală românească, Bu
liga invingîndu-1 pe Florin Ro
șiorii. Ene Tăsică (muscă) și 
Florin Liștea (semigrea) s-au 
clasat De locul 3. Sub aștep
tări au evoluat GIgi Moise 
(pană), Daniel Dumitrescu (se- 
miușoară) șl Antonie Justin 
(cocoș). De reținut că premiul 
special acordat celui mai teh
nic boxer al competiției a re
venit sportivului nostru Nicolae 
AHuță".

IN CREȘTEREEFICACITATEA

(Bulgaria), 
o greșeală 
sportivului

cum 
Par-

(Urmare din pag. 1)

Intr-adevăr, „Internaționalele" 
care debutează duminică, la 
Stadionul Olimpia din Capita
lă, cu proba de călărie, oferă 
pentatloniștilor noștri posibili
tatea unei comportări bune, 
așa cum au avut-o pînă tn 
prezent și Ia celelalte Între
ceri internaționale din Unga
ria, U.R.S.S., Polonia și Bul
garia unde Marian Gheorghe, 
Dragoș Pătrui șl Cornel Isac 
s-au detașat prin prestații bi
ne apreciate și, ceeea ce e mai 
important, dătătoare de spe
ranțe.

Pentru buna desfășurare a 
concursului, federația noastră 
de specialitate a întreprins o 
serie de măsuri organizatorice.

Petre HENȚ

NOU RECORD MONDIAL LA ÎNOT

Ceea ce nu s-a intlmplat, to
tuși, in prima fază a intrece- 
rilor, cu excepțiile de rigoare, 
desigur, cînd scorurile au fost 
In general destul de strlnse șl 
clnd au fost Înscrise, în total, 
177 goluri, avea să se întîmple 
în faza a doua a competiției, în 
optimi. In pofida faptului

Telefoto: A.P. —
Garry Lineker l»i exprimi bucuria golului... 

Telefoto: A.P. — agerpres
In ziua a doua a campionate

lor de înot ale R. D. Germane, 
care se desfășoară la Berlin, in 
bazin de M de m. sportiva 
Heike Friedrich a stabilit un nou 
record mondial. In proba 
m liber, cu timpul de 
(vechiul record aparținea 
nel Otto, R.D.G., 1:57,75
la data de 23 mal 1984).

teoretic cel puțin, evoluau echi
pele cele mal bune, calificate 
dintre cele multe, mărimea sco
rurilor a depășit-o sensibil pe

cea anterioară. Astfel, dacă 
prima fază, cu excepția cîte 
nui 6—0 șl 6—1, scorurile n-au 
depășit cifra de 3 goluri, acum 
s-au înscris 26 de goluri în opt 
partide, ceea ce denotă un sen
sibil progres pe planul efica
cității.

Dar scorurile sînt opera jucă
torilor, a Istețimii 
în ofensivă și even
tualelor fisuri In 
sistemul defensiv 
advers, în general 
destul de bine pus 
la punct al unei 
formații sau al al
teia. Curios, dar 
Danemarca, forma
ție care realmente 
a strălucit In prima 
fază a „Mundlalu- 
lui- a primit In 
„optimi" clnd go
luri, înscriind doar 
unul, în timp ce în 
cele trei partide an
terioare golaverajul 
său fusese de 9—1 I 
Principalul artizan 
al- victoriei echipei 

. Spaniel, la Quereta
ro a fost Înaintașul 
Butragueno, care a 
înscris, Impresio
nant, 4 goluri I Este 
al optulea fotbalist 
din Istorie care reu
șește să Instri e 4 
goluri In numai 90 
de minute ale unei 
partide din turneul 
final, după Leoni
das — Brazilia șl 
Wlllimowskl — Po
lonia (în 1938, Bra
zilia — Polonia 6—5), 
Wetterstr&m — Sue- 

Suedla — Cuba 8—0),

R.F.G. 8—3), Fontaine — Franța 
(in 1958, Franța — BJ.G. 6—3) șl 
Eusebio — Portugalia (în 1066, 
Portugalia — R.PJD. Coreeană 
5—3).

Cu aceste patru goluri și cu 
încă unul anterior, Butragueno 
trece pe primul loc în clasa
mentul golgeterilor la „Mundial 
'86* cu 5 goluri, tot atitea rit 
și englezul Lineker. Cu 4 goluri 
figurează : Altobelli (Italia), Be
lanov (U.R.S.S.), Careca (Brazi
lia) și Elkjaer-Larsen (Danemar
ca), i— 2 '* ——- -
Olsen (Danemarca) 
(Argentina). în 
golgeterul acestei a 13-a ediții a 
competiției va fl ales dintre a- 
ceștia, căci unii dintre el con
tinuă competiția : Butragueno,
Lineker, Careca, Valdano.

★
La startul turneului final me

xican au fost prezente toate cam
pioanele mondiale trecute : Bra
zilia (1958, 1962 șl 1970), Italia 
(1934, 1038 șl 1984) . Uruguay (133« 
șl 1950), R. F. Germania (1954 și 
1974), Anglia (1966), Argentina 
(1978). Acesta a fost unul dintre 
puținele turnee finale care să 
se fl bucurat de prezența tutu
ror campioanelor mondiale. Pînă 
acum, înaintea „sferturilor' 
finală, două dintre ele 
părăsit competiția. Este 
de Uruguay (învinsă cu 
Argentina) șl de Italia 
cută de Franța cu * 
va veni rtndul în 
finală, cînd se vor 
altele, Argentina —

iar 3 goluri au la activ : 
și Valdano 

mod normal.

1

de 
au șt 
vorba 

1—0 de 
(între- 
Cul n2—0).

sferturile de 
întâlni, între 
Anglia?

dla (In 1998,_____
Ademir — Brazilia (In 1990, Bra
zilia — Suedia 7—1). Kocsls 
Ungaria (tn 1954, Ungaria

de 200
1:57,55 

Kristl-
— de

ANGLIA - PARAGUAY 3-0 (1-0)

t

astfel ca sportivii să găsească 
o ambianță de concurs capabilă 
să le ofere posibilitatea obți
nerii unor rezultate de valoare. 
„Ca in fiecare an. Campiona
tele Internaționale ale Româ
niei au reprezentat un concurs 
important pe agenda federației 
internaționale — ne-a spus Ion 
Mureșanu, vicepreședinte al 
UIPMB — și noi dorim să 
creăm, ca și pînă acum, cadrul 
optim de desfășurare a între
cerilor". Mai slnt doar două zi
le pînă la debutul in acest im
portant concurs, răstimp în 
care sportivii noștri vor fa
ce ultimele antrenamente, în 
dorința de a avea o comporta
re cât mai bună, care să le 
permită obținerea unor rezul
tate frumoase tn această difi
cilă confruntare.

La Ciudad de Mexico, tn fața 
a 98 000 de spectatori, reprezen
tativa Angliei a dispus de cea 
a Paraguayului cu 3—0 (1—0). O 
victorie pe deplin meritată, În
deosebi pentru prestația Insula
rilor In cea de a doua repriză. 
In partea intila a meciului, en
glezii s-au apărat foarte bine, 
tn fața acțiunilor tehnice șl Jo
cului colectiv al sud-americanl- 
lor. împotriva cursului Jocului^ 
englezii au deschis scorul in 
min 31 : o combinație frumoa
să, pe contraatac, l-a pus pe 
Lineker în poziție favorabilă, a- 
cesta înscriind imparabll. In re
priza secundă, aspectul meciului 
s-a schimbat. Englezii au domi
nat clor, acoelerînd ritmul de 
Joc. In min. 56, Butcher a tras 
puternic, determlnîndu-1 pe Fer- 
nadez să respingă balonul pînă 
la Beardsley, care, atent, a in
trodus mingea în plasă. Cel de 
al treilea gol, a fost Înscris în 
min. 73 : excelentul Lineker (de 
la F. C. Everton) a reluat splen
did o centrare trimisă de Garry 
Stevens, pecetluind scorul. Arbi
trul Al Sharif (Siria) a condus 
echipele : ANGLIA : Shilton — 
Garry Stevens, Butcher, Martin, 
Sansom — Hodge, Reid (mln. 58

G. A. Stevens), Steven, Hoddle — 
Lineker, Beardsley (mln. 71 Ha- 
teley) ; PARAGUAY ; Fernandez 
— Schettlna, Delgado, Zabala, 
Torales (min. 64 Guash) — Ferre
ira, Nunez, Canete, Romero — 
Mendoza, Cabanas.

SPANIA - DANEMARCA
5-1 (1-1)

IN OBIECTIV : RECORDURILE MONDIALE
Aflați la un stagiu 

de pregătire la Văl* 
bonne, în sudul Fran
ței» cîțiva dintre cei 
mal valoroși alegători 
din R. D. Germană 
și-au făcut publice in
tențiile pentru sezonul 
’86 al „europenelor* de 
la Stuttgart. Din zia
rul parizian l’Equipe 
aflăm că, spre exem
plu, Marita Koch și-a 
propus ca la C.E. să-și 
mențină titlul cucerit 
în 1982. la Atena, cu 
o performanță supe
rioară actualului său 
record mondial (47,60 —

TN MEMORIA UNEIA

stabilit In 1985, la Can
berra, în Cupa Mon
dială) . Reamintim că 
sl la Atena Koch rea
lizase un record de 
48,15. Pentru a avea 
cîștig de cauză, Marita 
va trebui să acopere 
primii 200 m tn... 22,3— 
22,4 I In ceea ce o pri
vește pe Marliea GBhr, 
aceasta dorește să re
devină recordmană a 
lumii la IM m, adică 
să coboare sub cele 
10,76 ale recordului a- 
mericancel Eveline
Ashford (1984).

DIN CELE MAI MARI
TENISMANE ALE LUMII

In zilele recentelor Campionate internaționale de 
tenis ale Franței, la Roland Garros, a fost come
morată una din legendarele practicante ale 
„sportului alb". Este vorba de tenlsmana fran
ceză Suzanne Lenglen (1399—1938), a cărei zi 
de naștere a coincis in acest an cu ziua de 
inaugurare a competiției de la Roland Garros. 
După opinii mai mult sentimentale. Lenglen 
este considerată ea cea mai bună jucătoare 
din Istoria tenisului mondial, cu merite deo
sebite ta ascensiunea tenisului feminin. Suzanne 
a cîștlgat de șapte ori la Wimbledon, de șase

ori a fost campioană internațională a Franței, 
dar niciodată la... Roland Garros, pentru sim
plul motiv că acest impunător complex tenisis- 
tic, din marginea Parisului, încă nu fusese 
clădit. Pînă la retragerea ei, în 1926, din acti
vitatea competițională amatoare, timp de opt 
ani Suzanne Lenglen n-a pierdut decît o sin
gură partidă de simplu (în 1921, la Forest 
Hills, în fața Moliei Mallory), într-atît de netă 
îi era superioritatea asupra celorlalte tenismane.

EXEMPLU DE
Față de unii sportivi 

cărora nu le mai ajung 
foile carnetului de le
gitimare, într-atît s-au 
plimbat (sau se mai 
plimbă !) de la un club 
la' altul, există și ca
zuri de impresionantă 
fidelitate pentru culo
rile unei singure echi- = 
pe. Este exemplul pe 
care nl-1 oferă Fran
kie Vercauteren 
cut, la Bruxelles, la 28 
octombrie 1956), 
de la vîrsta de... șase

CINE VA ÎNSCRIE GOLUL CU NR. 1300 I
Cite va curiozități statistice, de istorie fotba

listică, apropo de Campionatul Mondial. Primul 
gol în această competiție a fost realizat de 
francezul Laurent, în 1930. Al 100-lea l-a în
scris italianul Schîavio în 1934!, al 200-lea a fost 
opera suedezului WetterstrȘm. Celelalte 
le-au realizat : 300
1950, 400 — Morlbck
— Collins (Scoția) în 1958, 600
(Iugoslavia) în 1962, 
(R.P.D. Coreeană) în 1966, 800 — Muller (R.F.G.) 
In 1970, 900 — Yazalde (Argentina) în 1974, 1 000
— Rensenbrink (Olanda) în 1978,, 1 100 — Bal- 
tacea (U.R.S.S.) în 1982 șl 1 200 — Papin (Fran
ța) în 1985 (la meciul Franța — Canada 1—0). 
Cine urmează la 1 300 ?

(năs
care

FIDELITATE
ani poartă doar culo
rile unei singure e- 
ehlpe, acelea ale iul 
Anderlecht ! In palma
resul său figurează trei 
titluri de campion na
țional (1981, 1985, 1988), 
două „Cupe" ale Bel
giei (1975, 1976). A fost 
de asemenea, de două 
ori cîștlgător al Cupei 
Cupelor (1976, 1978) șl 
o dată (1983) al Cupei 
LTEFA. Frumoasă răs
plată pentru seriozita
tea sa I

,sute"
Chico (Brazilia) tn 

(R.F.G.) In 1954, 500
"7 — Jerkovlci 
Pak Scung Jin700

Rubrică realizată de Romeo VILARA

Romeo VILARA

în ultimul meci ai optimilor 
de finală, spania a surclasat 
Danemarca cu 5—1 (1—1) 1 Fi
rește, șl cel 35 000 de spectatori 
au fost surprinși de acest rezul
tat. Danezii pu început puternic, 
dar apoi jocul' a devenit mal e- 
chlllbrat. In min. 32. o pasă ex
celentă al lui Elkjaer a lest re
luată de Bergreen, care, după 
un dribling prelungit, a Intrat 
tn careul spaniolilor, unde a fost 
faultat de Gallego. Lovitura de 
la 18 metri a fost transformată 
de Jesper Olsen. în min. 43, Jes- 
per Olsen a făcut o mare gre
șeală : l-a pasat lui Salinas, a- 
cesta l-a găsit liber pe Butra
gueno șl ultimului nu l-a ră
mas altceva de făcut dedt să 
trimită balonul în plasa porții 
iul Hoegh. După pauză, echipa 
daneză nu mal poate face față 
atacurilor susținute ale Iberici
lor. Victor a executat un cor
ner, balonul a ajuns la Camacho, 
care l-a plasat Iul Butrageno șt 
gol. In min. 69, Michel l-a lan
sat pe Butragueno, care a fost 
faultat ta careu de către BusS. 
Penaltyul a fost transformat de 
Golchoechea. Au trecut alte 19 
minute șl iată că tabela de mar
caj a arătat 4—1 : Butragueno a 
urmărit bine schimbul de pase 
dintre Michel și Eloy și, aflln- 
du-se sigur ta fața porții, a 
marcat Șl lată că tn min. 89 se 
pecetluiește scorul : Butragueno 
este faultai de Morten Olsen șl 
lovitura de la 11 metri a fost 
transformată tot de el. Arbitrul 
olandez Kalzer a condus echi
pele : SPANIA : Zubizarreta — 
Tomas, Golchoeeea, Gallego, Ca
macho — Caldere, Victor, Jullo 
Alberto, Michel (mtn. 82 Fran
cisco) — Salinas (mln. 46 Floy). 
Butragueno. DANEMARCA: Hoegh 
— Andersen, (mln. W Eriksen), 
M. Olsen, I. Nielsen, Busk — 
Lerby, J. Olsen (mln. 72 Moelby), 
Bertelsen, Berggreen — Elkjaer, 
Laudrup.

9 TELEX 9 TELEX 9
ATLETISM • La diferență de 

o singură zi, după ce a evo
luat la Bratislava, hurdlera bul
gară Iordanka Donkova (12.51 s 
pe 100 mg) a participat șl la 
concursul de la Furth, în R.F.G.. 
unde a parcurs distanța în 12.71.

BASCHET • Turneu masculin 
la Atena : Iugoslavia — Grecia 
95—87 (49—45), Italia — Olanda
90—63 (39—34).

CICLISM • Turul Suediei. E- 
tapa a opta a revenit, la sprint, 
norvegianului Dag Otto Laurltzen 
tn 1.49:02. Competiția a fost clș- 
tlgată de rutierul francez Gilbert

• Michel Platini a înscris, 
marți. în meciul cu Italia, 
cel de al 40-lea gol ăl său pen
tru echipa națională a Franței.
• Miguel Munoz, antreno

rul echipei Spaniei, după acel 
neașteptat 5—1 cu Danemar
ca : „Este un adevărat triumf 
al nostru. Am profitat de în
locuirea unui apărător danez 
cu un atacant, am schimbat 
tactica la pauză și cfeciul 
s-a văzut".
• Sepp Piontck, antrenorul 

echipei Danemarcei, după se
vera Infrîngere în fața spa
niolilor : „Am pierdut dato
rită greșelilor noastre".
• Englezul Gary Lineker, 

autorul a două goluri în par
tida cu Paraguay 
tal, pînă acum), 
itoarea adversară 
sale : „Argentina i 
mație excelentă, 
foarte buni. Dar 
vom juca la fel ca tn ulti
mul meci, putem ajunge tn 
finală, iar eu — golgeterul a- 
cestui Mundial".
• Cayetano Re, antrenorul 

echipei Paraguayului : „A 
fost prima noastră partici
pare după 28 de ani și cred 
că meritam să trecem de a 
doua etapă. Dar Anglia a ju
cat cu noi una din cele mal 
bune partide ale sale. Nu 
cred că cineva ar fi putut-o 
Învinge".
• Alessandro Altobelli, au

tor a 4 goluri la „Mundialul" 
mexican, a anunțat că se re
trage de la echipa națională. 
„Decizia mea nu are nici o 
legătură cu înfringerea tn 
fața Franței. Dar, la 31 de 
ani, este corect să lași locul 
jucătorilor tineri". Pe de altă 
parte, „bătrînll" Bruno Conți. 
Gaetano Sclrea, Marco Tar- 
delll, Paolo Rossi și Antonio 
dl Gennaro au anunțat că 
rămtn la dispoziția selecțio
nerului pentru viitor. “ 
vem ambiția — au 
aceștia 
un campionat 
avem datoria să predăm 
feta generației tinere.
trebuie să profite de expe
riența noastră".

(și 5 în to- 
despre vi- 
a echipei 

este o for- 
cu jucători 

* dacă noi

^Nu a- 
declarat 

să jucăm la 
mondial,

Incă 
dar 
șta- 
care

TELEX • TELEX 9
Duclos-Lassalle, eu timpul total 
de 24.16:04. El a fost urmat la 
48 s de olandezul Frans Maasen 
și la 49 s de alțl doi olandezi. 
Joop Zoetelmelk șl Jelle Nijdam.

ȘAH • In turneul internațio
nal feminin de la Piotrkow Tri- 
bunalskl (Polonia), după șapte 
runde se menține lideră Llu și- 
lan (R. P. Chineză) cu 5,5 p. 
urmată de poloneza Szmacinska 
4,5 p. In runda a 7-a. Llu Șilan 
a cîștlgat la Muhnlk (U.R.S.S.), 
lang Ianfen a pierdut la Szma
cinska, Radzikowska a tnvlns-o 
pe Sikora.


