
Proletari din toate țările, uniți-vă 1

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

4 PAGINI - sTTaNI || ANUL XLII - Nr, 11 361 Marți 1 iulie 1985

SPERANȚEDupă „Cupa F.R.A." de la Pitești

ACUM, IN PREAJMA UNOR 
MARI COMPETIȚII ATLETICE, 

ERAU DE AȘTEPTAT MAI MULTE 
REZULTATE DE REZONANȚĂ

' Așteptat cu nerăbdare de 
multi atleți și atlete, din mo
tive diverse — unii cu speran
ța mărturisită de a se impune, 
acum, la ultimul mare concurs 
intern, în fața selecționerilor, 
alții din dorința de a se afir
ma într-o companie redutabilă 
— Concursul Republican „Cupa 
Feițenației Române de Atletism** 
a bferit prin această prismă 
sa Afacții unor competitori. Nu 
inși si un nivel general înalt 
al performanțelor, așa cum, de 
altfel, se sconta, bazat pe pre
zența la start a loturilor re
prezentative de seniori și ju
niori.

Au prevalat, în multe probe, 
considerentele tactice (deși, 
credem noi, ceea ce interesa 
acum era performanța, ca eta
lon al formei și valorii, și nu 
locul in clasament), s-au înre
gistrat și absențe de marcă 
(Maricica Puică — în preziua 
plecării la o competiție inter
națională, Cristieana Matei — 
ncrcfăcută încă după un acci

dent, Corina Roșioru — in e- 
xamene, Liviu Giurgian — la 
un concurs peste hotare), iar 
unii specialiști au acuzat cu- 
renții de aer defavorabili pe 
stadionul din Trivale, care au 
afectat în special alergările 
lungi și aruncările. Deci, moti
ve. Unele obiective, dar mai 
multe subiective...

Care au fost, totuși, liniile 
de forță ale „Cupei F.R.A.**, ți- 
nind cont de faptul că nu peste 
multă vreme (la jumătatea lu
nii iulie) la premiera Campio
natelor Mondiale de juniori se 
va afla și un grup de tineri 
reprezentanți ai României, iar 
in august va fi rîndul seniori
lor să concureze la Campiona
tele Europene ?

Chiar cu riscul de a-i supăra 
din nou pe unii tehnicieni (an
trenorul reputatei noastre sări
toare în lungime Vali Ionescu,

, Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2—3)

ALE GIMNASTICII BĂIMĂRENE
Peste citeva momente, in sala de gimnastică 
a Clubului Sportiv Școlar nr. 1 din Baia 
Mare (de unde vă prezentăm această ima
gine), va începe o nouă lecție de antrena
ment. Profesorii L. Kando și Ana Toth

anunță tema zilei. Dintre cei 154 de copii 
din secție, unii (Horațiu Sana, Stefan Mețac, 
Dan 1,urnei, Robert Ladang, Mihai Matcșan) 
au și început să urce treptele performanței, 
fiind cooptați in lotul național de juniori. 
Baza de selecție a, clubului : Școala gene

rală nr. 19 din localitate
Foto : Iorgu BĂNICA
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La întreprinderea de Confecții din Biilad

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ - IN SPRIJINUL 
PRODUCȚIEI SI AL... PERFORMANTEI

Ne aflăm, după ani de zile, 
din nou, în mijlocul colectivu
lui de muncă al întreprinderii 
de Confecții din Bîrlad. „Este 
una din unitățile economice de 
frunte ale municipiului nostru** 
— ne prevenise tovarășul Mi
hai Irimie. secretar al Comi
tetului Municipal de partid 
Bîrlad. De fapt, așa cum o 
știam încă din primii ani de 
activitate și in special după 
modernizare, acum două dece
nii. A fost, deci, și a rămas 
o întreprindere și un colectiv 
de elită, de vreme ce — cum 
ne-a pus în temă secretara 
comitetului de partid de la 
Confecția, Aurica Munteanu —, 
în 1981 a obținut locul I pe

Pe marginea „Internaționalelor" de pentatlon modern

țară, pe ramura de producție, 
iar în anii următori s-a situat 
constant printre unitățile care 
au concurat la... podiumul re
zervat celor mai harnici. Con
cret aceasta vrea să însemne 
pentru cele aproape 2 600 de 
angajate, care lucrează în 
două schimburi, 32 000 de pro
duse pe zi, aproape 80 la sută 
dintre acestea luînd calea ex
portului. Deci, calitate și im
plicit competitivitate, ca o cerin
ță permanentă a economici na
ționale.

Pe acest fond de realități nu 
ni s-a părut deloc exagerată 
afirmația președintei comitetu
lui sindicatului, Maricica Bc- 
jenaru, că „multe din reușitele 
celor ce muncesc la noi se ex
plică și prin faptul că aici se 
practică gimnastica la locul de

muncă, o activitate pe care 
toate angajatele o efectuează 
din convingere, cu plăcere, re- 
cunoscind utilitatea acestei ac. 
tivități, pentru menținerea să
nătății, a puterii de muncă și» 
implicit, a creșterii randamen
tului**.

Și ne-a invitat să constatăm, 
pe... viu. cum stau lucrurile...

Ora 9. Mașinile din Atelierul 
I A au amuțit. Muncitoarele, 
sub conducerea unor instruc
toare, tovarășe de atelier, exe
cută cu acompaniament muzical 
exerciții de brațe și trunchi 
cu arcuiri, extensii și rotari. 
Atmosfera este antrenantă, par
ticiparea efectivă. După 5 mi-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag 2-3)

SUCCESELE OBȚINUTE TREBUIE CONSOLIDATE, 
PRINTR-0 PREGĂTIRE SERIOASA, PE TOATE PLANURILE
Săptămîna trecută a consti

tuit pentru componenții loturi
lor de pentatlon modern (se
niori și juniori) un moment 
important în activitatea compe- 
tițională, ei aliniindu-se la 
startul celei de a 26-a ediții a 
Campionatelor Internaționale 
ale României, concurs cîștigat, 
după cum se știe, de Marian 
Gheorghe (individual) și de pri
ma echipă a tării noastre (Ma
rian Gheorghe. Dragoș Pătrui, 
Cornel Isac).

Avînd în vedere faptul că 
această întrecere a fost și o 
foarte utilă verificare în pers
pectiva participării la Campio
natele Mondiale (august, Italia), 
se pune, firesc, întrebarea: sînt 
mulțumitoare rezultatele obți
nute de sportivii noștri, în 
contextul participării generale 
la această ediție ?

Dacă avem în vedere faptul 
că sportivii români au ocupat 
primele locuri, la o diferență 
apreciabilă de pentatloniștii 
oaspeți (reprezentanți ai unor 
școli cu tradiție), se poate spu
ne că evoluția de ansamblu a 
fost conform așteptărilor. Să 
mai adăugăm, în sprijinul ace
leiași idei, că un fapt pozitiv 
l-a reprezentat și alinierea a 
patru echipe, ceea ce înseamnă 
că există semne promițătoare 
de lărgire a bazei de selecție, 
de cooptare a noi practicanți 
pentru acest dificil sport. De 
asemenea, nu putem omite nici 
faptul că juniorii (cu deosebi
re Cornel Isac și Laurențiu 
Nosor) au avut o comportare 
b.tnă, ei dispunînd de resurse.

Cei trei componenți ai primei echipe a țării noastre — Dragoș
Pâtrui, Marian Gheorghe, Cornel Isac —. care a ciștigat recenta 

ediție a Campionatelor Internaționale de pentatlon modern 
Foto : Gabriel MIRON

pe măsura acumulării de expe
riență, să urce ștacheta per
formanțelor, desigur, numai în- 
tr-un regim de activitate bine 
coordonate pe toate planurile, 

în aprecierea valorii rezulta
telor aceste' competiții, trebuie 
totuși să avem în vedere, pen
tru 
saț
că

că nimeni nu este intere
să ne îmbătăm cu apă rece, 
numărul oaspeților a fost

Constantin MACOVEI ’ 
Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare in pag s 4-a)

liilf-o atractivă partidă umlcald de handbill (in)

DNAMO BUCUREȘTI - DINAMO 8IRIIN 22-21 (12-8)
îl Sala sporturilor din Con

stata s-a disputat partida a- 
mitală internațională de hand
bal dintre Dinamo București, 
campioana României, și Dyna
mo Berlin. La capătul 
med plăcut, antrenant, de 
niv'i tehnic, bucureștenii 
cîștgat cu 22—21 (12—8). 
prlna îepr'ză inițiativa

unui 
bun 

au 
în 
a 

apaținut bucureștenilor, iar în 
.cea secundă oaspeții au fost

superiori. Au înscris: Jianu 5. 
Mocanu 4. Ftangca 3. Oprea 3, 
Antonescu 3, Simion ~ ~ 
cu 1, Zahaiia 1,
Kruger 7, Bruder 4, 
Janek 2, Strasburger
1, Frank 1 și Schober 1. Au 
condus foarte bine Gh. Dumi
trescu ș* V. Codreanu, ambii 
din Constanța.

Cornel POPA — coresp.

2, R. Li-
respectiv
Weiss 3,

2, Alongc

Dc mlinc, pe șase terenuri din T<ș. !i:i

EDIȚIA A 20-a - JUBILIARA - 
A FESTIVALULUI NAȚIONAL DL MINIBASCHH 

Tradiționalul Festival Națio
nal de minibaschet (Criteriul 
Național de copii), aflat la edi
ția a 20-a — jubiliară, se va 
desfășura, de mîine pînă la 14 
iulie, pe cele șase terenuri a- 
menajate în incinta Stadionu
lui Municipal din Tîrgu Jiu. 
Organizatorii (F. R. Baschet, 
C.J.E.F.S., inspectoratul școlar 
județean, C.J.O.P. și A.S. Pan
durii) au luat măsuri pentru ca 
cei aproape 2900 de participant 
să aibă as.gurate condiții cit 
mai bune de întrecere, așa cum 
s-a petrecut — de altfel — și 
la edițiile precedente ale fru
moasei competiții.

Tg. Jiu este al 13-lea oraș 
gazdă al Festivalului, care s-a 
desfășurat pînă acum în Capi
tală (5 ediții). Constanța (3), 
Suceava, Bacău. Botoșani, Tul- 
cea, Tîrgoviște, Tg. Mureș, A- 
rad, Rm. Vîicea. Brașov și Sa-

oraș

BOGATA

IN
• La 19 august.

ACTIVITATE LA HOCHEI

SEZONUL 1986-87
start In prima competiție: „Cupa 23 August"

Hocheiul pe gheață nu va 
mai fi un sport doar al sezo
nului rece, activitatea sa se va 
întinde pe parcursul unui întreg 
an calendaristic I Aceasta este 
ideea pc care federația de 
specialitate dorește ca, incepînd 
cu anul compețițional 1986—87, 
să o înscăuneze în calendarul 
acestei discipline sportive, „Nu 
vom putea progresa decit dacă 
— incepind de la eșaloanele de 
juniori și speranțe — vom ju
ca mai mult, tn anii trecuți, 
doar jucătorii de la lotul re
prezentativ de seniori reușeau 
să «strîngă» 50—55 de partide 
pe an. Puțin ! Jucătorii mari
lor echipe ale hocheiului, cum 
ar fi Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia, Canada, ca să ne re
ferim doar la acestea, dispută 
anual 80—100 de meciuri in 
campionatul intern și competi-

ții internaționale. Dar mai 
mult decit la noi se joacă și 
in alte țări — de pildă in Nor
vegia — cu care ne-am intilnit 
în luptă directă pentru promo
vare in grupa valorică B a 
C.M. de la Puigcerda, in Spa
nia și care pină la urmă ne-a 
întrecut. De aceea, pentru anul 
compețițional care urmează 
s-a stabilit ca internaționalii 
să dispute circa 75 de jocuri. 
Este un început**, ne-a spus 
prof. Constantin Nicolae, se
cretar a! F.R.H.G. Calendarul 
compețițional intern pentru ur
mătorul sezon, care va fi mult 
•nai bogat decit în anii trecuți, 
corespunde acestui deziderat.

Mircea TUDORAN

tu Mare; Competiția se va des
fășura în două serii: seria I 
(băieți I și fete II) între 2 și 
7 iulie, seria a (l-a intre 8 și 
14 iulie (fete I și băieți II). 
Categoriile de vîrstă ; cat. I — 
născuți în 1973 și mai tineri; 
cat. a II-a — născuți în 1975 
și mai tineri.

în afara clasamentelor alcă
tuite la încheierea turneelor, 
vor mai fi organizate întreceri 
(dotate și ele cu premii) pen
tru „Coșul de aur“, poezii, cor, 
precum și pentru talie.

De asemenea, se va decerna 
„Trofeul ziarului SPORTUL**, 
atribuit coșgeterului Festivalu
lui. Printre cei care, de-a lun
gul anilor, au primit „Trofeul 
Sportul** s-au aflat Aurora 
Dragoș (componentă a loturi
lor naționale de junioare si de 
senioare). Andrei Popovici (din 
selecționata de seniori a țării), 
Edith Malhe, Florin Hnat, A- 
lexandru Takacs (jucători di
vizionar).

Festivalul Național de mini- 
baschet s-a constituit întot
deauna tntr-o bogată pepinieră 
pentru baschetul de înaltă per
formanță, printre cele mai va
loroase elemente provenite din 
rîndurile minibaschetbaliștilor 
aflîndu-?e Magdalena Pall-Je- 
rebie și Florentin Ermnracho, 
apreciați ca unii dintre cei mai 
buni practicanți din țara noas
tră ai acestui joc sportiv.

In paginile 2-3

FOTBAL:
• RETROSPECTIVE 
LA CAMPIONATUL 

DIV'ZIEl A

• GOLGETERII 
Șl MARILE LOR OBLIGAȚII

* Divia B :
ÎNTRE VESTIAR...

...Șl GAZON

(Continuare In pag. 2—3)



cu XV-le din R.D.

Noils echine feminine de handbal promovate In Divizia A

Loco-

GHE£

Lotul echipei Constructorul Bata Mare

■■

ȘTAFETA

în 
allele 
mare 

în lo
se lec- 
prima

obiectiv, formația antre- 
de Eeaterina Marian și 
VIMescu a încheiat sc- 
competițional 1985—1986 

în Divizia A.

Lotul echipei C.S M

C.S.M. Sf.

GENERAȚIILOR
«I

Clubul Sportiv Școlar ___
motiva București a împlinit 
10 ani, timp în care a obținut 
multe, foarte multe satisfac
ții, reușite. Actul său de naș
tere e semnat în 1976. După 
un an, primul titlu de cam
pioană de juniori la rugby. 
Apoi altul, altele, într-un de
ceniu de cvasiinvicibilitate în 
rugbyul juvenil românesc, 
singura dată cînd remarcabi
la consecuție a suc
ceselor s-a între
rupt fiind în 85, 
clnd tinerii fero
viari au venit „nu
mai4* pe locul doi, după C.S.Ș. 
2 Constanța- (revanșa am con
semnat-o deunăzi; și în ce 
manieră: 41—4 1). Dar mal
presus de cele nouă titluri, 
de izbînzile in 40 de intîlniri 
internaționale — inclusiv 
Marea Britanie —, de 
încă, se află numărul 
de sportivi promovați 
tarile naționale: 35 in 
ționate de juniori, 7 în . 
reprezentativă (Lungu, L. Con
stantin Giucăl, T. Coman, Be- 
zușcu, Râdoi, Cr. Rădueanu — 
acesta din urmă căpitan al ce
lei mai proaspete echipe cam
pioane de juniori). Jar dacă so
coteala cunoscutului antrenor 
prof. Vasile Constantin ?i a 
mai tînârului coleg Nicolae

Manolache este exactă, să mai 
reținem si numărul de 40 de 
sportivi care au „urcat4* de 
la C.S.Ș. Locomotiva pe sce
na Diviziei A. în multe din
tre echipele noastre de frunte.

Zilele trecute, Intr-un su
gestiv dialog al generațiilor, 
două formații ale foștilor rug
by ști s-au alăturat campioa
nei en titre și oaspeților de 
la Lokomotiv Leipzig, la 

neul din Parcul 
pilului. A fost 
spectacol cu 
plauze „la scenă 
deschisă" pentru 

reușitele juniorilor de ieri, 
dar și ale celor de (pînă) azi 
— Gurănescu, Iosef, Domni- 
șan, Roșoagă, Popișteanu și 
ceilalți confirmîndu-și... pro
misiunile și prin acel conclu
dent 28—9 
Germană.

...Ca la___  __ orice aniversare, 
s-au spus multe cuvinte cal
de. Iar glndurile celor de la 
C.S.Ș Locomotiva București — 
grupare ce activează pe lin
gă Liceul Industria nr. 10 „Au
rel VlaicW. loriul tutelar : 
M.T.Te. — au părut și mai 
îndrăznețe pentru anii ce vin, 
doriți mai prolifici pentru 
rugbyul românesc, cu mai 
mulți tineri ceferiști in repre
zentativă. (G. R.)

CONSTRUCTORUL
După unele fluctuații de Cj.h- 

portement, care au avut drept 
rezultat și citeva „navete” in
tre diviziile A și B, formația 
feminină de handbal Construc
torul Baia Mare a pășit din 
nou, in acest an, in primul e- 
șalon valoric. Putem numi 
spectaculoasă această promo
vare, din moment ce handba
listele antrenate de Gavrilă 
Mureșan și Constantia Nica au 
înregistrat, de-a lungul între
gului campionat recent înche
iat, 18 victorii, fără a cunoaș
te infringerea, două meciuri 
terminîndu-Ie la egalitate.

STELISTII CONDUC ÎN „CUPA FEDERAȚIEI" LA MOTOCROS
cros. După cum se anticipa, 
steliștii — care au avut repre
zentanți la toate clasele — 
și-au confirmat valoarea. în 
cursele rezervate seniorilor și 
tineretului, elevii maestrului 
emerit al sportului Gh. loniță 
au dominat copios ambele 
manșe, campionul țarii, E. Miil- 
ner (care și-a etalat cunoștin
țele tehnice, cîștigînd clar am
bele manșe), și mai tinerii lui 
coechipieri, Fl. Pop, P. Schmidt 
și M. Fcraru, aducînd cele mai 
multe puncte.

Motoc’cliștii din Zărnești, 
Brașov, Cîmpina și Moreni au 
dat o puternică replică steliș- 
tilor, aruneînd în luptă tot ar
senalul lor fizic și tehnic. Tî- 
nărul și talentatul I. Bogdan 
s-a impus iarăși în ambele 
manșe la 80 cmc, iar B. Dră-

Bine întreținută, frumoasa 
bază de motocros a A.S. Auto- 
mecanica Moreni (președinte — 
Gh. Lunca, antrenorul secției 
moto — T. Bălănoiu) a găzduit 
prima etapă a „Cupei Federa
ției". La start, s-au aliniat spe
cialiști ai genului 
ITSAIA Timișoara, 
IPA Buzău, 
IRA Tg. Mureș, 
Ploiești, Steagul Roșu Brașov, 
Torpedo Zărnești, Electro Sf. 
Gheorghe și alte secții, care 
<— datorită organizatorilor — 
au beneficiat de condiții opti
me de concurs.

Conform regulamentului, re
zultatele înregistrate au con
tat doar în clasamentul pe e- 
chipe, actuala ediție a compe
tiției avînd darul să ilustreze 
potențialul secțiilor de moto-

de la 
Steaua, 

Poiana Cîmpina, 
Locomotiva

ghici, S. Cîrtoaje, Z. Fercnczi, 
V. și I. Mărgărit, E. Moașa, 
C. Duță și Tr. Cîmpan au pi
lotat aproape de nivelul supe
rior al posibilităților.

învingătorii etapei: E. Mul- 
ncr (Steaua) 49 p — Ia 250 
cmc, FI. Pop (Steaua) 37 p _— 
Ia 125 cmc, S. Cîrtoaje (Poia
na Cîmpina) 35 p — Ia 50 cmc 
și I. Bogdan (Torpedo Zărnești) 
40 p — Ia 80 cmc.

Clasamentul pe echipe: 1. 
Steaua 1X0 p, 2. Steagul Roșu 
Brașov 174 P, 3. Torpedo Zăr
nești 143 p, 4. Poiana Cîmpina 
114 p, 5. Automecanica Moreni 
70 p. Etapa a Iî-a va avea loc 
duminică, pe un traseu în pre
mieră. ales la marginea orașu
lui Odorheiu Secuiesc.

Troian IOANIȚESCU

BOGATĂ ACTIVITATE LA HOCHEI ÎN SEZONUL 1986-87
(Urmare din pag. 1)

Prima competiție va ti „Cu
pa 23 August" (turneu dublu), 
organizată la Gheorgheni, în
tre 10 și 17 august, la care vor 
lua parte echipele din prima 
grupă valorică a Diviziei A. 
adică Steaua București, cam
pioana țării și câștigătoarea 
„Cupej României". Sport Club 
Miercurea Ciuc, Dinamo Bucu
rești și Dunărea Galați (pro
movată în elita hocheiului nos
tru, luînd locul formației Pro
gresul Miercurea Ciuc, retro
gradată în a doua grupă va
lorică datorită locului IV ocu
pat la finele campionatului tre
cut). întrecerea echipelor din 
prima grupă valorică a Divi
ziei A va debuta la București 
(21—24 septembrie) cu un tur
neu simplu, după care, ca și 
anul trecut, ceîe patru com
petitoare se vor întrece în șa
se etape sistem divizie (între 
27 septembrie și 18 noiembrie), 
comnetiția continuind cu încă 
un turneu simplu la București 
(15—18 noiembrie) și trei tur
nee duble (Galați, 7—14 ianua
rie 1987; Miercurea Ciuc, 25 ia
nuarie — 1 februarie; Bucu
rești, 12—19 aprilie). De remar
cat că închirierea campionatu
lui mondial nu va mal însem
na totodată și... finalul sezo
nului intern pentru echipele de

seniori. De data asta, jucătorii 
internaționali sînt chemați să 
participe cu echipele lor de 
club la un turneu dublu pro
gramat la București, în perioa
da 12—19 aprilie 1987, deci du
pă încheierea C.M. (Copenha
ga, 20—29 martie). în sfîrșit, 
între 23—29 aprilie, Ia Gheor- 
gheni se va disputa — sub ge
nericul Daciadei — „Cupa 
României", la care vor lua par
te șase echipe. în urma aces
tui bogat program competițio- 
nal, formațiile din Divizia A 
— grupa I vor avea la activul 
lor 47 de jocuri, deci mai mul
te decît la ultima ediție, cînd 
s-au disputat doar 31 (înțele- 
gind și cele șapte partide dis
putate în turneul de calificare 
pentru Divizia A).

Dar și celelalte eșaloane jți 
încep activitatea mai devreme:

Divizia A II (participă: Pro
gresul Miercurea Ciuc, Viito
rul Gheorgheni, IMASA Sf. 
Gheorghe, ASE Sportul Stu
dențesc București sau Metalul 
Rădăuți, în funcție de rezulta
tul celor două meciuri de ba
raj; împreună cu echipele lo
turilor de tineret și de juniori) : 
8 turnee (6 simple și 2 duble) 
la Miercurea Ciuc, Gheorgheni, 
București și. probabil, Galați, 
activitatea întinzîndu-se de la 
13 septembrie 1986, pînă la 17 
martie 1987. Sezonul va fi în-

ADMINISTRAȚIA OE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII MUL

TIPLE PRONOEXPRES DIN 12 
IUNIE 1386, FAZA I: Cat. 2t 6 
variante 25% a 1.322 lei; eat. 3: 
7,90 a 3.337 lei ; cat. 6 : 35.30 a 813 
lei; cat. 8: IM,50 a 215 tei; cat. 
«: 3.357,50 a 40 tei; cat. 7: 101,25 
a 200 lei; cat. 8: 1.374,00 a 40 ici. 
FAZA a Il-a: Cat. A: 1 variantă 
25% ■=• Autoturism „Dacia 1300“ 
(70 MO lei.); cat. B: 2 — 100% a 38 175 
tel în cadrul căreia o excunsie de 2 
locuri în R.P. Ungară șl dife
rența in numerar și 4 23% 9.809 
lei; cat. C: 14,25 a 6.(11 lei; cat. 
D: 77,75 a 1.212 lei; cat. E: 203,00 
a 464 iei; eat. F: 6.302,50 a 40 lei; 
eat. G: 192,00 a 200 lei; eat. H*. 
3.272.00 a 40 lei. Report la cate
goria 1: 173,049 lei. Autoturismul 
„Dacia 1300“ (70.000 tei) a fost 
ciștigat de Gheorghe Mohaci din 
Brașov iar cîștlgurile de catego
ria B. (100%) în valoare de 
39.475 lei, fiecare, au revenit 
particlpanților: Ion Constantin 
din București șl respectiv ștefan 
Bo'chis din Baia Sprie.
• După încheierea oficială a 

sezonului fotballstîe Intern (ul-

tima etapă a campionatului di
viziei naționale B avînd loc, după 
cum S3 ști;, duminică 29 iunie) 
pînă la reluarea campionatului 
diviziei naționale A (prima eta
pă disputîndu-se la 17 august) 
nu se desfășaară nici o com
petiție oficială internă sau In
ternațională cu caracter de re
gularitate, aiigrenînd echipe cu
noscute de certă valoare, fn- con
secință. A. S. Loto-Pronosport 
este pusă în situația de a nu 
mai organiza concursuri Prono
sport cu programe atractive, la 
nivelul cerințelor masei de par
ticipant, pînă la începerea cam
pionatului național, ediția 1986— 
1987.

Cu convingerea că această 
scurtă pauză nu va afecta cu 
nimic interesul pronosportiștîlor 
față de sistemul preferat, îi in
vităm să participe la toate ac
țiunile care vor fi "organizate în 
această perioadă la Pronoexpres, 
Loto și Loz în plic, în care sens 
le urăm tuturor SUCCESt

BAIA MARE
Președintele secției de hand

bal a Asociației sportive Con
structorul, Dumitru Ciobâncs- 
cu, ne spunea că promovarea 
formației în Divizia A este ur
marea muncii serioase, dăruirii 
exemplare a jucătoarelor pen
tru culorile asociației, spriji
nului primit de-a lungul mul
tor ani de activitate. Trebuie 
remarcat faptul că echipa are 
în componență numai jucă
toare din județul Maramureș, 
propria pepinieră asigurîndu-i, 
astfel, schimbul necesar de va
lori. Junioarele II care acti
vează — după stagii speciale

de pregătire — în echipa Con
structorul sînt formate la C.S.Ș. 
nr. 2 Baia Mare (antrenoare 
V. Nicoară).

Andrei CRIȘAN — coresp.

DUPĂ
//

După ce a mai activat un an 
în prima Divizie a tării, echi
pa feminină de handbal C.S.M. 
Sf. Ghcorghc a trebuit să se... 
retragă în eșalonul secund, pen
tru a-și întări forțele. Realizat 
acest 
nată 
Ioan 
zonul 
cu promovarea 
Rodul unei armonioase și efi
ciente conlucrări între antre
nori și jucătoare, al sprijinu
lui acordat de organele de 
partid și de stat, de conduce
rea întreprinderii textile „Ol
tul", performanța apare cu atît 
mai valoroasă, cu cit ea a fost 
obținută de o echipă în care ma
rea majoritate o constituie ju
cătoarele crescute la C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe șl C.S.Ș. Tg. Secu
iesc.

Echipă 
tă 21,7 ar 
ghe și-a 
o contrib 
cătuirea i 
junioare, 
Este sufi 
acest sen 
Vcrigcanti 
Torok. c 
handbalul 
componen 
zentativei 
duly și / 
optate, în 
lărgit de

Liviu

G!

CUPA F.R.A"
(Urmare din pag. 1)

DE LA PITEȘTI

LA L0<
(Urr.

cheiat de „Cupa 1 Mai**, d’s- 
putată tot în cadrul Daciadei, 
la Miercurea Ciuc (13—15 a- 
prilie).

Divizia A III (participă: Me
talul Rădăuți sau ASE Sportul 
Studențesc București, Tîrnava 
Odorhei. Electromurcș Tg. Mu
reș, Petrolul Brașov, CSM Su
ceava și Unirea Tg. Secuiesc) 
prevede turnee simple Ia 
Gheorgheni, Suceava, Poiana 
Brașov, Tg. Mureș, Sf. Gheor
ghe și. probabil, București, în
tre 27 octombrie și 21 martie.

O deosebită atenție se acordă 
în continuare competițiilor pen
tru juniori. Cei mari vor lua 
parte la Campionatul Republi
can (CSȘ Gheorgheni, CSȘ 2 
Galați, CSȘ Miercurea Ciuc,
- - - - - ;/l fac

valorică;
Petrolul 

IMATEX 
____ _____Secuiesc 

și Petrolul Brașov sau CSȘ Su
ceava vor activa în gr. II va
lorică) și la „Daciadă" juniori
lor (participă reprezentativele 
județelor Prahova, Galați, Har
ghita. S-.’ceava, Covasna, Mu
reș, Brașov și a municipiului 
București). Juniorii mici vor 
lua parte 11 Concursul Repu
blican rezervat acestei cate"n- 
rii da vîrstă (C.S.Ș. Gheorgheni, 
CSȘ 2 Galați. CSȘ Miercurea 
Ciuc, Triumf-Steaua București
— gr. 1 valorică; CSȘ Rădăuți, 
CSȘ Sf. Gheorghe, CSȘ 2 Bucu
rești, CSȘ Suceava, CSȘ Tg. 
Mureș, Petrolul Brașov — gr. 
II valorjcă).

? : ", CSȘ Miercurea 
Triumf-Steaua București 
parte din grupa I 
CSȘ Sf. Gheorghe, 
Ploiești, CSȘ Odorhei, 
Tg. Mureș, CSȘ Tg.

Mihai Zaharia, de la Rapid, a 
și imputat cronicarilor de atle
tism că „văd" doar rezultatele 
alergărilor de semifond și fond...) 
va trebui ca și după concursul 
de Ia Pitești să începem sub
linierile noastre tot cu aceste 
curse. Și nu atit pentru per
formanțele învingătoarelor 
fond, Vali Ionescu, trccînd 
peste pragul celor 7 m, 
reale resurse de creștere a 
frei, după cum s-a văzut, 
cotă internațională), cit, 
ales, pentru cifra medie ridi
cată a „plutonului" performe
relor. La 809, 1580 și 3 000 hi, 
alături de consacratele Doina 
Melinte, Elena Fidatov, Maria
na Stănescn, Margareta Keszeg, 
care pot lupta cu șanse in 
multe întreceri internaționale, 
au fost de această dată în prim
plan .și cele mai bune junioare 
— Ana Pădurean (17 ani), Si
mona Staicu (15), Cleopatra Pă- 
Iăeian (18), toate de la C.S.Ș. 
Cetate Deva, Adriana Dumitru 
(C.S.M. Pitești, 18 ani), Dorina 
Calenie (C.S.Ș. Tulcea, 17), De- 
nisa Zăvcteă (C.S.Ș. Voința Sla
tina, 16). Și tot aci este cazul 
să consemnăm succesul net al 
tinerei timișorence Mihaela Ene 
(pregătită acum de antrenorul 
N. Mărășeseu) la 800 m, după 
un „transfer", se pare bine gîn- 
dit, de la 400 m.

Alături de Vali Ioneseu și 
Mirela Bclu (Steaua, 16 ani, 
6 54 m — nou record național 
de junioare II la săritura în 
lungime) la Pitești s-a relevat 
si altă săritoare. Alina Astalci 
(Steaua, 17 ani), la înălțime, 
constan'a ei din acest sezon 
(acum 1,88 m) acreditînd-o pen
tru „mondialele" de la Atena, 
ca de altfel și pe colegul ei de 
probă Sorin Matei (C.S.M. Uni
versitatea Craiova, 2,24 m) pen
tru „europenele" de la Stutt
gart.

La aruncări, la cel doi poli, 
Mihaela Loghin (Steaua, cu 
20 62 m la greutate, din nou în 
topul international) și cvarte
tul discobolilor (Costian, Len
gyel, Crăciuncscu, Andrușeă) 
sub mult promisa cifră de 70 m, 
iar la mijloc, recordul (cu noua 
suli'ă) al lui Nicu Roată (C.S.U. 
I.E.F.S. București) — 75,04 m.

(>n 
iar 
cu
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are 
mai

PENTRU CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. HOTELURI 

Șl RESTAURANTE — BUCUREȘTI 
organizează, pentru cluburile sportive școlare din București, 
cantonamente pe litoral. în serii complete de 7 sau 14 zile, 
în stațiunea Saturn.
• Cazarea se asigură în căsuțe, camere de două locuri, 

cu apă curentă, grup sanitar comun, cu dușuri cu apă 
permanent.
• Masa ia restaurant-pensiune de categoria I. la 

avantajoase.
• Seriile încep la următoarele date : 

iulie ; 6. 13. 20 si 27 
Tarife estimative s
— serii de 7 zile
— serii de 14 zile 

Informații suplimentare și înscrieri la .
a întreprinderii de turism, h-'te't’-î «t restaurante - 
rești din bd. Republicii nr. 68, telefon 14.03.00.

august.
ca transport CFR

762 lei
1114 1-i

2. 9. 16. 23

caldă
tarife
s i 30

fără transport CFR
659 lei

1310 lei
agenția de turism

Bucu-

mai nimic. Deci, să 
cititorilor (pentru sta- 

comparative !) doar ci- 
învingătorilor de Ia Pi-

tn rest, 
oferim 
fistici 
frele 
tești :

Feminin: 100 m — Mihaela 
Chindea (St. R. Brașov) 11,97; 
200 m — Elena Constantinescu 
(Viitorul Buc.) 24,06; 400 m — 
Lăcrămioara Andrei (CSȘ Roman) 
53,17; OM in — Mihaela Ene fPoli. 
Tim.) 2:01,00; 1500 m — Doina
Me'liiU (St. CFR Bacău) 3:59,25; 
3000 m — Paula Ivan (Ol. Buc.) 
9:01,33; 10.000 m — Georgeta Sta
te (Vilt. Vaslui) 31:55,25; 5 km 
marș — Mihaela Dăogăroiu (Uni
rea Aibă luiia) 23:25,8; 109 m.g.
— Daniela Bizbac (Vict. Buc.) 
13,55; 400 m.g. — Nicoleta Căru
țașii ('Din. Bite.) 57,05; lungime
— Vali Kxescu (Rapid Buc.) 7,10
m; înălțime — Alina Astafei 
(Steaua) 1,83 m; greutate — Mi
haela Loghin (Steaua), 20,62 ni; 
disc — Daniela Costian (Din. 
Buc.) 63,74 m; suliță — Caria 
Dumitru (Met. Buc.) 55,56 m; 
iheptatlon — Petra Văideanu (Da
cia Pit.) 6133 o. Masculin: 
m— I. Sandu (Conatr. 
10,78: 200 m — V. Cbiriac 
Buc.) 21,77; 400 m — 
Oin. Buc.) 43,61; 300 
Drăgosseu (Jitii Petr.) 
1300 m — C. Roșu 
3:46,18: 340» m — S. Tipu (Vilt. 
Vas.) 8:31,06; 5000 _m — N. Durai- 
trașcu. ‘ — ‘ - - --
10.00) m 
29:58.25; 
doreseu 
tio ms 
13.90; 409 mg
CFR Bac.) 51.90; 3060 m obst — 
A. Barbu teîteaua) 8:47,85; lungi
me — V. Diina (Steaua) 7,67 m; 
triplusalt — M. Ene (Constr. Ar.) 
16,14 m; înălțime — S. Matei 
(CSM Unlv. CV.) 2,24 m: prăjină
— H. Enesca (Steaua) 5.09 m; 
greutate — S. Tiriehiță (Met. 
Buc.) 19.11; suliță — N. Roată 
(IEFS Bue.) 75,04 m; disc — L 
Zamfirache (Din. Buc.) 61,1» m; 
ciocan — N. Bindar (Met. Buc.) 
75,56 m; deeatîon — A. Aștiiean 
(„U“ CSȘA Cj.-Nap.) 7324 p.

m;

— 100 
Arad) 
(Din.

RădOS 
— P.

M.
m

J : 48.86; 
(Steaua)

(Rapid Buc.) 14:17,13;
— B. Mihaly (Gl. Bistr.) 
10 l<m marș — L. Teo- 
(Musc. CI. Mușc.) <4:59.3;
— r. Oltean (Șt. C-ta) 
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RECORD DE EXCEPȚIE AL
Condus de G. Tănase oa to si- 

' lele lui de glorie, Excelent și-a 
adjudecat cursa de viteză a lo
tului naționat, realizînd un re
cord de excepție (1:21,3/km) și 
devenind astfel campionul tur- 
fului. performantă ce promite o 
evoluție bună la apropiatul mi
ting d< la Moscova. De altfel, 
reuniunea de duminică a fost 
dom nată de noi recorduri va- 
loroa e, precum sînt cele reali
zate de Soneta (1:26,2), Ruibisl 
>1:27,3). Orac (1122,3) și Ghirlan
da (1J1,2>. Toți aceștia au fost 
ș, victorioși in cursele In care 
au concurat, victoria ultimei t- 
ind însă speculată de inlțiați cu 
promptitudine, fapt ce trebiie 
analizat de cei în drept, nai 
ales după măsuriie luate de cm- 
ducenea hipodromului, care au 
fost salutate de publicul specta
tor. Dup eum anticipam In a- 
vaneroniea noastră, TurlM d-a 
dom na coptos adversarii, iar 
Strada și-a dovedit calitățile de 
trăpașă. rteveni-nd o speranU a 
generației.

Pentru ameliorarea eficlmței 
economice a curselor, propuiem 
introducerea in program a mei 
alergări in tiare drivcril să tie 
comunicați jiialntoa alergării, așa 
cum s-a mai procedat în tncut. 
De asemenea, propunem re'itro- 
duccrea în program a curse re
zervate amatorilor, care a d:s la 
frumoase d’spute sportive, cu 
noi ree irdttrl, realiaa-te de N.

Niță, V. 
ban și a
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Subiecte de actualitate

Retrospective la campionatul Diviziei
I
I TOT „CVARTETUL A IMPUS TEMPOUL »•
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Cu puțin timp în urmă s-a 
încheiat a 68-a ediție a cam
pionatului primei noastre divi- 
ziL Au urmat, într-un interval 
scurt, semifinalele și finala 
„Cupei României", competiția 
desfășurată sub însemnele Da- 
ciadei. Pe cea mai mare arenă 
a sportului nostru, stadionul 
„23 August", a fost desemnată 
— tot la mijlocul săptămînii 
trecute — și a 43-a campioană 
dc juniori a țării. Iar cu două 
zile in urmă, pe alte 27 stadi
oane, s-au disputat meciurile 
ultimei etape din eșalonul se
cund (Divizia C și-a desemnat 

Icîștigătoarele și retrogradatele 
cu o săptămînă mai înainte).

I
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Așadar, s-a lăsat cortina peste I sezonul competițional al pri
măverii — 198(5, sezon început 
pc zăpadă, Ia sfirșitul lunii fe
bruarie, și încheiat în ultimele 
zile ale lui iunie, pe căldură. 
Ca o constatare de ordin ge
neral, e interesant să subliniem 
faptul, oarecum inedit, că, 
dacă ÎNVINGĂTOARELE din 
marca majoritate a acestor 
competiții au fost cunoscute cu 
citeva etape înainte de final, 
RETROGRADATELE — cele 
mai multe — au putut fi aflate 
abia după scurgerea ultimelor 
minute de joc. Așa s-au petre
cut lucrurile în Divizia A, în 
seriile I și a Il-a ale Diviziei 
B, in șapte din seriile Diviziei 
C. Au existat și citeva echipe 
care au pierdut de mult con
tactul cu plutonul, resemnîn- 
du-se : F. C. Bihor (în Divizia 
A), Minerul Vatra Dornei, 
ICSIM București, Minerul Lu- 
peni și înfrățirea Oradea (în 
Divizia B) și destule în eșalo
nul trei. Sigur că fiecare dintre 
echipele detașate jn cîștigătoare, 
sau fiecare dintre cele care 
n-au mai reușit să țină pasul 
cu celelalte poate constitui un 
subiect de analiză atentă, care 
— și într-o situație, și în alta 
— să evidențieze cauzele care 
au generat victoriile sau eșecu
rile. Vom efectua, și astfel de 
retrospective. De astă-dală, in
să, să aruncăm o privire ge
nerală doar asupra primei sce
ne, Divizia A. Și care ar fi cca 
dinții concluzie ?

„CVARTETUL" A ATACAT 
DIN START. Cele patru echipe 
fruntașe, Steaua, Sportul Stu
dențesc, Universitatea Craiova 
si Dinamo (in ordinea clasării 
finale) au pornit'tare încă de 
la primul fluier,ț au accelerat 
etapă de etană și, astfel, am 
consemnat o diferență mai mare 
de nuncte între „cvartet" și ce
lelalte 14 echipe decît în ediția 
trecută. Cum despre acest as-

I
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• CGrvînul și F.C. Argeș evidențiate prin realizările de „acasă** 
(hunedorenii) și „deplasare" (piteștenii) • Un „subsol'* cu 12 
ecnipe care fug de retrogradare! • Nivelul scăzut al întrecerii 

impune o analiză atentă și măsuri eficiente
pect s-a mai scris (și probabil 
se va mai seri să notăm doar 
că, la sfirșitul campionatului 
1985/1936, cele patru echipe au 
realizat 197 puncte, față de 193 
în ediția 1984/1985. Anul trecut, 
intre echipa de pe locul 4 și 
cea de pe locul 5 au existat 
cinci puncte. Anul acesta, di
ferența aproape că s-a dublat 
(9 puncte). Unde vom ajunge, 
oare, dacă decalajul acesta va
loric se va mări și în conti
nuare ? Un răspuns la obiect 
nu ni-1 pot da decit celelalte 
14 echipe, tehnicienii lor, con
ducătorii acestor cluburi. Din 
„cele 14“ se desprind însă...

...DOUA URMĂRITOARE. Es
te vorba de Corvinul și F. C. 
Argeș. Aceste echipe au căutat 
să iasă din anonimatul întrece
rii și au izbutit, fiecare în felul 
ei. Corvinul prin imbatabilita- 
tca pe teren propriu, reușind 
o performanță destul de rară: 
aceea de a cîștiga totul acasă. 
Mai mult, doar într-un singur 
meci, ultimul, cu Dinamo (2—1), 
nu și-a îndeplinit „norma" de 
trei goluri. Remarcabilă aceas
tă eficacitate, în contrast evi
dent, țnsă, cu comportarea e- 
chipei în afara Hunedoarei. 
Cealaltă formație, F. C. Argeș, 
s-a evidențiat exact prin ceea 
ce a rămas datoare Corvinul — 
printr-o evoluție mult mai bună 
în deplasare decit acasă, con
traatacul echipei lui FI. Hala- 
gian șj L. Ianovschi funcționînd 
eficace pe terenurile din Capi
tală, la Tg. Mureș. Slatina, Ti
mișoara, Oradea. îmbunătățin- 
du-șî mereu jocul șj dorind 
mult mai. mult decit în ulti
mele ediții ale Diviziei A — 
fosta campioană a țării (F. C. 
Argeș) și una dintre cele mai 
eficace echipe ale fotbalului 
nostru (Corvinul) POT emite 
pretenții la... intrarea Jn zonele 
înalte ale clasamentului. Și, Ia 
rindul lor, să mărească dis
tanta de celelalte...

...12 IN DISPUTA PENTRU 
EVITAREA RETROGRADĂRII! 
O jnfrîngere pe teren propriu 
a unei echipe din acest grup 
în fața alteia, aflată In ime
diata sa apropiere, înseamnă o 
alunecare serioasă pe toboganul 
retrogradării. Iată doar două 
exemple. F. C. Bihor a cedat 
pe teren propriu în fața „ll“-Iui

din Tg. Mureș în etapa a 11-a 
a turului și, de atunci, cu toate 
eforturile făcute, nu s-a mai 
putut redresa. „Poli" Timișoara 
a pierdut (cum, nu discutăm 
acum) meciul cu „U“ Cluj-Na- 
poca și, astfel, cele două punc
te ratate au aruncat-o din nou 
in zona celor —5 sau —7 la 
„adevăr", în timp ce învingă- 
toarea a risipit toate emoțiile 
suporterilor ei, navigînd liniș
tită spre finalul întrecerii. A- 
ceste exemple sînt cit se poate 
de edificatoare pentru ceea ce 
se întîmplă în campionat cu 
cele 12 echipe. Singurul lor țel 
rămîne acela de a CIUPI un 
punct sau două „cvartetului" și 
de a NU PIERDE pe teren pro
priu în fața celor din același 
grup. Prea puțin. Este și aceas
ta o cauză a nivelului tot mai 
scăzut al campionatului, reali
tate pe care factorii implicați 
au datoria s-o analizeze cu toa
tă răspunderea. Pentru că, nu 
trebuie să se uite, în toamna 
recentului campionat încheiat 
s-a ratat calificarea la turneul 
final al C. M.. producînd o 
imensă amărăciune, estompată 
apoi, în primăvară, doar de 
frumoasa strălucire a Stelei în 
Cupa Campionilor. Dar, asupra 
campionatului, a întregului se
zon de primăvară, vom mai 
avea prilejul să revenim.

Laurențiu DUMITRESCU

GOIGETERII ȘI MARILE LOR OBLIGAȚII.
...La ora actuală, cind se 

vorbeștet despre noua campi
oană a lumii, nu se omite nici 
titlul de golgeter al Mundia- 
Jului mexican cîștîgat de en- 
glezui Lineker, cu 6 goluri, ur
mat de Maradona, Butragueno 
și Careca cu cite 5 goluri fie
care. Deci, și acum, titlul de 
golgeter s-a cîștîgat cu o cifră 
mică, ca și in Spania, unde 
Rossi a cucerit cununa efica
cității tot cu 6 goluri. Și, vrînd, 
nevrînd, tema golgeterului im
plică șî fotbalul nostru.

...Hagi a cîștîgat titlul de 
golgeter al țării cu 31 de go
luri, urmat de Pițurcă cu 29 
de goluri. E o cifră mică, e o 
cifră mare ? Trecînd în revistă 
cîțiva golgetert europeni ne pu
tem face o primă impresie. 
Astfel, Lineker este golgeterul 
Angliei, cu 30 de goluri mar
cate în 42 de meciuri ; campio
natul francez îl are ca lider 
al golgeterilor pe senegalezul 
Bocande, cu 23 de goluri în 38 
de "' ’ *' '■
cu 
în 
de _ 
Kunz cu 22 de goluri în 34 de 
partide ; în Portugalia, Fernan
dez, cu 30 de goluri ; în Unga
ria, Detari, cu 27 de goluri, în 
30 de meciuri ; în Polonia, 
Zgutczynski, cu 20 de goluri în 
30 de întilniri ; în Bulgaria, 
Pașev a realizat 30 de goluri, 
iar la „cota minimă" îl găsim 
pe golgeterul campionatului 
R. D. Germane, Strcsser, cu 14 
goluri. Nu putem omite nici 
„cota maximă", atinsă în ulti
ma stagiune de olandezul Van 
Basten, cu 36 de goluri, el fiind 
urmat de sovieticul Protasov 
cu 35 de goluri șî austriacul 
Polster cu 33 de goluri. între 
aceste cifre trebuie să găsim 
răspunsul : e bună „cota 31“ 
atinsă de Hagi ?

...Lupta pentru podiumul gol- 
.geterilor noștri a înregistrat, 
indiscutabil, un progres, avînd 
în vedere că atît golgeterul 
Hagi, cit și învinsul lui, Pițur- 

inlră in

partide ; în Italia, Pruzzo, 
19 goluri în 30 de meciuri; 
Belgia, Van den Berg cu 27 
goluri : jn R. F. Germania,

---- ------------- --------
marcatorilor europeni. Și chiar 
dacă în ultima etapă apărările 
au fost cam.,, fragile îri fața 
celor doi care se duelau pen- 

nu putem 
pe scara 

acest sens 
o compa- 
ultimelor

tru titlul de golgeter, 
omite, totuși, saltul 
golurilor marcate. în 
edificator ni se pare 
rație a podiumului _______
trei ediții de campionat, cîști- 
gnte toate, de un jucător a!... 
Sportului Studențesc :
1984 : 1. Coraș 20 de goluri

2. Cămataru 17 goluri
3. Augustin și Dragnca 15 
goluri

(în acel an, Pițurcă termina 
pe locul 7, iar despre Hagi și 
Bîcu nici nu se discuta ca des
pre posibili „oameni de gol").
1985 : 1. Hagi 20 de goluri

2. Pițurcă 19 goluri
3. M. Sandu și
17 gojuri

1986 : 1. Hagi 31 de
2. Pițurcă 29 de
3. Bîcu 25 de

Cămâtaru

goluri 
goluri 
goluri

Concluzia est.1 clară. Efica
citatea a crescut. Anul trecut, 
în iulie, Pițurcă declara în 
ziarul nostru : „îl provoc pe 
Hagi Ia un nou duci pentru 
titlul de golgeter 1“ Pițurcă s-a 
ținut de cuvînt. Mai mult, n-a 
mai fost un duel ci... un tur
nir. La început, în toamnă, a 
dominat hunedoreanul l’elcti, 

■ însă acesta n-a avut respirație 
pentru o cursă lungă. Pițurcă 
a condus pină în finalul sta
giunii dc vară, cind llagi l-a 
întrecut pe linia de sosire. Un 
final care obligă, însă, golge- 
terii noștri Ia un sprint euro
pean. Faptul că Pițurcă este și 
vicegolgeter al Cupei Campio
nilor Europeni, cu 5 goluri, 
după suedezul T. Nilsson, cu 6 
goluri, reprezintă o premisă 
pentru o toamnă europeană 
bună. Atît la echipele de club, 
în campionat și în cupele euro
pene, cit si in echipa națională. 
Adevărații golgetcri sc vad pe 
pian internațional. Lineker a 
demonstrat-o !...

pre- 
e că 
•e în 
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Campionatul republican de juniori II

UNIREA-DINAMO FOCȘANI. CHIMIA fiĂEȘTI
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Ia Focșani, Tg. Jiu și Năsăud 
s-au disputat partidele celor trei 
„zone" ale turneului final al 
Campionatului republican de ju
niori II. Iată rezultatele înregis
trate, autorii golurilor și clasa
mentele finale:

FOCȘANI
Metalul Buzău — Constructorul 

Iași 0—2 (0—0). Golurile au fost 
marcau de Pavai (2). XSCIP Ul- 
meni — Unirea Dinamo Focșani 
0—4 (0—2). Au înscris: Argeșanu, 
P. loan șl Saragea (2). Unirea- 
D In am o — constructorul lași 2—1 
(c—0). Au marcat: Argeșanu,
Draeu. respectiv Condurache. Me
talul Buzău - ISC1P 1-2 (0-0). 
Golurile au Cost înscrise de Du
ra (2) si Belu. ISCIP — Construc
torul 0—0. Unirea Dinamo Foc- 
fini — Metalul Buzău 8—1(3—0). 
Au marcat: Manta (2), Argeșa
nu (2 Saragea (2), Munteanu, 
Brvtaru, respectiv Ghiță. CLASA
MENT: l, Unirea-Dinamo < p; t.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
« SELECȚII LA STEAUA. Cen

trul de copii și juniori al Clu
bului Steaua organizează o nouă 
acțiune de selecție. Ea va avea 
loc în această săptămînă, In zi» 
lele de joi, vineri și simbătă, la 
Complexul Sportiv Steaua, intre 
orele 8 șl 12. Selecția este des
chisă copiilor năseuți intre 1971 
ți 1973.
• BARAJUL PENTRU PRO

MOVAREA ÎN DIVIZIA C. Du
minică « Iulie, de Ia ora 18, șl 
duminică 13 iulie, de la ora 17, 
va avea loc barajul pentru pro
movarea in Divizia C, Ia care 
vor participa cSștigătoarele cam- 
pionetelor județene și al Muni
cipiului București.

Constructorul 3 p; 3. ISCTP 3 p; 
4. Metalul o p.

TG. JIU
Chimia Găești — Gloria Pandurii 

Tg. Jiu 1—0 (0—0). Gol marcat 
de Georgian. U.M. Timișoara — 
Progresul corabia S—0 (3—0). Au 
înscris : Lobonea (2), Trandu 
C2), Doac. Gloria — U.M.T. 8—1 
(1—1). Golurile au fost marcate 
de Pop (2), Dumitru, respectiv 
Lobonea. Chimia — Progresul 
7—0 (4—10. Au înscris:. Antones- 

■ cu, Georgian (2). Barbu și Râdoi 
(3). Progresul — Pandurii >—12 
(1—2). Golurile le-au înscris: Du
mitru (4) Răznieeanu (3), Cre- 
țoiu (2> Suteu (2), Budescu, 
respectiv Dantuș (j). Chimia — 
U.M.T. 3—2 (2—0). Golurile au 
fost marcate de Rădoi, Ilie, Zam
fir respectiv Niță și Lobonea. 
clasament: 1. chimia 8 >; L 
Pandurii 4 p; 3. U.M.T. 1 p; 4. 
Progresul 0 p.

NASAUD
Infer Sibiu — Nițramonia Fă

găraș 3—o <2—0). Au marcat: 
Predalu. Munteanu și Stanca. 
Voința Oradea — Chimforest N4- 
săr.ti 0—1 (0—0). Gol înscris de 
Andronesel. CMmforest — Inter 
l—o (1—0). A marcat: Cotul. Ni- 
tramonia — Voința 2—1 (1—1).
Au înscris: Neamțu, Șerban, res
pectiv Pop. Nițramonia — Chim
forest 3—2 (2—1). Golurile au
fost marcate de Dobai, Șerban, 
Hădulet, respectiv Hedeș ți O- 
lari. Voința — Inter 1—3 (1—2). 
Au marcat: Furniaș,

. Cadar. Stanca și Miută. 
MENT: 1. Inter 4 p; 2. 
rest 4 p; 3. Nițramonia 
Voința 0 p.

Pentru turneul final,

respectiv
CILASA- 
Chimfo- 
4 p; *•
care se 

va desfășura Ia Bușteni intre 1 
și 3 iu’ie, s-au calificat, așadar, 
Unirea-Dlnamo Focșani, Chimia 
Găeșli și Inter Sibiu.

•lumea bună"

1
Mircea M. IONESCU

I

• PROFESORUL 
TEODOR CURPAȘ. 
președintele clubu
lui Olimpia Satu 
Mare, se confesa 
înaintea jocului cu 
Jiul Petroșani : „Es
te o tntilnire de or
goliu pentru 
Am învins, 
toate fostele 
Zionare A, 
siv pe F. C. 
mureș Baia 
Acum, a venit rin
gul petroșenenllor, 
cei care sint ea și 
promovați in eșalo
nul numărul unu 
al fotbalului nos
tru..." Și sătmăre
nii au cîștîgat, de
tașat, în final, în 
fața „alb-negriior", 
mal ales sub rapor
tul cifrelor tehnice: 
corr.ere : 11—J, șu
turi : 18—5 1 Dorul
de Divizia A... •
Kaizer, „roșcatul", 
la cei 33 de ani 
pe care 11 are, a e- 
voluat ca In tine
rețe în partida 
Jiul. Joc ’ *
pație, 
„curate", 
la carte.
tribună 

curelele 
viața lui _ 
xemplară iși spune 
cuvintul". • La una 
din „liniile" parti
dei de la Satu Ma
re o ultimă, prezen
ță a arbitrului divi
zionar C, ploieștea
nul Aurelian Vaslle 
cu 991 de jocuri la 
activ, din care a- 
proape 110 la Divi
zia C (la centru), 
nenumărate „linii" 
la eșalonul secund, 
nici o suspendare 
sau un calificativ 
slab. Iată un fir.al 
frumos al acestui... 
fost „cavaler al flu
ierului" din Ploiești.
• MECIUL MECA

NICA FINA STEA
UA BUCUREȘTI — 
MUSCELUL CÂMPU
LUNG a decis, du
pă cum se știe, tina 
din formațiile care 
au părăsit eșalonul 
secund, aceasta fi
ind echipa oaspete. 
Ambele formații, 
spre lauda tor, au 
jucat curat, fără du
rități. arbitrul aeon- 
dind doar un car
tonaș galben (Iul 
Miuțu — Muscelul)

noi. 
acasă, 

divi- 
inclu- 
Mara- 
Mare.

cu 
de antici- 
deposedări 

pase ca 
Cineva din 
completa : 
să-l tină 
pe Laioș, 
sportivă e-

Divizia
pentru „tragere de 
timp". • La capito
lul finalizare, însă, 
echipele au rămas 
datoare, deoarece 
In repriza secundă 
bucurejtenii au șu
tat doar de două 
ori pe spațiul por
ții, iar oaspeții nici 
măcar o dată I • 
Apropo de retro
gradare : Muscelul a 
părăsit Divizia B cu 
—4 In „clasamen
tul adevărului", iar 
in Divizia A au ră-

meciului că nu a 
intrat și el in joc, 
măcar pentru cîte- 
va minute. Era însă 
încrezător, sperînd 
să Ișl vadă reali
zate ambițiile în se
zonul viitor.
• ABSENTA DIN 

FORMAȚIA FERO
VIARILOR DIN 
PAȘCANI a celor 4 
„piese" de bază, 
CărpucI, Botez, Pa- 
nait — suspendați, 
șl Ursu — acciden- 

a scăzu, mult

Heghcduș (Mecanică Fină Steaua) a șutat 
puternic și a făcut astfel inutil plonjonul
portarului Popa, înscriind golul victoriei 
echipei sale. (Fază din meciul Mecanici 
Fină Steaua București — Muscelul dmpu- 
lung 2—1) Foto: Aurel D. NEAGU

de Ia 
Vulcan, 

spuneau 
că ar

șl chiar cu —6 în 
același clasament !
• CHIAR IN ZIUA 

MECIULUI DE LA 
REGHIN, arbitrul de 
centru Ion Toma 
din Piatra Neamț 
a împlinit 33 dc ani. 
Și a ținut să-și o- 
noreze aniversarea 
printr-o prestație 
Ireproșabilă, eloc
vente în acest sens 
fiind cuvintele con
ducătorilor 
Progresul 
care ne 
după meci
vrea să aibă mereu 
astfel de arbitraje 
în deplasare. • A- 
semenea colegilor 
săi de generație — 
D. Georgescu, Du
mitru, Ispir, Mâreu 
— șt luliu Hajnal a 
rămas același fot
balist pe care îl 
privești întotdeauna 
cu plăcere. • Tînă- 
rul fotbalist btieu- 
reștean Eugen Sto- 
ian, component al 
selecționatei de ju
niori V.E.F.A. ’87, 
regreta la sfirșitul

pel. Tinerii lor în
locuitori, Irimia, C. 
loncscu și Toma, 
s-au comportat sub 
așteptări în meciul 
de duminică, așa că 
antrenorul L. An- 
tohi avea dreptate 
să fie supărat la 
sfirșitul partidei. • 
In echipa Olimpia 
Km. Sărat, doar doi 
Jucători s-au deta
șat față de ceilalți 
coechipieri, runda- 
șul Roșea și mijlo
cașul S. loncscu, 
care au luptat e- 
xemplar în ambele 
faze ale jocului.
• DUELUL DE 

LA DISTANTA PEN
TRU PROMOVA
REA IN DIVIZIA A 
dintre Jiul Petro
șani șl F. C. Ma
ramureș Baia Marc 
a continuat pină în 
ultima clapă. Feli
citări cuvin

dresate atît echipei 
Jiul Petroșani (care 
revine după o ab
sență de numai un 
an pe prima scenă 
fotbalistică a țării), 
cit și formației băi- 
mărene care a con
tinuat să creadă în 
șansa sa. • Nemul
țumiți de faptul că 
a fluierat cu 3 mi
nute mai devreme 
terminarea partidei 
Minerul Lupcni — 
F. C. Maramureș 
(scor 1—2), cîțiva 
huligani au încer
cat să-l lovească 
pe arbitrul .brașo
vean Radu Petres
cu. Prompte, orga
nele de ordine l-au 
liniștit repede pe 
așa-zișli suporteri 
și, astfel, brigada 
de arbitri a putut 
să părăsească 
dionul fără 
den te.

• StMBĂTA 
DUMINICA ÎN 
CELENTA ORGA
NIZARE a C.S.M.- 
uliji, la Suceava, s-a 
disputat a 4-a edi
ție a „Cupei Su
ceava" la mini-fot- 
bal. Au participat 
echipe de copii (12 
și 13 ani) din Cra
iova, Iași. Focșani 
și Suceava. Au ciș- 
tigat Universitatea 
Craiova și Politeh
nica Iași. In pauza 
meciului de Divizia 
B C.s.M. — Poli
tehnica Iași a avut 
loc o frumoasă fes
tivitate, Sn care ce
lor mai merituoși 
li s-au înmînat cupe 
și diplome. • Poli
tehnica Iași n-are

sta- 
inci-

‘SI 
EX-

tehnica Iași 
de ce să fie satis
făcută după 
tația de la Sucea
va. O echipă cu 
pretenții de promo
vare n-a reușit dc- 
cît 4 suturi la poar
tă. fiind dominată 
categorie. • La Su
ceava. antrenor este 
Vasile Simionaș, cel 
care a jucat atîta 
vreme și a fost și 
antrenor Ia Politeh
nica lași. După 
despărțire. Simio- 
năs și-a luat acum 

revanșă.

preș-
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TIR : EUGEN ANTONESCU 
ÎNVINGĂTOR LA SOFIA

SOFIA, 30 (Agerpres). — în 
ultima zi a concursului inter
național de tir de la Sofia, 
sportivul român Eugen Anto
nescu a cîștigat proba de pușcă 
cu aer comprimat, trei poziții, 
cu 684 p, urmat de Dejko Sko- 
kici (Iugoslavia) 681 p și Petar 
Zaprianov (Bulgaria) 678 p.

In proba feminină de pistol 
cu aer comprimat, pe locul în- 
tii s-a situat Hajdrun Richter 
(R. D. Germană) — 478 p, ur
mată de Anke Felker (R.D.G.) 
474 p și Anișoara Matei (Româ
nia) 471 p.

CAIAC-CANOE : POZIȚII 
FRUNTAȘE LA DUISBURG

DUISBURG. Tradiționala re
gată internațională de caiac- 
canoe desfășurată pe pista na
utică de pe lacul Wedau a 
programat întrecerile zilei a 
doua. Cu acest prilej, Aurel 
Macarencu, învingător in ajun, 
la C 1 — 10000 m a sosit pe 
locul secund (46:31,85) în urma 
canoistului ungur Laszlo Szabo 
(46:02,41). în proba de K 4 — 
500 m, echipajul nostru femi
nin (Borcănea, Munteanu, 
Ciucur, Larie) s-a clasat pe lo
cul trei (1:43,13), după R.D.G.
— 1:41,44 și Ungaria — 1:42,74.
SĂRITURI IN APĂ : ISABELA 
BERCARU - LOCUL 2 LA SOFIA

SOFIA, 30 (Agerpres). — 
Proba feminină de trambulină 
din cadrul concursului interna
țional de sărituri in apă de la 
Sofia a fost cîștigată de Silke 
Terner (R. D. Germană), cu 
424,11 p, urmată de Isabela Ber- 
caru (România) — 411,30 p, Ka- 
talin Kass (Ungaria) — 393,15 p, 
Cristina Timar (România) — 
373,08 p. Andrea Dragomir (Ro
mânia) — 366.99 p etc.

în proba masculină de plat
formă. pe primul loc s-a situat 
Dirk Hamann (R. D. Germană)
— 583,50 p.

W1MBLED0N-UL, IN A
Turneul de tenis de ia Wimble

don a ajuns în faza optimilor de 
finală pe ambele tablouri ale 
probelor Individuale. Numai 7 
(masculin) și 9 (feminin) din cei 
16 capi de serie au mai rămas în 
concurs. Printre învinși și învin
se se numără americanii Jimmy 
Connors și Pam Shriver, suedezii 
Stefan. Edberg, Joakim Nystrbm, 
Anders Jarryd. vest-germana 
Claudia Kohde-Kilsch și austra- 
li-anca Wendy Turnbull. Iată ul
timele rezultate, feminin, turul 32 
Lindqvist — E. Minter 3—6, 7—6., 
6—3; Sukova — A. Minier 6—1, 
6—4; White — Hobbs 6—4, 6—2; 
Na gels en — K. Maleeva 6—4, 6—1; 
Baleslr-at — Durie 5—7, 6—3, 6—2; 
Navratilova — Kinney 6—0, 6—2; 
Bunge — Fendick 6—2, 6—3; Sa
batini— Gerken 6—2, 6—1; Bas
sett — Calleja 6—4, 6—2; Demon
geo? — Phelps 6—3. 6—2; d.b., tu
rul 2; Nystrom, WiMander —

SĂRITURA ÎN LUNGIME
La o săptămînă după ce-și îm

bunătățise, la Tallin, recordul 
mondial la lungime, sărind 7,45 
m, Heike Drechsler a ciștigat la 
Jena titlul de campioană a R.D. 
Germană cu 7.29 m, pentru ca 
duminică ea să devină nu doar 
campioană, ci și egală a record
manei mondiale (Marita Koch) 
în proba de... 200 m. Drechsler 
(n. 16.12.19t4); 180 cm, 65 kg) a 
fost» cronometrată, ca și celebra 
ei compatrioată, în 1984, tot cu 
2l,7t s ! Un rezultat care spune 
foarte mul? despre marile posi
bili tel ți ale acestei tinere atlete.

PE MARGINEA
(Urmare din pag l,

(din nou) redus, echipele Un
gariei. U.R.S.S. și Canadei a- 
vînd in componență sportivi pe 
care-i rodează în vederea vi
itoarelor competiții, dar care, 
încă nu sînt titulari, chiar da
că au depus intense eforturi 
pentru a da o replică cît mai 
bună (Ferenc Fath, Bela Siiveg 
— Ungaria, Serghei Gutzevici, 
Serghei Glterasimovici — 
U.R.S.S., Lawrence Keyte — 
Canada). în această companie, 
pentatloniștii noștri au fost 
„penalizați" cu deosebire în 
probele de călărie (doar Ma
rian Gheorghe a realizat punc
tajul maxim, ceilalți manifes
tând încă multă nesiguranță In 
conducerea calului și în abor
darea unor anume tipuri de 
obstacole), scrimă (cu insucce
se, în special, la outsider! și,

DE LA KEMPES LA MARADONA
I UN SPECTACULOS
I
I
I

fost. In pofida aten-

cu strictețe de unul 
doi jucători, ei bine 
se va rupe in altă

„BIS" DUPĂ 8 AN!

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

CIUDAD DE ‘MEXICO, 30 (prin 
telex). Punct final, așadar, in 
această competiție maraton care 
a captat atenția Iubitorilor fot
balului din lumea întreagă. Deși, 
de la ultimul fluier s-a scurs 
destul timp, gazdele Mundlalului, 
dintr-un orgoliu de înțeles, con
tinuă să sărbătorească, pe ave- 
nidele marii metropole, victoria 
echipei (soră) de ginta latină, 
ARGENTINA, care, intrecînd re
prezentativa B. F. Germania, a 
reintrat — după 8 ani — în po
sesia titlului suprem.

Raportat la succesul din ’78, 
contestat multă vreme de la ob
ținerea lui în propriul fief, a- 
cesta de-acum primește, aici, a- 
precieri unanime din partea spe
cialiștilor, .ca șl a publicului larg, 
lunga cursă fără nici un obsta
col a lui Maradona șl a coechi
pierilor săi fiind asemuită cu un 
marș triumfal, început cvasi — 
anonim, pe Jalisco, șl încheiat, 
în apoteoză, pe impunătoarea 
„Azteca".

Absolut în mod meritat, des
tule dintre galoanele cucerite 
plnă acum de vedeta argenti
niană trec, după partida finală, 
și pe umerii antrenorului Carloș 
Bilardo.

Chiar șl aceia dintre ziariștii, 
cu precădere argentinieni, care, 
înaintea Mundlalului, au aruncat 
asupra Iul un potop de cuvinte 
critice (sub influența, desigur, 
a înfrîngerilor suferite de Ar
gentina în partidele amicale), 
bat acum In retragere, lăudîndu-1 
pentru modul în care s-a pri
ceput să dozeze efortul depus 
de echipa sa pe parcursul Muh- 
dlalulul, precum șl pentru ma
niera în ca"e a cîștlgat unele 
dintre „duelurile" tactice purtate 
cu antrenorii de pe banca cea
laltă. îndeosebi disputa cu mal 
tlnărul Franz Beckenbauer.

Cîștigate sau nu, interesante 
ni s-au părut, în această ordina 
de idei, cele declarate de Carlos

DOUA SA SAPTAMINA
Krlek, Lloyd 6—3, 3—6, 6—3, 6—4; 
Flach, Seguso — Gunnarsson, 
Mortensen 5—7, 6—3, 7—6, 4—S,
6— 3; Curren. Cash — Bourne, 
Simpson 6—4, 6—3, 6—2; Hlasek, 
Slozil — Lozano, Witsken 7—6,
7— 6. 2—6 6—3; Annacone, Van
Rensburg — Chamberlain, Kla- 
parda 3—6, 6—3, 6—7, 6—4, 6—3; 
McNamee. McNamara — Maas
dorf, Perkins 6—4, 6—2, 4—6, 6—7, 
6—4; Fitzgerald. Smid — Brown, 
Smith 6—4, 6—3, 6—4; d.L, turul 
2: Mandlikova, Turnbull — Ger
ken, Van Rensburg 7—5, 7—6;
Bunge, Porwick — K. șl M. Ma
leeva 4—6, 7—6, 6—3; Jordan, 
Moulton — Holikova, Skronska 
6—3, 6—2: Rush, Russell — Evert- 
Lloyd, A. White 6—3, 3—6. 6—4; 
Fendick. Hetherington — Kohde 
Kilsch, Sukova 7—5. 6—4; Garri
son. Rinaldi — Cordwell. Vlllag- 
ran 7—6, 5—7, »—3.

Șl CURSA 01 200, m!
Alte rezultate din campiona

tele R.D.G.: FEMEI: 1500 m — 
Ines Bibernell 4:07.64; înălțime — 
Andrea Bienas 1,97 m. Susane 
Helm 1,94 m: greutate — Ines 
Miiller 20,72, Heike Hartwig 20,43 
m; bărbați: 200 m — Schroder 
26,57; 1500 m — Busse 3:36,97; 
triplu — Gamlin 17,06 m; sulilă 
— M.ehel 82,84 m; greutate — 
Beyer 2’,14 m, Zimmermann 22.00; 
ciocan — Rodehau 80.16 m: pră
jină — Langhammer 5,50 m; 
110 mg — Pohland 13.56, Oschke- 
nat 13,63; 100 m — Schroder 10.10; 
3 000 m obst. — Melzer 8:19,48.

INTERNAȚIONALELOR0rr
mai ales, in fața concurcnților 
străini, ceea ce implică o îm
bunătățire a tehnicii în funcție 
de exigențele internaționale și 
de solicităr le pe plan fizic și 
psihic ale întrecerii în sine) și 
tir (cu oscilații de la o serie 
la alta, dovedind, astfel, o in
suficientă pregătire pe ținte 
mișcătoare, urmare și a faptu
lui că lotul nu dispune de un 
antrenor de specialitate, deo
camdată recurgîndu-se la im
provizații cu influențe negati
ve în pregătire). De altfel, mi
nusurile amintite nu constituie 
chiar o noutate, iar eforturile 
federației pentru remedierea 
situației au rămas, in general, 
la stadiul de bune 
sigur, însă numai 
tenții, pentatlonul 
să bată pasul pe 
revenim. Probele 
consemnat progresul sportivilor 

intenții. De- 
cu bune in- 
va continua 
loc. Dar, să 
în care ana

Bilardo — in cotidianul „Esto" — 
înaintea finalei : „Bănuiesc că 
Maradona, executorul lui Shilton 
și al lui Pfaff, va fi supus u- 
nui tratament special, dar asta 
nu mă interesează. Dacă el va 
fi marcat 
sau chiar 
atunci ața 
parte".

Așa a și 
țiel deosebite acordate lui Ma
radona de nemilosul Matlhăus. 
forța ofensivă a... viitoarei cam
pioane a lumii nu avea să co
boare prea mult, Maradona lif- 
tînd, cu adversarul în circă, 
mingi utile pentru atac, iar go
lurile venind din partea coechi
pierilor lui. Brown (libero-ul «- 
flat... liber pentru o fracțiune 
de secundă, în careul lui Schuma
cher), Valdano și Burruchaga.

La ora la care aceste rlnduri 
văd lumina tiparului, antrenorul 
Bilardo șl ai lui jucători au 
sorbit de mult din „Cupa victo
riei".

N-au putut uita, însă, nici u- 
nul din momentele critice prin 
care au trecut, pe parcvrsul jo
cului, îndeosebi acele 10 minute 
cuprinse în partea a doua a 
meciului, cînd partenera de în
trecere restabilea echilibrul pe 
tabela de scor. Declanșat prin- 
tr-un ultim și splendid efort, for- 
clngul echipei europene era pe 
deplin răsplătit dar, trebuie spus, 
Rummenigge și Voller, autorii go
lurilor, r--------- ‘
zonă din 
Pumpido. 
strîngînd 
pricinuită 
la umărul

Ajungînd de la 2—0 la 2—2, 
spre final de... finală, Argentina 
a acuzat „șocul" doar puține se
cunde, Burruchaga. cel despre 
care am mai vorbit, avînd „sîn- 
gele rece" să încheie, în cel mal 
pur „stil Kasparov", un atac pur
tat în mare... criză de timp.

„Aproape că nu mai îmi pare 
rău că s-a inttmplat astfel", de
clara după joc Carlos Bilardo. 
„Altfel, în fați virtuților demon
strate pînă atunci, o tehnică de- 
săvirșită înainte de toate. Argen
tina n-ar fi putut să probeze și 
resursele morale demne de o 
campioană a lumii".

In postfestum. finala a avut, ca 
și pînă acum, curgerea din înal
tul cerului, a milioanelor de con
fetti și papelittos. Dar spre deo
sebire de cele căzute, cu 8 ani 
în urmă, pe ..River Plate", aces
tea păreau tuturor șt mai stră
lucitoare.

Gheorqhe NICOLAESCU

găsiseră, în importanta 
1 apropierea porții Iui 

un libero (Brown) 
din dinți de durerea 
de accidentul suferit 

drept.

DECLARAȚII LA FLUIERUL FINAL...
CARLOS BILARDO (antrenorul Argentinei): „In ceea ce mă pri

vește, daci nu uit criticile al căror obiect am fost înaintea cam
pionatului, cred că succesul de astăzi este urmarea, înainte de toate, 
a muncii, a seriozității întregului lot. Toți cei 22 de jucători argen
tinieni au dovedit o pregătire fizici și psihică exemplară, aceasta 
fiind cheia victoriei. Pentru fotbalul argentinian cucerirea titlului 
este un lucru deosebit de important, dar nu trebuie să ne culcăm 
pe lauri, pentru că școala europeană, din care eu m-am inspirat, 
va încerca, fără îndoială, sd-ți ia revanșa peste patru ani, in Italia"; 
FRANZ BECKENBAUER (antrenorul R.F. Germania): „Vreau, in 
primul rlnd, să felicit echipa Argentinei. Ea merită această «Cupă 
Mondială*-. Noi am incercat totul pentru a-l neutraliza pe Maradona, 
prin Matthăus, in prima repriză, apoi prin Forster, cind am trecut 
la atac. Dar trei minute in oare ne-am pierdut concentrarea au fost 
fatale, într-un moment in care am fi putut ciștiga. Am fost sur
prinși de această calificare în finală, și cu puțină șansă am fi 
putut ciștiga titlul. - Sintem mindri de performanta realizată și cred 
că merităm locul secund. Astăzi am fi putut evita cele trei goluri, 
dar ele nu se datorează greșelilor lui Schumacher, care a avut o 
evoluție bună pini acum. Cred că am greșit in prima repriză fi- 
cind un joc de așteptare, iar apoi prin faptul ci am apelat prea 
mult la jocul la ofsaid"; DIEGO MARADONA (căpitanul echipei Ar
gentinei) : „Sînt extrem de fericit și de mindru de această victorie. 
Astăzi mă simt campion mondial, ți nu cel mal bun jucător din 
lume, cum nu încetează unii să repete. Dedic acest succes tuturor 
tinerilor argentinieni, tinerilor din lumea întreagă. Trebuie spus ci 
victoria de astăzi este opera unui grup de jucători avizi de glorie 
ți care a dezmințit toate îndoielile cu care a fost înconjurat. Să 
nu uităm că acest titlu mondial se datorează meritelor selecționerului 
nostru, Carlos Bilardo, care a știut să ne facă sd muncim serios, 
cu metodă, convinglndu-ne tn tot timpul competiției ci putem deveni 
campioni mondiali-.

DE PENTATLON MODERN
noștri au fost înotul și crosul, 
în ambele cronometrîndu-se 
timpi superiori celor înregis
trați la ediția precedentă. Ast
fel, Laurențiu Mosor și-a ad
judecat, din nou, proba favori
tă, înotul, de această dată în 
3:15,1 (față de 3:17,1 în 1985), 
iar Drago? Pălrui a realizat la 
cros 12:19.7 (fa|ă de M. Gheor
ghe 12:22,0). Să nu uităm. însă, 
că aceste probe nu departajea
ză prea net pe concurența în 
ansamblul concursului, impu- 
nîndu-se, deci, nu numai o 
comportare constantă în toate 
cele cinci discipline, ci și re
zultate, în fiecare, la o cotă 
superioară (la tir, cu punctaje 
sub 195 nu se poate spera la 
un loc în partea superioară a 
clasamentului), pentru a putea 
emite pretenții la poziții frun
tașe în competiții internațio
nale.

Jorge Alberto Valdano înscrie golul al doilea al formației Argen
tinei in partida finală, cu R.F. Germania

Telefoto : A.P. — AGERPRES .

R. F. Germania 3-2 (1-0)Argentina

Argentinei și R. F. 
In fapt, două echipe 
din continente dife- 
reprezentante ale u- 
fotbalistice diferite.

Finala 1 Finala mare, cea 
care urma să decidă campioana 
acestui al 13-lea turneu al u- 
nui Campionat Mondial de 
fotbal. Se Intîlneau pe Azteca, 
în fața unor tribune încărcate 
pînă la refuz (114 500 spectatori) 
formațiile 
Germania, 
nu numai 
rite, ci șj 
nor școli 
Confruntarea a fost așteptată 
cu interes și prin prisma evo
luției acestui Diego Maradona, 
care, realmente, abia acum, la 
acest C. M., a irumpt, cu ade
vărat, dintr-o anume stare de 
„moleișeală"; întrebarea care se 
punea fiind măsura în care 
defensiva vest-germană avea 
să-î facă față .

Antrenorul argentinian Me- 
notti, cel care a condus la vic
torie formația țării sale la 
Mundialul din 1978, anticipa că 
Maradona urma să aibă o sar
cină dificilă, contîndu-se pe 
marcajul ă l’italienne pe care 
urma să i-1 facă Briegel (în 
fapt Maradona jucînd la Napo
li, iar Briegel la Verona !). Și, 
într-adevăr, Maradona a fost 
marcat cu strictețe, dar nu de 
Briegel, ci de Matthaus, în 
prima repriză, și de Forster, în 
cea de a doua. Și dacă argen
tinianul nu a mai înscris nici 
un gol, în schimb a contribuit 
la cele trei înscrise de echipa 
sa.

Meciul, în ansamblu, n-a avut 
cine știe ce valențe tehnice, 
ca multe dintre precedentele 
finale ale competiției, care i-au 
fost superioare, din multe punc
te de vedere (s-a exagerat a- 
cum cu... tragerea de timp, cu

Actuala ediție a Campionate
lor Internaționale ale României 
a evidențiat multe lucruri 
bune, dar in același timp, a 
permis și o serie de concluzii 
menite să conducă spre revi
gorarea _ acestui sport. care 
poate face un real salt valoric 
in arena competițională. dacă 
se va munci serios, dacă se vor 
elimina deficiențele care per
sistă în pregătire sau organi
zarea întregii activități.

în încheierea acestor scurte 
notații, să consemnăm foarte 
buna organizare a competiției, 
un colectiv de entuziaști sus
ținători ai acestui sport depu- 
nînd rodnice strădanii pentru 
ca totul să se desfășoare cît 
mai bine, iar aprecierile oas
peților. ate delegatului federa
ției internaționale au ilustrat 
din plin accsl lucru. 

faulturile). Meciul însă a avut 
un deznodămînt (firesc și lo
gic !) care a captivat. După ce 
Argentina a condus cu 2—0 
(au înscris Brown, cu capul, în 
min. 22, la' o lovitură liberă 
laterală cu tușa de fund, Schu
macher ratînd intervenția, și 
Valdano, în min. 56) se părea 
că nimic nu se mai poate în- 
timpla, ofensiva vest-germană 
acționind destul de dezlinat și 
stereotip, cu centrări înalte. 
Dar, în min. 74, Rummenigge a 
împins, în poartă, un balon 
strecurat prin întreaga apărare 
argentiniană, iar în min. 83 
Voller a înscris, cu capul, din 
apropiere. Urmau prelungirile? 
Nu, cu o tresărire de orgoliu, 
Burruchaga, excelent în acest 
joc, a pătruns în viteză și a 
înscris golul de aur al victo
riei, în min. 85 !

Arbitrul brazilian Romualdo 
Arppi-Filho a condus bine ur
mătoarele formații :

ARGENTINA : Pumpido — 
Cucciufo, Ruggieri, Brown, O. 
larticoechea — Batista, Giusti, 
Burruchaga (min. 90 Trobbiani), 
Enrique — Maradona, Valdano.

R. F. GERMANIA : Schuma
cher — Brehme, Forster, Ja
kobs, Briegel— Berthold, Eder, 
Matthaus, Magath (min. 62 Ho- 
ness) — Rummenigge. Allofs 
(min. 46 Voller).

derațlel internaționale de fot
bal, Joseph Blatter, a anun
țat că viitorul turneu tinal 
al campionatului mondial cr: 
se va disputa în 1990, în Ita
lia, va fi mâi scurt decît cel 
actual, care a durat 30 de 
zile. O decizie definitivă, a 
precizat Blatter, va fi luată 
anul acesta, cu prilejul unei 
reuniuni a Comitetului Exe
cutiv al F.I.F.A. cu Comite
tul de organizare italian. în 
diferite ziare s-a arătat că 
proximul turneu final ya a- 
vea 23 de zile, reducerea cea 
mal importantă fiind cea a 
duratei de desfășurare a pri
mului tur : de la 14 la 9 zile.

• în cadrul unei conferin
țe de presă. președintele 
F.I.F.A., Joao Havelange, a a- 
nunțat că la actuala ediție a 
„Cupei Mondiale" s-a înre
gistrat un record în ceea ce 
privește numărul spectatori
lor : la meciuri au asistat 2.5 
milioane de iubitori ai fot
balului, cu 700 000 mai mulți 
decît s-au aflat în tribunele 
stadioanelor spaniole, cu pa
tru ani In urmă. Pe de altă 
parte, J. Havelange a apărat 
sistemul de departajare prin 
lovituri de la 11 m, după pre
lungiri, apreciind că este vor
ba de o manieră pur spor
tivă de a decide un Învin
gător, ceea ce nu este cazul, 
de pildă. în situația recurge
rii la tragerea la sorți I

• Organizatorii mexicani au 
adresat spectatorilor prezenți 
la finala Argentina — "
Germania rugămintea 
îmbrace în alb, ca o 
festare peitru „Pacea 
diată". Dealtfel.
..Azteca" a fost decorat Cu 
numeroase simboluri ale păcii.

R. F. 
să se 
mani- 
mon- 

sladionul 
decorat

• Președintele F.I.F.A., Joao 
Havelange, a remis unui re
prezentant al guvernului me
xican „Premiul pentru fair- 
play", acordat publicului me
xican „pentru conduita șa e- 
xemplară în tribunele stadioa
nelor". Cît privește atitudinea 
suporterilor mexicani în 
afara arenelor. J. Havelange 
s-a abținut de la orice co
mentariu...


