
La întreprinderea Electromureș din Tg, Mureș

ACTIVITATE SPORTIVĂ SUSȚINUTĂ, 
PI MĂSURA HĂRNICIEI OAMENILOR

J; 1949 : un mic atelier cu numai 27 de muncitori, oare pro- 
duceau sobe de gătit, fiare de călcat cu cărbuni, scule. g 

g 1986 : o întreprindere cu peste 7 000 de muncitori. care g 
g realizează, pe cele trei platforme industriale, produse com- g 

petitlve la înalt nivel pe piața internațională, printre care : g 
g mașini electrostatice de copiat, produse electrocalorioe, con- 
g ductori eleotrici. cablaje, instalații automate. Emblema fa- 
g bricii „Electromureș" este, astăzi, cunoscută și apreciată g 
g de partenerii din tară și de peste hotare. g
g 5

Fază dlritr-uh meci susținut de echipa de fotbal Electromureș in 
campionat.

Interlocutorii noștri, N. Nă- 
săudean, președintele clubului 
Electromureș, G. Șandor, 
secretarul comitetului U.T.C. și 
președintele secției de ciclism, 
și î. liota, secretarul clubului, 
ne conving că la fel s-ar înfă
țișa și o comparație din do
meniul sportului. De la „miu- 
țele“ de fotbal, cum erau la 
început, practicate pe un teren 
viran. Ia paleta celor 18 disci
pline sportive de acum, drumul 
a fost parcurs cu pași mari. 
Baza materială a clubului a 
sporit continuu, ajungind as
tăzi la un Complex sportiv ce 
cuprinde un teren de fotbal cu 
3 500 locuri, cu mijloace mo
derne de recuperare, teren de 
handbal bituminizat; tot aici, la 
liceul cu profil al întreprinde
rii, o sală multifuncțională și 
două terenuri pentru jocuri ; 
arena de popice cu 6 piste au
tomate. sala complexă pentru

Pină nu de mult, voleiul se număra printre 
sporturile cele mai populare la noi. Se 
mândrea nu numai cu marea masă a prac- 

ticanților săi, ci și cu o recunoscută competiti
vitate internațională, concretizată în nu mai pu
țin de 14 medalii de aur, argint și bronz obținute, 
Pînă în 1980. la cele mai mari competiții :• cam
pionatele europene și mondiale și Jocurile Olim
pice, precum și cu 7 trofee (plus un număr 
aproape dublu de alte prezențe in finale) cu
cerite de echipele de club masculine în cupele 
europene.

In ultima vreme, însă, voleiul românesc a cu
noscut o involuție surprinzătoare, îndeosebi pe 
latura performanței, ilustrată de faptul că, acum, 
primele noastre reprezentative nu și-au mai câș
tigat drențul de participare la nici una dintre 
întrecerile de amploare. în rândul elitei. întrucât 
sintem convinși că acest sport poate să recîștige 
pozițiile fruntașe pe care le-a deținut, ne pro
punem să reanalizăm, într-o suită de articole, câ
teva dintre principalele sale puncte sensibile ac
tuale. Ce determină rezultatele mediocre ? Iată 
întrebarea la care vom căuta răspunsuri, invi- 
tînd voleiul la... examenul competitivității.

BAZA DE MASĂ A PERFORMANȚEI-
0 PRIMĂ Șl ESENȚIALĂ PROBLEMĂ

Semnalele prevestind scăde
rea competitivității voleiului 
nostru le-au tras, cu cîțiva ani 
in urmă, echipele de juniori, 
prin rezultate modeste în com
petițiile lor oficiale, apoi și 
cele de seniori, care au alu
necat pe locuri periferice in 
ierarhiile internaționale. S-a 
căutat remediul în generațiile 
următoare, cuvîntul de ordine 
fiind întinerirea masivă a lo
turilor ca argument al redre
sării în perspectivă. Dar tes
tările în concursuri premergă
toare marilor obiective ale a- 
nilor respectivi dovedeau slă
biciuni șî mal serioase, per
spective și mai scăzute, astfel 
că la obiectivele majore erau 
readuși în loturi tot sportivii 
și sportivele la care se renun
țase și care fuseseră judecați

Meci de mare atracție la Pitești

ROMANIA -S.U.A. LA ATLETISM (j)
Săptămîna viitoare, vineri și 

sîmbătă, Piteștiul, municipiu 
care a intrat de anul trecut în 
circuitul marilor întreceri atle
tice din tara noastră, va fi gaz
da unul eveniment major al 
actualului sezon internațional, 
meciul de juniori România — 
S.U.A., prilejuit de primul tur
neu european efectuat vreodată 

box si lupte, bază nautică și 
atelierele pentru auto-moto și 
ciclism completează fericit do
tarea materială a clubului.

Performerii de miine
Firesc, pe asemenea baze 

sportul de masă este la el aca
să, întrecerile inter-secții și pe 
ateliere la fotbal, popice, hand
bal, lupte și box cunoscând o 
afluență deosebită, din rânduri
le participanților ridicindu-se 
performerii de miine. Exem
ple : în finalele pe țară la 
popice, locul I a fost ocupat de 
echipa întreprinderii și de 
Maria Șoptercan la individual, 
iar Maria Boca — locul I în 
..Cupa Congresului U.G.S.R." ; 
Maria Cordoș — locul II la 
cros ; Margit Kertesz — locul

Horațiu SIMA

(Continuare in pag 2—3) 

ca plafonați. Devenea limpede 
că generațiile mai tinere, de la 
care se aștepta revitalizarea, 
nu dispuneau de acele calități 
fizice, tehnico-tactice și psihice 
necesare unei reale ascensiuni. 
Cauza devenea și ea evidentă : 
erodarea puternică în timp, a 
bazei de masă a performanței, 
ca urmare a neglijării ei.

Cum se prezintă în momen
tul de față izvorul și rezervo
rul de talente al voleiului nos
tru, cîndva extrem de proli
fice ? Debitele lor sînt reduse, 
insuficiente alimentării eșaloa
nelor superioare și, firește. Io
turilor reprezentative. Sectorul 
muncii cu copiii șl juniorii 
prezintă limite cantitative și 
calitative. Dincolo de Divizia 
națională de juniori și școlari 
(redusă numeric în speranța 

de o asemenea echipă nord- 
americană.

Cei peste 100 de juniori și 
junioare de peste Ocean, care 
vor evolua pe Stadionul piteș- 
tean „1 Mai“, vor reprezenta, 
apoi, S.U.A. la premiera Cam
pionatelor Mondiale de la Ate
na (16—20 iulie).

Proletari din teate țările, unlti-vă I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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De miine, In Sala sporturilor „Vrancea" din Focșani

BALCANIADA DE BASCHET A JUNIOARELOR
• Ediția actuală reunește cinci echipe • Pentru 
România și Iugoslavia — test In vederea C.E.
• Selecționata noastră de cadete la

un dificil
Sala sporturilor „Vrancea* 

din Focșani va găzdui, de 
miine pînă marți 8 iulie, între
cerile celei de a 21-a ediții a 
Campionatului Balcanic de 
baschet-junioare, la care vor 
lua parte reprezentativele Al
baniei, Bulgariei, Greciei, Iu
goslaviei, României, precum și 
selecționata de cadete (junioa
re II) a țării noastre (în a- 
fară de concurs). Turneul con
stituie un bun prilej de testare 
a valorii jucătoarelor de per
spectivă din țările respective, 
in condițiile unei competiții o- 
ficiale, iar pentru două echipe
— ale Iugoslaviei și României
— Balcaniada va fi și o veri
ficare exigentă a pregătirilor 
efectuate în vederea Campiona
tului European din acest an 
(26 iulie — 2 august).

întrecerile baschetbalistelor 
junioare din țările balcanice 
au oferit întotdeauna dispute 
echilibrate, spectaculoase, așa 
cum avem convingerea că vor 
fi și cele din sala „Vrancea". 
La edițiile precedente, locul I 

deșartă a creșterii ei calitati
ve), activitatea de inițiere in 
volei este cvasiinexistentă : în

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)

FINALELE
• Ediția din

Cantemir'*
Copiii, elevii purtători ai cra

vatei roșii cu tricolor, au fă
cut — din nou — cu prilejul 
finalei pe țară a Tetratlonului 
atletic școlar, competiție des
fășurată sub însemnele Dacia- 
dei, dovada pasiunii lor pen
tru prima dintre disciplinele 
olimpice. La Suceava, pe sta
dionul „Sub Areni", cîte 16 e- 
chipe de fete șl băieți au de
monstrat, în multe cazuri, ap
titudini reale pentru atletism, 
dublate de o pregătire atentă, 
minuțioasă, la nivelul și la 
prestigiul întrecerii, care s-a 
bucurat de o frumoasă reușită, 
pe măsura eforturilor organi
zatorilor — secția de re
sort a Consiliului Națio
nal al Organizației Pionie
rilor, în colaborare cu Consi
liul Național pentru Educație

I

examen
a fost cucerit de 11 ori de e- 
chipa Bulgariei, de 6 ori de 
cea a Iugoslaviei și de 3 ori 
de cea a țării noastre (în 1971, 
1974 și 1980). Anul trecut, în 
Grecia, titlul a revenit selec
ționatei Iugoslaviei, urmată de: 
2. Bulgaria, 3. România, 4. 
Grecia.

La întrecerile de la Focșani, 
țara noastră va fi reprezenta
tă de urmiătoarele echipe — 
JUNIOARE : Roxana Ștefan, 
Anamaria Gera, Elena Vasile, 
Cecilia Laszlo, Daniela Popa, 
Aurora Dragoș, Ildiko Mana- 
sses, Tiinde Enyedi, Gabriela 
Petre, Magdalena Manea, An- 
toaneta Barbu, Iulia Alioman, 
Erzsebet Bernad, Margareta 
Vcreș ; antrenori : Horia Pop 
și Adrian loan ; CADETE : 
Maria Ionescu, Simona Morar, 
Florentina Nichitov, Ramona 
Neagoe, Gabriela Balogh, An
gela Seneș, Maria Vigh, Antoa- 
neta Boyte, Florica Iancu, Ioa
na Cocîrlan, Denisa Bucur ; 
antrenori : Georgeta Onisie și 
Mircea Kosa.

Programul de vineri, de la 
ora 15,30 : România II — Al
bania, Iugoslavia — Grecia, fes
tivitatea de deschidere, Româ
nia I — Bulgaria.

FRUMUSEȚE, GRATIE, ARMONIE

Prezența tineretului pe sta
dioane se face din ce in ce mai 
mult simțită acum, in sezonul 
estival. Printre altele fi cu pri
lejul unor asemenea frumoase

TETRATLONULUI ATLETIC ȘCOLAR
1986, dominata de elevii Liceului „Dimitrie 

din lași și elevele Școlii nr. 1 din Roman
Fizică și Sport și Ministerul 
Educației $1 învățământului.

Actuala ediție a competiției 
a fost marcată de îmbunătă
țirea recordului individual, de 
la 431 de puncte la 434 p, rea
lizat de Marius Ghilase (73 
sec. pe 60 m, 1,82 m la Înăl
țime, 2:15,0 la 800 m șl 81,70 m 
la aruncarea mingii de oină) 
component al echipe] Liceului 
„Dimitrie Cantemir" din Iași, 
clasată pe primul loc. Cu re
zultatele înregistrate, elevul 
ieșean a dominat probele de 
Înălțime și aruncare, în cele
lalte întâietatea avînd-o Sebas
tian Tripon — Școala nr. 16 
Cluj-Napoca, la 60 m (7,0 sec.), 
șl Zsolt Cseresznyes — Școala 
nr. 2 Odorheiul Secuiesc, la 
800 m (2:10,5). în clasamentul 
individual, după Marlns Ghi

Bogată activitate internațional^

a hocheiștilor noștri

IA BUCUREȘTI - TURNEUL

ARMATELOR PRIETENE 

$1 „EUROPENELE» 

DE JUNIORI (grupa 8) 
• Campioana României, Steaua 
București, va participa la C.C.E.

Cu cîtva timp în urmă la Co
lorado Springs (S.U.A.) a avut 
loc Congresul general de ale
geri și Congresul semianual ale 
Federației Internaționale de Ho
chei pe Gheață, reuniuni la 
care federația noastră a fost 
reprezentată de prof. Constan
tin Nicolae, secretar responsa
bil, și de ing. Alexandru Teo- 
dorescu, membru în Comisia 
tehnică a F.I.H.G. Cu prilejul 
acestor adunări s-a dezbătut ac
tivitatea desfășurată in ultimii 
patru ani de forul suprem al 
hocheiului și au fost puse la 
punct problemele organizatorice 
legate de buna activitate a 
F.I.H.G. în sezonul 1986—87, 
despre care ne-a informat prof. 
C. Nicolae.

S-a stabilit, astfel, sistemul 
de calificare pentru turneul o- 
limpic de hochei de la J.O. din 
1988 — Calgary (Canada). La 
propunerea delegației noastre. 
Congresul a hotar t ca și in viitor 
sistemul de calificare să rămî- 
nă același de pină acum. In

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. a 4-a) 

demonstrații sportive, cum a 
fost cea de gimnastică găzduită 
nu demult de stadionul Giu- 
lești, in pauza unui meci de 
fotbal Foto : Iorgu BĂNICĂ

lase s-au situat : 2. Sebastian 
Tripon cu 372 p, 3—4. Daniel 
Rață — Școala nr. 11 Reșița 
șl Victor Ciobănete — Școala 
nr. 190 București, ambii cu câte 
371 p. Pe echipe, după Liceul 
„Dimitrie Cantemir" Iași, cu 
1 595 p, s-au clasat formațiile 
Școlii nr. 3 Suceava cu 1 587 p 
șî Liceului de matern atică-fl- 
zică din Sf. Gheorghe eu 
1 572 p.

La fete, Serafina Agafițel 
(Școala nr. 15 Sibiu) a reali
zat cel mai mare punctaj — 
407 (7,7 pe 60 m, 1:26,5 pe 500 
m, 1,50 m la înălțime și 52,10 
m la aruncarea mingi! de 
oină). Au urmat-o Tiinde Vaszl 
(Liceul ind. 2 Cărei) cu 396 p 
șt Alina Șuman (Școala nr. 1

(Continuare ta pag. 3—3)



S'
MEREU TINERII VETERANI Al CANOTAJULUI

NOI PROMOVATE IN PRIMUL EȘALON LA RUGBY
I. A. M. T.

S

fu sport, pasiunile durea
ză. Nu o dată granițele In
tre activitatea eompetiționa- 
lă fi postcompetiționali te 
estompează. Sportivii de 
ieri, devin, dacă nu tehni
cieni, timpii voluntari tn 
slujba sportului pe care l-au 
practicat. De la tumultul și 
gloria performan

tei In anonimatul 
omului din spate
le rampei. Răs
plata lor nu-i 
decît sentimentul datoriei 
împlinite, bucuria de a 
consolida tn continuare dis
ciplina sportivă căreia i s-a 
dedicat. Nici canotajul nu 
face excepție. La Regata 
București, ca la fiecare con- 
curt, i-am revăzut, la tur
nul de control sau oficiind 
premierea, pe eei care au 
fost printre pionierii cano
tajului la noi In țari : Paul 
Barcani, Sergiu Zelinschi, 
Aurel Ionescu. Cornelia Flo- 
reseu, Gheorghe Ispas...

Parafrazind o înțeleaptă 
ticală, veteranii ne tint ne-

eesari. El Iși aduc o reali 
contribuție la organizarea si 
desfășurarea In cit mai bu
na condiții a concursului, 
dar, totodată, ii si stimulea
ză prin prezenta lor pe ti
nerii eoncurenți. E H mai 
mare 
pentru

dorința de victorie 
sportiv atunci cînd 

ei cel care 
i-a foti me

in sport, eș
ti arbitrează 

premiază, 
pe covorul de 
firoia, unind,

In timp ce 
premiere apa ____ _
pe o simbolici punte, tre
cutul de viitor, am citit 
aceeași emoție atit pe chi
pul actualilor, cit fi pe cel 
al foștilor învingători.

Chiar daci au predat de 
mulți ani, generațiilor ce au 
urmat, ștafeta canotajului 
românesc, permanența lor 
pe malul lacului ne di si
guranța ei există, intr-ade
văr, o familie a canotajului 
nostru.

Teodora OLARU

Oradea
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LA ÎNTREPRINDEREA JLECTROMUREȘ
(Uripare din pag. 1)

la tenis 
— locul 
la bad- 
s-a cla
pe tară 
de mi- 

județ.

I în ..Cupa U.G.S.R." 
de masă ; Erika Stick 
I în ..Cupa 8 Martie" 
minton ; Cristina Vasa 
sat notabil la finalele 
la schi alpin ; echipa 
nifotbal — locui I pe 
Gimnastica la locul de muncă 
este practicată de 2 800 mun
citori. instructorii fiind recru
tați din rindurlle foștilor spor
tivi ; normele Complexului 
„Sport și Sănătate" au fost 
trecute de 65% din personalul 
Întreprinderii, iar sfîrșitul de 
Sâptămînă prilejuiește organi
zarea de excursii, drumeții, 
cicloturism ; circa 1200 de oa
meni ai muncii participă la 
duminicile cultural-sportive 
ganlzate la baza proprie de 
grement.

or- 
a-

Secțiile sportive
la „ora Bilanțului"

în aria performanței 
de asemenea, de relevat 
moașe realizări. • POPICELE
— cu multiplii săi campioni 
mondiali, europeni șl naționali
— reprezintă secția fanion a 
clubului, cel doi maeștri inter
national! al sportului sl 12 
maeștri ai sportului Chid cu- 
noscuțl in țară si în străinătate. 
L Hosu. Gh. Silvestru, Doina 
Tegean, Rodlca Badu, Aurelia 
Serdean, Lenuța TogăncI, M. 
Farkaș, I. Fekete d alții, Îm
preună cu antrenorii I. Rado
vici, S. Seres, L. Martina, se 
străduiesc să consolideze suc
cesele realizate. Un sprijin 
substanțial H acordă L Toader, 
președintele secției. • BOXUL 
pășește șî d viguros pe calea 
Jfirmării. Cu doi Analiști fa 
Campionatele Naționale de se
niori. D. Bumbae și Gh. Ilisei,

cu L. Kontz si FL Moceanu 
clasați pe locul trei la juniori 
I, dar. mai ales, cu A. Arpad, 
campion național Ia Juniori 
mici, antrenorii L. Pop, Gh. 
Petru și L. Kontz vor face „sa
lă plină" la viitoarele trialuri.
• VOLEIUL — unde maestrul 
emerit al sportului, antre
norul N. Fop, Împreună cu 
P. Bora și M. Todea, președin
tele secției, au muncit se
rios — a promovat In Divizia 
A, cu echipa masculină • 
LUPTELE sint reprezentate de 
O echipă în Divizia A. • 
HANDBALUL MASCULIN si-a 
cîștigat In aceste zile dreptul 
de a evolua in prima divizie, 
antrenorii G. Strec, I. Buka- 
reșty șj M. Livlu, președintele 
secției, speră Intr-o frumoasă 
evoluție; echipa de fete acti
vează in campionatul Județean
• PATINAJ VITEZA se prac
tică la nivel republican, avînd 
doi candidați olimpici : Ibolya 
Szalmarî si S. Varga. • AUTO 
+ MOTO. Automobiliștii au 
ocupat locuri fruntașe in ra- 
liurile din țară si străinătate. 
Președintele secției. A. Știrb, 
nădăjduiește în comportări bune 
ale echipajelor N. Aldea + N. 
Zogoreanu și I. Bane + A. Ne
meș. Marglt Covaes s-a clasat 
pe locul 4 în Campionatul Na
țional la motorete „Mobra". • 
ȘAHUL, reprezentat de o echi
pă mixtă, este în prima divi
zie, Iar președintele secției. L 
Sulea, speră în rezultate nota
bile. • ‘HOCHEIUL (locul III 
în seria a 3-a a Diviziei A) 
este reprezentat de o echipă pe 
care A. Cormoșolu, antrenor, 
șl I. Kopacz, președinte, o 
teaptă să crească valoric. 
CICLISMUL se practică la 
vel de seniori si Juniori, 
antrenorul N. David șl

aș-
nl- 
iar 
doi 

dintre elevii săi, M. Orosz și 
M. Făgăraș, vor să facă o bună 
impresie la apropiatele camplo-|

ATLETiSM. CONJTRMtND BUNELE COM
PORTĂRI din acest sezon, atlețli și atletele 
duhurilor bucurestene Victoria (antrenori 
Uexandru Stoeneseu sl Bedros Bedrosian) 
51 Voința (antrenori — Eugen Răducănescu 
51 Gheorghe Teșu) s-au remarcat sl în re
centele Întreceri de la Pitești, mal ales 
■aca ținem seama de faptul că se aflau la 
start cel mal buni sportivi — seniori și 
’uniorl — din țar*. • tN PROBELE COM
BINATE am consemnat frumoasa surpriză 
a hepțatlonlstelor de Ia tinăra secție Da
cia Pitești (locurile I — Petra Văideanu. 
n — Camelia Cornățeanu șl IV — Domni
ei Domnițeanu. aceasta din urmă junioa
ra) șl... penuria decatlonlștllor (doar patru 
eoncurenți la start, dta care unul a aban
donat după crimele 4 probe!), a CEA MAI 
SPECTACULOASĂ alergare a fost la 3 009 
m, intre primele 10 clasate dindu-se o e- 
shlEbrată Junta pentru lntîletate. ordinea 
ne podium fiind decisă In linia dreaptă, 
intre tinerele atlete Paula Ivan (Olimoia 
București), Viorica Ghican (Voința Tg. Jiu) 
șl Margareta Keszeg (CSM Univ. Craiova), 
dar reprezentantele .noului val" au fost 
sf ele (Dorina Calenic, Cleopatra Pălăcian, 
S sta*c“’ Adriana Dumitru) aproape...

BASCHET. S-A ÎNCHEIAT Sl eea de a 
37-a ediție a Campionatului Național mas
culin. Titlul a revenit, după cum se știe, 
tocătorilor de la Steaua, fo eterna lor 
dispută en sportivii de la DInamo. Dar, 
interesantă a fost sl lupta pentru cea de 

„ a treia treaptă a podiumului de premiere, 
g Candidau nu mai puțin de patru echipe: 
g Rapid, Farul, ICED șl DInamo Oradea. In 
g ultimul turneu desfășurat te sala de la 
g Podul Grant echipa feroviarilor bucureștenl, 
I" sub conducerea antrenorilor ” — ■

sl V. Bulancea. a clstigat 
contracandidatele la locul 3, 
bMtal 1-» obtlnut to final 
contribuție major* la acest

g

I
I

H. Tursugian 
Meciurile eu 
pe care Ra

pe merit. O 
succes l-au

In cel de al șa
selea an al exis- 
tenței sale, echipa 
de rugby a între
prinderii de sub- 
ansamble și piese 
pentru mijloace 
de transport — 
I-A.M.T. din Ora
dea iși vede visul 
Împlinit : promo
varea In Divizia 
A. Situarea pe lo
cul I in două e- 
diții — consecuti
ve — ale seriei a
IV-a a diviziei secunde, in 
1984/85 și in 1985/86, prefigura 
această reușită. Anul trecut, 
I.A.M.T. Oradea a mai făcut 
o tentativă de a intra in „A", 
ratată cu puțin. Acum, iată, 
cu plusul de experiență dobîn- 
dit „șl mai ales cu ambiția u- 
nuj colectiv puternic sudat su-

Latul rugbyștilor de la I.A.M.T. Oradea Foto : Gabriel MIRON

DIN TG. MUREȘ
nate naționale. • FOTBALUL 
este reprezentat de două echi
pe, seniori șl Juniori, prima 
dintre ele, divizionară C. ra- 
tînd de puțin promovarea în 
eșalonul secund. • AEROMO- 
DELISMUL și ALPINISMUL, 
cu clasificări de categoria L 
completează gama disciplinelor 
sportive practicate aid.

fletește", 
Gheorghe 
de onoare
XV-le orădean a depășit, fără 
drept de apel, pe una din fa
voritele turneului de califica
re, echipa Petrochimistul Pi
tești (17—9, in principal prin 
trei eseuri, față de niciunul al 
adversarilor !), ceea ce a con
stituit, după unii tehnicieni o 
surpriză. Desigur că „surpriza* 
a avut la origine o muncă a- 
siduă, condusă cu pasiune și 
competență de prof. Gh. Preo
teasa și de colaboratorul a- 
cestuia, dr. Zeno Munteanu.

Se cuvine să consemnăm și 
numele celor din lotul care a 
asigurat promovarea lui I.A.M.T. 
Oradea în elita rugbyului nos-

cum afirmă ing. 
Mădtița, președinte 
al secției de rugby.

tru : fundaș — Sepetiue ; aripi
— Frenț, Nichita; centri — 
Perțe, Asztalos, Budar; mijlo
cași la deschidere, Csornal, la 
grămadă, Ciobanu; linia a IlI-a
— Raț (nr. 8), Petruș, Kiss, 
Gherdan ; linia a II-a — Tint, 
Șandro, Bălan, Ile, Bota : li
nia I — taloner, Alb, pilleri, 
Gliția, Man, Golban. Media de 
virstâ : 25 ani. Toți jucătorii 
sint angajați ai I.A.M.T. Ora
dea, trei au absolvit Institutul 
de subingineri din localitate, 9 
sint studenți la seral. Majori
tatea provin din echipa de ju
niori Locomotiva Oradea (nu
mai 5 jucători s-au format in 
alte colective din țară).

Tiberîu STAMA

Olndurl dc viitor
...Printre proiecte: ridicarea 

la 70% a procentului celor ce 
practică gimnastica la locul de 
muncă sl sporirea numărului 
femeilor care frecventează Cen
trul de gimnastică de întreți
nere de la secția Cablaj ; con
struirea unei săli complexe 
pentru box șl lupte ; amenaja
rea pe un ioc viran a unui 
teren de fotbal șl a until ve
lodrom, în lnrfnta căruia să se 
construiască un bazin de înot ; 
amenajarea unui patinoar arti
ficial închis, cu folosințe mul
tiple ; lărgirea acțiunilor pen- 
tru depistarea unor noi talente 
in diferite discipline sportive 
prin folosirea judicioasă a po
tențialului uman din cartierul 
Tudor Vladimirescu.

Activitate bogată, performan
țe pe măsură Șl, totuși, L 
Oltean, directorul Întreprinde
rii. I. Toader, secretarul orga
nizației de partid. și Irma 
Kiss, președintele Comitetului 
sindicatului, sint de părere că, 
avînd in vedere puternicul nu
cleu muncitoresc de aid, spor
tul de masă si de performanță 
Srebuie să ridice „ștacheta" exi
genței. Am consemnat mal 
multe obiective, deziderate ale 
celor de aid. „Transformarea 
acestora in realitate stă Ia în- 
demina noastră, căci și perfor
manțele sportive trebuie să fie 
Ia nivelai prestigialui între
prinderii", a fost conduzia fi
nală a interlocutorilor noștri.

avut A. Popovlcl (un jucător de excepție), 
Suciu, Dăescu, Sipoș, M. șl Gh. Dumitru, G. 
Milial șl Ghlță. Un sincer bravo pentru 
baschetbalist» feroviari sl dascălii lor. • 
PINA CÎND? Am mal scris de nenumărate 
ori despre protestele jucătorilor șl antre
norilor la deciziile arbitrilor. Si la ultimul 
turneu am asistat la asemenea acte de In
disciplină. Oare jucătorii respectivi n-au 
Învățat că niciodată un arbitru nu a re
venit asunra deciziei luate? Chiar dacă au 
fost cazuri cînd arbitrii au greșit, să zi
cem. tot ceea ce au dictat e! a rămas 
valabil. Atunci? A fost mal bine că s-au 
dictat greșeli tehnice Împotriva vtaovați- 
lor? Noi credem că NU. (P. Iv.)
RUGBY. PE BUNA DREPTATE, federația 

de specialitate a decis, recent, renunțarea 
la formula aDllcată In ediția 1985—M In 
principala competiție divizionară, urmlnd 
să se revină la un campionat de regulari
tate InceDlnd cu Întrecerea de după Cupa 
Mondială din anul viitor. Cele două serii 
se mențin, deci, doar pentru proxima edi
ție (cu amendamentul că In lupta pentru 
titlu se vor afla Drimele două clasate din 
flecare serie). Ceea ce se Impunea ta mod 
obiectiv. Cu totul subiectivă ne apare însă 
Intenția de a păstra, din Cite aflăm, com
ponenta actuală a grupelor. Despre ce e 
vorba? La lansarea formulei „2X10“ s-a 
plecat de la clasamentul campionatului 
precedent, ocupantele locurilor 1 sl 4 fiind 
repartizate tntr-o serie. 2 șl 3 in alta. 5 șl 
8 in prima. 6 sl 7 în a doua șl tot așa, 
rezuitînd. In final, la Însumarea acestor 
cifre, același total. Firesc (șl echitabil!) 
ar fl ca șl acum, mentinlndu-se încă un an 
formula, să se păstreze sl principiul, re- 
partlzlndu-se competitoarele In funcție da 
poziția In clasamentul anterior, adică 1 cu 
4. 2 cu 3 s-a.tn.d. Mai cu seamă etnd s-au 
cheltuit bani eu disputarea dublelor par
tide pentru tocurile ta Ierarhia finală, cum 
bine remarca cineva— (G.R.I

Despre acte de indisciplină co
mise pe terenurile de oină 
ir.a! scris. NU ne-am făcut ilu
zia că unul sau mal multe 
ticole pot schimba, ele singure, 
o stare de lucruri care dăinuie 
de mal multă vreme. De aceea, 
revenim asupra problemei, vino
vății fiind, din păcate, nu numai 
unii jucători certați cu sporti
vitatea, ei chiar și unii antre
nori. care »r trebui să fie pri
mii educatori al sportivilor.

In preliminariile ultimului act 
al „Cupei României”, campioana 
țării, CT. București, șl Oltex
Drăgânești (Jud. Olt) nu și-au
jucat corect șansele în întîlnirea 
directă, tipografii — cu un evi
dent plus de valoare, care iși 
etalaseră plină atunci măiestria, 
clștlgînd toate meciurile — au... 
capotat ta fața mult mal neex- 
perlmentațljor lor adversari (In 
turneul final, oiniștll din Drăgă- 
nești au ocupat ultimul loc — 6, ______  _ .
Iar Jxicureștenll au cucerit tro- grȘești (jud. Bistrița 
feul). Cele petrecute pe stadie-> d-a putut să-și tempe 
nul din Mangalia au determinat 
comisia de organizare să dea joc 
pierdut cu 6—9 ambelor echipe. 
Dar, în toc să tacă șl să-și re
cunoască deschis greșeala, antre
norul Ion Flăcău (Oltex Drăgă- 
neștl) s-a supărat șl a părăsit 
competiția mal devreme pe mo
tiv că jucătorii tal nu pot ajun-

am
ar-

ge tn timp la locurile de mun
că (scuză pe care a mai folo- 
sit-o și la alte competiții, de 
unde a lipsit la închiderea fes
tivi'. Ce s-ar fi întlmplaț dacă 
a doua zi oinlștii din Drăgăneștl 
ar fl. avut de susținut o parti
al decis’' ă pentru un ioc pe 
pollim. cu CP. Bzeureșt» au 
cu altă îormațle ? Răspunsul 
poite fi dedua cu ușujnță

Ce e mal frecvente cazuri de 
abateri se lntiinesc In timpul 
competiției, parlamentările, pro
testele nelustllloate sau grosolă
niile unor oiniști produse clte- 
odată șl cu largul concurs al 
conducătorilor de joc, caire se 
fae că tu aud insultele degra- 
dlnd spectacolele de pe teren.

Din păcate, aceste manifestări 
poluează și concursurile junio
rilor. La actuala finală pe țară 
a campionatului școlar șl de ju
niori, profesoara Lucreția Florea, 
conducătoarea echipei Venus Ne- 

' ‘ — -,i Năsăud),
___„________ și tempereze elevii, 
care au părăsit terenul în me
ciul eu Energia Rîmnlcelu (jud. 
Btiziu) „nemulțumiți* de decizi
ile (Juste) ale cunoscutului arbi
tru Gheorghe Vlase, din Bucu
rești. Profesoara a regretat ne
spus cele petrecute, oerlnd cle
mență pentru elevii el... De ase
menea, cartonașe ale indiscipll-

FINALELE TETRATLONULUI ATLETIC ȘCOLAR
(Urmare din pag. 1)

Roman) cu 395 p. Pe probe, 
cele mai bune rezultate le-au 
înregistrat Aurelia Rădulescu

nr. 13 Pitești) eu 7,3
m, “___ _‘_2___________
nr. I Roman) cu 1:20,1 
m,
nr.
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TENIS. ÎN AJUTORUL studenților de la 
IKES, care doresc să se specializeze In 
„sportul alb", profesorii Alexandru Lăză- 
rescu șl Gheorghe Moise au redactat un 
apreciat curs de tenis. Manualul (de uz 
intern) oferă posibilitatea studierii ba
zelor generale ale teoriei șl tehnicii, tac
ticii șl metodicii jocului de tenis. Este o 
carte bine concepută din punct de vedere 
didactic, lecțiile fiind exemplificate eu pro
cedee ale unor renumițl jucător! 
din lume. (I. GV.)

TENIS DE MASA. ECOURILE 
ediții a Campionatelor Europene 
niorl și senioare nu s-au stins, dovadă că 
majoritatea revistelor de specialitate conti
nuă să publice ampite reportaje de la 
acest important eveniment sportiv. Ca o 
dovadă a modului cum au evoluat sporti
ve’© noastre Otilia Bădescu și Maria AI- 
boiu (medalii de bronz), u-ltdmul număr al 
Buletinului AIPȘ Table Tennîs brecum și 
revista Deutscher Tischtennis Magazin scot 
in evidență comportarea foarte bună a 
campioanei europene de cadete OtUia Bă
descu, situînd-o printre pretendentele la 
una din medaliile „europenelor- de juni
oare, care vor avea loc luna viitoare. $ IN 
NOUL clasament al junioarelor, Otilia Bă
descu se află pe locul secund, după cam
pioana euro-peană de senioare CsiflSa Ba- 
torfi (Ungaria), ea ocupînd această poziție 
după ce până acum a fost lidera clasa
mentului cadetelor. Să sperăm că și la 
noua „categorie- Otilia va înregistra ace
leași frumoase rezultate. (Em. F.) 
VOLEI. INTERNAȚIONALA Marta Szekely- 
Marlncscu (Rapid Buc.) s-a retras, la finele 
acestui sezon, din acttvitațea competițlo- 
nală, după mal bine de 20 de ani de vo
lei. Succes la... „al doilea start". • PE 
DRUMUL spre titlu, jucătoarele de la „U“- 
CFR Craiova au avut ta colegii lor de 
club, voleibaliștii tal R. Zamflreseu, sus
ținători devotați. Marfan Păun, lullcă Bă- 
lol, Dănuț Pascu, Nlcu Siolan șl ceilalți 
le-au fost alături fetelor nu numai ctad 
echipa juca in .Bănie*. Primul, de pildă, 
a venit cu ele șl Ia București, La turneul 
final, pentru a le sfătui și Îmbărbăta. N-a 
fost ta zadar... (A. Vă

de tenis

ultlmei 
de se-

S

(Școala 
pe 60 
(Școala 
pe 500 
(Școala 
m la înălțime și Alina Nicolau 
(Școala nr. 2 Mangalia) cu 

56,40 m Ia aruncarea mingii de 
oină. Pe echipe, locul I a fost 
ocupat de Școala nr. 1 Roman 
(1 760 p), urmată de Liceul dc 
fjiologie-istorie din Cîmpnlung 
Muscel (1 744 p) și Școala nr. 
15 Buzău (1 712 p).

O mențiune specială pentru 
comportarea In concurs și ți
nuta sportivă a echipelor cîști- 
gătoare, pregătite de prof. Die 
Gheorghscă (Iași) și Mariana 
Șaman (Roman).

Luminița Aluneanu

Tudorița Catargiu
25 Brașov) cu 1,52
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONO!
«NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 2 IULIE 1986.

EXTRAGEREA
24 35 31 ;

I: 11 25 45

4
EXTRAGEREA
34 9 3.

a Ii-a : 20 40

vă jurați tragerea < 
avea loc 
Nu uitați 
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cui) pent 
parca. De 
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FOND TOTAL
GURI : 1.044.130 Iei, __
216.368 lei, report la categoria 1.

DE ClȘTI-
1, din care

• Cîștigurile tragerii prono- 
expres din 25 iulie 1986.

Cat. 2 : 13 variante 25% a 3.332 
lei ; cat. 3 { 22 variante a 1.969 
lei ; cat. 4 : 87,75 variante a 494 
Iei ; ca. S : 308,25 variante a 
141 lei ; cat. 6 : 8.406,50 varian
te a 40 Id ; cat 7 : 268 varian
te a 200 lei ; cat 8 : 4.597 va
riante a 40 lei.

REPORT LA CATEGORIA î t 
213.368 LEI.
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Retrospective la campionatul Diviziei A

reușita Întrecerii trebuie să aibă ca argument
SI DISCIPLINA DIN TERENI Campionatul Diviziei A, edi

ția 1985—1986, s-a încheiat. A 
venit vremea retrospectivelor, Ia concluziilor asupra a ceea ce 
a fost bun, dar și a unor ne- 
iinpliniri pe planul jocului, al 
rezultatelor ți al disciplinei. 
Pentru că, nu trebuie să se 

Iuite niciodată : REUȘITA ÎN
TRECERII ARE CA ARGU
MENT ȘI DISCIPLINA DIN 
TEREN.
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Disputa celor mai bune 18 
formații ale fotbalului nostru, 
ca și anul trecut, a fost do
minată In planul tehnico-tac- 
tic și al rezultatelor de cvar
tetul fruntaș Steaua, Sportul 
Studențesc, Dinamo și Univer
sitatea Craiova, cărora au în
cercat să le țină trena Corvi- 
nul Hunedoara și F. C. Argeș. 
După care au urmat trei echi
pe mai modeste din punct de 
vedere al valorii loturilor, dar 
harnice și ambițioase, cele trei 
numindu-se „U“ CIuj-Napoca, 
Rapid și Petrolul,

S-a încheiat un campionat 
aureolat, dacă se poate spune 
așa, de splendida victorie ob
ținută de fosta și actuala cam
pioană a țării, Steaua, în Cupa 
Campionilor Europeni, pri
lej cu care tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului și 
președintele Republicii, a Inmf- 
nat înalte distincții echipei 
„Steaua", jucătorilor, antreno
rilor, unor tehnicieni șl cadre 
din conducerea Clubului spor
tiv al armatei. Au fost mo
mente de mare satisfacție și, 
cum spunea președintele țării : 
„Aceasta ar trebui să deter
mine conducerea mișcării spor
tive și a fotbalului românesc 
să analizeze cu mai mare se
riozitate rezultatele înregistra
te în ultimi] ani, unele mi
nusuri — inclusiv în domeniul 
fotbalului — cînd am pierdut 
unele jocuri eu multă, multă 
ușurință —, și să determine 
măsuri hotărîte pentru ridica
rea continuă a pregătirii spor
tivilor, a fotbaliștilor, dar și a 
celorlalte categorii de sportivi, 
pentru a ridica nivelul general 
al sportului românesc Ia nive
lul construcției generale a so
cialismului în patria noastră*.

Toate aceste Îndemnuri con
stituie sarcini permanente pen- 

tru fotbaliștii noștri in vede
rea autodepășirii, ridicării con
tinue a nivelului de pregătire 
șl comportare pe parcursul n- 
nui intreg an eompetițional.

Sigur, valoarea unui campio
nat o dau în primul rînd va
lențele tehnico-tactice, miile 
de ore de antrenament, dar nu 
In cele din urmă disciplina de 
pe teren, cadrul sportiv (sau

G B P*)
1. F.C. Bihor 21 1 11»
2. F.CJM. Brașov 20 2 180
3 Petrolul N 1 173
4. A.S.A. Tg. M. »■ — IM
5. „U* Cj.-Nap. TI 1 156
3. Rapid X — 100

7- S. S.C. Bacău as — 125
Steaua n 2 126

1. Victoria 33 — 130
10-12. F.C. Olt SB 1 no

Corvinul 22 2 110
Dinamo 33 2 110

13-14. Chimia 40 1 K
Univ. Craiova M 2 M

15. „Poli* Timișoara 31 t 33
13. Sportul Stud. 24 B M
11. FX. Argeș 8 55
13. Gloria 33 4 M

♦) G — cartonașe galbene (s-au
•căzut dte

B — cartonașe
S puncte), 

roșii (a-au
scăzut ctte !• puncte),

P — punctaj (zestrea din
start a fost 300).

NEsportiv) în care se dispută 
meciurile. Or, din acest punct 
de vedere situația în ediția re
cent încheiată a campionatului 
nu a fost atît de bună, la ni
velul cerințelor pe care le 
Impune o competiție eu carac
ter național Urmare a Jocului 
dur, a protestelor șl vociferă
rilor, numărul cartonașelor gal
bene a fost nepermis de mare, 
suma acestora ajungînd la 574, 
la care s-au adăugat, pentru 
abateri mal grave (lovirea ad
versarului fără balon, insulta
rea arbitrilor ete.), eele 38 de 
cartonașe roșii. Deci, fădnd o 
medie, în cele 34 de etape, 38 
de jucători au fost eliminați 
de pe teren, cum s-ar spune 
etapa și jucătorul ceea ce tre
buie să constituie un serios 
semnal de alarmă pentru clu
buri șl asociații, pentru antre
nori și pentru federație. Sînt 
echipe care, spre lauda lor, 
im au fost penalizate cu nici un 
cartonaș roșu, ea AJ9.A. Tg.

Mureș, Rapid, Victoria și Sport 
club Bacău, în timp ce la po
lul opus s-au aflat .Poli" Ti
mișoara, cu 6 cartonașe ro
șii (!!), Sportul Studențesc șl 
F. C. Argeș — ambele cu cite 
5. .Poli* Timișoara a și retro
gradat, deci indisciplina n-a a- 
jutat-o cu nimic (dimpotrivă 1), 
in timp ce două echipe frun
tașe, Sportul și F. C. Argeș, 
trebuie să vegheze mai mult 
la acest capitol al disciplinei, 
fără de care nu se pot obține 
performanțe pe măsura valo
rii loturilor de care dispun. La 
capitolul cartonașelor galbene, 
mai puțin grav decît cele ro
șii, situația e următoarea : cele 
mai puține, F.C.M. Brașov 20, 
F. C. Bihor îl, Petrolul 24, iar 
cele mal multe (1!) Gloria Bu
zău 42, Chimia 40 și... F. C. 
Argeș 39. Trofeul Fair-play 
Sportul, o adevărată oglindă a 
sportivității, s-a aflat la a treia 
ediție (prima cîștigată de Di
namo, a doua de A.S.A. Tg. 
Mureș șl F. C. Olt) și, așa cum 
se poate vedea din clasamen
tul alăturat, invită la o serie 
de reflecții nu numai prin li
derul său inedit, echipa oră- 
deană, care a retrogradat cu 
mult înaintea etapei a 34-a, dar 
el trebuie să constituie motiv 
de analiză și pentru fruntașele 
fotbalului nostru, după cum nu 
poate scăpa nimănui faptul că 
doar șase echipe au reușit să 
rămînă eu cel puțin jumătate 
din punctele eu care au ple- 
eat din start, celelalte 12 eobo- 
rind de la 150 de puncte pînă 
la incredibila cifră de 50, ca
zul formației buzoiene.

Chetnate la Începutul fiecă
rui campionat să întărească or
dinea și disciplina în rlndurile 
Jucătorilor lor, iată că și în e- 
dlția recent încheiată cluburile 
șl asociațiile eu echipe In Di
vizia A au rămas datoare din 
acest punct de vedere. Au 
continuat să apară tot felul de 
abateri, semn că munca de e- 
ducație nu se face la nivelul 
cerințelor. Prea mulțl Jucători 
abdică de la litera regulamen
tului, încercînd să Justifice 
unele greșeli de arbitraj, ati
tudine pe care U.E.F.A. șl 
F.I.F.A. o sancționează foarte 
sever.

Constantin ALEXE

Să ascultam și glasul cifrelor.,

MM/ CLASAMENTE-ACELAȘI LIDER,

DAR Șl MULTE SUBIECTE DE ANALIZĂ
PRBHAVARA se numără... 

PUNCTELE 1 Acest adevăr din 
fotbal este Ilustrat ctt se poate 
de elocvent de cele două clasa
ment» — tur șl retur — ale Di
viziei A pe care le prezentăm 
alătura’. Șl cite lucruri nu se 
pot spune despre comportarea 
divizionarelor A pe parcursul ce
lor 54 de etape ale campionatu
lui eu nr. #8. Iată ctteva dintre 
ele, punctate doar, cu scopul de 
a constitui, pentru toate echi
pele. concluzii atît ta perspecti
va analizelor pe care le vor fa
ce, dar mal ales a evoluțiilor lor 
In viitor.

După un tur ta care nu a cu
noscut tnfrlngerea, campioana — 
aflată la adăpostul avansului de 
puncte, dar șl datorită oboselii 
acumulate după meciurile ei vic
torioase In Cupa Campionilor — 
a slăbit tempoul, permitted ce
lorlalte trei fruntașe să se apro
pie. ta clasamentul returului, la 
unul șl două puncte I Remarca
bile, tn a doua parte a .cursei", 
ascensiunile echipelor Rapid, Vic
toria și F.CJII. Brașov, care >u 
făcut salturi Impresionante, de 
pe locurile 15—1«—17, tocmai p» 
5 I La polul opus al com
portării s-au aflat Petrolul. Glo
ria șl „PoU* Timișoara. Ultima 
echipă imprestenind ta a deva 
jumătate a turului oria fnrtl de 
joc Iar tn retur prlntr-o evolu- 
țle '^explicabil de modestă, ce
ea ce i-a adus, ta final, retro
gradarea. Dacă nu ar îl pier
dut surprinzător meciul cu F.C. 
Olt. pe teren propriu, Universi
tatea ar fl devenit... campioana 
returului. De altfel, In retur, cra- 
tovenli și-au îmbunătățit substan
tial și eficacitatea, cu un plus 
de 17 de goluri. Constante In 
comportare — Corvinul, F.C. Ar. 
geș, „U* Cluj-Napoca și S.C. Ba. 
eău. Au fost echipele scutite de 
orice emoții. La capitolul con
statări pozitive, un cuvin t ta 
plus pentru echipa pregătită din 
Iarnă de Costlcă ștefănescu. Sal
tul el este semnificativ șl prin 
îmbunătățirea golaverajului: de 
la —2S tn tur, la +» in retur 1 
In primăvară, doar Corvlhul, 
A.5.A, Tg. Mureș, Chimia, S.C. 
Bacău, .Poli* Timișoara șl Glo
ria Buzău au marcat mal puți
na goluri dectt în toamnă. Mai 
mult, timișorenii n-au reușit să 
toacele nld măcar jumătate din 
golurile marcate tn prima parte 
a Întrecerii.

ALTE DOUA VICTORII PEN
TRU STEAUA I Este vorba de 
două întreceri mal aparte, dar 

nu trec neobservate de ma
rele pasionat al fotbalului, su
porterul veritabil, cel care pe 
vreme bună sau rea Ia loc in 
tribunele stadioanelor: Clasamen
tul celor .patru mari* șl cel in- 
terbucureștean. Foarte echilibra
tă a fost disputa echipelor noas
tre fruntașe. Steaua a elștlgat șl 
această întrecere, dar diferența 
dintre ea șl— ultima clasată. 
Dinamo, este doar de două 
puncte. Interesant de subliniat 
că dintre cele trei meciuri pier
dute In campionat. Steaua a ee-

CLASAMENTUL TURULUI

1. Steaua 17 14 3 0 34- 6 îl
2. Sportul 17 9 6 2 38-16 24
3. Dinamo 17 9 4 4 26-13 22
4. Univ. Cv. 17 9 3 5 13-15 21
5. Corvinul 17 8 2 7 44-22 18
6. Petrolul 17 5 8 4 14-19 18
7. WU" Cj.-N. 17 7 3 7 îl-21 17
8. F.C. Argeș 17 8 5 8 17-21 17
9. Gloria 17 7 2 8 23-21 16

10. Chimia 17 7 2 8 22-21 16
11. „Poli- 17 7 1 9 33-31 ÎS
12. F£. Olt 17 5 5 7 18-24 15
13. A.S.A. 17 8 3 8 16-23 15
14. S.C. Bacău 17 7 • 10 23-96 14
15. Rapid 17 5 3 J 20-30 13
18. Victoria 17 3 8 8 13-24 12
17 F.C.M. Bv. 17 5 2 10 9-34 12
18. F.C. Bihor 17 3 4 19 13-34 10

CLASAMENTUL RETURULUI

Clasamentul .celor patru» 1

1. Steaua 17 12 2 3 45-19 36
2. Univ. Cv. 17 11 3 3 46-21 2S
3. Sportul Stud. 17 10 4 3 59-25 24
4. D4namo 17 11 2 4 23-14 24
5. Rapid 17 9 2 6 H-26 20
6. Corvinul 17 6 1 7 40-26 16
7. F.C. Argeș 17 8 3 0 22-20 19
8. F.C.M, Bv. 17 6 6 5 36-24 13
9. Victoria 17 6 6 6 33-23 17

10. „U" Cj.-N. 17 7 2 8 30-31 16
11. S.C. Bacău 17 7 3 8 22-24 16
12. F.C. OH 17 6 2 9 24-33 14
13. Petrolul 17 • 1 10 20-22 13
14. Chimia 17 1 3 9 14-32 13
16. „Poli* Tim. 17 4 4 9 15-25 12
1«. Gloria 17 3 6 9 22-40 12
17. AJ3.A. 17 4 3 10 14-27 11
18. F.C. Bihor 17 2 3 12 13-37 7

1. Steaua
2. Sportul Stud. 
S. Univ. Craiova
4. Dinamo

< ș i a ii- » ș 
ș i i i ii- 7 *
3 3 3 3 S-U S 
3 3 1 3 7- 3 3

Clasamentul tnterbucureștean

1.
2.

Steaua 
Sportul Stud.

t 5 i 1 14- t U
ti 1 2 19- 1 11

8. Dinamo t 1 1 « t-13 1
4. Victoria 1 1 < 1 ă-ll •
5. Rapid 1111 7-10 S

dat to fața lul Dinamo șl a Uni
versității (a treia tafringere — 
cronologic prima — fiind la*Hu- 
redoara). Ce vrea să spună, in 
fond, acest clasament ? tastate 
de toate că ar fi foarte greu de 
anticipat un câștigător Intre cete 
patru (eventual, plus Corvinul «1 
F.C. Argeș) in urma — să zi
cem — a patru sau cinci etape.

Ir.tre „bucureștene*, lupta pen
tru supremație s-a dat Intre e- 
ehlpele de pe tocurile 1 șl i din 
clasamentul general al campio
natului, Steaua șl Sportul Stu
dențesc. Victoria campioanei s-a 
conturat In această veche dls- 
pută tnterbucureșteană după me
ciul din „Regie*. Campioana tă
rii a elștlgat, atunci, eu s—1 to 
fața campioanei eficacității și a 
echipei viitorului golgeter, HagL

Laurenți" DUMITRESCU i

EXAMENUL COMPETITIVITĂȚII
rice) care trebuie să dea se- 

— rios de gîndit federației șl or
ganelor sportive locale, să de
termine măsuri urgente de 
creare a unei baze a perfor- 

[- manțel la dimensiunile ei fi
rești, ca o condiție esențială a 

ri sporirii calității, a valorii di
sc viziel naționale a juniorilor.

Dacă ne rezumăm strict Ia 
analiza productivității acesteia 
(în valori), ca sursă de apro
vizionare a eșaloanelor supe
rioare, vom constata mari la
cune de ordin calitativ. Cele 
mai serioase privesc SELEC
ȚIA. Majoritatea tehnicienilor 
o fac Ia întâmplare, din multă 
comoditate, neținînd seama de 
calitățile specifice Jucătorului 
de volei, de acele calități greu 
modificabile prin antrenament 
(viteză, Indemînare, reflexe 
etc.). S-a văzut aceasta cu o- 
cazla afirmării gigantismului : 
tehnicienii noștri au operat, tn 
selecție, fără discernămînt eu 
criteriul taliei, deschizînd por
țile performanței unor jucători 
inalți, dar lipsiți de celelalte 
calități indispensabile voleiului. 
Că intre ei au mai apărut șl 
dintre cel dotați (puțini I) e 
drept. Greșelile de selecție s-au 
văzut ulterior, dnd viteza de 
joc a sporit pe plan interna
țional ca reacție la gigantism. 
Talia Înaltă — doar — devenea 
insuficientă Si Ineficientă. La 
băieți, de pildă, producția ul
timilor 6—7 ani este foarte să
racă. Și numeric, și calitativ I 
In afară de Șoica, Constantin, 
Pădureți», Rotar, Schoberl și 
Mărginean, care au făcut câți
va pași spre afirmare, pe ur
mele lor par să se Îndrepte 
— curo s-a văzut și Ia turneul 
semifinal al celor mai bune 
12 echipe de juniori — doar 
Georgescu, Drăghicl, Horfaș, 
Haiduc, Pițigoi, B. Szllaghl, 
Ștefan sau Czedula, dar nu 
fără destule Îndoieli In privin
ța perspectivei lor reale. E sem

nificativă notația profesorului 
timișorean N. Mihăilesen 11 an
cheta Întreprinsă de federație 
cu prilejul turneului : „Nn sînt 
edificat asupra valorii jucăto
rilor. Socotesc, in general, el 
sînt sub nivelul cerințelor de 
selecție pentru marea perfor
manță. Foarte puțini jueăteri 
pot fl luați In evidență*. La 
fete, tn spatele unei recolte 
ceva mal bune (avlnd elemen
tele de frunte In Felicia Po
pescu, Ottilia Szentkovics, Cris
tina Buzilă, Gabriela Dumi
trescu, Anca Gheorghe, Car
men Tltillue, Dana Marinescu, 
Corina Holban, Daniela lacob 
etc.) se văd puține „speranțe* : 
Alina Pralea, Mă<*ăIIna Clor- 
baru, Xenia Ivanov, Cristina 
Pirv, Florina Vlju, Daniela 
Giică.

Multe neajunsuri se vădesc 
In calitatea procesului de ini
țiere șl perfecționare. ÎNVĂ
ȚAREA jocului are Urnite gra
ve. Tehnicienii se grăbese 
să construiască Eumre înain
te de a învăța temeinic pe co
pil mișcările specifice, execu
țiile și procedeele tehnice, fără 
a le crea de la început de
prinderi corecte. La acest ca
pitol, laude se cuvin, pentru 
producția lor din ultimul timp, 
tehnicienilor I. Șoacă, V. Tă
tara, AI. Lazăr, V. Tonescu (la 
băieți), Machedon Gheorghița, 
P. Badea, M. NIculescu, Maria 
Savinescu, M. Dumitrescu, T. 
Stanimirescu, la fete, preocu
pați mal mult de crearea in
dividualităților. Nu e puți” 
față de numărul de vreo 300 
al celor ce lucrează cu copiii 
și Juniorii In secțiile de per
formanță ? ȘI această situație 
ny explică îndeajuns lipsa va
lorilor 7 Desigur. Iar slăbiciu
nea bazei de performanță a 
voleiului, determinată șl de 
lipsa exigenței, îndrumării șl 
controlului în toate secțiile, nu 
poate duce la competitivitate.

In prim-plan, noile promovate

„SPERĂM SĂ FACEM FATĂ CU SUCCES 
CERINȚELOR PRIMEI DIVIZII" 

Interviu cu Traian Ivănescu, antrenorul 
echipei Flacăra Automecanica Moreni

— Să reamintim cititorilor data 
etnd ați preluat conducerea teh
nică a echipei din Moreni, sti
mate Traian Ivănescu...

— Anul trecut, mal precis la 13 
ianuarie WSS.

— In ee situație se afla echipa 7
— La un pas de... ^C*. Avea 

—4 ta „clasamentul adevărului*. 
Căderea ne tobogan se datora 
multor jucători de valoare redu
să, fără perspectivă, tadiaclpU- 
națl. precum șl deselor «cHni- 
bări de antrenori.

— Totuși, tn vara trecută, for
mația a rămas tn B.

— Intr-adevăr, Insă ou emoții. 
A trebuit să muncim foarte mult. 
Am fost nevoit să-1 obișnuleso 
pe jucători eu efortul, eu antre
namente mal apropiate de cerin
țele fotbalului modern, pentru ca 
fiecare să-și cunoască sarcinile 
In timpul unei partide. Aceia 
care nu s-au adaptat la cerințele 
pregătirilor șl jocurilor mu eli
minat dta oolectlv. Exemple: 
Stroe, Vasllache, Petre, Ion, Rus.

— In toamna toi *38 ce obiec
tive v-ațl propus 7

— Conducerea asociației și bi
roul secției de fotbal au stabi
lit menținerea ta „B* șl crește
rea unor jucători valoroși, chiar 
pentru torurile naționale.

— Dar, din etapa a 3-a v-ațl 
instalat ta fruntea clasamentului 
seriei a U-a șl ați condus eu 
autoritate Întrecerea.

— Explicația constă ta primul 
rtnd ta faptul că noi am luat 
un start bun șl, după opt run
de, acumulasem deja +S ta „cla
samentul adevărului*. Atunci s-a 
văzut că noi avem cele mal mari 
șanse de promovare. In al doi
lea rtnd — calitatea jocului de 
ansamblu a crescut, evoluțiile, 
atît acasă ctt și in deplasare, 
s-au situat la cote valorice bu
ne. Se cuvine să evidențiez, prin
tre alții, pe Nedea, Badea, Ma- 

teeacu, ștefănescu, Cojocaru, 
Năstase, Stolclu, Marcu.

— Aceasta Înseamnă că totul a 
mers ea— pe roate 7

Nicidecum. Pretenții de pro
movare au mal avut CjS. Tfrgo- 
viște sl Progresul Vulcan Bucu
rești, echipe cu o bogată expe
riență competlțională, capabile 
să refacă handicapul pe carol 
luasem ta prima parte a cam- 
ptonatulul. Celelalte formații din 
seria a U-a, după cite ml-am 
dat seama, au mizat numai și 
nanul pe jocurile de acasă pen
tru a supraviețui tn eșalonul se
cund. Pe parcursul campionatului 
am traversat și perioade criti
ce. Prima — In tur — dnd a 
apărut o cădere de formă, iar 
CJS. Tlrgovtște a preluat șefia 
serfel. fosă numai pentru o eta
pă. A doua — In retur. Primele 
meciuri din primăvară nu ne-au 
satisfăcut, mal ales în privin
ța calității jocului echipei. După 
părerea mea. hotăritoare pentru 
promovare au fost partidele de 
la Reghin, cu Avtntul. șl de la 
Brașov, cu Tractorul, pe care 
le-am dștigat.

— Cum v-ațl îndeplinit eel de 
al doilea obiectiv, acela de creș
tere șl promovare a unor jucă
tori valoroși 1

— La acest capitol nu avem 
prea multe realizări. După cum 
ee știe, tn iarnă, Mlhăescu a ple
cat la Dinamo București. Este 
un tinăr talentat, cu perspective 
șl eu sper că se va încadra ta 
jocul bucureștenilor și va deve
ni un jucător de bază. Mal stat 
șt alțl tineri, care, pe prima 
scenă, vor avea posibilitatea să-și 
demonstreze calitățile, valoarea 
lor reală: frații Constantin șl 
Marian Pană.

— Ce rol va juca In toamnă 
Flacăra Automecanica Moreni 7

— Jucătorii, conducătorii aso

ciației, suporterii din orașul pe
trolului, bineînțeles șl cel ee vă 
vorbește, speră că echipa va fa
ce fată cu succes tertnțelor pri
mei divizii. Proi ovarea ne-a 
sporit ambițiile și de aceea, o» 
bîectivul este menținerea ta *- 
ceastă categorie valorică. Ne sur
prinde faptul că s-au vehicula* 
unele păreri cum că no! nu 
avem forțele necesare pentru a 
ne menține în primul eșalon, 
când este bine știut că, printr-e 
muncă asiduă, am avut de-a 
lungul întregului campionat a 
comportare constant bună și foar
te bună, așa cum s-a afirmat șl 
ta coloanele ziarului Sportul, și 
mzl mult, cred că trebuie avu* 
in vedere că, deși echipa noas
tră nu se află ta reședința de 
județ tocmai munca, disciplina 
șl abnegația tuturor jucătorilor, 
aportul conducerii tehnice șl a 
secției de fotbal, sprijinul nepre
cupețit al organelor locale de 
partid șl de stat, precum șl al 
celor județene au făcut ca ta 
acest ml o centru, cu vechi tra
diții muncitorești, să avem o e- 
chlpă de Divizia A.

— Succes 1 I
Pomoiliu VINT1LA

a TURNEUL FINAL AL JU
NIORILOR II. Astăzi M dispută, 
la Bușteni. primul med al 
turneului final al Campionatului 
Republican de juniori n. Pentru 
această fază s-au calificat Uni- 
rea — Dinamo Focsani, Chimia 
Găestl si Inter Sibiu.



in perspectiva „europenelor" de atletism

DOI PRINCIPALI CANDIDAȚI LA TITLURILE DE CAMPIONI
situează Heîke Drechsler din 
R.D. Germană, nu doar pentru 
faptul că deține recordul mon
dial al probei, cu 7,45 m, ci și 
pentru că ea are la activ cele 
mai multe concursuri (peste 
20 !) în care a reușit să sară 
7,20 m, ceea ce, să recunoaștem, 
este un fapt cu totul extraor
dinar !

Heike a început atletismul la 
12 ani (acum are 22 ani), cu să
ritura în lungime, rezultatul său 
cel mai bun fiind de 4,40 m. De 
atunci însă, această fată din 
Jena, a progresat mereu, atin- 
gînd plafonul de astăzi. In a- 
cest răstimp, a fost campioană 
europeană de junioare, la 16 
ani, în 1981, la Utrecht (a să
rit atunci peste 7 m, însă cu 
vint favorabil !), iar la 18 ani, 
în 1983, a devenit campioană 
mondială la Helsinki (7,27 m). 
In afara săriturii în lungime, 
Drechsler a mai participat la 
100 mg (14,12 în 1980), la înăl
țime (1,80 m în 1981) și la hep
ta tlon (5697 p în 1981). Din ne
cesitate, desigur, dar și din plă
cere, a cochetat cu sprintul, 
astfel că duminică, Ia campiona
tele R.D. Germane, la Jena, 
coneurînd la 200 m, a egalat re
cordul mondial de 21,71 al Mă
ritei Koch ! Dar aceasta încă 
nu este totul, căci în timpul 
trecutei ierni, participînd la o 
cursă *de 100 yarzi (91,44 m)

Performanța de 7 metri la 
săritura în lungime femei, rea
lizată pentru prima oară, în 
1978, de sovietica Vilhelmina 
Bardauskene, (ca atîtea alte 
performanțe !) constituie și 
acum un rezultat bun, oferind 
un etalon al valorii, să-i 
zicem, internaționale a unei 
atlete. Dintre săritoarele actua
lei generații, pe primul loc se

Heike Drechsler egalează 
cordul lumii pe 200 metri

Telefoto : A.D.N. — AGERPRES

BOGATA ACTIVITATE
(Urmare din pag. I)

ceea ce ne priveșle, cîștigă- 
toațpa grupei C a C.M. din 1987 
va susține două meciuri de ba
raj, pe teren neutru, cu una 
dintre edhipele din grupa 
B/1987, ceea ce constituie o șan
să pentru România de a fi pre
zentă și cu echipa de hochei 
la viitoarele J.O. de iarnă.

Referitor la promovarea și 
retrogradarea din grupele C și
B, s-a hotărît ca după anul 
Olimpiadei din 1988 să promo
veze și să retrogradeze (la toa
te eșaloanele : seniori, tineret și 
juniori) cite o echipă (deocam
dată promovează și retrogra
dează cite două formații).

A fost confirmată participarea 
reprezentativelor României la 
competițiile oficiale ale F.I.H.G.: 
seniorii la C.M. grupa C, în 
Danemarca (Copenhaga, 20—29 
martie 1987), reprezentativa de 
tineret la C.M. 
Franța (Rouen, 
1987), iar cea de juniori la C.E. 
grupa B, competiție care se va 
desfășura in România, la Bucu
rești, în perioada 2—9 aprilie
1987. în legătură cu acest tur
neu, trebuie precizat că cele 
opt participante au fost Împăr
țite în două serii : România, 
Bulgaria, Italia și Anglia fac 
parte din prima serie, Dane
marca, Franța, Iugoslavia și 
Austria din a doua. Selecțio
nata noastră, care vizează re
venirea în grupa A, -are urmă
torul program în seria sa : 3
aprilie cu Italia, 4 aprilie cu 
Anglia, 6 aprilie cu Bulgaria.

Față de întrecerea de anul 
acesta, din Spania, cînd echi
pele de seniori participante la
C. M. grupa C au fost împăr
țite în două serii, competiția 
din 1987 se va disputa sistem 
turneu. Iată programul „trico
lorilor" : 20 martie cu Bulgaria, 
21 martie cu Belgia, 23 martie 
cu Japonia (retrogradată din 
B), 25 martie cu R.P.D. Co
reeană, 26 martie cu Dane
marca, 28 martie cu Ungaria și 
29 martie cu Iugoslavia (retro
gradată din ,,B“).

Reprezentativa de tineret va 
evolua in seria A a C.M., la 
Rouen (Franța), alături de Ja
ponia, R.F. Germania și Franța. 
Din cealaltă serie fac parte : 
Norvegia, Austria, Olanda și 
Italia.

A avut loc și tragerea la sorți 
a meciurilor din Cupa Campio
nilor Europeni, competiție la 
care a fost înscrisă și formația 
noastră campioană, Steaua Bucu
rești. La propunerea delegației 
noastre, s-a aprobat ca sistemul 
de desfășurare să aibă la bază, 
pe cit posibil, zonele geogra
fice, idee aprobată de Con
gres. în primul tur. Steaua va 
întilni Ț.S.K.A. Sofia la 2 și 9 
octombrie 1986 (primul joc, la 
București, al doilea, la Sofia),

grupa B în
15—22 martie

A HOCHEIȘTILOR 
iar învingătoarea va juca apoi 
cu Partizan Belgrad la 16 și 23 
octombrie 1986 (al doilea meci, 
la Belgrad). Formația victorioa
să și in această partidă iși va 
măsura forțele cu Polonia By- 
tom la 13 și 20 noiembrie 1986 
(manșa a doua, la By tom).

Așadar, un deosebit 
program internațional 
așteaptă pe hocheiștii 
la toate eșaloanele, 
fiind organizarea la 
a Campionatului european de 
juniori, grupa B, și prezența 
campioanei noastre, Steaua, la 
cea mai puternică Întrecere con
tinentală a echipelor de club. 
Dar nu putem încheia aceste 
rinduri fără a anunța organi
zarea unui alt turneu interna
țional de anvergură, Ia Bucu
rești : Turneul Armatelor Priete
ne (25 februarie — 6 martie 
1987), care va prilejui publicu
lui bucureștean posibilitatea 
să vadă la lucru — între alții 
— pe mulți dintre cei mal buni 
hocheiști sovietici și cehoslovaci.

de bogat 
oficial li 
noștri de 
noutățile 

București

a obținut recordul mondial de 
10,24 s. Și acum, poanta ! Știți, 
de pildă, care îi este — încă — 
recordul personal, în aer liber, pe 
100 m 7 Ei bine : 11,75 ! Iar pe 200 
m, pînă anul acesta se „fălea" 
cu un rezultat de 23,19 s, pe 
care l-a îmbunătățit serios, zi
lele trecut, la Tallin, Ia meciul 
U.R.S.S. — R.D.G., când a aler
gat 22,13 s, iar acum „. recor
dul mondial de 21,71 s. Avem 
însă convingerea că Heike este 
departe de a-și fi spus ultimul 
cuvînt !

Un alt atlet prodigios este și 
aruncătorul de ciocan Iuri Se- 
dih (U.R.S.S.), cel care deține 
un palmares de-a dreptul im
presionant Numai faptul că, 
spre exemplu, el a realizat din 
1980 și pînă acum cînd recor
duri mondiale este o dovadă. 
Iată-le : 80,36 m, 16 mai 1980, 
la Leselidze ; 80,64 m, 16 mai
1980, în același concurs ; 81,80
m, 31 iulie 1980, la Moscova ; 
86,34 m in 3 iulie 1984, la Cork- 
Irlanda și acum 86,66 m, la 22 
iunie, la Tallin. Dar In afara 
acestor succese indiscutabile, 
Iuri Sedîh se mai mindrește cu 
două titluri de campion olim
pic, la Montreal ’76 (77,52 m) șl 
la Moscova ’80 (81,80 m), cu alte 
două titluri de campion euro
pean, la Praga ’78 (77,28 m) și 
Atena ’82 (81,66 m) și cu titlul 
european de juniori, la Duis
burg ’73. A mai câștigat insă 
multe alte concursuri de anver
gură. Sedîh s-a născut la No
vosibirsk, la 11 iunie 1955. Este 
înalt de 185 cm și cântărește 110 
kg. în cariera sa de aruncător 
de ciocan a cunoscut urmă
toarea ascensiune : 1971—57,02
m, 1972—62,96 m, 1973—69,04 
----- ---------- 1975—71,18 

1977—76,60 
1979—77,58 
1981—80,18 
1983—80,94 

m, 1985—82,70 m.

1974—70,86 
1976—78,86 
1978—79,76 
1980—81,80 
1982—81,66 
1984—86,34 
surprize ne va mai oferi, 
continuare, acest admirabil 
let ?

m, 
m, 
m, 
m, 
m,

m, 
m, 
m, 
m, 
m, 
m. 
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in 
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Romeo VILARA

• MARICICA PUICĂ ÎNVIN
GĂTOARE LA STOCKHOLM. 
Pe stadionul olimpic din Capi
tala Suediei a avut loc un con
curs atletic in cadrul Marelui 
Premiu IAAF-Mobil. Cursa fe
minină de 1500 m a fost câști
gată de atleta română Maricica 
Puică, cu timpul de 4:00,38. Ea 
a fost urmată de Elly van Hulst 
(Olanda) 4:04,32, Cornelia Burki 
(Elveția) 4:05,06 șl Sue Addison 
(S.U.A.) 4:05,73;

RtPBfZEWAIIVELf DE JUDO ME ROMhIEI 
EA BALCANIADA 1986, DIN BIJLGAiliA

Campionatele Balcanice 
. judo din acest an vor fi 
ganizate de federația de spe
cialitate din Bulgaria. Programul 
întrecerilor, care se vor disputa 
la juniori, seniori și fete, este 
următorul : vineri se va des
fășura concursul pentru ju
niori, simbălă Iși vor disputa 
întâietatea formațiile de se
niori, iar duminică se vor sta
bili campioanele balcanice la 
fete. Este de menționat faptul 
că aceasta este prima ediție a 
Campionatelor Balcanice la ca
re vor participa și reprezen
tante ale judo-ului feminin din 
țara noastră.

Reprezentativele României la

de
or-

TURNEUL DE LA WIMBLEDON

aceste întreceri sânt următoa
rele : JUNIORI : Călin Gaje 
(60 kg), Dan Mureșan (65 kg), 
Stănică Olteanu (71 kg). Florin 
Lascău (78 kg), Nicolae Iosif 
(86 kg), Adrian Clinei (95 kg) 
și Petre Opriș (+95 kg), an
trenor, Nicolae Marinescu ; SE
NIORI : Silviu Lazăr (60 kg). 
Dorin Drimbe (65 kg), George 
Ciuvăț (71 kg), Dan Rad (78 
kg), Petre Anițoaie (86 kg),' 
Valentin Oiței (95 kg), Arca- 
die Mariași (+95 kg), Valen
tin Bazon (open), antrenor — 
Constantin Niculae ;
Daniela Ciupe 
briela Alistar 
Moldovan (56 
cola (61 kg), 
(66 kg), Carmen Ioaneș (72 kg), 
Maria Birzu (+72 kg), antre
nor — Gheorghe Dumbravă.

FETE :
(48 kg), Ga- 

(52 kg), Angela 
kg), Ioana Ni- 
Catrina Buzaș

IN FAZA „SFERTURILOR"
W1MBLRDON. Un public nu

meros urmărește cu mufla interes 
desfășurarea întrecerilor marelui 
turneu tenisistlc de la Wimble
don. Astfel, după numai șapte 
zile, numind total ai spectatori
lor a ajuns la 247 226, ceea ce 
creează premise pentru depășirea 
„recordului" de asistență, de 
397 983 din 1985 I

tn cadrul sferturilor de fina
lă, ale turneului feminin, au fost 
consemnate victoriile favoritelor, 
dar la capătul unor dispute nu 
numai interesante, d și destul 
de echilibrate. Astfel, Hana 
Mandlikova a tntrecut-o, in trei 
seturi, pe americanca de culoare* 
Lori McNeil (locul 77 In clasa
mentul mondial) cu 9—7. 6—0,
5— 2, ttnăra argentlnlancă Gabrie
la Sabatini a Învins-o pe suede
za Catarina Lindquist (6—3, 6—2), 
Chris Evert-Uoyd a dispus de 
Helena Sokova (7—6, 4—6, 6—4), 
tar Martina Navratilova a eltani- 
nat-o pe Betttna Bunge cn 6—1.
6— 3. In semifinale, Mandlikova 
va juca eu Evert-Uoyd, iar Na
vratilova cu Sabatini, Dacă nu 
va interveni vreo surpriză, ee 
anticipează o Anală Evert-Lloyd 
— Navratilova, o reeditare a mul
tor altor finala de turnee, cea 
mal recentă fiind cea de la „In
ternaționalele* Franței, la Roland 
Garros.

Medul întrerupt In optimi, din
tre Ivan Lendl șl Matt Anger, a 
revenit. Ca reluare, campionului 
oehosiovac, cu 0—7. 7—6, 6—4.
7— 6.

In sferturile de finală ale com
petiției masculine se vor afla 
Iată in față Lendl — Tym Ma
yotte (In întâlnirile anterioare 
scorul este favorabil Iul Lendl: 
10—0), Slobodan Ztvojinovlcl — 
Ramesh Krishnan (tntfinlrt ante
rioare: 0—2), Boris Becker — Ml- 
Iosftav Mec Ir (3—1) și Pat Clash — 
Henri Leconte fl—(!).

• TELEX • TELEX •
BASCHET • Med amical la 

Paris: Franța — S.UA. 98—83 
(54—49) • Turneu la Lyon: Ar
gentina — Franța 83—84 (38—40). 
S.UA. — Uruguay 98—88 (47—45,4

CICLISM • Cursa internaționa
lă desfășuirată îtn șase etape in 
Spania s-a Încheiat, la Oviedo, 
cu victoria rutierului spaniol Je
sus Rodriguez Magro, urmat in 
clasamentul final la 1:23 de 
coechipierul său Vicente Bdtda- 
Ultima etapă, disputată contra- 
cronomertru individual pe distan
ța de 6,800 km, a revenit fran
cezului Pascal Richard in 12:11,

FOTBAL • Intr-un meci dispu
tat la Sofia, echipa locală Vltoșa 
a terminat la egalitate: 3—3 
(2—1) cu formația suedeză Kal
mar. Golurile au fost marcate de 
vacev (2), Velev, respectiv Kars- 
troem (2) și Karisson • în ca
drul «Cupei de vară", echipa 
belgiană F.C. Liăge a Învins, pe 
teren propriu, cu scorul de 3—0 
(1—0), formația vest-germană 
Fortuna DUsseidorf.

GIMNASTICA • Concursul de 
gimnastică ritmică modernă de 
la Phenian a fost dștlgat de 
Klm Sun Bok (RJ>JJ. Coreeană), 
clasată pe primul loc la Indivi
dual compus, cu un total de 
33,715 puncte. Pe locul secund 
s-a situat sportiva cehoslovacă 
Zana Zapletalova.

SĂRITURI IN APA • Proba 
feminină de platformă din ca
drul concursului desfășurat In o- 
rașul suedez Ronneby a fost 
ctștlgată de Yu Xlaollng XI (R..P. 
Chineză), ou un total de 563.20 p, 
urmată de Megan Neyer (S.UA.) 
— 498,95 p. La masculin, victoria 
a revenit sportivului american 
Mike Wantuck — 628,86 p.

• La Luxemburg se desfășoa
ră C.C_E. la tenis (deținătoare a 
titlului este CT Bardno Barcelo
na), cu participarea a 17 duburl 
din 14 țări.

VOLEt • Echipa feminină a 
Braziliei a efectuat un turneu 
In Polonia In cadrul căru a a În
trecut reprezentativa țării gazdă 
cu 3—1 (—40, 13, 5, 0) șl cu 3—2 
(—9, 10, —11, 8, 5).

r. vH.

ant 
cu 
ln- 
cu 
un

Monterrey. Quere-
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excepție, celelalte

ENGLEZ George

• DINTRE ZECILE DE VEDETE ale fot
balului Internațional, prezente In Mexic, 
-France Presse" apreciază că doar Mara
dona a corespuns integral, tn timp ce Zlco, 
Rummenlgge, Sanchez șl Platini au decep
ționat. Revelațiile se numesc: Lineker,
Butragueno, Julio Cesar. Amoros, Berthold 
Si mal ales Burruchaga. • ACESTA DIN 
URMA este legitimat la clubul francez F.C. 
Nantes dar speră ca, la cererea prietenu
lui său Maradona, să obțină transferul 
centru F.C. Napoli. Burruchaga a fost 
„punctul de rezistentă" al lui Carlos Bl- 
lardo. care l-a folosit tn toate partidele re
prezentativei argentlnlene. a APROPO DE 
Carlos Bilardo. A fost fundaș (toarte agre
siv și dur !). prin anii ’60, al echipei Estu- 
diantes din Buenos Aires, cu care a câști
gat de trei ori titlul de campioană națio
nală șl o dată faimoasa „Cupă Llbertado- 
res". Este de profesie medic, coleg de 
facultate cu medicul actual al lotului Ar
gentinei. a TREI DINTRE CELE S2 de 
partide ale turneului final (U.R.S.S. — Bel
gia la Leon, Bulgaria — Coreea de Sud la 
Mexico și Argentina — Uruguay la Puebla) 
s-au desfășurat pe o ploaie torențială, tn 
schimb, aproape fără ____
jocuri au avut loc pe o căldură toridă. In 
astfel de condiții nici nu este de mirare 
că. de pildă, francezul Țigana a slăbit 6 
kilograme. d!n cauza căldurii! a CELE 
MAI FRUMOASE goluri ale actualei ediții 
ale C.M. stnt apreciate a fi fost cele mar
cate de fundașul brazilian Josimar (șut 
puternic, de la distanță, „foglia secca"). 
In meciul cu Irlanda de Nord și un altul 
In partida cu Polonia (dtntr-un unghi 
foarte greu, aproape de pe linia de fund), 
șl de mijlocașul mexican Negrete (poate 
chiar cel mai frumos). în partida cu Bul
garia (reluare cu sttngul. prin foarfecă, 
cornul fllndu-i paralel cu solul) șl de ar
gentinianul Maradona. Acesta a tnscris 
la -Indigo", după curse slalom de mai 
multi metri (35—40). In partida cu Anglia 
Si In cea cu Belgia. a MARELE TENOR 
Placido Domingo, prezent In Mexic cu in
terese profesionale, dar șl ca Înfocat su-

Momentul 
mexicanul 
Negrete a 
te spune, 
frumos i 
,,Mundialului“

Manuel 
înscris, 

cel 
gol
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porter al echipei Spaniei, a fost serios a- 
fectat de eliminarea echipei iberice In 
.sferturi-, tn urma barajului loviturilor 
de la 11 m pierdut cu Belgia. Intre altele, 
el s-a arătat dispus să depună o plîngere 
la FIFA. critlclnd faptul că, de pildă. Bra
zilia si-a disputat toate meciurile pe ace
lași stadion. Jalisco din Guadalajara, In 
timp ce Spănia a jucat cinci partide pe 
natru stadioane din localități diferiteGua
dalajara (2 meciuri), 
taro și Puebla, ceea ce este destul de obo
sitor. a ARBITRUL - ----------
Courtney a stabilit, tn felul lut. un adevă
rat .record-. In meciul Mexic — Paraguay 
a fluierat nu mal puțin de 88 de faulturi 
(46 Împotriva echipei tării gazdă!). In mln. 
89. cînd scorul era 1—1. el a acordat, cam 
prea ușor, un penalty mexicanilor, pe care 
insă Hugo Sanchez l-a ratat! a «BALO
NUL DE AUR", oferit de firma de materia
le sportive Addldas. va reveni In acest an 
Iul Diego Maradona care, după C.M.. con
duce cu un avans confortabil. El a totali
zat 2564 n si este urmat de Harald Schu
macher (R.F.G.) cu 344 p șl Preben Elkjaer- 
Larsen (Danemarca) cu 236 p. a „GHEATA 
DE AUR- II va recompensa pe Gary Li-

neker. golgeterul „Mundialului". cu 0 g. • 
Numărul exact al spectatorilor la cele 53 
de meciuri, de De 12 stadioane, a fost de 
2441731. cu 700000 mai mult decît au fost 
consemnați la turneul final din Spania. « 

cea 
Cele 
1954. 
1950,

IN SCHIMB acum a fost realizată 
mai mică medie de goluri: 2.53 g. 
mal mari medii au fost Înregistrate tn 
tn Elveția (5,38 g), 1938, in Franța șl 
in Brazilia (dte 4,67 g). • FOSTUL FOT
BALIST englez Stanley Matthews, în virstă 
de 71 ani. care a evoluat pînă la 50 de 
in meciuri din prima ligă, a remarcat 
interes faptul că multe goluri au fost 
scrise din faze realizate pe extreme, 
toate că acum nu mal există, practic, 
astfel de post intr-o echipă! a POANTA 
TURNEULUI FINAL a făcut-o (se pare din 
neștiință) un ziarist mexican. La confe
rința de presă de după meciul Italia — 
Franța (0—2), el l-a Întrebat pe antrenoruî\ 
Enzo Bearzot: «Considerați că după aceas
tă tnfrlngere viitorul echipei Italiei la 
acest Campionat Mondial este compromis?!"
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