
„ILUSTRATE" TURISTICE DIN SIBIU
A. fost mai intîi ■—■_ intr-o 

tabără — o discuție despre... 
dragostea pentru munte, pen
tru turism a sibienilor, dragos-

este de la 10 la 70 de ani ?“, 
„Cine dirijează, cine conduce 
plăcutele
spre atitoa

Mindria tinerilor turiști ; o fotografie- 
amintire de pe virful Moldoveana

te in care, am putea spune, cu 
greu ar putea fi egalați. în
trebările veneau firesc, una 
după alta : „Bine, dar cine Ie 
inoculează această pasiune ?“, 
„Cum se explică faptul că vîr- 
sta celor ce iubesc turismul

drumeții 
frumuseți 
rii ?“...

Dorind 
răspunsul la 
te întrebări (cit fi 
la altele legate de 
aceeași temă), am 
fost — intr-o 
curte cu streașină 
de viță de vie fi 
pomi plini de ci
reșe — ' oaspeții 
președintelui comi
siei județene de 
turism Sibiu, A- 
lexandru Constan- 
tinescu. Ne-a as
cultat, ne-a oferit 
un pahar cu roa
dele viței de vie 
de anul trecut și, 
apoi, a prins a 
vorbi : „Interesant 
este, socot eu, să 
rețineți ce facem 
noi, cei aleși să 
întreținem aceas
tă pasiune pentru 
a-i ajuta pe cei 
dornici să cunoas
că muntele, pe cei 
ce iubesc dru
meția, excursiile. 
Ce inițiem în a- 
ceastă direcție, 
cum ne organi
zăm activitatea...” 

Și ne-a vorbit, in 
primul rind, despre cursurile de 
instruire sportivă a ghizilor pen
tru turism, acțiune care se or-

pe 
ale

si

Proletari din toafe țările, tiniț!-t>S|

poteci 
natu-

aflâm 
aces-

Modesto FERRAR1NI

(Continuare in pag. 2-3)
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SPORTIVI ROMÂNI LA CAMPIONATE BALCANICE
La focșani, in întrecerea baschetbalistelor junioare

START VALOROS: ROMANIA - BULGARIA 86-76
FOCȘANI, 4 (prin telefon). 

Sala „Vrancea” din localitate a 
îmbrăcat din nou haine de săr
bătoare pentru a primi pe 
baschetbalistele junioare din Al
bania, Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia și România care au în
ceput azi (n.r. : ieri) disputa 
din cadrul Balcaniadei rezervată 
categoriei lor de vîrstă.

în primul meci s-au întîlnit 
selecționata Albaniei și cea de 
cadete (junioare II) a țării 
noastre (în afară de concurs). 
Partida s-a desfășurat sub sem
nul echilibrului. Baschetbalistele 
albaneze, bătăioase, iuți, dar 
fără un gabarit deosebit, au

condus pe tabela de scor pină 
în min. 30, cînd formația ro
mână a luat inițiativa datorită 
în special unei apărări agresive 
care le-a incomodat vădit pe 
partenerele de întrecere. în ul
timele 10 minute, elevele an
trenorilor Georgeta Onisie șl 
Mircea Kosa au accelerat rit
mul, au avut o mai bună pre
cizie în aruncările la coș și 
cîștigat cu 62—57 (26—30). 
marcat: Cocîrlan 2, Vigh 
Morar 9, Balogh 5, Iancu 
Manea 5, Boyte 4, Ionescu 
Veres 4, respectiv Duro 7, Av- 
dalaj 13, Sameti 13, Gogi 8, 
Dibra 12, Mece 4, Bun, arbitra
jul lui H. Djelilovici (Iugosla
via) și M. Oprea (România).

în a doua partidă, echipa 
Iugoslaviei, cu jucătoare înalte, 
tehnice, s-a impus clar în fața 
formației Greciei, care a luptat 
cu mult curaj pentru un re-

PATRU 
VICTORII 

ÎN PRIMA ZI 
LA JUDO

INSUFICIENTE LA... DEBUTUL FAZELOR DE JOC•>
întotdeauna. am militat pen

tru însușirea corectă, temei
nică, de către toți jucătorii de 
volei, a execuțiilor tehnice de 
bază inițiale fazelor : SERVI
CIUL și PRELUAREA din ser
viciu. Practica arată că acestea 
alcătuiesc fundamentul între
gului joc. Fără stăpînirea lor 
perfectă de cît mai mulți din- .
tre sportivii unei echipe (ideal dese că ambele execuții sînt 
ar fi de către toți), celelalte 
calități fizice și cunoștințele 
tehnice nu se pot exprima de- 
cit într-o toarte mică propor
ție. Faptul că prea mulți dintre 
jucătorii și jucătoarele noastre 
prezintă evidente carențe la a- 
ceste capitole, că execută ser
vicii ușoare, neorientate pe zo
nele vulnerabile ale terenului 
advers, fără preocuparea clară 
și constantă de a realiza „asul", 
sau de a pune probleme în 
construcția acțiunilor ofensive 
ale partenerilor de întrecere, 
faptul că mulți sportivi sînt 
„acoperiți" la preluare, că a-

șezarea echipelor în teren în 
vederea recepției serviciului, 
ca și mișcarea în întîmpinarea 
mingii se fac defectuos, consti
tuie tot atîtea vicii de fond ale 
pregătirii, încă de la faza ini
țierii și pînă la loturile re
prezentative de seniori.

Aceste minusuri in pregăti
rea tehnică a sportivilor dove-

neglijate de tehnicieni, consti
tuind —e drept — o parte mai 
puțin atractivă în cadrul antre
namentelor. Asistînd la multe 
asemenea lecții, ne-am dat sea
ma că pregătirea acestor ele
mente are încă un grad mare 
de formalitate, de superficiali
tate. Numărul de execuții pe 
care și-1 propun tehnicienii în 
cadrul unei ședințe de pregă
tire se realizează cel mai a- 
desea... numeric, nu urmărin- 
du-se forța, precizia, corectitu
dinea execuției și mișcării pre
mergătoare, scopul tactic etc. 
Iată una din laturile antrena-

mentului care trebuie urgent 
reconsiderată, dată fiind im
portanța sa decisivă în joc.

Din acest motiv 
rit — la turneul 
fruntașelor, de la 
făcînd statistici la 
ciuri importante — situația a- 
cestor două execuții și efectele 
lor în joc. Am constatat cu a- 
cest prilej îmbunătățirea, în 
parte, a serviciului, pe care 
parcă mai multe jucătoare îl

Aurelian BREBEANU

am urmă- 
feminin al 
Constanța, 

cîteva me

nu 
Au
20,

2,
11.

Paul IOVAN

(Continuare In pag. a 4-a)

„CUPA U.G.S. R.“ PROMITE
JOCURI ATRACTIVE DE OINĂ

Intrată in tradiția sportului 
nostru național, „Cupa U.G.S.II.* 
la oină va avea loc simbătă 
și duminică la Alexandria. în
trecerile, care se vor desfă
șura în două serii, cu un tur
neu final de patru echipe, se 
anunță deosebit de atractive, 
deoarece in „calificări” se vot

intilni formații sindicale re
marcate în actualul sezon com- 
petițional. Vor participa C. P. 
București, deținătoarea „Cupei 
României", Metalul Tîrgoviște, 
Electro Botoșani, Laminorul Be- 
clean, Automatica Alexandria, 
I.P.L. Blaj și alte echipe de 
valoare.

PAZARGIC, 4 (prin telefon), 
în Sala Sporturilor din locali
tate au început vineri Campio
natele balcanice de judo. In 
prima zi au avut loc întrece
rile de tineret. Reprezentanții 
țării noastre au concurat cu 
succes, cucerind patru titluri 
de campioni balcanici : Florin 
Gaje, la categoria superușoară, 
Stănică Olteanu (ușoară). Flo
rin Lascău (semimijlocie) șl 
Adrian Clinei (semigrea).

Iată și rezultatele înregis
trate de cei patru învingători. 
Florin Gaje l-a întîlnit în pri
mul meci pe grecul Atanasi- 
dîas, in fața căruia a obținut o 
spectaculoasă victorie înainte 
de limită, prin ippon. Apoi, el 
a dispus, tot prin ippon, de 
iugoslavul Celici. A urmat

(Continuare In pag. a 4-a)

I .. . _ gtUn frumos succes românesc

la Jocurile Sportive Internaționale

iNOTĂTOAREA NOEMI LUNG -
MEDALIE PE AUR LA 400 n MIXT

(Amănunte In pag. a 4-a)

(Continuare în pag. 2—3)

A început vacanta ! Pretutindeni elevii, intr-o binemeritată relaxare, au invadat terenurile de 
sport. (Imagine, surprinsă de fotoreporterul nostru Iorgu Bănică, pe Stadionul Tineretului din Capitală)

Repere ale performantei de azi si de miine'

SPECTACULOASA DINAMICA
Corelarea rețelei

cu cea a
Gh. Crețu: Atît retrospectiva 

cît si o prospecțiune în viitorul 
apropiat relevă o spectaculoasă 
dinamică pe multiple planuri 
în județul nostru, cea care a 
si determinat, de altfel, apari
ția pe harta sportivă a tării, 
în ultimele două decenii, de
numite cu mîndrie patriotică 
EPOCA NICOLAE CEAUSESCU, 
a marii performante argeșene. 
Astfel, dintr-un județ care, 
practic, nu conta pe acest plan 
reprezentativ înainte de 1965, 
am ajuns în 1985 pe locul 4 
in țară, in Întrecere cu unități 
sportive cu mare pondere si 
veche tradiție. Care au fost e- 
lementele determinante ale a- 
cesiej dinamici? O bază mate-

de învățămînt 
producției

rială adecvată (putem spune, 
de exemplu, că atletismul, lup
tele, natația și caiacul-canoea 
au excelente condiții pe me
leagurile noastre), un schimb 
eficient de ștafetă intre gene
rațiile de tehnicieni, pe baza 
aceleiași pasiuni pentru mese
rie (Emil Drăgan — Gabriel 
Bădescu la atletism. Emil Bă- 
lăneseu — Mihai Boțită la 
lupte, Ștefan Vasile — Florin 
Halagian la fotbal, ca să citez 
doar citeva nume), o gamă lo
gică de structuri organizatori
ce. cu accent pe sporturile o- 
Iimplce si cu o strinsă legătu
ri intre pepiniere si unitățile 
divizionare. Rezultate ? O sin
gură cifră, sintetică: 40 la sută

A SPORTULUI ARGEȘEAN
La masa rotundă organizată la Pitești, au participat: GHEOR- 

GHE CRETU șl NICOLAE MIHAlLESCU — președinte și. respectiv 
secretar al C.J.E.F.S., CORNEL STANESCU — inspector județean 
școlar. CONSTANTIN RIZON — director C.S.Ș. Viitorul. ION DU- 
MITRAȘCU - președinte S.C. Muscelul GABRIEL BADESCU - 
responsabil C.S.Ș. Cimpulung Muscel, antrenor de atletism, ILIE 
FEȚEANU — președinte A.S. Dacia, GHEORGHE DINU — vice
președinte Lupte Club—Dacia ALEXANDRU NANU — președinte 
C.S.M. Pitești.

★★
din actualul lot reprezentativ 
de lupte greco-romane 11 con
stituie argeșenlil Ne cunoaștem 
și rămlnerile in urmă. De pil
dă. Curtea de Argeș este în- 
tîrziată față de celelalte centre 
sportive ale județului.

N. Mihăilescu : Dezvoltarea 
sportului de performantă ar- 
geșean a fost concepută pe 
etape, in pas eu întreaga dina
mică economică si socială ■ 
județului, făurirea bazei ma
teriale chezășulnd apariția

★
performantei. Așa cum nu se 
puteau produce autoturisme 
fără uzine la Pitești și Cîmpu- 
lung Muscel, nici performanta 
atletică sau la lupte n-ar fi 
putut apare fără baza coreS- 
ounzătoare. Recent a venit 
rîndul voleiului să Intre in 
circuitul marii performanțe 
(printr-o conlucrare perfectă 
Intre iunioarele CS3 Viitorul

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pas. 2—3)

• Cluburi sportiv* — I ; 1,
asociații sportive — 476. , |

• Profesori educație fizi-1' 
eă (in unități de tnvățămint) i1 
— 350 ; tehnicieni activind1j 
tn performanță — 131. j1

• Sportivi legitimați (ni-i ,
> vel republican) — 1560 ; de / 
J nivel local — 13-800. i[
;; • Sportivi in loturi repu- ] I
! [ blicane — 95 (în lotul olitn- i' 
\pic — 4, in cel de juniori — 
J6n’
1 [ • Participări și rezultate ;i
'1 in competițiile internațio- ,1 
i! nale oficiale 1985 — 26 corn- i1 

petiții, 15 medalii (8 — atle-]'
•; tism, 5 — lupte, 1 — volei,' | 

fotbal). |i
I* Echipe în campionatele ] i 

divizionare A — 7 (fotbal — i [ 
F.C. Argeș, volei t — A.S. ] > 
Daeia Pitești, handbal m — i [ 
A.S. Daeia Pitești, lupte — ] i 
L.C. Dacia Pitești șt A.S.. ; 
Muscelul Cimpulung, box —] i 
A.S. Muscelul Cimpulung. i | 
Judo — A.S. Petrochimistul ] i 
Pitești). ;!



Nu de multă vreme, la ra- 
Rttrile organizate in țara noas
tră, printre mașini, la start, au 
Început să apară și— camioane 
mari, puternice. Venite nu ca 
aă Iacă „service“-uri in cara
vană, ci pentru a concura ! 
Bineînțeles, spectatorii ocazio
nali le privesc de flecare dată 
cu mult interes, fie că acestea

mai scurt, dar mai accidentat, 
decît al mașinilor mici, alteori 
— așa cum s-a întîmplat cu 
prilejul „Raliului Dunării — 
Dacia" de la Sibiu — camioa
nele fac doar demonstrații de 
forță (In adevăratul Înțeles al 
cuvintului), pe terenuri foarte 
grele. Demonstrația la care au 
asistat, in ocazia amintită, toți

staționează în preajma plecă
rii, fie că rulează în plin con
curs. Fiindcă am primit la re
dacție telefoane și scrisori cu 
Întrebări referitoare la „rostul" 
acestor corse, lată cîteva pre
cizări. ,

Camioanele — • produse de 
bază ale întreprinderii de Au
tocamioane Brașov — sînt de 
formula „6X6", tracțiune Inte
grală, 3 punți toate eu mo
toare avind puteri de 250—320 
HP ; greutatea 10 500—11 500 kg, 
numărul roților 6—8. Ele parti
cipă la un campionat al lor 
(anul trecut, pentru prima da
tă, au fost declarați și cam
pioni), de obicei pe un traseu

concurenții din cele 6 țări par
ticipante, a fost foarte reușită.

lată șl numele cîtorva din
tre piloții acestor adevărați 
„mastodonți" : C. Stingbe, C. 
Nedelcu, A. Pană, D. Nicolae — 
campioni de raliuri și autocros 
în 1985, S. Bară, V. Oprea. 
(M. I R.)

UN REUȘIT CONCURS CU APROAPE 150 DE SPORTIVI!
• Printre participant! — trei calculatoare !
Tradiționalul concura de șal 

„Memorialul Trolaneecu*. acum 
la a 5-a ediție, inițial și organi
zat 
de 
s-a 
de 
de ____ ______
secții din Municipiul București și 
din județele Brăila, Galați, Me
hedinți, Mureș, Prahova și Tul- 
cea) și de un nivel tehnic apre
ciat de specialiști. „A fost, tub 
aspectul participării — ținea să 
remarce directorul concursului, 
Emanuel Reich er — u»a dintre 
cele mai reușite ediții ale «ces
tul important concurs organizai 
în tara noastră".

Un element inedit «I „Memo
rialului" l-a constituit prezența 
printre concurențl a unor... 
curatoare, unul dintre ele 
dirijat de operatorul Eugen 
că) impunîndu-se atenției, 
ocuparea primului loc la 
goria a m-a. Este un experi
ment Interesant pe care. cum 
am aflat, doresc să-1 realizeze $1 
alte colective.

Cel mal important turneu, cel 
al maeștrilor și candidaților de 
maeștri, a revenit iul Laurențiu 
Kiss (Locomotiva București) cu 
11.5 p (din 13 posibile), urmat 
de Dan Popescu (Constructorul 
Brăila) cu 10 p și Petre Dumitru 
(Sănătatea București) cu 9 p. O-

de către una dintre oecțlile 
frunte ale țării, cea a I.TJ3„ 
bucurat ți de data aceasta 

o participare numeroasă <144 
sportivi reprezentînd 37 de

cal
icei 

Dln- 
prin 

cate-

cupanțil tocurilor 1 și 1 au pri
mi* un premia special pentru 
falr-play, ta timp ce Gh. Gavri- 
tă (Danubiana Bucureștii a fost 
răsplătit cu un premiu pentru 
cea mal frumoasă partidă.

Iată șl șthlștil care au urmat 
pe podium la celelalte categorii : CATBG. I: L S. Dumltrache
(Politehnica Buc.) 9,5 p, 2. D.G. 
Dinu (I.T.B.) 5,5 p, 5. C. Strei
na (tspartao Buc.) I p. Cel mal 
ttaăr participant — G. Schwartz- 
mann (Calculatorul Buc.); CA. 
THG. A n-a: 1. Fl. Hermeneanu 
(„U* Buc.) 9 p, L E. Nițu (Me
canica Fină) 8,5 p, 3. C. Al. To
cita (I.C.F.EJ 5,5 p: CATEG A 
II-a, FETE: 1. Daniela Ernest 
(Locomotiva Buc.) 5,5 p, 3. Ca
melia Șerban (d.T.B.) 7 p, 3. Car
men Stolan (AA.A. Buc.) S p; 
CATEG. COPH — BĂIEȚI: 1. Ad. 
Dumitrescu (Școala 39) 9,5 p, 2. 
C. Burghiu (I.T.B.) 9 p. 3. M. 
sterescu (I.T.B.) 8 p; FETE: 1. 
Alina Trandafir (Calculatorul) 9 
p, 2. Roxana Chiru (Școala 39) 
9 p, 3. Ellsabeta Bodone (Școala 
39) 8,5 p; CATEG A m-a: 1.
Calculator Conchess 9.5 p, 2. R. 
Manafl (I.T.B.) 8,5 p, 3. L. Brom- 
feld (I.PA.C.M.E.T.) 8 p. Celelal
te calculatoare, Sindair-Spec- 
trum-program I.S. 48 (operator 
AI. Suclu) — locul 5, Iar Cobra- 
program S.C. SO (op. A.M. Mîr- 
șanu) — locul 6.

La campionatul de calificare 
tn Divizia A de popice, des
fășurat după o formulă inedi
tă, in 4 etape pe arene neu
tre, a participat anul acesta un 
număr sporit de echipe. După 
întreceri viu disputate, favori
tele au reușit să revină in pri
mul eșalon. Cele 8 promovate 
vor evolua tn nou] campionat

Saia Sporturilor din Arad a 
găzduit, Intr-o ambianță organi
zatorică deosebită, prima ediție 
a competiției „Top 12* pentru 
juniori III, inițiativă aparținî-nd 
C.J.E.F.S. Arad, CA. Arad, CA.Ș, 
Gloria șl organelor locale, între
cere care se adaugă, astfel, ce
lorlalte concursuri asemănătoare 
cane au loc de cîțiva ani la Tg. 
Mureș (seniori), Cluj-Napoca (ju
niori I), Buzău (juniori II). Du
pă cum ne spunea antrenoarea 
federală Ella Constantinescu, dis
putele au fost, în general, de un 
bun nivel tehnic, tinăra genera
ție dlspuntad de frumoase re
surse. S-au evidențiat sportivele 
de la Eternit Oradea — Emeșe 
Marton, Emeșe Szabo, Clara VI- 
toș, lulla Vanhaz; antrenor Lu
dovic Schitt —, care s-au situat 
pe primele patru locuri, ca și

REPERE ALE PERFORMANȚEI DE AZI Șl DE MilNE în

(Urmare din pag. 1)

RĂSPUNDE

VIRGIL BODEA, BRĂILA. Cele 
două piese, calul și nebunul au, 
teoretic, aceeași valoare. Tn e- 
conomia Jocului însă, valoarea 
uneia sau alteia dintre cele două 
piese crește sau descrește. In 
funcție de situația de pe tablă. 
Este clar că, In poziții deschise, 
nebunul, cu raza lui lungă de 
acțiune, dintr-un capăt le celă
lalt al tablei de șah, devine o 
piesă mal prețioasă, tn poziția 
Închisă insă, calul, eu săriturile 
tal. este mult mal util.

REMUS PROFIR, BUCUREȘTI. 
„Ctilar și turneul final al cam- 
plena tulul mondial de fotbal din 
Mexic ne-a oferit imaginea pe- 
nalty-urHor controversate. Lovi
turile de la 11 m sttrnese atltea 
discuții, din cauză că perspec
tiva de a fi transformate In go- 
tari este de 00%, după părerea 
mea, iar uneori Infracțiunea este 
discutabilă, mai ales avînd ta 
vedere șl severitatea sancțiunii. 
Eu cred câ dacă penaltyurile 
s-ar executa de la 13 metri și 
perspectiva transformării ta gol 
ar fi, oricum, mal redusă, s-ar 
înregistra mal puține discuții și 
tacMente la acordarea unei ase
menea lovituri. Ce părere aveți 
dumneavoastră 7* Punctul dv. de 
vedere este interesant, chiar da
că ne-am referi la nenumărate 
lovituri de la 11 metri... ratate, 
de Jucători de talie mondială. 
Poate că, lr,tr-o bună zi, o astfel 
de propunere va fl luată ta dis
cuție la F.T.F.A., de organul el 
de specialitate, International 
Board. PInă atunci arbitrul tre
buie să privească cu cea mai 
mare responsabilitate acordarea 
unei lovituri de la 11 metri, iar 
cel care o execută, să n-o iro
sească...

șî senioarele AS Dacia, sau 
mai bine zis, între rețeaua de 
învățămînt si cea productivă). 
Urmează natația (inclusiv po- 

si caiacul-canoea, care au 
piscina olimpică din Pitești 
respectiv, pista nautică de 
Bascov două moderne baze, 
pregătire și concurs, adevă

rate puncte de atracție pentru 
tinerii candidați Ia afirmare. 
Și, vorbind de atragere, spre 
sport, să precizez că profesorii 
de educație fizică care activea
ză în diverse centre si avînd 
legături organizatorice cu un

club sau altul sînt verificați și 
apreciați prin rezultate (selec
ție si pregătire), asemeni ce
lorlalți tehnicieni din perfor
mantă.

C. Stănescu: Iar profesorii 
noștri de educație fizică știu 
(și aplică!) că în scoală ei tre
buie să predea, Intr-adevăr, 
copiilor alfabetul mișcării, pen
tru că de aici pleacă perfor
manța. Iar Inspectoratul Școlar 
iudetean nu se consideră doar 
un factor de colaborare în per
formantă. ci se implică organi
zatoric, în primul rînd prin a- 
portul consistent al 
sportive școlare.

Speranțele olimpice și cadrul 
de afirmare

cluburilor

tor

PUTETI ÎNVĂȚA 
ÎNOTUL LA BAZINUL 

GIULEȘTI 
CLUBUL RAPID 

că la bazinul din 
stadionului Ciulești
nuă cursurile de inițiere în 
înot Programul este zilnic, 
Intre orele 13—17.

anunță 
curtea 
conti-

G. Bădescu: Cîndva, unitatea 
noastră sportivă școlară, dedi
cată atletismului, era un eta
lon nu numai pentru excetanta 
bază materială aferentă (sta
dion si pistă acoperită la Cîm
pulung Muscel, microcomplexul 
la altitudine, de la Voina), ci 
și pentru pregătirea și lansarea 
speranțelor olimpice, concentra
te aci. din întreaga tară. Acum 
ea funcționează pe lingă 
ceul de filologie-istorie 
Cîmpulung doar cu elemente 
locale, federația de resort ne- 
maiputînd asigura fluxul ta
lentelor venite si din alte ju
dețe. Desigur, selecția s-a îm
bunătățit Pe plan local, multi 
copii încep atletismul la 12—13 
ani. dintre „absolvenții' 
noastre atletice în vizorul olim
pic se află acum Mitica Jun
ghiata si Livia Simon, in Pers
pectivă pot apare si Costel 
Grasu, Daniela Gheorghe, Io
nica Domnițeanu, afirmați anul 
trecut la Concursul Prietenia, 
de la Pitești, în lotul reprezen
tativ de luniori avem acum 10 
sportivi, și totuși nu sîntem 
pe deplin mulțumiți...

I. Dumitrașcu : ... pe bună
dreptate, pentru că în atletis
mul cîmpulungean si-a făcut 
loc automulțumirea. A scăzut 
interesul pentru selecție. unii 
antrenori crezînd că doar fe
derația trebuie să aducă (dir. 
afara județului!) copii talen- 
tațl. Dezafectarea pistei atleti-

Li
din

scolii

I
■

■

(betona-ce muscelene în 1982 
tă în vederea acoperirii eu ma
terial sintetic, operațiunea nu 
a fost încheiată...) a făcut ca 
de atunci să nu mai fie orga
nizat la Cîmpulung nici un 
concurs în aer liber, deși la a- 
semenea reuniuni veneau mii 
de spectatori, ca la fotbal! 
Specializarea județelor pe o 
probă sau alta este o armă cu 
două tăișuri, pentru că nu 
apar an de an elemente deose
bite numai la aruncări, fond și 
marș.

C. Rizon: CSS Viitorul si-a 
reconsiderat optica pregătirii, 
incepînd cu selecția, continuînd 
cu scurtarea stadiilor de pre
gătire, în vederea ajungerii 
mai rapide la performanță si 
terminînd cu menținerea viito
rilor mari performeri în pre
gătire în tot cursul anului (a- 
dică vacanta devine activă, 
prin taberele si cantonamente
le școlare). Acum, avem 20 de 
sportivi în Ioturile reprezenta
tive (din care 13 sînt titulari), 
campionatele naționale conside- 
rîndu-Ie niște trepte spre com
petitivitatea pe plan interna
țional. Putem cita în acest 
sens dintre elevii noștri pe 
luptătorul Cătălin Tudose (56 
kg, greco-romane. vicecampion 
european). șahista Mădălina 
Nicoară (..bronz" la C.E. de ca- 
dete), judoka Stelică Pălrașcu, 
voleibalistele Felicia Popescu 
(promovată si la echipa națio-
i■■■■iiiiiiiiii•tiiiittiiitii■4

nală de senioare). Dana Ma
rinescu si Corina Ilolban. Co
laborăm cu 5 cluburi și asocia
ții sportive divizionare A și B 
din județ, la lupte, volei, șah. 
handbal si judo, în schimb nu 
avem nici o bază sportivă pro
prie, primind 
tîvelor unități 
locale pentru 
celor 9 secții 
tehnice.

I. Fețeanu: Cu cele 
din care 9 de nivel republican 
și 2 în Divizia A (volei fe
minin si handbal masculin). 
Dacia Pitești susține, de pe 
cunoscuta platformă industria
lă de autoturisme, mișcarea 
sportivă argeșană printr-o pu
ternică asociere sindicală. La 
volei, de pildă, preluînd tine
rele elemente talentate ale 
Viitorul am promovat în 
si am ajuns să evoluăm 
grupa 1—6; la atletism, 
secția este nouă, avem tinere 
heptatloniste 
prezentat) v;

spriiinul respec- 
Si al 
spațiul
si 35

organelor 
necesar 

de cadre

10 secții.

css 
-A" 

în 
deși

locale In lotul re
ia handbal, insă.

chiar dacă am promovat 
prima divizie, doar doi jucători 
sînt localnici, deci spre pepi
niera acestui sport trebuie să ne 
îndreptăm atenția.

Gh. Dinu: Despre iupte, ca 
sport prioritar în Argeș, vor
bește si faptul că singurul club 
specializat din țară (din 1977) 
este în Pitești, că. prin cola
borarea cu cei din Cîmpu'ung. 
cu cluburile școlare, am domi
nat si dominăm la nivel repu
blican. de exemplu, 
kg (unde au fost 
mondiali si europeni 
Boțită, Zamfir, dar 
aspiranți ca Oniga, 
Nițdiu). că la campionatele na
ționale de cădeți piteștenii con
curează cu dispensă în vîrstă, 
fiind talentați, dar mai mici cu 
doi ani...

Al. Nanu; Pe baza cerințelor 
actuale ale autofinanțării, exis
tența A.B.S. (administrația ba
zelor sportive locale) a devenit 
anacronică, cluburile si asocia
țiile fiind chiriașe pe bazele 
mișcării sportive, iar respectiva 
administrație un intermediar 
bugetivor I

la cat. 57 
medaliați 

ca Dulică, 
si tineri 

Tudose,

i

• Bunele
secința unei _ . _ _ .
cerințele actualității sînt sporite, așa îneît se c'ere o conlucrare 
perfectă pe plan local între secții si unități, în interesul 
vării și creșterii performerilor și performanței argeșene. 
nente reprezentative pe plan internațional.

® Centrele olimpice de pregătire a micilor candidați 
-formanță (fotbalului îi pot urma luptele, voleiul, atletismul) — 

o nouă verigă care poate consolida baza organizatorică jude
țeană.

• Prospectarea mai adîncă a mediului rural se impune în 
cazul atleticii grele și atletismului, sporturi de vîrf. cu mare 
pondere în performanța argeșeană.

• Folosirea mai eficientă, intensivă, a puternicei baze ma
teriale existente în județ, constituie o resursă care poate extinde 
aria selecției și pregătirii tinerelor talente, mai ales în discipli
nele olimpice de apă. nou lansate pe aceste meleaguri — natație, 
polo, caiac-canoe.

® Atletismul cîmpulungean — nu cu multi ani în urmă, pepi
nieră a marii performante la nivel național — trebuie readus în 
prim-plan, ca și boxul de altfel, prin resurse, inițiative și forme 
organizatorice locale.

rezultate obținute în ciclul olimpic trecut sînt con- 
munci organizate, la nivelul județului. Acum, insă.

promo- 
compo-

Ia per-

a

VOLEIUL LA EXAMENUL COMPETITIVITĂȚII
(Urmare din pag. I’,

PROGRAMUL CROAZIEREI PE DUNĂRE,
COMBINATĂ CU EXCURSIE IN NORDUL OLTENIEI

Ziua I: ora 7 — plecare din București 
(Aleea MAN) spre Giurgiu ; îmbarcare pe va
sul „Calatis"; dejun pe vas ; deplasare la 
Corabia ; cină, cazare-hotel cat. a II-a (2—3 
paturi în cameră).

Ziua a II-a: : Mic dejun la restaurant în 
Corabia ; îmbarcare pe vas. deplasare spr- 
Calafat, dejun pe vas ; cină, cazare-hotel cat. 
a II-a în Calafat (2—3 paturi).

Ziua a IlI-a : Mic dejun la restaurant în 
Calafat ; îmbarcare pe vas ; deplasare spre 
Orșova, dejun pe vas ; cină, cazare-hotel 
„Diema" din Orșova.

Ziua a IV-a: Mic dejun la restaurant 
Orșova ; deplasare la Herculane ; dejun 
Caransebeș ; cină, cazare.

Ziua a V-a: Mic dejun la restaurant 
Caransebeș ; deplasare la Sarmisegetuza (vizi
tare) — Densuș (vizitare) : dejun la restau
rantul castelului Sintamaria Oriea ; deplasare 
la Hațeg — Petroșani — Tg. Jiu; cină, cazare.

in 
in
în

Ziua a Vl-a : Mic dejun la restaurant in Tg, 
Jiu ; vizitarea obiectivelor turistice din Tg. 
Jiu; deplasare la Horezu (vizitarea monumen
telor de artă și arhitectură feudală Bistrița și 
Horezu) ; dejun la Horezu ; deplasare spre 
București.

IMPORTANT : înscrierile se fac pe baza 
datelor din buletinul de identitate, care va 
trebui prezentat și la urcarea pe vas; cazarea 
la unele hoteluri se face si în camere de 
3—4 paturi ; pe vas există un bar cu răcori
toare, băuturi diverse, cafea; pe vas se poate 
face plaiă. se poate asculta muzică, se orga
nizează diferite concursuri dotate cu premii; 
excursia se organizează si în sens invers tra
seului menționat.

Date de plecare : 22 iulie 1986 ; 5 si 19 au
gust; 2 și 16 septembrie.

înscrieri și in1crm.it.ii la toate agențiile de 
turism ale ÎNTREPRINDERII DE TURISM, 
HOTELURI ST RESTAURANTE BUCUREȘTI.

efectuează fie cu un grad spo
rit de îngreuiere, fie uneori 
Cu evidente intenții tactice : 
Doinița Dimofie (Farul), Victo
ria Banciu, Ottilia Szentkovics, 
Gcorgela Lungu-Ene, Irina Ve- 
licu (Dinamo), Carmen Cuej- 
deanu (Universitatea C.F.R. 
Craiova), Ileana Berdilă (CSU 
Galați), Cristina Anton (Fla
căra Roșie București), Mirela 
Popoviciu, Anca Ștefan (CSM 
Libertatea Sibiu). Iar efectele 
au fost remarcabile. Cu această 
armă a cîștigat Farul două me
ciuri grele, iar CSU Galați a 
condus pe Dinamo cu 2—0, 
pentru ca dinamovistele să se 
revanșeze în următoarele 3 tot 
cu... serviciul ! Si tn alte par
tide acest element a avut o 
pondere deosebită. De altfel, se 
poate spune că Sine a forțat 
mai constant serviciul a căpă
tat un mare atu In plus. Nu
mărul punctelor directe a fost 
extrem de ridicat, dar am con
statat cu regret că jucătoarele 
cu serviciu bun nu au și con
stanță (ba realizează serii lungi 
de puncte, ba greșesc copilăreș-

te din lipsă de concentrare, sau 
pe fondul scăderii resurselor 
fizice și psihice). Iar celelalte 
Jucătoare (mult mai numeroa
se) îl execută... constant for
mal !

în schimb, preluarea din ser
viciu a prezentat mari carențe, 
doar citeva jucătoare realizînd 
un procent bun : Victoria Ban
ciu, Corina Moraru (Dinamo), 
Cristina Buzilă (C.S.U.), Moni- 
ca Șușman și Liliana Hcrme- 
neanu („U")... Desigur, 
nivel scăzut al preluării a în
găduit în bună măsură efi
ciență serviciului advers. Deci... 
atenție la SERVICIU-PRELUA- 
RE I Pe plan mondial, tehni
cienii își împart opiniile între 
necesitatea pregătirii tuturor 
c.omponcnților sextetului pen
tru preluarea precisă și aceea 
a specializării la acest capitol 
a numai 2—3 jucători. Este 
dezbătută metodica de pregă
tire care să realizeze eficiența 
serviciului și preluării. Credem 
că e cazul să se abordeze mai 
serios problema și la noi. Șl, 
mai ales, să fie concretizată în 
antrenamente, pentru că este 
o cale de acces la competiti
vitate...
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• După „echipa cangurilor", din 1981, o altă promițătoare 
reprezentativă de juniori a apărut In ,.A“ • Cum vede „profesorul1* 
drumul elevilor lui’•Sezonul de toamnă—hotăritor pentru 
Gică Popescu, Nuțâ șl ceilalți

Continuînd privirile înapoi, 
campionatul 1985/1986, cre- 
că nu trebuie să omitem 
dintre importantele ro- 
ale unei competiții de 
rang, acela de a pune

spre 
dem 
unul 
luri 
prim 
în valoare talentele de excep
ție, de a Ie grăbi afirmarea și 
mai departe consacrarea. A- 
jungerea cit mai timpurie pe 
prima scenă reprezintă, pen
tru acești copilandri încă o 
mare încurajare, am zice chiar 
că se transformă într-o verita
bilă propulsare 
performanță. Nu

Matei (F.C. Olt)

spre marea 
facem deeît

Prunca, 
nostru 
multor 
nostru, 
compe
ls fel 

și mai

„muguri" al fotbalului
să împărtășim părerea 
specialiști din fotbalul 
care consideră sezonul 
tițional recent încheiat 
de generos, dacă nu 
mult, deeît acela care ne-a dă
ruit „echipa cangurilor", cum 
a mai fost denumită reprezen
tativa juniorilor noștri, care a 
obținut medaliile de bronz la 
C.M. din....................

Dar să 
promoție 
mos salt 
al țării prin marea 
a componenților ei :

Australia, în 1981. 
vă reamintim acea 
care a făcut un fru- 
în primul campionat 

majoritate

Au trecut șase zile de cînd 
s-a încheiat campionatul eșalo
nului nr. 2. Ultima etapă a adus 
clarificările așteptate de unele 
echipe cu... „sufletul la gură" în 
ceea ce privește promovarea în 
„A", și, mai cu seamă, retrogra
darea în „C“. Dreptul de 8 
evolua din toamnă pe prima 
scenă l-au câștigat — cum se 
știe — Oțelul Galați, Flacăra 
Automecanica Moreni și Jiul 
Petroșani. în „C" vor juca Me
talul Plopeni, Dunărea Călărași, 
Chimia Fălticeni, Minerul Va
tra Dornei, Muscelul Cimpulung, 
Avîntul Reghin, Șoimii I.P.A. 
Sibiu, I.C.S.I.M. București, 
C.F.R. Timișoara, Unirea Alba 
Iulia, înfrățirea Oradea și Mi
nerul Lupeni.

I.a această oră a bilanțului ne 
vom opri asupra citorva aspec
te desprinse din întrecerea re
cent încheiată.
• încă din toamnă, după

sumarea citorva etape, in 
trei serii s-au format 
pe valorice distincte, 
s-au menținut pină în 
nai. In prima grupă s-au ___
cite două-trei echipe ce au as
pirat Ia promovare (în seria a 
IlI-a duelul Jiul — F.C. Mara
mureș s-a încheiat abia o dată 
cu campionatul) ; a două grupă 
— mai numeroasă, avînd ca țel 
rămînerea în acest eșalon ; cea 
de a treia grupă cuprinzînd for
mațiile mai modeste, care n-au 
putut, ține pasul cu dificultățile 
campionatului, rămînind, de-a 
lungul sezonului, pe locuri 
din subsolul clasamentelor (este 
cazul echipelor Minerul Vatra 
Dornei, I.C.S.I.M. București și 
Minerul Lupeni).
• Dar o situație asemănătoa

re între edițiile 1984—1985 și 
1985—1986 găsim și la alte ca
pitole. în acest sens vom apela 
la cifre :

FINALIZARE : In ediția
1984—1985, s-au marcat 2472 de 
goluri, iar în cea recent înche
iată s-au înscris 2522 (o medie 
de 2,74 goluri de meci) ; PE SE
RII : I — 825 goluri (media 
2,69), a n-a — 831 (2,71) șj a 
III-a — 866 (2,83). Menținerea a- 
eestei medii scăzute se daioreș- 
te, ea și în anii trecuți, acelor 
formații care nu au reușit să 
înscrie măcar cite un gol de 
meci, curo sint Minerul Vatra 
Dornei, Chimia Fălticeni.

I.C.S.I.M. București, înfrățirea 
Oradea, Minerul Lupeni.

PUNCTAJ REALIZAT : 
lași număr (28) de echipe 
seria I, 9 — a Il-a și li 
III-a) au acumulat sub 
dintre punctele aflate în __
Deci, aceste formații n-au cîș- 
tigat nici măcar punctele parti
delor disputate pe propriul te
ren ! Din această cauză-în „cla
samentul adevărului" găsim pe 
Minerul Vatra Dornei cu -15, pe 
Chimia Fălticeni cu -6 (seria I), 
pe I.C.S.I.M. București cu -12, 
pe Șoimii I.P.A. Sibiu cu -7, pe 
Avîntul Reghin cu -5 (seria a 
Il-a), pe Minerul Lupeni cu -12 
și pe înfrățirea Oradea cu -8 
(seria a III-a).
e CALITATEA JOCULUI: con

statările nu sint îmbucurătoare, 
Exceptînd evoluțiile Oțelului 
Galați, Flăcării Automecanica 
Moreni, Jiului Petroșani, F. C. 
Maramureș Baia Mare, și unea 
ori, ale echipelor Politehnica 
Iași, C.S. Tîrgoviște, Progresul 
Vulcan București, Gloria . Bis
trița, care s-au situat la un ni
vel mai apropiat cerințelor, în 
rest — calitatea prestațiilor a 
atins doar cote mediocre și, 
chiar, slabe. Oare se poate vor
bi de valoarea jocului unei 
formații cînd pierde la scor de... 
handbal ? Așa cum s-a întîm- 
plat cu Chimia Fălticeni (1—9 
la Oțelul Galați și 0—8 la Ceah
lăul P. Neamț), I.C.S.I.M. Bucu
rești (1—7 la Mecanică Fină 
Steaua București), Chimica Tîr- 
năveni (0—6 la Electroputere 
Craiova), Unirea Alba Iulia 
(0—8 la Jiul Petroșani).

Am surprins doar cîteva as
pecte din întrecerea divizionare
lor B. După cum se vede, aces
tea au rămas, fn continuare, 
datoare suporterilor lor, specta
torilor. Dar, carențele sînt mai 
numeroase, ele cuprinzînd și 
aspectele disciplinare (atît în 
teren cit și în afara lui), creș
terea și promovarea tinerilor ta- 
lentați ș.a.m.d. De aceea, este 
necesar ea asociațiile sportive, 
cluburile, birourile secțiilor de 
fotbal să analizeze situația fie
cărei echipe și să ia măsurile 
corespunzătoare pentru ca, în 
viitorul campionat, prestațiile 
să situeze Ia un nivel superior, 
corespunzător eșalonului nr. 2 
al performanței.

Pompiliu VINTILA

acc-
CS în

50% 
joc.

Putem socoti și această for
mație ca una a „marilor spe
ranțe" 7 I-am adresat această 
Întrebare celui mai autorizat în 
a da răspunsul, antrenorului 
Gheorghe Staieu, cel care a 
avut un rol deloc neglijabil în 
afirmarea grupului de juniori ; 
atît prin pregătirea in cadrul 
lotului, cît, mai ales, prin în
crederea ce le-a arătat-o, uti- 
lizîndu-i în partidele grele de 
calificare, în care cu toții și-au 
îmbogățit considerabil expe
riența competițională „Cel mai 
important lucru, ne-a spus an
trenorul reprezentativei de ju
niori a României, mi se pare 
faptul că toți au o mare am
biție : doresc să ajungă pe 
cele mai înalte trepte ale per
formanței. Apoi, au calitățile 
tehnice pentru a întreprinde a- 
ceastă tentativă. Sînt capabili 
să joace cu sueces ambele fa
ze, condiție esențială a reuși
tei în fotbalul modern și, altă 
caracteristică prețioasă pentru 
tinerețea lor sportivă, au capa
citatea de a realiza rolurile 
tactice cele mai diverse. Am 
convingerea că, răminînd se
rioși și harnici (aici adresez un 
avertisment special Iul Daniel 
Sava), ei pot eonfirma, In vi
itorul apropiat, atît promovă
rile in echipele de prima di
vizie, cit și succesele in C.E. 
de juniori. Ne așteaptă, în 
toamnă, examenul decisiv pen
tru reprezentativa noastră • șl, 
cu toții, avem ambiția să-l tre
cem, Este vorba de turneul fi
nal al competiției europene 
care se va desfășura in Iugo
slavia, unde vom evolua ală
turi de alte șapte puternice se
lecționate de juniori de pe 
continent".

Să urmărim cursa spre con
sacrare a acestei promoții pen
tru care, toamna eare vine, se 
arată hotărîtoare. Avem toată 
Încrederea că ea poate egala 
și chiar depăși performanțele 
„cangurilor" !

ș Eftimîe IONESCU
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Lovaș (C.S.U.T.A.)
Andone (Dinamo) Rednic (Dinamo)

(S.
Viscreanu 
C. Bacău) 

Galați), I. Coste! (A.S.A. Tg. Mureș), Balint 
(Steaua).

D. Zamfir (F.C. Argeș). Gabor (Corvinul), Sertov (Politehnica Iași)
Rezervele acestei echipe au 

fost : Gîrjoabă (Progresul-
Vulcan București), Vușcan (Po
litehnica Timișoara), Bolba (Po
litehnica Timișoara) și Lasconi 
(Jiul Petroșani).

Acum, după trecerea a cinci 
ani, constatăm că marea ma
joritate a celor ce au cules 
multe elogii pe stadioanele aus
traliene. prompt și curajos 
promovați tn echipele de A 
și de B, au efectuat frumoase 
trasee ale performanței. Cei 
mai mulți sint titulari de nă
dejde ai divizionarelor A. 
alții, chiar dacă au trebuit să 
suporte handicapul unor re
trogradări se dovedesc mai de
parte jucători utili, mențin pa-

Hanghiuc (Oțelul

sul competițiilor. A fost, cu 
adevărat, o promoție a speran
țelor împlinite, care ne-a dat 
și un campion european Inter- 
cluburi, pe Balint.

înregistrăm, acum, un feno
men asemănător, altă promo
ție care se arată parcă șl mai 
grăbită deeît aceea a „cangu
rilor". Spunem asta pentru că, 
iată, la vîrsta junioratului, o 
Întreagă echipă a și ajuns pe 
prima scenă. Pentru exempli
ficare, vă reamintim formația 
de juniori a României 
obținut acel excelent 
din primăvară, de la 
1—1 cu reprezentativa 
Sovietice în C.E. :

(Dinamo)

care a 
rezultat 
Tbilisi. 

Uniunii

Prunes (Dinamo)
Bejenaro (Corvinul). Stroia (Corvinul), Sedecaru (Min. V, Domei), 

Pojar („U“ Cluj-N.) 
Oloșutean („Poli" Tim.), Gică Popescu (Univ. Craiova). D. Sava 

(Dinamo)
Sabău („U* Cluj-N.) 

Jercălău (Dinamo), Nuță (Petrolul)
Și printre următorii compo

nent! ai lotului, adeseori utili
zați în partidele stagiunii tre
cute, sînt divizionari A : 
Kristea (F. C. Argeș), D. Pe
trescu (Steaua), C, Sava (Di
namo).

în primul „11", cu excepția 
lui Sedecaru — care rămîne u- 
nul dintre cei mai valoroși ju-

eătorl ai echipei din Vatra Dor- 
nci — numai fotbaliști eare au 
jucat — mai mult sau mai pu
țin, dar au jucat — în Divi
zia A. Unii dintre ei s-au 
impus ca titulari autoritari ai 
echipelor lor : Bejenaru, Stroia, 
Oloșutean, Gică Popescu, Sa- 
bău, Nuță.

In ziua a doua a turneului final al Juniorilor II

IINIRFN DINAMO FOCȘANI-CHIMIA CĂFȘFI 0-0

URISTICE DIN SIBIU 26
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traseu de 6 ore, participant 
din județele : Alba, Arge}, 
Brașov, Constanța, Cluj, Mu
reș) ; „Ștafeta de iarnă a mun
ților" (Cheile Cibinului — vir- 
ful Oncești, 260 participant de 
le 10 la 70 de ani, din 17 clu
buri și asociații sportive) ; 
„Cupa Măgura" (participante 13 
cercuri turistice din Sibiu, Me
diaș și Brașov, la „Grădina 
trandafirilor'’ de pe Masivul 
Măgura) ; „Cupa A.I.P." (Păi-

finiș
de echipaje, 
pan ti) ;
nizată de Ă.S.
din Media} ; prezente, cu mem
brii lor, 14 cercuri din Sibiu, 
Cisnădie, Mîrșa și Media} care 
și-au disputat trofeul intr-o 
zonă bogat împădurită de la 
Mediaș pini la Bazna) ; „Ex
cursiile de pe dealurile Tîrna- 
velor"...

Activitatea turistică a sibie- 
nilor — încă o dovadă a ceea 
cc se poate realiza cînd există 
pasiune, cînd muntele este iu
bit.

MÎINE

Gîtul Berbecului,
100 de partici- 

,Cupa Adonis" (orga- 
Automecanica

BUȘTENI, « (prin telefon). 
Ziua a doua a turneului final 
al Campionatului Republican 
de juniori II — găzduit de sta
dionul Caraimanul din localita-
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Mîine dimineață, pe hipodromul 
din Ploiești, se va desfășura tra
diționalul Derby de trap, In 
care lupta pentru victorie va fi 
aprigă, mai muițl concurențl 
avlnd șanse de victorie. Astfel, 
Surîs, deținătorul recordului ge
nerației (1:25, S/km), va încerca 
să-șl aureoleze titlul de campion 
șl dacă va reuși să-șl impună 
trena care ÎI convine, probabil 
va ctștiga. Handicapat de un tra
umatism mai vechi, dacă se va 
dovedi că s-a refăcut complet 
de pe urma lui, Coran are oele 
mai mari șanse de victorie. ,Ciș- 
tigător al „Premiului cailor de 
3 ani", Coran se arată un bun 
fondist și este pregătit de unul 
din specialiștii probei, antreno
rul M. Ștefănescu, care are cele 
mal multe victorii în derby urile 
anterioare. Liderul celor două 
clasamente, N. Nicolae, 11 pre
zintă pe Hendorf, câștigătorul 
„Premiului de Încercare", ca un 
autentic pretendent la titlul su
prem, fiul lui Măcieș acomodîn-

du-s<? cei mai bine cu 
cursei. ‘G. Solcan nl-1 
pe Kalin lntr-o formă 
nală, și el avlnd mari 
victorie după evoluțiile 

deși distanța probei ii este 
mare adversar. Nu trebuie, 
asemenea, neglijate -șansele 
Recrut, care s-ar părea că 

acomodează bine cu distanța 
2800 metri. In concluzie, mli- 
vom avea un Derby cu mai 

autorizați la 
______ ____  _ cîștlga 
oel ce va fi mai bine condus.

In aeeastă reuniune de excep
ție vom vedea pe pistă tot ce 
are mal bun turfui românesc, în 
frunte eu Excelent, campionul, 
alături de ceilalți component! ai 
totului național, într-o tentativă 
de record (dacă timpul va per
mite) , Programul este bine în
tocmit cu handicapuri cu ca! 
mulți șl șanse bine echilibrate.

In încheiere, cîteva pronosti
curi privind DerbyiH. G. Tănase: 
Suris, Coran șl, ca outsider, Re
crut. N. Nicolae: Hendorf. T. Ma
rinescu : Kalin, Hendorf, Suris. 
G. Solcan: Kalin, Suris. coran. 
M. Ștefăncscu: Coran, Surîs, Re
crut.

A. MOSCU

TC, 
UIî 
de 
lui 
se 
de 
ne mulți pretendenți 
victorie, dintre care va

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 4 IULIE: 
EXTRAGEREA I: 34 18 S3 55 82 
ZI 40 37 5; EXTRAGEREA a H-a: 
M 45 11 14 24 41 70 8 4.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 
1.177.535 LEI, din care 402.035 tel 
report le categoria 1.
• ASTAZI este ULTIMA ZI în 

care vă mai puteți juca numerele 
preferate la TRAGEREA LOTO 2 
de miine, duminică 6 iulie 19S6.

Tragerea LOTO 2, deși cea mai 
nouă din gama largă șl variată 
a formulelor sistemului LOTO, a 
ajuns să se bucure din ce în ce 
mal mult de sufragiile unei mari 
mase de participant!. De fiecare 
dată, formula s-a dovedit deose
bit de generoasă, atribuind o 
mare varietate de riști guri. O 
particularitate importantă a aces
tei trageri este aoeea că se a- 
condă clștiguri șl pentru varian
tele care au numai două nume
re câștigătoare. Reamintim că 
toate biletele, indiferent de cota 
achitată (variante simple, întregi 
sau achitate în proporție de 
25%), au drept de participare la 
toate cele 3 extrageri, cu un to
tal de 12 numere diferite din 75.

Tragerea 
București, 
oepind cu 
bulul din 
Transmisia 
se va face 
pe programul L
• Ieri dimineață, numeroși că

lători afflați pe peronul Gării de 
Nord au putut asista la plecarea 
lntr-o excursie tn R.P. Bulga
ria a unul grup de excursioniști 
români, beneficiari ai cîștigurllor 
in excursii peste hotare, acorda
te la diverse trageri ale sisteme
lor Loto șl Pronoexpres. tmpăr- 
tășindu-șl bucuria firească, cei 
mai mulți dintre fericiți! cîști- 
gători au ținut să dezvăluie șl 
secretul reușitei lor: participarea 
statornică la sistemele Îndrăgite 1

te — a programat partida 
Unirea-Dinamo Focșani — Chi
mia Găești. Pe ansamblu lntîl- 
nirea s-a situat mult peste cota 
Înregistrată în meciul Inaugural, 
afit în plan tehnic, dt și spec
tacular, dar mai ales din punct 
de vedere al angajamentului în 
joc. Și aceasta datorită în prin
cipal echipei din Găești, care a 
lăsat o bună impresie, după 
două meciuri ea fiind prima în 
„top“ la „impresia artistică". De 
altfel, Chimia a și dat tonul 
ofensivei, prin două acțiuni fru
moase, în min. 5 și 7, ocazii 1- 
rosite de Ilie și, respectiv, An
tonescu. Rădoi are și el o bună 
situație de gol în min. 17, pen
tru ca peste un minut Dragu 
să expedieze periculos mingea 
cu capul, din 8 m, însă Nico- 
lae reține. Jocul place, are 
cursivitate, eu scheme bine de
senate, deși terenul a fost alu
necos. Prima repriză se încheie

cu ocazia lui Dragu („cap" și 
mingea „mușcă" transversala), 

în partea a doua întîlnirea se 
va caracteriza printr-o luptă 
acerbă, cu un angajament rele
vant de ambele părți. Ocazii a 
avut și Unirea (min. 50 — Dra
gu, min. 63 — Pamfil), dar și 
Chimia (min. 62 — Zamfir și, 
mai ales. min. 72 — Mihăilă, 
singur cu Savin, saltă mingea 
peste acesta, dar și peste 
transversală). O remiză echi
tabilă, care dmînă deznodămîn- 
tul privind echipa campioană, 
ea urmînd a fi cunoscută după 
ultimul meci, de sîmbătă, Inter 
Sibiu — Chimia.

Arbitrul I. Năltan, ajutat de 
V. Onu (ambii din Predeal) și 
E. Pascu (Cîmpina), a condus 

• cu greșeli formațiile :
UNIREA-DINAMO : Savin — 

Pamfil, Crăciun, DRAGOMIR, 
CREȚU — Dragu (min. 73 Bru
tarul, ALEXANDRESCU, Mun- 
teanu — Oroveanu, SARAGEA, 
MANTA.

CHIMIA : Nicolae — Florea, 
OANCEA, DUMITRESCU, Ma
rin — ZAMFIR, Barbu, Mihăilă, 
ANTONESCU — RĂDOI, Hie.

Adrian VASILESCU

PROGRAMUL SI ARBITRII MECIURILOR
DE BARAJ PENTRU PROMOVAREA IN DIVIZIA C

Loto 5 va avea loc în 
duminică 8 iulie, în- 
ora 17, tn sala clu- 
str. Doamnei nr. 2. 
desfășurării tragerii 
la radio, la ora 17,30,

Mime sint programate partiide- 
le-tur ale barajului pentru intra
rea în Divizia C. IntRnirile-retur 
vor avea loc duminică 13 iulie 
a.c„ cu Începere de la ora 17. 
Iată programul șl arbitrii jocu
rilor de mîlne:

Unirea E. Bodnăraș (jud. Su
ceava) — Mecanica Bistrița: A. 
Gheorghe (P. Neamț), Flacăra 
Murgenl (Vaslui) — Metalul Ro
man (Neamț): Șt. Rotărăscu
(Iași), Carpațl Covasna — Letca 
Bacău: Cr. Teodorescu (Buzău), 
Minerul Mahmudla (Tulcea) — 
Progresul Brăila: V. Curt (Med
gidia), Victoria Lehllu (Călărași) 
— Litoral Mangalia (Constanța): 
I. Cot (Ploiești), Locomotiva Bu
zău — Sportul Muncitoresc Clm- 
plna: J. Grama (București), Mi
nerul Șotinga (Dîmbovița) — Ce. 
tatea Tr. Măgurele (Teleorman): 
Gh. Constantin CRm. VUcea), Ra
pid Piatra Olt — Constructorul

Pitești (Argeș): I. Velea (Craio
va), A.S. Jiul Craiova — înainte 
Foresta Vînju Mare: D. Bueiu- 
man (Timișoara), Automecanica 
Reșița — Progresul Timișoara: 
M. Ăxente (Arad), - Energia Ro- 
vinari — Minerul Ghelar: I. Cră- 
ciunescu (Rm. Vîlcea), C.F.R. 
Arad — Tirn a vele Blaj (Alba): 
Gr. Macavei (Deva), Bihoreana 
Marghita (Bihor) — Construcții 
Montaj Cluj-Napoca: I. Gher- 
ghell (Baia Mare), Carpațl Bra
șov — Automecanica Mediaș: M. 
Constantinescu (București), Fo
resta Satu Mare — Minerul Baia 
Bcrșa: I. Tărcan 
Metalu’ Reghin 
Miercurea duc:
(Cluj-Napoca), 
București — 
Popescu (Ploiești).

Toate meciurile vor Începe la 
ora 18.

M.(Tg. Mureș), 
- Tractorul 

Salomir 
C.F.R. B.T.A. 

Rapid Fetești: FI.



LA WIMBLEDON, IN PREAJMA

FINALEI FEMININE

La Moscova au început ieri

Jocurile Sportive Internationale

Inotătoarea româncă noemi lung, 
MEDALIE DE AUR LA 400 m MIXT
• sportiva noastrâ a stabilit un nou record national și a 
doua performanță mondiala! • fonuț Nușat s a situat pe 
locul 4 la 50 m liber • La startul întrecerilor sint
prezcnti peste 3 000 de concurent! din Î9 de țări
, MOSCOVA, 4 (prin telefon).
In capitala Uniunii Sovietice 
au început vineri Jocurile 
Sportive Internaționale, com
petiție de amploare ce reu
nește peste 3000 de sportivi și 
sportive din 79 de țări. în pri
ma zi de concurs au fost pro
gramate și cîteva probe de 
înot Care au prilejuit întreceri

Noemi Lung

de ridicat nivel tehnic, solda
te cu rezultate de valoare, în
tre care și un nou record 
mondial.

într-o companie de elită, 
inotătoarea româncă Noemi 
Lung de la C.S.M. Baia Mare 
(antrenor Gh. Dimcca) a rea
lizat un remarcabil succes, 
cîștigînd detașat proba de 
400 m mixt, cu timpul de 

4:43,17 — a doua performantă 
mondială Înregistrată anul 
acesta. Noemi Lung a stabilit, 
totodată, un nou record al 
României. Pe locurile urmă
toare s-au șituat Andreea 
Hayes (S.U.A.) — 4:51,47, So
nia Blagoeva (Bulgaria) — 
4:52,46, Elena Dendeberova 
(U.R.S.S.) — 4:52,86, Svetlana 
Kopcikova (U.R.S.S.) — 4:56,29, 
Janet Evans (S.U.A.) — 4:59,80.

Alți doi reprezentanți al tă
rii noastre au ocupat locuri o- 
norabile : Ionel Mușat — lo
cul 4 (cu 23,48) în proba de 
50 m liber — și Eniko Palenc- 
sar — locul 6 (cu 8:45,26) în pro
ba feminină de 800 m liber.

La 800 m liber bărbați, am 
consemnat un nou record mon
dial stabilit de înotătorul so
vietic Vladimir Salnikov care 
a oprit cronometrele la 7:50,64 
(v.r. — 7:52,33). în alte probe, 
învingători au ieșit sovieticii 
Vladimir Iaroscluk — 4:22,06
la 400 m mixt bărbați — și 
Elena Volkova — 2:29,84 la
200 m liber femei.

Performanta realizată de 
Noemi Lung, la puțin timp 
după ce Tamara Costache a 
stabilit cele două noi recor
duri mondiale, confirmă În
ceputul bun în realizări ale 
natației românești în acest

Comei POPESCU

WIMBLEDON. Comentatorii de 
tenis prezențl In tribune la 
Wimbledon, au apreciat, aproape 
in unanimitate, Înaintea semifi
nalelor turneului feminin, desfă
șurate joi, că in ultimul act al 
competiției aveau să evolueze 
Martina Navratilova (cap de se
rie nr. 1) șl Chris Evert-Lloyd 
(cap de serie nr. 2), 
in fapt adversare 
in finalele multor 
altor turnee inter
naționale, din ulti
mii ani, inclusiv la 
Wimbledon.

Dar, iată că fina
la prezumtivă nu 
va avea, totuși, loc! 
Deși Martina Na
vratilova n-a avut 
prea multe dificul
tăți în a o întrece 
pe mult mal tlnăra 
jucătoare argentl- 
n.ană Gabriela Sa
batini (ÎS ani), cu 
un scor care face 
de prisos alte co
mentarii: 8—2, 6—2, 
In cealaltă semifi
nală jucătoarea a- 
mericană Chris E- 
vert-Uoyd n-a pil 
tut s-o depășească 
pe tensimana ceho
slovacă Hana Mand
likova, cum se an
ticipa. La capătul 
unei dispute extrem 
de dîrze, încheiată 
cu 7—6 șl 7—5 (!), 
Hana a ellmlnat-o 
din competiție pe 
Chris Evert-Lloyd. 
Referindu-se la aoest 
meci, coresponden
tul. AJ.P, n apre
ciază ca splendid, 
el fiind unul dintre 
cele mat bune des
fășurate la această 
a 100-a ediție a 
marelui turneu.

Victoria Mandllkovel a consti
tuit o revanșă după lnfrlngerea 
pe care a suferit-o tn fața lui 
Evert-Lloyd, In finala de Ia 
Wimbledon, din 1961, atunci cînd 
sportiva americană ișl adjudeca
se titlul pentru a treia oară con
secutiv. Din cele 25 de lntilniri 
Intre cele două sportive, Mandli- 
kova a ctștlgat acum pentru a 
șasea oară. 

în finală se vor intîlnl, așadar, 
Martina Navratilova ou Hana 
Mandlikova. Este cea de a 25-a 
partidă între cele două tenisma- 
ne (Navratilova a cîștigat 18 din
tre ele). In mod logic, celor 6 
titluri cucerite pină acum la 
Wimbledon, Navratilova II va mai 
adăuga și pe al șaptelea, dar nu

Hana Mandlikova a realizat un joc excelent 
tn partida din semifinale cu Chris Evert-Lloyd 

Teiefoto: a.p. — agerpres

trebuie omis faptul că la „inter
naționalele", de anul trecut, ale 
S.U.A., la Flushing Meadow, 
Mandlikova s-a clasat prima, 
înaintea celor două mari favorite 
Navratilova șl Evert-Lloyd !

□ar, apropo, finalistele la sim
plu vor fi adversare șl In semi
finalele de dublu femei, Navra
tilova avlnd-o parteneră pe Pam 
Shriver. Iar Mandlikova pe aus- 
trallanca Wendy Turnbull.

MIHAI ȘUBĂ 
A CÎȘTIGAT 1UBNEUL 
OI ȘAH DIM IUGOSLAVIA

BELGRAD, 4 (Agerpres). — 
Cea de-a 5-a ediție a turneului 
international de șah de la Bela 
Crikva (Iugoslavia) s-a încheiat 
cu victoria marelui maestru ro
mân Mihai Șubă, care își înscrie 
pentru a doua oară consecutiv 
numele în palmaresul acestui 
interesant concurs. Șubă a tota
lizat 10,5 din 13 posibile, fiind 
urmat, în clasamentul final, de 
Cebalo (Iugoslavia) — 10 p/ 
Constantin Ionescu (România). 
Spiridonov (Bulgaria), Maximo- 
vici și Iakimovici (Iugoslavia) 
— câte 9,5 p, Barlov, Knezevici. 
Raicevici, Abramovici (Iugo
slavia) — 9 p etc.

în ultima rundă, Șubă, ju- 
cind cu piesele negre, a cîștigat 
la Fercek, Ionescu la Laketici, 
Maximovici la Ubasici, Skem- 
bris la Simoni, în timp ce par
tidele Spiridonov—Iakimovici șl 
Lehti—Sirotanovicî s-au termi
nat remiză.

Comentatorul de șah al agen
ției Tanîug subliniază perfor
manța lui Mihai Șubă, care * 
demonstrat un joc de inaltă cla
să, cu un finiș puternic, avind 
victorii in ultimele trei runde.

DIN NOU 1,45 m 
LA LUNGIME 

LENEI!
DRES DA. Cu ocazia Marelui 

Premiu IAAF-Mobil, tn localita
te s-a desfășurat o competiție 
atletică în cadrul căreia rezulta
tul cel mai prestigios l-a înre
gistrat Heike Drechsler (R.D. 
Germană) la săritura în lungime, 
cu 7,45 m ea și-a egalat recor
dul mondial, stabilit cu cîteva 
zile în urmă, la Tallin. La ace
eași probă, Helga Radtke a ob
ținut 7,15 m. Alte rezultate: FE
MEI: 100 m — Gladisch (R.D.G.) 
1146; 1500 m — Oehme (R.D.G.) 
4:09,12; greutate — Mfiller 21.05 
m, Hartwig (ambele R.D.G.) 19.97 
m; disc — Hristova (Bulgaria) 
70,53 m, Sachse 69,04 m, Meszyn- 
ski (ambele R.D.G.) 68,32 m; su
liță — Felke (R.D.G.) 71,18 m;
100 mg — Oschkenat (R.D.G.) 
12,67; 400 mg — Busch 54,03. Fe
uerbach 54,92, Fiedler (toate 
R.D.G.) 5518, Căruțașu (România) 
96,15.

PATRU VICTORII LA JUDO
(Urmare din pag l)

partida decisivă pentru primul 
loc. cu bulgarul Petrokurski. 
A fost, firește, o dispută mult 
mai echilibrată. la finele 
căreia s-a consemnat egali
tatea. Avind mai multe atacuri, 
arbitrii au acordat, la hanței, 
decizia in favoarea sportivului 
român. Stanică Oltcanu l-a 
învins. în turul I, pe grecul 
Sanis, la puncte (yuko). după 
care a dispus prin ippon de 
iugoslavul Șovanovici și de 
bulgarul Hristov. Semimijlo- 
ciul Florin Lascău s-a detașat 
net de toți adversarii : victorie 
prin ippon în fata grecului

Întrecerile de baschet
(Urmare din pag. 1) 

zultat cit mal strîns. Scor fi
nal: 73—53 (45—30).

în ultimul meci al zilei, de 
importanță majoră pentru sta
bilirea ocupantelor locurilor 
fruntașe, reprezentativa Româ
niei a obținut o prețioasă vic
torie în fața celei a Bulgariei : 
86—76 (40—44). în repriza I, 
oaspetele au avut mai multă 
vreme inițiativa, în vreme 
ce din formația țării noastre 
au evoluat bine doar Roxana 
Ștefan, Ildiko Manasses și 
Tunde Enyedi. După pauză 
(în care antrenorii Horia Pop 
și Adrian loan și-au muștru
luit elevele), echipa română 
a avut o prestație excelentă, 
datorită căreia a refăcut din 
handicap și a cîștigat la o 
diferență clară. De mențio
nat eficacitatea Roxanei Ște
fan care, continuîndu-și seria 
coșurilor, a înscris în total 41 
de puncte ! Celelalte marca
toare : Manasses 12, Dragoș 10. 
Petre 10, Enyedi 7, Alioman ? 
Bernad 2, Vasile 2, respectiv 
Steikova 20. Ranghelova 13. 
Kidinova 9. Ghenova 10, 
Gheorghieva 12, Lesterova 10, 
Izino va 2.

Foarte bun arbitrajul prestat 
de S. Cazazi (Albania) și A. 
Manas (Grecia).

Vagatahis, după care a dispus 
cu waza-ari de iugoslavul 
Fetrovid și prin ippon de bul
garul Dimitrov. Semigreul A- 
drian Clinei, deși a pierdut 
meciul inaugural, cu iugosla
vul Maniei, de care a fost ki- 
trecut cu yuko, a cucerit pri
mul loc la categorie deoarece 
el a ieșit Învingător prin ippon 
în întîlnirea cu bulgarul Va- 
lev, care. Ia rîndu-1, a obținut 
victoria la puncte in duelul cu 
Maniei.

Sîmbătă au loc întrecerile 
balcanice ale seniorilor, iar 
duminică își vor disputa în- 
tîietatea fetele.

Caleidoscop: MARI PERFORMERI LA VÎRSTA COPILĂRIEI
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Continuăm prezentarea sportivilor cam
pioni încă de la vîrsta copilăriei. Ați vă
zut $1 veți vedea eă marea performanță 
sportivă obținută de timpuriu, am zice 
chiar de foarte timpuriu, nu este o glu
mă. ei o realitate obiectivă, despre care 
vorbesc, eu puterea exemplului, atițla și 
atîtla mari sportivi al lumU. de ieri și de 
astăzi.
• Iubitorii de statistică sportivă au reți

nut că. tn 1968. la ediția jubiliară (a 10-a) 
a Olimpiadelor Albe, la Jocurile de la Gre
noble. cea mai tînără concurentă a fost 
oatlnatoarea română Beatrice Huștiu, 
atund In vîrstă de numai 11 ani sl 5 
luni. La figurile libere, ne un fond mu
zical din opera Aida de Verdl sportiva 
română „a executat eu brio o săritură du- 
blu-Axel într-un stil deosebit, a efectuat 
combinații de salturi surprinzătoare șl a 
tncheiat cu o piruetă spectaculoasă. Sftr- 
sltul evoluției tinerel sportive din Româ
nia a declanșat un entuziasm general". 
Aceste rlndur! sînt un citat dlntr-un co
mentariu al agenției americane United 
Press International.

In ceea ce o privește pe Huștiu. pe 
gheata patinoarului olimpic dtai Grenoble 
ea a executat — potrivit fotografiilor — 
o anume figură, in premieră mondială 
care ti noartă tnsă numele... elvețiencei 
Denise Bielmann. care a realizat-o ce este 
drept dar cu multi ani mai ttrzlu...
• Patinajul artistic feminin a fost unul 

dintre sporturile tn care coclii au avut un 
larg cîmn de manifestare sl de afirmare. 
Tot tn Franța la Chamonix la prima O- 
limpladă de iarnă. în 1924. printre com
petitoare s-a .aflat si ttnăra norveglancă 
Sonja Henle, născută la Oslo, la 8 apri
lie 1912. Era fiica unuia dintre cel mol 
cunoscut! sportivi norvegieni. din primele

START ÎN C. E.
începînd de duminică 6 iu

lie, timp de două săptămini, se 
vor desfășura în împrejurimile 
localității GyOngyos (Ungaria) 
întrecerile ediției a IlI-a a 
Campionatului european pentru 
planoare ultraușoare.

în cadrul pregătirilor pentru 
participarea la această compe
tiție instructorul de zbor pla- 
norist Mironel Dimovlci, care 
răspunde din partea A.C.C.R. de 
acest sport, a reunit- la Bunloc 
(Brașov) următorul lot de spor
tivi : I. Mihai, I. Ignat, G. Cra- 
ioveanu (toți de la I.N.M.T.

decenii ale acestui secol, a lui Willem He
nle, fost campion mondial de ciclism 
fond. Ca orice tată celebru a dorit ca 
Sonja să-i calce pe urme, să fie o cam
pioană Încă $1 mai mare. De aceea, Ia 4 
ani (pentru acele vremuri era totuși o ra
ritate) a făcut cunoștință cu gheata pati
noarului. fiind sedusă de plăcerea alune
cării pe patine. De Ia 7 ani a Început pre
gătirea proprlu-zlsă. astfel că la 11 ani a 
devenit campioană națională și concurentă 
olimpică. La Chamonix (era atunci tn 
vîrstă de 11 ani si 10 luni), n-a avut prea 
mult succes, clasîndu-se ultima, a opta, 
dintre toate participantele la proba femi
nină de patinaj, dar numai după patru 
ani. la Saint Moritz. In Elveția, a devenit 
campioană olimpică I Și-a reeditat victoria, 
tn 1932 la Lake Placid șl în 1938 la Gar- 
misch Partenklrchen. După aceasta Insă, 
brusc, cu aureola celor trei medalii olim
pice de aur. a mal multor titluri de cam
pioană a lumii. Sonja Henle s-a dedicat 
unei noi activități, aceea de artistă de ci
nematograf In care principala sa activitate 
o constituia tot patinajul artistic sau schiul, 
pe care-1 practica de plăcere.
• Alte patinatoare foarte tinere, 

drept, nu Insă sl atît de celebre au 
englezoaicele Cecilia Colledge (11 ani . 
luni) șl Dorothy Taylor (11 ani șl 3 luni), 
participante la J.O. de Ia Lake Placid. 
Dintre ele. Colledge. în 1936, a cucerit me
dalia olimpică de argint!

<• Atletul australian Davis Hoyle nu avea 
dectt 14 ani atunci clnd a trecut peste 
ștacheta ridicată la 2,14 m, la înălțime, 
ceea ce. să recunoaștem, nu este chiar atlt 
de la îndemînă nici măcar unor săritori 
cu cîtiva ani mal mult!...
• Patrick McEnroe, fratele faimosului te- 

nlsman american John McEnroe, a devenit.

PENTRU PLANOARE
București), Gh. Alexandru, P. 
Marian (ambii Universitatea Ga
lați), P. Bădău (Aripile Brașov), 
C. Țucă (Petrolul Cîmpina), P. 
Brudan (Utilaj greu Giurgiu), 
M. Barac (Textila Miercurea 
Ciuc), G. Sipoș (I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghej. Antrenamentele au 
constat atit din zboruri în cu- 
renți aerodinamici de pantă, 
zona Bunloc fiind ideală pentru 
acest gen de pregătire (telesca- 
unul a ușurat mult creșterea 
numărului de starturi), cit și 
planări în curenți termici, fapt 
impus de specificul întrecerii 
continentale, la care probele vor

este 
fost 
Șl 2

ULTRAUȘOARE
consta din parcursuri de dis
tanță.

în final au fost selecționați 
L Ignat, G. Craioveanu, M. Ba
rac, cărora li se va alătura ară
deanul O. L Cișmaș ale cărui 
rezultate anterioare, după pă
rerea antrenorului, îl îndreptă
țesc să facă parte din repre
zentativă. Delegația va fi înso
țită de prof. univ. Anton Poli- 
cek, președintele Comisiei pen
tru planoare ultraușoare, care 
va lua parte la lucrările Co
misiei internaționale pentru 
planoare ultraușoare de pe lin
gă F.A.I.

3

ca si fratele său cu cîtiva ani tn urmă 
la vîrsta de 14 ani campion al S.U.A. in 
proba masculină de dublu!
• Puternicul halterofil bulgar Naom sa- 

lamanov, clștlgător cert, fără prea mari 
emoții, al titlurilor mondiale $1 europene 
nu are totuși dectt 19 ani (s-a născut la 
23.11.1967). Primul său titlu de campion al 
lumii — la seniori — l-a cucerit in 1982. la Sao Paulo, atunci dnd abia Împlinise 
virata de... 14 ani. Partlclpînd la întrece
rile din cadrul categ. 52 kg, Salamanov a 
totalizat 250 kg. cu 7,5 kg mal mult decit 
sovieticul Aleksei Voronin, campionul o- 
llmplc de la Montreal. La C.M. de la Mos
cova. In 1983. a fost campion mondial la 
smuls (130 kg — record mondial). Salama- 
nov este reprezentantul unei școli de hal
tere pe care au „absolvit-o" cu brio multi 
dintre fruntașii mondiali al acestui sport 
al oamenilor cel mal puternici.

A Deși ani la rtnd halterele au fost con
siderate. chiar de specialiști, ca sport al 
deplinei maturităti fizice. în ultima vreme 
a devenit, lată, o disciplină — practicată 
insă cu atenție! — a tinerilor si foarte ti
nerilor. însusl valorosul nostru halterofil 
Andrei Socacl a Început să practice hal
terele. In Alba Iulia localitatea sa natală 
de la vîrsta de 12 ani (acum are 20 an! 
Si este triplu campion mondial sl euro
pean de juniori. Iar In 1984 a fost meda
liat olimpic).
• Prima recordmană mondială a Înotului 

românesc, ploleșteanca Tamara Costache 
(născută la 23.7.1970) a început să deprin
dă secretele „plutitulul", apoi ale înaintării 
in apă, încă de pe dnd avea vîrsta de 5 
ani. tn 1985. la 15 ani. Tamara a devenit 
campioană europeană de junioare la 100 m 
liber.

Romeo VILARA
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