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Și in această vară, după ce 
anul trecut a găzduit ediția 
1985 a tradiționalei întreceri 
juvenile „Concursul Priete
nia", Piteștiul aduce in fața 
iubitorilor atletismului spe
ranțe de marcă din lumea ju
niorilor. Pe Stadionul 1 Mai, 
din Trivale, vineri si sîmbătă, 
dună-amlază, se vor intilni în- 
tr-un deosebit de atractiv 
meci amical echipele reprezen
tative de juniori și junioare 
ale României si Statelor Unite.

Aflat acum în fața unei du
ble premiere — participarea la 
un turneu european, opțiunea 
fiind România, și, apoi, la 
scurtă vreme, la debutul 
Campionatelor Mondiale pen
tru juniori — lotul S.U.A., 
compus din peste 100 de spor
tivi, sosit ieri în țară, se 
anunță drept un partener 
de mare valoare pentru tinerii 
noștri reprezentanți. Fără a 
insista prea mult asupra înal
tei competitivități a atleți- 
lor americani, tradiționali can
didați la podiumul marilor în
treceri internaționale, vom 
sublinia acum doar faptul că 
din actualele recorduri mon
diale de juniori, mai mult de 
o treime aparțin tinerilor com
petitori de peste Ocean. Une

SĂRITOARE ROMÂNE

LA MARELE CONCURS DE LA BOLZANO
în cadrul pregătirilor și ve

rificărilor pe care le fac în ve
derea competițiilor interna
ționale oficiale ale sezonu
lui. săritoarele (in apă), Cristi
na Timar și Andreea Drago- 
mir, însoțite de antrenorul Ni- 
colac Sparios. participă, săptă- 
mîna aceasta, la marele con

le mai vechi, cum este cel al 
celebrului hurdler R. Nehe- 
miah (13,23 s la 110 m.g., din 
1978) sau al sprinterei Ch, 
Checseborough (11,13 s la 100 
m, din 1976), altele mai noi, ca 
de exemplu 20,07 s la 200 m 
băieți (L. Daniel, din 1985) sau 
55,20 s la 400 m.g. fete (L. 
Maxie, din 1984). Iar prin com
parație cu aceste cifre de vîrf 
să arătăm că actualii compo- 
nenți ai lotului de juniori al 
S.U.A.. în respectivele probe au 
următoarele performanțe : 110
m.g. — H. Clark 14,31, J. Hen
ce 14,32 ; 100 m fete — G. 
Guidry 11,59, M. Malone 11,52 ; 
200 m băieți — S. Kerr 20.10. 
D. Florence 20,63.

Desigur că pe ruta Bucu
rești — Atena, răspunzînd in
vitației Federației Române 
de Atletism, tinerii atleți a- 
mericani vor contribui din plin 
Ia realizarea unei spectacu
loase reuniuni sportive la 
Pitești. în compania celor mai 
buni juniori și junioare din 
țara noastră, (mulți dintre ei 
printre vîrfurile europene), 
ca o repetiție generală, cu pu
blic. înaintea Campionatelor 
Mondiale de juniori.

Paul SLĂVESCU

curs de la Bolzano, alături de 
cei mai valoroși practicanti ai 
acestei ramuri a natației din 
Europa, din R. P. Chineză și 
S.U.A.

Prima competiție oficială a 
acestui sezon, va fi Balcania
da. care va avea loc la înce
putul lunii august. în Bulgaria.

La Jocurile Sportive Internaționale de la Moscova

ÎNOTĂTOARELE Șl ATLETELE NOASTRE AU OBȚINUT
PERFORMANTE I

MOSCOVA, 8 (prin telefon). 
Cu toate că. în mod obiectiv, 
această primă ediție a Jocu
rilor Sportive Internaționale nu 
reprezintă totuși — pe planul 
performanței —, un scop în 
sine, avîndu-se în vedere fap
tul că cei mai mulți dintre 
sportivi urmează să atingă ni
velul cel mai ridicat al for
mei lor în perioadele în care 
sint programate, de exemplu. 
Campionatele Mondiale de na- 
tație sau cele de haltere, Cam
pionatele Europene de atletism, 
etc., iată că acum, la Mosco
va. marile rezultate se succed 
de la o zi la alta. In ceea ce 
le privește pe reprezentantele 
țării noastre, cele mai multe 
dintre înotătoare și-au rea
lizat acum cele mai bune per
formanțe (multe recorduri na
ționale). ca si unele dintre a- 
tlete. Luni, spre exemplu, a- 
ceastă admirabilă fată care 
este Noemi Lung a mai cuce
rit o medalie, pe cea de bronz, 
într-o cursă de 400 m liber, in 
care doar puțin i-a lipsit să fi 
schimbat „bronzul" cu un 
..argint" și. poate, cine știe, 
chiar să fi cîștigat proba. Cum 
fiecare nouă cursă înseamnă, 
firesc. îmbogățirea experien
ței (afirmația este, credem, 
perfect valabilă și pentru cele
lalte fete ale noastre), avem 
convingerea că la Campionate
le Mondiale de la Madrid, 
Noemi Lung va fi mai bună, 
adică ..mai repede", cu cîteva

E CEREA VALOARE
sutimi de secundă, foarte pre
țioase în contextul unei dispu
te sportive care se anunță a fi 
extrem de aprigă și a unei 
concurente acerbe.

Desigur, aceasta va fi situa
ția. în mod cert, la „mondia
lele" din capitala iberică, dar. 
deopotrivă, și la „europe
nele" atleților de luna viitoa
re. de la Stuttgart In afara u- 
nor atlete mal de mult consa
crate. precum medaliatele o- 
limpice Cristieana Matei și 
Mihaela Loghin, care au obți
nut și aici, pe stadionul din 
parcul Lujniki, medalii de ar
gint și, respectiv, de bronz, 
mărturii ale valorii lor indiscu
tabile. o reală satisfacție ne-au 
produs două alergătoare mai 
puțin cunoscute în lumea 
foarte mare a atletismului. 
Mariana Stănescu șl Mitica 
Junghiata, cu aur la 3 000 m 
și. respectiv, bronz la 800 m. 
Dar în afara medaliilor cuce
rite, care le atestă, talentul, 
sîrguința și buna pregătire, 
fapt la fel de important sint 
și performantele de certă 
valoare internațională pe care 
le-au înregistrat. De altfel.

Cornel POPESCU

INTERNAȚIONALĂ

Cristieana Matei(Continuare in pag. a 4-a)

Balcaniada de baschet-junioare

ELEVI DE LA C.S.Ș. 2 CONSTANTA, PREMIANT1 
LA MARILE COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

ECHIPA NOASTRĂ - PE LOCUL II
• Competiția a lost cîștigaiâ ac reprezentativa iugoslaviei

Despre unele reușite ale 
juniorilor de la Clubul Spor
tiv Școlar nr. 2 din Constanța 
s-a mai scris în paginile zia
rului nostru. Despre cîțiva ti
neri crescuți pe ' malul Mării 
Negre care au întregit loturile 
naționale la unele discipline 
sportive s-a mai amintit în di
ferite comentarii pe ramuri de 
sport. Dar, despre întreaga ac
tivitate a acestei unități spor
tive școlare care deține primul 
loc în clasamentul cluburilor 
de profil pe anul 1985 în per
formanțe și promovări de ti
neri talentați la loturile națio
nale nu s-a scris. Acesta este 
motivul care ne-a determinat 
să facem o vizită la fața lo
cului pentru a avea informații 
exacte asupra felului cum mun

MICII SPORTIVI BISTRITEM, PERFORMERII DE MllNE
Bistrița este unul din centrele sportive care iși făurește o 

frumoasă tradiție in performanță in acești ani, orașul de 
reședință al județului Bistrița-Năsăud aflindu-se intr-o vi
zibilă... detentă in ultimele două decenii.

Printre sporturile care fac primii pași spre afirmare pe 
aceste străvechi meleaguri se află și scrima, chezășia perfor
manțelor de mUne fiind pregătirea celor mal mici „muș
chetari". Foto: Aurel D. NEAGU

cesc cadrele C.S.S. 2 Constan
ta, care este contribuția aces
tei unități — specializată in 
creșterea juniorilor — Ia alcă
tuirea diferitelor loturi națio
nale.

Stăm de vorbă cu Nicolae 
Rotaru, director (din 1980) 
al C.S.S. 2 Constanța. Ne vor
bește cu satisfacție și recu
noștință despre minunatele 
condiții materiale de care dis
pun tinerii elevi și antrenorii 
lor, prin grija organelor de 
partid și de stat locale, despre 
sprijinul permanent primit din 
partea M.E.I. și a Inspectora
tului Școlar Județean. Enume
ra. cu mîndrie, performanțele 
realizate în ultimii ani la ca
notaj, rugby, caiac-canoe, te
nis de masă, lupte libere și 

greco-romane, tenis de cimp și 
chiar la atletism. Filele bloc- 
notes-ului reporterului încep 
să se umple cu rezultate, cu 
nume ale unor sportivi cres
cuți aici, la Clubul Sportiv 
Școlar nr. 2, chemați apoi sub 
culorile echipelor naționale 
Ia diferite discipline sportive 
sau deveniți component! ai u- 
nor secții puternice, ca Steaua 
și Dinamo. Le prezentăm și 
noi, spre lauda celor care le-au 
realizat, a antrenorilor și teh
nicienilor acestei unități spor
tive școlare. între acestea, la 
loc de frunte se situează me
dalia de aur la Jocurile Olim
pice de la Los Angeles obținu
tă de junioara Ioana Badea, cu 
echipajul național de 4 vîsle.

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2—3)

Retrospectiva sezonului competițional

FOTBALUL NOSTRU ARE TEHNICIENI CAPABILI, 
DAR „CARUSELUL" LOR LE FRlNEAZĂ ASCENSIUNEA

• Pc prima scenă, doar nouă echipe și-an păstrat 
conducătorii tehnici • In Divizia B, același procentaj: 
30 la sută dintre cei aila(i pc banca tehnică Ia start au 
lost apoi inlocuiți • se impune o totală schimbare dc 
atitudine - In această privința - a conducerilor dc 

cluburi și asociații
Locul și rolul antrenorului 

în ansamblul activității fotba
listice nu mai trebuie nici pre
zentat si nici fixat. Chiar dacă 
admitem o vorbă de duh din 
fotbal si anume că „echipa îl 
face mare sau mic pe antre
nor". realitatea ne demonstrea
ză că ea este mai mult o bu

FOCȘANI, 8 (prin telefon), 
în Sala sporturilor „Vrancea" 
din localitate — care a oferit 
condiții optime de desfășurare 
— s-au încheiat marți întrece
rile ediției a 21-a a Balcania
dei de baschet-junioare. Ti
tlul de campioană a revenit e- 
chipei Iugoslaviei, care s-a 
dovedit cea mai bună, fiind cea 
mai omogenă și avînd în com
ponență cîteva jucătoare de 
mare perspectivă. Pe locul doi 
s-a situat reprezentativa Româ
niei, cu prestații bune, mai 
puțin în meciul decisiv pentru 
titlu, cînd accidentarea Ro- 
xanei Ștefan l-a dereglat me
canismul, care pînă atunci 
părea bine pus la punct. O 
surpriză plăcută a reprezentat 
selecționata Greciei, care a o- 
cupat treapta a treia a podiu
mului.

In ultima zi a competiției 
s-au disputat următoarele 
partide : 

tadă decit o realitate. Pentru 
că. oriclț am încerca, nu vom 
găsi o mare performanță rea
lizată NUMAI de o echipă re
dutabilă, fără un valoros an
trenor la cirmă. In absolut toa
te cazurile, victoriile de răsu
net. reușita unei reprezentati
ve sau a unui club se confun

GRECIA — ROMÂNIA II 
62—58 (34—34). Tinerele noas
tre sportive au avut o evo
luție bună. conducînd cu 
dezinvoltură ..ostilitățile". De 
altfel, în min. 29, tabela de scor 
indica 49—40 pentru echipa 
secundă a României. Insă, timp 
de cinci minute, jucătoarele 
noastre nu au mai marcat nici 
un punct, iar formația Greciei 
și-a trecut în cont 15 puncte, 
decisive pentru adjudecarea 
victoriei. Au înscris : Kefau- 
dou 6, Didouloumenou 2, Hat- 
zioridou 2. Konstantinidou 19. 
Petaki 17. Vlankou 16. respec
tiv Vigh 9, Moraru 9. Balogh 6, 
Iancu 5, Manea 20, Vereș 12, 
Nichitov 2. Bun arbitrajul cu
plului S. Cazazi (Albania) — 
M. Oprea (România).

Paul IOVAN

(Continuare In pao a 4-a) 

dă cu munca, cu puterea de 
creație, cu autoritatea celui de 
la direcția tehnică. Că în 99 la 
sută din eșecuri primul vino
vat este antrenorul, asta este o 
poveste, din păcate, adevărată, 
confirmată nu mai departe de
cit de ploaia de demisii sau 
demiteri care a urmat ..Mun- 
dialului" mexican. Dar despre 
asta va mal fi vorba în aceste 
rinduri. Fotbalul nostru a be
neficiat mereu de valoroși pro
fesori, de autorități în mate
rie. Incercînd doar o sumară 
trecere în revistă a principale
lor promoții de antrenori a!

Eftimie IONESCU

(Continuare tn pag. 2—3)



PLEDOARIE PENTRU CUNOAȘTEREA
FRUMUSEȚILOR SALAJENE

0 COMPETIȚIE PUGILISTIC* 
ESTIVALĂ VOINȚA ACAS2

Dr. loan Pușcaș și vocafia sa turisticâ
După eîțiva ani, iată, sîntem 

din nou oaspeții dr. loan Puș
caș, cel care a pus tot sufletul 
său, veșnic tînăr, pentru a face 
din volei (pasiunea anilor de 
școlar și student) sport priori
tar la Șimleul Silvaniei. A reu
șit 1 Echipa a ajuns în Divizia 
„A", alături de Steaua și Di
namo, la timpul respectiv, deși 
unii manifestau rezerve. Unii, 
adică cei care nu-1 cunoșteau 
prea bine pe medicul din Șim- 
leu si această vocație a sa. A 
doua. Prima a fost medicina, 
vindecarea ulcerului duodenal 
și descoperirea Ulcosilvanilu- 
lui, creația sa și a colectivului 
de colaboratori de la spitalul 
din Șimleu. O frumoasă , 
te de vizită" a medicinii 
mânești.

Revederea de acum cu 
Pușcaș n-a avut însă, de 
aceasta ca subiect voleiul, 
chipa din Șimleu a trecut 
Zalău. -în reședința de 
preluată de alți „sufletiști". de 
bună seamă la fel de pasionați 
ca și inițiatorul și creatorul ei. 
Dr. Pușcaș are astăzi o nouă 
pasiune, a doua în sport, care 

se cheamă turism. Mai exact, 
turism aplicativ. Și ne explică 
și de ce : „In periplurile mele 
prin lume, la colocviile și con
gresele medicale, mulțl colegi 
și prieteni s-au interesat de 
România, de locul în care en tră
iesc și muncesc, manifestindu- 
și dorința de a ne cunoaște

,car- 
ro-

dr. 
data 

fi
la 

județ.

DE LA „MODA"
LA NECESITATE
„Gimnastică aerobică 1 Un

de 2 Vreau să lac șl eu I... 
Fraza este tot mai des auzită. 
Acest gen de gimnastică a 
apărut ca o noutate, a devenit 
o .modă" dar s-a consacrat 
ca o necesitate. promotorul, 
medicul Kenneth Cooper, n-a 
făcut altceva decât să combi
ne exerciții simple cu elemen
te de dans, cu muzica șl... 
centrele de gimnastică aero
bică au inundat lumea. Iar 
oamenii se familiarizează cu 
ea, o practici, chiar acasă, 
tn fata televizoarelor.

Nu se putea altfel, aero
bica" a pătruns repede și tn 
centrele de gimnastică de în
treținere din țara noastră. IJ- 
nul dintre ele 1 Cel al clu
bului OHmnia (situat în str.

țara, Șimleul Silvan iei, cu tot 
ce s-a construit atît de minu
nai în ritmul trepidant al în
noirilor, dar și vestigiile 
trecutului nostru istoric. De 
aici gîndul și, apoi, preocupa
rea mea de a sprijini dezvol
tarea turistică a Șimleului și, 
dacă va fi posibil, a Sălajului, 
încă prea puțin cunoscut, deși 
beneficiază de frumuseți care 
o dată văzute, te cheamă să le 
revezi".

La data reîntîlnirii, aprecia
tul medic internist se pregătea 
să urce pe Măgura, acolo un
de a fost descoperită o cetate 
dacică. Se intenționează să fie 
restaurată, pusă în valoare, ca 
un important monument isto
ric, care atestă continuitatea 
noastră pe aceste meleaguri.

„Cetatea dacică de pe Măgu
ra Șimleului ar fi doar nnnl 
dintre obiectivele turistice de 
mare interes istorie ale Sălaju
lui", ne explică dr. Pușcaș. 
Pentru că mai sînt și altele, la 
fel de interesante pentru tine
retul dornic să-și cunoască pa
tria. pentru orice om care iu
bește călătoriile—"

Și, pe o hartă a județului, 
ne-a prezentat cîteva dintre a- 
ceste obiective turistice. Pe 
unele le văzusem cu ochii noș
tri. cu prilejul unor prezențe 
anterioare pe meleagurile să- 
lăjene: picturile rupestre din 
perimetrul dealului Cuciulalu- 
lul, Bocșa — locul de naștere 
al istoricului și patriotului ar
delean Simion Bămuțiu, Bobo- 
ta — comuna în al cărei cimi
tir se află mormîntul lui 
Gheorghe Sincai. Lapișul cu 
uriașul său fond de vînătoare, 
cervidee îndeosebi, apoi Fildu 
de Sus, acolo unde un neîn
trecut meșter în lemn, pe nu
me Gheorghe Man, a cioplit 
din stejar porți pentru toate 
intrările in județ.

Altele ne-au fost relevate de 
dr. Pușcaș : „Ar merita să fie 
cunoscute, de asemenea, așeza
rea de la Buciumi, cu urmele 
unui castru roman, în vecină
tatea văii Agrijului, cu oameni 
minunați și unde — cum prea 
frumos scria un prieten de-al 
meu, holda miroase a trudă, 
dar plinea e dulce ca doina. 
Apoi Moigradul zilelor noastre, 
care dispunea, pe vremea cînd 
se numea Porolissum, de cas
tru, făcind o legătură cu 
alte așezări importante, roma
ne, cele de Ia Napoca (Cluj) 
și Potaissa (Turda); după ace
ea Herecleanul, unde sculptorul 
Victor Gaga a dăltuit în pia
tră un obelisc, pe dealul Gu- 
răslăului, Ia locul aprigei lupte 
a lui Mihai Viteazul, în aminti
rea unirii tuturor celor care vor
besc aceeași limbă și viețuiesc 
pe aceleași plaiuri. Și fără a fi 
— desigur — ultimul popas din 
acest traseu turistic sălăjan, 
Jibou, orașul in care un iubi
tor de natură, profesorul Va- 
sile Fail, a adus... tropicele în 
județ, transformând nn modest 
parc dendrologic, cu eîțiva 
copaci, într-o veritabilă grădi
nă botanică, en palmieri de 
zeci de metri închiși intre ra
me de aluminiu, cu sere avind 
mii de 
2 000 de 
toate 
cactușii 
ceți

Ne-am 
tuziasmul 
țiativă a 
a invita 
Sălaj — pe iubitorii de turism, 
care vor avea prilejul să apre
cieze frumusețea fără seamăn 
a unui colț de țară românesc, 
cu mărturii ale un"i prezente 
milenare a strămoșilor noștri 
pe aceste meleaguri, tc’o-Htă 
cu construcții mărețe, realizări 
ale anilor din urmă, ale epo
cii împlinirilor socialisto.

In splendidul cadru natural ai 
arenei „Timpuri Noi“, clubul 
sportiv Voința șl A. S. LOTO- 
PtRONOSPORT oferă iubitorilor 
boxului una din competițiile atît 
de căutate. Peste 70 de boxeri 
de cat. I din 15 cJuburl și aso
ciații își dispută trofeul „BOX- 
RtNG VOINȚA* (ed. a V-a), anul 
acesta avînd ca Invitați șl boxeri 
din iotul Indoneziei. In prima 
gală, de aseară, meciuri viu dis
putate, multe dintre ele cu box 
în linie. Competiția continuă azi, 
joi și vineri, de la ora 17, tar 
duminică de la ora 10 — finala.

REZULTATE, cat. 
Bltcă (Steaua) b.p. 
CM. U), I. Boboc 
b.RSC1 C. Floreșteauu (St.), 1. 
Tăioase (St.) b.p. I. Rlpă (LMUC); 
semiușoară: M. Boțe (Si.) b.p. 
G. Petre (Met.), C. Crăciun (T. 
Noi) b.p. M. Calu (St.); ușoară: 
M. Burcea (IMGB) b.ab. 1 C. 
Briazel GSt.), N. Voicu (Locom.) 
bjp. D. AIbu (Met.), F. Mlnea 
(IMUC) btab.2 M. Pavel (St.) ; 
semknljl. : S. Licurici (URBIS) 
b.p. G. Dobre (IRapid). V. Gheor- 

b4>. A. Constantin 
(St.) b.RSC 1 
mijlocie: M. 
G. Aziafinel 
(St.) b.p. I.

cocos: C.
G. Mi rea 
(Semănăt.)

---- I.

gbe (R) 
(M.U.), D. Daniel 
T. Votaea (IMUC); 
Bereșoala (R) b.p. 
(EMGB), C. Grecu 
Dumitru (R).

Mircea COSTEA

In fiecare vineri, fără ex
cepție, clubul Voința din 
Capitală ne trimite — iarna 
ori vara — programul in- 
trecerilor sportive de masă 
programate, pe stadionul 
de la Pipera, in săptămina 
care urmează. E un exem
plu în materie, nu numai 
al puterii clubului de a or
ganiza — zilnic - 
cursuri, ci mai ales 
prinderii oamenilor 
veni în orele libere 
renurile de sport. 
Obișnuința celor 
din cooperația meș
teșugărească de a 
face 
sport, 
timp, 
unor 
sportivi: 
Adrian Bocan, Mihai Mure- 
șeanu. Așa se explică miile 
de competitori prezenți in 
întrecerile Daciadei, așa «e 
explică și diferitele con
cursuri organizate pentru 
o anume categorie de coo
peratori : 
fizic.

Inițiativa 
stadion pe 
tr-un motiv sau 
considerau in 
tutui, a avut-o un vechi ac-

■ con- 
al de- 
de a 

pe- te

tivist 
sportivi 

Furcela, 
clubulu 
desigur 
menii : 
atmosfi 
ieșirea 
ideea ■ 
puterea 
cu in 
ciții di 
de mu

Acurr

V. Pres cure), pe care l-am vi
zitat recent. Profesoara, fos
tă gimnastă de performanță — 
ștefania nieșu — ne prezintă 
activitatea centrului: lucrează, 
cu încă o profesoară (Maria
na Condovici), zilnic, dimi
neața ți după-amiaza ; sînt 4 
grupe, avînd fiecare 16—20 de 
femei, participantele — foar
te tinere sau adulte — lucrea
ză o zi sau două săptămînal, 
unele consecvente (spre marele 
lor bine) de 2—3 ani ! Asis
tăm la 30 de minute de lec
ție. „Elevele" lucrează identic 
cu profesoara din fața lor. 
Muzica ritmată se îmbini 
sviendid cu exercițiile.,.

în final, transcriem pe scurt 
un răspuns la întrebarea 
noastră: .Șl la ce folosește
gimnastica aerobică ?“. Iată-l: 
cine practică exercițiul aero
bic sistematic beneficiază de 
o creștere a vitalității, plămfc^ 
nil se vor oxigena mai mult; 
se va mări in general rezis
tența, se fortifică mușchii 
dînd organismului tonus, mo
bilitate și o schimbare în ți
nuta corpului prin redistribui
rea... kilogramelor. Este nece
sar însă și un regim alimen
tar rațional...

£

Modesto FERRARINI

PUTEȚI INVAȚA

ÎNOTUL LA BAZINUL

CIULEȘTI

CLUBUL RAPID 
nunță că la bazinul din 
curtea stadionului Giu- 
lești continuă cursurile de 
inițiere în înot. Progra
mul este zilnic între orele 
13—17.

metri patra ți, eu peste 
specii de plante de pe 
continentele (numai 
numără 500). Ce

manifestat sincer 
față de această 
dr. loan Pușcaș, de 

— în Șimleu și în

mișcare, 
s-a format 

cu răbdarea și migala 
destoinici instructori 

Profira Vîlcu,
rejti, 
brie,

cei

de 
cei

handicapați

a reuni pe 
care, din- 

altul, se 
afara spor-

ii 
la star 
pe țari 
neincre 
ma de 
posturi 
pierit - 
desfășt 
ții. De 
organic 
cursuri 
Da, alt 
este la

flNALA Pf JARA A AUTOMOBIIEIOR

Tiberiu STAMA

D( EPOCA
La Sibiu și in 

împrejurimi s-a 
desfășurat — în 
cadrul Daciadei 

— finala pe țară a 
automobilelor de 
epocă, probele la 
care s-au inițiat 
fiind de : rcgulari- 
km pe distanța Si- 

Tîlmaciu — Sibiu) în- 
viteză în coastă, 
combatantelor, bi-

întrecerile 
tate (47 de 
biu 
dominare și
Pe măsura 
neînțeles...

Competiția 
tă de către 
automobilelor 
cadrul Federației A.C.R.

— bine organiza- 
comisia centrală a 

de epocă din 
a

avut la start mașini „născute" 
intre anii 1930—1965, care au 
concurat la două grupe : „D“ 
(originale) și #!H“ (hibrizi — 
din combinații). Pe primele 
trei locuri la finala de la Si
biu s-au clasat echipajele :

,D" — 1. P. Rațiu — L
Sibiu) pe Mor- 
2. D. Goldner

(CJAK Sibiu) 
1936, 3.
Ioniță 
Opel

gr. ,„ 
Tocaci (CJAK 
ris-Minor 1956, 
— D. Mariner 
pe Plymouth 
si Dumitru 
Prahova) pe 
1937 ; grupa „H“ — 1. 
și Bogdan Georgescu 
București) pe Willis 
Doina și Dan Strujac 
București), pe DKW 
Gina și Dân Ghion 
Prahova) pe Hanoinag

Liliana 
(CJAK 

Kapităn
Liliana 
(CMAK 
1942, 2. 
(CMAK 

1938, 3.
(CJAK 

1936.

ELEVI DE LA C.S.Ș. 2 CONSTANTA, PREMIANȚI LA MARILE COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

Și, vorbind în continuare de 
canotaj, interlocutorul nostru 
continuă : „în anul 1985, Ve
ronica Necula a devenit cam
pioană mondială de junioare Ia 
schif simplu, Gheorghe ~ 
dea, Dănuț Dobre și Ion 
eiun au făcut parte din 
pajul campion mondial 
vîsle, Zilia Ghinoiu a fost în 
echipajul 
mondial, 
unul din 
jului de 
locul 2 Ia C.M. de juniori'

Secția de canotaj, 
muncesc antrenorii 
Popa, Virgil Ștefănescu, 
randa Rusu și Valentin Sarchi
zian, este considerată cea mai 
bună din țară, în ultimii trei 
anî. In prezent, alți opt spor
tivi fac parte din lotul națio
nal de juniori și trei dintre ei 
au șanse să participe la Cam
pionatele Mondiale : Ion Șara, 
Gabriel Blendea și Zilia Ghi
noiu.

Din secția de rugby, în care 
se disting antrenorii Petre Ia- 
nusevici și Dumitru Bucur, In

Bor- 
Cră- 
echi- 
la 4

de 4 rame, campion 
Adrian Zamfir este 
componenții echipa- 

2+1 rame, clasat pe 
‘ 1“.
în care 

Mircea 
Sina

ultimii doi ani au fost promo
vați șase sportivi la lotul na
țional de seniori : Gheorghe 
Leonte, Adrian Piti, Vaier 
Tufă, Adrian Ținea și George 
Tutunea (aflați acum la Stea
ua și Dinamo) și Virgil Năs- 
tase (la Sportul Studențesc). 
La ultimele ediții ale Turneu
lui Internațional F.I.R.A., 
secția C.S.S. 2 Constanța a 
contribuit cu nouă jucători în 
anul 1985 și cu zece în anul 
1986. Anul trecut, echipa de 
juniori a clubului a devenit 
campioană națională, acesta 
fiind primul titlu cîștigat de o 
echipă provincială, iar în 
anul 1986 formația constăn- 
țeană s-a clasat pe locul 2.

O altă secție cu bilanț pozi
tiv este cea de caiac-canoe 
(antrenori Ion Rață, Maria 
Aftenie, Niculina Nucu și No- 
rica Sarchizian). Anul trecut, 
Luminița Munteanu (acum la 
Dinamo) a fost dublă campi
oană națională de senioare 
(fiind încă junioară) și a fă
cut parte din echipajul de 4 la 
500 m, clasat pe locul 5 Ia C.M. 
seniori. Luminița și Valen
tina Cornea (acum la Farul) 
sînt membre ale lotului o-

S-A PUS IN VlNZARE LOZUL VACANȚEI,

lirnpic. în 1985. Secția a avut 
în loturile naționale de juniori 
I și II un număr de opt spor
tivi : Munteanu și Cornea. Fă- 
nica Frățilă, Gabriela Senciuc. 
Dorina Ilașcu, Mirela Pclrovici. 
Veronica Micu și Paul Voicu. 
Șl în acest an, Marcela Ene, 
Anișoara Brezuică și Daniel 
Ursache sînt solicitați la lotu
rile de perspectivă.

Și antrenorii secției de tenis 
de masă (Viorel Filimon, Ste- 
lian Hașoii si Anton Cojocaru) 
pot raporta rezultate bune. E- 
chipa lor, combinată cu Știin
ța I.J.I.P.I.P.S. Constanța, ac
tivează în Divizia A. Mihaela 
Marin și Eugen Sîmion fac 
parte din lotul național de ju
niori, iar în cel olimpic de 
perspectivă mai figurează încă 
patru. La concursul rezervat 
CJS.S., secția amintită s-a cla
sat pe primul loc. obtinînd 
cinci locuri 1.

Secția de lupte greco-roma- 
ne, condusă cu 
petență și pasiune 
tin Ofițerescu, a 
naționale sportivi 
bită valoare, ea
Constantin 
Negrîșan, Sorin Herțea, Ion 
Hanu. în prezent, dintre ele
vii C.S.S. 2 Constanța, Nicolae 
Ncgrișan, Mircl Anghel, Daniel

re- 
se 

tre-

Bucu

I
ȘI

Pi

multă com- 
de Constan- 
dat loturilor 
de o deose- 
Ion Draica, 

Alexandru, Ștefan 
Sorin Herțea,

Stoicescu și Dumitru Iliescu au 
fost solicitați la. lotul național 
de juniori, iar Memct Eiider 
(acum la Steaua) și M. An
ghel (elevi ai lui M. Rada) se 
remarcă în întrecerile interne 
și internaționale. Totuși, 
zultatele acestei secții 
află în scădere fată de un 
cut nu prea îndepărtat...

Cei de la Stilul libere (antre
nor Ion Ludu și, în ultimii 
trei ani, și Ion Bărbătei) asi
gură sportivi tineri secției 
Hidrotehnica din localitate, 
clasată pe primul loc în serie, 
în Divizia A. Dintre foștii e- 
levi ai lui I. Ludu îi amintim 
pe FI. Maican, Șt. Goraș, G. 
Străjeru, Fl. Stanemir, C. Tu- 
fleanu, I. Sofrone, I. Ceti, N. 
Șerban, N. Rășcanu, A. Tca- 
cenco, T. Ivanov și V. Cumita. 
Elevii celor doi antrenori au 
ocupat în acest an locul 2 in 
clasamentul pe cluburi și aso
ciații alcătuit cu ocazia cam
pionatelor naționale de juniori 
de la Tg. Jiu.

Am enumerat aici un lung 
șir de nume și performanțe 
(fără a mai aminti de atle
tism și tenis), care pot face 
cinste oricărei unități spor
tive școlare, așa cum este 
C.S.S. 2 Constanta și al cărui 
exemplu de productivitate se 
cere urmat

în i 
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ales î 
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IMGB 
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ia toate agențiile și 
vînzâtorii volanți

f emisiune speciala limitata) Se obțin 
CIȘTIGURI 

SUPLIMENTARE 
din 

FOND SPECIAL, 
acordate de 

ADMINISTRAȚIA 
DE STAT LOTO- 

PRONOSPORT.

In toate locurile de 
odihnă și agre
ment, vâ puteți în
cerca șansele I

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea obișnuită Pronoex- 

pres de astăzi, miercuri, 9 iu
lie, va avea loc în București, In 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 15,50. 
Transmisia desfășurării tragerii 
se va face la radio, pe progra- 

ora 16,15. Numerele 
in

mul I, 
extrase 
reluare, 
joi, la 
gram.

la
vor fl radiodifuzate
la ora 23, șl a doua zl, 

ora #,55, pe același pro-

• Duminică, 13 iulie, se orga
nizează, așa cum am mal anun
țat, o nouă șl deosebit de atrac
tivă TRAGERE EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES. Deși acest gen 
de tragere întrunește de mult 
simDatia maselor mari de parti- 
dpanțl, reamintim că interesul 
aparte cu care este de fiecare 
dată așteptată se datorează și im
portantelor șl variatelor cîștlguri 
atribuite. Astfel, tragerea de la 
sflrșitul acestei săptămîni oferă

STAT LOTO-PRONOSPOR
celor interesați, pe lîngă însem
nate ciștiguri în bani (de valori 
fixe șl variabile), autoturisme 
„Dacia 1300“ șl excursii In R. D. 
Germană. La capitolul avantaje 
menționăm șl faptul că autotu
rismele se acordă biletelor care 
Ies ciștigătoare atît la categoria L 
de la faza I, cit și la categoria A, 
de la faza a n-a a tragerii. De 
remarcat că există posibilitatea 
obținerii unor cîștlguri de pînă 
la plafonul maxim (deci, inclu
siv autoturisme) șl pentru va
riantele achitate în proporție de 
25% (în cazul că nu se vor omo
loga variante întregi la catego
ria respectivă).

Ca formulă tehnică, TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 
se remarcă prin accesibilitate și 
simplitate, dar șl prin gama largă 
șl variată a numerelor extrase 
(42 în total, cuprinse între 1 și 
45). Preclzînd că biletele de 25 Iei 
varianta au drept de participare

la toa 
vităm 
plim 
tul tr 
PRON 
tămîr.

I
ir

Rea 
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agrenr 
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pozițl 
clusfv 
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PE „PODIUM" ÎN CAMPIONATUL SCHIMBULUI DE GENERAȚII I
® Absența lui Cămătaru aduce în prim-plan un golgetei autentic-Bîcu 
• Lung —singurul prezent în toate meciurile • Gică Popescu - exponentul 
cel mai ambițios al

cu un plus
„noului val“ • Traseu asemănător tur-retur, 

de 46 de goluri în primăvară!

Laureafi in topul golgeterilor

PITURCÂ: REUȘITE Șl ÎN CAMPIONAT,

în vara 
mai lungă 
românești 
(zece meciuri jucate), a plecat 
Crișan. Și s-a spus atunci că 
forța ofensivă a „U“-lui craio- 
vean va fi mult diminuată. Uni
versitatea terminase campiona
tul pe locul 2, cu următorul 
bilanț :

lui 1983, după cea 
cursă a unei echipe 
în cupele europene

>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

3. UNIVERSITATEA CRAIOVA 34 20 6 8 65-36 46

34 20 8 8 66—29 46 p

La încheierea ediției 1984, alte 
două piese grele părăsesc „gar
nitura de aur* a fostei campi
oane : Bălăci și Donose. Și s-a 
spus că randamentul general al 
echipei din „Bănie" va cobori 
treptat spre cote tot mai scă
zute. Iată linia de clasament a 
formației după etapa ultimă, 
cînd a ocupat locul 3 :

34 18 7 9 57—27 43 p

In anul următor, încă doi ju
cători din formația de bază au 
considerat că e mai bine să-și 
continue cariera la alte echipe : 
Țicleanu și Beldeanu. Craiova 
nu va mai avea „pistoanele" 
care au făcut din ea cea mai 
bună echipă. Așa au afirmat 
sau au gindit multi. Pe ce 
terminase campionatul ? Fe
34 17 5 12 61—46 39 p

5

loc
4.

începe a 68-a ediție a cam
pionatului Diviziei A. Universi
tatea se aliniază, așadar, la 
start fără jumătate din echipa 
standard, pe care și copiii o 
știau pe de rost ; fără Crișan, I Țicleanu, Donose,» Bălăci, Bel
deanu, Boldici. în vară, Mircea

I

I
I
I

Radulescu și Silviu Stănescu, 
noii antrenori ai echipei, caută 
soluții. Campionatul, presat de 
interesele naționalei, începe de
vreme și surprinde echipa cra- 
ioveană fără un „unsprezece" 
stabil. Geolgău nu poate juca 
încă, Irimescu e accidentat, 
Cîrțu și Tilihoi bolnavi. In 
prima etapă, apare ca fundaș 
de marcaj Săndoi, mijlocul e 
format din Mănăilă, Ad, Popes
cu, Badea și Cioroianu, în atac

• Puncte realizate : 46 (procentaj 67,6 la sută) ; a obținut 36 
de puncte pe teren propriu șl 15 in deplasare.
• Golgcterll echipei : Btou z> de goluri, cirtu 11, CĂmătaru 

8, Irimescu 5, Ad. Popescu, Ungureanu șl Săndoi — cite 3, 
MinăHă 2, CSorolanu, TilBioi, Badea, Gri. Popescu șl O. Po- 
pe.se u — cite 1.
• Jucători folosiți : M — Lung 34 de meciuri, Ad. Popescu 

șl BUcu — cite 33, rrimescu 30, Ungureanu 36, NigrMă, Cîrțu șl 
Mănăilă — die 25, Tilihoi și Badea — cite 34, Geolgău 23, Săn
doi și Cioroianu — cite 22, Gh. Popescu 18, Cămătaru 16, Ște- 
iăinescu șl Cățoi — câte 15, O. Popescu 13, Stănescu 3, Răducanu 
șl Anton — cite 1, CaSafeteamu, Matei și Sknescu — rite 1.
• A beneficiat de 10 lovituri de la 11 m : 5 transformate 

(Bleu 3, Cîrțu, Cămătaru), 5 ratate (Bîcu 3, Irimescu 2).
• Cartonașe galbene: 36; cele mal multe: Mănăilă 6.
• Cartonașe roșii : Săndoi (etapa a 10-a), Ungureanu (etapa 

a 20-a) șl Cîrțu (etapa a 34-a).
§X\XVX\\\\\VCTȘX\\WN\X\W
roianu", avea să spună Silviu 
Stănescu, cel sub ochii căruia 
crescuseră mulți dintre compo- 
nenții lotului. Reluarea campio
natului îl oferă lui Cioroianu 
rolul atît de greu și de bine 
Interpretat până atunci de Ște
fănescu. Iar returul va avea 
pentru Universitatea exact a- 
ceeași linie de grafic ca și tu
rul : cinci meciuri fără infrin- 
gere, prima cădere (2—3 la 
Cluj-Napoca), apoi alte șase 
etape în care a marcat 23 de 
goluri și a primit doar patru, 
după care se produce eșecul 
cu Dinamo (0—4) ți mai a- 
les cel cu F.C. Olt (1—2 pe te
ren propriu). în final însă, e- 
chipa urcă iarăși pe podiumul 
campionatului, ocupînd locul al 
treilea eu bilanțul din caseta a- 
lăturată, care ne îndeamnă la 
mai multe comparații cu cele 
din anii precedenți. Așadar,. 
Universitatea Craiova a fost o- 
bligată să parcurgă drumul ce
lui de al 22-lea campionat di
vizionar A ÎN PLIN PROCES 
DE ÎNTINERIRE, după pleca
rea a nu mai puțin de șase ti
tulari. Mai mult, virful ei de 
atac și al echipei naționale, Că
mătaru, n-a jucat nici măcar 
jumătate din meciurile ediției!? 
Ce concluzii se pot desprinde ? 
Multe, foarte multe.

&

I
$ i

tmXXXXXXXXXXXWWK'
tru titlu (1983), dar a obținut 
același număr de victorii, a 
primit cu zece goluri mai pu
ține decît Jn precedentul, cînd 
apărarea a fost cea... clasică, a 
eliminat, în Cupa Cupelor, o 
echipă cu șase internaționali 
francezi, în frunte eu Amoros 
și Genghlnl. a fost eliminată în 
Cupa României în „sferturi*, la 
penaltyuri, de câștigătoarea tro
feului, Dinamo, demonstrând că 
RĂMÎNE TOTUȘI, ACOLO, 
SUS, unde se joacă fotbalul 
pentru cununa de lauri.

Laurențiu DUMITRESCU

Șl ÎN CUPA
Victor Fițuică încheie pe lo

cul al doilea întrecerea dintre 
cei mai eficace fotbaliști ai Di
viziei A. într-un final mult mai 
pasionant decît în trecuta ediție, 
dar în luptă cu același rival, 
Hagi. In urmă cu un an, virful 
de atac al campioanei termina 
cu 19 goluri, pe poziția a doua, 
la o distanță de 11 puncte față 
de înaintașul Sportului Studen
țesc. Acum, el a încheiat doar 
la două lungimi distanță de 
Hagi, ajuns la cota 31.

Interesantă carieră fotbalistică 
are Pițurcă ! A venit momentul 
să ne oprim, o clipă, asupra 
ei. Originar din comuna Oro- 
delu (jud. Dolj), el se înscria, 
și era legitimat, la 14 ani, în- 
tr-una dintre echipele de pitici 
ale Universității Craiova ; ca 
junior, îl găsim, în 1974, jucînd 
Ia Dinamo Slatina, de unde re
vine, în 1975, la Universitatea 
Craiova. Avea 21 de ani cînd 
ataca fotbalul de performanță 
la Pandurii Tg. Jiu ; a produs 
o bună impresie, dezvăluindu-și 
de atunci calitățile de puncheur, 
de atacant plin de inventivitate 
în transformarea în goluri a 
baloanelor trimise de coechi
pieri. In cei patru ani ce vor 
urma, cît a jucat Ia F.C. Olt, 
Pițurcă va dobîndi și necesara 
experiență compeiițională pe 
care destul de tirzia Iui promo
vare pe prima scenă (Ia 23 de 
ani) o reclama.

La 10 august 1983, este legi
timat la Steaua. începe o nouă 
etapă din cariera Iui. „îmi dă
deam scama că mi se oferă o 
șansă mare. Nu mai eram în 
prima tinerețe sportivă, dar am
biție aveam. Am inccrcat, in 
primul rind, să-mi ordonez jo
cul, să mă încadrez fără a pro
duce mari perturbări tactice, în 
ansamblul, de pe acum inchcgat 
tn bună măsură, al Stelei. Cel 
mai important era să finisăm 
combinațiile cu mijlocașii și. 
mai apoi, eu obișnuiții colegi

CAMPIONILOR

din posturile avansate, Lăcătuș 
și Radu II. Ani lucrat pe rupte 
la antrenamente. Zeci, sule de 
reluări ale combinațiilor in doi, 
trei, în patru jucători. încet- 
încet, mai ales după ce am fă
cut și repetițiile cele mai im
portante, jocurile din campio
nat, am început să mă înțeleg 
perfect cu coechipierii. în edi
ția 1984/85 am realizat unele 
jocuri bune, dar am avut și 
momente de... pauză pe listele 
marcatorilor. în trecuta stagiu
ne însă m-am bucurat de reu
șitele melc și în campionat, 
unde toți colegii de echipă m-au 
căutat mereu cu mingi bune, 
dar și in Cupa Campionilor Eu
ropeni. In marea competiție eu
ropeană am reușit să înscriu 
cinci goluri. Un asemenea sezon 
îți încarcă inima dc bucurie, 
iți dă multă ambiție".

în cîteva cuvinte, cu multă 
modestie și discreție, așa cum 
îl cunoaștem, Pițurcă ne-a vor
bit despre ultimele sale sezoa
ne. Nu ne-a spus-o, dar am 
simțit din cuvintele lui că aș
teaptă noua stagiune cu dorința 
de a relua performantele celei 
trecute.

Ef. 1.

FOTBALUL NOSTRU ARE TEHNICIENI CAPABILI
(Urmare din pag. 1)

în primul rind, că tinerii pro-

I
jată o secvență dintr-unul din meciurile de excepție ale craio- 
venilor, cel cu A.S. Monaco : Geolgău înscrie golul calificării.

Foto : Iorgu BĂNICA
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joacă Stănescu, de care puțini 
auziseră. în meciurile următoa
re sînt încercați ca fundași : 
Cățol, Irimescu, Mănăilă, Ad. 
Popescu, la mijloc Gică Popescu 
și Săndoi și ECHIPA MERGE, 
fiind neînvinsă pînă în etapa a 
7-a, cînd pierde la Buzău. Apoi 
pierde și la Pitești, dar mai 
grea decît pierderea celor două 
puncte e pierderea lui Cămăta
ru. Cele două înfrîngeri scot 
echipa din cursa de urmărire a 
liderului, Steaua. Ce a urmat 
pînă în finalul turului ? După 
trei victorii consecutive (3—0 cu 
F.C.M. Brașov, 1—0 cu Rapid 
și 1—0 cu Petrolul)_ survine a 
doua „cădere": 
doara, 0—3 la 
Cupelor, după 
normale.

La pregătirile

0—3 la Hune- 
Kiev, în Cupa 
care, rezultate

I

La pregătirile din iarnă nu se 
mai prezintă căpitanul echipei, 
Ștefănescu ! Surpriza e de mari 
proporții. Pleacă și Că țoi șl iar 
încep frământările. .Avem va
rianta Gică Popescu, dar e încă 
foarte crud", afirmă antrenorul 
principal. „Avem și soluția Cio-

movați și rezervele de pînă mai 
ieri au venit cu dorința fermă 
de a menține ștacheta la același 
nivel înalt, căutând să-i facă 
uitați pe cei plecați, să se ri
dice la randamentul celor ră
mași din vechea gardă. Bîcu l-a 
suplinit pe Cămătaru, Ad. Po
pescu a devenit un fel de 
jolly-jocker cu randament con- 
stant-bun, Cioroianu a jucat tot 
mai convingător pe dificilul post 
de „libero", Săndoi a „arat" cit 
Țicleanu, Gică Popescu și Ba
dea au impresionat prin aplom
bul tinereții lor. Iar „bătrînii", 
adică Lung, Negrilă, Tilihoi, 
Ungureanu, Irimescu, Geolgău 
și Cîrțu, au continuat să de
monstreze (făcând abstracție de 
rezultatele din etapele a 30-a și 
a 31-a) ceea ce nu mai era de 
demonstrat : valoarea lor in
trinsecă și marea experiență că
pătată de-a lungul și de-a la
tul Europei. în campionatul ei 
cel mai frămîntat, al schimbu
lui de generații, Universitatea 
a marcat eu un gol mal puțin 
decît în cel care s-a bătut pen-

noștri nu putem începe scurta 
noastră enumerare fără a-i a- 
mintj pe regretații tehnicieni, 
îndrumătorii primelor serii de 
antrenori ai fotbalului 
nesc. Coloman 
Nicolae 
Vogi. Ei 
muncit și 
transmită 
dragoste pentru meserie, o deo
sebită probitate profesională, 
de a le trezi ambiția și intere
sul pentru instruire și, mai de
parte. de a le stimula si lor 
obligația pedagogică de a for
ma, la rindu-le, noi serii de 
tehnicieni. Și au avut satisfac
ția să vadă crescînd sub ochii 
lor o foarte studioasă si com
petentă serie de antrenori care 
a realizat frumoase cariere pro
fesionale. O să-i amintim (în 
ordine alfabetică) pe cîțiva 
dintre cei mai reprezentativi 
.elevi" ai acestei prime promo
ții: Ștefan Covaci, Cornel Dră- 
gușin, Nicolae Dumitrescu, 
Traian Ionescu. nie Oană, Gi- 
că Popesen, Nicolae 
Angelo Niculescu. 
Stănescu, Constantin 
Următoarea promoție 
ea antrenori provenind 
rândul jucătorilor de 
mantă dublați de o deosebită 
dorință de a reuși și In aceas
tă a doua misiune a lor în 
fotbal : Gheorghe Constantin, 
Robert Cosmoc, Ștefan Coidum, 
Mircea Dridea, Florin Halagian, 
Emerich Jenei, Viorel Matcia- 
nu, Ion Nunweiller. Dumitru- 
Nicolae Nicușor. Gheorghe Stai- 
cu, împreună cu un grup re
prezentat de antrenori care au 
îmbrățișat si munca pedagogi
că universitară : Constantin 
Ardeleanu. Constantin Cernăia- 
nu. Tănase Dima, Ion V. Io
nescu, Constantin Oțet, Ion 
Motroc, Mircea Radulescu, Vic
tor Stănculescu, Ion Voica. Am 
citat unele nume doar dintre 
multe altele care, cu siguranță 
trebuie socotite si ele ca amin
tite.

S-a apreciat că promoția care 
care îi succede în îmbrățișarea 
profesiei de antrenor a avut o 
oarecare întîrziere în a trece 
pe băncile tehnice, în a umple 
un gol care se resimțea, date 
fiind nevoile de cadre dc spe
cialitate pentru eît mai multe 
formații din eșalonul (mult lăr
git) al performanței. Dar se 
pare că nedorita pauză de for

româ-
Braun-Bogdan, 

Roșculeț si Emerich 
au meritul de a fi 
de a fi reușit să 
elevilor lor o mare

Petrescu, 
Valentin 

Tească. 
a dat sl 

din 
perfor-

marc a - seriilor de aulrenori 
s-a remediat întrucîtva. Froce- 
dîndu-se ia o grăbire a ritmu
lui, iată-i pe unii dintre jucă
torii proaspăt plecați de pe ga
zon (ba pe unii în dublă pos
tură) în rindurilc antrenorilor: 
Cornel Dinu. Nicolae Dobrin, 
Florea Dumitrache, Emerich 
Dembrovschi, Mircea Lucescu, 
Nicolae Lupescu, Mihai Moca- 
nn, Ion Oblemenco. Marcel 
Pigulea. Vasilc Simionaș, Re
mus Vlad. în ultimii 2—3 ani 
am înregistrat alte apariții 
promițătoare pe băncile tehni
ce (unii efectuînd o foarte uti
lă scoală a meseriei ca se
cunzi) : Florin Cheran. Angliei 
Iordănescu, Vlad Mari ca, Cos- 
tică Ștefănescu; iar Gigi Mui- 
lescu a trecut un prim exa
men. de jucător-antrcnor, cu 
Jiul Petroșani. Cine se arată la 
orizont? După marea pasiune 
și interesul pe care-1 arată 
pronosticăm în rolul viitorilor 
antrenori pe: Ladislau Boioni, 
Gheorghe Cristea, Dudu Geor
gescu, Gino îorgulescu, Mircea 
Sandu.

Cum se vede din această pre
zentare, repetăm, doar a uno
ra dintre componența promo
țiilor de antrenori de-a lungul 
anilor, fotbalul a beneficiat dc 
aportul celor mai valoroși ju
cători ai săi. devenițî an
trenori, de competența unor 
tehnicieni plini de dorința dc 
a se instrui, de a line pasul cu 
evoluția atit de rapidă a tac
ticii, a mijloacelor de nregăti- 
re. în fine, într-un cuvint, do 
a realiza un antrenament mo
dern. Au înfăptuit, ei, acești 
tehnicieni cu multe merite, tot 
ceea ce puteau si se aștepta de 
Ia ei? în unele cazuri da, dar 
în foarte multe nu! Neimplini- 
rile pornesc, nu vrem să omi
tem acest 
le scăderi 
dintre ei, 
tentă fată 
rii. Dar, principala cauză 
nerealizării totale a 
dintre antrenorii noștri 
rămîne INSTABILITATEA LOR.

Un nou record de „divorțuri" 
cluh-antrenor. Și ca să nu mai 
lungim vorba, iată datele se
zonului 1985/1986 privitoare la 
mișcarea antrenorilor divizio
nari A si B, la acest sugestiv 
numit „carusel" al 
pe banca tehnică, 
vizie doar NOUĂ 
sl-au schimbat 
Steaua, Sportul Studențesc. U-

lucru, si de Ia une- 
personale ale unora 

de Ia o slabă rezis- 
de cerințele pregăti- 

a 
mtil (ora 

bont

oamenilor de 
în prima di- 
cluburi nu 
antrenorul :

niversitatca Craiova, Corvinui, 
F.C. Argeș, Cluj-Napoca,
S.C. Bacău. Victoria, 
Este o întîmplare că 
ele sînt șase dintre cele 
bine clasate formații? Sau 
Cluj-Napoca, o revelație, 
joc, a campionatului? Sau S.C. 
Bacău, unde o recunoscută echi- 
librată conducere nu se joacă 
cu numirile si demiterile de 
antrenori? Sau Victoria si Glo
ria. care au dat pînă în final 
credit tehnicienilor cu care au 
pornit la drum? Nu. nu sint 
simple întimplări. Foarte rar, 
modificările în seric ale con
ducerilor tehnice au dat roade. 
Chiar dacă a existat un 
al noului venit, el s-a 
curînd. Dar acest procentaj 
50% (ba chiar mai mult!) 
schimbărilor de antrenori 
pe prima scenă îl găsim si 
„B“. Din cei 54 
aflati in funcție Ia darea star
tului, 28 s-au... 
drum, considerați 
un eșec, sau altul. Cum afir
mam mai sus: primul sacrifi
cat? Antrenorul. Destul de rar 
conducerile 
tiilor se 
scrupulos, 
cauzelor si 
lelor motive 
Iată dc ce, 
multe cariere a!e antrenorilor 
noștri ar fi avut ascensiuni si 
mai frumoaso dacă dispărea a- 
cest prost obicei de a renunța 
cu mare ușurință la antrenorul 
cu care ai pornit la drum, asu
pra căruia, se presupune cel 
puțin, te-ai fixat după o ma
tură chibzuință! Nu mergem 
pînă la absurda afirmație de a 
considera că nu poate fi 
ceptată, la un moment dat, 
despărțire. Dar ea trebuie 
se facă după trecerea unei bu
ne perioade de timp sau din- 
tr-o cauză cu totul neobișnuită. 
Si nu din... dispoziția tabelei 
de marcaj. Prestigiul si chiar 
celebritatea unui antrenor nu 
se not făuri decît prin stator
nicie. prin lungile campanii si 
adevăratele construcții făcute, 
de pildă, de Ilie Oană la Pe
trolul sau de regretatul Silviu 
Ploesteanu la Brașov.

Măcar de ar îndepărta noul 
sezon, care are în aceste zile 
de rezolvat destule vacanțe de 
conduceri tehnice, ceva din 
răul care impietează asupra 
randamentului unui element 
determinant pentru mersul îna
inte al fotbalului : antrenorul I

Gloria, 
printre 

mai 
„U" 

ea

„șoc* 
stins 

de 
al 
de
Ia

de tehnicieni

pierdut pe 
vinovați de

cluburilor si asocia- 
apleacă 

asupra
serios, 

cercetării 
a îndepărtării rca- 

ato insucceselor, 
socotim că foarte

ac- 
o 

să



SPORTIVI ROMÂNI
ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE

SOFIA, 8 (Agerpres). — Tur- 
neul internațional de fotbal pen
tru juniori de la Sofia s-a în- 
cheiiat cu victoria echipei „Viito- 

(Bomânia), urmată in cla- 
......................... Vitoșa Sofia, 

Sredet Sofia.
Manchester 

Plovdiv, Pa
st. Marcel 

decisiv, pres-

r>J“ . 
samentu' final de 
T-S.K.A Moscova, 
Lokomotiv Sofia, 
United, Lokomotiv 
nionios (Grecia),
(Franța). In meciul . .
tind un joc excelent, tinerii fot
baliști români au întrecut cu 
scorul de 2—1 formația bulgară 
Vitoșa. Alte rezultate din ultima 
zi a competiției : T-S.K.A. Mos
cova — Sredeț 4—1 ; Lokomotiv 
Sofia — Manchester United 5—3 ; 
Lokomotiv Plovdiv — Panlonlos 
6—0.

BUDAPESTA, 8 (Agerpres). — 
Turneul Internațional de volei 
pentru juniori de la Tatabanya 
(Ungaria; a fost cîștigat de e- 
chipa R.D. Germane, care a dis
pus în finală, cu 3—1 (9—15, 
15—13, 15-6. 16—14), de formația 
R.F. Germania.

In partida pentru locul trei, se
lecționata României a învins cu 
3—2 (13—15. 15—3, 13—15, 15—11,

15—13) reprezentativa Cehoslova- 
ciei.P»AGA, 8 (Agerpres). — în ca- 
drul concursului internațional de 
lupte greco-romane de la Praga, 
sportivul român Nicolae Zamfir 
a terminat învingător la catego
ria 57 kg, după ce l-a Întrecut in 
finali pe Iurl Siurtukov 
(U.R.S.S.).Gheorghe Savu (62 kg) și Ion 
Grigoraș (130 kg) s-au clasat pe 
locul doi 1* categoriile respec
tive.

ISTANBUL. Cinci echipaje ro
mânești au participat la o im
portantă competiție automobilis
tică de tradiție, desfășurată tn 
Turcia : „Raliul GOnaidyn-, In 
compania unor plloțl (șl mașini) 
de marcă pe plan european, 
două echipaje românești au obți
nut un rezultat bun : Mateescu- 
Motoc șl Zărnescu-Panaite au 
reușit să se claseze pe locurile 
I șl n Ia grupa „A-, respectiv 
13 șl 14 in clasamentul general 
al raliului. Celelalte trei echi
paje : Vasile-Scobal, Botezan- 
Popa 4 Nuță-Dumitrlu au aban
donat.

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET RALIUL NOII ZEELANDE
Ziua a treia a Campionatu

lui Mondial masculin de bas
chet a prilejuit victorii logice 
ale echipelor favorite. în 
urma rezultatelor înregistra
te au început să se .Jiniș- 
tească apele” pentru faza 
următoare a turneului final.

La Zaragoza, în grupa A : 
Spania — Grecia 87—86 (43— 
41), Brazilia — Panama 88—85 
(45—50, 80—80) ; la El Ferrol, 
în grupa B : U.R.S.S. — Israel 
114—77 (58—36), o înfrîngere
neașteptat de severă pentru 
formația israeliană, Uruguay 
— Australia 77—74 (39—32) ț

grup* C, la Malaga : S.U.A. — 
R. F. Germania 81—68 (47—39), 
Italia — Porto Rico 78—55 
(35—25) ; la Tenerife, gru
pa D : Canada — Argentina 
96—82 (51—30), Iugoslavia — O- 
landa 95—74 (54—47).

După cum se vede, marile 
favorite la cucerirea titlului, 
reprezentativele Uniunii So
vietice, In fapt campioana lu
mii. Iugoslaviei, S.U.A. si Spa
niei slnt singurele care au rea
lizat, pînă la această oră. ma
ximumul de puncte — cîte 6, 
din trei partide.

în cadrul Campionatului 
Mondial de raliuri s-a desfă
șurat. zilele trecute, raliul 
Noii Zeelande. întrecerea a 
fost clștigată de cuplul finlan
dez Juha Kankkunen 
Pilronen, pe 
16. Pe locul 
tot un cuplu 
Kivimaki) Ia 
mă, doar de

Juha Kankkunen conduce in 
clasamentul mondial al pilo- 
ților cu 76 p, urmat de Alen 
42 p.

Ju*
Peugeot 205 turbo 
secund s-a clasat 
finlandez (Alen — 
o diferență mini- 
1:48.

JOCURILE SPORTIVE DE LA MOSCOVA
(Urmare din pag. 1)

cu 8:38,83 și 1:57,87 alergătoa
rele noastre figurează a- 
cum pe lista celor mai bune 
performere mondiale 
cest sezon. Și fie-ne 
anticip'na că un trio 
Melinte — Puică — 
la 3 000 m poate 
dutabil pe stadionul 
nelor". la Stuttgart!

In sfîrșît, vom sublinia noul 
record mondial la heptatlon pe 
care l-a înregistrat tînăra a- 
mericană Jacky Joyner (24 
ani), prima care trece de 7 000 
p la heptatlon. Ea a realizat 
7148 p, cu următoarele perfor
manțe : 100 mg — 12,85. înăl
țime — 1,88 tn, greutate — 
14,76 m. 200 m — 23,00, lungi
me — 7,01 m. suliță — 49,86 m. 
800 m — 2:10,02.

Dintre rezultatele de marți se 
detașează, desigur, noul record 
mondial stabilit de 
Bubka la săritura eu 
— 6,01 m I

Alte rezultate t
ATLETISM : FEMEI : 

marș : Kerry Saxby (Australia) 
45:08,12, Aleksandra Grigorieva 
(U.R.S.S.) 46:00,00 ; lungime : Ga
lina Clstiakova 7,27 m, Elena Be
levskaia 7,17 m, Irlna Valiuke- 
vlcl (toate din U.R.S.S.) 7,07 m, 
Vali Ionescu (România) 6,91 m. 
Carol Lewis (S.U.A.) 6.90 m ;
înălțime : Stefka Kostadinova 
(Bulgaria) 2,03 m, Tamara Bî- 
kova (U.R.S.S.) 1,96 m ; greu
tate : Natalia Lisovskaia 21,37 m, 
Natalia Ahrimenko (ambele din

din a- 
permis să 
românesc 
Stănescu 
fi re- 

„europe-

Serghei 
prăjina

10 km

TELEX • TELEX
MOTOCICLISM • La Chateau 

du Loir (Franța) a avut loc Ma
rele Premiu la motocros (clasa 
500 cmc). Ambele manșe ale în
trecerii au fost cîștigate de bel
gianul Georges Jobe, pe „Kawa
saki". El se află însă abia pe lo
cul 4 (184 p) în clasamentul C.M., 
în care lider este englezul David 
Thorpe cu 229 p • Marele Pre
miu al R. F. Germania, la Ru
dersberg, a programat întreceri 
la clasa 250 cmc, la motocros. In 
ambele manșe primul a fost pi
lotul francez Jaeky Vimond, care 
conduce autoritar (304 p) în Cam
pionatul Mondial (2. Michele Ri
naldi — Italia cu 220 p).

PENTATLON MODERN • Con- 
cursul internațional de la Praga 
a fost cîștigat de sportivul ceho
slovac Milan Kadlec, cu un to
tal de 5 365 p, urmat de I. Pal 
(Ungaria) — 5175 p și V. Birlu- 
kov (U.R.S.S.) — 5 150 p. In cla
samentul pe echipe, primul Ioc 
a fost ocupat de Ungaria — 
15 361 p, secundată de U.R.S.S. — 
14 592 p.

TENIS • Clasamentul Mare
lui Premiu — Nablsco. după 
Wimbledon : 1. Lendl 3455 p,
2. Nystrom 1763 p, 3. Noah 1469 p. 
4. Becker 1462 p. 5. Wilander 
1148 p, 6. Gomez 934 p etc • In 
zonele Cupel Galea pentru ju
nior! au șl obținut calificarea tn 
turneul final Portugalia șl Israel 
(la Estc.,-11, Portugalia). La GvOr 
și Ankara, întrecerile continuă.

5.

U.R.S.S.) 20,33 m, Mihaela Loglun 
(România) 19,89 m ; heptatlon ; 
Jacky Joyner (S.U.A.) 7148 p — 
record mondial (v.r. 6946 p fu
sese stabilit de Sabine Paetz —
R. D.G. la 5—6 mai 1984) ; 400 mg:
Maria Stepanova (U.R.S.S.) 53,81, 
Cristieana Matei (România) 54,55 
— nou record național, 
Ella Fiedler (RJD.G.) 54,80. BĂR
BAȚI : 200 m : Floyd Heard
20,12, Dwayne Evans 20,45, Wallace 
Spearmon (toți din S.UA.) 20,49 ; 
400 m : Anthony McKay (S.U.A.) 
44,98 ; 5000 m : Doug Padilla
13:46,65, Terry Brahm (ambii din
S. U.A.) 13:47,11, Evghenl Ignatov 
(Bulgaria) 13:47,13.

ÎNOT : FEMEI : 100 m Uber : 
Angel Myers 56,48, Kathy Coffin 
56,93, Zemlna Page (toate 
S.UJL) 56,97 .............
Ilettchc
Moling (R.D.G.) 
Lung 
Daland 
S.U.A.
100 in 
2:12,49, 
S.U.A.)

Zemlna Page (toate din 
; 400 m liber : Kathy 

(S.U.A.) 4:11,53, Anke
Noeml 

, Leslie 
4x100 m: 
4:13,10 ;
Davies

Helsinki. Marele Premiu
l. A.A.F. — Mobil ’86 a pro
gramat un nou concurs, de 
data aceasta, luni, pe sta
dionul olimpic din Capitala 
Finlandei, în fapt 6 continuare 
a întrecerilor desfășurate zile
le trecute In Nord, la Stock
holm și la Oslo. Cu acest pri
lej, In „suivi", Maricica Puică 
a obținut o nouă victorie (a 
treia), de data aceasta la 3 000
m, iar americanul Petranoff a 
aruncat noua suliță la 85,38 m, 
rezultat ce constituie un nou 
record mondial !

Iată ctteva dintre rezultatele 
Înregistrate la Helsinki : FB- 
MEI: 200 na: Sllke Gladlscn 
(R.D.G.) 22,57, Kathy Cook (M.

Brit.) 23.19 ; 800 m : Sigrun Wod- 
ars (R.D.G.) 1:58,98. Klrsty Wa
de (M. Brit.) 2:00,01 ; 3000 tn : 
Maricica Puică (România) 8:40,72, 
Corneli* BOricl (Elveția) 8:47.03, 
EUy van Hulst (Olanda) 8:48,25; 
BĂRBAȚI : 100 m : Chldl Imoh 
(Nigeria) 10,23 ; 400 m : Sunder 
Nix (S.UA.) 45,18 ; 800 m: Ja
mes Robinson (S.U-A.) 1:48,72 ;
1500 m : Jose Luis Gonzales 
(Spania) 3:35,19, Peter ElUot (M. 
Brit.) 3:35,62 ; 5000 m : Pierre
Deleze (Elveția) 13:15,31 — cel 
mal bun rezultat mondial ’86 ; 
118 mg : Mark McKoy (Canada) 
13,47 ; 400 mg : Danny Harris 
(S.UA.) 49,07, Athanassis Kalo-
yannls (Grecia) 49.82 : 3000 m 
obst.: Graeme Fell (Canada)
1:19.72 ; lungime : Atanas Ciocev 
(Bulgaria) 7.91 m ; triplu : Via- 
ceslav Bordukov (U.R.S.S.) 16,99

4:11,53, 
4:12,50, 

(România) 4:12,53, 
(S.U.A.) -------
4:12,54, 
fluture
Julia 

2:13,60 ;

4:13,89 ; 
U.R.S.S.

: Kelly 
Gorman (ambele 

BĂRBAȚI : 100 m 
liber : Nikolai Evseev 50,74, Ser
ghei smlrlaghln (ambii U.R.S.S.) 
50,97, Dave Kerska (S.U.A.) 51,09; 40ș — -
(S.U.A.) 3:51,91, Vladimir Salnikov 
(U.R.S.S.) 3:52,00, Scott Brackett 
(S.U.A.) 3:52,31 ; 200 m fluture : 
Melvin Stewart 2:00,83, Matt Ran
kin 2:00,91. Ken Flaherty (toți 
din S.U.A.) 2:01,06 ; 4x100 m
mixt: U.R.S.S. 3:42,83, U.R.S.S. H 
3:43,66.

BASCHET : FEMEI : Brazilia — 
Iugoslavia 79—85 (43—33), S.U.A.
— Cehoslovacia 78—70 (39—35).
U.R.S.S. — Bulgaria 82—56 (38—31).

VOLEI : FEMEI : Peru — R. D. 
Germană 3—0 (8, 7, 14), Japonia
— Cehoslovacia 3—0 (6. 4. 10),
U.R.S.S. — R. F. Germania 3—0 
(8. 1, 0). R.P.D. Coreeană — 
S.U.A. 3—1 e-7, 7, 3, 6).

tn liber : Sean Killlon
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ROBERT EMMIAN (U. R. S. S.)
Cititorii ziarului și, între aceștia, tn mod special, iubitorii at

letismului vor fi reținut desigur, încă de acum ctteva mni, nu
mele atletului sovietic Robert Emmian, săritor In lungime La 
sflrșltul lunii februarie, In „Palacio de Deportee" din capi
tala Spaniei, cu ocazia Campionatelor Europene de atletism, 
Emmian a devenit campion continental Indoor, tnsoțimdu-șl iz
bind*, neașteptată, cu performanța de 8,32 m.

De atunci n-am prea auzit de Robert Emmian. Stimulat de 
succesul madrilen, știam insă că desfășura o temeinică pregă
tire pentru a realiza victoria șl la Stuttgart, tn august, la „eu
ropenele mari" In aer liber. Nu știam însă prea multe, doar 
că recent, la campionatele unionale, sărise 8.38. Iată Insă că 
duminică, in ziua do început a întrecerilor de atletism din 
cadrul Jocurilor Sportive Internaționale, într-o companie foarte 
valoroasă, Robert Emmian a reușit să se claseze primul, Îna
intea lui Larry Myricks șl a Iul Serghei LaevskL In a doua 
Încercare el a aterizat 1* 8,61 m, devenind astfel recordman 
european în aer liber. Coincidența fiaoe ca el să fi sărit In 
nisipul aceleiași gropi în care, cu șase ani tn urmă, la 28 iu
lie, Lutz Dombrovskl (R.D. Germană) cîștlgase titlul olimpic cu 
un rezultat-record de 8,54 m.

Duminică, la Moscova, săriturile sale au măsurat : 8.12 m, 
8,61 m, dep, dep, 8,26 m, dep. La această oră. Emmian este 
principalul favorit la ..europenele- de Ia Stuttgart, (r. vil.)
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In Turul ciclist al franței

„TRICOUL GALBEN" ÎȘI SCHIMBA DEJINATORUL .

Evreux. încep, parcă, să 
se agite lucrurile în „Marea 
buclă" a Franței — tradițio
nalul său Tur ciclist — în sen
sul că liderul neașteptat de 
pînă acum, Thierry Marie, da
torită tricoului său „galben", nu 
lasă Indiferente... privirile 
altor doritori de glorie, motiv 
pentru care aceștia nu-1 lasă 
liniștit, hărțuindu-1 mereu. 
Iată, de pildă, luni, în cea de a 
patra’ etapă, intre Lievin și 
Evreux 
243 km). 
spre exemplu, i-a 
„banal" 
dar cele 
care le-a 
i-au fost 
ca să intre in posesia tricou
lui galben. Pentru cîte etape ?

în afara acestuia, Regis Si
mon a realizat o evadare de 
140 km, avind, la un moment 
dat, un avans de peste 10 mi-

(Nord-Vestul Franței, 
Dominique Gaigne, 

cîștigat un 
sprint Intermediar, 
citeva secunde pe 
primit ca bonificație 
suficiente, în final,

nute (!). Cu numai 15 km 
înaintea sosirii el a fost însă 
ajuns de pluton. Victoria în 
etapă a revenit rutierului spa
niol Pello Ruiz-Cabestany, 
cronometrat în 6.57:05. La două 
secunde a urmat plutonul. 
După desfășurarea a patru 
etape, în clasamentul general 
primul loc este deținut acum 
de Dominique Gaigne (Franța) 
cu 15.57:06. 11 urmează : 2.
Marie la 6 s. 3. Mottet la 9 s, 
4. Fignon la 13 s, 5. Madiot la 
26 s. 6. Boyer (toți din Fran
ța) la 29 s etc.
în imaginea alăturată, spaniolul 
Pello Ruiz Cabestany trece vic
torios linia de sosire in etapa a 

patra

© Campionatul Mondial de 
juniori Cursa de un kilome
tru contra-cronometru, la 
Casablanca, a revenit sovieti
cului Șuitanov — 1:07,776.

BALCANIADA DE BASCHET-JUNIOARE
(Urmare din pag 1)

IUGOSLAVIA — BULGARIA 
85—66 (43—37), 
întrecerii _  __________
atîta timp cît le-a fost nece
sar pentru a se vedea în pos
tură de neînvinse. După ce la 
început au condus baschetba
listele bulgare. în continuare 
iugoslavele au luat jocul pe 
cont propriu și au obținut o 
victorie lejeră. Au marcat : 
Rădici 5, Lelas 3, Nakici 30, 
Topalovici 6. Arbitina 9. Iova- 
novicl 28. Radjanovici 4. res-

Cîștigătoarele 
s-au întrebuințat

pectiv Topalova 2, Rintova 2, 
Kidrilova 4. Steikova 8, Ghe- 
nova 11, Gheorghieva 8, Ran
ghelova 27, Lefterova 2, Pe
trov* 2. Au condus excelent A. 
Manos (Grecia) 
cu (România).

ROMANIA I 
74—39 (27—21), 
tră. lipsită de 
xanei Ștefan, s-a încălzit mai 
greu, 
rilor

și I. Antones-

— ALBANIA 
Echipa noas- 
aportul Ro-

Popa 8, Bernad 4, Vasile 12, 
Laszlo 3. Barbu 2. respectiv 
Avdulaj 7, Kazani 2, Sameti 11, 
Gogi 4, Dibra 9, Mece 6. Au 
arbitrat bine H. Djelilovicî 
(Iugoslavia) și T. Savov (Bul
garia).
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dînd emoții antreno- 
și spectatorilor, dar 

pînă la urmă și-a revenit și 
s-a impus dar. Au înscris : 
Manases 19, Enyedi 20. Gera 8,

Iugo-
7 p. 3
5 p, 5.

Clasament final : 1.
slavia 8 p, 2. România 
Grecia 6 p, 4. Albania 
Bulgaria 4 p.

Coșgetere : 
(Iugoslavia) 
Ranghelova 
Roxana Ștefan (România) 82 p.

Darina
87 p. 
(Bulgaria)

Nakici 
Eleonora 

i 84 P.

De la un singur sport — 
atletismul — ft o singură pro
bă — cursa de viteză pe un 
stadiu — care au figurat in 
programul întrecerilor primei 
ediții a Jocurilor Olimpice 
(este drept, tn anul 396 l.e.n.), 
s-a ajuns, in zilele noastre, la 
o diversificare extraordinară a 
ramurilor sportive țl a numi- , 
rutul de probe. Astăzi H este 
foarte greu cuiva si spună, la 
repezeală, dte sporturi se 
practică tn întreaga lume ți 
cite pre be au acestea. Exista 
fel de fd de encidopedii spor
tive, diferite anuare ' ' 
statistice care să le 
pa cele mai multe, 
acestea pe toate.

Și, ca șl cum nu ... _
junge atâtea dte stnt, oameni 
de „inițiativă” t.?i pun gtndi- 
rea la contribuție și imaginea
ză fel de fel de noi ramuri 
sportive, care se bucură, din 
start, de o oarecare popu
laritate, cărora li se dorețte... 
universalitatea, dar care — 
mat devreme sau mal târziu

ți lucrări 
prevadă 

dar nici
ne-ar a-

m. Jorg Elbe (R.D.G.) 16,93 m; 
înălțime : i------ ~
(R.F.O.) 2.27 
lippe Collet 
tanas Tarev 
ier (Suedia)
(S.U.A.) tOtl a,ou ui ; suup; a um 
Petranoff (S.U.A.) 85,38 m —
record mondial (v.r. de 83,68 m 
aparținea sovieticului Viktor Ev- 
slukov), Seppo Raety (Finlanda) 
81.50 m ; ciocan: Iurl Sedîh 84,14 
m. Serghei Litvinov (ambii 
U.R.S.S.) 84,02 m.

a La Winter Park, în S.U.A., 
au avut loc Jocurile pan-ameri- 
cane pentru juniori, ultima re
petiție Înaintea C.M. de la Ate
na. Citeva performante : 100 m: 
Kerr (S.U.A.) 10,20 ;400 tn : Her
nandez (Cuba) 45,64 ; lungime t 
Sanders (S.U.A.) 7,74 m ; triplu: 
Lopez (Cuba) 16,49 m : Înălțime: 
Sotomayor (Cuba) 2,27 m ; pra
lină : McMichael (S.U.A.) 5.39
m : FETE : 200 m : Guldry
fS.U-A.) 23,73 ; 800 m : Thomas
(Jamaica) 2:07,33 ; Înălțime : 
Fernanda Asprii! (Columbia) 1.80 
m.

Carlo Traenhardt 
' m ; prăjină : Phl- 
(Franța) 5,73 m. A- 
(Bulgarla), Miro Za- 

șl Doug Fraley 
5,60 m ; suliță: Tom

FotbalI yneridiouăe
-

• Postul de radio „Caracol" 
din Columbia a alcătuit echipa 
«ideală- a „Mundlalulul" mexi
can : Schumacher (R. F. Germa
nia) — Josimar, Julio Cesar (am
bii Brazilia), Bossis, Amoros, Pla
tini, Fernandez, Țigana (toți 
Franța), Maradona (Argentina), 
Lineker (Anglia), Elkjaer-Larsen 
(Danemarca).

La aflarea acestui ,11“,' un zia
rist acreditat la campionatul 
mondial a exclamat : .Probabil 
că reporterii columbleni au ur
mărit competiția numai plnă... tn 
sferturile de finală 1“
• întrebat care este, după pă

rerea sa, cea mal bună echipă 
dintre cele întîlnlte de formația sa : Argentina sau Danemarca, 
antrenorul selecționatei R. F. 
Germania, Franz Beckenbauer, a 
declarat : ,De departe — Argen
tina. Danemarca are un joc sim
plu, aproape primitiv". Un co
mentator a sugerat că acest răs
puns dur la adresa danezilor 
este urmare a zvonurilor potri
vit cărora Beckenbauer ar urma 
să fie Înlocuit la conducerea re
prezentativei de... Sep 
antrenorul vest-german 
pel Danemarcei.
• Diego Maradona a 

tut un record la această 
campionatului mondial, fiind ju
cătorul cu cele mal multe pre
zențe... la controlul antidoping. 
In finală, sorții l-au „ales- pe 
căpitanul argentinienilor pentru a 
treia oară să efectueze testul.

Piontek, 
al echl-

mai bă- 
edlție a

Șl FARA PAGAE
— sfirșesc, firesc, din lipsă 
de practicanți.

Unul dintre sporturile care 
preocupă chiar o federație in
ternațională este cel numit 
canoe-polo. Este, In fapt, un 
fel de polo pe apă, In care 
insă jucătorii nu înoată, ci 
plutesc In canoe ! Nu știm 
cine l-a imaginat, dar avem 
vești că ar fi practicat tn vreo 
lț țări. Mai mult chiar, un 
grup de tehnicieni ai forului 
internațional ti studiază evo
luția, adaptabilitatea, pentru 
a-l unifica regulile șl pentru 
a-l înscrie tn calendarul in
ternațional oficial. Există Insă 
citeva nepotriviri : In unele 
ți’i, jucătorii se folosesc de 
pagae pentru a pasa sau pen
tru a trage la poartă ; tn al
tele, acest lucru se face, to
tuși. doar cu ajutorul mîini- 

ftecare 
de vedere.
va

lor. Șl 
punctul

Cine 
cauză ?

avea

ÎJ1 susține

dștlg de

Romeo VILARA
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