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Proletari din toate țările, uniți-vă !

portu .Cupei Constructorul'* la handbal, volei și tenis
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BUNA COMPORTARE A GIMNAȘTILOR
ROMÂNI ÎN CONCURSUL PE APARATE

Marian Stoican [argint] la sărituri, Marian Rizan [bronz] la cal
MOSCOVA, 16 (prin telefon)

Clou-ul întrecerilor de plnă acum 
la gimnastică masculină l-au 
constituit, fără doar și poate, 
întrecerile finale pe aparate de 
la „Olimpiski". A fost, din 
toate punctele de vedere, un 
spectacol de gală, o Întrecere 
fascinantă, cu exerciții excep
țional de valoroase, unele în 
premieră mondială, cu mulți, 
foarte mulți ași recunoscuți ai 
gimnasticii, cu note foarte bu
ne. De la început ne exprimăm 
sincera satisfacție pentru unele 
evoluții, de excepție, ale tine
rilor noștri sportivi care s-au 
aflat, vorba aceea, cot la cot, 
cu mult mai experimentalii lor 
adversari, avînd în vedere și 
faptul că România a prezentat 
aici o echipă ■ în care Tobă, 
Stoican și Băjenaru sînt încă 
la vîrsta junioratului !

Avem de asemenea, marea 
satisfacție ca doi dintre ai 
noștri, Marian Stoican, la sări
turi și Marian Rizan, la cal cu 
minere, să fi obținut medalii, 
argint șl respectiv bronz, ceea 
ce spune, desigur, foarte mult, 
mai ales că la acest mare con
curs din cadrul Jocurilor Spor
tive Internaționale, au luat 
parte unii dintre cei mai buni 
sportivi din lume. In concursul 
pe aparate, spre exemplu, au 
participat concurenți din 13 
țări, dar dintre acestea doar 
opt au obținut medalii. Pare 
surprinzător (dar așa a fost)

Marian RizanMarian Stoican

Muncitorii și tehnicienii din 
construcții, reprezentanții su
telor de mii de oameni ai mun
cii din acest important dome
niu de activitate, și-au dat în- 
tîlnire, în Capitală, cu prile
jul celei de a VIII-a ediții a 
..Cupei Constructorul", compe
tiție desfășurată sub genericul 
Daciadei, care a aliniat la 
start aproape 200 de tineri 
iubitori ai sportului de masă, 
„practicat cu multă tragere de 
inimă, după orele de șantier, 
eu convingerea fermă că nu
mai așa își pot menține sănă
tatea și spori vigoarea fizică", 
cum ținea să remarce unul din 
organizatorii competiției, Gheor- 
ghe Năstase. De la același inter
locutor am aflat că, pe multe 
șantiere sportul și-a format 
prieteni apropiați, adepți entu
ziaști ai exercițiului fizic.

Revenind la „Cupa Construc
torul" să remarcăm apriga dis
pută care a avut loc în între
cerea de handbal câștigată pînă 
la urmă de echipa T.A.C.M, 
Vrancea, la... golaveraj (24—25 
cu T.A.C.M. Constanța, a doua 
clasată. 24—21 cu I.U.T. Bucu
rești, ocupanta locului III. Con
structorii bucureșteni i-au în
trecut, însă, pe cei din Con
stanța cu 30—29...).

La volei, victoria a surîs 
vâlcenilor de la I.A.C.M. Ei au 
fost urmați de cei din județul 
Alba. Tulcea și Vrancea.

In cazul întrecerii de tenis 
de cîmp (sport care cunoaște 

■o puternică dezvoltare în rîn- 
dul muncitorilor constructori), 
pe locul I s-a situat Mihai 
Malaia, reprezentant al jude

podiumul pre-ișțului Brăila. Pe , 
miaților au mai urcat Zollan■ 
Nagy din Bihor și Gabriel ș 
Căruțașu din Constanța.

Deși a fost o competiție de 
masă, totuși ea a dat la iveală; 
unele elemente cu posibilități; 
de afirmare pe tărîmul per
formanței (la nivel local. în-: 
tr-o primă etapă), cazul hand
balistului Ion Bardi, lăcătuș: 
mecanic din Constanța, care a 
înscris 23 de goluri, al altor; 
doi handbaliști, din Vrancea.' 
Nicolae Ionescu, electrician, cel 
mai bun portar al întrecerii și 
Dumitru Bivolaru, instalator. 
Citeva talente și la volei, prin
tre care zidarul Daniel Sanda 
și inginerul Adrian Cotoran, 
ambii din Vîlcea,

A fost o competiție reușită 
la care Comitetul Uniunii Sin
dicatelor din industria con
strucțiilor, materialelor de con
strucții și industriei lemnului 
a primit sprijinul larg al sec
ției de resort din U.G.S.R. șl 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, aceasta 
fiind principala întrecere spor
tivă de masă dedicată munci
torilor din construcții.

Altele, la nivel local, 
organizate In 
săptămîni nu 
rile 
nale 
șah, 
cu 
întrecere pe profesii 
tîmplari. fierari betoniștî ș.a.) 
ai cărei laureați vor fi cunos- 
cuți duminica viitoare.

cursul 
numai la 
prevăzute 
ci și la

vor fi 
acestei 
ramu
ra fi- 
fotbal, 
paralel

de sport 
pe tară, 

tenis de masă etc..
Olimpiada constructorilor, 

(zidari.

Tiberiu STAMA

medalie 
școli de 

d_______ _ _ , precum
sînt cele din Japonia, S.U.A., 
Bulgaria, R.D. Germană. Italia!

Gimnaștii noștri au evoluat, 
la Olimpiski, la cinci din cele 
șase aparate. Ei au prezentat 
exerciții valoroase, _bine înche
gate, cu multă plasticitate, în 
care au figurat elemente de 
mare dificultate, unele reușite 
pe de-a-ntregul, altele doar 
parțial, dar și acestea din ur
mă subliniate cu ropote de a- 
plauze de exigentul public mos
covit. Din păcate, însă, arbitrii 
au rămas, firește, nepăsători la 
astfel de tentative !... Sportivii

că n-au obținut nici o 
reprezentanți ai unor 
gimnastică, cu faimă,

români, spre exemplu, au pre
zentat elemente ca : triplusalt 
cu coborîre la inele, dublu salt, 
întoarcere de 720 de grade la 
sol, salt cu desprindere (gi
gantica) la paralele etc. Aces
te elemente, în ansamblul e- 
xercițiilor lor, au contat foarte 
mult în aprecierea evoluției ge
nerale a sportivilor noștri, pe 
care o considerăm ca bună, sau 
chiar, pe alocuri, foarte bună!

Rezultatele acestea nu sînt, 
însă, deloc întîmplătoare. Ele 
sînt, în mod practic, consecința 
directă a seriozității și ambiției

(Continuare In pag. a 4-a)

JUHIOBII LA PDBTILE AFIRMĂRII ASCENDENȚA „RITMICII U
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în toate disciplinele sporti
ve acum, mai mult ca oricînd, 
se pune un accent sporit pe 
juniori, pe schimbul de mîine 
asa cum ne place să spunem 
atunci cînd ne referim la acest 
eșalon.

Și în gimnastica ritmică și-a 
făcut loc. de cîțiva ani buni, 
această optică, această orien
tare de bază pentru selecția 
și pregătirea junioarelor. Mai 
cu seamă de cînd „ritmica", 
disciplină a grației, a frumu
seții. a devenit sport olimpic 
și unde ne-am și afirmat 
prin Doina Stăiculescu, care 
a cucerit o medalie de argint 
la individual compus la Jocu
rile Olimpice de la Los Ange
les. Si nu numai la J.O. gim
nastele noastre s-au afirmat, ci 
și la C.M. și C.E., unde ele au 
obținut rezultate notabile, si- 
tuîndu-se permanent în pluto
nul fruntaș internațional.

Așa stînd lucrurile, federa
ția de specialitate nu scapă din 
vederile ei de perspectivă și 
plusează în toate planurile 
(organizatoric, material, cadre) 
pentru ca cele 27 de secții de 
gimnastică ritmică din tară să

devină adevărate laboratoare 
ale înaltei performanțe.

Intrucît junioarele mici, de 
categoria a IV-a și a IlI-a de 
clasificare, și-au Încheiat acti
vitatea competițională de nivel 
republican, să facem un tur 
de orizont la aceste eșaloane.

în realizarea acestei vederi 
de ansamblu ne-am folosit și 
de aprecierile specialistei Vio
rica Moceani, cadru universi
tar și președinta Comisiei de 
gimnastică ritmică.

După consumarea celor trei 
competiții interne (Cupa Clu
burilor Sportive Școlare. Cam
pionatul Cluburilor Sportive 
Școlare și Campionatul repu
blican), trei competiții spor
tive separate (martie, aprilie, 
iunie), putem fac? unele referiri 
asupra nivelului valoric atins 
la categoriile a IV-a șl a III-a 
do clasificare.

Dacă anul trecut, la Campio
natul republican, echipele bucu- 
reștene s-au clasat pe primele 
locuri, cîștigînd titlul de cam
pioane, în acest an situația s-a 
schimbat. Astfel, la echipe de 
categoria a IV-a campioană 
este formația C.S.Ș. 1 Constan-

ța, iar la categoria a IlI-a — 
C.S.Ș, Piatra Neamț !

Echipa constănțeană (antre- 
noare prof. Maria Caragiu) a 
avut o evoluție constantă și 
de bun nivel în acest an com- 
petițional, reușind să cîștige 
locul I la toate cele 3 compe
tiții interne.

La categoria a IlI-a, cam
pioană este formația Clubului 
Sportiv Școlar Piatra Neamț 
(antrenoare prof. Georgeta Du- 
dici), care de asemenea a avut 
o evoluție de bun nivel tehnic 
și artistic, surprinzînd plăcut

LUPTĂTORII NOȘTRI9
Cei mai buni tineri luptă

tori din lume și-au încheiat 
pregătirile în vederea parti
cipării la Campionatele Mon
diale de juniori de la Schifer- 
stadt (R.F.G.). De fapt, con- 
curenții de la libere vor lua 
azi startul în întrecerea mon
dială. în rîndul lor se află șl 
șapte reprezentanți ai luptelor 
libere din România, o generație 
tînără, talentată. în care spe
cialiștii noștri își pun speran
țe. Iată-i pe cei care azi și 
mîine vor lupta pe saltelele 
Campionatelor Mondiale, cu 
gîndul la prețioasele medalii : 
Romică Rașovan (48 kg). Radu 
Ana (52 kg), Dănuț Prefit (56 
kg). Endre Elekes (65 kg), Oc
tavian Tenț (70 kg), Ștefan 
Vizitiu (75 kg) și Pctrîșor 
Cruceanu (+87 kg). Sînt cu

JUNIORI LA CM
toții juniori, dar cu destulă ex
periență competițională, mulți 
dintre el fiind autorii unor 
performante lăudabile realiza
te în diferitele turnee interna
ționale la care au luat parte 
în acest an.

Sîmbătă și duminică 
disputa, în continuare, 
cerile pentru stabilirea 
mai merituoși sportivi 
ia stilul greco-romane. 
cienii federației s-au oprit a- 
supra unui număr de 
sportivi : Radu Strubert 
kg). Vasile Sberea (52
Mircea Constantin (60
Constantin Alexandrache 
kg). Anton Arghira (75 kg) și 
Gabriel Bivolaru (81 kg).

Cele două grupuri de spor
tivi sînt conduse de antrenorii 
Alexandru Geantă (libere) șl 
Ion Dragomir (greco-romane).

se vor 
între- 
celor 

juniori 
Tehni-

șase 
(43 

kg), 
kg), 

(65

Elena DOBINCA

(Continuare în pag 2—3)

LOTURILE DE VOLEI
IN CONFRUNTĂRI

După un sezon intern încăr
cat, toate eșaloanele voleiului 
au intrat în vacanță, dar acti
vitatea loturilor reprezentative 
de juniori mici și mari (tine
ret) sau de seniori cunoaște tn 
această perioadă o vizibilă in
tensificare. După ce echipele 
de juniori mari au participat, 
în cadrul programului de pre
gătire pentru C.E., la turnee 
de verificare în Ungaria (bă-

INTERNATIONALE
ieții ocupînd locul 3 în „Cupa 
Vertes", la Tatabanya, cu vic
torii asupra unor viitoare ri
vale în C.E. : Cehoslovacia șl 
Franța, iar fetele un mai mo
dest loc 6 — dar cu 3 victo
rii și 2 infringed — în „Cupa 
LeheT la Iaszbereny), în timp 
ce prima reprezentativă mas-

(Continuare te pag. a 4-a)

24 de ore la Clubul Sportiv Unirea Focșani

Șl VRÎNCENII SÎNT CAPABILI DE PERFORMANȚE DEOSEBITE

Prima lecție de grație și mirajul ei... oglinda
Foto : A. D. NEAGU

Prima lecție de grație și mirajul ei... oglinda
Foto : A. D. NEAGU

• CEI CARE nu au mai vizi
tat munioiplul Focșani în ulti
mii ani pot fi surprinși de 
schimbările survenite. Peste 
tot au apărut construcții noi, 
bulevarde noi, largi, aerisite, 
blocuri cu o arhitectură origina
lă, magazine, școli, noi unități 
industriale etc. • DESIGUR, 
NICI BAZA MATERIALA A 
SPORTULUI nu a fost omisă și 
pe meleagurile vrîncene activita
tea sportivă a cunoscut, în special 
în ultimii 20 de ani, o creș
tere evidentă care a și făcut ca 
forurilor sportive locale să li se 
încredințeze organizarea a nu
meroase competiții importante, 
multe dintre ele, internaționale. 
Dar, dacă localnicii sînt îndră
gostiți de sport și vin cu mul
tă plăcere să urmărească marile 
întreceri, mulți dintre ei 11 șl 
practică -u regularitate, unii 
chiar cu bune rezultate, dor
nici de a atinge marea perfor
mantă • TREBURI REPORTE
RICEȘTI ne-au purtat zilele

trecute prin frumosul oraș în
conjurat de întinse podgorii. O 
vizită la Clubul Sportiv Unirea 
Focșani a constituit o trecere 
în revistă a principalelor activi
tăți, a volumului mare de mun
că pe care sportivii și tehnicie
nii 11 depun pentru îndeplinirea 
sarcinilor, pentru realizarea o- 
biectivelor propuse. Președinte
le acestei unități de performan
ță, Ioan Miron, este omnipre
zent și un Îndrăgostit de me
serie. Am aflat că la Unirea 
Focșani ființează 6 secții, din
tre care una, cea de tir, este 
de nivel internațional. Celelalte 
5, atletism, box, judo, lupte și 
tenis sînt de nivel național. Am 
mai aflat că la club sint anga
jați 12 antrenori cu normă În
treagă și doar unul cu plata cu 
ora, fiindcă, spune președintele 
clubului : „este bine ea toți 
cei eare muncesc tn cadrul a- 
cestei unități să fie bine an
corați in treburile cotidiene, să 
dea totul pentru îndeplinirea

sarcinilor ce ne revin pe linie 
de performanță sportivă". Este 
un punct de vedere la care am 
subscris fără echivoc • POLI
GONUL DE TIR, așezat Intr-o 
zonă pitorească, dispune de 
toate amenajările necesare, iar 
printr-o soluție ingenioasă s-a 
ajuns la amortizarea aproape 
totală a... zgomotului. Antreno
rul Adrian Alaci depune un 
volum de muncă impresionant; 
iar rezultatele elevilor săi sînt 
demne de luat tn seamă • DA
NIELA TOADER a tnoeput fi
rul la Focșani, tar acum este 
membră a lotului național, cu 
participări la multe concursuri 
internaționale. Dar Daniela nu 
este singura țlntașă formată 
aici. Olimpiu Marin este cam
pion național și a Îndeplinit de 
trei ori norma de maestru al

Paid IOVAN

(Continuare te vag. 8—S)
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S-a intîmplat intr-o sîm- 
bătă dimineață, in această 
vară, pe „centralul mic“. de 
la Progresul... Tocmai se 
terminase finala feminină a 
unui concurs de tenis din 
cadrul „Cupei Federației". O 
disputaseră tînăra jucătoa
re. de 16 ani, Mădălina 
Spirache ji Maria Romanov, 
cu mai vechi state de ser
vicii in această disciplină. 
A ciștigat, meritat, Maria.

La sfirșit, organizatorii 
concursului au inmînat di
plome celor două finaliste 
Ei, și-aici începe povestea 
noastră... Cind a venit rin
dul învinsei la premiere, a- 
dică al Mădălinei Spirache, 
aceasta — care oricum nici 
măcar nu s-a întors spre 
omul eu timplele încărunți
te de mult ce urma să-i 
lumineze premiul — a lăsat 
si-i alunece printre degete 
foaia de hirtie. După ce a... 
valsat puțin prin aer, dusă 
de adierea vîntuluî, diploma 
a poposit chiar la picioarele 
nefericitei, parcă cerșind un 
loc in inima acesteia. Cre- 
zind ei este o pură întim- 
plare, cineva dintre specta
tori a atenționat-o că pre
miul ei este căzut. Dar, stu
poare ! Mădălina Spirache a 
vrut si lămurească lucrurile 
o dată pentru totdeauna, de- 
clarind tare și răspicat: 
„N-am ce face cu ea !“ Și, 
în același moment, și-a luat 
rachetele și a pornit-o spre 

ieșirea din teren. N-a fost 
chip să fie oprită din drum, 
ea sfidind apelurile antreno
rului de club, Aurel Segăr-

ceanu, ale antrenoarei 
lot Ecaterlna Roșianu șt ale 
mamei sale, pe care am re
cunoscut-o după reacție : a 
dus mina la gură, a rușine, 
pentru gestul fiicei sale.

Autorul acestor rinduri 
mărturisește că n-a mai vă
zut niciodată așa ceva. Ba, 
ar adăuga că, dimpotrivă, o 
văzut mari campioni strin- 
gind mina călduros și adre- 
sind cuvinte de sincere fe
licitări merituoșilor lor în
vingători (deși aceștia por
niseră cu șansa a doua in 
meciul respectiv), chiar da
că durerea ii copleșea, tn 
situația descrisă de noi, nu 
putem afirma că a fost o 
surpriză victoria Măriei Ro
manov asupra Mădălinei 
Spirache. Considerăm că a- 
ceasta ar trebui să aibă, 
totuși, un oarecare respect 
pentru invingătoarea sa, fie 
și numai pentru că, proba
bil, cind ea a inceput te
nisul, Romanov era printre 
primele jucătoare ale țării... 
Dar toată comportarea din 
timpul meciului a acestei 
așa-zise tenismane — pe 
care nu o putem numi spor
tivă, deoarece termenul im
plică un minim fair-play, 
In special în rindul jucă
torilor de tenis — perma
nentele discuții în contra
dictoriu cu arbitrul, acuzele 
aduse jocului adversarei 
sale, toate la un loc arată 
că de la lecția despre nor
mele eticii și echității spor
tive Mădălina Spirache a 
absentat...

Doino STANESCU

O ECHIPA BRAȘOVEÂNA PE PRIMA SCENA,
DUPĂ 20 DE ANI I

$

Cu un an în urmă, diviziona
ra B brașoveană G.I.G.C.L. 
s-a aflat la un mic pas de 
promovare. N-a reușit la ba
raj, nu numai din vina ei. 
Antrenorul echipei, ex-interna- 
ționalul Petrică Stancu, și ju
cătoarele sale nu au demobi
lizat. Dimpotrivă. „După insuc
cesul din vara lui 1985. nc 
mărturisea recent, am inceput 
pregătirea cu mai multă am
biție și dorință de promovare. 
Și am reușit, cîștigfnd 20 din 
cele 22 de meciuri susținute in 
..B“, într-o serie grea, cp foste 
divizionare A care pretindeau 
și ele, îndreptățit, promovarea : 
Explormin Caransebeș, Politeh
nica Timișoara, Maratex Baia 
Mare, „U“ Cluj-Napoca...“ Și 
iată că Brașovul are acum, 
dună o absentă de exact 20 de 
ani, o nouă reprezentantă în pri
mul eșalon feminin, G.I.G.C.L.. 
care ’ se va numi pro
babil „Astra", pentru a evita 
siglele Grupului Întreprinderi

de gospodărire comunală și lo- 
cativă a cărui asociație (pre
ședinte Nicolae Drăgan, director 
comercial, președintele secției 
Petru Târnă) o reprezintă. Suc
cesul echipei brașovene a fost 
asigurat de o pregătire supe
rioară vizînd practicarea unui 
joc modem, îmbunătățirea cîtor- 
va componente ale lui : efica
citatea serviciului, apărarea ir. 
linia a doua, combinațiile in 
atac și forța loviturilor. O- 
biectivele tînărului antrenor

ȘTIRI CAMPIONATUL DE OINĂ
DIN CICLISM

• In Capitală activitatea con
tinuă după următorul program: 
19 iulie, pe velodromul Dinamo, 
„Cupa CSS I"; 20 iulie, pe cir
cuitul din Cartierul Berceni. eta
pa a n-a a „Capei Municipiului 
București”.

• La Mediaș, intre 27—31 Iu
lie. se vor desfășura Întrecerile 
Campionatului Național al junio
rilor mari și ale Concursului Re
publican al juniorilor mici. Iată 
probele : juniori mari, contra
timp echipe — 70 km, contratimp 
individual — 30 km, semlfond 
pe circuit — 40 km șl fond — 
100 km; juniori mici, contratimp 
echipe — 40 km, contratimp in
dividual — zo km. semlfond pe 
circuit — 30 km șl fond — 60 km.

A inceput campionatul repu
blican de oină, cea mai im
portantă competiție a sportu
lui nostru național, 
pentru calificările în 
rile zoiîale aflîndu-se 
desfășurare.

In Capitală, unde 
cele mai puternice echipe de 
seniori, la start s-au aliniat : 
C.P.B. „Casa Scînteii" (deți
nătoarea titlului și a „Cupei 
României"), Dinamo și Poli
tehnica (foste campioane ale 
țării). I.M.P., Turbomecanica. 
Dinamo Cotroceni, Dinamo Bă- 
neasa și I.M.G.B.

Primele confruntări au fur
nizat meciuri spectaculoase 
si cîteva surprize: C.P.B. 
— Politehnica 10—24. Dinamo 
Buc. — C.P.B. 18—10, Politeh
nica — I.M.P. 8—14, Dinamo 
Hue. — Politehnica 24—6, C.P.B.

jocurile 
întrece- 

în plină
activează

— I.M.P. 16—9, Dinamo Buc.
— I.M.P. 26—8.

In urma rezultatelor 
gistrate, printele 5 
calificat în faza
1. Dinamo Buc. 21
17 p, 3. Politehnica 
averaj mai slab),

înre- 
dasate s-au 
de zonă : 

2. C.P.B. 
p (punct- 
I.M.P. 17 
13 p. De 
remarcat 

T.

P, 
17 
4.

p, 5. Turbomecanica 
la dinamoviști s-au 
N. Păsărică, Al. Bobeică, 
Sîrbu și mai tinerii lor coechi
pieri C. Ianău și D. Răsărit.
• Desfășurată după o formu

lă inedită (cu etape eliminato
rii). „Cupa Pionierului" la oină 
a ajuns în faza finală. Ulti
mele întreceri au loc începînd 
de mîine pe Stadionul „23 Au
gust" din Mangalia. în finala 
pe tară calificîndu-se 16 echi
pe. care, mai întîi. își vor dis
puta întîietatea în două serii 
eliminatorii.

JUNIORII LA PORȚILE AFIRMĂRII
(Urmare din pag. 1)

asistenta tehnică a concursului. 
La individual compus au fost 
declarate campioane la catego
ria a IV-a Oana Mateescu 
(C.S.Ș. 1 Buc.) antrenată de 
prof. Silvia Macovei, iar la a 
IlI-a Francisca Dumitrescu 
(C.S.Ș. 2 Buc.), antrenoare
prof. Rodica Demetrescu.

In afară de cîștigătoarele pri
melor 3 locuri la aceste com
petiții s-au mai remarcat și 
alte echipe cu o selecție bună, 
cu un nivel tehnic corespunză
tor cerințelor competitionale. 
chiar în creștere unele dintre 
ele. De exemplu, la categoria 
a IV-a, C.S.Ș. 7 Dinamo Buc. 
(antrenoare prof. Elena Hara- 
bagiu); C.S.S. Bistrița (antre
noare prof. Floarea Sigartău); 
la categoria a IlI-a : C.S.S. 
Triumf Buc. (antrenoare prof. 
Doina Firică) și C.S.S. Reșița 
(antrenoare prof. Floarea Ora- 
vaț). Ca Individualități de pers
pectivă la cele „mici". în a- 
fară de cele care au urcat 
pe podium s-au mai remarcat 
la categoria a IV-a: Alina Voi- 
nea (C.S.S. 1 Constanța) și Fe
licia Nițu (Viitorul Buc),' 
Loredana Ciocalanu (C.S.S. 7
Dinamo Buc.), deși momentan 
sportiva de la Dinamo nu a 
luat note mari, specialistele o

văd de viitor, de perspectivă...
La categoria a IlI-a, Irina 

Dode (C.S.S. Piatra Neamț) re
cent selecționată și în lotul na
țional : Ileana Alecu (C.S.S. 
Ploiești). Marilena Cardaș și 
Elena Marghidan (ambele de la 
C.S.S. 1 Constanța) și Veronica 
Munteanu (C.S.S. 1 Buc.). Fa
tă de anul trecut a crescut va
loarea tehnică a exercițiilor la 
aceste categorii de clasificare, 
nivelul general de pregătire și 
de evoluție al gimnastelor în 
concurs. In mod concret : toate 
cele 86 de concurente de la ca
tegoria a IV-a și cele 55 de la 
categoria a III-a au realizat și 
depășit in bună parte puncta
jul pentru obținerea categoriei 
de clasificare.

Aceste rezultate frumoase 
dau speranțe că noul val al 
tinerelor gimnaste de la rit
mică este pe calea ascendentă 
a afirmării și. în același timp, 
s-a lărgit baza de selecție atît 
pentru sportul de performantă, 
cît și pentru cel de 
formanță.

Dar. pentru ca 
lor să fie cît mai 
mai convingătoare se 
ca in procesul de pregătire să 
existe o linie metodică unitară 
care să răspundă condițiilor 
create și cerințelor competitive 
interne și internaționale.

Calendarul competițional pen
tru junioare mai cuprinde „Cu
pa speranțelor" — în noiem
brie, la Timișoara, pentru spor
tive născute în ’72 și mai tîr- 
ziu, care nu fac parte din lo
tul național și nu au participat 
Ia campionatul rezervat cate
goriei I și maestre, cu un pro
gram tehnic mai bogat, cu ce
rințe de dificultate sporite. A- 
ceastă „Cupă a speranțelor", 
organizată spre finalul anului 
competitional. vine să întă
rească orientarea statornică a 
federației de a stimula pregă
tirea valorilor din secțiile de 
specialitate în vederea selec
ției pentru lotul national și 
Olimpic, dînd astfel cale liberă 
ascendentei...

înaltă per-

ascendenta 
rapidă și 

impune

BARAJUL PENTRU PROMOVAREA IN DIVIZIA A DE BOX
Campionatul național de box 

pe echipe. Divizia B. și-a 
desemnat eîștigâtoarele celor 4 
serii care, în zilele de 23 și 
24 iulie, la Buzău. își vor dis
puta barajul pentru promova-

rea în Divizia A. In urma 
tragerii la sorți, vor avea loc 
următoarele partide : AEM
Timișoara — Sel. jud. Bacău și 
Prahova Ploiești “ ASA Cluj- 
Napoca.

OITCir CRAIOVA SAU DUBLA
A UNUI! JUNIOR

Voleiul feminin craiovean, 
care a avut un an de izbînzi 
pe toate fronturile, ciștigind 
pentru prima oară titlul națio
nal la senioare și pentru a pa
tra oară consecutiv pe cel de 
junioare, va fi prezent, de a- 
semenea în premieră, cu două 
echipe în Divizia A, în sezonul 
viitor, prin promovarea tine
rei formații „Oltcit", compusă 
din aceleași junioare campioa
ne ale țării aparținînd produc
tivului centru care este C.S.V.

VA PREZENTĂM NOILE DIVIZIONARE A FEMININE DE VOLEI

sint, deocamdată, practicarea 
unui joc modern și menținerea 
echipei în primul eșalon. Iată 
lotul brașovencelor care au a- 
dus pe G.I.G.C.L. în „A" (în 
imaginea de mai sus de la stin
gă la dreapta), în picioa
re : Dorina Crăciun, Mariana 
Moraru, Dana Nicolacscu, an
trenorul P. Stancu, Mariana 
Petru. Melania Streza, Mari- 
ncla Păușan ; în rindul de 
jos : Luminița Patru, Rodica 
Costca, Monica Moise-Pătrașcu, 
Eugenia Socaciu, Carmen Siri- 
țeanu.

Liceul „N. Titulescu" și pre
gătită de același iscusit teh
nician, prof. Mircea Dumitres
cu. Așadar, o nouă echipă de 
junioare ajunge (așa cum s-a mai 
intîmplat cu Constructorul Bucu
rești si Explormin Caransebeș) 
în primul eșalon de senioare al 
țării, răsplătind munca pasio
nată, de calitate a respectivi
lor tehnicieni...

Noua divizionară A craio- 
veană a dominat net seria I 
a diviziei secunde, asigurîn- 
du-și promovarea cu multe e- 
tape înainte de încheierea cam-

pionatuh 
citări d 
supuse . 
jate și 
nai de 
cu atît 
nerele j 
Dumitre, 
ponente 
le. Gabi 
antrenor 
prezenta 
lotului ] 
reia Ne 
tic, amb 
tul noii 
și totod 
nale de 
„N. Titi 
zentăm ; 
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cu, Cam 
culiță, T 
nela Bei 
nu, Dani 
tina En< 
Mihaela 
prea.

Ambel 
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succes îi 
cepe în
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NOUTĂȚI IN DIVIZIILE DE BASCHET
• Ediția 1986—1987 a Diviziei 

A de baschet (masculin și fe
minin) se va desfășura într-o 
formulă nouă : între 3 și 5 oc
tombrie va avea loc un tur 
preliminar, la care vor lua parte 
cshipele clasate de la locul 5 în 
jos în ediția 1985—1986 a com
petiției, precum și cele promo
vate din Divizia B de tineret.

Cele opt echipe au fost îm
părțite în două serii, astfel — 
BĂIEȚI, seria A : Farul CS$ 1 
Constanța, CSU Balanța Sibiu, 
Universitatea CSȘ Viitorul Cluj- 
Napoca, Politehnica Sportul 
Studențesc București ; seria B: 
Dinamo Oradea, Politehnica 
CSȘ Unirea Iași, Academia -Mi
litară Mecanica Fină București, 
IMUAS Baia Mare ; FETE, se
ria A : Politehnica CSȘ Timi
șoara, Rapid CSȘ 5 București, 
Mobila CSȘ Satu Mare, Robotul 
IPEP Bacău ; seria B : Progre
sul Stirom București, Chimistul 
CSȘ Hm. Vîlcea, Crișul CSȘ 2 
Oradea, Voința Brașov.

Formațiile care se vor clasa 
pe locul I în fiecare serie, pre
cum și ocupantele locurilor 1—4 
în ediția 1985—1986 a Diviziei A - 
(Steaua, Dinamo București, Ra
pid București, ICED CSȘ 4 
București la băieți ; Universi
tatea CSS Viitorul Cluj-Napo- 
ca, Voința CSȘ 2 
Olimpia București, 
Sportul Studențesc București la 
fete) vor forma grupa valorică 
1—6 a viitorului campionat na
țional ; celelalte vor evolua în 
grupa valorică 7—12. Campio
natul va începe (și la băieți și 
la fete) la 11 octombrie, prin 
întrecerile primului tur, eu eta
pe săptămînale (jocuri duble). 
Turneele finale se vor desfășu
ra pe grupe valorice 1—4, 5—8
și 9—12.
• începînd din toamnă, di

vizionarele B vor trebui să aibă 
în componență un jucător de 
1,98 m sau doi de 1,95 m, res
pectiv ‘o jucătoare de 1,80 m 
ori două de 1,77 m.

București, 
Politehnica

'• Pe: 
de juni< 
pele CS! 
Bucureșt 
Rapid B
• In 

juniori v 
pe mase 
nine, înc 
cîte 7 fo 
turneul 
aer libei 
care au 
pectivă s 
pînă la 
pre tere 
zgură) p 
tidele.
• Cer 

tru cami 
buie dep 
date : 15 
și de jun 
vizia A) 
vizia B
• Per 

fost stal 
campion; 
august.
• Tur 

lui repul 
lefi și fe 
și 12 sep

START IN campionatul
începînd de astăzi, timp de 

trei zile, pe aerodromul sportiv 
Ghimbav (Brașov) se vor des
fășura întrecerile Campiona
tului național de parașutism. 
Competiția programează pro
bele individuale de punct fix 
si acrobație, precum și proba 
de grup. Vor participa repre-

ADMINISTRAȚIA DE
■ ASTĂZI, joi, vă mal puteți 

încă juca numerele preferate la 
Tragerea obișnuită de vineri, 18 
Iulie. Ca întotdeauna, depinde 
numai de dvs. să vă amplificați 
șansele de cîștlg, prin sporirea 
numărului de variante jucate.

a Reamintim că, începînd de 
astăzi, s-au pus în vînzare bile
tele PRONOEXPRES pentru TRA
GEREA MARILOR CÎȘTIGURI 
de miercuri. 23 Iulie. Se acordă 
cîștiguri constînd în autoturisme 
..Dacia 1300“. excursii în R. P. 
Ungară și importante sume de 
bani De notat că se pot obține 
cîștiguri cumulate si chiar vari
antele achitate în proporție de 
25% pot beneficia de cîștiguri 
maxime. Este elocvent. în acest 
sens, exemplul participantului 
Duca Traian, din București, care 
la tragerea obișnuită PRONOIÎX-

NAȚIONAL DE PARAȘUTISM
zentanții tuturor centrelor de 
parașutism din tară și, cu acest 
prilej se va efectua o temeinică 
verificare a stadiului de pregă
tire atins de componența lotu
rilor naționale care se pregă
tesc pentru 
C.M. de la 
bric).

participarea la 
Ankara (septem-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PREȘ din » Iulie a.c. a cîștigat 

pe 
clș- 
Cu

nici de interesanta si avantajoa
sa TRAGERE LOTO 3 de dumi
nică. 20 iulie, care atribuie 
tigurl și pentru biletele cu 
mal 2 numere cîștigătoare.

cîș- 
nu-

24
(U

un autoturism „Dacia 1300“, 
un bilet achitat 25% șl ieșit 
tigător la categoria a n-a.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 

IULIE

EXTRAGEREA
34 29

EXTRAGEREA
18 4 45 19

16
1986
I : 6 27 23

a ll-a : 28

11

38

atît
TRAGEREA „MARILOR
GURI" PRONOEXPRES, 
se efectuează 3 extrageri, cu un 
total de 18 numere. • Nu uitați

mal promițătoare se anunță -------- ------------ cuști. 
la care

DE CÎȘTIGURI:FOND TOTAL
1.154.351 LEI, din care 280.047

*lei, report la categoria 1 și 
5.316 lei, report la categoria 2.
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Divizionarele A in ediția 1985-1986

* MAI BINE CA iN ANUL TRECUT, DAR SE POATE Șl MAI MULT!
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Spre deosebire de situația 
destul de critică prin care a 
trecut in campionatul anterior, 
ci nd primejdia retrogradării a 
planat asupră-i pînă în ulti
ma etapă. în sezonul de curînd 
încheiat Sport Club Bacău a 
avut mult mai nutine emoții. 
Prin propria sa evoluție, su
perioară celei din anul compe- 
titional precedent (cînd s-a 
clasat pe locul 15). ca și prin 
jocul rezultatelor înregistrate 
de celelalte candidate la retro
gradare. echipa băcăuană a 
scăpat de griji ceva mai de
vreme. astfel că a putut aborda 
liniștită, relaxată, meciul din 
etapa finală, cu Chimia Rm. 
Vîlcea. disputat pe propriul te
ren, în care a obținut o vic
torie confortabilă, la scorul de 
3—0. Cu aceste din urmă două 
puncte — adăugate celorlalte 
28 de pînă atunci — au și reu
șit băcăuanii să urce pe un me
ritoriu Ioc 10 în clasament, mal 
potrivit potențialului lor și 
speranțelor investite de cei ce 
ii susțin.

Semnificativ pentru compor
tarea constantă a echipei din 
Bacău este faptul că intre bi
lanțul realizat in tur și cel din 
retur s-ar putea pune un semn 
al egalității (14 puncte obținute 
în toamnă, cu 8 meciuri sus
ținute pe propriu] teren, deci 
—2 in „clasamentul adevăru
lui", și 16 puncte In primăvară, 
cînd a avut de disputat 9 me
ciuri acasă, deci cu același pa
siv la „adevăr"). Cu cîteva ex
cepții oarecum firești In difici
lele confruntări cu echipele din 
„cvartetul" fruntaș (înfrîngeri 
suferite de la Steaua și Dina
mo, rezultat egal cu Univer
sitatea Craiova) si una mai pu
țin previzibilă (remiza cu 
„Poli" Timișoara, din retur), 
S.C. Bacău și-a valorificat des
tul de bine avantajul de gaz
dă. Ea a făcut, în general, jo
curi bune, apreciate, pe pro
priul teren, demonstrîndu-și cu 
vigoare forța ofensivă, domi- 
nîndu-și adeseori net adversa
rele, obținind victorii clare și 
pe deplin meritate. In schimb, 
în deplasare, randamentul n-a 
mai fost același cu care ne o- 
bisnuise cindva, Ce-i drept, 
replica dată de băcăuani par

Faza golului prin care echipa băcăuană a ciștigat meciul din retur, 
disputat pe propriul teren, cu Victoria București

Foto : Aurel D. NEAGU
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CLUBUL SPORTIV
tori pugiliști. Ringul și apara
tele ajutătoare nu au pauză. 
„Despre Mircea Chelaru, Petrică 
Lupșa, Mihai Lupu, Ilie Udrea 
ș.a. veți mai avea ocazia să 
scrieți", nî se spune • SALA 
DE JUDO ȘI LUPTE este dota
tă cu toate cele necesare. Pe 
„tatami" și saltea (reporterul 
nu prea vede diferența !), tine
rii prind „tainele" celor voinici. 
Se transpiră din plin, dar efor
turile sînt răsplătite de rezul
tatele bune obținute de judoka 
Adrian Croitoru, Liviu Robu, 
Dănuț Poiană și Marian Io- 
nescu — componenți ai lotu
lui național • LA LUPTE, an
trenorul Costică Matei urmă
rește cu mare atenție pe 
Valerică Chitic. tin tînăr 
solid, de 130 kg. de la care 
așteaptă saltul valoric intr-un 
timp cit mai scurt. Și, după 
cum se muncește, avem motive 
să așteptăm cu încredere • PE 
TERENURILE DE TENIS, ani
mație deosebită. Cei doi dascăli, 
George Bucuroiu și Adrian Ro- 
șianu nu prididesc cu împărți
rea mingilor și... sfaturilor. Pe
rechile de jucători se schimbă 
la timpul anunțat. Se exersea
ză serviciul, „smatchul", lovi
turile de dreapta sau stînga, 
stopurile. Nu se omite nimic. 

tenerilor lor pe terenurile aces
tora a avut, nu de puține ori, 
consistentă, i-a pus pe aceștia 
în dificultate (ne reamintim în
deosebi de meciul de la Pitești, 
pe care F.C. Argeș l-a cîștigat 
greu, după multe emoții, cu 
4—3), dar nu le-a adus și be
neficiul de puncte scontat. Din 
cele 17 partide susținute „a- 
fară". echipa antrenată de Du- 

.A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V

1_____  10. S. C. BACAU
(procentaj 44,1 la sută) ; a obținut• Puncte realizate : 30 , ...

23 de puncte pe teren propriu șl 2 in deplasare.
• Golgclerii echipei : C. Solomon — 7 goluri, Tismănaru și

Vlsereanu — '" “
Adolf, Soșu 
cite unul
• Jucători ____ r .__ ___ _______ _____________ _____ ,

32, Ellsei 31, C. Solomon șl Borcea — cite 30, Artenl șl Avă
danei — cite 29, Șoiman 28, Blșcă 24, Mangeac șl Vlsereanu —

— Soșu 20, Adoll 19, Burleanu 17. lancu și Mangalagiu — 
Trimblțaș șl Arvlnte — cîte 8, Popa și ursică — cite 5, 
și Togan — cite 3, Manase 2, Floria ' 
beneficiat de • lovituri de la 11 m 
de Andrieș), una ratată (Andrieș).

cîte 6, Șoiman, A vădanei și Andrieș — cite 5, 
și Burleanu — cite 3, Bîșcă și Mangalagiu —
folosiți : 24; Tismănaru — 33 de meciuri, Andrieș

cite 22,
cîte 11,
Fenoli
• A

(toate
• Cartonașe galbene : 35; cele mal multe:
• Cailonașe roșii : ’ '

1.
: 5 transformate

nid unul.
A vădanei 5.

3

3

1
mitru Nlcolae-Nicușor (princi
pal) și Nicolae Vătafu (secund) 
n-a reușit să adune decit două 
puncte (care s-au dovedit In
să foarte prețioase), ca urma
re a victoriei realizate la Rm. 
Vîlcea In ultima etapă a 
turului.

Merituos, totuși, pe ansam
blul lui, bilanțul echipei băcă
uane în ediția recent încheiată 
(la care, dintre jucători, con
tribuția cea mai Însemnată 
si -au adus-o C. Solomon, Vis- 
creanu, Andrieș și Elisei) putea 
fi, desigur, și mai bun. Nu 
este o afirmație făcută din 
complezentă, cl bazată pe re
alitate. subliniată deopotrivă 
de conducătorii și antrenorii 
acestei echipe, că evoluția și 
rezultatele ei au fost parțial 
grevate, pe de o parte, de in
disponibilitatea unora dintre 
jucătorii de bază în anumite 
perioade (cazul lui Șoiman, de 
pildă, care — operat fiind — 
a absentat mult în retur), 
precum și de alte cauze vizînd 
îndeosebi exprimarea în joc 
sau acoperirea valorică a unor

UNIREA FOCȘANI
Adrian și Marian Voinea sint, 
de pe acum sportivi „consacrați", 
deși sînt încă la vîrsta junio
ratului. Alături de ei, Costel 
Stan, Ion Rainea, Daniel Vlase 
ș.a. dovedesc calități certe • 
I-AM LĂSAT PE TENISMENI 
și am ajuns la Stadionul „23 
August" și la sala de atletism. 
Județul Vrancea are ca probe 
prioritare săritura in lungime, 
semlfondul și marșul. Se lu
crează pe cicluri, de la copii la 
seniori. Antrenorii Ștefan Mun
tean, Fănel Iliescu și Costel Po- 
povici au grupe de atlet! și at
lete. Cîteva dintre fetele de aici 
cochetează cu marea perfor
manță. Lenuța Prescură (1500 
m), Liliana Palade (800 m), 
Nela Vlad (3000 m) și Mihaela 
Caraza (800 m) sînt doar cîteva 
dintre promisiunile antrenorilor 
pentru rezultate tot mai bune.
• SE MUNCEȘTE CU MIGA
LĂ, LA UNIREA FOCȘANI, 
cu sîrguință, cu rezultate pro
mițătoare. Și, așa cum spunea 
președintele Ioan Miron, „chiar 
dacă mulți dintre sportivii pe 
care îi descoperim și formăm 
ne părăsesc la un moment dat, 
pierind Ia alte cluburi, mai 
mari, noi ne vedem de treabă 
pentru progresul aportului ro
mânesc". 

posturi din formație. Se recu
noaște. astfel, că multe din 
cele SO de goluri primite au la 
origine greșelile individuale co
mise de apărători. După cum 
o bună parte din ele se dato
rează și nesiguranței portarilor 
(de altfel, la acest capitol, al 
portarilor, echipa din Bacău 
este cel mai mult descoperită 
valoric). Tn același timp, mai
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ales la meciurile de acasă, nu
meroase ocazii clare de gol 
create au rămas nefructificate 
din cauza deficiențelor mani
festate de jucători la finali
zare.

în perspectiva noului sezon, 
este — desigur — de presupus 
că actualul antrenor principal. 
Nicolae Vătafu, care cunoaște 
foarte bine echipa, cu părțile 
ei bune și cele mai puțin bu
ne, va sti (împreună cu condu
cerea clubului și jucătorii în
șiși) să Ie consolideze pe cele 
dinții și să le îndrepte pe cele 
din urmă, astfel ca în viitoarea 
ediție de compionat Sport Club 
Bacău să reușească nu numai 
a evita viitoarea luptei pentru 
rămînerea în Divizia A. ci 
chiar a se apropia de plutonul 
fruntaș, acolo unde îi era locul 
odinioară.

Constantin FIRĂNESCU

JUCATORUL-LIDER, 0 FLOARE RARĂ. S-O ÎNTREȚINEM CU GRIJĂ!
Reunirea, din 4 in 4 ani. in 

cadrul turneelor finale a re
prezentantelor tuturor conti
nentelor a însemnat, de fiecare 
dată, un..prilej de învățăminte, 
de transmitere a însușirilor și 
experienței dintr-o tabără tn 
cealaltă.

Nu constitue un secret faptul 
că, de-a lungul edițiilor, fotba
liștii europeni, frapați de ușu
rința tehnică în utilizarea ba
lonului, o dată întorși acasă au 
exersat-o din plin, așa după 
cum jucătorii sud-americani, In 
urma eșecurilor înregistrate pe 
stadioanele bătrînului conti
nent, au considerat necesar, la 
înapoierea în țară, să-și ame
lioreze pregătirea fizică, pre
cum și cunoștințele la capitolul 
tactică.

Prin transferul de care vor
beam s-a ajuns, treptat, în ul
timii ani, la o nivelare a valo
rii ansamblurilor sub aspectul 
colectiv și util al stăpînirii 
mingii, tot mal multi compo
nenți ai protagonistelor Mun- 
dialului mexican manevrînd-o 
doar atît cît este necesar și în 
plină mișcare pentru a se sus
trage pericolului iminent, la 
tot pasul, In fotbalul competitiv 
actual: criza de timp și de 
spațiu.

Consecința firească? O echi
pă, cuprinde, acum, nu numai 
un singur coordonator, ci mai 
mulți, din fiecare linie apărînd 
în permanență (indiferent de 
zona în care se desfășoară ac
țiunea) un jucător capabil să 
rezolve situația respectivă în 
cele mai bune condițiuni teh- 
nico-tactice; purtătorul tempo
rar al mingii (noțiune echiva
lentă astăzi cu aceea de coor
donator temporar) beneficiind, 
firește, de sprijinul coechipieri
lor demarcați. Indiferent, însă, 
de numărul fotbaliștilor capa
bili să ducă Ia bun sfîrsit dife
ritele faze, o echipă realmente 
competitivă trebuie să cuprindă 
în rîndurile ei (cel puțin) un 
jucător — lider ; pe acel fotba
list înzestrat cu o tehnică și 
clarviziune a jocului desăvîrșite, 
„înțeles" de ai lui ori de cîte 
ori realitățile din teren o 
impun.

Asemenea jucători dotați cu 
personalitate au fost, pe par
cursul Mundialulul, în destule 
echipe: Maradona, Valdano (Ar
gentina) — important: creatori si 
realizatori. Platini, Fernandez 
(Franța), Socrates, Julio Cesar, 
Josimar (Brazilia), Lerby, Elk-

Tineri antrenori cu reală vocație

UN SPECIALIST AL PROMOVĂRILOR 
ÎN DIVIZIA B

Crescut în „potcoava" Rapi
dului, Constantin Dinu a dăruit 
acestei echipe talentul și hăr
nicia lui, punind o... cărămidă 
trainică la frumosul succes, 
atunci rind giuleștenii au cuce
rit singurul lor titlu de campi
oni. Dar anii au trecut, Dinu 
a îmbrățișat meseria de antre
nor și la 43 de ani are mai bine 
de un deceniu de cind îndrumă 
pașii altora in sportul atît de 
iubit. Fără să-și facă mari ilu
zii, cu tenacitatea care-1 carac
terizează, a început (cum puțini 
fotbaliști buni o fac) munca 
„de jos", de la categoria onoa
re, încumetîndu-se să urce 
treptele performanței, o dată cu 
clasificarea de antrenor, și în- 
tenționînd acum să aspire la 
categoria I.

Justificată dorința sa dacă 
vom ține seama de primele lui 
rezultate. Intr-un timp relativ 
scurt, C. Dinu reușește fru
moasa performanță de a fi 
promovat pînă acum 3 (trei) 
echipe în Divizia B: Rova Ro
șiori. în 1981-’82, C.F.R. Paș
cani, In 1983-’84 și în această 
vară pe Unirea Slobozia.

Așadar, cine vrea să promo
veze la „B“, să-1 ia antrenor 
pe Dinu ! Cînd i-am spus acest 
lucru, cu modestia care îl ca
racterizează a zîmbit. „La Paș
cani, după promovare, ml s-a 
propus să rămin secundul lui 
Antohi, ceea ce cred că nu 
m-ar fi avantajat, față de foș
tii mei elevi. Acum, pentru că 
nu sînt de fel o pasăre călă
toare. pentru că relația antre- 
nor-club depinde de o seamă 
de factori, uneori și de oameni 

jaer (Danemarca), Cculemans 
Pfaff (Belgia). Francescoli (U- 
ruguay), Butragueno (Spania), 
Linecker (Anglia), Zavarov 
(U.R.S.S.), Romero (Paraguay), 
Khairi, Timoumj (Maroc), Bum 
Cha (Coreea de Sud).

„Clacajul" unora dintre aceș
tia (de exemplu al lui Platini, 
In semifinala cu R.F. Germa
nia) a fost, în cele din urmă,

DIN CONCLUZIILE MUNDIALULUI

și al echipei, așa după cum s-a 
Înregistrat și fenomenul invers 
cînd prestații mediocre ale _ an
samblurilor au antrenat căde
rea individualităților.

Un singur jucător de prim 
plan al Mundialulul mexican a 
reaistat. din start la sosire. Și 
acesta a fost Maradona. Mereu 
proaspăt și inspirat, abil și vi
clean în egală măsură (la pri
mul din golurile înscrise lui 
Shilton chiar mai mult decit 
era necesar), el a fost înțeles 
In intențiile lui de restul echi
pei și în momentele de dispa
riție premeditată din joc, un
deva în zonele laterale. Urma 

S-A PUS IH VlNZARE LOZUL VACANȚEI.

LOZUL VACANTEI

se atribuie > — ,

care nu sc prea pricep la 
fotbal, intenționez să rămin la 
Slobozia, dar mai Știi ?"

— Cum e la Divizia C ? Te 
întrebăm ca pe un „specialist" 
care câștigă, deci, mereu între
cerea aici...

— Destul de dură 1 Sînt pu
ține echipe cu valoare, care 
joacă fotbal, și mai multe care 
nu tc lasă să joci șl folosesc 
crampoanele mai mult decit 
latul sau ristul ghetei. La cele 
trei echipe am avut condiții 
bune, mai ales la Pașcani. I-am 
pregătii pe jucători, i-am în
demnai mereu să muncească, 
i-am așezat și bine în teren, și 
spre satisfacția mea, _și a lor, 
mi-am îndeplinit mereu obiecti
vul de promovare în Divizia B.

— Acum ar fi normal ea și 
antrenorul Dinu să promoveze 
In

— Nu mi-e teamă deloc. Dar 
asta nu depinde de mine, mai 
ales cind nu vorbești mult șl 
eînd nu ai incă o carte de vizită 
impresionantă.

— La Rapid, nu te-ai gîndit 
niciodată ?

— E prea mult și nici nu 
vreau să fiu un antrenor pasa
ger... îmi fac doar datoria față 
de fotbal; iar ce va fi, vom 
vedea. Fotbalul are nevoie de 
tehnicieni la toate nivelurile. 
La care să aspiri, asta depinde 
de puterea de a te autoaprecia 
la adevărata valoare.

Constantin ALEXE

o țîșnire spre interiorul terenu
lui, sincronizată cu transmiterea 
pasei și. nu o dată în aceste si
tuații, faza de gol era iminentă.

Scriem despre liderii de e- 
chipă ai Mundialulul inspirați, 
cu precădere, de reușitele asu
lui argentinian, dar gîndul ne 
poartă spre fotbaliștii români 
din trecut și de azi (Ozon, 
Constantin, Dumitriu II, Ion 
Ionescu, Dobrin, Dinu, Dumi- 
trache, Lucescu, Bălăci, Lung, 
Ștefănescu. Bbloni, T. Stoica, 
Hagi ș.a.), cu o valoare recu
noscută peste hotare, și a căror 
personalitate și-a pus o am
prentă vizibilă pe jocul echi
pelor lor. Asemenea jucători 
înzestrați (ca Gicâ Popescu, 
Stroia, Nuță, Stanici, Răducio- 
iu ș.a.) se găsesc din fericire 
pentru fotbalul nostru, în des
tule loturi divizionare, îndeo
sebi în echipele selecționate de 
juniori. Sînt la vîrsta fragedă 
în care — pentru a cuteza spre 
soluția tehnico-tactică rară, dar 
de mare eficiență — el au ne
voie de sprijinul pedagogic al 
antrenorilor. Sînt la vîrsta în 
care un sfat bun și oportun în 
această privință are darul să 
le crească și mai mult aripile...'

Gheorghe NiCOLAESCU

la toate agențiile și 
vînzâtorii volanți

Se obțin 
CIȘTIGURI 

SUPLIMENTARE 
din 

FOND SPECIAL, 
acordate de 

ADMINISTRAȚIA 
DE STAT LOTO- 

PRONOSPORT.

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



MARKKA PUICĂ Șl SORIN MATEI 
ÎNVINGĂTORI LA NISA

Nisa. Frumosul stadion de pe 
riviera franceză a găzduit marți 
seara tradiționalul concurs in
ternațional de atletism, așa 
numitul „Niscaia", o nouă etapă 
din cadrul „Marelui Premiu 
LA.A.F. — Mobil". Au fost din 
nou prezente multe dintre ve
detele atletismului interna
țional.

O comportare remarcabilă a 
avut iarăși Maricica Puică, de 
data aceasta Învingătoare în 
proba de o milă, in care a 
realizat timpul de 4:18,25. Cea 
de a doua clasată a încheia* 
cursa cu peste cinci secunde 
mai tirziu! ' Au succedat-o i 
Sue Addison (S.U.A.) 4:23,93,
Britt McRoberts (Canada) 
4:24,69. Mariana Stănescn (Româ
nia) 4:25,52, Lynn Williams 
(Canada) 4:25,57. Linda 
Detlefșen (S.U.A.) 4:29,49, Elly 
van Hulst (Olanda) 4:32,65. Este 
cea de a cincea victorie conse
cutivă realizată de atleta noas
tră tn acest periplu european!

Un succes la fel de frumos 
a realizat șl săritorul în înăl
țime Sorin Matei, recentul câș
tigător al medaliei de bronz la 
Jocurile Sportive Internațio
nale de la Moscova, unde a 
întrecut mai multe dintre 
personalitățile probei. De data 
aceasta, iată, el a mai între
cut și altele! Deci. Sorin Matei 
2,31 m, Milton Ottey (Canada)
2.28 m. Jake Jakoby (S.U.A.)
2.28 m, Gerd Nagel, Carto 
Thraenhardt (ambii din 
R.F.G.) și Patrick Sjoberg 
(Suedia) 2,25 m. etc. Un sincer 
bravo pentru săritorul român.

Alte rezultate: masculin ] 
400 mg: Harris (S.U.A.) —48,23; 
100 m: Imoh (Nigeria) — 
10.22; 800 m: Cramm (Anglia) 
— 1:43,62 ; 200 m : Mahorn
(Canada) — 20,34 ; 1090 ml 
Koskei (Kenya) — 2:17,01;
400 m s Tiacoch (Coasta de 
Fildeș) — 44,75 ; o milă :
Scott (S.U.A.) — 3:52,13, fe
minin : suliță ; Fatima Wht-

PE TERENURILE DE TENIS
A» luat sfirșlt, simultan, mai 

multe turnee de tenis desfășura
te în Europa • BAASTAD (Sue
dia), turneu feminin: Catarina 
Lindquist — Catrin Jexell (am
bele Suedia) 6—2, 4—0 a BOR
DEAUX (Franța) competiție pen
tru Marele Premiu: Paolo Cane 
(Italia) — Kent Carlsson (Suedia) 
0—4. 1—0. 7—5 • gstaad (El
veția), turneu In cadrul Marelui 
Premiu: Stefan Edberg (Suedia) 
— Roland Stadler (Elveția) 7—5, 
4—S. 6-1. 4—6. 6—1! a BAD

JOCURILE SPORTIVE INTERNATIONALE
(Urmare din pag. 1)

exemplare care au caracterizat 
pregătirea, de zi cu zi, a tine
rilor noștri gimnaști (nu mai 
vorbim acum șl de buna lor 
selecție!), competența cadrelor 
de specialiști care activează la 
Centrul olimpic de gimnastică 
masculină de la Reșița. Este 
vorba, între alții, de Dan Grecu 
— fostul campion mondial la 
inele, Ion Albu, Ștefan Hărgă- 
laș, îndrumați de Federația de 
specialitate.

Tinerețea echipei noastre este 
însăși dovada, poate cea mai 
grăitoare, că ea are, ceea ce 
se cheamă, o perspectivă cla
ră. Marius Tobă, pe care-1 a- 
preciem ca ,,șef“ al actualei ge
nerații de gimnaști, este un 
foarte bun exemplu.

Ar mal fi de vorbit șl despre 
emulația generală (sportivi, an
trenori, medici, alti specialiști, 
activiști ai gimnasticii) pentru 
ca ramura masculină a acestui 
sport să fie în măsură să se 
prezinte s! ea. pe plan inter
național, la aceiași nivel de 
competitivitate sau măcar a- 
prooiat de cel atins de gim
nastica noastră feminină.

Dar, pentru că veni vorba de 
fete, de joi va începe la O- 
limpiski întrecerea glmnaște-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BADMINTON • Concursul In

ternational de la Kuala Lumpur 
(Malayezia) s-a încheiat cu fi
nala probei feminine, tn care 
SDortiva chineză Shi Wen a în
vins-o cu 7—11. 12—10, 11—4 pe 
compatrioata sa Wu Jlanqlu.

ÎNOT a Ia cadrul concursului 
International de la Zagreb, iu
goslavul Kapor a cîștlgat proba 
de too m liber, cu timpul de 
62.86. Iar coechipierul său Petrici 
s-a situat ne orlmul loc la 400 m 

tebread (Anglia) — 79,74 m; 
200 m 4 Evelyne Ashford 
(S.U.A.) — 22,38 ; 3 000 m : 
Ingrid Kristiansen (Norvegia)
— 8:35,88 ; 400 m : Diane 
Dixon (S.U.A.) — 50,71 ; 
800 m: Florence Gioljtti 
(Franța) — 159,32; 400 mg: 
Debbie FHntoff (Australia) — 
54,00.
• Concursul international de 

maraton de to Addis Abeba a 
fost cîștiga* de atletul etiopian 
Mekoneh. înregistrat pe dis
tanța de 42,195 km cu timpul 
de 2.16:07. Pe locurile urmă
toare s-au situat coechipierii 
săi Nedi — 2.16:20 și Balcha — 
2.18:45. Primul clasat dintre 
eoncurențH străini a fost 
Belbrodov (U.R.S.S.) — locul 
șase In 2.24:45.
• Campionatele de atletism 

ale R.F. Germania au stabilit 
următorii cîștlgători : 100 m — 
Haaa 1048, 200 m — Lubke 
20,50, 400 m — Lubke 44,98, 
18 000 m — Herle 28:34,39. 400 
mg — Schmidt 48,59, 3 000 m 
obst. — Bg 8:28,34, lungime — 
Haaf tj» m. înălțime — M0- 
genburg 2.25 m. suliță — Gamb- 
ke 81.30 m 5 FEMEI : 100 m
— Heldl-Elke Gauge! 11,58, 
200 m — Gaugel 23,20. 10 000 
m — Kerstin Pressler 32:47,80, 
tn, suliță — Beate Peters 69,56 
greutate “ Claudia Ldsch 20,92 
m — record național.
• Cu prilejul' campionatelor 

Poloniei, to Varșovia, sprinte
ra Eva Kasprzyk a stabilit un 
nou record național în proba 
de 100 tn cu rezultatul de 
10,93 a. Proba masculină de a- 
runcarea greutății a revenit lui 
Helmut Kriger cu 21,30 m.
• La Kiev au loc campiona

tele Uniunii Sovietice. 100 m
— Brezghln 10,28. 5 000 m — 
Dasko 13:32,19; FEMEI: 100 m
— Trfaa Sliusar 11,22. 5 000 m
— Svetlana Ulmasova 15:26.56, 
greutate — Natalia Lisovskala 
21,38 m.

KISSINGBN (R.F.G.), competiție 
to circuitul .satelit* al R.F.G.: 
Hans Dleter-Beutel (R.F.G.) — 
Jose Fernandez (Chile) 6—J, 7—4 
• DEVENTER (Olanda), turneu 
ta circuitul „satelit* al Olandei: 
Simone Schilder — Title Wllmlnk 
(ambeta dl» Olanda) 4—1, 4—4,
Magnus Gustafsson (Suedia) — 
Bernard Bolleau /Belgia) 7—1, 
4—1. Johan Vekemans. Tom 
Nljssen (Olanda) — Gustafsson, 
Richard Bergti (Suedia) 6—4, 6—3.

7
lor (echipe, -individual compus, 
concursul pe aparate). România 
va fi reprezentată de echipa ei 
de junioare, cu unele fete 
care au evoluat, anul acesta, 
la Campionatele Europene de 
junioare din R.F. Germania, de 
la Karlsruhe.

★
Mai înainte de a vă prezen

ta rezultate de la concursul pe 
aparate se cuvine să reamin
tim că la individuaal compus, 
Tobă s-a clasat al 10-lea (o 
poziție onorabilă), cu 113,400 p, 
iar ceilalți colegi ai săi au o- 
cupat locul 15, Gherman 
(113,050 p) și 18, Pîniea (112,050 
Pl

iată rezultatele înregistrate : 
sărituri : 1. Valeri LiukLn
(U.R.SJ3.) 19,425 p, 2. Ștoican 
(România) 19,300 p, ...6 Gher
man (Rom&nia) 19,100 p; cal 
eu minere : 1. Valentin Moghil- 
nîi (U.H.S.S.) 19,800 p, ...3. Ri- 
zan (România) 19,500 p; bară 
fixă: 1. Iurl Korolev (U.R.SS.) 
19,800 p ... Gherman 19,000 p ț 
paralele : 1. Moghilnîi 19,650 p, 
—5. Gherman 19,500 p, ...8. Ri- 
zan 18,600 p; sol : 1. Korolev 
19,700 p; inele : 1. Moghilnîi și 
Korolev 19,800 p, ...4. Tobă 
19,350 p.
• în ziua a doua a turneului 

masculin de volei, reprezenta-

libcr în 4:02,44. în întrecerea fe
minină. înotătoarea engleză Jane 
Swift a terminat învingătoare tn 
două orobe: 56 m liber — 28,03 
«i IOT m liber — 1:00,39.

MOTO • Campionatul Mondi
al de motocros la clasa 500 cmc, 
a programat la Hawkstone (An
glia) un concurs. In care victo
ria a revenit sportivului belgi
an Georges Jobe, pe o motoci
cletă „Kawasakl*. Lider al cla
samentului general se menține

Turul Franței MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL FEMININ LA ȘAH

a pătruns în Pirinei

BERNARD HINAULT

ESTE NOUL LIDER
PARIS. — Etapa a 12-a 

(Bayonne — Pau) a Turului 
ciclist al rranței a revenit ru
tierului spaniol Pedro Delgado, 
cronometrat pe distanța de 217,5 
km cu timpul de 6.03:18.

In clasamentul general, pe 
primul loe a trecut francezul 
Bernard Hinault, urmat de co
echipierul său. americanul 
Greg Lemond la 5:55 și elve
țianul Un Zimmermann la 6:22.

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET
MADRID. In cadrul grupelor 

semifinale, de la Barcelona și 
Oviedo, ate Campionatului 
Mondial masculin de baschet, 
s-au desfășura* In mijlocul u- 
nui uriaș interes, cîteva partide 
decisive, cu implicații hotărâ
toare pentru momentul actual, 
și mai ales pentru momentul 
următor al competiției.

Desfășurarea partidelor a 
ridicat cu multe, foarte multe 
grade atmosfera, și așa teribil 
de „încinsă" din sălile care a- 
dăpoatese disputele. Două 
meciuri, in mod special, au 
reținut atenția, căci ambele 
vizau primul loc din fiecare 
grupă semifinală. Astfel, la 
Barcelona, Uniunea Sovietică a 
întilnit revelația acestei a 10-a 
ediții a C.M. reprezentativa 
Braziliei. înaintea partidei am
bele formații erau neînvinse. 
La capătul unui joc foarte 
frumos, cu multe momente de 
mare calitate, echipa sovietică 
șl-a apropriat o victorie clară, 
cu 110—101 (62—50), dominînd
lupta de sub panouri si rea- 
lizînd coșuri superbe din mai 
toate pozițiile. In aceeași grupă 
A. de la Barcelona, Spania — 
Cuba a fost o întîlnire care a 
stat, majoritatea timpului, pe 
muchie de cuțit. Victoria a re
venit în extremis • gazdelor,

DE LA MOSCOVA
tiva U.R.SJS. a învins cu sco
rul de 3-0 (15—7, 15—5, 15—9) 
formația Poloniei, iar selecțio
nata S.U.A. a întrecut tot cu
3— 0 (15—7, 15—10, 15—13) echi
pa Japoniei. Alte rezultate; 
Bulgaria — Cehoslovacia, 3—0 
(15—10, 15—10, 15-8); Franța — 
Brazilia 3—0 (15—8, 15-8,
15—11).
• Au continuat întrecerile 

competiției de handbal, în care 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : masculin: U.R.S.S. — 
S.U.A. 23—19 (13-8); Islanda — 
Polonia 22—21 (11—11); femi
nin: Ungaria — S.U.A. 21-12 
(8-7); R.F. Germania —> Da
nemarca 17—16 (10—8); U.R.S.S. 
— Japonia 40—18 (20—10).

• In semifinalele probei de 
simplu masculin din cadrul 
turneului de tenis, ce se des
fășoară în localitatea Iurmala, 
Andrei Cesnokov (U.R.S.S.) l-a 
întrecut cu 6—1, 7—5 pe Brad 
Plrș (S.U.A.), iar Marian Vaj- 
da (Cehoslovacia) a dispus cu
4— 6. 7—5. 6—2 de Aleksandr
Zverev (U.R.S.S.). Rezultate în
registrate în semifinalele pro
bei feminine : Caroline Kuhl
man (S.U.A.) — Larisa Savcen- 
ko (U.R.S.S.) 6—2, 3—6. 6-4; 
Beverly Bowes (S.U.A.) —
Șvetlana Parhomenko (U.R.S.S.) 
6—1, 6—1,

englezul David Thorpe, cu 257 p, 
secundat de belgianul Andre 
Malherbe — 247 p.

POLO • Primele meciuri dis
putate în turneul Internațional 
de Ia Zagreb s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: U.R.S.S. 
— R.P. Chineză 15—7 (4—2, 5—2, 
2—#. 4—3): Ungaria — Australia 
7—4 (1—1, 3—0. 1—2. 2—1) ; Ita
lia — Bulgaria 14—4 (3—2 5—0.
5—1. 1—1): Iugoslavia — Japonia 
tS—5 (5—J. 3—0. 4—2. 3-0)

SOFIA. 16 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat meciul 
pentru titlul mondial feminin 
de sah dintre actuala campioa
nă Maia Ciburdanidze (U.R.S.S.) 
și compatrioata sa Elena 
Ahmilovskaia va începe la 2 
septembrie la Sofia. Meciul 
cuprinde 16 partide dintre care 
primele 8 se vor juca ta

REGATA CAMBRIDGE -
ISTANBUL, 16 (Agerpres). — 

Ediția din acest an (a 133-a) a 
tradiționalei curse de canotaj 
dintre echipajele universităților 
engleze Cambridge și Oxford a 
fost repetată. într-un cadru 
inedit, to Istanbul pe apele 
Bosforului. în apropiere de 
Cornul de Aur. Mii de specta- 

puternic susținute de public, 
cu scorul de 78—77 (37—47). în 
al treilea meci, care a opus 
echipele Israel și Grecia, prima 
formație a cîștigat cu 82—79 
(35—42).

în grupa B, semifinală, ta 
Oviedo, spectatorii, dar și spe
cialiștii, au asistat la o mare 
surpriza. Echipa S.U.A. a în
trecut Iugoslavia cu 69—60 
(37—30). După ce pînă acum 
formația „plavilor" a mani
festat, ia toate meciurile, o su
perioritate zdrobitoare, iată că 
în. merita eu reprezentativa 
S.U.A., americanii au dirijat 
mal bine jocul, au stăvilit 
atacurile iugoslave șl au rea- 

IOTURILE DE VOLEI IN CONFRUNTĂRI INTERNATIONALE
(Urmare din pag. 1)

culină s-a întors de la puter
nicul turneu din capitala Bul
gariei „Cupa orașului Sofia* 
(victorii cu Brazilia, Cehoslova
cia, R.D. Germană și înfrîngeri 
la Polonia și U.R.S.S.), progra
mul reprezentativelor noastre 
este în continuare dens în par
ticipări ta competiții oficiale 
și amicale.

Echipa de junioare mici a 
României a plecat în R.P.D. 
Coreeană, unde va lua parte, 
în ultima decadă a lunii, la 
tradiționala competiție „Tur
neul Prietenia", iar formația de 
juniori mici participă la un 
turneu amical în Ungaria, la 
Nyiregyhaza, alături de echi
pele Cehoslovaciei, Poloniei șl 
țării gazdă, competiție pregă
titoare a startului în „Tur
neul Prietenia" ce va avea loc 
ta U.R.S.S., la Moghilev, la 
sfîrșitul lunii viitoare. La rîn- 
dul ei, reprezentativa de ju
niori mari (tineret) își va con
tinua pregătirea pentru C.E. 
(17—24 august, în Bulgaria) 
participînd la un turneu inter
național în R.D. Germană, în
tre 1 șt 4 august, și susținînd

La zi

ANTI-APARTHEID!
La 24 iulie va avea loc fes

tivitatea de deschidere a unei 
noi cdltU (a Xni-a) a com
petiției Internationale poli
sportive. Jocurile Common- 
wealthulul. Gazdă va fi Ia
răși. după mal bine de un 
deceniu. orașul Edinburgh 
din Scotia. De la întrecerile 
Ia care. Initial, șl-au anunțat 
participarea peste 3000 de 
SDortivi din 58 de târî, vor 
lipsi Insă unele țări din Afri
ca Neagră. Absenta acestora 
este determinată de faptul că 
Anglia Întreține încă legături 
cu Africa de Sud șl că în 
echipa engleză de atletism fi
gurează atleta Zola Budd. 
După cum se știe, Zola Budd, 
campioană mondială la cros, 
recordamnă mondială la 5000 
m. este originară din Africa 
de Sud. ea devenind cetătea- 
nă engleză abia In 1934. doar 
cu puțin timp înaintea Jocu
rilor Olimpice de Ia Los An
geles.

De altfel, chiar componen- 
til de culoare ai echipei An
gliei au cerut excluderea a- 
cesteia din formație. poate 
nu atît că ea provine din 
„patria apartheidului". ci 
pentru că nu sl-a manifestat 

capitala bulgară, iar celelalta 
opt Intr-ua oraș din R.S.S. 
Gruzină. Prima jumătate a în- 
tîlniril se va încheia La- 27 
septembrie. partidele urmînd 
să aibă loc marțea, joia și 
sîmbăta. Directorul meciului va 
fl Andrei Malcev (Bulgaria), 
iar arbitru principal R. Măriei 
(Iugoslavia).

OXFORD PE... BOSFOR !
tari au urmărit cursa încheiată 
ta podul Galata după 3 650 m, 
cm victoria studenților de la 
Cambridge. Prima ediție a 
cursei Oxford — Cambridge a 
avut loc ta anul 1829, în palma
res figurînd 70 de victorii pen
tru Cambridge, 62 Oxford și 
0 sosire „Dead Heat".

lizat un marcaj eficace asupra 
celui mai bun jucător iugoslav, 
Drazen Petrovici.

Si meciul Italia — Argentina 
s-a încheiat, de asemenea, cu o 
surpriză, victoria europenilor, 
cu 78—70 (38—31), iar Canada a 
dispus de R.P. Chineză cu 
95—81 (48—48).

în urma acestor rezultate, 
după desfășurarea a cinci 
etape în cadrul grupelor semi
finale, cele două clasamente se 
prezintă astfel : GRUPA A : L 
U.R.S.S. 10 p, 2. Brazilia 9 p,
3. Spania 8 p, 4. Israel 7 p. 5. 
Cuba 6 p. 6. Grecia 5 p ; 
GRUPA B : L S.U.A. 9 p, 2. 
Iugoslavia 9 p. 3. Italia 8 p,
4. Argentina 7 p, 5. Canada 
7 p. 6. R.P. Chineză 5 p.

apoi (9—14 august) cîteva 
jocuri bilaterale, la Bistrița, cu 
puternica formație a U.R.S.S.

Agendă competițională bogată 
și pentru prima reprezentativă 
masculină a țării : la sfîrșitul 
acestei luni voleibaliștii noștri 
vor lua startul într-o nouă 
competiție, „Cupa Eliberării", 
la Bratislava, iar ia jumătatea 
lunii viitoare se vor deplasa în 
Polonia pentru 3 partide ami
cale cu echipa țării gazdă, în
cheind sezonul internațional cu 
tradiționalul Turneu interna
țional al României ce va fi 
găzduită de Brașov la care și-au 
anunțat participarea reprezenta
tivele Bulgariei. Cubei. R.D. 
Germane și Ungariei. Pentru 
naționala Â feminină cea mai 
apropiată competiție interna
țională va fi tradiționalul „Tro
feu Tomis" (5—7 august), la 
Constanța, alături de ea anun- 
țîndu-și pînă acum prezența 
formațiile Cubei, Franței șl 
echipa noastră de junioare 
mari, participantă la faza fi
nală a C.E. din Bulgaria.

Agendă bogată pentru toate 
loturile care sperăm să contri
buie la creșterea valorică a 
voleiului nostru..,

în vreun fel dezaprobarea 
fată de această Inumană po
litică practicată In Republica 
Sud-Africană. De altfel, așa 
cum se scrie tatr-o depeșă, 
din Londra, a Agenției France 
Presse. unul dintre antrenorii 
echipei, fostul campion euro
pean la triplu, Kellli Connor, 
a spus referindu-se la Zola 
Budd: „Această este o atletă 
fantastică, dar datorează o 
explicație echipei Angliei a- 
supra motivelor pentru care 
ea nu Ia poziție Împotriva 
aparheidului!*.

Romeo VtlARă
P.S. După o discuție foarte 

aprinsă, de mal multe ore. 
Federația Jocurilor Common- 
wealthulul a decis să nu ad
mită participarea la con
cursuri a Zolel Budd sl 
Annettei Cowley (o înotătoa
re engleză, originară sl ea 
din Africa de Sud) deoarece 
art. 34 din regulamentul de 
funcționare al amintitei fede
rații stipulează. In mod ex
pres. că un participant la 
Jocuri trebuie să fie născut 
tntr-o tară membră a Com- 
monwealthului. Șl R.S.A. nu 
este 1


