
Astăzi, la baza hipică din Sibiu

START ÎNTR-0 NOUĂ EDIȚIE 
A CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE

DE CĂLĂRIE ALE ROMÂNIEI
k A Intrat In tradiție ca, la 
' mijlocul lunii iulie, la baza 

hipică din Sibiu să se desfă
șoare Întrecerile Campionatelor 
Internaționale de călărie ale 
României, la actuala ediție par- 

! ticipînd sportivi din Bulgaria,

lor posibilitatea unei bune ve
rificări Înaintea unor întreceri 
de anvergură, la startul cărora 
mulți dintre călăreți vor fi pre- 
zenți in perioada următoare. 
Antrenorii noștri se bazează 
pentru actualul concurs, pe o 

serie de călăreți cu 
o bună experiență, 
care au cîștigat in 
decursul anilor 
multe întreceri in
ternaționale : Ale
xandru Bozan, 
Mircea Neaga, 
Gruia Deac. Ionel 
Bucur, Ioana Da
vid, Consiantin 
Albert, Florin Geor
gescu. Teodor
Pancă, Silvana To- 
dea. Marin Fiera- 
ru, Titel Răduca- 
nu. George Păsă- 
rin s-a., cărora li 
se adaugă și com- 
ponentii lotului de 
juniori — Petre 
Ionescu. Albert 
Mocanii. Ootavian 
Hanes, Gheorghe 
Claudiu. Nicolae 
Diaconescu. Con
stantin Păsări n — 
care se pregătesc 
pentru Campiona-
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Pe lacurile Buftea și Vidraru

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII SE PREGĂTESC TEMEINIC
PENTRU A REDA STRĂLUCIRE „FLOTILEI11 NOASTRE

i Mircea Neagu, unul din componența de 
bază ai lotului, într-e spectaculoasă săritură 

Foto : V. CÎRDEI — Sibiu
R. D. Germană, Polonia și, 
bineînțeles, din tara noastră.

înscris în calendarul federa
ției internaționale, concursul de 
la Sibiu s-a bucurat, de fie
care dată, de o deplină reu
șită, disputele oferind numero
șilor iubitori ai echitației un 
spectacol sportiv de calitate. A- 
ceastă a Vil-a ediție (a debu
tat în 1979) oferă competitori-

tele Balcanice, pro
gramate la înce
putul lui septem
brie. Alături de 
sportivii noștri îi

menționăm pe Falk Sieling, 
Frank Thorn, Ulii Illinger, 
Matev Radomir. Petar Geor- 
giev. Emil Enev ș.a., călăreți 
talentați, pe unii dintre ei 
spectatorii cunoscîndu-i de la 
concursurile precedente.

Astăzi, de la ora 15, are loc 
prima probă a campionatului, 
întrecerile continuînd sîmbătă 
și duminică.

Am intrat în a doua jumă
tate a sezonului fle caiac-ca- 
noe, după o suită de mari re
gate Internationale, unele tre
cute cu bine de sportivii ro
mâni, altele — prin rezultate
le modeste obținute — amin- 
tindu-ne de evoluția sub po
sibilități la ultimele C.M. Ur
mează o perioadă de „calm 
plat" pentru reprezentanții pa- 
delei si pagaei noastre, cu 
multi kilometri pe apele liniș
tite de la Buftea și Vidraru. 
cu multe piste de control ce 
vor definitiva viitoarele echi
paje pentru marele examen 
din august, de la Montreal — 
Campionatele Mondiale din 
Canada.

Anul trecut, finalul stagiunii 
la caiac-canoe s-a desfășurat 
pe pista perfect balizată a 
C.M. de la Hazewinkel. din 
Belgia : Aurel Macarencn — 
donă medalii de bronz în pro
bele de canoe simpla 500 și 
1000 m. Anul acesta, prima re
gată internațională de anver

gură a avut loc pe aceeași 
cunoscută pistă nautică : Au
rel Macarencu — locul I la 
canoe simpla 1 000 și 10 000 m, 
locul secund la 500 m.

rencu in fruntea probei de C 1 
— 1000 m, locul doi la CI — 
10 000 tn. Pe pista de la We- 
dau a fost prezentă mai toată 
elita caiacului și canoei din

Macarencu și antrenorul său Ivan Patzaichin, acum in linie 
dreaptă spre „mondialele" din august, de la Montreal

in perspectiva viitorului sezon competitional

LA CLUBUL VOINȚA BUCUREȘTI, VACANTA S-A Șl TERMINAT I

Debut promițător, valoare 
confirmată și în alte concur
suri internaționale, ultima 
mare Întrecere din acest mij
loc de sezon nautic fiind con
semnată, nu de mult, la Duis
burg : din nou Aurel Maca-

Europa și din alte părți ale 
lumii. A fost prezent și Ivan 
Patzaichin, antrenor — tmpreu-

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2-3)

în vreme ce secțiile de at- 
lotism, canotaj (cu performan
țe valoroase in cadrul loturilor 
reprezentative și campionatelor 
naționale), box, ciclism, orien
tare turistică și șah se află în 
plin sezon competițional, la 
clubul sportiv Voința Bucu
rești alte discipline se află 
tn așa-zisa vacanță estivală. 
De ce „așa-zisă“ ? Pentru că, 
de fapt, odihna sportivilor care 
și-au încheiat participarea la 
campionatele ‘
scurtă durata, 
căpetenie fiind, 
pînă in 
pentru o _ . . __ _ ____
bună la întrecerile oficiale in
terne și internaționale.

Echipa feminină de baschet, 
de pildă, dorește ca în sezonul 
1986—1987 să se implice mai mult 
în lupta pentru titlu (anul a- 
cesta s-a clasat „doar" pe lo
cul secund) și să aibă o pres-

țării a fost 
preocuparea 

de acum 
toamnă, acumulările 

participare cit mai

de 
de
Și

tație onorabilă în „Cupa Lilia
na Ronchetti" (și nu cum a fă
cut anul trecut, cînd a pierdut 
lamentabil în fața formației 
Partizan Belgrad). In acest 
scop, antrenoarea secundă Ro- 
dica Ungureanu (antrenorul 
principal, Marian Strugaru, este 
și antrenor al lotului reprezen
tativ. din care fac parte, dintre 
jucătoarele Voinței, Rodica Ju- 
gânaru. Elena Filip, Elena Va
sile ; în echipa națională de 
junioare sînt selecționate : Ro
xana Șteîan, Anamaria Gera și 
Ioana Cocîrlan) — a pornit la 
treabă cu celelalte baschetba
liste, precum și cu patru-cinci 
sportive foarte tinere, bine do
tate din punct de vedere fizic 
(talie impresionantă, gabarit 
pe măsură), în care se pun 
mari speranțe că, nu peste 
multă vreme, vor fi capabile 
să întărească formația divizio
nară A. Deocamdată, antrena-

mentele au drept scop îmbună
tățirea pregătirii fizice, a cali
tăților atletice, dar nu este ne
glijat nici lucrul cu mingea.

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn pag 2—3)

• CAMPIONATELE MONDIALE OE ATLETISM

(Amănunte

LA BASCHET
în pag. a 4-a)

ALE JUNIORILOR

DE LA „VETERANUL11 RUGBY,
CANOTAJULLA NOUL

DIVIZIONARELE A DE LUPTE LIBERE
LA A DOUA ETAPA A RETURULUI

întrecerile 
te libere au 
doua etapă 
gramată duminică, de la 
10, în mai multe localități. Și 
de această dată, în toate cele 
patru serii ale competiției di
vizionare sînt întilniri aștepta
te cu interes, fie pentru ocu
parea primelor locuri — care 
asigură echipelor respective 
participarea la turneul final 
pentru desemnarea laureatelor 
acestei ediții —, fie pentru evi
tarea retrogradării.

Din seria I se detașează tri
unghiularul de la Reșița : Ra
pid Arad — Precizia Blaj — 
C.S.M. Reșița. In turul cam
pionatului, reșițenii au termi
nat la egalitate (5—5) cu ară
denii, la Arad. De astă dată, 
mai mult ca sigur, C.S.M. va 
valorifica „avantajul terenului". 
Din aceeași serie rețin atenția 
și partidele de la CIuj-Napoca, 
în număr de 5, îndeosebi Voin
ța din localitate cu UNIO Satu 
Mare și cu Armătura Zalău. 
Cea de a IV-a formație, Meta
lul IURT Lugoj, are șanse re
duse. „Capul de afiș“ al seriei 
a Ii-a este deținut de triun-

Diviziei A de lup- 
ajuns la cea de a 
a returului, pro- 

ora

de la Hunedoara :
Con-
Con-

ghiularul
Steagul Roșu Brașov — 
structorul Hunedoara - 
siructorul Tg. Mureș. Hunedo- 
renii se vor strădui să se rea-

(Continuare în pag. 2-3)

• Cu cîțiva sportivi in lotu
rile olimpice de perspectivi 
(printre care : atleta Denisa 
Zăvelcă și luptătorii de greco- 
romane Ionei Mirea, Doru 
Spetcu și Ion Balcan), județul 
Olt se străduiește \ă se ' ' 
greze treptat in circuitul 
formanței. Numărul, 
capabili să se afirme pe 
național (și internațional) 
susceptibil de creștere, 
sita J’
Anul trecut au fost testați 
peste 35 000 de copii și juniori 
(in 15 ramuri de sport), fiind 
păstrați circa 1 000. Mulți, 
totuși! Pentru că e greu dc 
crezut că toți vor deveni miine 
mari performeri • Încurajator 
este felul cum se pregătesc 
pentru a atinge noi parametri 
valorici handbalista Camelia 
Ciocîrlan, modelistul Marian 
Jumugă sau orientarista Mi- 
rela Mitroi; cu ambiție, cu 
responsabilitate. „Altfel, Mirela

inie- 
per- 
celor 
plan 
este 

Dacă 
selecției ar fi mai deasă, 

trecut au

VENIT
n-ar fi reușit să domine între
cerile din campionatul repu
blican" sublinia Marian Bogdan, 
sufletul acestei ramuri de sport 
in Slatina și tn județ • 
Convinge felul cum prof. Iulian 
Dobre. antrenor la F.C. Olt,

\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Secvențe sportive
din județul Olt

conduce eșaloanele speranțelor 
in fotbal. Doi dintre foștii «ăi 
elevi, Ciurea și M. Popescu 
sint titulari în „echipa mare", 
in timp ce alții (Răduț, Mladin, 
Mihali, P. Marin, Stancu, Petre 
Cornel, Cazangiu, Mitrol, Raicu, 
Dudan, Mozăceanu) fac pași 
hotăriți spre devenire. „Dorim 
să spunem un «adio, păsărilor

călătoare!» și nu vom putea 
face aceasta decît modelîndu-ne 
proprii copii și juniori 1“ Cb 
două antrenamente pe zi, fără 
nici o concesie la prezență ți 
efort, cu seriozitate ți spirit 
angajant, un astfel de obiectiv 
are toate șansele să fie implinit 
• Se vrea mai mult de la 
rugbyștii lui I.O.B. Balș, care Ia 
un moment dat s-a aflat 
intre candidatele pentru Divizia 
A, ca apoi să treacă în plan 
secundar. Tradiția sportului eu 
balonul oval in Balș (rugbyui 
se joacă de peste 20 de ani) 
obligi la mai mult. Este • 
obligație pentru sportivi, pen
tru tehnicieni, dar și pentru 
cei care au datoria să sprijine 
activitatea sportivi de perfor
manți • Este lăudabil efortul

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2—3)

SPECTACULOASE ÎNTRECERI 
ÎNTRE CONSTRUCTORI

Lucrătorii din con
strucții, care și-au dis
putat, la sfîrșltul 
săptămânii trecute, în 
Capitală, finalele pe 
țară la handbal, polei 
și tenis de timp. în 
tradiționala lor com
petiție „Cupa construc
torului", ajunsă la a 
VIII-a ediție, au furni
zat întreceri pasio
nante. spectaculoase, 
urmărite cu interes 
de numeroși specta
tori (iată că și com

petițiile de masă din 
cadrul Daciadei tre
zesc interes .în rîndul 
iubitorilor de sport). 
Mărturie stă și a- 
ceastă imagine de la 
meciul dintre echipele 
de handbal T.A.G.C.M. 
Constanța fi I.U.T. 
București, cîștigat la 
limită (30—29) de pri
ma formație...

Text și foto : 
Nicolae TOKACEK
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Zilele acestea, de la jumătatea lui iulie, s-ar putea să fie 
zilele cele mal „călduroase” din activitatea școlară a multor 
tineri absolvenți de liceu. Acum au loc concursurile de 
admitere ta Invățămîntul superior, probabil pentru cei mal 
mulțl dintre zecile de mii de candidați momentul cel mai 
greu dintre toate cele cu oare se confruntă un astfel de 
tlnăr. Trebuie să fi realmente foarte bine pregătit, dar să 
ai nervi de oțel pentru a-ti Infringe «tarea firească de 
emoție, să le poți „aduna" cit mai repede și dt mai precis 
ta fața petecului de hirtie al lucrărilor de admitere ! Mate
matică, fizică. chimie. biologie, română, desen dnt
materiile studiate șl răsstudiate, și nu o singură dată, ci 
de mal multe ori. in atîtea si atîtea ore de cuprinzătoare 
pregătire.

Toți, sau. în orice caz, marea majoritate a candidaților, 
nu rint doar bine, d foarte bine pregătiți 1 Există. in 
funcție de profilul fiecărei facultăți, anume materii pentru 
concursul de admitere. Există insă unele care, ea TEST O- 
BLIGATORIU. de preselecție, au anume exerciții fizice, 
haremuri din atletism. Și nu doar Institutul de Educație 
Fizică, d, lată și Facultățile de metalurgie, mine, petrol, sil
vicultură, piscicultura ș.a. Pentru a putea ajunge să-și 
demonstreze cunoștințele la matematică sau la fizică, un 
candidat trebuie să arate mai Intîi, intre altele, dt poate să 
alerge de repede pe 100 m șl pe 1000 m, ori că știe să 
Înoate. Există haremuri precise, nu foarte pretențioase, vi- 
zind buna dezvoltare fizică a unui tlnăr, care, de-a lungul 
anilor de liceu, a mai avut de trecut asemenea norme. Aici 
intervine, Insă, un mare, foarte mare dar I Din păcate, 
stat destul cei care, dintr-o condamnabilă comoditate a 
lor (și deopotrivă • părinților) utilizează fol de fel de 
motive pentru a se sustrage de la orele de educație fizică, 
de la trecerea normelor Școlare șl care, mal mult, consi
deră aceste cifre sa pe niște cerințe minore, nu le acordă 
nici un fel de importanță. Pregătirea tor pentru 
CONCURSUL DE ADMITERE se rezumă doar la materiile, 
să zicem, matematică d fizică, cărora le dedică zeci si zeci 
de ore. dar nici măcar rfteva ore ri pregătirii fizice. <3ți 
dintre candidați au venit pe vreun stadion să se „aeri
sească" după atîta învățat și să se pregătească pentru cursa 
de 100 m ori pentru cea de 1000 m? Puțini, foarte puțini. 
Astfel că au fort realmente ta van șiroaiele de lacrimi 
lzvorite din cauza eliminării premature ta examenele de 
admitere.

Ar fi bine, ca, măcar acum, țntr-o perspectivă viitoare 
— cine ar trebui să audă, să-și deschidă bine urechile — 
din acest punct de vedere să nu mal existe șiroaie de 
lacrimi 1 Asemenea concursuri vor fi și la anul, și ta anii 
viitori, ori — ta mod sigur — cerințele de ordin FIZIC ale 
METALURGIEI, ale altor facultăți, nu se vor schimba chiar 
atit de repede. Atenție, deci, la orele de educație fizică din 
școli și licee, atenție la pregătirea individuală, pentru tre
cerea normelor. Dar, chiar șl fără aceste norme in față, 
exercițiile fizice ajută la Îmbunătățirea stării generale de 

sănătate a tineretului nostru L..
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Romeo VILARA I

Numeroșii simpatizanți ai clu
bului din Giuleștl își reaprind 
in inimi speranța unui „Rapid" 
de calibrul celui de acum 20—25 
de ani, rfnd domina cu auto
ritate cursele voleibalistice In
terne șl Internaționale. Noua 
garnitură, condusă de Ion Șoa- 
că și Daniel Drcc, a urcat (deo
camdată) panta deloc ușoară 
spre ^A“ — pantă pe care a 
mai urcat-o in cîteva rinduri, 
in ultimii ani, dar făcindu-j și 
returul de fiecare dată — și 
pare pregătită, 
mărturiseau cei 
să nu mai dea 
permanentizeze 
nla principală. Ambițiile sînt 
mari in „casa" noului Rapid, 
înconjurat cu multă atenție de 
conducerea clubului și a sec
ției de volei (președinte de 
onoare Constantin Ruianu), 
echipei masculine creîndu- 
1-se condiții superioare de 
pregătire In sezonul tre
cut. Așa se explică și pro
movarea acesteia. într-o com
panie puternică, in rfndul că
reia au figurat șl cele două di
vizionare „A” din campionatul 
precedent, Explorări-Știința Ba
ia Mare și C.S.M. Caransebeș...

Pasul pe prima scenă a țării 
făcut de voleibaliștii rapidiști 
poate fi urmat de un altul 
spre Înaltă competitivitate, ce
rut atit de condițiile îmbună
tățite de lucru asigurate de 
club, dt șl de perspectivele u- 
nor jucători in majoritate ti
neri șl foarte tineri. JUngă 
-care — spun antrenorii — te 
simte totuși nevoia găsirii a 
doi-trei jucători de mare ex
periență, care să apropie din 
start echipa de exigențele spo
rite ale primei divizii". Noua 
(re) promovată «e prezintă ia 
porțile „A”-uluI eu următorul 
lot : Marian Guță, Cătălin Po
pescu, Viorel Bujor, Adrian 
Ambrosa, Mihal Sentenai, Geor-

ge Tatomir (cei care au dus 
greul luptei pentru promova
re), Mihai Linculescu, Vasilc 
Prisecaru, Dorin Antonescu, 
Cristian Taga. Lucian Obrocea- 
nu. Hie Popescu, Laurențiu 
Neagu, alături de care au mai 
fost folosiți in „B“ Juniorii : 
Cristian Șerei, Leonard Ghio
cei, Florin Mitrănescu și Cos
tal Mitran. Un lot larg, tînăr, 
care mai poate fi completat...

Dupd o evoluție constant buni, formația n 
In primuleștean a revenit

după cum ne 
doi tehnicieni, 

înapoi, ci să-și 
cursele pe li-

Șl C. S. M. DLLTA TULCLA
După doi ani de „penitență”, 

voleibaliștii tulceni se întorc 
pe prima scenă cu ambiția de 
a reda tînărului centru, de 
unde s-au ridicat în ultima vre
me mulți jucători de valoare, 
ponderea pe care a avut-o nu 
de mult in voleiul 
culta. Pasionatul 
antrenor-jucător 
Stanciu, ajutat de 
ponent al echipei, 
au reînchegat un lot puternic, 
in care cîțiva jucători s-au în
tors acasă de pe la alte echi
pe, iar cîțiva tineri au făcut 
pași serioși spre afirmare. O 
echipă care — apreciem — 
poate să abordeze cu curaj (și 
șanse de supraviețuire) cam
pionatul primului eșalon.

nostru mas- 
jl harnicul

Alexandru 
fostul com- 
Ion Ivanov,

REVINL, CU PfiEILNIH!
In reușita tentativă de re

venire in „A”, tulcenii au be
neficiat de un lot de bază care 
Împletește marea experiență cu 
tinerețea și valoarea : Neta 
lord ache, Florin Sîrbu, Fedosei 
Iacobiev, Eugen Cojocarii, Mir
cea Tirnăcep, Gabriel Aiexan- 
drescu, Jan Cerșemba, Neeulai 
Bălan, Nicolae Cucaliei, Adrian 
Caragea, Dan Oancea și, fi
rește. antrenorul Alexandru 
Stanciu, mereu gata să se ală
ture, in teren, elevilor săi tn 
momentele dificile pentru e- 
chipă...

Două reveniri în primul eșa
lon voleibalistlc masculin care 
pot aduce și un plus de prospe
țime (A.B.).

E

DE Mi

Șl

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII SE PREGĂTESC TEMEINIC
(Urmare din pag. 1)

nă cu Serghei Fillp — al ca- 
nolștilor din lotul reprezenta
tiv. Fostul mare campion e 
optimist : „Tinărul Maeareneu 
va arca podiumul de premiere 
șl la apropiatele CJH. Va arca 
pe o treaptă superioară, talen
tul și sirguința fiindu-i un 
permanenta vini ajutător".

Organizatorii canadieni ou 
anunțai tacă din primăvară, 
record de participări Ia ..mon
dialele' programate pe pista 
olimpică de la Notre-Dame. 
Listele de Înscrieri ta probele 
de canoe, bunăoară, stat lun
gi : __ _
Klementiev 
Heakrodt si _____ _ __
(R.D.G.), Aurel Macareneu (la 
CI — 500. 1000 și 10 000 m), 
precum si numeroși alti per
formeri, tineri dornici de afir
mare. Printre aceștia din ur
mă și reprezentanții „noului 
val” al eanoet noastre — Bețta, 
Kslnrs<’ht, Lehaei, Afanaog etc.

Dacă, ta această primă par
te a sezonului nautic, canolstil 

tempo ridicai ea- 
iaclștii, in schimb, nu și-au găsit 
cadența, evolulnd modest ta 
unele regate internaționale. Si
gur. important este de a atin
ge vîrful de formă la timpul 
cuvenit. Ambițiosul antrenor 
ST™Or<-.^SC!lnT f*’e bine acest lucru, știe, desigur, Ia fel de 
bine oi, fără a muncă

..can de serii" — îvan 
(U.RJS.S.), Olaf

Ulrich Papke

ieșită din comun, fără disci
plină șl o mare dorință de a 
Învinge, respectivul vîrf de 
formă rămlne doar pe graficul 
de antrenamente. Cunosc per
fect acest lucru șl catacistii : 
Angelin Velea, Ionel Constan
tin, Ionel Lețeae, Nicolae 
dosei, campioni 
Tampere.

Conștiincioase 
na ta pregătire, 
cucerit măi ta fiecare regată, 
locuri fruntașe. întrecerile fe
minine programează doar trei 
probe : Kț Kl, 14 - 500 m. 
îmbucurător este că acest tot 
— chiar fără trei campioane o- 
llmplce retrase din activitatea 
competițională — n-a pierdut 
mult avans. Specialiștii federa-

Fe-
mondiali la

ea intotdeau- 
caladstele au

tied au luat din timp măsuri 
pentru completarea echipajelor 
cu tinere speranțe, experimen
tatul antrenor Octavian Mer
curian dînd formă finită ac
tualelor ..team'-uri reprezen
tative: Tecla Borcănea, Marina 
Ciucur. Ana Larie, Luminița 
Munleanu. Genoveva Mari- 
nache.

Așadar, „tlme-out* competi
tions! pentru calaciștil și ca- 
noiștti noștri fruntași. El va 
fi folosit, ne spunea antreno
rul principal, prof. Mihai Tur
ca,, pentru eliminarea unor 
greșeli personale, pentru o 
pregătire susținută responsabilă, 
in vederea reprezentării cu 
«taste a țării la apropiatele 
„mondiale”.

'^-CORțSPO^DElVȚil^OSȚ^l

VACANTA S-A SI TERMINAT Ia a
(Urmare din pag. 1)

„VOINTIADA" DE BOX 
PENTRU JUNIORI MICI

«, MTA 523“ 
„Volnțlada* de box pentru ju- 
xxx * ee« de a7.7«x'î competiția organizată de UCBCOM, a atras ta 

^startul turneului final tineri din 
14 Județe. întrecerile au fost urmărite de numeroși spectatori, 
care au aplaudat cu căldură evo
luțiile tinerilor boxeri. Oficialii 
reuniunilor (delegat general al 
F.R. BOX Ene Mitică) au acor
dat decizii corecte ta stabilirea 
ciștigătorllor celor io categorii de 
greutate : hirtie : Gheorghe Sziga 
(Cluj) ; semimuscă : Marian Matei (Călărași) ; mască i 
Obadă (Neamț) ; cocoș i 
tru Drăgulin (Buzău) ;___
nșoară : Ovidlu Pomparău (Bo
toșani) ; ușoară i Ion Duml- 
triu (Botoșani) ; semimljloele : 
Gheorghe Rișnoveanu (Călă
rași) ; mijlocia mică s Pe
tre Tudor (Prahova) ; mijlocie « 
Ion Soare (Prahova) ; semigrea 1 
Teodor Frihoancă (Bacău).

Sorin 
Diuml- 
•eml-

ZESTREA SPORTIVA a Ora
șului Bistrița se va Îmbogă
ți ta curfad, cu ctteva tere
nuri de handbal volei tenis 
da etan «1 fotbal toate si
tuata ta cadrul anul com
plex sportiv de pe platforma 
industrială a municipiului In 
prezent, se lucrează intens la 
finalizarea lucrărilor respectiva, la care particip* voluntar, 
ea o deosebită însuflețire, nu
meroși oameni ai mundl, iubi
tori al sportului din localitate, 
care 1st desfășoară activitatea 
productivă ta perimetrul ln- 
dustrial amintit a O tNTIL- NIRR PRIETENEASCA, des
fășurată. recent la Timișoa
ra, intre boxerii juniori de 
la asociația sportivă C.F.R. 
din localitate șt eai de ta 
efabul Wtamut Oera (H-D.G.), 
s-a Încheiat ea victoria oas
peților ta scorul de «,S 5,5. 
Reuniunea, desfășurată ta ca
drul schimburilor 
sportive prietenești 
ganlzează intre cete 
se. a făcut • bună 
dă sportului ea ____ „
schimbul de experiență fiind 
ta beneficiul ambelor colecti
ve «Dortive • LA HAȚEG 
s-au disputat Întrecerile u- 
nui campionat de minlfotbal 
dotat ea „Cupa ZS August*, 
ta care au participat » de 
echipe . din eolecttveie de 
muncă ale orașului. Jocurile, 
desfășurate sub Însemnele Utadadei*, aa fost urmărite eu 
interes de ua număr mare 
de spectatori, aceștia aplau- 
dtnd. ta final, primele trei 
echipe clasate t L Gospoda
rul Z. Sănătatea. 1. Mobila. 
Comisia de organizare de pe ltagă Cd.Ers. a tamtnat

eultural-
două ora- 
oropagan- 

mânuși.

dștlgătoarel si jucătorilor e- 
vldentlatl frumoase premii si 
diplome « .CUPA MOLDO
VEI". iată o inedită compoti- 

‘ ‘ ‘ navo-
aero- 

Baeău. zile In 
trecu-

tie interi udetean* de 
modele, automodele si 
modele disputată la pe parcursul ■ dtorva 
ultima decadă a lunii____
te. Au luat parte elevii pio
nieri sportivi apartlnlod Ca
selor pionierilor ti șoimilor 
patriei de pe cuprinsul a • 
județe. Locul I pe echipe și 
trofeul au revenit județului* 
Iași pentru care aa concurat 
midi sportivi (de la «minți
tele case) 
Tlbănestl 
respectiv.
Acesteia < 
națională 
atribuit _____ .____ ____
drept răsplată pentru rezul
tatele foarte bune obținute 
de concurentil pregătiti de 
malstril-Inrtructori Marian Străchlnaru șl Ion Axlnte • 
„FESTIVALUL FETELOR DIM- 
BOVFTENE” (a vn-a ediție) 
a reunii nu demull la start, 
fa orașul Găești, peste «9 de 
tinere sportive din asociați
ile de profil ale județului. 
Iată dștlgătorll: formația Lu
ceafărul „Romluxj* Tirgoviște 
(handbal). Știința CB.Ș. Oă- 
estl (volei). Adriana Beldng, 
de la Liceul 1 Găești (șah), 
Anisoara Dorobantu, de la 
L’.eeui Industrial Tltu (tenis 
de masă) si Filoftela 
cea. de la „Arctic* 
(cros).

) din Răducănenl, 
Municipiul Iași și. 
din Tg. Frumos, 

din urmă, federația 
de specialitate i-a 
o frumoasă cupă.

Relatări primite de

Burdu- 
Găești

la : L
Toma. C. Creta, M. Hațeg. O.
Făpțolu. M. Avana.

J

Frumoasa bază sportivă Voința 
de la Pipera se dovedește o 
gazdă bună a antrenamentelor 
in aer liber, terenul bitumini- 
zat șl pista de atletism cores- 
punzînd necesităților Jucătoare
lor de baschet Primele rezul
tate ale antrenamentelor vor fi 
cunoscute la sfîrșitul lunii sep
tembrie, cu prilejul participării 
la un turneu internațional or
ganizat de Spartacus Budapesta 
șl la care vor lua parte echipe 
reprezentînd cooperațiile din 
unele țări socialiste.

La popice, Intre echipa de 
fete (antrenoare : Crista Szocs) 
și cea de băieți (antrenor : R. 
Cemat) există o diferență evi
dentă de obiective. Fetele 
resc să aibă o evoluție 
bună derft In Campionatul __
țlonal Încheiat nu de mult și, 
simtindu-se necesitatea Împros
pătării formației, au fost pro
movate In A trei Junioare din 
pepiniera proprie : Paula Pișu, 
Georgeta Moise șl Mariana 
Ursu. Adăugîndu-se echipiere
lor existente (printre care Elena 
Andreescu, Elena Pană, Nineia 
Badea, Marina Bortea și Ulia
na Băjenaru — toate compo
nente ale Ioturilor reprezentati
ve de senioare șl Junioare), 
noile promovate vor trebui să 
demonstreze prin deplină eon- 
știinriozitate ta pregătire că 
răspund Încrederii ee Ii s-a a- 
cordal L« băieți, care au pro
movat din ,,B“, se simte nevoia 
Întăririi echipei prin legitima
rea unor popicari capabili să 
ridice nivelul valoric al jocuri
lor.

Foarte tinerele voleibaliste 
(multe dintre ele Încă Junioare) 
nu au făcut față solicitărilor 
Diviziei B șl au retrogradat ta 

. Campionatul municipal — cate
gorie „Onoare”. A fost un pri
lej de mîhnire pentru antre- 
noarea Mara Cristoloveanu șl 
elevele ei, dar șl de ambițio- 
nare pentru revenirea fără 
minare ta divizia secundă, 
acest scop, a fost Întocmit 
plan de pregătire menit

do- 
mai 
Na-

a- 
In 
un 
să

urce nivelul tehnic șl combati
vitatea voleibalistelor de la 
Voința. De asemenea, se speră 
ca, începînd din toamnă, co
laborarea cu Clubul Sportiv 
Școlar Viitorul să determine un 
plus de valoare. Deocamdată 
lotul de bază se antrenează In 
aer liber, pe unul din cele șase 
terenuri amenajate In 
baze' de la Pipera.

Iată, deci, că pentru 
clubului sportiv Voința 
ța s-a și terminat. După cum 
ne declara președintele clubu
lui, Ladislau Szocs, „Asemenea 
gospodarului, care fși face 
iarna car și vara sanie, tot ast
fel șl sportivii noștri trebuie 
să se antreneze intens acum, 
vara, pentru ca din toamnă să 
obțină performanțele dorite'.

Incinta

secțiile 
vacan-

La s 
te, la 
fășurat 
„Cupei 
și ni' li 
(f). int 
ricul n 
„Daciat 
pârtiei] 
de har 
un bui 
care 
contrib 
sportiv 
Mircea 
liului i 
Doina 
tetului 
Mircea 
ciației 
obicei, 
acestei

Volei 
prezenț 
partide 
culoase 
In fina 
revenit 
I.I.R.U. 
care, p 
ponenti 
Zalău 
handba 
lectrice 
de Ia 1 
unelte 
la LM..

SECVENJE SPORTIVE DIN
(Urmare din pag. 1)

șahului de a ieși ta relief, 
ascensiunea sa, Îndeosebi ta 
mediul sătesc. „Experimentul 
Roșienl — Dobrun”, al profeso
rului (de limba romăni) Gh. 
Bădiță ar merita un plus de 
interes, ta special ta lumea 
fcolară, șahul fiind o disciplină, 
larg accesibilă, care^. discipli-
nează copiii. Practic, 
copil, orice ttndr lși 
procura un joc de șah. 
unui festival șa hist la 
interjudețeană (avind 
inițiatori pe cel din Roșieni — 
Dobrun, cu concursul organe
lor județene) ar însemna 
pae înainte ta afirmarea 
buful rt ta descoperirea a 
ți noi talente • Județul 
dispune din acest an rt de 
centru de canotaj, situat

oricr 
poate 
Ideea 
seară 
drept

t>n 
f«- 
noi 
OH
un 
la

perimetrul lacului de agrement 
din zona de vest s Slatinei. tl 
conduce uiu. tehnician dintr-o 
bucată, prof. Mircea Roman 
(absolvent TEFS eu specializare). 
Pini acum au fort achiziționate 
ambarcațiunile (5 comandate la

A DOUA ETAPA A RETURULUI LA LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. I)

biliteze după acel 2—7 din tur 
cu brașovenii, la aceștia din 
urmă acasă. Deosebit de echi
librată se anunță și reuniunea 
de la Tg. Jiu, unde fruntașa ce
lei de a IlI-a serii, Hidroteh
nica Constanța, va avea o ml-

* mal
Lupte 
lntre-
Con- 

re- 
lași.

siune extrem de dificilă, 
ales In partida cu C.A. 
din localitate, pe care o 
cuse la limită (6—4), la 
stanța. Din ultima serie 
marcăm meciurile de la 
pe care le vor susține Vulcan 
București, Vagonul Caracal si 
Nicotină. Garnitura ieșeană are 
o bună ocazie pentru a Întoarce 
acei 4—5 din tur, cu Vulcan.

In Capitală (sala URBIS) lși 
vor disputa Intiietatea echipele 
C.S. Tirgoviște, Danubiana 
București, I.O.B. Balș șt URBIS 
București.

Celelalte reuniuni ale acestei 
etape au loc la Timișoara 
(A.S.A. Oradea — U.M. Timi
șoara 
torul 
țirea 
șov), 
rești

— Steaua), Brașov (Vii- 
Gheorgheni — Infră- 

Oradea — Dinamo Bra- 
Petrila (Electra Bueu- 

— Gloria Pandurii Tg. 
Jiu — Jiul Petrii»), Brăila 
(Dunărea Galați — Viitorul 
Vaslui — Oțelul Călărași —■ 
Progresul Brăila) șl ta muni
cipiul Gb. Gheorghlu-Dej (C, 8. 
Sătesc Ilfov — Rapid București 
— C. 8. Onești).

Reghi' 
dotări 
retort) 
primele 
reuțite. 
de acei 
mirai i 
eonstru 
apărut 
pe apel 
• Jiu 
credit 
să lși 
prin rt 
exprimi 
rian 
CJ.E.F. 
special 
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lupte, j 
C.S.$. , 
tregul ; 
rt e, 
plafonai 
putta. 
prilejui 
așa-zise 
de fapt, 
rt apret 
dizateta 
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Sporești 
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tncă n 
Printre 
cea de 
Este o 
care an 
de spor
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BRAȘOVENII

Divizionarele A

UN RETUR DE EXCEPȚIE
• Costică ȘtefănescB a trecut

* cu bine primul său examen
I antrenor • In primăvară

Pe $
34 11 8 15 35-58 30

Revăzind partidele Mundialului

ÎN DUELUL ATAC-APĂRARE

CÎȘTIGĂ ECHILIBRUL

I
I

golaveraj pozitiv
In „clasamentul

șl zero
adevărului"
avut in se-

i

I 
i
I
I
I
I
I

F.C.M. Brasov a 
zonul de toamnă o comportare 
nesatisfăcătoare. Să reamintim 
bilanțul evoluției sale in tur : 
a acumulat 12 puncte (cn —4 
in .clasamentul adevărului*), 
un golaveraj foarte slab 8—34 
(cel mai ineficient atac si cea 
mal penetrabilă apărare), oeu- 
Pînd locul ft in clasament 
Care au fost cauzele care au 
dus echipa brașoveană la căde
rea pe tobogan? Calitatea pre
gătirii Iotului nu s-a ridicat. 
Întotdeauna, la cotele așteptate; 
deficientele arătate in momen
tele de atac au tras echipa 
înapoi, datorită numărului mare 
de ratări; unele indisponibilități 
au dus Ia prezentarea unor 
formații schimbate de la meci 
la meci: schimbul neechivaleni 
de jucători, cei noi venitl nu 
au putut suplini prestațiile lui 
Stingaciu, Lăcătuș, Văidean *1

8

11. F.C.M. BRAȘOV
• Puncte realizate : 30 (procentaj 44,1 la sută) ; a obținut M 

de puncte pe teren propriu șl 4 in deplasare.
• Golgeteril echipei : Cramer 13 goluri, Barbu 4, Șoarece și 

Șerbănlcă — etic Z, Tâlnar, Bența și Cadar — cite 1, Naghl 
V. ștefan, Gyorfl, Pană, Mărgărit, Clmpean și Moldovan — 
cite 1.
• Jucători folosiți t 17 — Moldovan S3 de meciuri, Cramer 33, 

Naghl SI. Barbu. Bălan șl Mandoca — cite Zt, Clmpean ST, 
Cadar, Spirea șl Mărgărit — cite îl Șanta 10, Tălnar 10, Bența 
17, Șoarece li, Serbănică și Gyorfl — cite 14, pană și V. Ște
fan — dte IZ, Polgar S. Mandu 0, Barba T. Batacllu șl Lucian 
— cite ă, Moșoman șl Lungu — cite 4, lordache l Dragomir 1.
• A beneficiat de 0 lovituri de la 11 m ț S transformate 

(Cramer a, Barbu, Șoarece șl Șerbănlcă), una ratată (Barbu),
• Cartonașe galbene : V ; cele mai multe : Șoarece, Mandoca 

șl Naghl — ette 1.
• Cartonașe roșii : Moldovan 

a 10-a).
(etapa • 1-a) *1 șoarece (etapa

I
I

I

f

• Sau ceva despre productivitatea redusă a atacului cu orice preț

til 
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Șoimii I-P-A. Sibiu. După o 
scurtă perioadă de pregătire 
Costică Stefănescu declara ur
mătoarele ziarului nostru : 
...an sesizat unele lipsuri, pe 
toate planurile. Ia primul rfnd, 
trebuie să na îndreptăm aten
ția spre doblndirea unei pre
gătiri fizice generale exempla
re. Sub aspect fizic, toți 
lorii s-au situat la un 
foarte scăzut» ceea ee • 
rai e comportare afli do 
Ne mai preocupă fortificarea 
moralului Jucătorilor, inerede- 

țele pro- 
eă echipa 

rată șl de 
nul lot •- 
iele aed- 
frustrlnd-o

jucă- 
nlvel 

gene- 
slabă.

'WmWSWJ < 
să obțină rezultate pozi- 
care să satisfacă publicul.

ta te.
tive. _ ________ ________ _
tot mai numeros, care vine pe 
frumosul stadion Municipal. In 
retur, jocul echipei F.C.M. a 
fost mai echilibrat, acțiunile o- 
fensive fiind finalizate tatr-un 
procent mal mare. Dacă In 
toamnă atacul a semnat doar 
# goluri, ta primăvară el și-a 
mărit cota la 28. De asemenea, 
si faza defensivă a fost mal 
bine preriitită (de altfel, tocă
torii brașoveni au avut multe 
lucruri de Invătat ta această 
privință de la libero-ul națio
nalei. Costică Stefănescu).

Realizarea In retur a obiecti
vului major, acela de a răml- 
ne In Divizia A, constituie fi
nalizarea unei activități rodni
ce. a prestațiilor tot mal va
loroase ale multor jucători, eu 
mai multă experiență competi- 
tională. De aceea, ne permitem 
să subliniem comportările In 
reneral bune ale tal Naghl 
Serbănică. Cadar, Cramer, ulti
mii doi fiind din noul 
crescuți pe terenurile din Bra
șov, precum stat Gyorfl, Dra- 
gomir si alții. De aceea credem 
că ceea ce declară acum pre
ședintele etabufai. Dumitru 
Dragomir, are deplină acoperi
re: „...Printr-e pregătire la pa
rametrii maximi, am convinge
rea eă nu vom mal repeta 
startul din sezonul toamnei 
trecute si echipa va avea de 
la Început o comportare bună. 
In viitor vom pune un deose
bit accent pe centrul nostru de 
eopH si Juniori, fiindcă, plnă 
la urmă, tot pepiniera proprie 
rămfne Izvorul de talente care 
poate reîmprospăta Iotul primei 
echipe*.

val.

I
I

Secvență din timpul meciului susținut 
de brașoveni ta deplasare, ta companie 
Sportului Studențesc : E. Moldovan Iși 
dispuți balonul cu M. Sandu tntr-un 

frumos duel aerian.
Foto : Aurel D. NEAGU

Pompffiu VINTILĂ

Paralel cu disputa devenită 
istorică Europa — America de 
Sud, la flecare nouă ediție a 
MundiaJelor asistăm si la o 
dispută de alt ordin, in care 
comentatorii Încearcă să sur
prindă Înfruntarea dintre atac 
Si apărare, cintărind punctele 
marcate de una dintre cele 
două faze ale jocului.

Se spune in general că ata
cul sau — si mai bine zis — 
preocuparea pentru atac repre
zintă actul de creație In fotbal, 
mergindu-se plnă acolo incit 
formula .cea mai bună apă
rare este atacul" să devină un 
deziderat. (Se știe, pe de altă 
parte, că ani In sir „betonul 
herrerist" a făcut scoală. cu 
destule rezultate pozitive pe 
tabela de marcaj ; Intre timp, 
ca o sinteză o celor două ten
dințe, s-a spus că .orice atac 
fără acoperire este o mare 
greșeală").

Ce a demonstrat Campionatul 
Mondial de fotbal din Mexic ?

A confirmat ultima variantă, 
cea a echilibrului, care se im
pune atît In disputa cu... ofen
siva cu orice orei cît si In 
cea cu apărare de „tip interlst". 
si nu numai...

Argumente ?
Nenumărate. Să ne gindim la 

rfteva meciuri...
Echipa Uniunii Sovietice a- 

tacă ta valuri ta meciul cu se
lecționata Belgiei. Dar se lasă 
descoperită. Rezultatul ? Go
luri de contraatac semnate de 
belgieni. (In legătură cu dubiul 
care planează asupra valabili
tății celor două goluri belgiene, 
revista ..Futbol i hotei" nu in
vocă nici o clipă 
Scifo. iar In ceea 
golul doi, al lui 
menționează faptul 
de tu?ă Sanchez 
poziția de ofsaid, dar că Ju
cătorii noștri șl-au asumat,
fără nici un temei, rolul de ar
bitri, oprindu-se din acțiune, 
uitînd, desigur, că eel care de
ride este arbitrul de centru".)

Astfel, un meci de atac al 
formației tai Lobanovschi a 
fost pierdut ta primul rînd 
pentru că apărarea „a jucat 
superficial" cum menționează 
chiar antrenorul echipei, „co- 
mlțtad greșeli". Ceea ce era de 
demonstrat...

Al doilea exemplu. Danemar
ca. Echipa lui Elkjaer a Înce
put bine meciul eu Spania, 
deschiztad scorul. Dar a inter
venit acri minut 44. ctad

ofsaidul lui 
ce privește 
Ceulemane. 
că arbitrul 

a semnalat

Jesper Olsen a trimis negli
jent o minge ta careu, ceea 
ce a determinat sprintul lui 
Butragueno, Încheiat cu golul 
egalizator. Pauza nu a fost va
lorificată de Piontek șl danezii 
s-au năpustit in atac chiar din 
minutul 46. lăsind apărarea ex
clusiv in grija bătrlnuhil Mor
ten Olsen, care, firește, a ce
dat, corni (înd și două penalty- 
uri. ta fata unor atacuri me
reu supranumerice. Deci o 
nouă confirmare...

Un al treilea exemplu — 
Brazilia, recidivistă ta mate
rie. Echipa lui Santana a ata
cat mereu ta meciul cu Franța. 
Dar a fost suficientă o mică 
neglijentă... și gol Platini 1 Re
zultatul ? Calificarea echipei 
Inferioare la capitolul superio
rității teritoriale. în fapt Bra
zilia nu face decit să repete, 
la o scară redusă, „aventura" 
ei frumoasă, dar atft 
fructuoasă din meciul 
lia. In '82.

Sigur eă exemplele 
continuate, dar ne vom limita 
la cel oferit — de data asta 
— de Franța. In partida cu 
R.F. Germania. După golul 
vest-german. Franța a pornit 
la un atac furibund, nerăbdă
toare. Si rezultatul s-a văzut 
Vest-germanii au avut nume
roase șanse pe contraatac, to
tul încheindu-se cu „golul-școa- 
lă“ al lui Voeller. In fața unul 
portar devenit., jucător do 
clmp.

Să Întărim această pledoaria 
pentru echilibru, amintind că. 
după finala cu Argentina, ex
perimentatul Rummenlgge de
clara : „Am pierdut ta ultimele 
minute pentru eă nu ne-am 
putut stăpini euforia după go
lul egalizator*. Nimic mai a- 
devărat ta minutele premergă
toare golului lui Burruchaga.

Nu putem încheia aceste rta- 
duri fără să menționăm că e- 
chipa României a pierdut 
Mexicul la capătul singurului 
meci ta care s-a lăsat cucerită 
de ideea că „cea mai bună a- 
părare este atacul", lucind cel 
mai ofensiv meci al său ~ 
ultimii patru ani.

Fotbalul rămîne deci eu 
rele adevăr care spune 
„orice atac fără acoperire 
o Imensă eroare*. Să ne re
amintim acest adevăr, ta nu
mele echilibrului care respin
ge pe bună dreptate excesele 
din ambele sensuri.

loon CHIR1LA

de in- 
cu Ita-

pot fi

din

I
I
I

Sulea — transferați la alte 
cluburi.

Vacanta de iarnă a fost bi
nevenită si folosită din plin. 
Conducerea tehnică a fost pre
luată de un tinăr antrenor, in
ternaționalul eralovean Costică 
Stefănescu, ajutat de experi
mentatul tehnician Dumitru A- 
nescu. Si lotul a necesitat une
le remanieri: Maneta. Moso- 
man si Batacllu au plecat la 
alte echipe si au venit Serbă
nică si Pană, de la Sportul 
Studențesc, si L. Petre de la

„FOTBALUL NU SE ÎNVAȚĂ DOAR PRIN... SEMNE Șl VORBE.
COPIILOR TREBUIE SĂ LE ARĂȚI PRACTIC CE SĂ FACĂ"
A. Beldeanu la. început de drum

I LA „TURBEUL PBETHflA“
1
I

Ieri, la prtaz, selecționata de 
juniori UJLFA. *M a plecat 
In B.P.D. Coreeană, unde in 
perioada 19—28 talie va parti
cipa la întrecerile tradiționalei 
competiții .Turneul Prietenia". 
Antrenorii Constantin TOveseu _

DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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• La lndemlna tuturor celor 
Interesați continuă să ae afle LO
ZUL IN puc, cel mal popular 
sistem de joc, care oferă eu ge
nerozitate șl In modul cel mal 
operativ posibil o gamă largă șl 
extrem de variată de eiștlguri. 
Iată, de pildă, eă numai ta a- 
ceastă săptămlnă s-au prezentat 
la sediul A.S. LOTO—PRONO
SPORT, pentru a Intra ta pose
sia autoturismelor etștlgate la 
LOZ IN PLIC, numeroși parti
cipant!, dintre care menționăm 
pe : Ghldlrmlc Adriana (Bucu
rești), Radu Gheorghe (com. 
Matca, jud. Galați), Văleea Tu
dor (Scornleești, Olt), Danes Vio
rica (Covasna), Takacs Krzsebet 
(Săvădisla, Cluj).

X:
lei; 
id
100

WtJO

întitaire interesantă acum, la 
Început de sezon, la startul 
pregătirilor, cn Aurică Beldea
nu, fostul jucător al Universi
tății Craiova șl ta campiona
tul trecut, al Chimiei Hm. 
VDcea.

— Ce fad Aurică, fi-al re
luat pregătirile?

— Nu.
— De ce nu ?
— Pentru eă m-am deds să 

nu mal joc. Nu se mai poate. 
Prea s-a iuțit mult jocul prea 
mari rfnt eforturile solicitate ta 
pregătiră șl eu unul na vreau 
să asă fac de ris, ua vreau 
aă trișez. Trebuie lisat locul 
altora mai tineri, mai puter
nici capabili st susțină 
fort continuu.

— Ca le-al recomanda 
tor Jucători foarte tineri după 
aproape 28 de ani petreeuțl 
pe gazon ?

— Mal multă ambiție. Unii 
par deja blazați după rfteva 
meciuri In Divizia A. Așa ceva 
e inadmisibil.

— $1 ee le-al 
manda ?

— Le-aș mal recomanda și 
puțină șiretenie fotbalistică. 
Maradona e un mare jucător, 
dar șt foarte, foarte șiret ta 
joc. A demonstrat-o eu priso
sință la C M. din Mexic. $1 dnd 
spun asta, nu mă gtadesc la 
faza aceea— Or, «te eu, fără 
ambiție d șiretenie e greu să

mai dștigi azi un med deose
bit de important

— Ce vel face acum, dacă 
te-al hotărit să nu mai joci ?

— Vreau să devin antrenor. 
La toamnă Îmi voi lua carne
tul. Plnă atund, aș dori să 
pregătesc o grupă de copii la 
Universitatea Craiova. Pentru 
că m-am întors „acasă", la 
Craiova, unde m-am stabilit de 
•cum zece ani, unde am fa
milia și unde doresc să mun
tele. Șl așa cum am spus,

vreau să lucrez cu copiii, dar 
nu așa, oricum, d efectiv. Nu 
să Ie arăt prin... semne și 
vorbe ce să facă, nu așa înva
ță ej ușor fotbalul ri concrel 
să tatru cu ei ta * 
arăt pasa exactă, _ .
fenta, stopul, totul. Teoretic e 
simplu, practi e greu. Iar eu 
cred că pot să ofer acest „prac
tic" viitorilor fotbaliști al U- 
niversității.

Dacă așa ar gindi tofi Jucă
torii, de valoare, fotbalul n-ar 
avea decit de dștigat

Laurențiu DUMITRESCU

joc, să le 
driblingul.

DUMINICA
doua tragere LOTO

din această hmâ.

Se cîștigd *1

numai 2 numere.

Mai multe variante

L<rro2
PARTICIPARE :

tâ 19 iulie.

ULT1MA O

participați cu cit mai 
multe bilete!

DUMINICA, 20 Iulie,

Jucate, mal 

(ansei

multe

DE
rfmbd-
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Sporthi roilldiii caliiicați iu îinalc

C.M. DE BASCHET
ÎNAINTEA flAALELOft

MONDIALE DE ATLETISM JUNIORI Începînd de azi

ATENA, 17 (prin telefon). Pri
măverii atletismului mondial, ti
nerii sportivi de azi, marii cam
pioni de mîine, i-a fost dedicată 
In cadrul ceremoniei de deschide
re a primei ediții a Campionate
lor Mondiale de juniori, „Simfo
nia primăverii', compusă de 
Yannis Markopouios, pe versurile 
inspirate ale poetului 
Ritsos.

Șl așa cum frumos

Yannis

_T_ ___ .____ exprimă
versurile cunoscutului poet elen, 
însăși rațiunea sportului constă 
In asemenea întîlnirl ale tinere
tului, In Întreaga lume, sub sem
nul nobil al întrecerii pașnice, 
cu armele care nu fac niclclnd 
victime, d, dimpotrivă, servesc 
omului — vigoarea. Inteligența șl 
talentul, ridicate la puterea per
formanței I

Emoționanta ceremonie de des
chidere o dată încheiată, impo
zantul stadion atenian s-a des-' 
chls ca o floare uriașă sub ra
zele puternice ale reflectoarelor, 
lăslnd loc tinerilor să se întrea
că. să-și măsoare forțele.

Din noianul de probe Înscrise 
In programul de concurs, cu zed 
de participant! la start, tn mod

firesc atenția noastră s-a îndrep
tat spre tinerii care poartă culo
rile României. Miercuri, spre 
exemplu, în prima zi a concursu
rilor, au evoluat șl unii dintre 
atlețil români. El s-au aflat, tn 
marea majoritate a cazurilor, 
printre fruntași în preliminariile 
pe care a fost necesar să le ab
solve în drumul spre finale.

Astfel, la 800 m junioare (șase 
serii), Denisa Zăveleă, In seria 
a 4-a șl Adriana Dumitru, In se
ria a t-a, s-au clasat pe primul 
loc, fără dificultate, șl fără să 
fl forțat, în 2:06,85 și, respectiv 
2:06,98. La 400 mg (șase serii), 
Ana-Maria Drăghla a fost pri
ma, în 
60,11 s, 
necesar 
prima a
400 m (S serii) și Lăcrămioara 
Andrei cu 54,38 s. Corina Boșlora 
a fost a doua în serii la IN ia 
(12,86), Iar Jan* Căpățlnă, com
plet „relaxată-, a aruncat din 
prima încercare 15,M m la greu
tate, cu aproape un metru peste 
norma de calificare.

seria a doua, reallzlnd 
timpul care-1 era Insă 
pentru calificare. Tot 
fost. In prima serie, la

e spectaculoasa revanșa la baschet leminln

ROMANIA BRAZILIA 91-59
TIRGOV1ȘTE, 17 (prin tele

fon). Ce bine ar îi dacă bas
chetbalistele noastre din echipa 
națională ar evolua mereu așa 
cum au făcut-o joi seara în 
Bala sporturilor dip localitate, 
<ând pur si simplu au încântat 
entuziasta asistență, care le-a 
aplaudat la scenă deschisă. Du
pă o partidă de bun nivel teh
nic și spectacular (jucătoarele 
noastre au avut 10 coșuri de 
trei puncte), echipa României 
și-a luat o spectaculoasă revan
șă în fața reprezentativei Bra
ziliei. eu 91—59 (40—30).

Chiar din start, selecționata 
noastră a luat jocul pe cont 
propriu și. cu toate eforturile 
depuse de partenerele de între
cere. o dată eu trecerea timpu
lui și-a mărit avantajul, supe
rioritatea ei fiind evidentă. E 
greu să facem remarcărf pen
tru că toate sportivele folosite 
de antrenorii Marian Strugaru
și Alexandru Moise au dat
deplină satisfacție, ele reușind 
să depășească handicapul ab
senței unor jucătoare de bază,
indisponibile pentru acest meci 
(Mariana Bădinici, Roxana 
Ștefan, Paula Misăilă, Virginia 
Popa. Carmen Moldoveanu). 
De remarcat că, deși au avut

de
au
au
In
M

Au mar-

in față adversare extrem 
înalte, jucătoarei» noastre 
recuperat numeroase mingi, 
avut „capace* eficiente, 
special prin Melania Lefter 
Luminița Măringuț.
cat: Cristea ÎS. Vasile 18 (4 
coșuri de trei puncte) Lefter 
S, Jugănaru i. Fiiip 19, Mi- 
rința ÎS, Jerebie 14, Kiss 2, 
respectiv De Lima 2, Krabben- 
borg 2, Ribeire 5, Mirlei Da 
Silva 2. Sobral De Souza 12. 
Teixeira 23, Suzete Da Silva 
1, Bath D« Seuza 10, Berte- 
lottt L Arbitri : A. Affini (Bra
zilia) și C. Dumitrache (Româ
nia)

Doar Constantin Popescu a 
.eșuat-, la 400 mg. Deși a con
curat la nivelul cel mal bun 
al posibilităților sale (a Înregis
trat, de altfel, un nou record național de juniori, cu 52,64 ■) 
el nu s-a putut clasa totuși declt 
pe locul patru în seri! șl nu a 
mal continuat concursul.

Finalele de vineri, in ordinea 
de intrare în concurs, vor conta 
șl pe următorii atleți români: 
Alina Astafei la înălțime (In ca
lificări a sărit ușor baremul de 
1,82 m), Adriana Dumitru șl De
nisa Zâvelcă la 800 m (în semi
finale au alergat 2:04,10, locul □ 
șl, respectiv, 2:05,44 locul IV), 
Ana-Maria Drăghla la 400 mg (tn 
semifinale, locul IV eu 59,00 a).

Am dori ea și Lenuța Bîrzu la 10# mg. care va trebui, mal tnttl, 
să depășească examenul semifi
nalelor. să ajungă să evolueze In ultimul act al Întrecerii. Mal slnt 
In programul de vineri: Mirela 
Belu la săritura tn lungime, Co
rina Boșloru la 200 tn, Livlu-Ga- 
briel Ion la ciocan, înscriși în 
grupele preliminare. Vorbind 
despre Corina Roșloru amintim 
că, din păcate, tn semifinalele 
de joi s-a clasat abia a patra 
tn grupă, cu 11.86 s — timp fără 
speranțe pentru calificare.

Primul campion mondial al a- 
cestei ediții Inaugurale a fost 
kenyanul Peter Chumba ctștigă- 
tor la 10 000 m In 28:44,00. Alțl 
Învingători au mal fost Vasil 
Baklarov (Bulgaria) la arunca
rea discului, cu 60,60 tn, Tina 
Iheagwan (Nigeria) 11,34 s la IN 
tn șl Derrick Florence (S.UJt.) 
10.17 ft, tot ~ 
ind recenta 
la Pitești I

AUSTRIA-ROMANIA
IN CUPA DAVIS"rt

BAD KLEIN KIRC HHEIM, 17 
(prin telefon). In saloanele ho
telului „Pulverer*, in prezența 
oficialităților locala și a ar
bitrului principal, australianul 
Peter Dumovie, joi la prins a 
avut loc tragerea la sorți a 
ordinii disputărilor jocurilor 
din cadrul tntîlnirii de tenia 
dintre reprezentativele Austriei 
si României, din zona euro
peană A a .Cupei Davis*.

Iată programul acestor jocuri: 
VINERI (de la ora 14, ora Ro

mâniei): Thomas Muster — 
Florin Segărceanu sl Horst 
SkoH — Andrei Dim.

SÎMBĂTĂ va avea loc festi
vitatea de prezentare a echi
pelor. urmată de inttlnirea de 
dublu (probabil Muster, Anto- 
niseh — Segărceanu, Dlrzu).

DUMINICA : Skoff — Segtr- 
eeanu si Muster — Dlrzu.

MADRID. Za de pauză pen
tru cele 12 formații care au 
mai rămas să-și dispute șan
sele (nu neapărat victoria 1* 
C.M. de baschet, ci si un loo 
mai in fată in ierarhia fmalăK 
în acest răgaz de timp, s-aa 
string bagajele si echipele au 
pornit-o la drum spre ținta 
finală a competiției. Madridul, 
venind de la Barcelona si da 
la Oviedo, dar s-au si trata» 
răni si. pe cit posibil, a-au re- 
incățcat „bateriile" cu noi si
nergii. pentru ultimele confrun 
țări.

în baza 
cele două 
penultimul 
la Madrid.

clasamentelor dta 
grupe semifinale, tn 
act al 
se vor 

fată: U.R.S.S. și 
S.U.A. si Brazilia.
Argentina, Israel sl 
ba și R.P. Chineză, 
Canada.
bâtă si 
de log 
Spaniei.
3—4. 7—8 si 11—12 (sîmbătă) 
șl. pentru locurile 9—10. 5—6 șl 
1—2 (duminică).

Fată de ultima ediție a C.M. 
din Columbia, se constată el 
trei dintre fruntașe (U.R.S.S- 
S.U.A. si Iugoslavia) se afli 
din nou angajate in lupta pen
tru titlul mondial, iar locul 
Spaniei a fost luat acum da 
Brazilia (atunci clasată a opta).

Mundi aiului, 
afla, fată ia 

Iugoslavia. 
Spania sl 
Italia, Cu- 
Grecia și 

Urmează finalele, sîm- 
dumlnică. fa -Palacia 

Deportes* din capitala 
astfel pentru locurile

LOTUL CEHOSLOVAC PENTRU . C.E. DE ATLETISM

Paul IOVAN

MOÎOCROSIȘTI ROMANI
Prestigioasa competiție inter

națională de motocros. dotată 
cu .Cupa Prietenia", continuă 
cu etapa a 3-a, programată du
minică in Ungaria. împreună 
cu antrenorii Gh. Ioniță și SL 
Chițu, urmează a efectua de
plasarea alergătorii K. Millner, 
A. Ilieș, P. Titilencu — la clă

wan

I

I

I

la Ut m, aceasta fi- 
noastră cunoștință de

Pairi SLĂVESCU

FRAGA. 17 (Ager prea). — La 
Campionatele Europene de atle
tism, ee se vor desfășura Intre 
26 și 31 august In orașul vest- 
german Stuttgart, Cehoslovacia 
va participe tm lot de 29 de 
sportivi.

Printre oei selecționați se nu
mără cunoscutele recordmane

Helena 
Tatiana 
Jarmila 
m), Eva 
lungime), 
Zvara, Jan Leitner, Zdenek Lu- 
benskl. Imrich Bugar, Pavel 
Blazek și Pavel Sikora.

Fibingerova (greutate), 
Kocembova (400 m), 

Kratochvilova (800 
Murkova (săritura in 
precum și atlețil Jan

JOCURILE SPORTIVE INTERNATIONALE
Au fost desemnafi alfi ciftigători

MOSCOVA. 11. Turneul echi
pelor masculine de volei, care 
ee apropie de etapa finală., a 
programat meciul dintre Unla

IA „CUPA PRIfTfKIV*
sa 250 cmc, FL Pop, P. Schmidt. 
D. Titilencu și C. Duță — la 
125 cmc.

Pentru motocrosiștii noștri, 
confruntările de duminică vor 
constitui un test concludent tn 
vederea etapei a 4-a, care va 
avea loc la 27 iulie pe traseul 
de la Cîmpina.

DE LA MOSCOVA

care, in ultimul
avea un avans de cinci 
secunde și. tn mod 
normal nu mai putea 
pierde. Dar s-a întâm
plat ca pe ultima por
țiune a cursei mașina 
Iul Michael să sufere o 
pană mecanică, i 
a profitat tatăl 
Mario, care a 
primul linia de 
cu un avans de
7 zecimi de secundă I

PESTE 7000 p
atletism

UN CADOU PENTRU TATA
automobilelor 

de tip Indianapolis, a- 
nul acesta, la Portland, 
in statul Oregon, des
fășurată pe un traseu 
măsurind 200 mile, s-a 
încheiat cu victoria, 
intr-un fel așteptată, a 
pilotului american Ma
rio Andretti, fost cam
pion al lumii la For
mula I, Această victo
rie l-a fost insă... fă
cută cadou, de fiul 
său Michael Andretti

PRIMA ATLETĂ
Recentele întreceri de atletism din cadrul 

Jocurilor Sportive Internaționale de la Moscova 
au prilejuit obținerea, am zice puțin așteptată, 
a unul record mondial în proba probelor femi
nine : beptalionul. Autoarea lui, cum am anun
țat, a fost atleta americană Jacky Joyner, prima 
sportivă din lume care a trecut de 7000 p, ln- 
registrînd, de fapt, 7143 p, cu 202 p peste ve
chiul record mondial al Sabinei Paetz (R.D.G.).

Joyner s-a născut la 3 martie 1962, la Los 
Angeles. Are 178 cm înălțime și 6» kg. Este că
sătorită. In concursul de la Moscova, pentru 
care îșl propusese să doboare recordul lumii, 
ea șl-a ----- ' ' •
personale la cinci probe. Un bun rezultat este 
șl cel de la aruncarea greutății (14,76 m) avlnd 
în vedere faptul câ slnt destul de rare atletele, 
de talia lui Joyner, care să arunce peste 14 m. 
Și cu toate acestea, la greutate ea nu șl-a co
rectat — acum — recordul personal 1 1

In ultimii ani ea a realizat : 1982 — 6126 p. 
1983 — 6372 p, 1984 — 6520 p, 1985 — 6718 p.

de care 
său, 

trecut 
sosire, 
numai

In concursul de la Moscova, pentru

corecțat cele mal bune performanțe

AL DOILEA START
Cea de a noua probă 

a Campionatului Mon
dial la automobilism, 
ta Formula I, desfășu
rată pe tradiționalul 
circuit de la Brands 
Hatch, in Marea Brita- 
nle, a avut un „debut* 
nefericit. La citeva cli
pe după momentul 
startului s-a produs o 
uriașă învălmășeală, sol
dată cu defectarea a 
nouă mașini. Din fe
ricire nu s-a lntimplat 
insă nici un accident 
mortal, singurul acci
dentat mal serios a fost 
pilotul francez Jacques

ÎN PLINĂ NOAPTE POLARĂ
Ziarul moscovit „Komsomolskaia Pravda'

Laffite, care a suferit 
mal multe fracturi. șt 
etnd vă gtndlU că a- 
ceastă cursă ar fl fost 
a 176-a, pentru un Ma
re Premiu, din cariera 
sa, cifră cu care ega
lează „recordul- de 
participări realizat de 
faimosul automobilist 
Graham Hill.

După o oră 
minute, timp 
pista a fost

și 20 de 
In care 
eliberată 

de bolizii zdrobiți, 
dat un nou start, 
numai pentru 
mașini.

23

»-a 
dar 

de
I

a 
contribuit la organizarea, In premieră mondială, 
a unei expediții polare. Cel 11 tineri, membri al 
expediției, excelent pregătiți fizic și buni prac- 
tlcanți ai schiului au realizat legătura intre sta
țiunea „Polul Nord 26“ și „Polul Nord 27“, tre- 
etnd prin polul denumit al lnaccesibllltățll rela
tive I Pentru prima oară, parcursul a fost aco
perit de schiori, in plină noapte polară. Distanța 
de cca 700 kilometri intre cele două stațiuni 
sovietice a fost parcursă In timpul a 38 de 
„zile". Conducătorul expediției a fo3t tlnărul 
Dimitri Sparol, de la Institutul de Oțel șl Aliaje 
din Moscova.

NU E CEEA CE PAREI
„jucărioară' 
„planșa cu 

1984 o nouă 
yachtingului 

e totuși

Această 
care este 
velă' (din 
probă a 
olimpic) nu 
ceea ce pare, cl o am
barcațiune serioasă și 
destul de rapidă. Re
cent, la Lehtbridge, în 
Canada, sportivul ame
rican Patti Whitcomb 
a înregistrat o medie

de 28,08 noduri (un 
nod este egal cu o 
milă marină, adică l 852 
m). Viteza lui Whit
comb a fost deci de 
52 km. Vechiul record 
mondial era 
noduri., 
tem că
velă' r.u este doar un 
mijloc de agrement 
oarecare...

de 27,04 
Să recunoaș- 
„planșa cu

RubdcS realizată de Romeo VILARA

I
I

ne» Sovietică și Franța, soldat 
eu Un spectacol sportiv extra
ordinar do captivant si de o 
bună valoare tehnică. Dacă e- 
chipa sovietică este prea bine
cunoscută. după atitee sl ati- 
tea succese pa care le-a repur
tat de-a lungul anilor, eea a 
Franței nu avea însă o .carte 
de vizită* deosebită. Și, totuși, 
meciul a fost foarte echilibrat 
Si doar mai marea experiență 
competițională a gazdelor a 
decis victoria in favoarea lor. 
Scor: 3—2 (5, —11, —14,1213). 
în ultimul set, de pildă, for
mația sovietică a condus cu 
11—6, dar francezii au revenit 
extraordinar, an condus, la 
rîndu-le, cn 13—12, pentru ca, 
in cele din urmă, să fie între
cut! cu 15—13 I

Alte rezultate la volei: S.U.A 
— Cehoslovacia 3—0 (10, 7, 10), 
Brazilia — Polonia 3—1 (—8. 
12, 9. 4).

Au început întrecerile con
cursului de judo, la categoria 
95 kg victoria revenind spor
tivului sovietic Viktor Podub-

nii, care a dispus in finală do 
Baldjinlan Odvoin (R.P. Mon
golă). Medaliile de bronz an 
fost cucerite de cehoslovacul 
Jiri Sosna si francezul Gilles 
Jala don. In finala categoriei 
peste 95 kg. Grigori Vcricev 
(U.R.S.S.) l-a învins pe Steven 
Cohen (S.U.A.). pe locul trei 
dasîndu-se Andrzej Basik (Po
lonia) si Hvan Che Gil (R.P.D, 
Coreeană).

în localitatea Iurmala s-aa 
încheiat întrecerile turneului 
de tenis. Proba de simplu mas
culin a fost cîștigată de jucă
torul sovietic Andrei Cesnokov, 
învingător cu 6—3, 6—2, 6—4 
in finala disputată cu cehoslo
vacul Marian Vajda. în finala 
probei feminine. Caroline 
Kuhlman (S.U.A.) a dispus cu 
6—4, 7—5 de coechipiera sa 
Beverly Bowes.

Rezultate înregistrate in fi
nalele probelor de dublu: Băr
bați : Serghej 
sandr Zverev 
rian Vajda, 
(Cehoslovacia) 
6—3, 6—4;
Parhomenko, 
(U.R.S.S.) — 
Marcela Skuharska (Cehoslova
cia) 6—3, 6—3.

Leoniuk, Alek- 
(U.R.S.S.) — Ma- 
Karel
6—7, 

Femei: 
Larisa

Iva

Novacek
6—4, 2—6. 

Svetlana 
Savcenko 

Budarova.

TURUL CICLIST AL FRANȚEI»
PARIS, 17 (Agerpres). — 

Disputată în Munții Pirinei, în
tre Pau și Superbagneres (186 
km), cea de-a 13-a etapă a tu
rului ciclist al Franței a fost 
cîștigată de rutierul american 
Greg Lemond. în clasamentul 
general se menține însă lider' 
francezul Bernard Hinault, dar 
acesta are un avans de numai 
40 s față de Lemond, care a

recuperat în etapa de . ieri un 
handicap de peste 5:00.

Turul feminin a continuat cu 
etapa a 5-a, ciștigată de spor
tiva americană Inga Thompson, 
care a parcurs 28 km în 42:2X 
în clașamentul general conti
nuă să conducă Maria Canina 
(Italia), urmată la 1:15 de 
Jeannie Longo (Franța).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cam

pionatele U.R.S.S., ta 
Kiev : lungime : Ele
na Belevskaia 7,31 m; 
400 m : Marla Plglnl- 
na 50,50 ; 100 mg :
Vera Akimova 12,63 ; 
bărbați : 400 m : Ka- 
roclkin 45,8» ; înălți
me : Sereda 2,34 m ; 
suliță : Kaleta 82,00 
m • La Londra, Se
bastian Coe 
2 .14,90.

CICLISM 
de-a 36-a 
turului Bulgarie! 
început la Sofia 
etapa prolog dlsputa-

1000 m —

• Cea 
ediție a 
gârle! a 

cu

ti pe s km, victoria 
revenind rutierului 
bulgar Nenclo Stai- 
kov, care va fi astfel 
primul purtător 
tricoului 
cursă, ce 
fășura în 
tnsumînd 
participă 
din 10 țări, Intre care 
șl România (formația 
de tineret).

FOTBAL • Meciuri 
restante în campiona
tul unional : Torpedo 
Moscova — Dinamo 
Kiev 1—1, Dniepr — 
Spartak Moscova 1—3.

al 
galben. La 
se va deș
ii etape, 
1 472 km, 
alergători

• La Viena, în 
meci contînd pentru 
competiția interna
țională „Cupa de vară 
Intertoto', echipa lo
cală Admira Wacker 
a terminat Ia egali
tate : 1—1 (1—0) cu 
formația elvețiană 
Grasshoppers Zurich.

POLO • Turneul de 
la Zagreb : U.R.S.S. 
— Australia 6—3, Iu
goslavia — Bulgaria 
15—4, Ungaria — 
R.P. Chineză 11—10, 
Italia — Japonia 
18—3


