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In cele cinci xile de între
ceri acerbe. In care dorința 
de victorie si de afirmare a 
tinerel generații a avut la ba
ză spiritul prieteniei și res
pectului reciproc, prima ediție 
a Campionatelor Mondiale 
pentru juniori s-a transformat 
Intr-un adevărat festival al 
atletismului. Cu fastul și ce
remonia unei mari competiții 
care urmează să devină, sîn- 
tem siguri, un punct de mare 
atracție In calendarul interna
țional. cu întreceri de înalt 
nivel în toate probele, fără 
excepție, care au relevat o 
pleiadă de tineri performeri. ; 
marile vedete de mline ale 
atletismului mondial, viitorii 
campioni olimpici si ai lumii. 
148 de țări de pe toate conti
nentele și-au trimia reprezen
tanții la Atena. Pe Stadionul 
Olimpic, intr-o spectaculoasă 
succesiune, au evoluat cei mai

buni tineri atleți din lume, ln- 
cepind cu cei din reputate 
scoli In această primă discipli
nă olimpică (R.D.G_ U.R.S.S..
S.U.A.. Marea Britanie). cori- 
tinuînd cu cele afirmate in 
ultimele cicluri olimpice (Cu
ba, Nigeria, Kenya etc.) și În
cheind cu aparițiile surprinză
toare, pe prima treaptă a podiu
mului, cum au fost de pildă de- 
catlonistul finlandez Keskitalo 
sau alergătorul spaniol Azene- 
ta la 2000 m obstacole.

Desigur, miza unei asemenea 
premiere, responsabilitatea li
nei cit mal prestigioase pre
zente în Ierarhia mondială, au 
marcat În mare măsură evolu
ția tinerilor competitori, per
formanțele lor. deși situîndu-se 
la cote Înalte, neridiclndu-se. In 
general, la nivelul maxim a- 
tina in acest an sau la cel al 
unor noi recorduri mondiale 
(de pildă, cubanezul Sotoma-

Alina Astafei
yor. deținătorul celei mai bu
ne performanțe din toate tim
purile la înălțime — 2,36 m.

Paul SLAVESCU
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urmează să plece din preajma 
gării Tg. Ocna (Salină). După 
titeva suta de metri intrăm tn- 
lr-un_ munte de sare, printr-o 
bolti de beton pe care carie 
„Mina Trotaș". Șoferul conduce 
cu grijă printr-o galerie de 
sare întunecoasă, lungă de doi 
km, după care coborim In drep
tul unej firme pe care scrie : 
„Sanatoriul pentru tratamentul 
astmului broaște — Salina Tg. 
Ocna". Pasagerii, copii începlnd 
de la $ ani șt adulțL, 
sînt întâmpinați 
maistrul miner 
Burduoea (de ce mi
ner. • să expli
căm mal tîrziu), care ofe
ră tuturor căști de protecția,
punindu-ne și pe noi în temă : 
„Este • mină de sare scoasă 
din exploatare, folosită acum 
pentru cei eu respirație 
grea. Ne aflăm la 180 
pămînt. Sub noi mai 
etaje de galerii născute 
exploatare".

Intrăm. Încăperi mari 
reți și acoperiș din sare, 
alocuri piloni (de sare) ca niște 
coloane G.Sint iăsați în exploa
tare, tocmai pentru susținere"). 
Aer ușor umed, respirație leje
ră, temperatură de 13 grade. în

de 
V.

. tant de mart, 
un bufet gi a „sală de (ctQ 
mese", paturi frumos aranjate 
Cutate, pentru odihnă. Sunxd- 
ză : aici, la 180 m sub păzntnt, 
tatr-o mină de sare, se ine» 
spart 1 Mal lnttl aflăm o popă- 
carie cu două piste, foarte ri- 
lențtoasă, IbtrucJt bilele flirt 
din cauciuc, pentru a na pro
duce tm zgomot care aid ar 1 
amplificat mult. Ungă ptete 
mare „activitate", dublat! da 
disputele' verbale ale odor co- 

re-și, așteaptă rta- 

InsemnIri Șr slnt mese de 
cu jucători 

---------- nerăbdători să 
joace șj el, In altă ’ parte mese 
de șah. Din când in cînd, pe 
lingă noi trec in ușor pas aler
gător un tată cu copilul său, 
două fete, un grup de patra 
bărbați. „Știți,, ni se explică, 
cd care aid trăiesc bucuria 
alergării, afară an greutăți eu 
respirația cînd merg".

Ne Întovărășesc în continuare 
T. Constantfnesoa — antrenor 
șl L lordăchescu — profesor de

unde 
tenig' 

și spectatori

mal 
m sub 
slut 6 

tot din

eu pe-
P«

Modesto FERRAWM
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Productivitatea cluburilor sportive școlare

DEBIT IN CREȘTERE LA IZVORUL NR. 1

REPREIENTATIVELE DE CĂDEȚI ALE ROMÂNIEI - 
MEDALII DE DRONZ LA C E DE TENIS DE MASĂ

AL PERFORMANȚEI GÂLĂȚENE

LOUVAIN LA NEUVE. 22 
(prin telefon). După oe du
minică si luni, la capătul a 
peste 200 de partide, echipele 
participante la Campionatele 
Europene de tenis de masă 
pentru juniori și cădeți s-au 
departajat in două grupe valo
rice, marți a fost ziua în care 
s-au disputat întâlnirile din a 
doua parte a competiției. Aten
ția s-a Îndreptat spre jocurile 
din jumătatea superioară a Ie

NOUĂ SALĂ DE GIMNASTICĂ LA SIBIU

rarhiei. acolo unde aveau să 
se stabilească formațiile meda
liate, în' această cursă aflin- 
du-se și toate cele patru re
prezentative ale României.

Cadetele și cadeții au fost 
cej mai solicitați, ei avînd de 
susținut trei meciuri pentru 
a-și atinge scopul: ascensiunea 
pe podium. Fetele noastre — 
Adrian* Năstase și Iulia Riș- 
canu — au avut de înfruntat 
adversare dificile. reprezen- 

lativde Cehoslovaciei. U.R.S.S. 
și Angliei, toate beneficiind 
de jucătoare cu deosebite ca
lități tehnice șl fizice. Un în
ceput bun, 3—2 cu Anglia, 
după o luptă epuizantă, fie
care dintre cele cinci jocuri 
termlnindu-se in cîte trei 
seturi, urmat însă de un in- 
sucoes. 2—3 cu Cehoslovacia, 
deși reprezentantele noastre 
au fost la un pas de o meri
tată și prețioasă victorie. A- 
vînd in vedere rezultatele' din
tre celelalte formații, meciul 
cu U.R.S.S, a fost hotăritor 
pentru desemnarea uneia din
tre echipele medaliate cu 
bronz, deoarece Cehoslova
cia — cîștigătoarea grupei — 
s-a calificat în finală. Adriana 
Năstase și Iulia Rîșoanu (an
trenor Viorel Filimon) s-au 
mobilizat la maximum, au 
luptat cu multă dăruire, obți- 
nind victori* eu 3—0 și astfel 
„bronzul" acestor campiona-

' Emanuel FANTANEANU
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Clubul Sportiv Școlar nr. 1 
Galați se numără printre cele 
mal vechi unități sportive șco
lare care an luat ființă pe 
aceste meleaguri, clștigindu-și 
și eonsoiidîndu-si de-a lungul 
anilor, prin rezultate ci tradi
ție, e frumoasă reputație. An 
de an, clubul gălățean — con
dus de aproape două decenii 
de prof. Ionel Mușat — a lan
sat pe orbita marii performan
te valori autentice, care au 
reprezentat cu cinste sportul 
românesc ta diferite confrun
tări internaționale. Sportivi ca 
L Biriădeanu, L Lețcae (caiac), 
Crin* Georgescu-Băuță, Maria 
Muscă (volei). Gabi Gheerghlu, 
Liliana Bălan (gimnastică), 
Fița Bafira-Lovin, Genoveva 
Modlga, Lidia Bosloveann (a- 
tletism), M. Lăcustă (handbal), 
sînt nume înscrise cu majus
cule In cartea de onoare a 
clubului.

în prezent. această impor
tantă pepinieră a sportului 
gălătean dispune, pentru cele 
8 secții de performanță, de 39 
de cadre de specialitate, care 
șe ocupă de pregătirea spor
tivă a 1200 de elevi. In 15 gru
pe de performanță. 16 grupe 
de avansați și 53 de grupe de 

începători. Pentru a Naataa 
preocuparea cadrelor in direc
ția depistării elementelor oi 
calități deosebite, precizăm că 
numai ia 1985 au trecut prin 
sita selecției 21 000 da eteri 
din municipiul Galați d dta 
comunele județului. Si petri» 
că tot «intern la capitolul sta
tisticii, consemnăm existenta a 
467 de sportivi legitimați, dta 
care 2 sînt candidați olimpici, 
8 slnt sportivi de categoria 
I, tar 30 de categoria a n-a. 
Să subliniem și faptul că 13 
elevi sportivi fac parte dta 
diferite loturi naționale, ta 
gimnastică, handbal, atletism, 
înot, fotbal și volei J că Ro
meo Ilurdac (atletism) și Eu
gen Adămiță (Înot), dețin ra
corduri naționale la o catego
rie sau alta; că unii Ihri 
campioni republicani î că e- 
chipade handbal pregătită da 
prof. C. Cojocaru a cucerit re
cent primul titlu național. Re
velator este și faptul că na 
mare număr de sportivi ac
tivează cu succes în echipele 
divizionare gălățene.

Telemae SIBIOPOh

(Continuare în pag. 2—3)

MUNCA OE MARE INTENSITATE, DĂRUIRE TOTALĂ 
PENTRU CA HANDBALUL ROMĂNESC SĂ REDEVINĂ 0 FORJĂ!

Un aspect de la inaugurarea sălii

De putină vreme, baza ma
terială a mișcării noastre 
sportive s-a îmbogățit cu un 
nou $1 modern edificiu, pus in 
slujba desăvlrșirli măiestriei, a 
ridicării pe noi trepte a per
formanței sportive : Ia Sibiu, 
prin grija organelor locale de
partid și de stat, cu sprijinul 
C.N.E.FJJ. și al farurilor spor
tive județene, a fost dală In 
folosință noua sală de gimnas
tică.

Edificiul pus zilele acestea 
la dispoziția gimnastilor din 
Sibiu este structurat pe două 
nivele și dispune de un spațiu 
de antrenament cu o suprafață 
totală de 540 m.p. (30 m lun
gime, 18 m lățime) dotat cu 
aparatură necesară antrena
mentului pentru înalta perfor
manță. La nivelul inferior sînt 
amenajate : o sală cu o supra
față de 120 m.p. pentru pregă
tirea artistică la sol, un grup 
de recuperare prevăzut cu 
saună, bazin cu apă caldă și 
camere pentru duș și masaj, 
cabinet metodic, cabinet me
dical. vestiare cu grupuri sa
nitare și dușuri.

Gimnastele și gimnaștii de la 
Clubul Sportiv Școlar din lo
calitate. antrenorii și tehnici-

Foto: V. CTRDEI — Sibiu 

enii care lucrează aici, renu
mit! pentru eficiența activită
ții lor In condiții nu întotdea-

Uie IONESCU
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TĂLĂNJĂ,

DESTINDERE

TINEREȚE

TINERETBIUF

Terenurile de la Sta
dionul Tineretului 
sînt întotdeauna gaz
de bune pentru iubi
torii voleiului, după 
cum o dovedește și 
imaginea surprin- 
ti de fotoreporterul 
nostru Iorgu BĂNICĂ

Vom preciza de la bun în
ceput că evenimentele majore 
din viața handbalului nostru 
(masculin și feminin) la care 
ne vom referi sînt aparent în
depărtate ca timp : luna de
cembrie C.M. feminin — gru
pa A, în Olanda ; luna februa
rie 1987 C.M. masculin — gru
pa B, în Italia. Sînt, desigur. 

două competiții »de foc", de 
cea mai mare importanță pen
tru handbalul nostru, care-și 
propune o clasare cît mai bu
nă și, totodată, obținerea cali
ficării pentru J.O.

Atit fetele, cît și băieții — 
sub conducerea antrenorilor re
prezentativelor naționale. Eugen 
Bartha, Fompiliu Simiou șt, 

respectiv. Eugen Trofin și GM- 
ță Lieu — se află in fază avan- N 
sată cu pregătirile, ambele lo
turi particîpînd deja Ia cîte • 
competiție internațională. De
sigur, s-ar putea afirma că piuă 
în decembrie (pentru a ne re
feri la reprezentativa femini
nă) mai este timp, tehnicienii 
mal pot încă decanta valorifa, 
le mai pot tria, mai pot con
voca, în caz de nevoie, și alte 
handbaliste. Lucrurile riu stan 
așa, Intrucît ceea ce se im
pune ca primă urgență este 
OMOGENIZAREA valorilor. 
Sintem optimiști, așa cum știri 
(pe bună dreptate) și antreno
rii, acceptînd ideea că Ia »- 
ceastă oră sînt reunite sub cu
lorile naționale cele mal bune 
handbaliste de care dispunem, 
capabile să ne reprezinte ea 
demnitate la C.M. din Olanda, 
în ceea ce-i privește pe băieți, 
avem de asemenea convinge
rea că nici un sportiv capabil 
să aducă servicii echipei re
prezentative nu a rămas în a- 
fara lotului lărgit

Ce este necesar în perioada 
care urmează ? Firește, o mun
că susținută la antrenamente, 
efectuarea fără nici • „fisură"1

Ion GAVRILE5CU
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ACOLO UNDE PASIUNEA PENTRU SPORT SE ÎMPLETEȘTE POLIATLONUL

CU OBLIGAȚIILE DE PĂRINTE SAU EDUCATOR CELOR MAI TINERI
Pasiunea copiilor pentru un 

■port sau altul este adesea 
transmisă, într-un fel, și pă
rinților lor. Iată cazul Anișoa
rei Hîneu, fostă gimnastă la 
Clubul Sportiv Școlar din Bîr
iad, la „clasa" profesorului lo- 
niță Chirilă.

încă de la primele antrena
mente, tatăl Anișoarei, mun
citor frezor la întreprinderea 
de Rulmenți, s-a aflat printre 
spectatori, urmărind — cu mult 
interes — felul cum fiica sa 
se străduia să descifreze alfa
betul uneia dintre cele mai 
frumoase (dar si mai dificile) 
discipline sportive. Treptat, din 
postura de spectator, tatăl Ani
șoarei Hîneu s-a identificat cu 
un susținător dintre cei mai 
apropiați ai clubului și ai sec
ției de gimnastică. Cum ? Ori
când s-au ivit greutăți în mun
ca „atelierelor" de gimnastică, 
el s-a arătat a fi printre cei 
mai... săritori. O dată, de pildă, 
s-a defectat una din bîrne. Ta
tăl Anișoarei s-a oferit să o 
repare, fără prea multe discu
ții. Altă dată s-a stricat arcul 
de lansare a trambulinei elas
tice. Frezorul de la „Rulmenți" 
și-a dovedit din nou iscusința, 
remediind lucrarea. „Mai mult, 
ne spunea directorul clubului, 
prof. Ion Dimitriu, acest atât 
de inimos părinte, a confecțio
nat arcuri-model pentru tram
bulină". La fel a procedat dnd 
au cedat șuruburile de la pa
ralele sau când au apărut alte 
neajunsuri în buna funcționare 
a aparaturii de gimnastică.

Prof. Ioniță Chirilă a ținut 
la rindu-i, să ne mărturisească:

ATLETISMUL NOSTRU ȘI-A DOVEDIT MARILE RESURSE
(Urmare din pag. I)

deși * anunțat că va încerca 
la Atena un nou record mon
dial de juniori, a cîștigat ti
tlul doar cu 2.25 m).

Intr-un asemenea context, 
bilanțul juniorilor români pre- 
zenți pe Stadionul Olimpic a- 
tenian, poate fi considerat ca 
deosebit 
flec ti nd 
nentă pe 
o are in 
sarea: și 
talente. Și chiar dacă intre în
trecerea continentală a junio
rilor de Ia Cottbus și cea 
mondială de Ia Atena a tre- 

de promițător, re- 
prcocuparea perma- 
care forul de resort 
ceea ce privește lan- 
afirmarea tinerelor

Adriana Dumitru

un an, legătura în timp 
dovedit viabilă și eficien- 
Să exemplificăm. In 1985, 
C.E., România cucerea 3

adăugind însă un 
(Alina Astafei — 

și două „bronzuri" 
Dumitru — 800 și 

Calenic — 3000 m).
locul Măriei Pintea,

ent 
s-a 
tă. 
la 
medalii de aur — Maria Pîn- 
tea (800 m). Ana Pădurean 
(1500 m), Cleopatra Pălăcian 
(3000 m). Acum, la C.M., doar 
3 (Ana Pădurean și Cleopatra 
Pălăcian), 
„argint" 
înălțime) 
(Adriana 
Dorina 
Deci, în

DEBIT IN CREȘTERE LA IZVORUL NR. 1 AL PERFORMANȚEI GĂLĂȚENE
(Urmare din pag. I)

Intr-o discuție cu directorul 
Clubului, acesta aprecia ca bu
nă activitatea secțiilor de a- 
fietlsm (evidențiind pe antre
norii L Bratu, L Tămășeann, 
N. Pop, L Măceaca), handbal 
fete (antrenor C. Cojocaru) și 

Hoștinc, Fr. 
satisfăcătoare 

desfășoară în 
și fotbal (an- 
Danilescu, P.

ined (Rodica 
Sehwing), ca 
munca ce se 
secțiile de volei 
trenori : soții _______ ,
Ionescu, L Nicu), dar sub po
sibilitățile șl condițiile exis
tente, activitatea din secțiile 
de caiac-canoe (antrenori Gh. 
Gălățeanu, M. Grigoraș, M. 
Stavăr). gimnastică (unde sînt

„Deși fetița lui nu mai face 
parte din club — trecând la 
secția de gimnastică a CSMS 
Baia Mare, la „clasa" profesoa
rei Elena Marinescu, unde i se 
oferă prilejul de a realiza un 
salt mai direct în performantă 
— Vasile Hîneu a rămas atașat 
de clubul nostru. Vine șj acum, 
aproape zilnic, la antrenamen
te, asistă la atelierele in care 
lucrează cele mai mici spor
tive, amintindu-și, desigur, că 
tot așa a făcut începutul și

PE TEME DE ETICA

fiica sa ; apoi, înainte de ple
care, ține să-mi spună că, ori
când se mai strică ceva, vreun 
aparat de gimnastică, să nu-I 
ocolim".

L-am cunoscut si noi pe a- 
cest prieten al gimnasticii bîr- 
lădene, acolo, la Întreprinderea 
de Rulmenți și, firesc, l-am în
trebat de ce și acum, după ce 
fetița lui nu mal face parte din 
CSȘ Bârlad, continuă, totuși, 
să pună umărul la nevoile a- 
cestei unități sportive, 
că oricine ar trebui 
procedeze ca mine, 
declarat cu modestie 
muncitor, știut fiind 
Ia Bîriad, la Clubul 
Școlar, fetita mea a 
tainele gimnasticii 
muncă, a ajuns, iată, să țin
tească la măiestrie, alături de 
«portive din Baia Mare, cen- 

„Cred 
I să 

ne-a 
inimosul 

ei aici, 
Sportiv 
deprins 

și, prin

iar despre Simona 
candidată, deopotrivă, 
de cea mal tinără...

Ia Atena (nici 16 
la cel de mare pro- 
a-a spus că fără bus-

preliminară (la

trecută la tineret, la 800 m, a 
apărut o altă medaliată, talo- 
nată Îndeaproape de o junioa
ră mică, Denisa Zăvelcă (16 
ani) care a ratat însă intrarea 
in finală dintr-un viciu de or
ganizare (recunoscut de altfel, 
de secretarul I.A.A.F.. John 
Hoit), in urma învingătoarei 
la 3000 m (cea care a și înre
gistrat unul din cele mai bune 
rezultate ale acestei ediții 
inaugurale a C.M., dovedin- 
du-si clasa) a pășit pe treapta 
a treia a podiumului un alt 
talent (atleta din Tulcea are 
17 ani).
Staicu, 
la titlul 
junioară 
ani !) și 
misiune, 
culada în care a fost angrena
tă in seria 
1500 m), ar fi avut in finală 
șanse reale de podium. Ceea 
ce confirmă vigoarea școlii fe
minine românești de semifond 
și fond.

Iată că acestor alergătoare 
de perspectivă internațională 
Ii s-au adăugat la Atena și să
ritoarele. Alina Astafei (și Ia 
anul încă junioară !) a sărit 
la înălțime foarte aproape de 
plafonul ei maxim, intr-o pro
bă dificilă cu multe adversare 
redutabile. Mirela Belu (16 
ani), cea mai tânără finalistă 
a probei, a dovedit certe cali
tăți In 
re de 
multă 
tracul 
tul care, în mod normal, ar fi 
putut-o clasa pe podium.

Sprintera Corina Roșioru și 
mărșăluitoarea Mihaela Dăogă- 
roiu au concurat sub valoarea 
lor dovedită cu alte prilejuri. 
Dar dacă prima 
chiar 
greu 
dalii, 
lupta 
Nu întotdeauna însă, socoteala 
de acasă...

compania unor săritoa- 
lungime cu mult mai 
experiență și numai 
i-a drămuit randamen-

dintre ele, 
in formă maximă, cu 

ar fi avut acces la me- 
cealaltă ar fi contat in 
pentru primele locuri.

nu mai puțin de 
Vi baschet (Aneta 
Lucian Chilian), 
este de-a dreptul 
situația gimnasticii 
secția cea mai 
care, asa după

9 antrenori) 
Popescu și 
într-adevăr, 
supărătoare 
— altădată 

prolifică — 
cum remarca 

prof. Ionel Mușat. este săracă 
in elemente de mare perspec
tivă (excepție făcînd Mădălina 
Tănase si alți câțiva copii). 
Cauzele slnt rutina și comodi
tatea majorității cadrelor de 
specialitate ale secțieL

Clubul gălățean dispune la 
această oră. in unele discipli
ne, de citeva elemente compe
titive, de mare perspectivă, a- 
devărate promisiuni pentru 
sportul de performanță. Să a- 
mintim In treacăt numele cî- 

tru cu tradiție în acest spori 
olimpic. Voi fi întotdeauna eu 
inima alături de această uni
tate sportivă școlară, de profe
sorii săi, la îndemnul că
rora am hotărât, împreună cu 
familia mea, să o transfer pe 
Anișoara acolo, la clubul 
Maramureș, 
a ajunge, 
gimnastă..."

din 
in perspectiva de 
poate, o mare

★
ceea ce a realizatDe fapt,

Vasile • Hîneu nu face decît să 
confirme grija pe care în ge
neral părinții copiilor care ee 
inițiază aici o manifestă față 
de îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de instruire, de an
trenament. O dovadă concretă 
o reprezintă și baza sportivă 
în aer liber amenajată, cu forțe 
proprii, de comitetul de pă
rinți al clubului. O bază spor- 
S'vă situată în vecinătatea sta- 

ionului „FEPA" și pe care se 
efectuează antrenamente (și 
chiar întreceri oficiale) la 
handbal, volei, baschet si te
nis. O bază sportivă de vis, 
transformată, într-un singur 
an, dintr-o rîpă (excavată mii 
de ore 1) într-una din i 
elegante amenajări 
bîrlădene. Alături de i 
le propriu-zise. spații 
arbitrii și grup social 
tează această lăudabilă 
zare, pentru 
CSȘ Bîriad și comitetul 
de părinți merită toată 
tuirea !

cele mai 
sportive 

terenuri- 
nentru 

eomple- 
i reali- 

care conducerea 
său 

o re

Tiberiu STAMA

dar, mai ales, 
fie că s-au

Ceea ce se potrivește și 
hurdlerelor Ana Maria Dră- 
ghia (cu 56,57, dt alergase în 
acest an. ar fi întrecut-o pe 
campioana Baril, în finală re
prezentanta noastră a obținut 
58,74) și Lenuța Bîrzu (100 
mg) sau Lăcrămioara Andrei 
(400 m), toate departe ca timp 
de primele clasate in respec
tivele finale, r 
aruncătorii care.
clasat pe locuri periferice, cu 
cifre mai mult decît modeste 
(Jana Căpățină — 15,09 m la 
greutate, doar Liviu Gabriel 
Ion — 58,58 m la ciocan), fie 
că nici n-au obținut califica
rea in finală (Valentin Jula 
— 62,96 m la suliță).

Dorina Calenic

Constantin Popescu a reali
zat în serii, la 400 mg, un nou 
record național de juniori 
(52,64), cifră însă care mj i-a 
putut asigura intrarea în se
mifinalele probei, nivelul fina
lei fiind probat și de timpul 
net superior al ultimului cla
sat — 51,69, care ridică, toto
dată, un alt aspect important 
al pregătirii și reprezentării 
juniorilor noștri : corelarea 
permanentă a performanțelor 
lor cu standardul internațio
nal.

torva : R. Hurduc, L Olaru, I. 
Constantinescu, Nelia Neculai, 
Iulia Roșu, D. Ciucă (atle
tism), Gabriela Antoneanu, 
Mihaela Stan, Carmen Ungu- 
reanu, Gh. Manea (handbal). 
Cătălin Stan (baschet), Niculi- 
na Tudose, Săndița Pascal, 
Manuela Nenciu, M. Fern, P. 
Danileșcu (volei). E. Adamiță, 
L. Anghel, Daniela Oprea, O. 
Postolache, S. Roman (înot). 
Flutur,' Isac, Dima, Stan (fot
bal).

Așa după cum aprecia și di
rectorul clubului. numărul 
sportivilor de mare valoare și 
perspectivă este totuși mic fa
ță de condițiile asigurate (ba
ză materială echipament și 
material sportiv. număr de

ÎNOTĂTORI
în foarte frumosul bazin din 

Pitești a avut loc o nouă com
petiție de înot, rezervată, de 
data aceasta, celor mai tineri 
performeri : concursul republi
can de poliatlon, pentru copii 
de 9—10 ani. Au luat parte 376 

de sportivi din 24 de secții, 
fiecare luînd startul jn câte 6 
probe. Prin adiționarea punc
telor, au fost alcătuite ierarhii 
pe categorii, în frunte situin- 
du-se următorii : băieți 10 ani: 
1. Mircea Munteanu (CSS Re
șița) 447 p, 2. R. Rădulescu 
(CI Brașov) 429 p, 3. G. Știr
bei (CSȘ Brăila) 428 p ; fete 
10 ani : 1. Iuliana Constantin 
(CSȘ Brăila) 414 p, 2. Laura 
Damian (CSȘ Constanța) 409 
p. 3. Dana Crețu (CSȘ Hune
doara) 390 p ; băieți 9 ani ; 1. 
Doru Robea (CSM Pitești) 481 
p, 2. I. Constantinescu (CSȘ 
Pitești) 461 p, 3. B. Gută (CSM 
Pitești) 449 p ; fete 9 ani : 
1. Iolan Szucs (CSȘ Reșița) 442 
p, 2. Alina Roman (CSȘ Hune
doara) 398 p, 3. Ileana Buciu 
(CSM Pitești) 394 p. în cla
samentul final pe echipe : 1. 
CSȘ Reșița 32 p, 2. CSM Pi
tești 30 p. 3. CSMȘ Baia Mare 
2b p.

ÎNTRECERILE jarașutiștilor

La tirașov. după disputarea 
probelor de punct fix și acro
bație din cadrul Campionatu
lui Național de parașutism, în
trecerile au continuat la aceas
tă ediție cu lansările pe apă. 
efectuate pe lacu] Dumbrăvița 
din apropierea aerodromului 
sportiv Ghimbav. Rezultatele 
tuturor probelor vor fi publi
cate centralizat după încheie
rea competiției.

UN EDIFICIU ORIGINAL AL SPORTULUI Ș
(Urmare din pag. 1)

a-

educație fizică. Ei ne dau alte 
relații. Mișcarea, exercițiul fi
zic, sportul fac parte din trata
ment. Cu rezultate dintre cele 
mai spectaculoase. Se aduce 
mereu vorba despre medicul 
Crainic Crăciun, inițiatorul 
cestui sanatoriu, care. în mo
mentul vizitei noastre, se afla 
in conoediu. Se știe, bolnavii 
au greutăți cu expirația. De a- 
ceea, prin sport, prin exerciții 
fizice, se caută să se asigure o 
respirație corectă, cu accent pe 
expirație. Sintem invitați să a- 
sistăm la o repriză de gimnas- 

NOUĂ SALA DE GIMNASTICA LA SIBIU
(Urmare din pag. 1)

una dintre cele mai bune (să 
amintim că echipa feminină a 
fost campioană națională in 
1982, aici au fost depistate și 
crescute gimnaste ca Maria 
Antinie, Melita Ruhn, Marile- 
na Neacșu, Mihaela Stănuleț, 
surorile ' Camelia și Simona 
Renciu — toate componente 
ale primei noastre reprezenta
tive) au primit acum în folo
sință un complex modern, 
multifuncțional.

Noi nu ne îndoim că antre
nori și specialiști reputati ca 
Ana Crihan, Cristl Voiciulescu, 
Horst Stoltz șl Mihai Weber 
(aici sînt titulari, de aseme
nea, Adrian Goreac și Adrian 
Stan, detașați acum la Deva) 

cadre de specialitate). Acest 
lucru a constituit, de altfel, 
subiectul unei ample și res
ponsabile analize, cu care oca
zie a fost aspru criticată ma
niera păgubitoare de lucru a 
unor cadre de specialitate, 
luându-se măsuri eficiente 
pentru redresarea situației.

în prezent există la C.S.S. 
1 Galati un climat propice de 
lucru, condiții acceptabile de 
pregătire, iar clubul se bucură 
de un sprijin deosebit din 
partea organelor locale. Șl. fi
rește, sînt șanse ca nu peste 
multă vreme această unitate 
sportivă școlară să urce din 
nou treptele afirmării depline, 
in toate disciplinele sportive 
existente la club—

DE ZECE LEI, UN C

prețul aces- 
variază în 

de organi- 
cîteodată... 

proporțional

Nu este o noutate faptul că 
numeroși suporteri al diferi
telor cluburi sportive din țară, 
mal mult sau mal puțin in- 
focațl, se află permanent în 
căutarea diferitelor obiecte 
care să le amintească de echi
pa sau sportivul favorit. Ast
fel a apărut — șl s-a dezvol
tat vertiginos — o „mică In
dustrie" a fanloanelor, bre
locurilor, Insignelor, șepcilor 
și a multor altor articole pur- 
tlnd însemnele diferitelor e- 
chipe. Cele mai căutate ră- 
min, însă, fotografiile șl pro
gramele ocazionate de desfă
șurarea marilor întreceri. In 
ce privește progra
mele, 
tora 
funcție 
zatori, 
invers 
cu numărul de pa
gini. Despre Ilustra
tele reprezentînd 
sportivi de frunte 
rii, două exemple din gim
nastică, sport care se bu
cură de unanime apre
cieri : organizatorii unor com
petiții nu ezită să vîndă 
la suprapreț Ilustrate color 
reprezentînd componente ale 
echipei noastre naționale. Așa 
s-a întîmplat, în toamna anu
lui trecut, la Reșița, unde s-a 
desfășurat finala Campionatu
lui Republican al maestrelor. 
Ilustratele ce compun setul 
dedicat echipei naționale (ce 
costa 12 lei șl avea 10 re
produceri) au fost vîndute 
separat, la prețul de... zece 
lei bucata ! Mai recent, la 
„Internaționalele" de gimnas
tică ale României desfășurate 
la Ploiești, spectatorii au avut 
ocazia să achiziționeze re
produceri alb-negru (realiza
te „pe plan local") ale ace
lorași ilustrate la prețul — 
modest — de trei lei.

„Micii neguțători" apar Ia 
timp cu Imaginile dorite din 
orice sport. Zadarnic l-ai 
căuta în spatele obiectivului 
aparatului de fotografiat pe 
arenele sportive. De cele mai 
multe ori nu consideră nece
sar efortul de a-și realiza sin-
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tiică. în cele patru ore cit se 
stă în salină pentru tratament, 
cei veniți fac trei asemenea re
prize. Și-i vedem la luoru : o 
grupă mică cu copii de 6—6 
ani, alta cu cei ceva mai mari, 
una de adulți. Cu sute de par- 
tidpanți conștiincioși. Care, 
toți, au o bună stare psihică 
Observație ușor de făcut—

După patru ore, autobuzele 
încep să sosească pentru ieși
rea din mină. în așteptare, 
aflăm multe altele . între cei 
veniți se află deseori cetățeni 
de peste - hotare — din Anglia, 
Israel, Danemarca, Finlanda, 
Suedia, Italia ș.a. O mamă cu
S3

își vor înzeci eforturile pen
tru ca în condițiile materiale 
noi, gimnastica sibiană să se 
afirme și mal viguros, să-și 
aducă o contribuție și mai în
semnată la obținerea unor 
succese și mai mari în arena 
mondială 
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MUNCA DE MARE »
(Urmare din pag. 1)

a programului întocmit de co
lectivele tehnice. Cunoscându-se 
grupele în care vor evolua e- 
chipele României este necesar 
un material documentar deta
liat (avem in vedere în primul 
rînd înregistrările video), mcr- 
gîndu-se pină la cunoașterea 
fiecărui sportiv din formațiile 
adverse : cum se apără, cum 
atacă, cum driblează, cum iși 
creează cea mai bună poziție 
de a arunca pe poartă, eîtă 
rezistență are și așa mai de
parte. Am avut ocazia, nu cu 
mult timp In urmă, să purtăm 
o discuție cu unul dintre cei 
mai mari antrenori ai lumii, 
Igor Turcin, cel care — de 
foarte mulți ani — antrenează 
cu succes deplin reprezentativa 
Uniunii Sovietice. El declara 
reprezentanților presei că nu 
neglijează nici cel mai mic 
amănunt legat de echipa (sau 
de componenții acesteia) cu 
care ar urma să joace. „Ora 
de culcare, cât timp îi trebuie 
unei handbaliste de valoare in
ternațională să se refacă după 
un meci de mare dificultate, ea 
și după un antrenament de ma
ximă intensitate — toate aces
te detalii sînt pentru mine deo-
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MUREȘENII, DUPĂ 16 ANI
Deci, după 16 ani de prezen

ță efectivă in Divizia A, for
mația mureșană ASA a luat 
drumul eșalonului secund. Dez
nodământ pe care nu-1 întreve
deam după locul ocupat la fi
nele precedentului campionat, 
ediția 1984—85. Să reamintim 
frumosul bilanț al acelui an :

6. ASA 34 13 7 14 32—32 33 p.

Un loc care a permis echipei 
A.S.A. participarea în compe
tiția internațională intercluburi 
Cupa Balcanică. Comparînd 
poziția finală de atunci cu a- 
ceea din campionatul recent 
încheiat (17), avem imaginea

etapa a 4-*, tind a pierdut •- 
casă cu Steaua (1—2), echipa 
lui Ispir • intrat in alertă: 
—4 la „adevăr*. Se string rtn- 
durile fi mureșenii găsesc re
surse să arunce o-- dinamită 
în terenul or&denilor (3—1), e 
alta In „fief-ul dinamoviștllor 
(1—1) gi. astfel, tini recupera
te trei din cele patru puncte 
pierdute pe teren propriu! 
Dar... euforia se plătește cu o 
„serie neagră* : 0—0, acasă, cu 
Petrolul, 0—3 la Bacău, 0—0, 
acasă, cu .,U“ Chij-Napoca. 
0—3 la „Poli* gi... vacanță de 
iarnă se va desfășura sub sem
nul gravei meditații : „Cum să 
reeuper&m din™ terenul pler-

BIHORENII AU DE
Oradea, vechi centru cu tra

diție fotbalistică — care își in
cinta suporterii cu echipe ea 
IjC.O. sau C.A.O. — a rămas 
fără echipă in Divizia A. 
F. C. Bihor, formația de suflet 
a suporterilor orădeni, a pără
sii ln această vară primul eșa
lon divizionar. O cădere im
previzibilă, ținînd seama de 
evoluția formației bihorene in 
ediția precedentă de campio
nat, cînd a ocupat o poziție 
de mijloc in clasament. Spre

APĂRAT TRADIȚIA
a venit acel 0—4 de la Ba
cău, pentru ea infrîngerea eu 
2—1 ln fața A.S.A. Tg. Mureș, 
Ia Oradea, să amplifice și mai 
mult degringolada din tabăra 
ei, F. C. Bihor mai gustind din 
cupa victoriei doar in ultima 
etapă a turului, când a câști
gat cu 2—0 meciul de acasă cu 
F.C.M. Brașov. Și formația de 
pe Criș a intrat in posesia 
„lanternei roșii*, cu un total 
de numai 10 puncte !

A venit returul și o dată cu

PRAHOVA 75,

0 FRUMOASĂ

RETROSPECTIVĂ
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17. A.S.A. TG. 34 10 6 18 30 50 26
g

I

l
■ A'

• Puncte realizate : 26 (procentaj 38,2 la sută) ; a obținut 
21 de puncte pe teren propriu ți I în deplasare.
• Golgeteril echipei : Fanld S goluri. Muntean 8, Jenei, Bo- 

tezan, L. Popa, Ciorcerl, Albu șl Soare — cite 2, Fodor, C. Hie 
și Dumitrescu — cite 1, Biszok (F.C. Bihor) autogol.
• Jucători folosiți : 23 — Muntean 33 de meciuri, Szabo șl 

Botezan — cite 32, Jenei 31, Isplr șl Soare — cite 30, Fanici și 
Fodor — cite 29, Clorceri șl Dumitrescu — cite 25, C. me și 
L. Popa — cite 24, Both II 23, Varo 21, Marton 19, Albu li. 
Vodă 10, Naște $1 Cribdilean — cite 3, Clolponea șl Someșan 
— cite 2, Mathe șl Moldovan — cite 1.

• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m ; toate fiind trans
formate de Muntean.
• Cartonașe galbene : 28 ; cele mal multe : Fodor 8.
• Cartonașe roșii : nici unul. I Plțurcă înscrie, cu capul, unul dintre cele cinci goluri In poarta 

echipei F. C. Bihor, făcind tardiv plonjonul lui Balasz.
Foto : Iorgu BĂNICĂ

clară a unei neobișnuite ros
togoliri pe toboganul retrogra
dării. Să mai apelăm la o su
gestivă comparație, redîndu-vă 
formațiile cu care AJ5.A. ter
mina cele două campionate, 
încheiate atît de contradicto
riu : ediția 1984—85 : Varo — 
Szabo, Jenei, Ispir, Fodor — 
L. Popa, Both, Marton — Cior- 
ceri, Fanici (Albu). Soare ; 
ediția 1985—86 : Vodă — Szabo, 
Jenei, Ispir, (Someșan), Mun
tean — S. Dumitrescu, C. Ilie, 
Marton — Cioroeri, Albu 
(Soare), Fanici. Cum șe vede, 
formațiile sînt aproape identi
ce (mai ales linia ofensivă) și, 
totuși, alt culoar la linia de 
sosire. Care să fie motivele 
retrogradării ?

In primul rind, A.S.A. a în
ceput cu stângul campionatul, 
pierzînd încă din start (0—1) 
cu F. C. Argeș, A venit, apoi, 
o grea deplasare de 0—2 la 
Craiova, .,îndulcită" de un suc
ces acasă cu Gloria și... după

Muntean în duel cu Manea, 
extrema Rapidului

doi acasă T* Golaverajul averti
zează sl el : II marcate și >3 
primite, 8 {nfrîngeri și nu to
tal de 15 puncte.

Returul Insă a fost fi mai 
rău. In meciurile da acasă : 
0—1 cu Craiova, 0—0 cu F.C.M. 
Brașov. 1—4 eu Sportul, •—1 
cu Dinamo... AJ3.A. fusese li
teralmente aruncată peste bor
dul campionatului. Golaverajul 
realizat tn sezonul de primă
vară arăta tot aBt de.„ convin
gător ; 14—27, M jocuri pier
dute cu un total de numai 13 
puncte !

Deci, minus peste tot : le 
„adevăr*, la goluri marcate, la 
puncte obținute... Minusuri iz
vorî te sigur șl din acei start 
neconvingător, care t-a accen
tuat în retur, dar mal cu sea
mă din propriile slăbiciuni — 
formă inconstantă, lipsă de 
mobilizare In momentele difi
cile, derută, greșeli de ordin 
tactic și tehnic. Ineficacitate 
exasperantă, eu precădere in 
jocurile de acasă, căderi fizice 
pe parcursul campionatului, 
multe accidentări (unde destul 
de Îndelungate), care au deter
minat mutații in formula de 
bază a echipei etc. etc. Și nu 
în ultimul rînd trebuie să 
vorbim de supărătorii pași îna
poi ai unora dintre vechii oom- 
ponențj de bază al echipei, 
aid avîndu-1 în vedere pe 
Costel nie („cangurul* anului 
1981 !), Muntean, Szabo, F°dor, 
Ciorcerl și chiar pe Fanici 
(deși are și scuza unor lungi 
indisponibilități).

Fără îndoială că această re
trogradare (unii zic că AJ5.A. 
era pândită de mult de așa 
ceva), pe care conducerea clu
bului o va analiza pe toate 
fațetele, a afectat Întreaga e- 
chipă. ca șl pe iubitorii spor
tului din frumosul oraș de pe 
Mureș. Important este însă ca, 
acum, toți factorii să se regă
sească pe același drum, pentru 
ea „expediția* mureșeană in 
divizia seăundă să se termine 
la anul pe vremea aceasta.

Stelion TRANDAFIRESCU

exemplificare, lată situația lui 
F. C. Bihor la sfârșitul campio
natului ediția 1984—1985 :

locul 10 34 13 5 16 39—43 31 p
Acel loc zece, considerat de 

toată lumea (conducători, an
trenori, jucători) e« lipsit de 
griji, a creat o stare generală 
de automulțumire, ceea ce a fă
cut ca startul pregătirilor noii 
ediții de campionat să fie luat 
cu... încetinitorul, la sensul că 
jucătorii, prea încrezători ln 
forțele lor, și-au xla că ti nu 
vor intra în calculul echipelor 
amenințate. Astfel el F. C. 
Bihor a pășit cu sttngul fa 
campionat, primul med eu 
Sportul Studențesc, din ..Re
gie*, sokKndu-se cu un ustură
tor 0—5. In etapa a doua. Vic
toria obține un punct la Ora-

el speranța unui mult așteptat 
reviriment N-a fost așa, căci 
marea speranță s-a năruit chiar 
din prima etapă, dnd Sportul 
Studențesc a câștigat cu 2—1 
Ia Oradea. Din acest moment 
era limpede că bihorenH nu 
mai au nici o șansă ln te-ta- 
tlva lor de a evita retrograda
rea. Cu moralul serios deterio
rat, eoborirea in subsolul cla
samentului a fost accentuată 
de îițcă trei insuccese pe teren 
propriu, cu scor identic (0—2), 
din partea lui F. C. Argeș, Di
namo și Universitatea Craiova, 
la sfârșitul campionatului si
tuația echipei prezentînd’j-se 
astfel : locul 18, cu numai 17 
puncte si un golaveraj negativ 
(26—71).

Evident, această stare de 
fapte a necesitat modificări

Prahova Ploiești... Una din
tre cele mal vechi echipe de 
fotbal din țara noastră iși 
sărbătorește in acest miez de 
vară 75 de ani de la Înfiin
țare. A fost mai întîi o echi
pă, care, chiar in anul 
înființării, avea să aducă ln 
orașul aurului negru primul 
titlu de campioană a țării, e- 
dlțla 191-1—1912. După F C 
Olimpia București era a 
doua echipă care Iși Înscria 
numele pe tabloul de onoare 
al campioanelor României.

...Apoi, ln 1915, echipa iși 
schimbă numele și ploleștenii 
vor avea o formație care va 
purta numele frumoasei re
giuni de la poalele Carpați- 
lor, PRAHOVA. Și ca tradi
ția să continue, la prima ei 
apariție sub acest nume, și 
sub tradiționalele tricouri 
galbene, Prahova a cucerit 
titlul de campioană a țării, 
ediția 1915—’16, deschlzind 
drum larg fotbalului autohton 
de pe meleagurile... praho
vene.

Ca pentru atîtea echipe de 
fotbal, nici pentru Prahova 
drumul nu a fost presărat 
doar cu succese. Avea să 
coboare in B, apoi să uree 
iar in A (1646—’47), in pre
zent Mind o bună echipă din 
eșalonul secund, pentru că 
din 1951 echipa fanion a ju
dețului a devenit Petrolul, au-
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18 F. C. BIHOR 34 5 7 22 26 71 17
sută) ; a obținut 16• Puncte realizate I 1T (procentaj 25 >a 

puncte pe teren propriu șl 1 in deplasare.
• Golgeteril echipei : C. Georgescu 5 goluri, Grosu 4. N. Mu- 

reșan, Lazăr, He șl Nemțeanu — cite 2, Gh. Dumitrescu, L Ma
rin, Isala șl Cigan — cite 1, 11. Zamfir (F.C. Olt) autogol.
• Jucători folosiți : 29 — Tamaș 34 de meciuri, C. Georgescu, 

He șl Dlanu — dte 33, Biszok 28, N. Mureșan șl Lazar — cite 25, 
Budco 23, Gh. Dumitrescu șl Kiss — dte 22, Cigan 17, L Ma
rin șl Grosu — cite 18, Liliac 13, Mlhuț 13, Balasz 12, Isala 10,' 
Brumaru 9, Nemțeanu, Harșanl, Brukenthal și Lăzăreanu — 
dte 8, Florean 7, Șt. Petcu 5, L Mureșan 4, Drăghld 2, Nițu, 
Beretkl, S. Pop — cite 1.
• A beneficiat de 8 lovituri de la 11 m : 3 transformate (He 

2, Grosu) 2 ratate (Mlhuț 2, Biszok).
• Cartonașe galbene i 21 ț cele mal multe : Biszok 3.
• Cartonașe roșii : Cigan (etapa a 30-a).

8

8

8

S-A PUS IN VlNZARE LOZUL VACANȚEI, 
la toate agențiile și 
vînzătorii volanți

dea (0—0) și F. C. Bihor se 
datină din plecare. A urmat 
o suită de rezultate foarte sla
be : 1—1 cu Petrolul pe teren 
propriu. 0—4 cu Rapid ln Giu- 
leștl, 1—2 cu Gloria Buzău la 
Oradea si 1—5 cu Corvinul la 
Hunedoara. Intrată in „vrie*, 
după șapte etape, F. C. Bihor 
alunecă vertiginos pe „tobo
ganul* clasamentului, oprin- 
du-se ln dreptul locului 17 cu 
numai 3 puncte la activ ! In 
«Crșit prima victorie din 
campionat tn etapa a opta 
(3—0 cu F. C. Olt), Cum ee 
spune, se... spărsese gheața și 
mulți credeau că echipa și-a 
găsit linia de plutire. Dar...

organizatorice și ln cadrul efe
bului și la conducerea tehnică. 
Fostul jucător Constantin Bi- 
gan a fost numit președintele 
clubului F. C. Bihor, iar Vio
rel Mateianu antrenor princi
pal. „Pornim Ia drumul anevo
ios al revenirii ln „A* — ne 
spunea C. Bigan — de pe 
poziția Învinsului dornic de 
revanșă. Am învățat mult din 
greșelile comise, și nu le vom 
mal repeta. Sintem deciși să 
ne punem pe treabă, astfel ea 
F. C. Bihor să revină In ed 
mai scurt timp în primul eșa
lon divizionar".

Gheorghe NERTEA

reolatâ de auiiea succese pe 
plan intern și internaționaL 

Meritele echipei Prahova in 
lansarea fotbalului ploieștean 
stat incontestabile De-a lun
gul anilor au evoluat sub cu
lorile ei nume cunoscute ca 
Vintilescu, Iordăchescu, Șen- 
ebea, Dunăreanu, Cricitoiu, 
Nicu Antonescu, Morava, Mi- 
hăilescu, Catană, Vil voi, Mlă
diu, Ir. Georgescu, Comșa. 
In 1946, echipa trece pe lingă 
viitoarea uzină 1 Mal, ale că
rei instalații de foraj sînt cu
noscute șl apreciate azi pe 
toate meridianele globului. 
Au apărut alți jucători — 
Ștefănescu, C. Teașcă, frații 
Gh. și M. Ionescu, Ștefan Va- 
slle, Glrleanu, Mazăre, Peniță 
Moldoveanu. De-a lungul a- 
nllor, de la Prahova aveau să 
promoveze la Petrolul Pahon- 
țu, Bădulescu, Mihai Ionescu, 
Sotir, Caiinca, Constantin.

Azi, echipa de fotbal acti
vează ta cadrul unei mari a- 
soclațil, care reprezintă miile 
de muncitori al uzinei 1 Mal 
ta opt ramuri de sport și 
are o frumoasă bază sporti
vă. în plină modernizare. 
Echipa de fotbal se numJră 
printre bunele divizionare B 
șl rămîne un permanent 
punct de sprijin pentru Pe
trolul.

Prahova *75, un frumos pri
lej de retrospectivă a fot
balului ploieștean, va fi o- 
magiată in zilele de 27 iulie — 
3 august prin reuniuni atle
tice, demonstrații sportive șl 
un turneu de fotbal la care 
vor fi prezente divizionarele A 
Petrolul Ploiești șl Flacăra 
Morcnl, campioana la speran
țe Steaua șl... Prahova. Dar, 
poate vor fi șl alte invitații, 
care să onoreze frumoasa 
vtrstă de 75 de ani a echipei 
de fotbal cu atîtea merite tn 
bogatul palmares al fotba
lului ploieștean.

Constantin ALEXE

LOZUL VACANTEI
< emisiune speciala limitata) (< emisiune speciala limitata) Se obțin 
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FOND SPECIAL, 

acordate de 
ADMINISTRAȚIA 
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PRONOSPORT.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

se atribuie ■
AUTOTURISME, DACIA 130(0 

1», SJ NUMEROASE CIȘTIGURI lN BAN!

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

• TRAGEREA MARILOR CIȘ- 
TÎGUBI PRONOEXPRES are loc 
astăzi, miercuri, 23 talie, tnee- 
pînd cu ora 15,45, la București, 
ln sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2. Transmisia desfășurării 
tragerii se va face la radio, pe 
programul I, la ora 16,15. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate 
ta reluare, la ora 23, și a doua 
zi, joi, la ora 8,55, pe același 
program. Informații ln legătură 
cu numerele extrase pot fi ob
ținute și din presa centrală de 
a doua zi, la serviciul telefonic 
951 — la puțin timp după efec
tuarea tragerii — șl, bineînțeles, 
la agențiile Loto-Pronosport din 
Întreaga țară. Așa cum am mai 
anunțat, la sfârșitul acestei săD- 
tămtnl are loc o nouă TRAGERE 
MULTIPLA LOTO, care se re
marcă prin gama amplă a extra
gerilor, ca șl prin multitudinea 
și varietatea câștigurilor acorda
te. De atractivitatea $1 avanta

jele deosebite ale acestei trageri 
ne putem convinge chiar din •- 
naliza cltorva elemente descrip
tive : se efectuează 8 extrageri 
de cite 9 numere flecare, „legate* 
două cite două, cu un total de

72 de numere (cum e lesne de 
observat, acest gen de tragere 
reprezintă, Întrucâtva, o multipli
care a unei trageri obișnuite) ; 
cele două faze ale tragerii lăr

gesc mult gama câștigurilor (cu
prinse ln nu mal puțin de 14 
categorii), ceea ee constituie un 
important avantaj pentru partl- 
elpanțll pe variante a 25 lei (care 
au drept de participare la toate 
extragerile) ; extragerile „legate*, 
două cite două, ceea ce Înseam
nă eă se poate clștlga cu 3 nu
mere din 18 extrase ; posibilita
tea variantelor sfert de a obți
ne cîștigurl cu valori unitare de 
pină la nivelul plafonului maxim 
(ln absența variantelor Întregi), 
attt la faza I, cit și la faza • 
n-a ș.a.m.d. Reamintim că șl 
clștigurile, care constau ta au
toturisme „Dacia 1300", Însemnate 
sume de bani șl excursii ln RJ>. 
Germană, reprezintă, alături de 
celelalte elemente, tot atîtea mo
tive care pledează pentru o par
ticipare plină de Încredere. Ul
tima zi ln care pot' fi jucate nu
merele preferate este slmbătă, 
26 iulie.



Sâptâmina viitoaro, in Sala Giulești

La sfirșitul săptămtnil viitoa
re, Bucureștiul va fl_ gazda 
Campionatelor Balcanice de 
haltere rezervate juniorilor. în
trecerile vor fi găzduite de 
sala mare a clubului Rapid, In 
zilele de 1, 2 81 s august.

După cum este cunoscut. »- 
ceasta este cea de a doua •- 
diție a Campionatelor Balcani
ce pentru juniori, prima fiind 
organizată anul trecut, in lo
calitatea Kavala (Grecia), unde 
tinerii noștri reprezentanți au 
concurat cu succeă, reușind să 
se claseze pe primul loc în ie
rarhie. Reușita de anul trecut 
constituie o obligație în plus 
pentru sportivii români; care 
de data aceasta, vor concura pe 
^terenul propriu". De acest 
fapt slnt ponvinși și tehnicie
nii. federației, secretarul ad-

jimet al FRHC, Draxomir Cla- 
ioslan, declarfndu-ne că s-au 
luat toate măsurile pentru ca 
echipa pe care o vor alinia la 
această competiție să fie alcă
tuită din cei mai valoroși spor
tivi, Iar forma lor de concurs 
să se situeze la un nivel co
respunzător. Din Informațiile 
primite rezultă el pe podiumul 
de concurs din Sala Ciulești 
vor putea fi urmăriți haltero- 
ftn reputațl pe plan internațio
nal (ta nivelul juniorilor și 
chiar al seniorilor), ea Andrei 
Socad, Aurel SIrbu, Attila 
Czanka, Alexandru Kereki, Du
mitru Negreanu, 1.1 vin Muntea- 
nu, Andrei Szasx etc, sau cam
pionii mondiali A Gheneev, 
L Ciacarov, V. Iordan dta 
Bulgaria.

JOCUL DE A
Tarta Țr<

LA EGALITATE ÎN

HANDBALIȘTI ROMÂNI 
iN COMPETIȚII

INTERNAȚIONALE

G E. DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

te, la prima lor participare in
ternațională.

O „cursă" frumoasă au făcut 
și cadeții — Călin Creangă și 
Zolian Zoltan 
Gheorghe Bozga) 
grupă cu Ungaria, 
U.R.S.S„ au avut 
deosebit de dificilă, toate cele 
trei formații beneficiind de a- 
portul unor jucători mai mari 
ea virată. Primul meci a co
incis cu o victorie. 3—0 cu Un
garia. ca și cel de al doi
lea. 3—1 cu Olanda, nu fără 
emoții, insă. în aceste coo- 
ditii. partida cu U.R.S.S. a fost 
hotăritoare pentru stabilirea 
echipei care se califică tn B-

(antrenor 
- care. în 
Olanda și 
o misiune

Stop-cadru

TURUL FRANȚEI: HINAULT Șl LEMOND
ETAPA A 18-a

cere oantinuă si poarte tricota 
galben. H Înmiit se afli pe locta 
I ia clasamentul general, le 
2:45, iar locul 3 este ocupat de 
elvețianul Un Zimmermann — 
la T:4L

Plutonul a coșit 1* distanți 
de peste 20 de minute I

naia competiției. Ei au cedat 
fata campionilor 
0—3, rămînînd te 
daliilor de bronz.

Nici junioarele 
scutite de emoțfl, 
se intr-o grupă cu

ia 
eu

au fost 
aflîndu- 
F. Ger- 

Anea

nu
ele 
R. 

mania și Iugoslavia. 
Cheler, Kings Lohr si Emilia 
CIosu au luptat exemplar în 
fata Kathiei Nolten M Ilkei 
Bohning. foarte bine cotate 
pe plan internațional, obțfnînd 
victoria cu 3—0 și avînd toate 
șansele de a se califica ln semi
finalele competiției în urma în
tâlnirii cu Iugoslavia.

Juniorii, după oe au Învins 
cu multă greutate. S—4, pe 
Danemarca, au cedat cu 1—8 
ta tata Suediei, ei rămlnlnd 
că lupte tn eompetltfe pentru 
locurile 8—8.

• In luna august, tinerii 
handbaliști români vor H pre
zent! la o serie de competiții 

’ ‘ i acesteainternaționale, orintre ______
numărindu-se Turneele Priete
nia, ale căror Întreceri vor a- 
vea loc între 10 și 17 august 
la Trebon (Cehoslovacia), la 
băieți, $1 in perioada 12—17 
august la fete, ln localitatea 
Tatabanjra (Ungaria).

Campionatul Balcanic mascu
lin pentru echipe de tineret 
este programat Intre 27 șl a 
august, la Atena.

• Cea de-a treia ediție a 
competiției feminine „Cupa 
Yasa" va avea loc tn Iugosla
via, în perioada 20—24 august, 
in orașul Varazdln. La acest 
turneu participă echipe cam
pioane oaș câștigătoare de cupe 
europene, din tara noastră fi
ind Invitată formați» Știința 
Bacău.

at 
cri

MINUTELE...
de tinărul Louison BobeL 
astfel că după etapa a
12- a {San Remo — Cannes), 
dștigati, la sprint, de. Bo- 
bet. ciclistul francez totali
za 80.04:30. BartaJi a£Hn- 
du-se pe locul șapte al cte- 
samentulta general. cu 
80.26:04. Această diferență 
apreciabilă l-a șl determinat 
pe colegul meu. din acea 
vreme, să titreze un comen
tariu in ziarul nostru: 
„BartaJi nu mal poate dș- 
tiga Turul Franței

Dar, să vezi și să nu 
crezi ! Următoarele trei e- 
tape au fost cîștlgate de„ 
BartaH, dintre care cea de
cisivă pare să fi fost
13- a, de la Cannes 
con (274 km). Pe 
ei era prevăzută 
rea a trei vîrfuri : 
Vărs șl celebrul Izoard. La 
ora startului. în Însoritul 
Cannes, singurul care s-a 
prezentat cu bicicleta echi
pată. nu cu baieurl, ci cu 
niște... cauciucuri groase, a 
fost BartaH. Ceilalți cicliști, 
însoțitorii lor au avut, desi
gur, de ee ride!... în timpul 
acestei lungi etape, ln munți, 
vremea a fost însă total po
trivnică. cu ploaie, frig șl 
chiar cu mari porțiuni de... 
gheață, pe șosea. I.a cobo
ri rea de pe Izoard. unde 
gheața era mal Întinsă. Jn 
timp oe Bartali s-a detașat, 
aproape nestingherit, cei
lalți competitori au utilizat, 
mereu, frînele și au coborli 
Încet, cu maximă prudență, 
din cauza alunecușulul. Ast
fel că la Briancon Iul Bar- 
tall îl mai rămăseseră doar 
51 secunde In urma lui 
Bobet, pe care l-a șl depă
șit net (cu peste opt mi
nute) tn următoarea etapă, 
a 14-a (Briancon — Aix Ies 
Bains, 263 km). avansul 
sporind la 13:47 după etapa 
a 15-a (Alx les Bains — 
Lausanne, 256 km).

51 astfel, jucindu-se, par
că, cu minutele, Gino Bar
tali a obținut totuși, o vic
torie pe deplin străluci toa-

*
la Brian- 
parcursul 
escalada- 

AHos,

tt .tricoul galben*, 
greu de comparat eu i 
petiții similare, precum 
rta Italiei, al Spaniei. 
Btvetiet al Angliei. 
AU-A«te.

Jocul minutelor, de 
aminteam. se desfășoară 
deci, din pBn M la această 
edlfie a Tnrtaui. H ne-a 
amintit lata de • anume

ÎNĂLȚIMEA NU ESTE TOTUL!a
cinstiți, nu l-ar fi primit să 
joace nici măcar antrenorul «- 
net oarecare echipe de junioare 
de categoria a II-a. In actaa- 
tal „univers al giganțflor", 
cum !1 denumește comentatorul 
Agenției France Presse, apari
ția lui Tyrone Rogues, un tt- 
năr de 21 ani, negru, pare a 
fl apariția cea mai... extraVa-

tntr-oOricine intră astăzi __
sală de baschet va putea Jee- 
ne să constate eă marea majo
ritate a jucătorilor (și chiar a 
jucătoarelor) slnt țineri înalți 
si foarte Inalțl, de ajungi chiar 
să te întrebi de unde au apă
rut toți aceștia, cu staturi evi
dent mai mari decit media de 
Înălțime. obișnuită, căci pe 
stradă nu l-aj prea intilnlt T

In ultimele decenii, mal cu 
•eamă, baschetul și-a modificat 
complet structura. devenind 
realmente un sport al giganți- 
lor, 'hutnărul celor de peste 2 
metri fiind, pretutindeni, în- 
tt-o cdrilinuă creștere. S-a a- 
junș chiar ]a situația ca as
tăzi. lntr-o echipă oarecare, să 
nu mai fie numărați cei de 
peste 2 metri, ci... aceia sub 
«țeastă „barieră" !

In această perioadă s-a fă
cut chiar propunerea 
Ocării baschetului : un joc pen
tru sportivi de peste 1,85—1,90 
metri șl un altul pentru tineri 
de sub această înălțime. Deo
camdată. propunerea, deși este 
veche de peste 20 de ani, n-a 
fost acceptată, astfel că bas
chetul a devenit un sport doar 
pentru o anumită categorie de 
tineri. Antrenorii, de altfel, 
împinși de situație, nu mai au 
ochi decît pentru sportivii 
inalți !

Iată insă că spre surprinde
rea tuturor, ln formația State
lor Unite, noua campioană • 
lumii, a evoluat, și încă foar
te bine, pe postul de mare 
răspundere de „conducător de 
joc", un tinăr jucător înalt doar 
de... 1,59 m. pe care, să fim

diverși-

gantă din istoria Campionatu
lui Mondial. El este jucător In- 

a 
de

tr-o echipă anonimă.' eea 
Universității Wake Forest, 
pe consta de vent a S.U.A.

Unde se vede că. totuși, 
trebuie să fii neapărat Înalt 
pentru a fi un... jucător, mare!

(r. vIU

nu

care

Romeo V1LARA

REPETIȚIE IM VEDEREA C. M. DE CANOTAJ
Au trecut cițiva ani de cind 

supremația mondială In proba 
de schif simplu și-o dispută, cu 
înverșunare, doi canotori fai
moși : finlandezul Pertti Karp-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
automobiusm • Cursa In

ternațională de la Perugia a fost 
ciștlgată de pilotul spaniol Lula 
Perez Sala care, la volanul unei 
mașini „Halt Cosworth», a reali
zat o medie orară de 192,507 km. 
L-au urmat Italianul Pierluigi 
Martini („Ralt Cosworth") și 
francezul Pascal Fabre („March 
Cosworth*).

BASCHET • In cel de-al doi
lea med al turneului pe care-1 
Întreprinde ln Bulgaria, echipa 
feminină a Braziliei a inttlnlt, la 
Sofia, reprezentativa țărll-gazdă. 
Baschetbalistele braziliene au ter
minat din nou Învingătoare, de 
data aceasta cu scorul de 87—84 
(44—52). tn primul meci, brazlllen- 
cele au cîștlgat cu 88—86. • La 
recent Încheiatul Campionat Mon
dial de baschet, cel mal bun ju
cător al competiției a fost desem
nat Iugoslavul Drazen Petrovlcl. 
Pe locurile următoare au fost 
clasați brazilianul Oscar Schmidt 
șl sovieticul Arvldas Sabonis. Tit
lul de coșgeter a fost cucerit de 
Nikos Gallis (Grecia) cu 337 
puncte Înscrise, urmat de Oscar 
Schmidt — 310 puncte șl Drazen 
Petrovlcl cu 248 puncte.

SARTTURI Tn APÂ p tn proba 
feminină de platformă din cadrul 
concursului de la Budapesta, pe 
primul loc s-a situat Ildiko Ke- 
leraen (Ungaria) — 358,65 p, ur
mată de Corina Wledke (R.D. 
Germană) — 355,65 p, Cristina 
Timar (România) — 336,34 p șl 
Nora Szekfl (Ungaria) — 334,85 p.

ȘAH • în prima rundă a tur
neului International de la Blenne 
(Elveția), tlnărul maestru aus
triac Joseph Klinger l-a Învins pe 
Victor Kordnoi, principalul favo
rit al concursului. Alte rezultate: 
Polugaevskl — Grunfeld 1—4 ; 
Cebalo — Hugh remiză ; Mlles — 
Hort remiză.

TENIS • Campionatul Euro
pean pentru echipe de juniori n 
s-a Încheiat În localitatea franceză 
Le Touquet cu victoria echipei 
Italiei, care a întrecut. In finală, 
cu 3—1 formația Olandei. în me
ciul pentru locurile 1—4. selec
ționata U.H53. a învins cu 3—1 
formația Austriei. • In finala 
turneului . internațional feminin 
de la Bregenz (Austria), jucă- 
toarea Italiană Sandra Cecchini 
a Invlns-o cu S—4, 8—0 pe Ma
riana Boldan (Argentina).

pincn și vest-germanul Peter- 
Michael Kolbe, clasați pe pri
mele locuri la majoritatea com
petițiilor de anverguri.

Anul acesta, de pildă, la 
Lucerna, ta Elveția, pe apele 
Iul Rotsee, in cadrul unei tra
diționale regate, victoria a re
venit schifistului finlandez. Si 
vedem insă ce va fi la 
dialele* de luna 
Nottingham.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

„mon- 
viitoare, la

TOT MAI APROAPE, DACA NU CUMVA...
Ani de-a riadul, femeile, chiar sportive, au fost socotite ca 

psrtc diii „sexul slab*. Că s-au supărat sau nu, nu știm, 
aar-, lucru cert, de mai multă vreme ele demonstrează con
trariul I Șl tacă fără putință de tăgadă, din moment ce clștlgă 
unele competiții ta Întrecere directă eu bărbații I

Iată, de pildă, recentul Campionat Mondial de călărie, pe 
faimoasa bază hipică vest-germană, la Aachen. Proba de obsta
cole, care l-a reunit pe toți așii echltațlel mondiale, s-a in- 
riielat eu victoria total neașteptată a unei călărețe canadiene, 
f3"*1 Greenough, ta vlrstă de 24 ani. In finalul Întrecerii, pen- 
tm cara mal rămăseseră ln dispută doar patru călăreți, ea a 
executat, tară greșeală, dificilul parcurs, pe care americanul 
Conrad Homfeld a fost penalizat cu 3 p, englezul Nick Skelton 
eu U p și francezul Pierre Durand cu 32 p. I t

In aceste zile, pe unele dintre șoselele Franței are loc cea de 
I treb ediția a Turului ciclist rezervat femeilor. Să nu credeți 
Cuiuva că aceste rutiere, care au de acoperit un total de 
JfJ* hm. ta.U etape, vor ajunge ta Paris după o simplă că
lător» turistică pe bicicletă. Nu I In etape de aproape 100 km 
lungime, ele realizează medii de peste 48 km/h. tar ln Plrlne! 
șl pa ceilalți munți, urcă de nu-țl crezi ochilor...

Ia afirșlt, dar nu ta cele din urmă, norvegianca Ingrid Krta- 
■tanacn, tatr-ua concurs de atletism, pe Blslet, ta Oslo, a par
curs distanța de 14 008 m ln 30:13,75, timp pe care nu reușesc 
să-l obțină chiar prea mulțl bărbați Iar ta Jena, in R.D. Ger
mană, Heike Drechster a realizat, ca șl Marita Koch, pe 200 m. 
timpul excepțional de M,71 a — record mondial. Să mal spunem 
« șl acest rezultat au-1 obțin chiar prea mulțl sprinteri, șl 
tacă seniori, din moment ce, chiar ta „Internaționalele* noas
tre, ee ar fi fost ta finala masculină, la 204 m l 1 (r. v.).

Felbal meridiane
CUPA DE VARA

La actuala ediție a „Cupei de 
vară* participă 44 de echipe, re
partizate tn 11 grupe. Cfștlgătoa- 
rele ----- ---- --------
faza 
slnt 
Iată 
mal 
na Ddsseldorf, __
megen ; 3. Gornik Zabrze, Tronc 
helm, MalmO F.F., Videoton ; 4 : 
Uj pești Dozsa, Grasshoppers, 
Aarhus, Admira Wacker Vlena ; 
4 : Lech Poznan, Odense, Llnzer 
A.S.K., Slofok ; 11. Slavia Praga 
Sturm Graz, Lucerna, Ferencva-

acestora se vor califica În 
următoare. Partidele finale 
programate tn luna august, 
componența unor grupe, 

puternice : 1. M.T.K., Fortu- 
‘ ‘ -------- Liege, N11-

irze, Trond-
: 1. 

F.C.

ros. Important de reținut este 
faptul că 
chlprior 
matfi. 1 
serioase 
noului 
țlonaL

allniază 
ia vederea unei 
• ia preajma 

sezon intern șl

majoritate a e- 
i primele for- 

’ pregătiri 
Începerii 
Interna

CAMPIONATE
In campionatul UJL3.S. echipa 

Zenit Leningrad a Învins, in de
plasare, eu 4—1 formația Torpedo 
Kutaisi, ta timp de Șahtlor Do- 
nețk a terminat la egalitate (3—3) 
medul disputat la Baku, cu e- 
chlpa locală Neftcl. Alte rezul
tate î Dinamo Tbilisi — Jalghlris 
Vilnius 2—1 ; Ararat Erevan —

Metallist Harkov 1—8 ; Kairat 
Alma Ata — Dinamo Moscova 
1—1 ; Dinamo Kiev — Cernomo- 
reț Odesa 2—1 ; Dinamo Minsk 
— Dnlepr Dnlepropetrovsk 1—L 

Lideră a clasamentului se men
ține echipa Torpedo Moscova — 
21 p (din 16 meciuri), urmată de 
Zenit Leningrad jl Șahilor 
Donețk cu cite 20 p (ambele din 
17 jocuri).
• tn etapa a 12-a a campio

natului Finlandei : H.JJC. Hel
sinki — Rovaniemi 0—1, Ilves 
Tampere — Oulu 7—0, Kelmi — 
Porri 0-4, Koparit — Mlkkell 
1—4, Kuusysi Lahti — Elaks 
Vslkeakoski 0—0, Turun — 
Kuopio 2—4. Pe primele locuri 1 
Kuusysi IS p, Rovaniemi 16 p, 
Helsinki H.J.K. is p ; pe ultime
le : 11. Keml 7 p, 12. Oulu 5 p.
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