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ATLEȚH SE PREGĂTESC 

PENTRU CAMPIONATELE NAȚIONALE1 
Au lost înregistrate trei noi recorduri .'republicane

„NU-I NIMIC MAI FRUMOS 
DECÎT SĂ REVII ACASĂ CU FRUNTEA SUS" 

spun cele patru tinere care au reușit la Campionatele Europene
de junioare cel mai bun bilanț internațional al înotului nostru

Frumoasa vară a înotului ro
mânesc continuă ! Inaugurat de 
primele recorduri mondiale ale 
natației noastre, continuat de 
mult apreciatele evoluții de la 
Moscova, acest anotimp fier
binte a dat, deunăzi, prilej de 
noi satisfacții oamenilor bazi
nelor de la noi (bazine mereu 
mai multe și mai frumoase) și 
iubitorilor sportului românesc, 
în general. Pentru că „speran
țele" s-au împlinit convingător 
la întrecerea juniorilor de pe 
bătrînul continent, recentele 
Campionate Europene din Ber
linul Occidental adăugind încă 
o piesă în colierul premierelor 
înotului nostru. A fost, mai în- 
tîi, primul „aur" la această 
competiție acum trei ani, ur
mat de alte două, consecutive.
Și iată că zilele trecute pre
miera a însemnat două din 
cele mai strălucitoare medalii 
cucerite într-o singură reuniu
ne sau, dacă vreți, bilanțul-re- 
cord al natației românești la o 
întrecere de amploare : opt me
dalii (să le reamintim — 
de aur, patru de argint,

• de bronz).
După emoțiile — și ce 

tii '.

două 
două

emo
din timpul curselor, du

pă înaltele 
festivităților

trăiri din timpul 
de premiere, ieri

Cu medaliile cucerjte la C.E., cu florile primite la reîntoarcerea 
acasă, patru tinere sportive au toate motivele să zlmbească mulțu
mite... De la stingă la dreapta : Ramona Terșanschi, Stela Pura, 
Andreea Szigyarto, Luminița Dobrescu, incadrindu-l pe antrenorul 
emerit Gh. Dimeca . Foto : Iorgu BĂNICĂ

după-amiază a fost, pentru pa
tru foarte tinere înotătoare din 
România, „ora florilor", la pro
priu și la figurat, așa cum se 
întîmplă de regulă cînd repre
zentanții tricolorului se întorc 
cu fruntea sus, acasă. Așa cum 
s-au petrecut lucrurile ieri, la 
aeroportul Otopeni...

Aurul muncii pentru o fată de miner
Prima apare, cu mersu-i si

gur, călcînd apăsat, Stela Pura. 
Prima care a trecut poarta ae
riană, așa cum a fost și în 
Berlinul Occidental, în două 
rindurl, la 290 liber și 200 flu
ture. Are doar 15 ani, dar are 
ani buni (nouă), dăruiți îno
tului, pentru că fata născută la 
30 martie 1971 mergea de mică, 
prin ’78, la bazinul din Baia 
Mare, unde o primea Petre 
Deac, antrenorul Ce-i intuia 
primul posibilitățile, mari, in
dubitabile. Preluată, de o bună 
bucată de vreme, de Gheorghe 
Dimeca, Stela a mai participat 
la o ediție de C.E., dar fără 
„recolta" așteptată, dînd o mă
sură reală a talentului în au
gust trecut, la» puternicul Con
curs Prietenia, de unde s-a în-

tors in postură de triplă în
vingătoare. Pentru ca în săp- 
tămîna precedentă, să înoate 
excepțional (să nu ne ferim de 
calificative — acesta este cel 
potrivit), devenind binecunoscu
tă în natația internațională, fi
ind, prin numărul de medalii, 
6, din care 4 în curse indivi
duale, o autentică eroină a 
„europenelor" -de juniori. Vor
bind în cifre, într-un sport al 
cronometrului, progresul e ui
mitor pentru mulți : mai bine de 
patru zecimi lă 200 liber, a- 
proape două secunde la 400 m 
și — aici e aici — peste șapte 
secunde în „maratonul" clasic 
al înotului feminin, 800 m ! De 
bună seamă, sportiva Clubului 
Municipal Școlar Baia Mare are 
de ce să fie mulțumită (medalii

multe, rezultate între primele 
ale sezonului mondial la 400 
sau 800 m), dar fata de miner 
(„ce-o să mai arate tata orta
cilor, tuturor, aurul, argintul și 
bronzul !“) nu poate pricepe 
nici acum cum a putut scăpa 
'victoria printre degete, pentru 
numai o zecime, respectiv două, 
în probe de fond, cu sosiri ca 
la sută. E cumva nedrept...

Campioana Europei ține să 
mulțumească 
lele condiții 
care le avem 
niei socialiste, pentru grija, dra-

„pentru minuna- 
de afirmare pe 

noi, tinerii Româ-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

„Speranțele" 
tenisului 

și antrenorul lor, 
Silviu Sperneac. 

Foto : Iorgu BĂNICA
\\\\\\\\\\\\\\^

24 de ore la

SUCCESE AEE lUPEĂEOIIIIOR (EOMĂNI
Clubul sportiv

Progresul București

turneu inter-
Wernersee-

orgai: zat în fiecare

La tradiționalul 
național de lup'; 
lenbinder, 
an de federația le specialitate 
din R. D. Ger îană, au fost 
prezenți și mai mulți reprezen
tanți* ai țării noastre. La stilul 
greco-romane, sportivii români 
au avut o comportare remar
cabilă, patru dintre ei clasîn- 
du-se pe primul loc la catego-

riile respective : Mihai Cismaș 
(52 kg), Ștefan Negrisan (68 
kg), Ștefan Rusu (74 kg) și' 
Vasile Andrei (100 kg). Și la 
„libere" patru luptători români 
au ocupat locuri fruntașe : D. 
Drăghici (48 kg), C. Radu (90 
kg) și V. Pușcașu (100 kg) au 
ocupat locul 2. iar N. Hîncu 
s-a clasat al III-lea.

POIANA BRAȘOV. Pe sta
dionul din stațiune, în orga
nizarea comisiei județene de 
atletism, a avut loc un con
curs la care au luat parte 
cîțiva dintre atleții fruntași 
ce se pregătesc pentru parti
ciparea la Campionatele 
Republicane de seniori, pro
gramate în prima decadă a 
lunii august.

Cu acest prilej, au fost în
registrate trei noi recorduri 
de seniori. Astfel, la arun
carea greutății, Sorin Tirichi- 
ță a obținut rezultatul de 
19,41 m, cu 8 cm mai mult 
decît precedentul său record

național. La 600 m, Petra 
Drăgoescu a fost cronometrat 
tn 1:17,3 (v.r, 1:17,8 Al. Săl- 
cudeanu la 8 mai 1974). în 
sfîrșit, la 600 m femei, Doina 
Melinte, cu performanța de 
1:23,5, demonstrează forma 
remarcabilă în care se află 
(v.r. 1:25,0 Cristieana Cojo- 
caru-Matei la 19 mai 1985). 
Acest rezultat se află la pu
ma! 0,7 s de recordul mon
dial al Anitei Weiss (R. D. 
Germană).

în alte probe : Vali Ionescu 
a sărit 7,07 m la lungime, Iar 
Mariana Ionescu-Lengyel a 
aruncat discul la 67,36 m.

De miine, in Sala Sporturilor din Tg. Jiu
i !■■■■■■■..... ....... . ...... muu ii.iR.ir

TURNEUL PRIETENIA-0 ATRACTIVĂ COMPETIȚIE
A BASCHETBALIȘTILOR CĂDEȚI

In prima zi, echipa României
Ospitalierele gazde care s-au 

dovedit a fi, de-a lungul ani
lor, diriguitorii sportului din 
Tg. Jiu (ultima dată, cu puțină 
vreme în urmă, cu prilejul Fes
tivalului Național de minibas- 
chet) au luat toate măsurile 
pentru ca atractivele întreceri 
ale Turneului Prietenia la bas- 
chet-cadeți (juniori II) să albă 
condiții cit mai bune de desfă
șurare. In același timp, compo- 
nenții lotului reprezentativ (și 
antrenorii lor) s-au străduit ca 
la respectivul turneu să se 
prezinte într-o formă sportivă 
optimă, care să le permită o 
comportare la nivelul așteptă
rilor, în condițiile In care par
tenere de întrecere vor fi re
prezentante ale unor țări cu o 
valoare deosebit de ridicată In 
baschet.

Cele opt participante iși-vor 
disputa întîietatea de miine 
pînă duminică, ele fiind inițial 
împărțite în două serii : SE
RIA A — Cehoslovacia, Unga
ria, U R.S.S., România ; SERIA 
B — Bulgaria, R.P.D. Coreea
nă, Cuba, Polonia. După dispu
tarea jocurilor din serii, sîm- 
bătă vor avea loc semifinalele 
(după sistemul „în cruciș"), iar 
duminică partidele finale.

o Intilnește pe cea a Ungariei
Programul de miercuri, da 

la ora 14 : Cehoslovacia — 
U.R.S.S. R.P.D. Coreeană — 
Polonia, festivitatea de deschi
dere, Cuba — Bulgaria, Româ
nia — Ungaria.

Selecționata română are ur
mătoarea alcătuire : Mihai Hăl- 
măgianu (1,96 m), Constantin
Popa (2,08 m), Mihai Iacob 
(1,88 m), Silviu Lazăr (2,00 m) — 
toți de la CSȘ 4 ICED Bucu
rești, Miroea Cristescu (1,95 m) 
— Steaua, Dan Ionescu (1,98 
m) — CSȘ Politehnica Timișoa
ra, Mihai Corui (1,97 m), Ben
jamin Pelger (1,84 m) — CSȘ 
Mediaș, Octavian Andrițoiu 
(1,83 m) — CSȘ Tg. Jiu, Ma
rian Coroamă (2,00 m), Dan 
Florea (1,95 m)- — CSȘ 1 Con
stanța, Dorin Pintea (2,01 m) 
— CSȘ Cluj-Napoca, Mihai SI- 
nevici (1,80 m) — CSȘ Arad 1 
antrenori : Voicu Moldovan șt 
Mărțișor Hondrilă.

La edițiile precedente, forma
ția țării noastre s-a clasat pe 
locurile : 5 (1975), 6 (1976), 3
(1977, la București), 7 (1978), 8 
(1980), 8 (1981), 4 (1983), 6
(1984), 4 (1985). Locul I a fost 
cucerit de șapte ori de echipa 
U.R.S.S. și cîte o dată de cele 
ale Ungariei și R.P.D. Coreene.

ÎN PRIM-PLAN, CENTRUL DE VACANTĂ,
DAR ȘI SEZONUL DE... TOAMNA

• CENTRUL DE VACANȚA 
al elevilor din sectorul 5 al 
Capitalei are o splendidă gaz
dă în complexa și frumoasa

Foto :
Cristian CRASÎ

Tirul cu arcul, un 
sport frumos, îndră
git de tinere și ti
neri, ciștigă tot mai 
mulfi aderenți. Iată, 
în imagine, cițiva 
arcași la un concurs.

bază a Clubului sportiv Progre
sul. Punînd la dispoziție tere
nurile în aer liber și sala de 
lupte, precum și tehnicieni cu 
înaltă calificare, colaborînd cu 
Consiliul pentru educație fizică 
și sport și cu unii profesori de 
educație 
respectiv, 
Staicovici 
diții de 
preferat, 
odată — 
propriile 
manță.

fizică din sectorul 
clubul din strada dr. 

I oferă elevilor con- 
initiere în sportul 
creîndu-și — tot- 

- o pepinieră pentru 
secții de perfor- 

Antrenorii coordona
tori Marinei Bondoc (tenis de 
cîmp), Ilie Stan (tenis de 
masă), Iancu Mergiani (hand
bal feminin), Staicu Olteanu 
(lupte), Gheorghe Țigler 
(fotbal), Gheorghe Lăzăresca 
(baschet feminin) și colegii lor 
petrec „zi lumină" la bazela 
fiecărui sport, ocupîndu-se cu 
pasiune de Instruirea tinerilor 
lor elevi. Regretabil este însă 
faptul că unii dintre profe
sorii de educație fizică din 
Scoli manifestă dezinteres

pentru această acțiune, de 
parcă nici nu ar ști că există. 
Elevii vin însă din proprie 
inițiativă (bine fac !) și sînt 
primiți cu toată dragostea. • 
MAJORITATEA SECȚIILOR se 
află în perioada vacantei com- 
petiționale, ceea ce nu în
seamnă și odihnă totală. 
După cum ne-a relatat vice
președintele clubului. Lucia 
Amza, handbalistele (care an 
ratat în ultimul lor meci reve
nirea în Divizia A. după ce 
au condus non-stop în Divi
zia B) sînt mai ambiționate 
decît oricînd să^revină în emr

—— : SCOP,
Emerik Bugyl ț 

componenta «4 
-------------- 1 uno< 

tinere șl talente* 
ridicate din centru] de co

li junioare (antrenori t 
Dumitru STANCULESCU '

lonul de elită. în acest 
antrenorul 
îmbunătățit ___ ____
chipeî prin promovarea 
elemente 
te. 
Pil

(Continuart In pag. 1-81



LONGEVITATEA IN PERFORMANȚA ESTE CONDIȚIONATĂ
ÎN PRIMUL RÎND DE ■ ■■ SPORTIVI44

dialogul nostru cu dr. Eugeniu LUNGULESCU, directorul medical ol Complexului 
de stațiuni balneo climaterice Călimănești-Căciulata-Cozia

fiind una din „slăbiciu- 
dr. Lungulescu. fost ju- 
iar cînd timpul îi încă- 

arbitru international.

După o rodnică activitate 
profesională la Olăncști, dr. 
Eugeniu Lungulescu s-a stabi
lit, de cîtiva ani,, intr-o altă 
stațiune balneoclimaterică vîl- 
ceană : el este directorul me
dical ar Complexului Călimă- 
nesti — Căciulata — Cozia. 
Noul loc de muncă (se înțele
ge, o promovare) are darul să-i 
sporească atenția față de ne
voile celor ce îl solicită zil
nic sute de pacienti din tară 
Si de peste hotare (practic de 
pe toate continentele!). prin
tre care si foarte multi spor
tivi — atleti. handbalisti. dar 
majoritatea o reprezintă fotba
liștii. Iar ca o satisfacție per
sonală. pe undeva, si șahiști : 
șahul 
nile" 
cător. 
duie

Dialogul purtat cu apreciatul 
medic vîlcean. între „ferestre
le" consultațiilor sale, a abor
dat un subiect de un larg in
teres pentru toti sportivii, in
diferent de ramura care 
consacrat, și anume : căile că
tre longev’tatea în oerforman- 
tă.

• Atît la Olănesti. cît si aici 
la Căciulata (sediul 
al interlocutorului 
foarte mulți sportivi, sosiți in 
stațiune pentru cură de reface
re după efort m-au rugat să 
le transmit secretul prelungirii 
vieții active pe stadion... • 
Există, cu adevărat, un aseme
nea secret? • Nu, firește! Sînt, 
însă cel puțin trei factori care 
pot favoriza longevitatea în a- 
rena sportivă : lipul genetic, 
modul de viață și cura de refa
cere • Despre tipul genetic, 

n-ar fi prea mult de 
știut fiind că acesta 

de structura 
Nu se poate.

i-a

Drincipal 
nostru).

poate, 
discutat, 
este conditional 
fiecăruia... • 
dar... se si poate 1 E adevărat 
că un sportiv cu o structură 
genetică stabilă păstrează cele 
mai mari „anse de a-și ore- 
lungi activilatea în performan
tă. Nu rezultă de aici că un a- 
semenea atu îi lasă libertatea 
să ignoreze anumite reguli de

viață: de pildă, renunțarea la 
fumat sau la consumul 
cool, două tare extrem 
cive pentru orice om, cu atât 
mai mult pentru un 
supus continuu unui mare tra
valiu fizic si psihic • Deci, 
beneficiarul unei structuri gc" 
netice forte nu trebuie să se 
bazeze pe acest atu oferit de 
natură... • Obligația unui ade
vărat sportiv este ca între 
structura sa genetică si modul 
de viată cotidian să asigure o 
perfectă corelație, printr-un re
gim de alimentație moderat, e- 
chilibrat. rational, prin etape 
de odihnă destinate să contri
buie la refacerea organismului. 
O tegulă obligatorie, pentru că 
pe parcursul vieții sportive, 
uzurii fizice si psihice ineren
te 1 se pot adăuga alte acci
dentări. Chiar pasagere, apa
rent fără urmări, acestea mar
chează organismul sportivului 
de performantă. • Poate folo
siți si un exemplu • M-as re
feri la un fotbalist dintre cei 
mai îndrăgiți, cum este Ilie 
Bălăci. Printr-un efort admi
rabil de voință, după acciden
tări recidivist, Bălăci a reușit să 
reintre în circuitul performan
ței. Dar, spre regretul tuturor, 
fără a mai fi ce a fost cînd- 
va. marele Bălăci de la Uni
versitatea Craiova si de la na
țională ® Aici intervine cura 
de refacere... • Ar trebui să 
intervină, dacă toti antrenorii 
i-ar înțelege rostul si ar apela 
la ea la vreme, metodic, siste
matic si nu în salturi, de re
gulă cu cîteva zile înaintea 
unui meci dificil. Este, totuși, 
i.ncuraiator că tot mai multe- 
colective dau curs invitați ?i. în
demnului nostru, de a partici
pa la 
strict 
sitătii 
tâ al
zitează cu regularitate • Apro
po de această cură de reface
re : cit poate contribui ea Ia 
prelungirea vieții 
unui performer ? 
completă de 6—12 
sigura reechilibrul

de al
de no-
sportiv

cure de refacere pe bază 
științifică. Cazul Univer- 
Craiova. lui F.C. Arees. 

altor echipe care ne vi-

active a
• O cură 

zile ooate a- 
energetic al

ACTUALITĂȚI DIN LUPTE
• în sala de lupte din Po

iana Brașov a avut loc un 
turneu de lupte libere pentru 
seniori, la care au fost prezenți 
sportivi de la Dinamo Brașov, 
Steagul Roșu Brașov și Dyna
mo Lukenwalde (R.D.G.).

întrecerile au fost frumoase, 
de un bun nivel tehnic și au 
scos în evidentă pregătirea su
perioară a sportivilor de la 
Dinamo Brașov. învingători la

I I

(48 
D.
(82 
T.

Apostu (Steagul Roșu Brașov) 
s-a clasat pe primul loc la 
categoria 100 kg, iar de la Dy
namo Lukenwalde au cîștigat 
trei sportivi ; M. Keller (52 
kg), V. Hofler (68 kg) și O. 
Fakheister (74 kg). (C. GRUIA, 
coresp.).

cinci categorii : C. Văleanu 
kg.), V. Buclea (57 kg), 
Lungu (62 kg), I. Creangă 
~kg) și A. Ianko (130 kg).

PUTEȚI INVAȚA

ÎNOTUL la bazinul/

CIULEȘTI
a-CLUBUL RAPID 

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

• La Piatra Neamț s-au dis
putat întâlnirile din cadrul 
penultimei etape a Diviziei A 
de lupte 
IV-a, în 
multipla 
Dinamo 
du-se cu 
Dinamo a dominat cu autori
tate întrecerile, cîștigînd la 
scoruri clare : 9—1 cu S. C. Ba
cău, 9—1 cu C.S.M. Botoșani 
și 8—2 cu Ceahlăul P. Neamț. 
Surprinzătoare a fost evoluția 
formației din Botoșani, care a 
realizat două victorii ce o pot 
pune Ia adăpost de pericolul 
retrogradării : 8—2 cu S. C.
Bacău și 6—4 cu Ceahlăul P. 
Neamț. (C. RUSU, coresp.).

greco-romane, seria a 
care concurează și 

campioană națională, 
București. Prezentîn- 
cea mai bună echipă,

V. PATRAȘCU - DIN NOU TREI VICTORII!

însemnări BUCURIA MAMEI

Ce] mai talentat ajutor de 
antrenor al turfului românesc, 

a obținut, în 
duminică, trei 

care s-a insta- 
fruntea clasa- 

antrenori.

V. Pătrașcu. 
reuniunea de 
noi victorii, cu 
lat solitar în 
mentului viitorilor 
Astfel, lansat din start, Rovin 
S-a instalat la conducerea 
cursei, pe care nu a mai ce
dat-o pînă la sosire, producînd 
surpriza zilei. Condus cu tact, 
Grozav și-a dominat 
ritate adversarii, 
un nou record, iar 
ușor handicapat, a

cu auto- 
realizînd 

Isac, mai 
comple

tat lista celor trei cai conduși 
la victorie de V. Pătrașcu. 
Reuniunea a fost una din
tre cele mai reușite din punct 
de vedere spectacular, cu so
siri strînse și cîștigători mai 
greu de anticipat. Dintre caii 
învingători s-au mai remar
cat, Satim, în principala cursă

de fond, Sorel, stăpînit cu brio 
de G. Suditu, și Anaria, adusă 
cu precizia recunoscută de N. 
Simion. G. Buznea și-a 
reintrarea la amatori 
tr-o frumoasă victorie 
lizată cu Sugestin, aflat 
în progres. Lista cîștigători- 
lor a fost completată de Her
cule și Valahia, doi mînji ce 
promit cariere frumoase. A- 
ducem, în încheiere, o remar
că handicapeurilor, 
această ocazie 
că pot întocmi 
și te.

făcut 
prin- 
rea- 

și el

care cu 
ne-au dovedit 
programe reu-

TEHNICE :REZULTATE
Cursa I : 1. Valahia (Sandu) 
1:44,6 ; 2. Bucura. Cota : cîșt. 
1,40. Cursa
(Pătrașcu)
Cota : cîșt.
IlI-a 1.
1:40,6 2.

a Il-a: 1. Grozav
1:30,2,
5 ev. 30. Cursa a
Hercule

Aurora; 3. Simon.

2. Runeșor.
(Solcan)

unui sportiv pe o perioadă de 
pînă la 6 luni. Efectuarea a- 
nuală sau bianuală a curelor de 
refacere este în măsură să de
termine prelungirea cu ce) pu
țin 5 ani a longevității unui 
sportiv. Sigur, In cazul unor 
tipuri genetice forte se poate 
aiunge chiar la 8 ani. asociind, 
desigur. si celălalt factor — 
modul de viață...

Dialogul nostru cu dr. Lun- 
gulescu poate însemna un pri
lej de reflecție pentru multi 
sportivi dornici să rămînă în 
circuitul performantei (si al 
marii performante) cit mai 
multi ani. Si, implicit, să îsi 
asigure o tinerețe cît mai în
delungată I

Tiberîu STAMA

După ce s-a primit relatarea 
colegului prezent la Campiona- 
tele Europene de tenis de 
masă pentru juniori și cădeți 
din Belgia, am dat un telefon 
părinților lui Călin Creangă, 
să le aducem la cunoștință ma
rea veste că fiul lor e campion 
european. Știam cu cită înfri
gurare așteaptă vești de 
competițiile în care joacă 
cui Călin, fie interne, fie 
ternaționale.

Mi-a răspuns mama iul 
auzindu-mi numele, a înțeles că 
e vorba de „ce a făcut Călin 
la europene". Vocea i-a devenit 
tremurîndă, ezitantă. „Ati aflat 
ceva dc la puiul meu ?“ Am 
felicitat-o pentru micul său 
mare campion al continentului 
și cred că am auzit glasul ce
lei mai fericite mame din lume. 
M-a rugat să-1 îmbrățișez și 
să-1 sărut de o sută, ba nu, de 
o mie de ori. „Bine — 
spus — dar el este acolo 
sînt în redacție..." „Nu-i 
—. mi-s mai zis, rîzînd și

la 
mi- 
in-

și»

l-am 
si eu 
nimic 
plîn-

Campionatul european pentru planoare ultraușoare

ECHIPEI TARII NOASTRE
I S A DECERNAT //

Săptămîna trecută s-au în
cheiat la Gyongyos (Ungaria) 
întrecerile celei de a 5-a ediții 
a Campionatului European pen
tru planoare ultraușoare. La 
intrecere au participat 85 de 
concurenți, reprezentând 22 de 
țări, între care Anglia, Ceho
slovacia, Franța, R. F. Germa
nia, Bulgaria, Iugoslavia, Polo
nia. România și U.R.S.S. Echipa 
țării noastre a fost compusă 
din George Craioveanu, Micloș 
Barac, loan Ignat și Oscar Ion 
Cișmaș. Pentru amănunte asu
pra desfășurării competiției 
ne-am adresat antrenorului re
prezentativei române, instruc
torul planorist Mironel Dimo- 
vici.

„Campionatul European a re
prezentat pentru noi prima 
participare la o întrecere InteȚ-' 
națională oficială și, bineînțeles, 
nu puteam emite pretenții pen
tru o prezență in fruntea cla
samentelor. Competiția a fost 
dominată de planoriștii brita
nici, care s-au

DE DUMINICA. LA

situat pe patru

CUPA TENACITĂȚII7
din primele cinci locuri (l.John 
Pendry, 2. Robert Calvert, 4. 
Michael Carnet, 5. Jess Flynn), 
între ei intercalindu-se doar 
francezul Gerard Thevenot. 
Performanța s-a datorat atît 
bunei lor pregătiri, cît și apa
ratelor pe care au concurat, ul
time noutăți pe pian mon
dial. Noi am fost prezenți cu 
aparate de construcție proprie, 
modei Danubius, care sînt pla
noare de antrenament. Adău
gind lipsa de experiență, a 
trebuit să ne mulțumim cu 
locuri modeste. In cele opt pro
be disputate, ordinea sportivi
lor români a rost următoarea : 
Craioveanu, Barac, Cișmaș, Ig
nat, primul dintre ei. cu un 
parcurs de 19,5 km, stabilind 
cel dinții record național dc 
distanță. Deși nu ne-am situat 
printre protagoniști, echipa 
nostră si, la individual, Geor
ge Craioveanu au primit „Cu
pa Tenacității", recunoaștere a 
dirzeniei și sportivității 
care au dat dovadă".

gînd — faceți, vă rog, asta pen
tru mine !“

Cunoaștem foarte bine, noi, 
cel care scriem despre tenis de 
masă, cit suflet pune mama, și 
tatăl — ing. Radu Creangă — 
pentru ca fiul lor să se poată 
pregăti bine, la sport și la în
vățătură, familia fiind părtașă 
la succesul lui Călin.

Cunoaștem, de asemenea, cit 
se muncește in secția de la 
C.S.Ș. Sticla Bistrița, antreno
rul Ghiță Bozga și colegul Ca
rol Schuster trudind, cu zeci de 
copii, de dimineață pină seara, 
In sala de tenis de masă. Cu 
ochii pe Călin, marea speranță 
care, iată, se împlinește, Bozga 
nu-1 slăbește o clipă și tocmai 
cînd mingea zboară mai îndră
cit de o parte și de alta a me
sei îi strigă ca ultimului ador
mit : „Nu lălăim, Căline ! Lo
vim mai tare I" Si Călin nici 
nu-și mai șterge sudoarea cu 
prosopul de sub masă. Secția 
de la Bistrița este și ea părtașă 
la succesul lui Călin Creangă.

La ultima conferință a mișcă
rii sportive Județene, primul a 
luat cuvintul la dezbateri mi
cuțul sportiv. Nu se vedea' din 
spatele tribunei. Abia ajungea 
pină în dreptul microfonului, 
dar cuvintele lui de copil, spu
se cu energia și hotărirea cu 
care luptă la masa de joc, im
presionau adunarea : „împreu
nă cu antrenorul nostru, mă 
angajez să ciștigăm titlul euro
pean, mulțumind astfel pentru 
condițiile de învățătură și sport 
de care ne bucurăm noi, copiii 
patriei noastre dragi". Succesul 
lui Călin este clădit pe temelia 
trainică a sprijinului prețios de 
care se bucură mișcarea noastră 
sportivă în acești ani luminoși, 
pe care îi numim cu m ndrie 
„Epoca Nicolac Ccaușescu".

Fie ca micuțul Călin, și mulți 
alți copii ai sportului nostru, 
să ne aducă, nouă și familiilor 
lor, rit mai multe bucurii.

Mircea COSTEA

de

SUCEAVA. CONCURS INTERNAȚIONAL DE PLANORISM
Incepînd de 

Suceava, se vor 
trecerile concursului 
național de planorism, la care 
si-au anunțat prezența, alături 
de sportivii români, planoriștl 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. P. D. Coreeană, R. D. Ger-

duminică, la 
desfășura în- 

inter-
mană. Polonia, Ungaria și 
U.R.S.S. Antrenorul Gheor- 
ghe Bărbuceanu va prezenta 
în concurs următorul lot : 
Fernanda Jurcă. Elena Co- 
țovanu, Sergiu Sidon, Marian 
Simion, Doru Vlădescu. Nico- 
lae Mihăită.

24 DE ORE LA CLUBUL SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

Aurelia Mărgulescu, Doinita 
Popescu, Georgeta Manoles- 
cu și Niculina Sasu-Preofescu). 
• LA BASCHET am constatat 
o afluență masivă de senioare 
(Luminița Măringut, Mela
nia Lefter, Cornelia Stochită) 
Si junioare (Cecilia Laszîo, 
Florica Iancu, Adina Cristescu, 
Denisa Bucur) în loturile na
ționale, ceea ce, desigur, nu

să onoreze clubul, 
baschetbaliste se 
cu asiduitate cu 
evita în viitor pe- 

din 
care 
șir.

(iș'.ifi
Aveau 

hocheiști- 
noarului 
pară stin 
că, timp 
piui hocl 
ochi deci 
orașul și 
te în lur 
multicolo 
„Raliul I 
cincea et 
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culat; C 
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„SA REVII ACAS
(Urmare din vag. I)

gostea cu care sintem încon
jurați". Iar rezultatele, mereu 
mai bune, vor continua, este 
convingerea Stelei Pura, o cam
pioană, foarte tînără, a muncii, 
intr-un sport care cere, nu în
cape vorbă, și talent, dar și 
(sau mai întâi), muncă, foarte 
multă muncă. Chiar o întreb 
fiți kilometri a înotat pînă a- 
cum, cu totul. „Dai cine Ie-a

*' ținut nu: 
bind. Aii 
buit... ai 
Auzindu- 
agitatul 
Dimeca 
După ci 
păgubaș, 
ocazie" 
despre... 
mai apr< 
vîrf a at 
va 
tre

fi, to. 
cele

...Și a mai fost o
Alături de Pura, Ia „europe

ne" s-au mai aflat două băimă- 
rence, Andreea Szigyarto (năs
cută Ia 5 februarie 1972) și Ra
mona Terșanschi (28 septem
brie 1972) — și ele cu „primii 
pași" făcuți în grupa lui P.

PROGRESUL

H I P I S M
Cota : cîșt. 2. ev. 36, ord: 
plă 62. Cursa a IV-a : 1. 
gestîn (Buznea) 1:28.2 ; 2. 
logen ; 3. Relativ. Cota : 
3, ev. 6, ord. triplă 508. Cursa 
a V-a : 1. Isac (Pătrașcu)
1:35,5 ; 2. Vers. Cota : cîșt. 3, 
ev. 12. Cursa a Vl-a : 1. Rovin 
(Pătrașcu) 1:29,5 ; 2. Rarău, 3. 
Ruibist. Cota: cîșt. 5. ev. 25, 
ord. triplă 2464, triplu II — 
IV — VI închis. Cursa a 
VlI-a : 1. Sorel (Suditu) 1:29,4; 
2. Trudin ;
cîșt. 34, ev. 180. ord._ triplă în
chisă, triplu V
640. Cursa a VIII-a s 1. Satim 
(Costică) 1:29,6; 2. Kalin; 3. 
Fidelio. Cota : cîșt. 6, ev. 70, 
ord. triplă 235. Cursa a IX-a : 
1. Anaria (Simion) 1:29,2 ; 2. 
Janeta. Ccta : cîșt. 2,40, ev. 30, 
ord. 24.

tri- 
Su- 
Ha- 
cîșt.

3. Soneta. Cota

VI VII

A. MOSCU

poate decît 
Celelalte 
antrenează 
scopul de a 
rioadele (destul de lungi) 
campionatul trecut, în 
au suferit înfrângeri în 
La junioare, apreciata antre- 
noare Niculina Grigorescu 
pregătește, așa cum face de 
foarte multi ani, alte jucătoa
re de reală valoare, în vreme 
ce Gheorghe Lăzărescu, șl 
el un antrenor cu succese deo
sebite în activitatea cu junioa
rele, se ocupă de lucrul indi
vidual cu baschetbalistele cu 
talie Înaltă. • METODIS
TUL Sava Becic a ținut să e- 
vidențieze secția de tenis de 
cîmp, ai cărei copii s-au cla
sat în acest an pe locurile 
ț~2 în competițiile pe echipe j. ... . _ acum. cupa

Dinamo, Cupa 
Cupa dr. Petru 

în momentul de 
antrenorii Marinei Bon

doc, Teodor Frunză și Silviu 
Sperneac îșl pun cele mai mari 
speranțe în Marian Onilă, Ilari 
Nicolae, Costei Obretin, Ștefan 
Stănilă, Loredana Hector, Ra- 
luca Nino • POLOISTII SI 
ANTRENORII LOR (Teodor An- 
gelescu-coordonator. Alexandru 
Szabo — seniori, Adrian Iones-' 
cu — juniori. Ion Miu — co
pii și Liliana Dan — inițiere 
în înot) se străduiesc să folo
sească din plin activitatea 
In aer liber pentru ridicarea 
de noi jucători de valoare, așa 
cum sînt Florinei Tudor, Mir- 
cea Fărtăiș si Ștefan Clincea-

disputate pînă 
T.C.B., Cupa 
Litoralului, 
Groza ș.a. 
față,

promoție de Juniori 
în echipa de Divi- 
care 
alte 
mai
IN

anual se răs- 
formații unii 
buni compo- 
PLIN SEZON 

se află

nu, ultima 
promovați 
zie A (din 
pîndesc la 
dintre cei

. nenți). •
COMPETIȚIONAL
secția de sărituri In apă. care 
urmărește revenirea la pos
tura de fruntașă în această ra
mură a natației. în acest scop, 
mai vechea antrenoare Mela
nia Treîstaru și tînăra ei co
legă Felicia Pintea 'au ca 
preocupare principală select 
tia unor elemente dotate si 
instruirea lor la un nivel cît 
mai ridicat, 
performante 
deocamdată. ____ ____
și Ioana Ciufuligă, dar se aș
teaptă rezultate bune, in
tr-un viitor cît mai apropiat, 
și din partea lui Marius Ale
xandru, Valentin Ivan și Cî- 
prian Bojan, despre care fos
ta internațională Melania 
Treistaru afirmă că „Este cea 
mai mare speranță din rindul 
celor mai mici concurenți". • 
TELEGRAFIC, despre acti
vitatea gospodărească : se
amenajează terenuri de bas
chet în aer liber (în sezonul 
competițional 1986—1987 _me- 
ciurile Diviziei școlare și de 
juniori vor avea loc șl în aer 
liber), se fac lucrări de vopsi- 
torie la toate terenurile și tri
bunele din jurul lor, se 
dernizează sala 
Vizitând bazele 
lui, constați 
strălucește de 
curățenie...

Cele mai bune 
sînt realizate, 

do Ioana Voicu

mo
de gimnastică, 

și sediul clubu- 
ușor că totul 
prospețime și

Deac, act 
o reșițea 
cu (19 ai 
ceput inc 
ter, actu 
Mircea I 
ce și-au 
spun și

BOXEI
Sîmbăt 

Brăila ii 
Voințiadt 
niori 1). 
finale, în 
O. Drage 
b.ab.3 C. 
Giurgiu), 
București 
(Voința 1 
(Voința ' 
(Voința 
(Voința i 
duva (Vc 
Vereș (V 
Chircules 
Zam fir i 
2. C. Gav 
AI. Ivan

1NTI
Activit; 

ciclism s 
tenția iu 
Duminică 
ceput înt 
mari în 
Republic; 
tru Conc 
ma probi 
echipe.

Juniori 
pareurs ( 
diaș — 
dispută -c 
nări de 
s-a clasa 
neștî (I. 
Gross, W 
Bădilă), 
rară 40,3<



„RALIUL HARGHITEI
sibian (osiiiican - hoșta
i ia o jumătate de oră de la ple

care), n-au mai figurat printre 
ă fruntașii clasamentelor. Fru-
1 moașă comportarea echipajelor

— cele mai puternice la ora 
t actuală — ale IA Dacia Pitești 
i, și IPA Sibiu (ultima „ține pa

sul" cu sportivi și mașini'bune, 
i vizînd cîștigarea campionatului),
a Traseul, măsurînd 360 km (15
a probe de clasament și 16 con

troale orare) — dintre care 242 
pe asfalt și 118 pe drumuri gre- 

s ie. neasfaltate, special alese — 
e a fost „atacat" de primul echi- 
1. paj la ora 17,01 (el sosind la 
a 2,20 noaptea, după opt ore la 

volan), apoi, de către celelalte, 
e In total 81 de mașini din cele
e 135 plecate, restul abandonînd,
e cu diferite defecțiuni tehnice.
;1 După străbaterea intregului
•- parcurs — Miercurea Cfuc —
■- Nicolești — Frumoasa — Valea
e întunecoasă — Sipos — Lacul

Roșu — Miercurea Ciuc — cro- 
a nometrele, arbitrii numeroși de
a pe traseu și ... penalizările au
a dat următoarele clasamente fi
le nale și pe cîștigătorul merituos
â al acestui raliu : cuplul sibian
e Costinean — Roșea.

REZULTATE:
li Grupa „A" : 1. Andrei — 
b, Amari că (IA Dacia), 2. Bote

zau — Popa (IPA), 3. Măcănea- 
ță — Banca (IA Dacia) ; grupa 

a C : 1. Costinean — Roșea (IPA), 
-u- 2. Mălâuț — Ionescu (IATSA
[- Pitești), 3. Mateescu — Florea 
i- (Unirea Tricolor) ; Echipe : 1.
s- IA Dacia Pitești, 2. IPA Sibiu,
I. 3. Oltcit Craiova. Clasament ge

neral : 1. M. Costinean — Roșea,
2. Andrei — Amărică, 3. Mă- 

ă lăuț — Ionescu, 4. Mateescu —
i- Florea, 5. Mureșan — Popa
e (Olimpia Cluj-Napoca). Clasa-
i) ment pe cluburi județene : 1.
i- CJAK - Olimpia Cluj, 2. CJAK
‘. Auto Progresul Timișoara, 3.
ă, CJAK Oțelul Galați.
ie
r, Modesto FERRARINI

Microreportaje de sezon

1. TALENTUL DE A FI OM
' 2. PROMISIUNILE LUI HAGI
I 3. VACZI jr. DESPRE DUCADAM

DUPĂ TURNEUL DE LA BISTRIȚA

• Cimpeanu a redevenit... golgeter • „y- miuează luciii
acel 5-0 cu Gloria» ..Craiova rămine Craiova" ® Un remarcai Rada

UJNTEA SUS“
1- „nu-j nimic mai frumos decît
!- să revii acasă cu fruntea sus".
“. Vorba Andree!, vicecampioană
ic între „speranțele" europene la
h. 200 m spate, probă de satisfac-
ă. ții în natația noastră, inclusiv
lă proba primei medalii olimpice
tă a înotului. Luminița, fata atît
ie de bine clădită, a urcat pe po-
ot diurn la sută liber, primind un
ie „bronz" generator de încredere
•a pentru viitor. Ramona are. la
t- rîndu-i, medalii cucerite în șta-
e. fetele de liber. împreună, se

înțelege, cu celelate trei. „Ar
gint" și „bronz"... Ia „4X...“, iată 
un eveniment, in fapt o nouă 

1S premieră a natației noastre.
s- ...Felicitări, îmbrățișări, foto- 
1- grafii. Flori și zîmbete. Satis- 
s- facții, dar și primele priviri 
-i spre mîine : o competiție trece 
te în amintire — o amintire tare 
ta frumoasă ! —, altele bat la ușă, 
ci în fireasca scurgere a timpului.

REAP Al VOINJIADEI 1986
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Joia trecută, in prima zi a 
turneului organizat de Sportul 
Studențesc, o scurtă festivitate, 
în cadrul căreia președintele 
..alb-negrilor". arh. Barbu Po
pescu. a înmînat diplome de 
onoare unor vechi „sportisti". 
printre care Jean Lăpușneanu. 
Misu Constantinescu, Gică Po
pescu si alții. A fost un mo
ment aplaudat, spectatorii a- 
flînd cu acest prilei că Jean 
Lăpușneanu a apărat poarta 
Sportului Studențesc In anul... 
1929. pentru a pleca — si apă
ra —, un an mai târziu, la 
Montevideo, orașul primului 
turneu al Campionatului Mon
dial.

Urcăm împreună In tribună. 
Gică Popescu privește cu ochi 
critic evoluția „nepoților" alb- 
negri. Fostul antrenor al echi
pei naționale, fostul conducă
tor al federației si fostul con
structor al echipei C.C.A., ca 
să nu mai amintim de fostul 
international din partida cu 
Belgia (1937. București) priveș
te tot cu ochi de antrenor evo
luția alb-negrilor. care încear
că un nou profil, fără Mircea 
Sandu. Și Gică Popescu nu 
pare entuziasmat de jocul e- 
chipei pe care continuă să o 
Iubească, după peste cincizeci 
de ani. „Ce părere aveți de 
Hagi?“ Răspunsul nu se lasă 
așteptat: „Talent mare... Nu
mai jucătorii cu har pot marca 
acest gol cu boltă, în coltul 
scurt, care îmi amintește de 
golul de la Helsinki". ..Ce cre
deți despre perspectivele lui în 
arena internațională?" Gică 
Popescu mă privește atent: 
„Nu-1 cunosc ca om. De asta 
depinde totul". Cei din iur .cad 
pe eînduri.

★
Spre sfirșitul locului cu, Ra

pid, Hagi a intrat in conflict 
cu galeria feroviară. A doua zi 
s-a ciocnit si cu „nouarul" lui 
Velez. Amîndoi au părăsit te
renul. fiind eliminați de arbi
tru. După terminarea partidei, 
studenții au rămas destulă vre
me în vestiar. „Mac" Popescu 
nu a mai acceptat să amîne 
discuția. Hani a ieșit vizibil 
afectat: „Nu mi-am putut în- 
frîna nervii. Dar e si foarte 
greu să joci un meci interna
tional cînd o tribună întreagă 
scandează «Ve-lez Mos-tar» ca 
să te șicaneze". Intervine Tra
ian Tomescu. un vechi suporter 
al .Sportului Studențesc : „Nu 
ai dreptate, Gică. O vedetă 
trebuie să știe să încaseze. E-

xistă mari cintăreți fluierați de 
galerie, chiar la «Scala». O ve
detă are un singur drept: să 
joace cit mai bine". Cineva dă 
exemplul lui Pele. al lui Ma
radona. mai ales al lui Di Ste
fano... Hagi. o clipă descumpă
nit. îmi spune la ureche: „îmi 
nare tare rău. Dar e ultima 
oară". Apoi, regăsindu-si zîm- 
betul si viteza de reacție : „Eu 
am invătat astăzi, în cele cinei 
minute din vestiar, cit în doi 
ani".

★
Seara, în restaurantul hotelu

lui . Nord", la masa oferită lui 
Velez Mostar, Bajevici, antre
norul de 28 de ani. își amin
tește cu plăcere de un 0—0 cu 
România, ia București. în '70, 
cu o lună înainte de Mexic. La 
o masă vecină. Vaczi ir., fiul 
marelui international de acum 
peste 30 de ani. Are 29 de ani 
și e oreședinte la U.T.A, „Ce 
faci, Vaczi?" „Cu treburi. 
Vreau să mai salvez ce mai 
pot salva din U.T.A. Că ne 
pleacă mereu... Am venit ieri. 
M-am dus direct la Helmut 
Ducadam Ia spital. Mi-a fost 
coleg la Arad. Am jucat îm
preună. Ce prieten fain ! Am 
vorbit de-ale noastre. Ne-am 
amintit de tinerețe. (Amintiri 
de tinerețe la... 29 de ani?). 
Helmut a fost întotdeauna un 
îndrăgostit de fotbal. Ii nlăcea 
mult să apere penalty-uri. Tin 
minte o dată, după antrena
ment. i-am marcat mai multe 
decit de obicei. L-am văzut că 
se întunecă. A plecat fără să 
spună o vorbă. A doua zi, dis- 
de-dimineată. îmi bate in 
geam: Hai. Ghiuri, mergem. 
N-am dormit toată noaptea! $1 
am nlecat spre stadion. Soarele 
abia se ivise. Treci si trage. 
Te rog să tragi cit poți * Cred 
că am tras de vreo sută de 
ori... De intimplarea asta 
mi-am amintit in noaptea 
aceea la Sevilla. Era secretul 
nostru. Si mi-an dat lacrimile".

loan CHIRILA

De citiva ani buni. Bistrița 
s-a dovedit o gazdă bună pen
tru echiDeie noastre de fotbal, 
care vin a.ci pentru stagiul de 
pregătire centralizată înaintea 
unui nou campionat. De data 
aceasta au poposit pe frumoa
sele meleaguri bistritene' echi
pele studențești din Craiova si 
Cluj-Napoca. Si tot de cîtiva 
ani buni clubul Gloria organi
zează si un turneu avîndu-i 
ca invitați, in baza unei fru
moase colaborări, si pe fotba
liștii polonezi de la Reșovia 
Rzesov. In acest an turneul a 
avut loc vineri, sîmbătă si du
minică. cu participarea divizio
narelor A Universitatea Craio
va și „U“ Cluj-Napoca, a echi
pei poloneze Reșovia, precum 
și a divizionarei B locale Glo
ria. Rezultatele le-am publicat 
în ziarul nostru de luni.' Pen
tru azi. l-am invitat la o 
scurtă discuție pe unul din 
competentii martori oculari la 
jocurile respective, ne Remus 
Cimpeanu președintele clubu
lui universitar clujean, pe care 
l-am rugat să ne împărtășeas
că cîteva păreri despre reușita 
turneului, utilitatea Iui pentru 
această perioadă.

— Mai întîi. cîteva cuvinte 
despre oaspeții polonezi...

— -Reșovia este o bună echi
pă de Divizia B, care a impre
sionat prin angajamentul fizic 
și permanenta mișcare in te
ren. Mai modestă este insă 
tehnicitatea, carență vizibilă și 
la finalizare, unde se căuta 
Drea mult faza de col.

— Deci „U“ s-a întors la 
Cluj-Napoca cu frumosul tro
feu. E. de fapt, un succes re
purtat în fata colegilor din 
Craiova.

— Nu locul ne-a interesat, 
ca de altfel nici pe celelalte 
echipe, ci jocul, pentru că ne 
aflăm intr-o perioadă de defi
nitivări. Mă bucură faptul că 
am rămas cu toti jucătorii de 
anul trecut si că antrenorul 
Remus Vlad își poate continua 
munca pentru ceea ce ne-am 
propus. Doar FI. P°P 8 fos* 
transferat Ia Steaua C.F R., 
care a promovat în B. Am 
adus si cîtiva tineri, printre 
care Matei si Eftinca.

— Apropo. Septimiu Cîmpea- 
nu a marcat trei goluri cu 
Gloria.

— Mă bucură revenirea lui. 
Nu mai are problemele apăsă
toare din sezonul de primăva
ră. s-a pregătit bine și sperăm 
să redevină un jucător de bază. 
Trebuie să spun insă că acel 
5—0 se datorează si partenerei. 
Gloria si noul ei antrenor, Ion 
Voica. sînt în căutarea formu
lei de echipă, iar in meciul cu 
noi bistritenii au evoluat foar
te slab. Acesta e. adevărul si 
nu ne îmbătăm eu apă rece.

— Mai ales că Universitatea 
Craiova v-a învins de două ori. 
Ia puține zile distantă.

— Asa este. Victoria lor. Ia 
noi acasă, a fost mai conclu
dentă decît acum, la Bistrița, 
cînd disputa a fost mai echi
librată. Ce să mai lungim vor
ba. Craiova rămine Craiova, 
care prin jucătorii ei maturi 
isi confirmă valoarea si poten
țialul său. Valoarea si-a spus 
cuvintul.

— Ce iucători ati remarcat 
la acest turneu?

— Nu am retinut un jucător 
anume pentru lucruri formida
bile. Mi-a plăcut Rada, care, 
in postura de mijlocaș, cu apa
rițiile lui în atac, s-a si re
marcat in noua sa echipă.

— Rezultatele din turneu au X 
fost. cam... derutante: Craiova 
— Reșovia 0—0. Gloria — Cra
iova 1—0 (!!). „U“ — Gloria
5—0. Cra’ova — „U“ 1—0.

— Să nu uităm că sin tem in 
perioada de finisare. S-au ru
lat multi jucători, in zile de 
meci s-au făcut si antrenamen
te, iar Universitatea Craiova a 
jucat cu altă garnitură in 
meciul pierdut cu Gloria. Deci, 
să nu ne luăm dună rezultatul 
sec.

— Care au fost „premiantii" 
turneului?

— Cel mai bun portar o 
confirmare. Silviu Lung; gol- 
geter — Cimpeanu; Cupa i-a 
revenit Iui „U". iar cel mai 
tehnic jucător a fost — prin 
excepție — un fundaș polonez, 
cam durduliu, dar care mane
vra ușor balonul si era simpa
tia tribunelor. Intr-un cuvînt, 
turneul a fost extrem de util, 
s-a bucurat de o excelentă or
ganizare; în fiecare zi au fost 
în tribune cam 5 000 de spec
tatori.

Constantin ALEXE

ANTRENORUL C.
„De ce aceste rezultate con

tradictorii, 4—0, la Brașov, eu 
Flacăra Ăutomecanica Moreni, 
din A, și apoi 1—2, Ia Sibiu, cu 
Inter, de-abia promovată din 
C în B ?“ Cu această întrebare 
l-am interpelat pe Costică Șie- 
fănescu, antrenorul divizionarei

STEFĂNESCU ÎNTRE 4-0 SI 1-2

la 
ui 
u- 
ei 
r : 
i) 
ța 
ța 
eli 
ru 
eli 
re 
ă- 
A. 
C. 
c. 
ib.
i) .
ii)

■ ■■
ii mai trebuie forță și, bineîn
țeles, experiența meciurilor gre
le"). • Cît privește partida cu 
Inter Sibiu. Ștefănescu a con
tinuat : „în amicalele de pînă 
acum nu ne-au interesat rezul
tatele, ci rularea întregului lot 
de jucători în vederea cristali
zării unei formule de echipă. 
In această categorie trec și re
zultatul de la Sibiu, unde am 
întrebuințat formații complet 
diferite în cele două reprize. 
Nu este însă mai puțin adevă
rat că sibienii au jucat cu 
multă ambiție, cu multă tena
citate".
• Miercuri F.C.M. va juca la 

Brașov, pe stadionul Municipal 
(acolo unde intenționează să 
dispute toate meciurile sale), cu 
Sport Club Bacău, în deschi
dere evoluînd echipa de copii 
(14 ani) a clubului. în compa
nia unei formații de copii din 
Olanda.

7
A F.C.M. Brașov, care ne-a vor
bit de cele două meciuri :

„In partida cu Flacăra, după 
o primă repriză echilibrată și 
in care rezultatul a fost alb, 
in cea de-a doua s-au făcut 
modificări in ambele formații. 
F.C.M. a jucat mai rapid, mai 
pe poartă, iar Flacăra, după pri
mele două goluri primite, a 
cedat in special din punct de 
vedere psihic. Și a mai primit 
două goluri. Flacăra mi s-a pă
rut bine pregătită, dar jucătorii 
săi nu sint încă acomodați cu 
Divizia A" • Noutățile din lo
tul brașovenilor : Avădanei 
(„jucător valoros, a marcat 
cîteva goluri In meciurile de 
pregătire $1 sint convins că se 
va incadra in stilul nostru de 
joc"), fundașul Mureșan („re
venit de la Metrom, unde fu
sese împrumutat pe un an"), 
juniorii Dragomir, Dumitru, 
Helica, Adi Vasile („fotbalist 
talentat, a marcat și goluri, dar

I
I
I
I 
I
I 
I 
I
I
I 
I
I 
I

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALECălărași),
Tulcea) 
(Voința 
(Voința 

Bușă 
Vasiliu 

Ispas 
'. An- 
b.ab. 1

b.p. M. Dașa (Voința
M. Erdinici 
b.ab. 3 P. 
Buzău), C.
Botoșani) 
(Voința Rm. Vîlcea), C. 
(Voința Iași) b.p. M. 
(Voința Cluj-Napoca), V. 
ghel (Voința Giurgiu) I—' 
St Necula (Voința Buzău).

(Voința 
Caragea 
Dumitru 

b.ab. 3 V.

Dintre finaliști s-au remarcat 
in mod deosebit, prin cunoștin
țe tehnice și o bună pregătire 
fizică, Cristian Dumitrică, Mi- 
lică Văduva, Atila Vereș, Mi
hai Ștefan, Anghel Vicsnțiu, 
Cristian Zamfir și Ovidiu Dra- 
gomir.

• I.C.I.M. BRAȘOV — F. C. 
OLT 1—4 (1—2). Au marcat : Stâ
nei (mln. 36), de la localnici, 
respectiv S. Răducanu (mln. 37), 
Crișan (mln. 39)' și Leța (mln. 
52 și 56). F.C. Olt a folosit for
mația : Clurea — Laurențlu, Mi- 
nea, Negoescu, Despa — M. Po
pescu. Leța, Eftlmle — Crișan, 
S. Răducanu, Georgescu. Au mal 
jucat*: Dudan, Anghel, M. Zam
fir, Lupu, Țurlea, Ionlță, Tănase 
șl Sorohan. (C. GRUIA — co
resp.)
• PRECIZIA SACELE — CHE-

MIE OHLEN LEIPZIG (R. D. 
GERMANA) 1—3 (1—0). Au în

scris : Solomon (mln. 43) pentru 
Precizia, respectiv Kuhn (min. 
53) și Engelmann (min. 80). (V. 
SECAREANU — coresp.).
• C.I.L. SIGHET — M.T.K. 

MATESZALKA (UNGARIA) 2—0 
(1—0). Golurile au fost marcate 
de Strîmbei (min. 35 șl 80). In 
cursul săptămlnii trecute, cele 
două echipe au mai jucat un 
meci, Încheiat cu 3—2 (1—0) In 
favoarea echipei din Slghet. Au 
înscris : Negrea (min. 45 — pe
nalty), Dodeanu (min. 70), Jigău 
(mln. 85), respectiv Tardl (min. 
65) și Veresz (mln. 89). (I. MIH- 
NEA — coresp.).

ILLIȘIII0I! JUNIORI
Ia tel titlul de campioană. Pe ce- 
a- lelalte trepte ale podiumului 
rt. s-au situat, în ordine, forma- 
n- țiile Stirom București și Voința 
:ei Ploiești.
lui La fel de pasionantă a fost 
n- și disputa juniorilor mici, care 
ri- au avut de străbătut 40 km. Pe 
pe primul loc în clasament, for

mația Voința București (D. Va- 
de sile, C. Buzbula, A. Radu, B.
le- Constantin — antrenor Gh.

o Ncagoe), cu timpul de 58:48 (me-
ir- die orară 40,815), urmată de e-
loc chipele Voința Cluj-Napoca și
ir- C.S.Ș. 1 București.
K. Astăzi, la ambele categorii de 
M. vîrstă, are loc proba de con-
o- tratimp individual.
st- M. EUGEN, coresp.

Jucați la „LOZUL ■ 
AUTOTURISMELOR", 1“ 

emisiune limitată, ca- ■■
re atribuie âștiguri ■

■ 
din fond special al ; 
A. S. LOTO-PRONO- E

■
SPORT. Fiecare loz !■ 
vă deschide calea că-

■ 
tre noi satisfacții. J

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
După cum am anunțat, de ieri 

s-au pus In vînzare biletele pen
tru TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO de duminică, 3 august 
1986. Inscriindu-se printre trage
rile cu caracter aparte, cele mai 
populare, acest gen de tragere 
se recomandă de la sine, întru
nind constant simpatia unei mari 
mase de particlpanți. Ca și alte 
trageri de acest fel. șl tragerea 
de la sfîrșitul acestei săptămîni 
oferă un evantai bogat și variat 
de cîștiguri, constînd în autotu
risme „Dacia .300". importante 
sume de bani, precum și excursii 
tn R. D. Germană. Formula după 
care se efectuează tragerea este 
pe cit de simplă, pe atît de e- 
ficace și promițătoare ; se va 
proceda is extragerea a 66 de 
numere, repartizate In 7 extra
geri, cuprinse în două faze : pri
ma fază cu 4 extrageri a cîte 12 
numere, și a doua fază, cu 3 ex
trageri a cite 6 numere. Extra
gerile fiind .legate" Intre ele. 
două cîte două (la faza D Și

toate trei (la faza a U-a) se 
pot obține cîștiguri șl cu 3 nu
mere din 24 și, respectiv, din 18 
extrase.
• CtȘTIGURILE TRAGERII 

MARILOR CÎȘTIGURI PRONO- 
EXPRES DIN 23 IULIE: FAZA I: 
cat. 1: 3 variante 25% a 50 000 
lei; cat. 2: 1 100% a 19 029 lei 
și 6 25% a 4 757 lei; cat. 3: 19,50 
a 2 440 lei; cat. 4: 114,50 a 415 
lei; cat. 5: 196,50 a 242 lei; cat. 6: 
6 452 a 40 lei; cat. 7: 172,50 a 
200 lei; cat. 8: 3 207,25 a 40 Ici. 
Report la categoria 1:. 42 849 lei. 
Ciștigurile de cîte 50 000 lei de 
Ia categoria I au revenit partici- 
panților Seiga Petru (Reșița), 
Nicolac Vasile (Ploiești) și Sirbu 
Nicolae (București). FAZA A Il-a: 
cat. A: —; cat. B: 16 variante 
100% a 14 635 lei, din care o 
excursie de 1 loc în R. P. Ungară 
și diferența în numerar șl 79 va
riante 25% a 3 659 lei; cat. C: 
477 100% a 100 lei șl 1 992 25% 
25 lei.



c. de scrimă seniori

NICI SABRERII N-AU PUTUT PRINDE
. vj . 1.1. ■,'v -■«n- V";.'

„PRAGUL" UNEI FINALE INDIVIDUALE...
SOFIA, 28 (prin telefon). 

Singurul sabrer român rămas 
duminică în curgă., Vilmos Sza- 
bo, n-a mai avansat pe tabloul 
eliminărilor directe, pierzînd 
primul asalt cu sovieticul Al- 
șan (8—10) și apoi, în recali
ficări, cu francezul Lamour 
(6—10), încheindu-și astfel 
parcursul individual doar cu 
consolarea că învingătorii săi 
s-au calificat în finala de 8 
(alături de V. Etropolski șl 
Marinceskî — Bulgaria, Bujdo- 
zo și Csongradyi — Ungaria, 
Minflirgasov — U.R.S.S. si Nol
te — R.F.G.).

Luni dimineață au intrat în 
competiție echipele masculine 
de floretă. Consecventă în a 
realiza același scor, 9—4, din 
păcate doar o dată în favoarea 
sa (cu Elveția), și în două me
ciuri cedînd, cu Polonia. în 
grupa preliminară, șl cu R. D. 
Germană, în eliminările direc
te, echipa tării noastre a ratat 
posibilitatea de a se clasa prin
tre primele 8 formații care vot 
continua marți disputa pentru 
podium. Molea și Buzan, cei 
care trebuiau să fie pivotii e- 
chipei, au evoluat foar te slab 
(Molea, de pildă, a înregistrat, 
in meciul cu Polonia, o singu
ră victorie, iar în cel cu R.D.G. 
nici una). Pozitiv este doar de- 
butul tînărului Petre Ducu (19 
ani), care âtît în meciul cu 
Polonia, cit șl în cel cu R. D. 
Germană, a fost trăgătorul nr. 
1, înregistrînd cîte două vic
torii, în - primul meci întfecîn- 
du-i pe rutinatii Rofrak și Syp- 
niewski. în celălalt pe Wag
ner, recentul finalist al probei 
individuale.

' Finala probei individuale fe
minine de floretă a însemnat, 
de fapt, o finală de tineret, în 
ultimul act întîlnindu-se Anya 
Fichtel și Sabine Bau, ambele 
din R.F.G., prima în vîrstă de 
17 ani, cealaltă de 16 ani, me
zina finalelor de pînă acum. 
Acest asalt s-a încheiat cu vic
toria cele mai... rutinate, Fi
chtel, acum un an campioană 
mondială a cadetelor, atunci 
învingătoare asupra Rekăi La- 
zăr. Punctul de maxim interes

al finalei a fost, însă, asaltul 
din semifinale, dintre Voscia
kina și Fichtel, sovietica condu- 
cînd la un moment dat cu 7—1. 
Adversara sa a revenit, însă, 
pînă la 7—61 Sovietica a fost, 
apoi, penalizată cti o tușă, pen
tru „mînă pe piept", si scorul 
a devenit 6—6. Fichtel a fost 
și ea penalizată pentru aceeași 
greșeală. Scor, , 6—5 I Dar, în 
cele din urmă, cu nervi mai 
tari, tînăra floretistă vest-ger- 
mană a cîștigat cu 8—6. Iată 
rezultatele finalei de 8 : 
cMel (R.F.G.) 
lia) 8—3. Vosciakina - 
rova (ambele U.R.S.S.) 
Bischoff (R.F.G.) — Krolikows- 
ka (Polonia) 8—7, Bau (R.F.G.)
— Rieper (RJ3.G.) 8—6 ; Fi
chtel — Vosciakina 8—6, Bau
— Bischoff 8—2. Pentru locu
rile 3—4 : Vosciakina — Bis
choff 8—3, pentru locurile 1—2: 
Fichtel

Marți 
pentru 
echipe, 
tantele 
în prima grupă preliminară a- 
lături de echipele R.F.G. (cap 
de serie), Marii Britanii și I- 
rakului. Pentru tabloul elimi
nărilor directe se califică pri- 
mde două echipe.

Paul SLAVESCU

DESCHIDEREA MECIULUI

CU

C. E. DE BASCHET
JUNIOARE

în ziua a doua a Campiona
tului European de junioare la 
baschet, formația României a 
întîlnit puternica echipă a U- 
niunii Sovietice, favorita în
trecerii, în fața căreia a cedat, 
cu 92—50. Tot în grupa B, R. F. 
Germania a dispus de Ungaria 
cu 61—51.

în grupa A, la Perugia : Sue
dia a învins Cehoslovacia cu 
71—50, iar Franța a cîștigat la 
limită (46—45) o partidă foarte 
echilibrată, cu Olanda.

TURUL FRANȚEI
UN EXIGENT EXAMEN SPORTIV

Fi-
Zalaffi (Ita- 

Sido- 
8—5,

KASPAROV KARPOV

Bau 8—3.
vor intra pe planșe, 

a-și disputa proba pe 
floretistele. Reprezen- 

României vor evolua

LONDRA, 28. Duminică seara, 
la hotelul „Parte Lane“ din capi
tala Angliei, a avut loc solemni
tatea de deschidere a meciului 
pentru titlul mondial de șah, care 
opune pe marii maeștri sovietici 
Garri Kasparov și Anatoli Karpov. 
In prezența președintelui F.I.D.E., 
Florencio Campomanes, au fost 
trase la sorți culorile pentru pri
ma partidă, programată pentru a 
doua zi (n.r. ieri), începind de 
la ora 17 G.M.T. „Lovitura de în
cepere" a avut-o Karpov, fostul 
campion mondial, care are piesele 
albe în aceăstă primă întîlhire 
din cadrul celor 24, cîte prevede 
regulamentul. In partida a doua, 
care se va disputa miercuri după- 
amiază, cu albele va juca actua
lul deținător al titlului, Kasparov.
• Din cauza diferenței de fus 

orar, rezultatul primei partide nu 
ne-a parvenit pînă la închiderea 
ediției.

■. De ațitea și atîtea decenii 
de cînd tineri î _ 
puternici și supli, rezistenți și 
rapizi s-au -încumetat să par
curgă pe două roți această 
„Mare Buclă", care este Turul 
ciclist al Franței, Întrecerea în 
sine, extraordinar examen de 
voință, de bună pregătire și de 
combativitate dusă pînă la ex
trem, a devenit o mare sărbă
toare a ciclismului internațio
nal. Anul acesta, de exemplu, 
cea de a 73-a ediție a compe
tiției s-a bucurat de tot ceea 
ce-i era necesar pentru o de
plină reușită. Și, Intr-adevăr, 
Turul Franței ’86 a fost o mare 
reușită, în primul rînd sportivă. 
In 23 de etape, care au însu
mat peste 4100 km, de la ni
velul mării pînă la - vîrfurile 
Pirineilor și Alpilor, pe vreme 
bună, dar și pe timp rău (nu

doar ploaie - și frig, ci și căl- 
întreprinzători, ‘ - duri toride), concurenții au a-

vut de făcut față unor cerința 
■cu care nu se întîlnesc decît o 
singură dată intr-un an, la... 
Turul Franței. Căci această 
competiție este unică in fe
lul ei !

Ediția din acest an a între- . 
a revenit unui reputat ru- 
americanul Greg Lemond. 
s-a făcut remarcat înce- 
din etapa a 17-a, un efe- 
complet, bun cățărător.

ACTUALITATEA LA TENIS
PRAGA. Terenurile comple

xului tenisistic Stvapice din ca
pitala Cehoslovaciei au găzduit 
întrecerile pentru „Cupa Fede
rației", cea mai mare compe
tiție feminină pe echipe a te
nisului mondial, un fel de „Cu
pa Davis". Cea de a 24-a edi
ție a trofeului și l-au disputat, 
în finală, formațiile Statelor U- 
niie și Cehoslovaciei. Pentru a 
douăsprezecea oară, victoria a 
revenit formației americane 
care a cîștigat duminică, net, 
eu 3—0. în prima partidă, din
tre Chris Evert-Lloyd și He
lena Su|cova, s-a jucat cu dîr- 
zenie aproape două ore. Meciul 
s-a încheiat la... tie-break ! în 
primul set, Chris a cîștigat cu 
7—5, iar în al doilea, după ce 
a condus cu 5—2, a fost egalată 
(5—5) și doar mal marea ei 
experiență competițională a aju
tat-o sâ cîștige cu (7—6). A 
doua partidă, Martina Navrati
lova — Hana Mandlikova, a 
fost echilibrată doar în primul 
set (7—5), cel de al doilea în- 
cheindu-se rapid 
partida de dublu Navratilova, 
Pam Shriver au V 
Mandlikova, Sukova 
6—3.

Turneul de consolare a fost 
cîștigat (ie echipa Marii Bri
tanii, care a întrecut formația 
U.R.S.S. cu 2—1.

VICHY. Ceea ce părea a se 
produce — victoria echipei

Cehoslovaciei în finala „Cupei 
Galea" (pentru juniori) — nu 
s-a... realizat. După ce a con
dus cu 2—1, în urma partidei 
de dublu. Cehoslovacia a fost 
depășită cu 3—2, de Spania, în 
ultimele partide de simplu !

BAASTAD. Surpriză în fi
nala turneului : spaniolul Emi
lio Sanchez l-a întrecut pe sue
dezul Mats Wilander 
4—6, 6-4 ! La dublu : I 
Emilio Casai (Spania) 
Campbell, Joey Rive 
6—4, 6—2.

BOSTON. în finală : 
Gomez (Ecuador) — 
Jâite (Argentina) 7—5.

LIVINGSTONE. Brad Gilbert 
(S.U.A.) a cîștigat finala sus
ținută cu compatriotul său 
Mike Leach, cu 6—2, 6—2.

Cei doi ciștigători ai Turului Franței ’86 : 
Greg Lemond și Maria Canins 

Telefoto : A.P. — AGERPRES

cerii 
tier, 
care 
pînd 
clist 
dar și vitezist. rezistent, între
prinzător, îndemînatic. Duelul 
său cu Bernard Hinault, pe care 
l-a lăsat în urmă cu peste trei 
minute, a fost, în fapt, mo
mentul de suspens al ultimelor 
etape. Deși „hărțuit", ca ori
care dintre purtătorii tricoului 
galben, Lemond a știut,* de 
Oecare dată, să iasă cu bine 

din diferitele si
tuații dificile in 
care a fost pus de 
adversari si. mai 
ales, de colegul său 
de echipă... Hinault, 
ambii fâcînd parte 
din formația fran
ceză „La vie claire", 
cîstigătoare pe e- 
chipe. cu 331.35:48 
(a 
de 
333.27:38 și Systems 
U 333.36:38 etc.).

Turul Franței '86 
s-a încheiat, dar, 
încă de pe acum, 
gîndurile așilor pe
dalei se și în
dreaptă spre viitoa
rea ediție, a 74-a._

fost urmată 
Peugeot-SheU

Romeo VILARA

A LUAT SFÎRȘIT TURUL CICLIST

cu 6—1. în

dispus de 
cu 6—4

FESTIVALUL OLIMPIC
MOSCOVĂ (Agerpres). — 

După cum transmite corespon- 
agenției 
olimpic, 
Huston 

pînă Ia 3 
delegație 
ce iau 
ciclism,

dentul sportiv al 
T.A.S.Ș., la Festivalul 
ce se desfășoară la 
(Texas), de la 25 iulie 
august, participă și o 
de sportivi sovietici, 
parte Ia întreceri de

box și patinaj artistic. Din Iotul 
boxerilor fac parte trei cîști- 
gători ai recentelor Jocuri spor
tive internaționale de la Mos
cova — Ruslan Taramov (categ. 
mijlocie), Viaceslav Iakovlev 
(categ. supergrea) și Ramazan 
Sibiev (categ. grea).

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
atletism • italianul Evange

list! si-a egalat propriul record 
national la lungime, reușind, du
minică. la Carola. 8.24 m.

AUTOMOBILISM • Echipajul 
Zanussl Amato (Italia), pe „Peu
geot", a cîștigat Raliul Lana, pro
bă în Campionatul Europei. Pe 
locurile următoare: Cerrato.
Cerri si Ercolanl, Roggia. ambele 
tot din Italia, dar pe .-.Lancia", 
• După disputarea a 10 curse. 
In clasamentul general al Cam
pionatului Mondial rezervat pilo- 
tllor de Formula 1 continuă 
conducă englezul Mansen cu 
b. urmat de francezul Prost, 
<4 o. șl brazilianul Senna, 42 d.

CICLISM • Turul Poloniei 
continuat cu etapa a patra. _
care victoria a revenit rutieru
lui polonez Stptkowski, crono
metrat pe distanta de 175 km cu timpul de 4h 08:45. In clasamen
tul general, pe primul loc a tre
cut SîDtkowskl. urma» la 4 se
cunde de coechipierul său Sla- womir Krawczyk.

să
51 

cu 
cu
a 

în

ÎNOT • Patrulaterul de juniori 
de la Nisa a revenit reprezenta
tivei R.F. Germania. Dintre cele 
mai importante rezultate: băieți, 
200 liber: Sitt (R.F.G.) 1 :50,49;
100 liber: Sitt 52,19; 100 bras: Sa- 
poriti (Italia) 1:04,50 ; 100 fluture: 
Fotirmy (Franța) 56.87; fete, 100 
liber: Tabe (R.F.G.) 58,31; 100
fluture: Delord (Franța) 1 :03,98. 
Au mai participat tineri înotă
tori din Spania.

ȘAH „ După consumarea a 
sase runde tn turneul internațio
nal de la Bienne (Elveția) con
duce Lobron. cu 4,5 n. urmat de 
Hort si Cebalo — cu cite 4 p, 
Nunn si Polugaevskf — cu cîte 
3.5 p. th runda a șasea. Lobron 
l-a învins pe Hugh, Polugacvskl 
pe Nunn. Cebalo a cîștigat la 
Korclnol. Iar Hort a remizat cu 
Grnnfeld.

VOLEI • Echipa feminină de 
volei a S.U.A.. aflată in turneu 
tn Japonia, a îucat la Morioka, 
cu selecționata tării gazdă, care 
a cîștigat cu scorul de 3—i (13. 
-1», 0. »).

cu 7—6, 
Sanchez, 
— Craig 
(S.U.A.)
Andres 
Martin 

6—4.

AL BULGARIEI
SOFIA, 28 (Agerpres). — 

Turul ciclist al Bulgariei a 
fost cîștigat la actuala ediție 
de rutierul bulgar Boiko An- 
ghelov, urmat de coechipierul 
său Petar Petrov — la 36.0 i 
și de sovieticul Evgheni Zagre- 
belnîi — la 52,0 s.

In clasamentul final pe e- 
chipe, primul loc a fost ocu-

pat de Bulgaria, urmată de 
U.R.S.S., Bulgaria II, România 
(formația de tineret), Maroc, 
Cehoslovacia, R. D. Germană si 
Iugoslavia.

Ultima etapă, desfășurată pe 
traseul Velingrad — Sofia 
(154 km), a revenit lui Vitali 
Kozinski (U.R.S.S.) în 4.37:05.

Carnet extern PERFORMERUL .
/

S-a Încercat și, uneori s-a și reușit, acredi
tarea ideii că performerul este un mare însin
gurat : în timpul unei curse — s-a spus — un 
maratonist aleargă, el cu gîndurile sale, un ci
clist la fel, chiar dacă rulează în pluton, un 
aviator așijderea, în timpul Ioopingurilor, ca 
să nu mai vorbim de parașutiști. Așa șl stau, 
în parte, lucrurile. Un mare performer este 
singur în fața deciziilor pe care trebuie să le 
ia, în funcție de condițiile specifice ale între
cerii pe care o susține, deseori opuse planuri
lor prestabilite împreună cu antrenorul său sau 
cu echipe întregi de specialiști.

Există, însă, răspunsuri în replică. Numeroase 
fapte contrazic „singurătatea alergătorului de 
cursă lungă", dacă ne reamintim titlul unei 
celebre pelicule. A rămas, bunăoară, clasică, 
întîmplarea petrecută în timpul unuia dintre 
maratoanele de la New York, cînd doi tineri, 
un european și o nord-atnericană, au legat, 
alergînd umăr la umăr, o discuție, ca pînă la 
urmă să poposească la... ofițerul stării civile I

Alpinismul oferă, la rtndul său, alte probe 
care atestă că cel ce urcă pe coastele celor 
mal Inalți munți ai Terrei pot să nu fie atlt 
de singuri pe cit am fi tentați să credem... 
Sigur, echipa există, dar alpinismul este o dis
ciplină care se derulează fără spectatori, fără 
martori ; ori tocmai asta au dorit doi perfor
meri al acestui sport să evite : pentru a îm
părtăși experiențele lor pe coasta muntelui, ei

UN MARE ÎNSINGURAT?
au urcat timp de mai multe ore ultimii metri 
al unuia dintre cele mai înalte piscuri ale Hi- 
tnalalei, purtînd cu ei, la peste 7 500 de metri 
altitudine, camere de luat vederi și aparate 
de emisie radio, prin intermediul cărora au 
transmis, tn direct, toate încercările prin care 
au trecut în această perioadă. Riscîndu-și, poa
te, chiar viața, cei doi sportivi și-au făcut... 
parteneri de urcuș cîteva milioane de iubitori 
ai muntelui, aflațl la mii de kilometri distanță...

Un anume Jean Luis Etianne a dus la bun 
sfîrșit, cîteua experiențe care, reunite, alcă
tuiesc un conglomerat sportiv cu totul aparte : 
a traversat, de unul singur, Atlanticul, a călă
torit pe jos în Patagonia, a terminat 
Paris-Alger, a plecat la Polul Nord, 
sine însuși. Explicația 7 „Ceea ce fac cu sini 
cercetări medicale asupra efectelor însingurării 
celor care efectuează încercări dificile. Rezul
tatele studiilor făcute asupra mea vor folosi 
altor performeri, practicînd ocupații specifice, 
precum Sint astronautics sau navigația pe dis
tante mari".

Desigur, multe discipline rămin, in esența lor, 
individuale. Dar. nevoia de a comunica celor
lalți oameni 
stituie Încă 
sportului de

Raliul 
tot cu...

experiențe pînâ acum unice, con- 
una dintre nooilele trăsături ale 
per'ormantă corVemporan.

Radu T1MOFTE

SELECȚIONATA AMERICII —RESTUL LUMII 6-5 

(după executarea loviturilor de la 11 metri)
La Pasadena (S.U.A.) s-a des

fășurat meciul dintre Selecționata 
Americii (de Sud, Centrală §1 de 
Nord) și Restul lumii (Europa, 
Africa si Asia). Meciul s-a în
cheiat cu rezultatul de 6—5. 
după loviturile, de la 11 metri, 
în favoarea echipei americane. 
Dună 90 de minute, scorul a fost 
egal: 2—2 (0—1). Jocul — așa
cum scriu agențiile de presă — 
s-a ridicat la un bun nivel teh
nic. Dintre jucătorii folosiți a 
strălucit din nou Maradona, gra
tie căruia selecționata Americii 
a reușit să cîștige partida. în 
prima repriză, echipa Restului 
^umii a fost net superioară. în
scriind un gol de toată frumu
sețea prin Butcher (min. 15). 
care a reluat cu capul o lovitu
ră liberă executată de Strachan. 
Dună pauză, scorul a devenit 
2—0. în urma punctului înscris 
de Rossi (mln. 59). Apoi jocul

s-a animat, gratie eforturilor fă
cute de Maradona. El a marcat 
un gol pe care arbitrul Davi< 
Socha (S.U.A.) nu l-a validat, 
pe motiv de ofsaid. Abia spre 
sfîrșitul partidei „americanii" 
s-au impus categoric și au ega
lat. Cabanas a înscris din pasa 
lui Maradona (min. 81), apoi 
Maradona a reluat balonul din 
voleu. prinzîpdu-I pe picior gre
șit pe Dasaev (min. 88). Au ur
mat loviturile de la 11 metri. 
Pentru selecționata Americii au 
rnscris: Falcao Alemao, caba
nas și Maradona (Negrete a ra
tat). Pentru echipa Restului lu
mii au marcat: Rossi, Lerby si 
Strachan (au ratat Amoros și 
Clang Sun). Au asistat 57 539 de 
spectatori, iar fondurile încasa
te au fost donate UNICEF-u- 
lui.

Au evoluat formațiile: SELEC
ȚIONATA AMERICII (antrenori

Carlos (Bilardo și Bora Milutino- 
vici) : Pumpido, Argentina (min, 
46 Fernandez, Paraguay) — Josi- 
mar, Brazilia (min. 73 Caligiuri, 
S.U.A.) Julio Cezar, Brazilia, 
Brown, Argentina (min. 46 
Quirarte. Mexic) Servin, Mexic 
— Falcao. Alemao, ambii Brazi
lia. Nunez. Paraguay (min. 63 
Romero, Paraguay) — Negrete, 
Mexic. Cabanas, Paraguay, Ma
radona, Argentina. RESTUL LU
MII (antrenori Franz Beckenba
uer și Johan Cruyff) : Jennings, 
Irlanda de Nord (min. 46 Dasaev, 
U.R.S.S.) — Stielike, R.F.G.,
Renquin, Belgia (mim 46 Her
man. Elveția). Butcher. Anglia, 
Amoros. Franța — Strachan, 
Scotia Magath. R.F.G.. Lerby, 
Danemarca — Belanov, U.R.S.S,, 
Rossi. Italia. Rocheteau, Franța 
(min. 16 Timmouni, Maroc).
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