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IZVORUL CURGE, l
INEPUIZABIL ?

■ S-a spus ji s-a repetai i 
" sportul românesc are un ine- 
â pulzabil izvor de talente ! 
; Iar această afirmație, adevă-
■ rat laitmotiv, a primit, o 
Z dată mai mult, deplină aco- 
S perire în fapte prin tot ceea 
; ce au izbutit tinerii repre-
• zentanți ai României in lu-
" nile scurse din acest an, la 
î marile întreceri ale speran- 
; țelor sportului internațional... 
{ Au fost, într-o primi pe-
| rioadă, 30 de medalii la 
j. campionate mondiale sau 
«■ europene, de tineret sau ju- 
2 niori, dintre care aproape ju- 
; mătate, 13, au avut străluci- 
« rea aurului. Iar aceasta, in- 
Z tr-un larg evanthi de disci- 
Z pline: haltere, care au avut 
; „partea leului" cu 15 trofee
■ (8 din cel mai prețios me- 
Z tal), gimnastică, de aseme-

nea cu o pondere impor-
• tanti, de-acum obișnuită — 
Z 10 medalii (4 de aur), scri- 
; mi, șah, rugby, judo. Des- 
; pre unii dintre tinerii cam- 
; pioni ai lumii sau ai con- 
Z tinentului s-a vorbit dinain- 
Z le, despre alții, doar in 
; acest an. Despre Andrei 
- Socaci. Aurelia Dobre, Reka 
Z Lazăr, Marius Tobă, Marian 
" Stoican, Aurel Sirbu. Attila 
“ Czanka...
Z Au urmat, intr-un interval 
Z de numai citeva zile, in ul- 
Z tima decadă a lunii lui Cup- 
Z tor, alte spectaculoase afir

lașul, o „uzină" a performanței românești

SÎNT CONDIȚII PENTRU CA NOI DISCIPLINE
SA AJUNGA DE NIVEL

Odiein® cunoașterși .ururăreș- 
te procesul .dezvoltării activită
ții sportive ieșepe de. perfora 
mantă constată o considerabilă 
creștere calitativă,, a.;„acestuia. 
Cele 10 cluburi. sportive (6 șco
lare, două sindicale, .juriul, teri
torial și unul universitar), și, 10 
asociații cu secții de perfor-

■: 

Rugbyștii de la Farul au mizat întotdeauna pe cartea atacului (cu 
balonul, dezlănțuit, centrul Mihai Holban). Fază din ultimul meci 
Farul — Steaua 17—9. Foto : Iorgu BĂNICĂ

RUGBYȘTII CONSTĂNȚENI SÎNT GATA 

PENTRU NOUL START
• Un (Klu sc cucerește greu, dar sc apflrd și mai 
fcreu • Minți tineri promovați m echipa campioană * 

rarul iși dorește al 5-lea litiu...
Constanta cunoașta — desigur 

— cea mai mare densi
tate de rugbyști din tară, ra
portată la populația județului : 
2 echipe în Divizia A, 8 în B 
ji altele, numeroase, de juni
ori și copii.

Bilanțul Iui '86 a fost exce
lent : echipa mare. Farul, a 
devenit campioană națională, 
tar juniorii de la CrS.Ș. 2 — 
yicecampioni. Putem spune, 
deci, că „uzina de rugby“ func
ționează... ceas. Mihaj Naca. Pe
tre Ianusievid, Dumitru Bucur, 
dascălii celor premiați; Traian 
Doiciu, Vasile Bercu, Petre 
Lungu, Ion Tomescu. Iancu Bă- 
cioiu, doar cîțiva dintre cei cu 
echipe mai „mici", dar nu mai 
puțin merituoși, au toate moti
vele să fie satisfăcuți. Ceea ce 
nu înseamnă înșă că ei „au 
tras pe dreapta". Constanța, 
scăldată din iunie -de un soare 
strălucitor, nu-și cintă la infinit 

mări. La atletism, inot, lupte J 
libere ți greco-romane, tenis ; 
de masă. La Atena sau în ■ 
Berlinul Occidental, in R.F.G. Z 
sau in Belgia a răsunat im- 
nul „Trei culori", s-a înălțat - ; 
Tricolorul pe catarge de vie- ■ 
tărie. Au fost și alte perfor- Z 
manțe remarcabile. Cu totul, î 
în puține zile, au fost 28 de ; 
medalii pentru speranțele ■ 
sportului din România, la Z 
„mondiale" sau „europene". Z 
La ediția inaugurală a ce- 5 
lei mai mari întreceri a ju- » 
viorilor sportului-sporturilor, Z 
atleții noștri (mai exact . Z 
spus, atletele noastre)- au ; 
confirmat renumele școlii 
românești de alergări, prin Z 
titlurile cucerite de Ana Pă- Z 
durean și Cleopatra Pălăcian, ; 
adăugind alte trei medalii ■ 
bilanțului din Grecia, dintre Z 
care una, „argintul" Alinei Z 
Astafei la înălțime, ne-a re- ; 
amintit de marea (olanda ■ 
Balaș, făcindu-ne să sperăm Z 
In posibila reeditare a unor Z 
fapte de aur din cartea spor- J 
tului nostru. (Alina a sărit ■ 
la Atena 1,90 m, adică exact Z 
cit i-a trebuit celebrei sale Z 
predecesoare pentru titlul ; 
olimpic la Tokio ’64). Înotul, ■ 
o altă disciplină cu pondere Z 
covîrșitoare in programul o- Z

■
Geo RAEȚCHI ;

(Continuare In pag. 2-3)

flfânță și-au extins activitatea 
la nivelul a 55 de secții pe ra
mură de sport, 17 dintre aces
tea fiind prioritare, iar 3 de 
înaltă performanță : atletism, 
canotaj și judo. Este un evan
tai de preocupări menite să 
atragă tineretul ieșean în sfera 
■performanței naționale și in- 

euforia. (Nici nu le șade bine 
astfel unor autentici campioni!). 
Cucerirea celui de al patrulea 
titlu — în ultimii 11 ani — a 
stîrnit un entuziasm (previzibil) 
greu de descris. Efectele succe
sului din miez de „Cireșar" se 
vor resimt! în viitor, la modul 
pozitiv, ele stîmind o emulație 
care va însemna, fără îndoială, 
un important cîștig pentru rug- 
byul constănțean, pentru rug- 
byul românesc în ansamblul său.

Ne-am putea exprima deja la 
‘.impui prezent. Constanța a și 
trecut cu toate forțele la con- 
lolidarea succesului. Antrena
mente zilnice, dublate de jocuri 
de pregătire cu echipe locale 
maț mult sau mai puțin puter
nice. Si partenerii, fie că se 
numesc T.C. Ind. sau Construc-

Dimitrie CALLIMACH!

(Continuare în pag 2-3)

Proletari din toate țările, unlți-vă !

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPO& 
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Pe marginea C.E, de juniori și cădeți la tenis de masă (I) 

„JUCĂTORII ROMÂNI ȘI-AU DEMONSTRAT DIN NOU VALOAREA***
9 In clasamentul neoficial pe națiuni, cu 9 medalii. România s a situat pe locul secund din 25 de țări 
participante • Frumoase aprecieri la adresa reprezentanților noștri ■» 0 ediție foarte echilibrată

„Românii și-au demonstrat 
din nou valoarea, aflindu-se 
printre cei mai buni jucători 
ai campionatelor" — scria într
una din cronici ziarul belgian 
„La Derniere Heure“, sinteti- 
zînd comportarea foarte bună 
a reprezentanților României la 
cea de a 29-a ediție a Campio
natelor Europene de juniori și 
cădeți la tenis de masă, des
fășurate săptămîna trecută în 
mica localitate universitară 
Louvain la Neuve, întreceri la 
care tinerii noștri sportivi au 
cucerit 9 medalii (una de aur.

OLIMPIC
ternaționale, în .deplină con
cordanță cu dezvoltarea fără 
precedent a vieții economice și 
sociale a acestui puternic cen
tru al țării. „Ca urmare a spri
jinului permanent de care 
ne-am bucurat din partea Co
mitetului județean de partid — 
ne spunea Valentin 1‘araschiv, 
președintele C.J.E.F.S. Iași — 
anul 1986 a marcat o nouă 
treaptă calitativă în dezvolta
rea activității de performanță : 
secția de lupte libere de Ia 
clubul Nicolina a fost trecută 
în rîndul celor de nivel olim
pic. iar alte 11 secții au deve
nit de nivel internațional : atle
tism, box, călărie, handbal fete, 
judo, rugby, scrimă, șah, tir, 
tir cu arcul și canotaj. Desigur, 
o asemenea amploare a perfor-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)

0 frumoasă reușită :

CIRCUITUL IMTLRIVATIOIVAl Ot MARȘ P. 1. T.
Pe circuitul, devenit traditio

nal din str. Maior Coravu, s-a 
desfășurat duminică cea de a 
41-a ediție a Circuitului Inter
național de marș P.T.T. Ca de 
obicei, competiția s-a bucurat 
de o organizare foarte bună. 
Ea a prilejuit întreceri de ca
litate si un frumos spectacol 
urmărite cu interes de nume
roși bucureșteni aflati pe mar
ginea traseului. Au luat parte 
mărșăluitori din Cehoslovacia. 
Iugoslavia. Polonia si. bineîn
țeles, România.

Cîștigători la această ediție

3 de argint și 5 de bronz), con- 
firmînd, astfel, valoarea școlii 
românești de tenis de masă. De 
altfel, numărul total de meda
lii a siiuat delegația României, 
în clasamentul neoficial pe lo

Echipa de junioare a României — Anca Cheler. antrenorul Viorel 
Filimon. Emilia Ciosu, Maria Bogoslov, Kinga Lohr — pe „podiu

mul de argint" dl Campionatelor Europene

cui doi din 25 de țâri partici
pante. Cu doar două excepții, 
fiecare dintre jucătorii noștri 
prezenți la start a fost, deci, 
medaliat. O. comportare care se 
înscrie pe linia frumoaselor 
reușite ale ultimilor ani, cind 
la campionatele europene de 
juniori și cădeți sportivii ro
mâni s-au aflat cu regularitate 
printre premianți.

•ra fost următorii sportivi: 
junioare III — 2 km : Călina 
Cernenco (Spartac) 11:27,0; ju
nioare II — 3 km: Mirela Ște- 
fîrcă (Spartac) 15:18,6: junioare 
I — 5 km: Mariana Dumitru 
(I.M.G.B.) 33:59,0; senioare — 
l# km: Lucia Cioancă (Rapid) 
19:15,2; juniori III — 5 km:
Jurai Cerni (Cehoslovacia) 29: 
49,0; juniori II — 1# km:
D-tru Vasi (CAM Reșița)
46:58,4; juniori I — 1# km:
Florin Chicos (Rapid) 47:31,2; 
seniori — 20 km: Gheorghe 
Frecățeanu (P.T.T.) 1.28:40.4.

Să mai aducem in sprijinul a- 
firmațiilor noastre încă două 
opinii, care constituie nu nu
mai grăitoare argumente, ci șl 
meritate aprecieri. Președintele 
forului european (E.T.T.U.), 

iugoslavul Mihovil Kapetanici, 
ne spunea : „In condițiile in 
care nivelul campionatelor a 
crescut în mod sensibil, la start 
aflîndu-se sportivi valoroși nu 
numai la nivelul categoriilor de

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

TIRUL, DIN NOU, 
ÎN ACTUALITATE 
tncepind de joi, poligonul Tu

nari va găzdui o interesantă 
competiție de tir. dotată cu 
Cupa Olimpia. Clubul bucureș- 
tean a făcut invitații celor mai 
valoroși performeri ai momen
tului, întrecerea fiind concepu
tă ca o ultimă repetiție înain
tea Campionatelor naționale do 
juniori și seniori care vor avea 
loc tot aid săptămîna viitoare. 
Aceste acțiuni constituie teste 
definitorii în vederea alcătuiri 
loturilor naționale care vor par
ticipa, la începutul lunii sep
tembrie, la Campionatele Mon
diale de la Snhl (R.D. Germană).

In zilele de vacan
ță numeroși elevi 
participi, cu entu
ziasmul specific 
virstei. la frumoase 
spectacole sportive 
in aer liber, organi
zate pe stadioanele 
din diferite orașe 
ale firii. In imagine, 
un aspect dintr-o 
repriză de gimnas

tici cu cercuri.



Campionatul national individual dc parașutism

0 EDIȚIE CU 0 BOGATA PARTICIPARE
La sfirșitul săptăminii tre

cute s-au încheiat întrecerile 
Campionatului național de pa- 

(individual), ediția
Campion
rașutism .._______
1986. Aerodromul sportiv Ghim- 
bav, gazdă ospitalieră, a reunit
de această dată un număr mare 
de sportivi, în total 81 (17 fete 
ți 64 de ........... ~ ' 1 ■"
participat 
țară, care 
parașute 
parținînd 
tașamentului de parașutism din 
cadoul Aeroclubului Central 
Român și este consecința mă
surilor preconizate pentru re
dresarea activității de perfor
manță. Cu acest prilej au fost 
testate toate elementele de per
spectivă aflate In vederile an
trenorilor. După aprecierile co
mandantului de detașament, 
dr. Vasile Marin, tinăra gene
rație cuprinde un număr co
respunzător de tineri talentați 
care, după ce vor fi verificați 
In următoarele competiții — 
prima dintre ele fiind Cupa 
României (10 septembrie, Su
ceava) — vor intra într-un pro
gram de pregătire diferențiat. 
!n raport cu nivelul fiecăruia.

Tn ceea ce privește campio
natul, Marta Hosu, Cristinel Po
pescu, Vasile Mihaneiu, Florica 
Uță, Ramiro Nicoiau au con
firmat prin rezultatele obținute 
locurile deținute in ierarhia pa-

băieți). De fapt au 
toți parașutiștii din 
au făcut trecerea pe 

tip- RL. inițiativa a- 
noii conduceri a De-

rașutism ului de performanță, 
rămînînd in continuare elemen
tele de bază ale loturilor na
ționale.

In acest an, după o lungă în
trerupere, parașutiștii noștri 
sportivi au efectuat lansări pe 
apă (desfășurate pe lacul Dum- 
brăvița din apropierea aerodro
mului Ghimbav) iar rezultatele 
obținute de ei sint la nivelul 
celor realizate la probele te
restre.

Avînd în perspectivă și lan
sări de noapte, parașutiștii be
neficiază în acest an de un 
program complex de pregătire 
și este de sperat că eforturile 
depuse de conducerea A.C.C.R. 
se vor materializa în mod co
respunzător.

Dinu COSTESCU
REZULTATE TEHNICE. 1 

de aterizare la punet fix 
manșe). Individual, feminin: 
Marta Hosu (Brașov) 0,37 m, 2. 
Florica Ută (București) 0,62 m, 
3. Rodica Suciu (Tg. Mureș) 1,23 
m. Valerica Popescu (Bucu
rești) 2.40 m. 5. Aurelia Tudorl- 
că (Bucureștii 3,03 m; masculin:
l. Vasile Mihaneiu (Sibiu) 0,05
m. 2. Nicolae Radu (Brașov) 0.09 
m, 3. Cristinel Ponescu (Brașov) 
0.12 m. 4. Marian Panait (Buzău) 
6.14. 5. Alexandru Ciobanu (Iași) 
0.17 m: proba de acrobație (3 
manse). Individual, feminin: 1. 
Marta Hosu 28.23 s, 2. Florica 
Ută 28.72 s, 3. Valerica Popescu

Proba
(6
1.

întrecerile cicliștilor Juniori
JANTA (Olimpia)

CAMPION LA CONTRATIMP

Proba de aterizare la punct fix a prilejuit si de această dată o 
dispută spectaculoasă Foto: O. PAȘENCO

La Mediaș au continuat, marți, 
întrecerile cicliștilor juniori, in 
cursul dimineții desfășurîndu-se 
proba de contratimp individual 
din cadrul Campionatului națio
nal rezervat juniorilor mari. Cel 
mai bun timp pe cel 30 km l-a 
Înregistrat bucuresteanul Petre 
Șanta (Olimpia, antrenor V. Se- 
lejan). 43:43 (medie orară 41,175). 
care intră astfel în posesia ti
tlului de campion național. Pe 
celelalte două trepte ale podiu
mului s-au situat Cr. 
inta Ploiești) și N. 
(CSS 1 București).

Miercuri are loc nroba de fond. 
M. EUGEN, coresp.

Pftun (Vo- 
Pătrașcu

CUPA MH/
Peste 10 0C 

urmărit la 
zile, meciuri 
Cupei Meta 
Vil-a — la 
asociații si 
B.C.. Electr. 
I.P.A. Sibiu 
Voința Rm. 
Constructori 

Mediaș, 
Plela 
Volnt 
Sibiu

dlsi 
trof 
de i

ta 
Nouă, 
Aîud, 
denta 
gir.

După 
partide, 
clstigat _ _ 
lurgistul Ci 
lea clasîndu 
tromures T; 
treilea cei d 
(C. Stănesct

30.75 s. 4. Rodica Suciu 31,13 s. 5. 
Aurelia Tudorică 31.86 s; mascu
lin; t. Ramiro Nicoiau (Buzău) 
26.19 s. 2. Cristinel Popescu 26.56 
s. 3. Ion Bucurescu (Ploiești) 
28.33 s. 4. Ton Sacară (Iași) 28,69 
s. 5. Vasile Mihaneiu 30,45 s; 
clasament general Individual, fe
minin : I. Marta Hosu. 2. Florica 
Ută, 3—4. Rodica Suciu si Vale
rica Ponescu. 5. Aurelia Tudori
că : masculin: 1. Cristinel Popes
cu. 2. Vasile Mihaneiu. 3. Rami
ro Nicoiau, 4. Nicolae Radu. 5—8. 
Ion Bucurescu si Alexandru Cio
banu: proba de aterizări de pre
cizie pe apă (4 manșe), indivi
dual. feminine 1. Marta Hosu 
0,00 m. 2. Florica Uță 2,00 m^ 3. 
Aurelia Tudorică 6,00 m. “ 
dica Suciu 8.72 m. 5. 
Popescu 9.00 m; masculin: 
lexandru Ciobanu 0,00 
sile Mihaneiu 0.75 m. 
Molsel (Tasi) 3.90 m. 
Vădan (Cluj-Napoca) __
vasile Perde (Baia Mare) 5,25 m.

t.

, 4. Ro-
Valerlca 

1. A- 
m. 2. Va-
3. Mircea
4. Mircea 
4.20 m, 5.

RUGBYȘTII CONSTĂNȚEN! SlNT GATA PENTRU NOUL START
(Urmare din pag. 1)

torul. I.M.U. Medgidia sau 
C.F.R.. suportă presiunea unui 
XV bine pus la punct, ceea ce 
ln limbaj rugbystic înseamnă 
primirea a numeroase eseuri.

„Sîntem eonstienți — ne spu
ne prof. Mihai Nac» — că un 
titlu se păstrează mai greu decît 
se cucerește. Toți ne vor abor
da cu ambiții sporite; e Întot
deauna o notă bună să cîștigi 
in fața campioanei. Ața că nu 
facem nici un rabat de la pre
gătire”.

Șl „banca tehnică" a constăn- 
țenilor (care-i aveau drept spar- 
ring-partnerl pe rugbyștii din 
Medgidia) observa, nota, dădea 
indicații. Brâu prezenți. alături 
de Mihai Naca, antrenorul-jucă- 
tor Gheorghe Dumitra, cel care 
va mal intra In teren doar în 
partidele decisive, din acest mo
tiv mereu bine pus la punct cu 
pregătirea fizică, pentru că teh
nica sa de înaintaș e demult fi
nisată. Apoi. dr. Neculai Ghe- 
racopol, omul care de mai bine 
de un deceniu și-a legat desti
nul de rugbyștii Farului, căro
ra le-a pus la dispoziție bogatele 
cunoștințe medicale. „Nu avem 
probleme majore de sănătate. 
Toți sportivii noștri exprimă o 
mare poftă si capacitate de joc" 
— ne spune. Nu putea lipsi de 
pe... margine nici „nea” Nicu 
Buzaia, vechiul prieten al rug- 
byștilor, secretarul secției. Era 
acolo și maestrul emerit al 
sportului Iancu Băcioiu, fostul 
jucător al echipei campioane, 
antrenor la I.M.U.M.. unde are, 
după propria-i mărturisire, „cele 
mai bune condiții de pregătire

(teren, mingi, grup social ele). 
— asigurate prin grija directo
rului întreprinderii, ing. Dumi
tru Mîrițoiu, sufletul echipei. 
Ca si a primarului orașului. 
Gheorghe Călin, susținătorul nr. 
1 al sportului cu balonul oval, 
din Medgidia.

„Tinerii cresc din mers — 
continuă Mihai Naca. De aceea 
să nu vă surprindă că veți ve
dea în teren, alături de consa- 
eraț; (Florea, Șt. Constantin, Gă- 
lan, Holban, Varga, PUotschi, O- 
priș, Priseearu, N. Dinu și, poate, 
o surpriză, fundașul Aurel Dinu, 
venit de la Buzău dornic să 
joace Ia noi), muiți. foarte multi 
tineri, al căror purtător de dra
pel e Marian Bleă, cel care s-a 
remarcat șl în trecutul campio

nat. I se vor alătura Mihai Foca 
— în spatele grămezii, Niculae 
Popescu, Aurelian Arghlr șl 
Nicolae Zamfir — in linia de 
treisferturi, Felix Iacob. Dumi
tru Barbu și Nicolae Marin — 
în compartimentul grămezii. 
Toți formați aici. Ia Constanța, 
în echipele noastre de juniori. 
E o garanție, cred, a devota
mentului eu care 
loriie clubului ți 
taților".

Un suporter al .
ne spunea, mai în glumă, mai 
In serios, că cifra 5 e mai... 
rotundă ca 4 (aluzie evidentă 
la numărul titlurilor ciștigate 
de XV-le Litoralului), Răspun
sul îl vor da rugbyștii de 
Farul...

vor apăra eu- 
tradiția înain-

eonstănțenilor

la

■

■

■■

*1

■

Dupâ-amiazâ, in Parcul Copilului

REÎNTÎLNIRE CU SPORTIVII FRUNTAȘI
Astăzi după-amiază, în Par

cul Copilului din Capitală, an
trenorii Radu Demian șl Radu 
Durban vor trece in revistă 35 
de rugbyști tineri, In general 
sub 25 de ani, care vor con
stitui osatura viitoarei repre
zentative B (de tineret). Un 
prim prilej de verificare a po
tențialului „noului val" al rug- 
byului 
turneu ------ - .^..9
Moscova (8—18 august). Prin
tre cei convocați pentru tria-

nostru — importantul 
internațional de la

lul de după-amiază (ora 17) : 
L. Constantin, M. Giucăi, 
C. Florea, Fi. Simonca, A. 
Ținea. (Steaua), M. Toader, St. 
Tofan, Cr. Răducanu, I. Doja, 
C. Popescu (Dinamo), Ene Ne- 
eula (Farul), G. Ignat (C.S.M. 
Sibiu), N. Doroftei, D. Colibă 
(Politehnica Iași), A. Pongracz, 
O. Moraru, D. Neaga, C. Ca- 
lafeteanu (Grivița Roșie), R. 
Voinov (Universitatea Timișoa
ra), H. Dumiiraș (C.S.M. Su
ceava), V. Năstase 
Studențesc), Cr.
(Buzău) și M. Moțoc (Steaua) 
s-au accidentat, devenind in
disponibili.

(Sportul 
Capmare

IZVORUL CURGE, INEPUIZABIL
(Urmare din pag. 1)

limpic, ți-a trecut tn palma
res cel mai frumos bilanț din 
istoria sa — 8 medalii, două 
dintre ele, care strălucesc ta 
colecția Stelei Pura, fiind de 
aur. Luptătorii s-au întors de 
la „mondiale*  cu t medalii, 
mai harnici «rdtindu-te cei 
de ta greco-romane (4); la 
titluri supreme, insă, egali
tate: 1—1, prin Anton Arghi- 
ra, respecți» Dănuț Prefit. 
In fine, tenisul de masă ți-a 
continuat șirul afirmărilor la 
nivel juvenil, „recolta" aces
tui nou sport olimpic fiind 
ți mai bogată, eu un total 
de 9 trofee, eu un campion 
european numit Călin Crean
gă.

Și lista este departe de a 
se fi epuizat, cu janse si fie 
completată chiar in aceste 
zile, cind se dă startul Cam
pionatelor Mondiale de cano
taj ale juniorilor (si cum să 
nu așteptăm de la canotaj ?! 
Ne îndreptățesc atitea si a- 
titea precedente !).

E limpede, „izvorul" curge 
mai departe. Avem talente, 
multe talente, există cadrul 
necesar afirmării, sint o 
seamă de tehnicieni cam tn

■
■

fiecare disciplină, ce-si știu 
bine meseria si o fac cu 
mult suflet. Întrebarea e 
cite dintre aceste mari, reale 
promisiuni, ciți dintre acești 
campioni la vîrsta uceniciei 
— tn sport, tn viață — se 
vor împlini cu adevărat, con- 
firmind și mîine, continuind, 
la urma urmei, să se men- ! 
țină acolo unde au ajuns 8i- 
tind. poate, de joacă, tran- 
sformlnd joaca intr-un joe 
foarte serios? Obisnuiți de 
miei eu munca, crescuți la 
țcoala muncii, tinerii cam
pioni de azi pot face pasul 
spre deplina afirmare, asa 
cum l-a ți făcut, dintre cei 
citați chiar în aceste rinduri, 
Andrei Socaci, încununat cu 
titlul continental si le seni
ori. Drumul acesta e foarte 
scurt, dar si anevoios. Totul 
depinde de modul cum vor 
fi îndrumați in continuare 
pașii juniorilor de azi.

E ora „speranțelor", a fru
moasei afirmări a tineretu
lui. Ca mtine vin marile 
competiții ale seniorilor, < 
vine Universiada, vin. Jocu- I 
rile Olimpice, pentru' care ] 
medaliații întrecerilor de ju- ; 
niori și-au pus, de pe acum, 
candidatura. Si sperăm, asa- I 
dar... ]

■

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■•■■■■■■■■■■•■■■■■■■■unul

PE MARGINEA CE. DE JUNIORI Șl CADET! LA TENIS
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tinere, ei ți la cele ale seniori
lor, comportarea jucătorilor ro
mâni, dintre eare s-a detașat, 
desigur, Călin Creangă, a fost 
dintre cele mai bune, ei aflin- 
du-se permanent printre ani
matorii competiției". La rîndul 
său, Jean Devys (Franța), pre
ședintele Comisiei de juniori a 
E.T.T.U., a adăugat : „Mă aș
teptam, firește, ca jucătorii ro
mâni să se numere printre cei 
mai buni, lucru pe eare ei l-au 
făcut, din nou, eu bune rezul
tate, medaliile cucerite dove
dind resursele de care dispu
neți Ia nivelul juniorilor. Călin 
Creangă, Adrian Năstase, Emi
lia Ciosu, Kings Lohr ca si cei
lalți au practicat un joc la ni
vel superior".

Pentru cei prezenți în sălile 
Complexului sportiv Blokry a 
fost evident faptul că actuala 
ediție a „europenelor" a fost 
mult mai echilibrată ca prece
dentele. Este suficient să a- 
mintim .că printre competitori 
s-au aflat Csila Batorfi — 
campioană europeană de se
nioare 1986, Krisztina Nogy 
(Ungaria), Zoran Primorac 
(Iugoslavia), Jorg Roskopf, 
Katja Nolter (R.F.G.), J. Philip
pe Galien (Franța), J. Michel 
Salve (Belgia), Milan Grman, 
Renata Kasalova, Daniela Da- 
vîdkova (Cehoslovacia)^ foarte 
bine plasați și in clasamentul 
european al seniorilor. De a- 
ceea, rezultatele realizate de 
Călin Creangă, Adriana Năsta
se, Iulia Rișcanu, Kinga Lohr, 
Anca Cheler, Emilia Ciosu, Că
lin Toma și ceilalți se cuvin a- 
preciate, ele lnscriindu-se pe 
linia bunei comportări din acest 
sezon internațional.

Cităm din ziarul „Le Soir“ : 
„Nu mai vorbim de echipa
României, care face o figură
impresionantă la aproape toa
te categoriile. Trebuie să no
tăm, de asemenea, că tinerii
români se află eu regularitate 
printre medaliații acestui gen 
de întreceri”. Ceea ce ei au și 
făcut la Louvain la Neuve. 
Este, desigur, și meritul antre
norilor Gheorghe Bozga, Vio
rel Filimon, Laurențiu Gheor
ghiu, Doina Badi, Virgil Bălan 
care i-au supravegheat direct, 
și al celor de la cluburi, pen
tru că, să nu uităm, Ia nivelul 
secțiilor se află CU ADEVĂRAT 
laboratorul performanței, a- 
colo selecționîndu-se și pregă- 
tindu-se viitorii candidați ' la 
medaliile marilor competiții 
internaționale.

Comportarea reprezentanților 
noștri la actuala ediție a Cam-

- >
pionatelor Europene de tenis 
de masă — chiar In condițiile 
unor indisponibilități de ultim 
moment — rămîne, 
printre cele maj valoroase din 
ultimii ani, rezultatele fiind 
obținute la capătul unor con
fruntări echilibrate, al unui joc 
fără menajamente, în care cea 
mai mică inexactitate a fost 
plătită In puncte și ... medalii. 
O comportare care ne dă spe
ranțe, care trebuie, totodată, 
să însemne continuarea drum’u- 
lui de munca pe care s-au an
gajat sportivii și tehnicienii 
noștri.

Dar, despre alte probleme e- 
vidențiate de recent încheiatele 
Campionate Europene vom mai 
avea prilejul să vorbim.

TASE, ! 
(România), 
(U.R.S.S.) ( 
(Cehoslovac 
garia, 2. 
ROMANIA 
Iulia Rișca 
U.R.S.S., 
juniori — ! 
(Suedia), 2. 
3. CALIN 
D. Mazuno 
1. J. Ros 
(R.F.G.), 2 
Braun (Ceh 
dersson, Vi 
și D. Eloi, 
ța) : echipe 
ța, 3-4 R 
U.R.S.S., 5. 
8. România 
1. Csila B: 
Ilka Bohni 
Timina ( 
Khan (Ung 
nata Kasaî 
kova (Cehi 
Batorfi, Ki 
ria), 3. Eh 
KA LOHR 
Komrakova 
va (U.R.S.! 
slovacia, 2. 
Lohr, Ane: 
su, Mark 
U.R.S.S. și 
da, 6. R.F 
M. Grman 
(Cehoslova 

w ... SU (Româ 
și Vera ; MORAC (I 

....... ,______________ ■: 1. Ga- ; rov, Elena
briela Wirth, Judit Marosi 
(Ungaria), 2. ADRIANA NĂS-

așadar,

CLASAMENTE FINALE : că
deți — simplu : 1. CĂLIN
CREANGA (România). 2. Michael 
O’Driscoll (Anglia), 3. Serghei 
Tiapkin și Serghei Noșkov 
(U.R.S.S.), dublu : 1. David Ste- 
panek, Frantisek Kanta (Ceho
slovacia), 2. O’Drîscoll, Oldfield 
(Anglia), 3. Hollo, Batorfi (Un
garia) și Grujici, Krkalici 
(Iugoslavia), echipe : 1. Anglia, 
2. U.R.S.S., 3-4. ROMANIA (Că
lin Creangă, Zoltan Zoltan) ș! 
Belgia, . 5., Ungaria. 6. Iugo
slavia, cadete — simplu : 1. Ga*  
briela Wirth (Ungaria), 2. Ale- 
ssia Arisi (Italia), 3. ADRIANA 
NĂSTASE (România) f “ 
Wirth (Ungâriai,; dubiu

Von Schc 
Batorfi (U

IAȘUL, O „UZINA
(Urmare din pag. 1)

manțci nc obligă Ia o muncă 
mai susținută, de calitate, și, 
în ce ne privește, nu vom con- 

, sidera că nc-am făcut datoria 
dccit atunci cind lașul va o- 
feri Ioturilor reprezentative 
sportivi foarte bine pregătiți, 
capabili să facă față rigorilor 
competitivității internaționale”.

într-adevăr, finalitatea ulti
mă a .muncii cu copiii și ti
nerii angrenați în sportul de 
performanță o constituie pro
movarea acestora în reprezen
tativele țării. Cei 81 de antre
nori cu normă întreagă (alți 39 
funcționează cu plata cu ora), 
deși în unele discipline au for
mat o serie de sportivi va
loroși (mai ales luptători de 
„libere" în cazul clubului Ni- 
colina). trebuie să acționeze în

mai mare 
sigura un 
lorilor. Aț 
la început, 
lejul unei 
zate de C 
rul Educat 
este neces 
piui Iași i 
stituirea t 
de pregăti 
momentul 
condiții ca 
pentru atl 
ționeze pe 
tiv școlar 
La aceasti 
manță pot 
ționațî de 
județ, exis 
zare, școl 
sportivă 1: 
impuse di

Reprezer 
din potent

NATAȚIE. PRINTR-O scrisoare sosită zilele trecute la federație, 
semnată de Norman W. Sarsfield, secretarul Ligii Europene de Na- 
tațle, 3e certifică omologarea strălucitelor performanțe ale Tama
ra Costache la naționalele noastre — recordurile mondiale la 50 m 
lib«r. De altfel, In capul celor mai noi liste cu performanțe femi
nine ale anului, tipărite periodic sub egida „Speedo", se află în
scris rezultatul de 25,34, alăturat numelui româncei. Plolețteanca 
ahe o poziție bună și la 100 spate, In topuri apărlnd la loc de 
frunte ți alte nume ale Înotătoarelor noastre : Noemi 
Lung, Anca Pătrășcoiu, Carmen Bunaclu, Stela Pura 
— flecare nu doar lntr-o probă. Mal figurează Enlko 
Palencsar, ștafetele dlnamovlste țl bălmărene (vor 
Intra șl rezultatele „cvartetelor” juniorilor), Maridca 
Cullcă, lonuț Mușat, Robert Pinter • ANTRENORUL 
federal de polo A. Grințescu este nemulțumit de com
portarea echipei de juniori la recentele C.E.: „Chiar 
dacă lotul a fost lipsit de patru titulari, printr-o mo
bilizare superioară echipa putea termina neînvinsă. 
Așteptam mai mult de la această generație creditată cu
două succese tn puternicul Turneu Prietenia, de Ia Zaharia sau un 
Balanov, vizați pentru lotul de seniori (cel mai bine s-au prezen
tat Angelescu șl Nuțu).' Exemplul Înotului, unde munca și-a ară
tat din plin roadele, trebuie preluat pe de-a-ntregul țl de tinerii 
jucători”. • în RÎNDUL arbitrajelor apreciate la competiția con
tinentală de polo din Berlinul Occidental s-au numărat țl cele ale 
românului Radu Timoc, mal ales — cum ne spunea L. Dumitrescu, 
secretarul F.R.N. — la meciurile Italia — Iugoslavia țl Ungaria — 
Iugoslavia. • RUGĂMINTEA unei duble campioane europene de 
juniori. Stela Pura : să-i amintim, alături de primul antrenor (P. 
Deac) și de actualul (Gh. Dlmeca) pe I. Bachner, Glca Deac, M. 
Slavic. I-am amintit... * UN TATA fericit se arăta. Ia întoarcerea 
tinerelor Înotătoare, mecanicul C. Dobreseu, venit la Aeroportul 

ochii iul,

In ce o privește, Intre teorie șl practică este o 
șl ne oferă șl un concludent exemplu : s-a s 
august, să albă loc la Deva un concurs de se! 
tarea lotului olimpic, In perspectiva asigurăr 
de talente pentru viitoarele competiții de anv 
tate la acest semnificativ test 11 dintre cele 
junioare din țară, din rlndurlle cărora cele 
pregătire superioară șl calități certe vor ti

Otopen) de la Reșița, spre a vedea cit mal repede, cu 
medaliile afirmării Luminiței. (G. K.).

GIMNASTICA. SE SPUNE ADESEA că porțile loturilor 
tative sint deschise tuturor tinerelor talentate, dar parcă_______
deauna sint aduse și argumentele cele mal convingătoare tn sus
ținerea afirmației. Iată că F.R. Gimnastică vine să ne arate că.

reprezen- 
nu Intot-

la Deva, urmînd să se alăture componentelo 
care lucrează asiduu pentru grelele examem 
anul viitor. Privirile federației s-au Îndreptat 
tlvele care s-au evidențiat In Întrecerile Interi 
aâesta : Cristina Bonta? ți Lăcrămioara FlIIp 
haela Ciobanu șl Gabriela Gheorghe (Petrol 
Feler, Luminița Mureșan șl Clandla Fareaș 
Liliana Stanciu, Luminița Zăvod ți Cătălina B 
Diana Bostan (C.S.Ș. Focșani). Care dintre a 
tate gimnaste vor deveni eleve la Deva, In t

LUPTE. DISPUTA pentru puncte devine tot ma 
vlzle de „greco-romane", pe măsură ce Întreceri 
Este un fapt pozitiv, lăudabil. In fond, victori 
oricărui sportiv angajat In competiție. Dar, 
trebuie urmărit cu orice preț, chiar încâlcind 
mele de conduită impuse sportivului de p 
s-au petrecut lucrurile duminică. In sala de 
lui Dinam >, cu ocazia desfășurării penultime! 
de lupte greco-romane. între Dunărea Galați

. Mm > • A aaakas a jmmt > A AP



SE APROPIE STARTUL
CORVINUL :

i ATENȚIE, DUBINCIUC I

IC Mîine Corvinul încheie 
prima etapă a perioadei pregă
titoare. revenind în localitate.

Ide la Miercurea Ciuc. C Noul 
cuplu de antrenori. Octavian 
Coiocaru — Michael Klein, are 

Ila dispoziție vechiul lot de ju
cători. căruia i s-au adăugat 
doi tineri talentat! de numai 
17 ani, promovați de la juni- 

I ori: fundașul central Tetilian
Si mijlocașul Hanganu. Altl 
doi jucători revin la Corvinul 

Idupă satisfacerea stagiului mi
litar: Prigore si Burlău. • 
Surprinzător Dubinciuc nu s-a 

I prezentat la pregătire si —
asa cum ne-a spus Ion Socol. 
președintele clubului — va su- 
porta 'consecințele unor măsuri 

I disciplinare drastice. C Ștef 
este singurul Jucător care a 

I primit dezlegarea, el urmînd să 
activeze In sezonul următor la 
divizionara B Aurul Brad. • 
Plnă acum Corvinul a susținut 

I numai două locuri amicale.
primul la Făgăraș, unde a în
vins cu 6—1 pe Nitramonla. 

I celălalt la Cristurul Secuiesc.
cu Unirea. 4—-1.

CHIMIA ; » JUCĂTORI NOI... 

FORMANTEI ROMÂNEȘTI
a a

pericolul retrogradării) șl Turbomecanlca București (care avea 
mare nevoie de puncte) s-a dat o luptă deosebit de aprigă. După 
primele șase meciuri, bucureștenll conduceau cu 4—2. A fost un 
meci restanță, in care gălățeanul Petre Cărare avea prima șansă 
la victorie, șl a urmat o intîlnlre decisivă, la categoria 90 kg, Intre 
Gh. Mușat (Galați) șl N. Olea. Medul a fost extrem de disputat 
șl frumos plnă ta momentul în care Mușat, supărat că fusese to
rit eu capul (se mal tatlmplă și ta mod neintenționat ta sportul 

luptelor), șl-a torit adversarul eu pumnul In față, 
motiv pentru care amtadol concurențU au fost desca
lificați. Un gest reprobabil, pentru care Mușat, care 
conducea ta acel moment la puncte șl putea obține 
victoria, și-a privat echipa de un punct foarte pre
țios. (M. Tr.).

TENIS DE MASA. IN TIMPUL Campionatelor Euro
pene, cadetul Zoltan Zoltan a fost felicitat de cole
gii de echipă pentru Împlinirea vîrstel de 13 ani. O 
aniversare sărbătorită și prin... cucerirea unei meda
lii. • „NOUA ANI DE MUNCA Intensă, de antrenamente

șl competiții dificile, peniru ca anrnl să strălucească in palmare
sul Iul Călin Creangă*  — ne spunea antrenorul său, Gheorghe 
Bozga. A fost, poate, cel mai aplaudat campion, spectatorii manl- 
festîndu-șl simpatia pentru tînărul sportiv care a practicat nu nu
mai un joc eficace, cl șl deosebit de spectaculos. C ÎN PROBELE 
Individuale, Emilia Closu, care șl-a făcut debutul tn competiția ju
nioarelor (după ce ptaă acum s-a numărat printre cele mal bune 
din Europa la cadete), a fost de două ori pe podium. Dar puțini 
știu eă medaliile de argint șl bronz au fost obținute șl datorită 
unul efort de voință demn de toată lauda. Serios marcată de o 
puternică nevralgie dentară, ea a știut să treacă șl de acest ..ad
versar", punlnd tn vitrina cu trofee două noi mărturii ale talen
tului și bunel sale pregătiri. C CADETELE noastre Adriana Năs- 
tase șl Iulla Rtșcanu, debutante la o competiție internațională, au 
pierdut ta extremis partida de dublu cu sportivele cehoslovace Mo
nica Rampova șl Paula Șopova, susținută in întrecerea pe echipe. 
Multe lacrimi au curs atunci pe obrajii fetițelor. Au promis o re
vanșă. și ele au realizat, apoi, succesul dorit, ureînd pe treapta 
a doua a podiumului la dublu. Felicitări ! (EM. F.).

• Astăzi lotul echipei Chi
mia din Rm. Vilcea a reve- 

Init de la Voineasa. urmînd ca 
accentul să fie pus pe omoge
nizare. cristalizarea ideii de 

iioc si profilarea formației de 
bază. • Echipa a susținut 
două meciuri de verificare: 
8—0 cu Lotrul Brezoi si 4—2 

Icu I.P.A. Sibiu si mai are per
fectate meciuri cu Carpati 
Mîrșa, C.S.M. Reșița si Metalul 

I Bocșa. In perioada 5—10 august 
va participa la turneul de la 
Oradea, organizat de F.C. Bl- 

Ihor. • Iată lista jucătorilor 
transferați : Deaconescn de la 
I.P.A. Sibiu, unde a fost îm
prumutat din iarnă, 'C. Gheor- 

Ighe de la Steaua. Tudorache 
de la Automecanlca. Tudosa 
de Ia Victoria Tecuci. Gaiță

nizatoric al județului Iași, jocu
rile sportive (baschet, volei, 
handbal feminin, rugby etc.) au 
oferit loturilor naționale o se
rie de seniori și juniori va
loroși, aceasta și ca urmare a 
faptului că o serie de mari 
unități economice Ieșene spri
jină disciplinele amintite. Pen
tru a oferi un singur exemplu, 
ne vom referi la handbalul fe
minin. Echipa de senioare 
TEROM — care activează cu 
bune rezultate în campionatul 
intern, și din rindul căreia mai 
multe sportive fac acum parte 
din echipele de senioare, tine
ret și junioare — funcționînd 
pe lingă Combinatul de fibre 
sintetice, și-ar putea completa 
efectivul de Jucătoare printr-o 
unitate școlară de tip CSȘ 
„TEROM". Cum de asemenea 
ar exista condiții de constituire 
a irnei unități de sine stătătoa

de Ia Armătura Strehaia. Po
pescu si l’odaru de la Lotrul 
Brezoi. Ohii de La C.S.S. Rm. 
Vilcea. Treschin, care era doar 
împrumutat, a fost transferat 
definitiv, de la Jiul Craiova. 
• Iovan, Ghită si Scîrlcte nu 
s-au prezentat la pregătiri...
GLORIA BUZĂU : DUPĂ DUDU.

MIRCEA SANDU

• Formația buzoiană se află 
încă în pregătiri la Ciuta, în 
zona montană de lingă Monțeo- 
ru. sub conducerea noului an
trenor Marcel Pigulea, ajutat 
de secundul Florian Dumitres
cu. • Profesorul Radu Oprea, 
președintele clubului. ne-a 
prezentat situația „la zi" a lo
tului buzoian. Shimbări masi
ve. după cum vom vedea. • 
Noutățile se numesc: Zahiu — 
revenit, deci, acasă. Ettimcscu 
(Gloria are acum tre; portari), 
Stoichită, Ursa, un mijlocaș 
venit de la Berea, Trandafir, 
tot mijlocaș, de la Mecanica 
Sibiu, Florin Grigore. extrema 
de la Tîrgoviște si Sportul Stu
dențesc. gălățeanul Baiaban, o 
veche cunoștință — ex-dinamo- 
vistul Cuslov si golgeterul 
Mircea Sandu. Deci. după 
Dudu (250 de goluri), M. San
du (165 de goluri), cum s-ar 
spune, golgeteril trăiesc a doua 
tinerețe la Buzău. • Au ple
cat: Balaur (la Victoria). Du
du Georgescu (la Morenl) si... 
FI. Marin, la Inter Sibiu, dar 
acesta fără dezlegare. • Azi, 
Gloria joacă la Ploiești. CU 
Prahova (ora 17,30), sîmbătă si 
duminică, la Brăila (la ..Me
morialul Filo ti"), în 6 august 
la Bacău, iar în 9 august Ia 
Buzău, cu F.C, Argeș. • Buzo- 
ienli vor să uite de campiona
tul trecut.
M. PRIPEA : „CÎT TIMP AM 
FOLOSIT PRIMII 11, A FOST 

1-0 PENTRU PETROLUL*

• Petrolul a Jucat duminică 
pe teren propriu cu F.C. Ar
geș si • pierdut eu 2—3: „Cît 

re de volei, CSȘ „Penicilina" 
Iași.

Integrat, cu fiecare an, tot 
mai bine in angrenajul perfor
manței românești, lașul — prin 
valorile de care dispune : teh
nicieni de Înaltă clasă, o nu
meroasă populație școlară care 
permite repetate și fructuoase 
acțiuni de selecție — poate de
veni o pepinieră de prim ordin 
de selecție, instruire și promo
vare a talentelor în sportul ro
mânesc. Rămîne ca toți cel care 
răspund de activitatea sportivă 
— și in primul rînd Consiliul 
Județean pentru Educație Fi
zică și Sport — să facă front 
comun pentru ca toate discipli
nele să aibă asemenea rezul
tate, Incit să fie îndreptățite 
să solicite (și să devină) ramuri 
de înaltă performanță, de nivel 
olimpic și internațional !

I

I*
I
*

I
s
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DIVIZIEI A
timp am folosit primii 11 ju
cători. rezultatul a fost 1—0 
pentru noi. De altfel, echipa 
s-a mișcat bine pentru aceas
tă DCrioadă. Golurile înfrînge- 
rii au venii numai după ce 
am folosit cealaltă garnitură. 
De altfel, in această etapă în
că nu mă interesează rezulta
tele. Important este să joace 
toti, să-i «simți»", ne spunea 
antrenorul Mircea Dridea • 
Din cei 24 de jucători aflat! 
în pregătire. în Iotul de Divi
zia A vor rămîne 17—18 •
Lotul a rămas cam același. A- 
dică a plecat Iamandi, care se 
pare că s-a înapoiat la Tulcea. 
singura problemă rămînînd 
Mocanu; el a dat examen de 
admitere la o facultate din 
Iași. Numele noi sînt, de fapt, 
vechi, pentru că înseamnă re
veniri la matcă. De pildă. I. 
Grigore (de la Mizil). Vor fi 
promovați din echipa de tine
ret a antrenorului N. Linden
berg lucătorii Ursea. T. lonită 
si Dumitrache. Primul mijlocaș, 
ceilalți doi. fundași. Singurul 
venit e Polifroni. de la C.S. 
Botoșani. • In continuare. Pe
trolul va mai susține meciuri
le: joi Petrolul II — Lotul 
UEFA âtâ si Petrolul I — Del
ta Tulcea: sîmbătă va juca re
vanșa cu F.C. Argeș, la Pi
tești, Iar duminică, din nou 
acasă, cu Prahova Ploiești. în 
cadrul festivităților organizate 
cu prilejul aniversării a 75 de 
ani de la înființarea acestui 
din urmă club.

„SCHEMA" PlNĂ LA UN PUNCT; APOI ÎNCEPE „CREAȚIA"
Dialog cu antrenorul emerit TRAIAN IONESCU

Destui oameni pe lumea ■- 
ceasta, nu opunem o noutate, 
cărora nu le dai vlrsta. Prin
tre aceștia și interlocutorul 
nostru, antrenorul emerit Tra
ian Ionescu care, deși la anii 
de pensie, manifestă o prospe
țime fizico-psihică proprie ti
nerilor.

Profităm de vizita pe care 
ne-o face la redacție în acest 
antract de sezon competițional, 
cînd schimbul de păreri și o- 
piniî se dovedește folositor și 
colegilor lui, antrenorii divizio
nari. jn procesul de instruire 
și educație. Tine să precizeze, 
din capul locului, că numai 
printr-o îmbinare armonioasă a 
acestor doi factori, echipele 
pot să Îndeplinească obiective
le de performantă și să subli
nieze ideea că INSTRUIREA, 
eu ale el multiple probleme, 
de fond, trebuie să cadă doar 
In sarcina antrenorului, singu
rul în măsură să le soluțio
neze.

— La nivelul Diviziei A 
care ar fi problema-cheie 
nerezolvată în materie de 
Instruire 7

— După opinia mea, aceea 
referitoare la scheme. Jucăm 
sau nu după automatisme î 
Trebuie să fim tributari lor 7 
Aceste scheme sînt obligatorii 
pentru faza de apărare. în 
schimb pentru atac, eu unul 
nu Ie recomand, ceea ce nu 
înseamnă că aș fi adeptul Iul 
„deseurcați-vă singuri f*.  La 
toate echipele pe care le-am 
pregătit, in sc»pul de a rezol

va cit mai bine situația ofen
sivă, am fixat și eu niște nor
me, un fel de Jaloane orien
tative, fără să împiedic însă 
creația, fantezia jucătorului. 
Observi nd cu atenție îndreap
tă și-n stingă, ce se Intîmplă, 
adică, în sportul nostru, mi-am

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Informăm pe cel interesați 

că tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES de astăzi, miercuri. 30 Iu
lie. va avea loc ta București, tn 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2. lnceplnd de la ora 13,50. 
Transmisia desfășurării tragerii 
se va face la radio, pe progra
mul I. la ora 16,15. Numerele 
ețrtjpse vor fi radiodifuzate și tn 
reluare, la ora 23. șl mtine, joi. 
Ia ora 8.55. ne același program. 
a Nu vitati că au mai rămas 
DOUA ZILE Dină la tragerea o- 
bisnuită Loto care va avea toc 
vineri. 1 august. a, Evenimentul 
acestei săotămlnj se anunță a fi 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA
LOTO de duminică, 3 august. 
Gen de tragere foarte apreciat

In turneul din capitala Franței

PARIS SAINT GERMAIN - STEAUA 5-3
/

(în urma executării penaltyurilor)

Dupd 90 de
In fața a 10 000 de spectatori, 

echipa bucureșteană Steaua, 
câștigătoare a Cupei campioni
lor europeni, a jucat — in ca
drul turneului de Ia Paris — 
primul său meci, cu Paris Saint 
Germain, campioana Franței. 
După cum transmite Agenția 
France Presse, la capătul celor 
90 de minute de joc scorul a 
fost 1—1, prin golurile marcate 
de PIȚURCA (min. 17) și BO- 
CANDE (min. 20). Pentru de
partajare, s-a trecut la execu
tarea penaltyurilor. Paris 
Saint Germain a transformt 4, 
Steaua — 2.

La fluierul arbitrului M. R. 
Lopez s-au aliniat formațiile :

PARIS SAINT GERMAIN : 
Bats — Ayache, Bibard, Jea-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
t DE LA F.R. FOTBAL. Se a- 

duoe la cunoștință cluburilor șl 
asociațiilor că ridicarea carnete
lor de legitimare ale jucătorilor, 
care au fost depuse pentru trans
fer ta perioada 5—25 Iulie a.c., se 
va face eșalonat, după următoa
rea programare : Divizia A — 
plnă la 5 august, Divizia B — 
tn perioada 1—10 august. Divizia 
C șl juniori — ta perioada 10—29 
august.
• SELECȚIE LA I.C.S.IM. Zil

nic, intre orele 0—11, pe terenul 
I.C.S I.M., din strada Barbu Vă- 
cărescu, au toc selecții pentru 
copiii născuțl Intre anii 1*70 —1974.
• TURNEUL INTERNAȚIONAL 

(ECHIPE DE COPII) DE LA BRA

zis că talentul nativ este un 
atribut propriu poporului nos
tru și că sportivii români ca
re au făcut uz de d, price- 
pîndu-se să îmbine utilul eu 
plăcutul, au și obținut perfor
manțe răsunătoare în arena 
Internațională. Mă refer, Jn 
primul rînd, la Iile Năstase și 
la Nadia Comăneci, pentru 
care creația, în ultimă analiză 
frumosul din sport, nu a avut 
Omite.

— Ciulind exemple și tn 
fotbal, Ia dne v-ați opri 
mal întîl 7

— La Dumitrache, Dobrin, 
Ion Ionescu, Nichi Dumitriu. 
Iar acum, în ultimii ani, la 
Bălăci, la Hagl...

— 1-afi numit într-o or
dine întîmplătoare sau 
sentimentală ?

— Primul este. Intr-adevăr, 
o „descoperire" a mea, dar 
talentul lui ieșit din comun, 
demonstrat, de altfd, într-o 
competiție de maximă impor
tanță, cum a fost Mundialul 
din 1970, îmi justifică ordinea.

— După cite nc amintim, 
Dumitrache nu este singu
ra dv. „descoperire". V-ați 
fixat și asupra altor reale 
talente, ca Mircea Luces- 
en, Dinu, Frățilă, Mircea 
Dridea, Badea, Tabarcea, 
jucători eare, ulterior, au 
adus glorie cluburilor din 
eare an făcut parte. între
barea este următoarea: 
eăutind ea perseverență a- 
semenea jucători, ați fă- 
eut-o din pasiune sau din 
obligație profesională ?

— Aș zice că din necesitate. 
Indiferent de echipa la care 
am activat ca antrenor, am 
simțit mereu nevoia de a o 
împrospăta, la fiecare perioa
dă de transferări, cu unul 
sau doi jucători noi, prin 

una din principalele caracteris
tic! ale formulei tehnice repre- 
zentînd-o faptul că extragerile 
celor două faze ale tragerii sînt 
„legate*  Intre ele. după cum ur
mează: Drima extragere, de 12 
numere extrase din 90. cu a doua 
extragere, tot de 12 numere, din 
restul de 78 rămase în urnă; a 
treia extragere, de 12 numere 
extrase din 90. cu a patra extra
gere. efectuată In continuare, de 
12 numere' din restul de 78 ră
mase tn urnă: celelalte 3 extra
geri (deci, a cincea, a șasea si 
a șantea. de la faza a n-a), de 
cite 6 numere fiecare, efectuată 
tn continuare (adică din 00. 84 
si. respectiv 78 numere) șl „le
gate" toate Intre ele. Cu alte

minute, 1-1...
nnol, Lowitz — Pouliain, Sene, 
Susici — Xuereb (min. 81 Ba- 
connier) Bocande. Halilhodzici.

STEAUA : Stingaciu — lovan, 
Bumbcscu, Belodedici, Barbu- 
lescu — Balint, Majaru (min. 
55 Rotariu), Stoica, Boloni — 
Lăcătuș (min. 76 Turcu), Pi- 
țurcă.

în cadrul aceluiași turneu, 
Sporting Lisabona a dispus cu 
4—1, în urma loviturilor de la 
11 m, de echipa St. Etienne. 
După 90 de minute scorul a 
fost egal : 1—1 (0—1). Formația 
franceză a deschis, scorul în 
min 41 prin Jacques, după care 
Manuel Fernandez a egalat in 
urma unui penalty (min. 72). 
La loviturile de la 11 m s-a 
detașat echipa portugheză.

ȘOV. în organizarea clubului 
F.C.M. Brașov, ta aceste zile se 
desfășoară jocurile din cadrul 
unul turneu Internațional. Parti
cipă două echipe din Olanda, 
Sportul Studențesc șl F.C.M. 
Brașov. Iată rezultatele din pri
ma zi : Olanda n — F.CJî. Bra
șov 6—1 (3—0) șl Olanda I —
Sportul Studențesc 7—0 (2—0).
Astăzi, pe stadionul Tineretului, 
stat programate următoarele me
ciuri : Sportul Studențesc — O- 
landa II (ora 14,30), F.C.M. Bra
șov — Olanda I (ora 16).

In continuare, va avea toc par
tida amicală dintre divizionarele 
A F.C.M. Brașov și S.C. Bacă». 
(C. Gruia — coresp.).

jucător nou eu injelegind unul 
tînăr. Nu pot nega faptul că 
uneori am căutat și fotbaliști 
trecuți bine de 20 de ani, dar 
nu i-am uitat niciodată pe ti
nerii, jucători. Finalmente cu 
aceștia din urmă am reușit 
să fac treabă bună, ei m-au 
scos din impas...

— Sintctizînd cele spuse 
de dv. ajungem, o dată in 
plus, la concluzia că rolul 
unui antrenor este toarte 
complex, el trebuind să 
aibă în vedere ații prezen
tul, cit și perspectiva...

— Așa este, atribuțiile de 
diversă natură atrăgînd după 
sine, în situația în care le-ai 
îndeplinit, $i satisfacții multi
ple. în fotbal, ca și în alte 
domenii de activitate, trebuie 
să fii călăuzit de principiul 
că nu poți să primești mai 
mult decît dai. Așa, de exem
plu, lucrind cu jucători! ma
turi. seniorii, fotbalul mi-a o- 
ferit mari satisfacțiL Muncind, 
în același timp, si cu elemen
tele tinere, copiii și juniorii; 
mi-am făcut și eu, la rindul 
meu, datoria față de fotbal. 
Este și aceasta, cred că veți fi 
de acord, o satisfacție...

Gheorghe N1COLAESCU 

cuvinte, se pot obține cîștlguri 
cu 3 numere clșiigătoare din 18 
numere (la faza I) sl. respectiv, 
24 numere extrase (la faza a 
n-a). Biletele care dau dreptul 
participantului de a se bueura 
de cîștigurile oferite (la ambele 
faze ale tragerii sînt cele cu va
loare de 25 lei varianta (întregi 
sau fractionate). Reamintim ca 
se atribuie numeroase cîștlguri, 
constînd în autoturisme „Dacia 
1300". sume de bani (de valori 
fixe sl variabile) șl excursii în 
R.D. Germană. • Revenim cu 
In-ltatia ca totl participant!! be
neficiari de cîștlguri In numerar, 
ale căror bilete au fost omolo
gate. să se prezinte la casieriile 
plătitoare din rețeaua A.S. Lo- 
to-Pronosport pentru a-și ridica 

sumele cuvenite.



Campionatele Mondiale de scrimă 1.1. DI DASCHtl

FLORETISTELE ROMÂNCE, ÎN ELIMINĂRILE DIRECTE
SOFIA, 29 (prin telefon). 

Punctele de atracție ale re
uniunii dinaintea finalei echi
pelor masculine de floretă l-au 
constituit meciurile dintre for
mațiile feminine ale Româ
niei și Franței (pentru intrarea 
în primele 8) și cele masculine 
ale Poloniei și R.D.G., pentru 
medaliile de bronz. Drumul 
pînă aici nu a fost deloc les-

de canotaj pentru juniori

0 COMPE III IE AȘTEPTATA CU JUSTIEICAT INTERES
• Azi, primele starturi

ROUDNICE. 29 (prin telefon). 
Un număr record de tineri ra
meri și vislași — 629 din 32 de 
țări — se vor alinia mîlne (n.r. 
astăzi) la startul Campionate
lor Mondiale de canotaj pentru 
juniori. Frumoasa festivitate 
de deschidere a avut loc marți, 
In această pitorească așezare 
situată ia 50 km de Praga. La 
regată — aflată la a Il-a ediție 
— cunoscuta și apreciata 
românească de canotaj a 
pe cei mai buni elevi din 
„schimbului de miine*.

Conform programului, 
oarele vor intra
tn concurs. Emoțiile
intea curselor eliminatorii 
par a fi depășite, unele din 
echipajele noastre vizind semi
finalele de sîmbătă, altele di
rect finalele de duminică, cu 
tradiționalul tur de onoare prin 
fața publicului, cu medalii șl 
□ori. Doina Ignat se află prin
tre favoritele probei de simplu. 
Ea a cîștigat recent „Concursul 
Prietenia**  și are un fel de ■ 
vlsli care ne amintește de 
Sanda Toma. Aurora Trif șl 
Liliana Chichifoi, din „2 rame*,  
sint urmărite cu interes de că
tre specialiști, au un stroc im
presionant, la ultimul antrena
ment zburînd parcă. după 
veștile primite de-acasă : „Feli
citări.- Stop Treeut cu f. bine

școală 
trimis 
grupa

junl- 
primele 

dina-

examenul de admitere le 
EE.F.S. Succes in continuare !**.

Timp frumos aid, la Roudniee, 
cu soare mult, cu tineri rameri 
și vislași de pe toate continen
tele; într-o întrecere ce se a- 
nunță a fl deosebit de dispu
tată. In cursele eliminatorii se 
vor mal alinia — la fete — e- 
chlpajele de 4+1 rame (Zilia 
Ghinoiu, Veronica Clone*,  Ele
na Pleșea, Jenl Baleanglu, Ale
xandrina Stan), 3 vîsle (Geor- 
geta Soare. Melania Mureșan) 
și 8+1 (Georgeta Bradin, Ma
riana Staneiu, Luminița Tites- 
eu, Georgeta Odorog, Teodora 
Măgureanu, Aurelia Burlibașa, 
Anea Tănase, Jenl Huțanu, Flo
rentina Enache).

Le băieți, ultimul junior În
scris pe listele de concurs 
poartă numărul 453. întreceri, 
cu alte cuvinte, dlrze șl In pro
bele masculine. Două echipaje 
talentate, ambițioase, vom ali
nia atei : 4+1 rame (Doru Ha
los, Marian Voinoiu, loan Bor
za, Cristian Maliș, Gabriel 
Popa) și 4 rame Le. (Florian 
Cosmescu, Ion Sara, Ștefan Vi
tal. Vasile Măstăcan).

Start, așadar, in noua ediție 
a Campionatelor Mondiale de 
canotaj pentru juniori. O rega
tă așteptată cu interes, o între
cere cu multe speranțe...

Vasile TOFAN

nicios. ținind cont în 
rind de adversarele din 
ta societate*  
tabloul 
U.R.S.S., 
ria, R.P. 
nia) și, 
lipsa de 
relor noastre.

Cum s-a calificat echipa 
României ? In grupa prelimi
nară s-a clasat pe locul 2, 
după victoriile asupra Marii 
Britanii (9—2), Irakului (9—0) 
și o înfrîngere In fața capului 
de serie, R.F.G. (4—9). in care 
victoriile formației noastre au 
fost obținute de Lazăr și Beca 
(cîte 2, aceasta din urmă și 
asupra campioanei mondiale, 
Fichtel). A urinat meciul deci
siv cu Franța, nici o echipă 
nereușind să se distanțeze la 
mai mult de un punct. înain
tea ultimului asalt, Georges
cu (care o Înlocuise pe Grigo- 
rescu) — Brouquier, scorul era 
8—7 pentru echipa României și 
flocetista româncă trebuia să 
dea minimum 3 tușe pentru ca 
formația noastră să dștlge la 
tușaveraj. La scorul de 3—1 
pentru Georgescu, meciul iși 
estompase miza și chiar pierzlnd 
asaltul cu 3—5, echipa Româ-

Drimul 
„înal- 

(în ordinea de pe 
eliminărilor directe i 
R.F.G„ Italia, Unga- 
Chineză, R.D.G., Polo- 
apol. de tinerețea și 
experiență a trăgătoa-

niei a câștigat la tușaveraj : 
8—8 (61—60 td.). Au punctat : 
Gyurkan, Lazăr cîte 3, Beca 2, 
pentru echipa noastră și Gau- 
din 4, Modaine 2, Brouquier și 
Meygret cite 1. In primul med 
al eliminărilor directe, echipa 
României va intîlnl miercuri 
dimineața, formația U.R.S.S.

Deși publicul sofiot a dorit 
victoria în proba individuală 
de sabie, reprezentanții Bul
gariei n-au reușit decît o me
dalie de bronz, prin V. Etro
polski, care a fost obligat să 

In
polski, care a fost obligat 
se încline, în semifinală, 
fața ungurului Bujdoso.

Iată rezultatele finalei 
sabie : Mindirgasov (U.R.S.S.) — 
Alșan (U.R.S.S.) 10—7, Lamour 
(Franța) — Marincevski (Bul
garia) 10—8, V. Etropolski 
(Bulgaria) — Csiungrafi (Unga
ria) 10—4, Bujdoso — Nolte 
(R.F.G.) 10—8 ; Mindirgasov — 
Lamour 10—8, Bujdoso — Etro
polski 10—8 ; pentru locurile
3—4 : Etropolski — Lamour
11—9 ; locurile 1—2 : Mindirga
sov — Bujdoso 10—7.

Miercuri dimineața intră in 
concurs, pentru proba indivi
duală. spadasinii.

Paul SLÂVESCU

de

4 MEDALII PENTRU BOXERII ROMÂNI
LA ff TURNEUL PRIETENIA"

In prima partidă Karpov - Kasparov

REMIZA
LONDRA, 29. Luni 

tirziu, primul act al 
dispute Kasparov — 
era încheiat. Balanța scorului 
nu s-a mișcat de la semnul 
de echilibru inițial — șl care 
poate că nu va fl ușor de 
deplasat nici în continuare — 
arbitrii consemnînd primul re
zultat de remiză. Cîte vor fi, 
oare, mai departe ?

De fapt, această primă con
fruntare din seria celor 24, ca
re opune pe cei doi corifei ai 
șahului mondial, n-a fost de- 
cit o „repriză de studiu**  ea 
Intre boxeri. Garri Kasparov, 
cu piesele negre, a ales îm
potriva deschiderii pornite cu 
l.d2—d4 de către Anatoli Kar

ov, un sistem cu adevărat 
inedit pentru acest nivel, a- 
nume rar văzuta Apărare 
Grtlnfeld. E drept, aceasta o-

seara 
marii 

Karpov

RAPIDĂ...
feră multiple posibilități, pe 
care însă campionul mondial 
le-a redus, tn acord tacit cu 
partenerul său, la liniile sche
matice de joc. De ce, la mu
tarea a 13-a, Kasparov n-a În
cercat foarte tentanta Cc8—b471 
Poate că tocmai asta 
tepta... Karpov. De 
cursul partidei a fost 
consecvent spre egalare, 
nltă convingător după 
mutări.

Iată-le, transcrise direct de 
pe fișa de Întrecere : KAR
POV — KASPAROV (C.M. ’86, 
Partida 1) l.d4 CfG 2.e4 «8 
3.Cc3 d5 4.03 Ng7 5.NI4 e5 
6.d:ei Da5 7.Tcl d:o4 8.e3 D:eS
9. Da4 + CcC 10.N:c4 8—« 11.0—0 
Nd7 12.Db5 D:b5 13.N:b5 Tm« 
14.Tfdl TfdS 15.U h« lO.Rfl *0  
17.Ne2 Ne< 18.T:d8+ TxU
10. CeS C:eS 2O.N:e5 Tdt 21.b3.

Și aȘ- 
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In ziua a treia a Campiona

tului European de junioare la 
baschet, în grupa B, formați*  
României a fost întrecută la 
limită (74—72) de echipa Spa
niei. Alte rezultate: U.R.S.S. — 
R.F. Germania 93—38, Italia — 
Spania (din ziua a doua) 59— 
51. In grupa A : Olanda — 
Suedia 41—38. Cehoslovaci*  — 
Polonia 60—58, Iugoslavia — 
Polonia (din ziua a doua) 74— 
49.

• TELEX • TELEX •

Marți s-au întors de la Szol- 
nok (Ungaria) boxerii români 
care au participat la „Turneul 
Prietenia*,  competiție tradițio
nală rezervată sportivilor Juni
ori din țările socialiste. La sosi
re, antrenorul coordonator al 
lotului. Relu Auras, care l-a 
Însoțit pe sportivi, ne-a decla
rat următoarele: „Așa eum ne 
așteptam, competiția a fost șl 
In acest an foarte puternică. Au 
la*t  startul 80 de boxeri din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, Cuba, R.F. Mongolă, 
R.D. Germană. România Vniu-

nea Sovietică și două echipe ale 
tării gazdă. Performerii compe
tiției au fost pugiliștil cubanezi 
care au obținut 4 locuri I. Ei 
au fost urmați de U.R.S.S., R.D. 
Germană și Bulgaria cu 2 locuri 
I și R.P.D. Coreeană cu un sin
gur loc I. Noi am reușit să ne 
calificăm în finale cu 3 spor
tivi — Sorin Timofte (muscă), 
Mihai Nițulcscu (semimijlocie) 
și Coman Ilarion (mijlocie). Ei 
au fost întrecut!. în ordine, de 
Eddy Suarez (Cuba), Julio Ro- 
driguez (Cuba) și. respectiv, Dirk 
Eigenbrandt (R.D.G.). Exceptind 
aceste 3 locuri secunde, am 
mai avut un boxer pe podium 
elasat pe locul III. Este vorba 
de Nicolae Aliuță. care sinceri 
să fim, a fost de departe cel 
mai bun om la categoria sa. 
Dar... Apreciem că rezultatele 
obținute sint mulțumitoare dacă 
ținem seama de faptul că 5 
dintre eei 8 boxeri români au 
debutat acum într-o competiție 
internațională**.

AUTOMOBILISM • Pilotul 
australian Vorn Schuppan a 
terminat învingător în cursa 
de la Gotomba (Japonia), reali- 
zînd la volanul unei 
„Porsche-956“ o medie 
de 172,995 km.

Pe locul secund s-a ___
japonezul Kunimitsu Takahashi 
(„Porsche-962“).

BOX • Disputat la Sacra
mento (California) meciul, din
tre echipele S.U.A. si U.R.S.S. 
a fost cîștigat cu scorul de 
6—2 pe pugiliștil sovietici.

In limitele categoriei i 
Aleksandr Miroșnicenko 
învins prin K.O. in primul 
nut pe Wesley Watson.

CICLISM • Cea de-a 
ediție a cursei pentru_______
Matteotti*.  desfășurată la Pes
cara (Italia), a revenit rutieru
lui danez Jorgen Marcussen. 
înregistrat pe distanta de 208 
km în 5.30:0. Pe locurile ur
mătoare în același timp cu în
vingătorul. s-au clasat italienii 
Pierino Gavazzi si Giambatist*  
Baronchelli.

SĂRITURI • Proba masculi
nă de platformă din cadrul 
concursului de sărituri in apă 
de la Zagreb a fost dominată 
de sportivii canadieni. clasați 
pe primele trei locuri. Victoria 
a revenit lui Bill Heyes — 
552,54 p. urmat de Mike Se
wards — 550,95 p. Bruno Four
nier — 488.58 p si iugoslavul 
Arno Longin — 439,86 p.

TENIS • Olandezul Tom 
Nijssen a terminat Învingător 
în turneul de la Amresfoort 
(Olanda). în finala căruia l-a 
întrecut cu 6—4. 6—4 pe italia
nul Stefano Mezzardi.

VOLEI • Competiția femi
nină desfășurată in orașul po
lonez Lodz a fost cîștigată de 
reprezentativa Bulgariei. învin
gătoare cu scorul de 3—0 (15— 
9. 15—12, 15—12) în meciul de
cisiv disputat în compania se
lecționatei Poloniei.

mașini 
orară

situat
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* Surprize in campionatul Austriei 
indisponibil trei luni • Antrenorul

Internaționalul Pezzey 
l^lezey a demisionat

In această poziție — înfățișa
tă in diagrama noastră — ’a 
propunerea lui Karpov, a fost 
consemnat rezultatul de re
miză. Fiecare dintre cei doi 
jucători a consumat un timp 
egal de gîndire — lh50.

In partida a doua, progra
mată pentru miercuri seara, 
cu albele va juca Garri Kas
parov.

• Campionatul Austriei a con
tinuat cu etapa a doua. Surprize 
s-au produs Ia Viena, unde cam
pioana „en titre*  Austria viena 
a fost învinsă- cu 2—1 de F. C. 
Tyrol Swarovski (fostă Wacker 
Innsbruck), care va lua startul 
și în Cupa U.E.F.A. 1 Un alt 
derby vlenez : a doua clasată In 
campionatul trecut, Rapid, n-» 
reușit decît uo scor egal cu First 
Viena . 1—1. In celelalte meciuri 
victorill- au revenit gazdelor :

Eisenstadt — Wiener Sport
2—0, Grazer A.K. — Voest
2—0, L.A.S.K. — Sturm
2—1. Admira Wacker —

„STILUL UNUI MARE ȘAHIST NU SL MODIFICA, CI Sf PERFECȚIONEAZĂ -
înainte de a pleca la Londra, unde susține In prezent primele 

partide din cadrul meciului său eu Garti Kasparov, pentru titlul 
Mondial de șa*.  Anatoli Karpov, fottul campion mondial, a acor
dat un interviu corespondentului Agenției de presă „Novosti", 
■luci Stsoev. din care am extra» următoarele fragmente :

— Ve(i adopta in meciul cu 
Kasparov vechea dumneavoas
tră strategie si tactică ?

— Am analizat, împreună eu 
antrenorii mei, meciurile pre
cedente eu Kasparov ți trebu
it ta subliniez ci, in ce pri
vește desfășurarea celui de-al 
doilea, el a fost influențat de 
rezultatul primului. Trebuie si 
recunosc că nu am evaluat 
corect posibilitățile lui Kaspa
rov, nu am luat in considera
ție experiența acumulată de el 
in primul nostru meci.

—- Formula actuală a meciu
lui — pînă la 6 victorii — o 
socotiți optimă ?

— in legătură cu actualul 
nostru meci a fost adoptată, 
după cum se știe, o formulă 
„mixtă" s sint programate 24 
de partide, dar dacă unui din 
concurehți obține 6 victorii el

devine campion mondial. Ideea 
de a susține un număr neli
mitat de partide — pini la 
obținerea a țațe victorii — nu 
s-a dovedit viabili. Au fost 
etteva experimente, dar cel 
mai nereușit s-a dovedit cella
care t-a recurs, în meciul meu 
cu Kasparov din 1914. Sint ne
întemeiate, din punctul meu 
de vedere, concluziile adepți- 
lor meciurilor nelimitate, care 
afirmi că limitarea numărului 
de partide duce șahul la 
„moartea prin remize".

neu.

— Ce rol a jucat turneul de 
Ia Bugojno (Iugoslavia), pe 
care l-ați cîștigat. în pregăti
rea pentru actualul meci cu 
Kasparov ?

— tn mod obișnuit, turneul 
de la Bugojno reunește parti
cipând foarte puternici și n-a 
făcut excepție nici ediția din 
acest an. In ce privește parti

ciparea mea, au fost opinii 
„pro" ți „contra",. dar eu am 
apreciat ci el îmi va fi util pen
tru verificarea formei de con
curs. Prin faptul ci organiza
torii au invitat și pe antreno
rii mei. am avut posibilitatea 
ea, paralel cu participarea la 
turneu, si mă pregătesc pen
tru meciul cu campionul mon
dial Nu mi-a fott deloc ușor, 
pentru ci era important ți lo
cul pe care il ocupam in tur- 

dar am avut grijă să
nu-mi dezvălui toate secretele 
înaintea meciului revanșă.

— Cui îi aparține ideea or
ganizării meciului in două 
orașe. Londra și Leningrad? Nu 
vă va fi greu ca a jumătatea 
tntîlnirii să vă mutati Jintr-un 
oraș intr-altul ?

— Totul va depinde de mo
dul in care va fi organizai 
meciul intr-un oraș si m ce
lălalt Aclimatizarea noastră, 
mai intii la Londra si apoi la 
Leningrad, na atrage dună si
ne, se înțelege unele incomo
dități. dar aceasta a fost sin
gura <oOir,, ' in u-m- ■ ■■ ■

Congresului F.I.D.E., luată in
tre primul și cel de-al doilea 
meci cu Kasparov, ca o țară 
si nu organizeze consecutiv 
două meciuri pentru titlul 
mondial de șah. Astfel că fe
derațiile de șah din U.R.S.S. 
ți Anglia au convenit să orga
nizeze, ambele, acest meci.

— Socotiți că stilul dumnea
voastră de joc s-a modificat 
sub influenta meciurilor cu 
Kasparov ?

— După opinia mea, cred că 
se poate spune că stilul fiecă
rui șahist mai degrabă se per
fecționează decît se modifică. 
Un mare maestru începe să 
piardă din forță tocmai in 
momentul în care încetează 
dezvoltarea sa, cînd stilul său 
s-a conturat definitiv, cînd el 
nu poate să mai vină cu ni
mic nou. Nu pot să spun des
pre mine că progresez foarte 
activ, dar în același timp con
sider că propriul meu stil nu 
s-a format definitiv; nu a 
.înghețat" și poate că el s-a 
schimbat și sub influenta me
ciurilor cu Kasparov

s.c. 
Klub 
Linz 
Graz _ ______ ______
Austria Klagenfurt 4—1. In cla
sament pe primele locuri se află 
F.C. Tyrol Swarovski și L.A.S.K. 
cu cîte < puncte, urmate de Ad
mira Wacker - 3 p, și Austria 
Viena, Grazer A.K., Rapid Viena, 
Voest Ltnz șl Eisenstadt, toate 
cu cîte 2 p
• Internaționalul austriac Bru

no Pezzey va fl — se pare — in
disponibil pentru meciul cu echi
pa României, din cadoul prelimi
nariilor C.E., de la 10 septembrie, 
care sc va desfășura în țara 
noastră. Pezzey, în vîrstă de 31 
de ani, este unul dintre fundașM 
de bază ai echipei naționale. î» 
prezent, joacă la Werder Bremen 
(R.F.G.) care. în ediția trecută, 
s-a clasat pe locul secund, în 
campionat. Recent. Pezzey a su
ferit o întindere de ligamente la 
genunchiul sting și medicii 
opinat că va 
luni

fl indisponibil trei

• In turna :omportări! nesa
tisfăcătoare a echipei Ungariei ta 
turneul final al C.M., antrenorul 
principal, Gyorgy Mezey, șl-a 
înaintat demisia, care a fost ac
ceptată. El a semnat un contract 
cu federația din Kuwait, pentru 
a pregăti reprezentativa acestei 
țări.
• Ir, Argentina, campionatul a 

ajuns la cea. de a treia etapă. 
Rezultate : Oeste — Deportlvo 
Italiano 1—1. Racing Cordoba — 
Boca Juniors 1—1, Estudiantes — 
Sarsrield 2—1, Newell’s old Boys
— Plctense 0—1, Institute de Cor
doba - Racing 1—0, Indepen- 
dlentc — Tallcres Cordoba 0—1. 
River Plate — Rosario Central 
1—2 Espanol — Gimnasta y Es- 
grima 0—0. San Lorenzo — Ar
gentines Juniors 2—1,. Temperley
— Union Santa Fe 0—0. Pe pri
mele locuri în clasament se află 
Talleres Cordoba și Gimnasia V 
Esg’-ima eu cîte 5 n. •
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