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La Combinatul Metalif^^ulcea

SPORTUL-UN „FOC CONTINUU APRINS

La Concursul atletic Prietenia de Ia Neubrandenburg

UN BILANȚ ROMÂNESC DE EXCEPȚIE
0 Școala feminină de semifond și fond iși confirmă 
valențele și la nivelul speranțelor 0 Duelul Astafei — 
Scholtz (reeditare a celui de la C.M.) s-a încheiat cu 
reușita și revanșa tinerei noastre săritoare în înălțime 
0 Mirela Belu, o succesoare de nădejde a Vioricăi 
Viscopoleanu 0 Argumente, obiective sau subiective, 

ale unor împliniri viitoare

Muncă avintată, angajamente 
depășite în cinstea marii săr
bători de la 23 August și la 
Combinatul Metalurgic Tulcea, 
creație a epocii pe care cu 
mîndrie o numim EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU. Aso
ciația sportivă „Metalurgistul", 
a acestei mari unităti econo
mice, atrage peste 2500 de o- 
telari metalurgiști în practica
rea sportului. Și nu la una, două, 
ci la o paletă largă de ramuri, 
în fapt, după cum avem să 
aflăm ja fața locului, atît de 
la președintele asociației spor
tive „Metalurgistul" ing. Eugen 
Andrieș, el însuși mare amator 
și practicant al sportului cu 
motor (automobilism), ca și de 
la Adrian Rusu (din consiliul

Turneul internațional de volei de la Constanta
z

ROMÂNIA-CUBA 3-0
CONSTANȚA, 6 (prin tele

fon). în sala sporturilor din lo
calitate a continuat Turneul in
ternațional feminin de volei la 
care iau parte trei selecționate 
românești și una a Cubei. în 
centrul atenției specialiștilor și 
a publicului spectator se află, 
firește, echipele de junioare ale 
țării noastre, care își verifică 
potențialul de joc și-și defini
tivează cu acest prilej „12“-le 
pentru faza finală a C.E. (pro
gramată la sfîrșitul săptămînii 
viitoare în Bulgaria). Ziua a 
doua a competiției a debutat 
chiar cu întilnirea dintre cele 
două reprezentative ale voleiu
lui nostru juvenil. A rezultat 
o partidă animată, adesea spec
taculoasă, atît ca evoluție a 
scorului cit și sub aspect teh- 
nico-tactic, o partidă, în care 
Lotul A de junioare a dispus 
de Lotul B cu 3—1 (—7, 9, 15. 
12). De remarca: că introduce
rea Ottiliei Szentkovics la „pu
pitrul" primei echipe i-au adus 
acesteia un spor evident de 
luciditate în construcția atacu
rilor. Arbitrii C. Mușat și C. Go- 
goașe au condus bine echipele: 
LOTUL A de junioare — Corina 
Olteanu (Ottilia Szentkovics), 
Mihaela Marian, Felicia Po
pescu, Cristina Buzilă, Alina 

asociației), aici, la Combinatul 
Metalurgic Tulcea, sportul este 
la el acasă. Mai ales acum, în 
cadrul frumoaselor întreceri o- 
magiale dotate cu „Cupa Eli
berării".

Să începem, totuși, cu înfiin
țarea unei secții unicat de... 
turism nautic sportiv (președin
tele secției Traian Simotopol) 
dotată, deocamdată, cu un 
ponton dormitor, bărci, șalupă. 
Scopul ei ? Nu numai atrage
rea oțelarilor în drumeții de 
neuitat prin acel paradis al 
păsărilor care este Delta Du
nării, ci si studierea, cu oca
zia acestor drumeții, a unor 
teme de cercetare privind. în 
special, accelerarea utilizării 
energiei neconvenționale (eolia
nă. solară .biomasa).

Apreciate sînt și acele dru
meții organizate în cinstea zi
lei de 23 August, la finele săp
tămînii, în grupuri de 40—50 
de oameni ai muncii. în cola
borare cu Comitetul sindicatu
lui (președinte. Alexandru Dîr- 
mon) și cel al U.T.C. (secre
tar, Pavel Gavrilă), ia propria-i 
bază de odihnă și agrement 
Ilgani, aflată nu departe de 
bifurcarea brațului tulcean al 
Dunării. Aici, după cum am 
putut vedea sînt asigurate con
dițiile necesare cazării, servirii 
mesei, organizării unor jocuri 
colective ori sporturi individua-

Pralea, Cristina Anton; LOTUL, 
B de junioare — Gabriela Du
mitrescu, Tatiana Popa, Maria 
Chitic, Daniela Iacob (Mirela 
Cazangiu), Mirela Nistor, Co
rina Holban.

în cea de a doua partidă s-au 
întîlnit reprezentativele Româ
niei și Cubei. Jucătoarele pri
mei noastre reprezentative s-au 
aflat de la început la cîrma 
jocului și au cîștigat primul set 
detașat. în cel de-al doilea, cu
banezele au dat o replică mult 
mai hotărîtă, ca de altfel și în 
setul III, fără a putea, insă, 
depăși echipa gazdă, victoria 
revenind României cu scorul 
de 3—0 (6, 10, 12). Arbitrii S. 
Popescu (România) și A. Go
mez (Cuba) au condus corect 
formațiile: ROMANIA — Doi- 
nița Dimofte, Speranța Gaman, 
Gcorgeta Ene (Eugenia Cotes- 
cu), Niculina Bujor, Daniela 
Dinică, Mirela Popoviciu; CUBA 
— Maria Carrera, Isel Leon, 
Barbara Guzman (Noemi Du
ran), Maria Yanes (Liancy Car
denas), Mercedes Martinez, Li
dia Martinez.

Joi, ora 16: România, juni
oare A — Cuba. România — 
România, junioare B.

Aurelian BREBEANU 

le (minifotbal, sah, tenis de 
masă) si.se înțelege, atrăgătoa
rele partide de pescuit.

Eugen Andrieș — Aii Diner, 
Gavrilă Spiridon — Ionel Dur- 
bală si Vasile Plătică — Vasile 
Minigoti sînt cele trei cupluri 
participante constant la con
cursurile naționale de raliuri. 
Rezultate ? Pe lingă licențele 
sportive de clasă națională, 
numeroase alte trofee în com
petițiile de masă. „Cupa Meta
lurgistului", bunăoară, care a a- 
tras în cadrul celor trei etape, 
peste 30 de echipaje. Printre 
cei mai buni : I. Durbală, I. 
Vintilcscu, A. Petcu.

Ioan DIACONU

(Continuare în pag. 2-3)

Deși a revenit meritoriu pe podium la C. M. după o absență de 5 ani

SCRIMA NOASTRĂ N-A AVUT CADENȚA 
UNUI PARCURS DE REGULARITATE

Ediția de la Sofia a Campio
natelor Mondiale de scrimă — 
cea de a 40-a din istoria a- 
cestei importante discipline 
olimpice — a reunit în capitala 
Bulgariei sportivi din 40 de 
țări. Dintre acestea, doar 10 
au intrat in palmares prin 
medaliile obținute, România — 
care de această dată a deplasat 
un lot complet, la toate cele 
patru arme. în probele indi
viduale și pe echipe — fiind 
printre ele. Prin medalia de 
argint obținută de spadasinul 
Nicolae Bodoczi, scrima româ
nească urcă din nou. după 
cinci ani, pe podiumul com
petiției mondiale a seniorilor.

In Sala Septemvri au debutat 
în competițiile oficiale de 
scrimă noile costume, măști și 
arme menite, sub egida F.I.E., 
să asigure o deplină securitate 
sportivilor, din acest punct de 
vedere realizîndu-se un deplin

TURNEUL DE ȘAH
DE LA BĂILE HERCULANE

In runda a doua a Turneu
lui internațional feminin de 
șah de la Băile Herculane 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Bădulescu — Mu- 
reșan 1—0, Semenova — 
Swieczik 1—0. Boicu — Poli- 
hroniade 1—0, Ghindă — Pe
trova 1—0, Jicman — Fischdik 
0—1 Matveeva — Nuțu remi
ză, Wagner — Stanciu remi
ză in clasament conduce tl- 
năra maeștri internațională 
Cristina Bădulescu cu 2 punc
te, urmată de Gabriela Stan
ciu Svetlana Matveeva și 
Smaranda Boicu, cu cite 1,5 
puncte.

O ediție jubiliară — a 20-a 
■— într-o întrecere internațio
nală de amploare la nivelul 
speranțelor atletismului din 
țări socialiste (sportivi între 
16—18 ani) desfășurată la 
Neubrandenburg, Concursul 
Prietenia, s-a încheiat cu um 
bilanț de excepție : 11 poziții 
pe podium, concretizate prin 
5 medalii de aur, 3 de argint 
și tot atitea de bronz. „Este 
cel mai bun rezultat pe care 
ii înregistrează tinerii noștri 
atleti in această importantă 
competiție", afirmă prof. Vla
dimir Simionescu, conducătorul 
delegației. Iar Vasile Mureșan, 
antrenorul federal vine cu pre
cizarea : „Pină acum, ediția a 
18-a de la Plovdiv, din 1984, 
era considerată drept cea mai 
concludentă pentru noi, in con
cursurile organizate peste ho
tare, acolo unde cucerisem două 
medalii de aur...".

Peste aceste aprecieri ale 
unor oameni de specialitate ai 
atletismului nostru, să mai con
semnăm un fapt care trebuie 
să ne bucure în mod deosebit 
și anume acela că școala fe-

succes, singurul accidentat fiind 
un ...operator de televiziune, 
izbit din mișcare de un 
spadasin care evolua în ultima 
și cea mai dramatică finală, 
cea a echipelor de spadă. 
Competiția a fost dominată, 
conform așteptărilor, de puter
nicele loturi ale Uniunii Sovie
tice, R.F.G. și Italiei, care au 
obținut fiecare cîte 5 medalii 
și împreună mai mult de 
jumătate din cele 24 puse în

Notații după C. M. de canotaj

ECHIPAJELE DE JUNIORI — 
ÎN STROC SCĂZUT...

• Brandenburg '85 — prima 
ediție (F.I.S.A.) a Campionate
lor Mondiale de canotaj pentru 
juniori : 3 medalii de aur, 2 
de argint. Sase echipaje româ
nești la start — 5 medalii ’
• Roudnice (Cehoslovacia) 

’86 — a doua ediție a C.M. de 
canotaj pentru juniori : o me
dalie de argint. Șapte echipaje 
românești la start — o singură 
invitație pe nodiumul de 
premiere...

Reculul este evident. Cu 
excepția fetelor din echipajul 
de 4 + 1 rame (Zilia Ghinoiu, 
Veronica Cionca. Elena Pleșca. 
Jeni Balcangiu, Alexandrina 
Stan), vicecampioane mondiale, 
juniorii din celelalte ambarcații 
au evoluat sub așteptări : 3
locuri IV și 3 locuri V. Este 
un pas înapoi fată de presti
giul cunoscutei și apreciatei 
școli românești de canotaj 

minină românească de semi
fond și fond are și la nivelul 
juniorilor atlete de mare nă
dejde, de vreme ce Denisa 
Zăvelcă, în proba de 800 me
tri (2:03,59) a urcat pe prima 
treaptă a podiumului instalat 
pe stadionul „Ludwig Jahn", 
în exclusivitate pentru atletism, 
și la fel Ana Pădurcan in pro
ba de 1500 metri (4:19,41), pre
cum și Dorina Calcnic la 3 000 
metri (9:20,00), ultimele două 
recent medaliate și la C.M. ju
niori. în sprijinul afirmației 
noastre să mai consemnăm și 
pozițiile ocupate de Simona 
Staicu — de două ori argint, 
la 1500 m (4:19.71) si ]a 3 000 
m (9:23,30). realități apreciate 
pe larg la Neubrandenburg. 
Așadar, cel puțin patru atlete 
foarte tinere in măsură să ne 
ofere optimism pentru miine. 
pentru viitorul semifondului 
românesc și afirmarea sa in

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag 2—3)

joc. Surprinzătoare a fost evo
luția scrimerilor francezi care 
au pierdut contactul cu trioul 
fruntaș, veleitățile lor limitin- 
du-se acum doar la spadă (și 
acolo pe jumătate, în proba 
individuală, căci la echipe n-au 
ajuns în semifinale). S-a 
confirmat, totodată, faptul că

______________ Paul SLAVggCU

(Continuare în pag. 2-3)

mereu în ultimii ani pe locuri 
fruntașe în ierarhia internațio
nală a seniorilor. Este un „rac" 
ce a oprit Impetuoasa înaintare 
a canotorilor noștri juniori, de
pășiți anul acesta. în finalele 
de la Roudnice, de mai toate 
echipajele. Căci, dacă locul V, 
la simplu (fete), 4+1 rame și
4 rame t.c. (băieți) înseamnă 
penultima poziție, locul IV 
ocupat de junioarele din 8+1 
înseamnă. în fapt, aceeași pe
nultimă poziție, la startul res
pectivei probe aliniindu-se doar
5 echipaje.

Bilanțul surprinzător de mo
dest al canotorilor noștri la a- 
ceastă ultimă ediție a C.M. 
poate fi pus oe seama mal

Vasile TOFAN

(Continuare în pag 2-3)

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM
• Cite recorduri vor fi înregistrate in aceste zile, la Pitești? Sperăm, cit mai multe!...

Renumele oricăreia dintre 
edițiile Campionatelor Națio
nale de atletism nu-1 dă numă
rul participanților. nici măcar 
spectacolul sportiv propriu-zis 
care, prin forța împrejurărilor, 
cît ar fi de frumos, tot se uită 
cu trecerea timpului, ci numă
rul și valoarea recordurilor na
ționale sau chiar mondiale în
registrate.

Evident, recordurile au fost 
dintotdeauna cele care au dat 
culoare întrecerilor și conținut 
valoric de competivitate in
ternațională. în fapt ele 
recordurile fiind cele care 
interesează în primul rînd pe 
atleți si antrenori, pe diferiți) 
activiști ai atletismului si. nu 

doar în cele din urmă, pe spec
tatori. Anul trecut, spre e- 
xemplu. la a 69-a ediție a 
Campionatelor de atletism ale 
României, desfășurate pe 
marele stadion din parcul 
bucureștean „23 August", 
strădaniile participanților au 
fost încununate de un succes 
partial, inregistrîndu-se mai 
multe recorduri naționale de 
juniori, dar mei unul de... 
seniori ! Ce va fi anul acesta, 
la Pitești, unde. de astăzi si 
pină sîmbătă. elita atletismu
lui nostru se va afla în cea 
mal importantă întrecere inter
nă? Seniorii să lase și acum 
greul tot pe umerii mai tine
rilor lor parteneri ? Am vrea 

să credem că nu. și că, dimpo
trivă, cei dintîi vor fi cei ce 
vor da strălucire competiției. 
Cristieana Matei, Sorin Matei. 
Nicu Roată și — de ce nu ? — 
Dumitru Negoită. Daniela 
Costian, Mariana Ionescu- 
Lengyel sau Florența Crăciu- 
nescu. Mihaela Pogăceanu. 
Sorin Tirichită șl nu numai ei 
au posibilitatea să corecteze 
actualele performanțe înscrise 
pe lista recordurilor țării. Pen
tru unii, ar fi și momentul, în 
perspectiva Campionatelor Eu
ropene de la Stuttgart...

Reamintim că astăzi 
concursurile încep la ora 10 $1 
continuă la ora 17,30, pe stadio
nul .,1 Mai" din Pitești.

Sorin Matei are posibilități încă si mai mari decît arată cei 2,35 m 
ai recordului său.,. Foto : Aurel D. NEAGU
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Q Competiția începe duminică la Gheorgheni $ Parti
cipă : Steaua București, Sport Club Miercurea Ciuc, 

Dunărea Galați și Viitorul Gheorgheni
Hocheiul intră in actualitate 

Competiția inaugurală, „Cupa 
23 August", începe duminica 
10 august și se va disputa la 
Gheorgheni. Ea va prilejui o 
utilă trecere în revistă a unora 
dintre cele mai valoroase e- 
chipe din țară. Astfel, la start 
va fj prezentă campioana și 
deținătoarea Cupei României, 
echipa Steaua București, care 
In acest sezon va participa și 
la Cupa Campionilor Europeni. 
Se vor mai alinia Sport Club 
Miereurea Ciuc, cea mai valo- 

județul 
Galați, 
prima 

Viitorul 
cele 
din

țiune a federației, ținind seama 
de rolul deosebit de important 
pe care îl au, în hochei, porta- 
rii, de aportul lor, de multe 
ori determinant în stabilirea 
rezultatului. Ei vor fj pre
gătiți după o metodică

Sf. Gheorghe). G. Mineseu 
(Petrolul Ploiești).
PIN ACTIVITATEA INTERNAȚIO

NALĂ A ARBITRILOR
Recent. F.R. Hochei a fost 

informată de L.I.G.H. despre 
»jitoarea activitate internațio
nală a arbitrilor români. Astfel, 
I. Becze va oficia la meciurile 
din cadrul grupei C a Campio
natului Mondial (Danemarca),

ALE JUNIORILOR II BALCANI

formație din
Dunărea 

promovată în 
Si

roasă
Harghita, 
recent 
grupă valorică,
Gheorgheni, una dintre 
mai cunoscute formații 
eșalonul secund. Viitorul înlo
cuiește pe Dinamo București, 
care în aceeași perioadă este 

turneu în 
înaintea 
de la

la Un 
perfectat 
competiției

înscrisă 
U.R.S.S., 
anunțării 
Gheorgheni.

Iată programul : 18
Steaua — Dunărea și 
Club — Viitorul; 11 
Sport Club — Dunărea 
Steaua — Viitorul; 13 august, 
Viitorul — Dunărea și Steaua
— Sport Club; 14 august, Dună
rea — Steaua și Viitorul — 
Sport Club ; 16 august, Dunărea
— Sport Club și Viitorul — 
Steaua; 17 august, Dunărea — 
Viitorul șj Sport Club — 
Steaua.

TABĂRA NAȚIONALĂ DE 
PREGĂTIRE A’ PORTARILOR

între 10 și 20 august. la 
Miercurea Ciuc va funcționa o 
tabără de un fel deosebit. Sub 
directa conducere a aprecia
tului antrenor Ion Tiron, 
funcție 
taberei, 
Virgil 
Iordan.
valoroși tineri portari din 
hocheiul nostru. Apreciem 
drept foarte utilă această ac-

august.
Sport 

august, 
Si

în 
alde director tehnic 

sprijinit de antrenorii 
Crihan și Dumitru 
se vor pregăti cei mai 

tineri portari 
nostru.

ECHIPAJELE
(Urmare din pag. 1)

multor factori: de pregătire in
dividuală a spbrtivilor înșiși, 
de competență a unor antrenori, 
de îndrumare din partea fede
rației de resort, de calitatea 
------- -------------- ' ~ fi 

fac- 
că 
de

materialelor etc. El poate 
parte, ori suma acestor 
tori. înclinăm să credem 
este cumulul acestor stări 
lucruri, la care s-au adăugat 
automulțumirea, subaprecierea 
valorii adversarului de concurs.

Sigur, un campionat mondial 
nu este o regată oarecare. O 
Întrecere de vîrf cere pregă
tire deosebită, tactica adecvată, 
improvizațiile neducînd la 
nimic bun. La Roudnice, înain
tea 
barcă 
Apoi : fetele s-au pregătit 
mare, la Constanța: băieți* la 
Orșova: celelalte loturi Ia
Snagov. O arie mare de răs- 
pîndire a forțelor. La nedoritul 
„lest" ce a frînat . înaintarea 
ambarcațiune! noastre 
niori s-a mai adăugat, 
lipsa de combativitate 
sportivi (Doina Ignat, 
piu, vîslea pe ultima 
metri ca în Cișmigîu; peste 20 
de secunde pierdute pe apro
ximativ 30 de metri 1), neres- 
pectarca indicațiilor antrenori
lor. în disciplina de concurs.

finalelor, s-a tras pe 
atunci împrumutată, 

la

de ju- 
desigur, 
a unor 
la sim- 
sută de

SPORTUL
(Urmare din pag. 1)

Hocheiul, acest spectaculos joc al curajului și îndeminării — 
așa cum se vede și. din imaginea noastră, surprinsă cu prilejul 

unui meci Steaua — Dinamo — revine în actualitate.

dernă, unitară, ținîndu-se sea
ma de experiența si 
de pregătire i 
portarj din 
lume.

La tabără 
printre alții : 
și I. Kîraly .. . _ 
Ganca, FI. Jendițeanu, I. Birjș, 
FI Georgescu (Steaua-Triumf), 
Gh. Pogăeeanu II (Sp. Studen
țesc București), N. Moroșan 
(C.S.M. Suceava, juniori), — 
Szabo (Sport Club M. 
A. Laday, Z. Kurko 
M. Ciuc), I. Nagy, A.
(C.S.S. Gheorgheni). G. Necu- 
lită (Dunărea Galați), M. 
Glucas, V. Zaharia, G. Hangan. 
I. Corcjovă V. Radu (C.S.S. 2 
Galați), L. Kostarab (C.S.Ș.

a celor
Europa

metodica 
mai buni 

și din

vor fi 
Ad.
(Steaua),

prezenți,
Ungureanu 

M.

F.
Ciuc), 

(C.S.$. 
Juhasz

DE JUNIORI
Așadar, rezultate sub aștep

tări la recentele C.M. de 
canotaj pentru juniori. Rezul
tate, totuși, firești dacă ținem 
seam de tempo-ul redus în 
care au evoluat majoritatea e- 
chipajetor noastre, strop — pe 
unele porțiuni de pistă — in
ferior celui de acasă. A fost, 
intr-adevăr, o regată deosebit, 
de disputată, cu mai multe 
echipaje decît Ia ediția prece
dentă, cu teamurj excelent pre
gătite, bunăoară sportivele din 
R.D.G., victorioase în 5 din 
oele 6 probe desfășurate. A 
fost. însă, și un „calm plat" 
înlăuntrul și în afara loturi
lor noastre, un fel de a lăsa 
barca juniorilor să meargă în 
inerția, în trena succeselor de 
anul trecut, primul „val“ al fi- 

, natelor de la Roudnice readu- 
cînd la realitate atît pe spor
tivi. cât și pe antrenori.

Desigur. în pregătirea viitoa
rei edițjî a C.M. totul trebuie 
luat de la cap. Analizat și re- 
gîndit. Avem antrenori destoi
nici. Dascăli de sport — 
Garoafa Cantemir, Vergii Ștefă- 
nescu, Mișu Barcan 
de-a lungul anilor, 
performeri loturilor 
tative. „Schimbul de 
canotajului românesc 
fie de aur!.„

— care, 
au dat 
reprezen- 
mîine" ai 
trebuie să

Gh.Em. Both, FI. Gubernu,
Mien și D. Trandafir la C.E. 
de juniori ( grupa B), care se 
va disputa anul viitor in 
România, iar M. Presneanu va 
fi prezent la Campionatul 
Mondial de juniori, grupa C, 
(Olanda).

140 de tineri înotători din 
19 secții au luat parte recent 
la Campionatul Republican re
zervat juniorilor H (12—-14 ani). 
La întreceri, desfășurate _ la 
Brăila, au fost înregistrate cîte- 
va noi recorduri ale categoriei 
13 ani. Astfel, ploieșteanul Dra- 
goș Băcescu a înotat 400 m li
ber în 4:15,63, iar 1500 m liber 
în 16:45,52, cîștigind, se înțe
lege, .aceste probe, ca și pe 
acelea de 50. 100, 200 m liber. 
400 m mixt. Alt performer al 
competiției a fost hunedoreanul 
Marius Crișan, autor a noi re
corduri la 100 m și 200 m spa
te — 1:03,98, respectiv 2:20,09. 
El s-a mai impus în cele două 
curse de fluture și la 200 mixt.

în prîm-planul concursului 
s-au mai aflat o serie de ti
neri și talentați înotători. Băi- 
măreanca Simona Spaia a reu
șit să termine victorioasă, la 
categoria 14 ant de nu mai 
puțin de șapte ori : 50, 200. 
400. 800 liber, 100 și 200 m flu
ture, 400 mixt. La aceeași ca
tegorie. Carmen Georgescu 
(CSȘ 2 București) a fost pri
ma la 100 și 200 m bras, 100 
liber. 200 mixt, iar brăileanca 
Mălina Bădică s-a impus în 
probele de spate. La băieți, 
hunedoreanul FI. Nițu a cîsti- 
gat la 100 și 200 m fluture, 200 
și 400 m mixt, ploieșteanul C. 
Nicoară la 200, 400 și 1500 m 
liber, D. Lăpău (Lie. 37 Bucu
rești) la 100 spate și 200 m 
bras, băimăreanul FI. Rogojan 
la 100 liber, brăileanul I. Stroie 
la 200 spate, constănțeanul D. 
Boncea la 100 bras, ploieșteanul 
G. Mosor la 50 liber.

La categoria 13 ani, sibiatica 
Livia Copariu (să menționăm 
că ea, ca și alții dintre tinerii 
amintiți, se pregătesc în ca
drul Centrului Olimpic Reșița) 
a terminat învingătoare în cinci 
probe — 50, 100. 200. 400 m 
liber și 100 fluture, timișorean- 
ca Cristina Lolea în două — 
100 și 200 m bras, ca și brăi
leanca Alexandrina Croitoru — 
la spate, cite o victorie înre
gistrând brașovencele Andreea 
Mitrofan — 400 mixt, Carmen 
Trîmbițaș — 200 fluture, băi- 
măreanca Bianca Muller — 200 
mixt, brăileanca Carmen Ro- 
șioru — 800 liber. La băieți, 
pe lingă merituoșii și. mai ales, 
promițătorii Băcescu si Crișan, 
a mai urcat pe prima treaptă 
a podiumului de premiere bra- 
sistul D. Stavroșitii (Lie. 37 
București).

ACTUALITATEA

PEN
De vin* 

Salonic s 
rile Balca 
tru junto 
înot. pol< 
vor lua ț> 
dip tara 
cestora s 
daliate a! 
natelor E 
înotătoare 
Andreea 
Terșanscl 
Mălina 1 
polo (ant 
E. Georg 
Angelesct 
Fruth, G 
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participa. 
Popa, I.

VOLE

UN BILANȚ ROMANESC DE EXCEPȚIE
(Urmare din pag. I)

continuare, in mod strălucit, in 
arenele

Lingă 
înscris 
noastre 
toare, 
de înălțime și Mireia 
în cea de lungime. Si ____
toate cele 5 tinere atlete ro
mânce s-au bucurat de prețui
rea celor prezenți la Neu
brandenburg — tehnicienii în 
speță — Alina Astafei s-a de
tașat, într-o bună măsură, reu
șind ceea ce era mai puțin 
de anticipat și anume, să în
cheie în prim-plan o probă în 
care principala sa adversară, 
Karine Scholtz, nu era altcine
va decît medaliata cu aur la 
recentele Campionate Mondiale 
de juniori de la Atena! Alina 
s-a revanșat după marea com
petiție din capitala Greciei 
(unde obținuse '„argintul"), re- 
alizînd un merituos 1,89 
timp ce redutabila ei 
(care pornea favorită, 
anticipările specialiștilor 
presei locale si centrale) __
mas la 1,86 m, între sportiva 
țării noastre și cea din R.D.G. 
intercalîndu-se Judith Kovacs 
din Ungaria.

Chiar dacă s-ar fi limitat la 
aceste 5 
condițiile 
trem de 
prezentat 
complet, 
formă Ia 
țineau ;

internaționale.
acestea, iată s-au mai 

printre medaliatele 
cu aur și două

Alina Astafei, în
sări- 

proba 
Belu,
dacă

m, în 
rivală 
după 

Si ale 
a ră-

medalii de aur, in 
unei participări ex- 

valoroase (gazdele au 
nu

dar și
ora

să remarce, la ultima

numai un tot 
,cel mai în 

concursului" cum

UN „FOC CONTINUU APRINS"
Pe firmamentul sportului de 

performanță se impune tot mai 
mult boxul, o secție care fiin
țează doar de trei ani. Mitică 
Lefteraehe și Ionel Gurgu, an
trenorii secției, și-au înscris 
deja cîteva succese, pugiliștii 
metalurgiștj cîșțigînd numeroa
se trofee 
„Mănușa 
Moldovei" 
vorbi de 
nare.

Mîndre _ _____
pe plan sportiv, gazdele ne-au 
destăinuit cu satisfacție des
pre recenta secție de ciclism 
afiliată 
litate : 
„Cupa 
Păcii", 
Tulcea. 
chipă 
despre 
Dări la 
ții. Am insistat si asupra unor 
fruntași în muncă și sport. 
Gazdelor le-a fost greu să a- 
leagă dintre atâtea nume.

Totuși: „La noi în combinat, 
ne spunea Severin Iriciuc, se
cretarul comitetului de partid. 
Erou al Muncii Socialiste, frun
tași în producție și sport sini 
foarte muiți. Dintre miile de

muncitori, praciicanți ai exer
cițiului fizic, ai sportului, a- 
mintim doar cîțiva : I. Lazăr, 
D. Ioniță, D. Danielescu, C. 
Militaru, Șt. Ivaseencu, M. Dră" 
gan, P. Iordache.

la „Centura Deltei", 
Deltei", „Centura 

etc., spre a nu mai 
propriile acțiuni lu-

de realizările tor șî

la federația de specia- 
o primă acțiune va fi 
Anului Internațional al 
organizată de C.J.E.F.S.
Apoi, despre fotbal, e- 
campioană județeană, 
alte numeroase partici- 
diferite mari competi-

AUTOTURISMELOR",

vă deschide calea că
tre noi satisfacții.

LOZ IN PLIC

SPORT. Fiecare loz

Jucați la „LOZUL

emisiune limitată, ca

atribuie câștiguri

special al
A. S. LOTO-PRONO-

® Ediția 1986—1987 a Cam
pionatelor Naționale de voie: 
va începe la următoarele date: 
14 septembrie. Divizia A -r- 
feminin și Divizia B — tineret 
(feminin șî masculin); 28 
septembrie. Divizia de juniori 
și școlari; 5 octombrie. Divizia 
A — masculin. Campionatele 
diviziilor A și B se desfășoară 
după sistemul din ediția pre
cedentă, iar cele ale juniorilor 
și școlarilor se organizează de 
data aceasta pe grupe de 6 
echipe.

• In ediția 1986—1987 cam
pionatele Diviziei B de tineret 
se vor desfășura in aer liber 
(pe terenuri cu zgură) și în 
săli.
• Perioada de transferări a 

început la 1 august si se în
cheie la 31 august. De men
ționat că jucătorii care se 
transferă la cluburi și asociații 
cu echipe de „A“ sau ,,B“ nu 
au drept de joc la echipele de 
juniori ale acestora, ci numai 
la cele de seniori. De aseme
nea. colaborarea dintre unită
țile de seniori si C.S.Și nu mai 
este posibilă in ediția 1986— 
1987 a campionatelor.

® Fuziunile între secțiile de 
voie; si schimbările de denu
miri ale echipelor 
probate de F.R.V.. 
la 31 august-

• Echipele din 
și B vor trimite
înscriere în campionate pînă 
data de 15 august.

® La Toplița și Suceava 
fost convocation taberele națio
nale 48 de fete și 48 de băieți, 
născuți în anii 1970, 1971 și 
1972. Un sondaj în rîndul 
talentelor acestei generații.

• Cu prilejul ședinței 
analiză a activității celor 200

vor fi a- 
numai pînă

diviziile 
cererile

A 
de 
la

au

de

de arbitri 
au fost 
divizonar 
rului. iar 
20 de tir 
de arbitr 

© La 
masculin 
care va 
de Sala 
intre 1 
și-au an 
chipele 
Germane 
alături 
României 
vor aveș 
testarea 
bitrilor 
septembr 
mizării 
și VI. D 
membru 
de arbitr 

© într 
la Tulce; 
vor de 

' Balcanici 
Și-au an 
chipele 
Greciei.
Românie:

• Duț 
R.D. Ge

- zile ale 
zentativa 
niei, car 
finală a 
24 aug 
Bistrița 
ficare 
similare 
sînt pro. 
august ( 
sovietici 
noastră
• La 

R.P.D. 
noastră 
ocupat 1 
partide .

absolut 
numai 

pe 
po- 

la 
a- 

ro-

conferință de presă, reprezen
tanții federației de atletism din 
R.D. Germană și la fel cele 
ale Uniunii Sovietice, Bulga
riei și Cubei) și prestația ti
nerilor atleți români putea fi 
considerată remarcabilă. Bilan
țul lor, însă, a fost comple
tat cu alte trei medalii de ar
gint (două prin Simona Slaicu, 
cum am subliniat mai înainte 
și una prin Florina Neder, în 
proba de 100 mg — 13,94) și tot 
atîtea de bronz . autorii, Marius 
Sîrbu la triplu (15,91 m). Ion 
tlngureanu la suliță (71,10 m) 
și ștafeta de 4 X 400 m fete 
(Carmen Marin, Nela Ncculai, 
Elena Solcan, Dcnisa Zăvelcă). 
Așadar lingă cele 5 medalii de 
aur, încă 6 de argint și bronz, 
care reflectă valoarea tinerilor 
atleți români, „dar nu și dis
ponibilitățile lor maxime" cum 
apreciază Mihaela Peneș, fosta 
campioană olimpică, antrenorul 
federal.

Este o observație 
reală, care vizează nu
pe atleții noștri prezenți 
treapta a doua și a treia a 
diurnului de premiere de 
Neubrandenburg, ci și pe 
proape toți tinerii sportivi
mâni aflați foarte aproape de 
laureații concursului. Avem în 
vedere pe Erica Hieritz (suli
ță), Liviu Ion (ciocan) și Ildiko 
Szilaghi (5 km marș), care cu 
un plus de efort ar fi fost ca
pabili să urce mai sus de lo
cul 4. apoi pe Lenuța Bîrzu 
(100 mg). Angela Sîrbu (400 
mg). Valentin Chiriac (200 m), 
Gabriel Popa (1500 m), Vasile 
Miron (3000 m) și Eleodor Roș
ea (ciocan), oarecum consolați 
cu locul 5 și, în fine, pe Elena 
Solcan (400 m). Elena Ghilen- 
cea 
(800 
(400 
piu), 
tehnicienilor noștri 
de calități (și unii de o 
periență) ce ii 
pentru un alt toc

De bună seamă 
fost și alțî tineri 
ror prestație putea fi mult mai 
convingătoare decît pozițiile 
7—12 ocupate în clasamentele 
pe probe. Emoția unui concurs 
de o mare amploare, acomoda
rea mai lentă (sau neacomo- 
darea) cu temperatura în care 
s-au desfășurat întrecerile — 
zilnic în jurul a 30 de gradq 
Celsius, o căldură puțin obiș
nuită pentru început de august 
cum subliniau localnicii in
tr-un oraș situat la mai puțin 
de 100 de kilometri de Marea 
Baltică — pot fi argumentele 
unei neîmplinită.

Viitorul rămîne să ateste va
loarea reală a tinerilor noștri 
atleți, în condițiile în care sânt 
beneficiarii unui corp de an
trenori bine pregătiți, așa cum 
au dovedit-o și la acest impor
tant concurs.

(greutate), Liviu Mocanu 
m). Constantin Popescu 
m) și Csaba Boros (tri- 

care — după opiniile 
dispun 

ex- 
recomandau 
decît 6...
că au mai 

atlețâ a că-

SCRIMA NCW
(Urmare din pag. 1)

dorințele , scrimei-gazdă nu se 
materializează pe depljh (mai 
ales din cauza presiunii psiho
logice a „terenului propriu"), 
sabia bulgară (2 medalii de 
bronz) fiind mult în urma 
obiectivelor afișate, țara gazdă, 
fiind astfel 
mentul pe _ _ ____._ ___ _
„plutonului de argint" : Româ- 
nia-Cuba-Polonîa-Urigaria, aflat 
pe tocurile 5—8.

După opinia 
zenfanților noștri 
a C.M. lj s-ar 
bine proverbul : 
acasă nu se potrivește cu cea 
din tîrg". considerînd bilanțul 
nesatisfăcător în raport cu 
pretențiile. Dar care erau pre
tențiile ?

Scrima românească a repurtat 
în primăvara acestui an, la 
C.M. de tineret, de la Stuttgart, 
un succes de larg ecou inter
național succes care — au 
crezut unii — putea fj. repetat 
în vară, la 
însă, ori 
eludau 
există între competiția supre
mă a

plasată în clasa- 
medalii în urma

unora, repre- 
la ediția 1986 

potrivi foarte 
„Socoteala de

Sofia. Aceștia, 
nu cunoșteau. ori 
marile diferențe care

cea a 
pentru exempli - 

spune că dintre 
confruntării de 

floretistele Anja

seniorilor șj 
cadeților. Și 
fi «are vom 
protagoniștii 
la Stuttgart, 
Fichtel și Margarita Zalaffi și 
floretiștii Thorst Weidner și 
Zsoit Erșek au ajuns acum 
în finalele probelor respective, 
doar prima reușind să urce pe 
podium (pe treapta I). după ce 
în primăvară, nu se numărase 
printre finaliste... In acest 
timp, cele trei floretiste ale 
noastre (Reka Lazăr — cam
pioana mondială a cadetelor, 
Georgeta Beca și Claudia Grî- 
gorescu /
colegul lor de armă (Romică 
Molea.

finaliste), ea si

„argint" la Stuttgart),

au fost 
O intim 
a fost i 
formanța 
nici con 
C.M. de 
după Oi 
rea
(inclusiv 
Adrian 
acum d< 
măyară)
Oiptimj i 
virfuri d 
de trei I 
sabili ar 
dc îng 
campion: 
șurate I, 
terval d 
arătat o 
ritm si 
și clarit; 
(mai 
fără 
care 
Si 
proaspeți 
scris la 
Tinăra 
floretă ( 
ex perima 
nu-Tuf / 

. activitate 
mamă) ș 
olimpică 
foripațiili 
prin mu’ 
echipa 
U.R.SJS. 
avea cat 
parcurs 
primul t 
avuț fi 
apoi, pei 
puțin do 
(mai ale 
un randa

De ani 
rezultate 
cîte unu 
cite o m 
și nd să

tiu

ale 
dre 
s-a 
car
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• S.C. Bacău în fața unul 
nou campionat... — „Cum s-ar 
putea caracteriza sezonul 1986/ 
1987 pentru clubul pe care îl 
conduceți de multă vreme ?“ 
Iată întrebarea adresată unuia 
dintre competentii oameni de 
fotbal care este președintele Iiii 
S.C., prof. Cornel Costinescu. 
„V-aș răspunde că încercăm să 
realizăm un salt al calității jo
cului nostru prin sporirea omo
genității Iotului. Schimbările 
care au survenit nu sînt nici 
numeroase, nici spectaculoase. 
Ne-a interesat să completăm 
grupul jucătorilor mai întîi in 
posturile deficitare. în această 
direcție cred că venirea Iui 
Barba de Ia F.C.M. Brașov va 
soluționa vechea criză de por
tari în formația noastră. Sînt 
convins eă atacantul Pachițea- 
nu, dc Ia Jiul, va aduce un 
plus de forță atacului nostru, 
de asemnea în suferință, în 
privința unui vîrf. Au mai ve
nit Fulga, tot atacant, de la 
Unirea Dinamo Focșani, și sto
perul Ivanov de la Ceahlăul. 
Au plecat Avădanei Ia Bra
șov, Bîșcă la Focșani" • Am 
trecut. în continuare, la un alt 
subiect : randamentul de an
samblu al Iotului în campiona
tul trecut si, în raport cu el. 
la așteptările privind apropia
ta stagiune competițională. 
„Dacă ar trebui să nu
mesc o singură vizibilă ascen
dență de valoare l-aș numi pe 
Viscreanu care a realizat, cred 
eu, cel mai bun sezon al său. 
Dar au mai fost cîtiva jucă- 
!?.r‘ c.are ne-au oferit satisfac
ții prin prestațiile lor, precum 
So, ni an, același om de bază, 
Boreea sau Tismănaru. Și, bine
înțeles, acest slilp al forma
ției noastre care rămîne C. So
lomon. Convingerea mea este 
eă fiecare dintre jucătorii noș
tri are ineă mari disponibili
tăți de exprimare și am spe
ranța că ele vor apare mai vi
zibil și eficient în noul campio
nat", ne spunea interlbcutorul 
nostru. • Bineînțeles că 
subiectul „conducere tehnică" 
nu putea lipsi din convorbirea 
noastră. „După cum știți, Ni- 
colae Vătafu a revenit Ia pu
pitrul tehnic ca principal res
ponsabil. Asta garantează o 
continuare a muncii desfășura-

Aeum, la Sofia, 
Bodoczi a ajuns, în 
lupta

Nicolae 
sfîrșit, în 

pentru titlul mondial,
acolo unde talentul Iui îl re
comandă. Și speram ca si în 
proba pe echipe acest stimu
lent să ridice Ia puterea marii 
performante cvintetul 
reprezentativ, 
spadă însă 
măcar să se 
nrimele 8, pierzînd lamentabil 
(3—8) jn fața necunoscutei e- 
chipe a Olandei. Chiar dacă 
aceasta din urmă s-a dovedit a 
fi una din marile surprize ale 
probei. Nieolae, Saitoc. Szabo, 
Bodoczi și Pop n-aveau voie 
să rateze atitea firialuri a- 
vantajoase. și. apoi, să rămînă 
lipsiți de orice replică. Labili 
psihic (pentru că nici 
găseau soluții tactice în 
unor trăgători ___ __
cu tenacitate de adversar?), 
au trecut din nou, ca și 
anij precedenfi. pe lingă 
performantă, deși aveau iar 
culoar favorabil, 
chipele de 
masculin, o 
zare : n-au

nostru
Formația de 

n-a reușit nici 
califice printre

nu 
fata 

care se agățau 
ei 
în 
o

un 
e-Despre 

sabie și floretă 
singură caracteri- 

_ dovedit valoare
competitivă pentru fazele supe
rioare ale unor mari întreceri 
internaționale.

tă de vechiul purtător al culo
rilor clubului nostru sub îndru
marea experimentatului Dumi
tru Nicolae-Nicușor. îl va se
conda un alt fost jucător al 
nostru, Ion Munteanu, iar Ia 
echipa de speranțe va func
ționa, de asemenea, un ex-bă- 
căuan, M. Petrovici. Noutatea, 
Ia acest capitol, o reprezintă 
apariția Iui Șoșu, ani la rînd 
conducătorul de joc al Iui S.C., 
In corpul tehnic, el urmind să 
colaboreze cu cei doi ahtrenori. 
Vrem, astfel, să-1 pregătim 
pentru profesia de antrenor și 
ce poate fi mai potrivit decît 
activitatea practică, directă ? 
E] va continua să și joace, a- 
dueîndu-și, sînt convins, apor
tul la buna comportare a for
mației noastre". • în final, 
președintele lui S.C. Bacău ne-a 
prezentat ■ lotul pentru noua 
„stagiune" : Barba, Arvinte, 
Florea (un tînăr de 17 ani) — 
portari ; Andrieș, Boreea, Ar
ieni, Ivanov, Elisei, Manase — 
fundași Tismănaru, Burleanu, 
C. Solomon, Viscreanu, Soșu, 
Ivanov — mijlocași; Șoiman, 
Paehițeanu, Fulga, Penoff, Ur- 
sică, Condurache (din forma
ția de juniori), Andronic (re
venit de la Vaslui) — atacanți. 
Mangalagiu și Mangeac sînt 
absenți nemotivati. Din progra
mul ultimelor jocuri de pre
gătire : duminică, cu Politeh
nica Iași Ia Bacău și miercu
rea viitoare, cu Ceahlău] la 
Piatra Neamț. (Ef. I.)

SWtiBl ARAD : DORINȚĂ
• Treptat, Strungul a deve

nit una dintre cele mai bine 
organizate asociații sportive 
din orașul de pe malurile Mu
reșului. în același timp au 
crescut și pretențiile arădeni
lor față de echipele marii uni
tăți economice, ale căror re
zultate au venit și ele să con
firme eforturile făcute. Se 
vrea mai mult. îndeosebi de la 
fotbal, și e firesc să fie așa. 
arădenii continuînd eă fie mari 
iubitori ai acestui sport • „Am 
început pregătirile eu grindul 
de a realiza mult mai mult 
decît în campionatul trecut — 
ne spunea R. Bătrina. organi
zatorul de competiții din ca
drul asociației — ți noi toți 
credem că se poate mai mult. 
In rezultate mai bune crede și 
noul nostru antrenor Ion Pă- 
trașeu șî cu acest deziderat s-a 
pornit Ia drum../! • După pe
rioada pregătitoare propriu-zisă 
au început meciurile de veri
ficare • Din vechiul lot n-a 
plecat nimeni. Au veni-t forte 
noi : lancu și Tacaci (de la

i'ii.uioii c s i. noimi

CREDE IN TINEREȚEA l™
• Sub îndrumarea tehnică a 

doi foști colegi de echipă, la 
Petrolul, Virgil Dridea si Mihai 
Ionescu, divizionara B Prahova 
C.S.U. Ploiești a început pre
gătirile la 15 iulie • După 
două săptămîni. în care ac
centul a fost pus pe factorul 
fizic, s-a trecut la conținutul 
jocului, antrenamentele si me
ciurile de verificare constitu
ind principala preocupare a 
celor doi antrenori • Pină în 
prezent a susținut doar două 
meciuri, încheiate cu următoa
rele rezultate : 3—2 cu Gloria 
Buzău, la Ploiești, și 0—1 cu 
divizionara A Petrolul • A 
transferat mai multi jucători 
tineri, de perspectivă. în ideea 
formării unui lot cit mai com
petitiv • Iată lista noilor so
siți : portarul Batea, de la Pe
trolul Ploiești și jucătorii de 
cîmp, Niță (Nitramonia Făgă
raș). Enache (Petrolul Ploiești). 
Dragomir (Chimia Brazi). Tu- 
doroiu (Metalul Rădăuți), Țibu- 
leae (Prahova 1 Mai) și Coman 
(Petrolul Boldești). Au fost 
promovați ți doi juniori din 
pepiniera proprie : Răduleseu 
șl V. Ion • Avei Tamaș, 
președintele secției, ne-a fă
cut următoarea declarație : „A- 
vrem un lot tînăr și ambițios, 
cu jucători dornici de afirma
re. Sigur că acest lot trebuie 
șlefuit. Cei doi antrenori au 
însă capacitatea profesională 
s-o facă pînă la începutul cam
pionatului".

FERMĂ DE AUTODEPĂȘIRE
Șoimii Lipova). Labu (de la 
U.T.A.). Ispas (de la Gloria 
Ineu) și Siicz (de la înfrăți
rea Oradea). Deși se află în 
lot, Manea (U.T.A.) și Mărgi- 
neanțn (C.S.M. Reșița) nu au 
încă toate formele de legitima
re • în continuare, Strungul 
Arad va susține meciuri de 
pregătire cu Metalul Bocșa, 
F.C. Bihor. C.S.M. Reșița. Ră
mîne de văzut dacă. în noua 
ediție de campionat. Strungul 
va reuși să-ți depășească — 
așa cum se promite aeum — 
condiția de echipă de mijlocul 
clasamentului.

CONDIȚII ALE ARBITRAJULUI DE PERFORMANTA
• Ținuta și precizia semnalizărilor, elemente esen
țiale • Tușierii și limitele rolului lor • Prezența de 
spirit și promptitudinea deciziilor — absolut necesare in 

momentele grele ale partidelor
Pe terenul de joc, arbitru! trebuie să aibă o ținută și O compor

tare pline de sobrietate, să fie ponderat, să adopte o conduită demnă, 
naturală, firească. El trebuie să-și exteriorizeze decizia prin fluier 
și semnele sau semnalele indicate strict de codul de semnalizări, 
fără adăugarea unor gesturi și mișcări in plus, din considerente „ar
tistice* sau „estetice". Dacă analizăm mai temeinic, gesturile la care 
recurg unii arbitri spre a-și justifica decizia, ori spre a fi remar
cați, produc de foarte multe ori, ilaritate, creează confuzii, le di
minuează autoritatea. De asemenea, sînt arbitri care întrețin discu
ții eu jucătorii șl chiar ev antrenorii, explică și iși justifică deciziile, 
dau replici sau dialoghează cu spectatorii ș.a.m.d. Ei uită (sau nu 
vor să-și reairi ntească) un adevăr elementar și anume că arbitrul 
nu se află pe teren spre a ține cursuri de arbitraj, sau pentru a 
dialoga, ci pentru a conduce jocul și a lua măsuri astfel incit acesta 
să se desfășoare potrivit exigențelor impuse de regulile sale. Faptul 
că unii jucători nu cunosc regulamentul, nu-i obligă pe arbitru sâ-i 
instruiască, să-i seminarizeze pe terenul de joc, asemenea activități 
avînd un alt loc de desfășurare. Totodată, trebuie să reamintim fap
tul că discuțiile cu jucătorii, explicațiile și justificările In fața aces
tora sînt de natură să lase o umbră de îndoială asupra măsurilor 
adoptate. Modul cel mai judicios de exprimare a unei decizii nu 
poate fi decît cel indicat de F.I.F.A. 'î semnalul de fluier (prompt, 
scurt și puternic) ; semnele făcute cu brațele (loc, direcție, felul 
loviturii) și semnalele efectuate cu fanionul de către arbitrii de li
nie.

în frecvente situații, unii arbitri de linie se abțin să semnalizeze 
vreo abatere, dar fac semne caracteristice cu mina pentru continua
rea jocului semnificînd că se impune aplicarea „legii avantajului*. 
Or, semnul de continuare a jocului nu este prevăzut in codul de 
semnalizări ca fiind un atribut al arbitrului de ’inie, ci a! arbitrului 
de centru. Asemenea situații s-au putut observa, în special, la ar
bitrii „de marcă" care oficiază mai mult la centru și care riu-și dau 
seama că o asemenea atitudine creează o stare eonflictuală. cel pu
țin aparentă, cu arbitrul de centru — lezat în orgoliul său de unic 
conducător al jocului.

Nu este nici un neadevăr cînd spunem că unii arbitri — folosiți 
cu preponderență la centru — atunci cînd rir.t delegați la linie, se 
simt lezați de o asemenea delegare șî, drept ..represalii", își înde
plinesc obligațiile ce le revin în această calitate fără entuziasm, cu 
multă superficialitate, greșind în multe cazuri destul de grav. Dato
rită acestui fapt, semnalizările lor nu sînt luate, întotdeauna, in 
considerare. La o asemenea situație, contribuie șî faptul că acești 
arbitri nu sînt folosiți frecvent la linie, nu mal au suficientă expe
riență pentru o asemenea misiune. De aceea, probabil, cunoscînd si
tuația concretă, chiar și F.I.F.A. a solicitat federațiilor naționale să 
folosească la linie pe arbitrii selecționați pentru turneul final al 
Campionatului Mondial din Mexic. Și tot acesta este motivul pentru 
care și Colegiul Central al Arbitrilor a luat și va lua în continuare 
măsuri ca toți arbitr.i divizionari A să fie delegați șl la linie, mai 
ales că în competițiile F.I.F.A. și U.E.F.A. îndeplinesc aceste misiuni. 

Datorită diferențelor de structură psihică nu se poate realiza ni
ciodată o identitate absolută în interpretarea situațiilor de pe tere
nul de joc și în aplicarea strictă a regulilor de joc. Dar din micile 
deosebiri de interpretare nu trebuie să se tragă concluzia că, in 
conducerea jocurilor de fotbal, s-ar putea accepta maniere perso
nale de arbitraj. Dimpotrivă, trebuie să se folosească modalități, 
mijloace și procedee de exprimare cît mai adecvate, pentru a spori 
gradul de unitate al aprecierii fazelor de joc.

Un arbitru de frunte este, adesea, confruntat cu tactici care au 
o influență negativă asupra spiritului jocului, dar el nu este îndrep
tățit să aprecieze sau să judece aceste tactici de joc, datoria lui 
fiind să le sesizeze și să se adapteze repede cerințelor jocului, să ia 
decizii numai aplicînd cu strictețe litera și spiritul regulamentului- 

Pe parcursul celor 90 de minute de joc, calitatea, ritmul și tem- 
poul jocului variază, apar accidentări, se modifică rezultatul par
tidei, apar cartonașele, arbitrul dictează decizii neconvenabile care 
pot crea momente de tensiune. în asemenea situații, un arbitru de 
valoare trebuie să aibă capacitatea de a se adapta necesităților de 
moment, de a-și păstra calmul și luciditatea, de a Interveni prompt 
și autoritar.

O preocupare însemnată a arbitrului trebuie să o constituie pregă
tirea fiecărui meci. Un arbitru de adevărată perforfhanță trebuie 
să-și consolideze, necontenit încrederea în forțele sale, să-și amplifice 
capacitatea de a stăpîni jocul. încrederea în sine dirijează și-1 echi
librează reacțiile atunci cînd partida trebuie readusă în limitele unei 
desfășurări normale. Dar ea nu poate fi menținută fără o maximă 
concentrare psihică și un deosebit potențial fizic. Tn asemenea si
tuații, intră în joc și stăpînirea de sine care, alături de celelalte 
calități psihice, este de natură să-1 pună pe arbitru în postura de 
a rezolva orice situație dificilă de joc.

GHEORGHE LIMONA
Vicepreședinte al Colegiului Central al Arbitrilor

Vă facem cunoști nfâ cu...

NOILE SOSITE PE SCENA SECUNDĂ
Minerul Gura Humorului : |)|JpĂ f||t| Ahll...

MECIURI AMICALE
©„CUPA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI", cea de a XX-a e- 
diție a „Cupei Municipiului Bucu
rești" programează astăzi, pe sta
dionul Giulești, un atractiv cu
plaj fotbalistic. Astfel, de la ora
16.30, se vor afla față în față 
Progresul-Vulcan șl Autobuzul, 
care, marți, în joc preliminar, a 
întrecut la limită, 1—0, pe Steaua 
Mecanică Fină. In continuare, 
cel de al doilea joc va opune for
mațiile Rapid și Automatica. Ul
timele întîlniri ale acestei ediții 
se vor desfășura simbătă, pe ace
lași stsdion, începînd de la ora
16.30.
• DIVIZIONARA A GLORIA 

BUZĂU SUSȚINE DOUĂ JOCURI 
PE TEREN PROPRIU. Astfel, as
tăzi va primi vizita divizionarei 
B. C.S. Tîrgoviște, urmind ca 
sîmbătă să aibă ca adversară pe 
F.C. Argeș, Ambele întîlniri vor 
incerte Ia ora 18.

După o luptă pasionantă în 
compania formației Șiretul Paș
cani. echipa minerilor din nor
dul Moldovei a cîștigat seria I 
a celui de-al treilea eșalon și 
a revenit în Divizia B, unde a 
mai jucat cu trei campionate 
in urmă. Minerul Gura Hu
morului va aborda turul noului 
campionat sub conducerea teh
nică a lui Ilie Rontea cu ur
mătorul lot : Trică, Gaci, — 
Bălăucă, Iavorschi, Breniuc, 
Molocea, Bosănceanu, Vaidaș, 
Trandafir — Armeanca, Țapu. 
Șutea, G tunar, Mareș — Pe
trescu, Pisău, Bercea, Octavie, 
Pascal și Lazăr. Vîrsta medie 
a lotului este de 23,4 ani. Cei 
mai tineri sînt juniorii Bosăn
ceanu și Mareș promovați re
cent, „veteranul" echipei fiind 
Bălăucă — 32 de ani. Golgeter 
în campionatul trecut a fost 
Petrescu (24 de goluri marcate).

Echipa aparține Asociației 
Sportive Minerul, care funcțio
nează pe lingă întreprinderea 
minieră Leșu Ursului, și susți
ne jocurile în orașul Gura Hu
morului. Are la dispoziție un 
frumos stadion, situat într-o

Unirea Dinamo Focșani :

După un stagiu de un an în 
„C“ formația vrînceană a reu
șit frumoasa performantă de a 
reveni în campionatul secund, 
unde a activat în ediția 1984/ 
85. Unirea Dinamo Focșani, ca 
puține alte fruntașe ale cam
pionatului trecut (Divizia C), 
a dus o luptă intensă pentru 
șefia seriei a II-a. încă de la 
începutul turului adversară 
principală i-a fost o altă di
vizionară C, bine cotată. Inter 
Vaslui. Antrenorul echipei U- 
nirea este d aproape doi ani

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• AstSzi, joi, 7 august 1986, este 

ultima zi în care vă mai puteți 
juca numerele preferate la trage
rea obișnuită LOTO de mîine, 
vineri, 8 august. Mîine puteți 
procura bilete gata completate 
de la agențiile Loto-Pronosport 
șl de la vînzătorii volanți, bine
înțeles înaintea operațiunilor de 
tragere.
• Nu uitați că au mai rănxrs 

TREI ZILE pînă Ia tragerea 
LOTO 2 de duminică, 10 august 
1986. Formula tehnică simplă, 
numeroasele cîștiguri ce se atri
buie fac ea acest gen de tragere

să fie mult apreciată de parti
cipant!.

Se extrag 12 numere din 75, in 
cadrul a trei extrageri ; se atri
bui1 cîștlgurl șl pentru varian
tele cu numai DOUA NUMERE 
cîștigătoare.
• Se bucură de mare succes 

noua serie specială limitată la 
Loz în plic intitulată LOZUL 
VACANȚEI care atribuie cîști- 
gurl în autoturisme „Dacia 1300“ 
și mari sume de bani. Oriunde 
vă aflat! solicitați Lozul vacan
ței!

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 6 AUGUST 1986
Extragerea I : 41 1 42 19 26 

15. Extragerea a II-a: 22 6 3 
12 23 17

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 781.119 LEI.
CIȘTIGURILE TRAGERII „MUL
TIPLE" LOTO DIN 27 IULIE 1986

FAZA I — categoria 1 : 1 va
riantă 25% — autoturism Dacia 
1300 cat. a 2-a : 2 variante 100% 
a 8.609 lei șl 12 variante 25% a 
2.151 lei ; • cat. a 3-a : 8,25 va
riante a 5.217 lei ; cat. a 4-a : 
22,50 variante a 1.913 lei ; cat. a 
5-a J 63,50 variante a 678 lei ; cat.

a 6-a '! 161,25 variante a 267 lei ; 
cat. X : 837,75 variante a 100 lei.

Report la categoria 1 : 279.772 
IeiFAZA A II-a — categoria A : 6 
varinte 25% a 26.731 lei ; cat. B : 
1 variantă 100% a 33.765 Iei, în 
cadrul căreia o excursie de două 
locuri în R.D. Germană și dife
rența in numerar și 15 variante 
25% a 8.441 lei ; cat. C : 11 va
riante a 14.530 lei ; cat. D : 37 va
riante a 4.335 lei ; cat. E : 143,50 
variante a 1.118 lei ; cat. F : 316,75 
variante a 506 lei ; cat. G : 
1.781,50 variante a 100 lei.

Autoturismul „Dacia 1300", de 
la categoria 1, a revenit partici
pantului Răducu Marcel din 
București.

zonă deosebit de pitorească, 
care dispune de un teren ex
celent gazonat, de vestiare, in
stalații sanitare și o tribună 
cu 7 000 locuri. Președintele a- 
sociației este ing. D. Floresi 
Conducerea echipei privește cu 
optimism evoluția formației în 
noul campionat si iși propune 
o comportare onorabilă.

RtPROMOVARI RAPIDĂ
Cristian Costea, care are la 
dispoziție următorul lot : Pa- 
rașchiv, Munteanu — Vișan, 
Gălan, A. Lupu, G. Lupu, Bur
da, Babalic — A. Mihăiță, Va- 
siliu, Dragu, Prutaru, Stanciu
— Argeșanu, C. Rusa, Bîseă, 
Racheru,' Bivolaru, Chirită, Sa
ragea. Vîrsta medie a Iotului
— 23 de ani. Noi promovați in 
lot : juniorul Saragea și Ba- 
balîc din campionatul jude
țean. „Veteranii" formației sînt 
Mihăită și Paraschiv — (31 de 
ani). Golgeter : Rusu cu 22 de 
goluri înscrise. Compartimentul 
forte al focșenenilor este ata
cul. dovadă numărul mare de 
goluri (84) înscrise în trecutul 
campionat. Fulga. unul dintre 
cei mai buni jucători, va juca 
în toamnă la S.C. Bacău. Uni
rea Dinamo, echipa fanion a 
orașului Focșani, are un nu
măr mare de suporteri care 
încurajează echipa în mod 
sportiv ia toate meciurile ei. 
Are un stadion modern, utilat 
cu toate cele necesare, inclusiv 
o tribună de 10.000 locuri. Pre
ședintele secției de fotbal este 
V. Bejenaru, un inimos activist 
sportiv.

Toma RAEȘAN
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SELECȚIONATĂ DE TINERET, 
LA TURNEUL DE RUGBY DE LA MOSCOVA

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
La turneul internațional de 

rugby de la Moscova țara 
noastră va fi reprezentată de 
o echipă B (de tineret). Salu
tăm inițiativa federației de a 
crea un calendar — | se sim
țea lipsa — și pentru echipa 
secundă, dîndu-se astfel posi
bilitatea unui mai' mare număr 
de sportivi să se rodeze în 
contactul cu rugbyul interna
țional.

Avînd în vedere că 
Moscova rugbyștii noștri

la 
au

Consemnări

DORINȚA
AUTODEPĂȘIRII

intilnit întotdeauna adversari 
redutabili, antrenorii Radu 
Demian și Radu Durbac au 
alcătuit o formație cu destule 
nume sonore. în ideea de a 
fi pe deplin competitivi. Vor 
face deplasarea. în ordinea 
așezării în teren. începind de 
la fundaș : M. Toader (Dinamo); 
aripi : C. Popescu (Dinamo), 
Voinov (Universitatea Timi
șoara), Răcean (Universitatea 
16 Febr. Cluj-Napoca), Calafe- 
teanu (Grivița Roșie); centri : 
Tofan (Dinamo), Tinea (Steaua); 
mijlocași la deschidere : Năs- 
tase (Sportul Studențesc). 
Ignat (C.S.M. Sibiu); mijlocași 
la grămadă: Neaga (Grivița

Tutunea (Dinamo); 
linia a treia : O.
(Grivița Roșie). M. 
C. Florea (ambii 

Dumitraș (C.S.M. 
linia întîi pilieri :

LA ORDINEA ZILEI
0 Record mondial la 5 000 
m femei 0 Kratochvilova 
nu va lua startul 0 Obiec

tivul lui Cram

Fără a fi cumva niște cu
surgii sau niște veșnic nemul
țumiți, marii sportivi al lu
mii nu se declară satlsfăcuțl 
nici clnd doboară un record 
mondial sau continental. Du
pă bucuria firească din prima 
clipă de după reușită, el se 
șl gindesc Ia îmbunătățirea 
cifrei respective. Dintr-o am
biție frumoasă, lesne de Înțe
les, el ar dori să mal reali
zeze și alte recorduri, la alte 
probe, să eîștlge șl alte tit
luri...

Deunăzi, la Oslo pe pista 
..miraculoasă” a stadionului 
Blslet, faimosul alergător ma
rocan Said Aouita a luat star
tul în cursa de 10 000 m, cu 
intenția mărturisită de a În
trece cele 27:13,81 ale recordu
lui mondial al portughezului 
Fernando Mamede! După cum 
este cunoscut, Aouita este ac
tualul recordman al lumii la 
1 500 m — 3:29,46 șl 5 000 m 
— 13:00,40. dar el dorea ea, 
în același timp, să fie și de
ținătorul recordului lumii la 
10 000 m. Deci 1 500 m — 5 000 
m — 10 000 ml Recorduri 
mondiale la toate aceste pro
be, n-a mai deținut. în ace
lași timp, pînă acum, decît un 
singur alergător. ~ ' 
de celebrul atlet 
Paavo Nurmi : 1500 m — 3:52,6 
(Helsinki, 19.6.1924), 5 000 m — 
14:28,2 (Helsinki. 19.6.1924) șl 
10 000 m — 30:06,2 (Kuopio, 
31.8.1924) 1 Fiind accidentat de 
cuiele pantofilor unui adver
sar Aouita a eșuat în tenta
tiva sa (27:26,11). Dar------ **
nu înseamnă că el nu 
încerca....

Recorduri mondiale 
ceste probe a deținut 
gurul Sandor Iharos : 1___
13:50.8 — 23:42,8 numai că ele 
nu l-au aparținut simultan, 
cl au fost stabilite la 28.7 1955. 
10.9 1955 șl 15.7. 1956...

La marele turneu tenisistic 
de la Wimbledon, de-a lungul 
anilor, doar o singură jucă
toare, Suzanne Lenglen, din 
Franța a cîștlgat, șl încă de 
trei ori, ta 1920, 1922 șl 1925. 
cîte trei titluri : la simplu, la 
dublu femei (de flecare dată 
cu Elizabeth Ryan) și la du
blu mixt (cu Gerald Patter
son. Patrick O’Hara Wood șl 
Jgan Borotra). Anul trecut șl 
acum, recent. Martina Navra
tilova, s-a străduit s-o ega
leze, dar de flecare dată a 
trebuit să se mulțumească 
doar cu cîte două victorii In 
finale, la simplu șl la dublu 
femei (cu Pam Shriver).

Cine mal încearcă ’

Roșie), 
înaintași
Morariu
Giucăl,
Steaua).
(Steaua),
8 Cr. Răducanu și N. Vereș 
(ambii Dinamo), L. Constantin 
(Steaua),
Pașcu (Dinamo). Șimonca 
G. Dumitrescu (ambii Steaua) 
taloneri : 
și Tufă 
vede, în 
rează si 
rugbyștj
Pașcu), alți cîțiva trecînd și ei 
pe la echipa A, ceea ce ne 
dă încrederea că selecționata 
noastră va avea la Moscova o 
comportare bună. (D. C.).

linia întîi plilieri : 
și

Ilcă (Grivița Roșie) 
(Dinamo). Cum se

lotul de tineret figu- 
cîteva nume de

consacrațl (Constantin,

Deși mai sînt încă trei săp- 
tămîni pînă la startul C.E. de 
atletism de la Stuttgart, iubi
torii acestui sport se referă. în 
discuțiile lor. cu precădere la 
acest mare eveniment. Cunos- 
cîndu-se intensa activitate des
fășurată de organizatorii com
petiției și ținîndu-șe seama de 
amplul avint înregistrat de 
atletismul european, se presu
pune că întrecerile ce vor a- 
vea loc pe Nekarstadion, între 
26 si 31 august, vor fi cele mai 
reușite de pînă acum, deoare
ce, de regulă, ultima ediție a 
fost mai bună decît cele care 
au precedat-o !

La această oră. atletii euro
peni se află pe drumul către... 
Stuttgart, pregătirile lor aflîn- 
du-se în faza finisării.
• La această ediție vor fi

gura, pentru prima oară în 
programul unei astfel de com
petiții oficiale, probe de fond 
pentru femei. Lesne de înțeles 
interesul pentru o cît mai bu
nă pregătire a viitoarelor com
petitoare. Si iată, 
ra, la Stockholm, 
norvegiană Ingrid 
a înregistrat un 
mondial în cursa

STUTTGART
1986

timpul, excelent, de 14:37,09.

Este vorba finlandez

aceasta 
va ma!

Romeo VI LAR A

”•> I'm.»*

279
ții

a repurtat o serie de vic*

marți sea- 
alergâtoarea
Kristiansen 

nou record 
de 5000 m.

CU---- ----- -
Vechiul record al lumii apar
ținea, din 26 august 1985, bri
tanicei Zola Budd, cu timpul de 
14:48.07. Reamintim că Ingrid 
Kristiansen este si recenta re
cordmană mondială la 10000 m, 
cu 30:13,75. Sînt performanțe 
pe care nu le realizează chiar 
prea multi bărbați 1
• Atleta cehoslovacă Jarmi- 

la Kratochvilova (35 ani), de
ținătoarea recordului mondial 
la 800 m (1:53.28 din 1983), 
care, la sfirșitul lunii martie, 
a suferit o intervenție chirur
gicală. la un tendon âchilian, 
a anunțat că nu va lua startul 
la C.E.
• Alergătorul englez Steve 

Cram (în fotografie) va încer
ca să-și reediteze victoria la 
C.E.. in cursa de 1500 m. La 
această probă. în ultimii ani.

el
torii spectaculoase,
• La Madrid. cu 

Campionatelor Spaniei, hurdle- 
rul Jose Valero a alergat 400 
ma în 49.98.

TURNEU
DE

prilejul

FEMININ
HANDBAL

(Agerpres). — In 
turneului Interna- 
handbal pentru 
la Loveci (Bulga- 

României, 
a 

_____ ... 19—17 
reprezentativa R. D.

SOFIA, 
prima zi 
țional 
junioare de 
ria) selecționata 
prestînd un joc excelent, 
întrecut cu scorul de 1! 
(9-10) 
Germane.

Intr-un alt meci. echipa 
Bulgariei a învins cu scorul de 
28—23 (12—6) formația R. F. 
Germania.

6 
a 

de

echipă scoțiană 
Rangers beneficiază 
sezon de serviciile 

Graeme 
care

Celebra
Glasgow 
in noul 
antrenorului-jucător 
Souness (in prim-plan) 
s-a transferat de la formația 
italiană Sampdoria din Ge
nova.

lată-l pe Souness conduclnd 
mingea sub privirile Iul Gra
ham Roberts, de la Tottenham 
Hotspurs. Aspect dintr-un 
meci amical. încheiat cu sco
rul de 1—1.
Telefoto : A.P. AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AERO • Tradiționala cursă de 

baloane ce se desfășoară în fie
care an întte Palm Springs (Ca- 
Ufornia) și Lake Side Mountain 
(Utah) a fost cîștigată la actuala 
ediție de Regina Hugo Messner 
(în vîrstă de 67 ani) și Paul Con
rad cu un timp record de 13.38:00.

Regina Hugo Messner, care a 
zburat pînă acum de 500 de ori 
cu balonul, a reeditat astfel per
formanța tatălui său, învingător 
la ediția din anul 1908.

ATLETISM • tn ultima zl a 
Festivalului Olimpic de la Hous
ton atletul american Larry My- 
ricks a cîșrigat proba de sări
tură î;i lungime, cu performanța 
de 8,49 m. La decatlon, victoria 
a revenit lui Dave Johnson cu 
un total de 8 214 puncte.

CĂLĂRIE • Prima probă din 
cadrul Campionatului Mondial de 
dresaj, ce se desfășoară în ora
șul canadian Newmarket, a reve
nit sportivului vest-german Her
bert Krug („Florlana”). cu l 322 
puncte. Pe locul secund s-a si
tuat concurentul canadian Bonny 
Bonnello (.Falstaff) — 1 278
puncte.

CICLISM • Rutierul canadian

Steve Bauer a ciștigat Marele 
Premiu de la Toronto, parcurgînd 
cel 80 km al cursei ta 1.40:45, 
ceea ce reprezintă o medie orară 
de 48 km.

HOCHEI PE IARBA • Meci a- 
mical feminin, la Moscova : 
U.R.S.S. — India 1—5 (1—3).

RUGBY • In cadrul turneului 
sâu ta Noua Zeelandă, selecțio
nata Australiei a jucat la Wanga
nui cu selecționata provincială 

cu
nul cu selecționata 
Wanganui de care a dispus 
24—17 (12—9).

TENIS • Primele partide 
turneul internațional feminin 
la Montreal s-au Încheiat cu 
mătoarele rezultate : Eva Pfaff 
(R.F. Germania) — Jennifer Mun- 
de. (S.U.A.) 6—4 6—t : Raffaella 
Reggl (Italia) — Pilar Vasquez 
(Peru) 6—S 6—0 ; Regina Marsl- 
kova (Cehoslovacia) — Marianne 
Groat (Canada) 3—8, 8—2. 6—3 : 
Elizabem Smylle (Australia) — 
Annabel Croft (Anglia) 6—3. 6—6: 
Pascale Paradis (Franța) — Ronnl 
Reis (S.U.A.) 6—0. 3—6. 6—3 • 
în finala turneului feminin de Ia 
San Dlego î Melissa Gurney — 
Stephanie Rehe (ambele din 
SU.A .) 6—3 6—4

din 
de 

ur-

• Aprecieri despre trecuta și viitoarea

ediție a C.M. • A început campionatul

Poloniei • Alte știri

• Singura echipă profesionistă 
din Danemarca, Brondby, dorește 
să-l achiziționeze pe belgianul 
Frimann (24 de ani), în prezent 
la formația Anderlecht. Frimann 
n-a evoluat în turneul final al 
C.M. fiind accidentat într-un 
meci de pregătire înaintea startu
lui mexican

RIO DE JANEIRO 
(Agerpres). — In- 
tr-un recent inter
viu. președintele 
Federației interna
ționale de fotbal, 
Joao Havelange, re- 
ferindu-se la cam
pionatul mondial 
clin Mexic, a decla
rat, printre altele : 
„In Mexic am asis
tat la 42 de meciuri, 
in care am urmărit 
la turneul final, șl 
toate cele 24 de e- 
chipe participante 
cred că meciul cel 
mai interesant a 
fost cei dintre se-

selccționatele Franței și Braziliei, 
disputat la Guadalajara, in cadrul 
sferturilor de finală. A fost o 
partidă de un Înalt nivel tehnic, 
cu numeroase taze de fotbal. Mo
dern și cu mult suspans, invin- 
gătoarea — echipa Franței — 
fiind cunoscută numai după exe
cutarea loviturilor de la 11 m. 
Surpriza campionatului a constl-

tuit-o reprezentativa Marocului 
care, prin jocul prestat, a dove
dit pe deplin progresul înregis
trat in ultimii ani de fotbalul 
frican”.

In ceea ce privește viitoarea 
dițle a „Cupei Mondiale-, ce 
va desfășura In 1990 în Italia, 
Havelange a spus: „FJ.F.A. poartă 
discuții încă din anul 1984 cu 
Comitetul de organizare italian și 
începind din luna august a aces
tui an vom Intensifica această 
colaborare. Din informațiile noas
tre organizatorii italieni inten
ționează să dispute meciurile in 
14 orașe, printre care Roma, Nea- 
pole, Genova, Milano și Torino-.

a-

e- 
se 
J.

3 Internaționalul argentinian
Hugo Omar Islas în vîrstă de 27 
de ani. va juca în noul sezon la 
Vevey (Elveția). Omar Islas este 
un excelent jucător defensiv șl 
la mijlocul terenului. El a acti
vat pînă acum la celebra forma
ție indeDendiente la Plata.
• Pierre Litlbarski (R.F.G.) a 

pășit cu dreptul în noua sa for
mație. Racing Paris. In primeai 
meci, internaționalul vest-german 
a înscris un gol și a jucat foarte 
bine în partida amicală pe 
Racing a cîștigat-o cu 3—1, 
fața formației Orleans.

care 
in

Bar- 
în

• A început o nouă ediție a 
campionatului Poloniei, în etapa 
inaugurală tnregistrîndu-se urmă
toarele rezultate : Polonia Bytom 
— G.K.S. Katowice 0—9; OUmpla 
Poznan — Motor Lublln 1—0 ; 
Gornlk Zabrze — Ruch Chorzow 
3—1 ; Widzew Lodz — Stal Mle- 
lec 1—1 ; Zagleble Sosnowiec — 
Lechla Gdansk 1—0 ; Pogon 
Szczecin — Slask Wroclaw 1—1.

O In prezent, echipa F.C. 
celona se află în pregătire 
Andora. Antrenorul englez Tery 
Venables are în lot patru Jucători 
străini : Schuster, Lineker, Ar
chibald și Hughes. Venables a 
declarat că va folosi numai pe 
acela care se vor ridica la nive
lul cerințelor fotbalului modern. 
Antrenorul și spectatorii sînt 
deocamdată nemulțumiți de pre
gătirea Iul Schuster. La un recent 
antrenament el a fost dezaprobat 
de 50 000 de spectatori I

MEMORIA SPORTULUI
A intrat în obișnuin'a consumatorului de 

sport de pretutindeni să înregistreze o sume
denie de competiții. în cele mai diferite 
sporturi, organizate în memoria unor foști 
mari performeri sau a unor evenimente de 
istorie sportivă. Unele din aceste întreceri au 
căpătat girul tradițiilor trainice, al prezentei 
unor performeri valoroși care au cinstit prin 
rezultate ridicate și prestații de cel mai înalt 
nivel. înaintași iluștri, mari campioni sau 
personalități de mare suprafață ale sportului 
mondial. „Memorialul Frații Znamenski”. în 
atletism^ 
„Cupa 
„Cupa 
dintre 
petiții . 
calendarele internaționale ale sportivilor de 
frunte din cele mai diferite țări, constituind 
in același timp un frumos omagiu al urma
șilor. un arc peste timp, o comunicare între 
generații despărțite prin decenii sau secole, 
avînd multiple și profunde semnificații.

In curînd. o nouă manifestare a prodigioasei 
memorii a sportului se va derula în Berlinul 
Occidental și nu întîmplător acolo. Sub egida 
„Fundației Jesse Owens** oamenii cinstiți, a- 
devărații Iubitori aj sportului din acest oraș, 
organizează. în luna august, o manifestare 
dedicată celui care a fost vedeta Jocurilor

.Memorialul Capablanca" in șah. 
Liliana Ronchetti" în baschet ori 
Davis“ în tenis constituie exemple 

cele mai cunoscute. Toate aceste com- 
șl încă multe altele au intrat ferm în

1936. ciștigător a 1 medalii de
200 metri, cu ștafeta de 4X100 

să

Olimpice din 
aur, la 100 și 
m și la săritura în lungime. Ei doresc 
șteargă penibila impresie pe care deșănțata 
propagandă nazistă a făcut-o. profitînd de or
ganizarea Olimpiadei. în acei ani tulburi. 
Eludind elementare principii ale olimplsmului 
conducătorii de atunci ai Germaniei fasciste 
nu l-au cinstit, așa cum se 
marele performer de culoare, 
ceastă nedreptate dorește s-o 
festarea organizată o jumătate 
tirziu, în zilele 
mă la adresa

se

noastre. O 
unor 

maj

cuvenea. pe 
or tocmai a- 
repare mani- 
de secol mai 
replică fer-

realități care, din 
păcate, se mai manifestă și astăzi 
în unele părți ale lumii. Un răspuns indi
rect ,dar sigur, dat. de pildă, anacronicei 
politici de segregație rasială, practicată cu 
atîta vehementă si 
sud-african. fată de 
această țară.

Mișcarea 
înaintașii, 
momentele 
nevoită să 
amintește contemporanilor greșeli 
trebuie să se mai repete.

obstinație de regimul 
performerii negri din

mondială își cinstește 
egală măsură, 

uneori.

sportivă
Dar, în egală măsură, neuitînd 
grele pe care. uneori, a fost 
le străbată, face foarte bine că 

care nu
■ I 

Radu TIMOFTE
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