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La Campionatele Europene de haltere

CONTINUA SERIA SUCCESELOR ROMÂNEȘTI: 
a socACi-o Medalie de aur și dou a de aroint i

REIMS, 5 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). încă o zi plină, 
încheiată cu rezultate de mare prestigiu internațional pentru 
halterofilii români, aici, in sala sporturilor din Reims. Valoarea 
reprezentantului nostru la categoria 75 kg. era binecunoscută, 
știam că este și un excelent om de concurs. Dacă am avut emo
ții legate de evoluția sa, a fost numai pentru faptul că Andrei 
Socaci s-a aflat acum la prima sa mare competiție ca senior, el 
abia jncheindu-și junioratul. Ei bine, Socaci. a probat încă 
o dată că este un campion de talie, demonstrîndu-și valoarea în

De miine, la Poligonul Tunari

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
ALE ROMÂNIEI LA TIR CU ARCUL

Poligonul 
lă va Ii, in

Inferna
la tir cu

8-a edi-

O rașe mici —

mari pasiuni sportive

CODLEA NU ESTE NUMAI
ORAȘUL FLORILOR...

Tunari din Capita- 
perioada 7—10 mai, 

gazda Campionatelor 
ționale ale României 
arcul.

Aflate la cea de a 
tie, întrecerile au reunit an de 
an valori autentice ale aces
tei discipline, ca, de pildă, re
prezentanții Uniunii Sovietice, 
cei care, la ora actuală, dețin 
la simplu FITA jumătate din 
recordurile mondiale (5 din 10), 
iar după trei participări Ia O- 
limpiadc (din 1972. cînd tirul 
cu arcul figurează permanent 
in program) au adunat într-un 
clasament sui-generis. 36 p. si- 
tuindu-se pe locul doi. după 
S.V.A. (48 p), și înaintea Fin-

MAI MULT DECÎT 0 VICTORIE
• însemnări de la ,,Crosul Veteranilor»»

Veteranii au rămas tineri. Poa
te de aceea au ți tinut ea mereu 
frumoasa lor întrecere „Crosul 
Veteranilor*  s4 fie programată M 
Brăila, o dată eu finalele „Crosu
lui Tineretului".

t-am văzut ta ultimul antrena
ment, la recunoașterea traseului. 
Alergau cot la cot cu tinerii pe 
aleile din jurul stadionului. Erau 
calmi demni, l-am zărit și îna
inte de start agitindu-se și zum
zăind ca un roi de albine pentru 
a clarifica ultimele amănunte di
naintea plecării in cursă. Apoi, 
s-a făcut liniște...

Tn rlndul celor aflafi in spatele 
liniei de plecare erau alintați 

categoria... 
ținută tm- 

liniei de plecare 
foști atteți, acum 
„open-, w—74 de ani: 
pecabild, dorință de 
eliberare din chin
gile vlrstei, dorința 
de zbor, asemenea 
porumbeilor care, 
cu puțin înainte, se 
ridicaseră de pe 
stadion către cerul 
senin.

Cei prezenți în . 
tribune au urmărit 
cu emoție evoluția 
fiecărui participant. ■ 
Fețele foștilor per
formeri oglindeau 
stări diferite. Unii 
avea in priviri apri
ga dorință din tine
rețe de a învinge tn 
concurs și de a lup
ta. . totodată, cu 
crtversar deloc 
mod, vîrsta. ...... 
încercau liniștea ce
lor care știu că 
simpla trecere a li
niei de sosire este 
ea însăși o victorie;

un 
co- 

A'ții 

fața unor sportivi de renume, 
cum sînt multiplii campioni și 
recordmeni mondiali, bulgarii, 
Varbanov și Ghidicov. pe care 
i-a întrecut, pe fiecare în par
te, la un stil sau altul, și cuce
rind în final o medalie de aur 
și două de argint!

Nu exagerăm cu nimic dacă 
afirmăm că desfășurarea con
cursului a fost de un drama
tism pe care cuvîntul suspense 
este, poate, prea ..discret" pen
tru a-1 cuprinde ; de altfel, vă 
veți convinge...

La „smuls", la haltera încăr
cată eu 160 kg., campionul 
mondial Varbanov ratează de 
două ori, și este la un pas de 
a ieși din concurs ! Ridică, greu, 

p) și Japoniei (15 
impresionantă carte 
au onorat-o si la 

noastre, la

landei (18 
p). Această 
de vizită 
..Internaționalele' 
flecare participare (1981. 1983 
si 1985). totalizind patru locuri 
I, cinci locuri II și două locuri 
III. Prezențe notabile au avut 
îa această competiție și spor
tivii din Anglia. Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană, R. D. Germa
nă, Italia și Ungaria care, a- 
tunci cînd au fost prezenți. au 
urcat pe treptele podiumului 
de premiere. în acest context, 
„tricolorii" au avut evoluții

loan NOVAC

(Continuare in pag. 2-3)

mai mult decit o vic-

s-a desfășurat pe un
ale

poate chiar 
torțe...

' Alergarea 
fond permanent de aplauze 
mai tinerilor atlefi. Aplauze pen
tru „Tinerețe fără bătrtnețe", pen
tru dârzenie. pentru tăria de a 
lupta din nou cu secundele cele 
mereu grăbite. Toți au trecut li
nia de sosire (lucru deosebit de 
important la o anumită vlrstă).

Pentru laureațn Marin Oprea 
(Giețti). Dumitru Buîac (Bucu
rești), Emil Arsentu (Brașov), 
Ferdinand Moscovici (Baia Mare), 
Iile Cioca (Alba-Iulia). Aurel Mo- 
canu (București), ca și pentru toți 
ceilalți, urarea de a-i vedea reu
niți șl la startul crosului -»8. 

Teodora OLARU

Pe stadionul municipal din Brăila, foștii alergători la o nouă ediție a „Crosului 
Veteranilor* Foto: Gabriel MIRON

abia In a treia încercare — ul
tima ! Ghidicov ratează și el 
prima încercare, dar la a doua 
reușește și ridică apoi 165 kg, 
unde se oprește. Socaci ridică 
160, apoi 165 (nou rec. națio
nal). în acest moment avea a- 
siguratâ medalia de aur a sti
lului fiind cel mai ușor dintre

Ion OCHSENFELD

{Continuare In pag a 4-a)

Azi, la

ÎNCEPE turneul

MASCULIN

INTERNAȚIONAL

DE ȘAH

Reynaldo Vera 
polonezul Piotr

începe Turneul internațional 
de șah al României, ediția a 
XXVI-a. Timișoara, oraș etalon 
al mișcării*  șahiste. a primit, 
alături de sportivii noștri, oas
peți de peste hotare, cărora 
le-a pregătit condiții optime de 
desfășurare a intîlnirilor pe e- 
șichiere. După cum ne-a anun
țat prof. Gheorghe Candca,
secretarul Federației Române
de Șah, au survenit cîteva mo
dificări pe listele de înscrieri 
ale șahiștilor străini : astfel, 
marele maestru cehoslovac Jiri 
Lechtinsky. care s-a îmbolnă
vit, a fost înlocuit de maestrul 
internațional “ 
(Cuba), iar 
Staniszewski a fost schimbat 
cu compatriotul său Jan Prze
woznik.

Astăzi, Ia orele 11, are loc 
ședința tehnică de tragere la 
sorți a numerelor In tabloul 
de concurs. Iată lista definitivă 
a participanților : Edvin Kengis 
(URSS) — maestru internațio
nal. Xu Jun, Liang Jinrong 
(ambii R.P. Chineză) — MI. 
Jiri Nun (Cehoslovacia) — MI. 
Raj Tischbierek (R.D. Germa
nă) — MI. Jan Przewoznik 
(Polonia) — MI. Nino Kirov 
(Bulgaria) — mare maestru 
internațional. Reynaldo Vera 
(Cuba) — ---------------
MMI. 
MMI. 
MMI.
MI, Ovidiu Foișor — MI. Dan 
Bărbulescu — MI. Mihai Ghin
dă — MX. Valentin Stoiea — 
MI.

Este 
ultimii 
maeștri 
cadrul aceluiași turneu inte. na
tional în țară, motiv pentru

— MI. Mihai Șubă 
Florin Gheorghiu 
Theodor Ghițescu 

Constantin Ionescu

pentru prima oară. In 
ani. cînd toți marii 
români se întîlnesc în

Ne aflăm la Codlea, oraș 
tinăr pe harta județului Bra
șov (18 km distanță de muni
cipiul de reședință), așezare ce 
și-a luat ca emblemă o floare... 
Firesc, de vreme ce aici își 
are sediul cea mai mare în
treprindere florală din tara 
noastră, „Sere-Codlea“. Fer
mele, 13 la număr, intinse pe 
65 de hectare, iți atrag aten
ția de cum intri în localitate. 
Sint amplasate in stingă șo
selei ce duce spre Sibiu, in
tr-o aliniere perfectă, riguroa
să, așa cum este și munca ce
lor aproape 1 000 de artizani 
de aici (femei, în proporție de 
80 la sută), care, prin străda
nia și talentul lor. zilnic por
nesc spre piețe pînă la un mi
lion de garoafe, trandafiri sau 
trezii, cu prioritate pentru pia
ța externă. Nu este o muncă 
simplă, cum s-ar părea (vă
zută din afara spațiilor aco
perite cu folii din plastic), ci 
una care cere și un efort sus
ținut. o mare rezistentă fizică. 
Muncitoarea Liliana Pătrașcu, 
pe care am remarcat-o la o 
întrecere de handbal, desfășu
rată pe un teren' aflat chiar 
între sere, ne demonstra, răs
foind filele unui carnet de în
semnări, că parcurge In fle
care zi mai multi kilometri, 
trecînd de sute de ori printre

Timișoara

care felicităm federația de 
specialitate. Cu 4 mari maeștri 
și 12 maeștri internaționali 
(medie Elo de aproximativ 
2468 puncte), concursul oferă 
posibilitatea obținerii unei nor
me de mare maestru.

Partidele vor avea loc zilnic 
in sala Modex din centrul Ti
mișoarei. între orele 16—21, în 
ritmul de 16 mutări pe oră 
(40 de mutări în două ore și 
jumătate pentru fiecare jucă
tor). Arbitrii internaționali Paul 
Diaconescu și Angheî Vrabie 
vor asigura bunul mers al run
delor.

Parilt ȘTEFANOV

VALOAREA NU AȘTEAPTĂ NUMĂRUL ANILOR;
DAR... NICI NU SE SPERIE DE El!

De vorbă cu multiplul camp ion național de automobilism W. Hirsch vogel
• Vineri și simbâtă, la Bu

zău, se reia sezonul competi- 
țional la viteză, in coastă și 
pe circuit. Cu efe sentiment’ aș
teptați. Werner Hirschvogel. 
primul start, primul viraj ? 
— Cu o mare nerăbdare. Știu 
eu?> nu sint nici vinitor, nici 
pescar, dar cred ci este ace
eași nerăbdare, același freamăt 
cu care aceștia vor să simtă 
in nări mirosul primului car
tuș tras sau să audă clipocitul 
apei la primul aruncat de lan
setă al anului. După o iarnă 
petrecută in fața bancului de 
lucru, la prepararea mașinii, 
abia ajtept să simt pedala ac
celerației infundindu-se sub 
talpă. • Ce înseamnă. în linii 
mari, prepararea mașinii pentru 
concurs ? — înseamnă cam o 
mie de repere ale mașinii, 
poate mai multe, toate finisate 
la ordin de milimetru sau 
gram, tntr-un cuvint, înseamnă, 
cum vă spuneam, cam o iarnă 
de muncă, • Iar în mai... 
multe cuvinte ? Evident, nu vă 
cerem să dcsconspirați vreun 
..meșteșug" (dacă-1 află vreun 
adversar direct ?), dar ar fi 
interesant să aruncăm măcar 
;o privire in. laboratorul unui 
•campion-auto. — Să începem, 
•cu compartimentul cel mat 
'■cunoscut al unei mașini — mo
torul. De pildă, diferența intre 
cel mai greu piston și cel mai 
•ușor din cele patru nu trebuie 
să fie mai mare de o jumăta
te de gram ! Altminteri moto
rul. la turație maximă cum 
mergem noi, intră in vibrație 

răsaduri. „Tocmai de aceea 
sportul se înscrie ca o cerință 
pentru toți angajații • noștri, 
spre a Ie asigura o rezistență 
deosebită" ne spune ing. Gh. 
Cristoloveanu. cunoștință mai 
veche, fost handbalist la Bra
șov. gata insă de a veni și în 
sprijinul amatorilor de tenis 
din întreprindere (cu muncito
rul Edo Xscht printre anima
tori), șah (foarte îndrăgit în 
toate fermele) sau fotbal... fe
minin. Muncitoarele Gabriela 
ropa si Geta Grosu sînt ex
ponentele miuțelor fotbalistice, 
care angajează multe fete de 
aici și din localitate. Si tot ele 
sînt cele care — indiferent de 
sezon — se află in fruntea 
acțiunilor turistice de masă, 
organizate Ia Măgura. Bran sau 
Rîșnov, la Poiana Brașov sau 
Predeal.

„O tnindrie a Codlei ar pu
tea fi sî alte colective munci
torești din orașul nostru" ne 
sugerează prof. Virgil Langa, 
președintele C.O.E.F.S. Luăm 
în considerare sugestia și no
tăm : întreprinderea „Coloram", 
circa 2 000 de angajați, produce 
coîoranți pentru industria tex-

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag 2-3)

„TURUL 
CICLIST 

AL ROMÂNIEI44 
EDIȚIA 1987 u
..Turul ciclist al României" 

1987 se va disputa între 30 
august — 6 septembrie, parcur
sul cuprinzînd peste 1 100 km, 
împărțiți pe opt etape.

Iată traseul competiției : eta
pa I : București — Focșani 
(180 km); II: Focșani — Vaslui 
(145 km) ; III : Vaslui — Pia
tra Neamț (145 km) ; IV : Pia
tra Neamț — Suceava (102 
km) ; V : Suceava — Bistrița 
(175 km) : VI : Bistrița - Me
diaș (160 km) : VII : Mediaș 
— Brașov (142 km): VIII : 
Brașov — București (175 km).

și s<? sparge. Deci prepararea 
unui motor începe cu cintări- 
rea farmaceutică a pistoanelor. 
Apoi, o galerie de evacuare 
care nu are luciul oglinzii va 
răpi și ea pretinși cat-putere. 
tn fine, o gardă la sol mai 
înaltă cu un centimetru decit 
cifra ideală va duce la deze
chilibru in viraje, in timp ce 
un centimetru mai puțin va e- 
chivala cu riscul deteriorării 
mașinii la, primul hop,'Cam asta 
ar fi... • Am înțeles, fără să 
aflăm mai nimic, ne-am... fă-

Sorin SATMAR!

(Continuare tn pag. 2-3)
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Rubrică rezervată elevilor și studenților
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DESCALIFICAȚI !
mai greu eDin ce în ce 

de realizat rubrica de față ! 
Adevărul este că nici tinerii 
performeri nu prea mă ajută. 
Eleva Tamara Costache, bună
oară, n-a mai doborît un re
cord mondial de aproape două 
săptămîni ! Cred că inotătoarea 
ploieșteancă în loc să întoarcă 
acum în bazin, la 100 m liber, 
întoarce acasă paginile la chi
mie, ori la fizică, La fel și 
studentul Mihail Marin : a ob
ținut în iarnă, la Varșovia, ca
lificarea pentru viitorul turneu 
interzonal de șah, acum — ga
ta : victorii numai la... tabla 
de materii ! Noroc că mai exis
tă cronicari de sport cu fler. 
Am fost la Brăila, vreau să 
spun. Unde puteam găsi, du
minică, mai mulți liceeni ca 
la finala pe țară a „Crosului 
Tineretului" ? Și ce liceeni: 
mlădițele nelegitimate ale atle
tismului nostru !..,

— Nu vă supurați, întreb un 
organizator, aici sînt 
buni alergători ?

— Nu aici, clipește 
mul. Ceva mai încolo, 
cile acelea din dreptul

In clipa următoare 
mijlocul unui grup de 21 de 
tineri. Citesc pe tricouri: Dîm
bovița. Galați, Teleorman, 
Neamț, Sălaj etc, Respir rar 
și îmi iau avînt:

— Ziarul ..Sportul", cu bucu
rie. in mijlocul dumneavoas
tră,..

— Asta ne mai trebuia ! șop
tește unul.

— în mijlocul dumneavoastră, 
continui eu netulburat, pentru 
a vă solicita un interviu. întîi 
o întrebare, așa. de încălzire: 
aveți emoții ?

— N-avem emoții.

cei mai

•șiret o- 
pe băn- 
tribunei. 
eram în

n-a-— Bravo băieți ! Deci, 
veți emoții la plecare.

— Nu. Avem emoții la so
sire.

— Intr-adevăr, șe mai întîm- 
plă : conduci 2-3000 de 
și pe ultima turnantă 
unul din spate,..

față !
spate, că 

n-are cum să vină, 
adversarul in loc să 
dreapta cînd intră pe 
face la stingă. -

— Sau vine direct 
bună.

— Din
— Din

metri 
vine

față 
dacă

■
■ BASCHtTBAlIȘTIl FRUNTAȘI IA INTRFCSRE

Inlrecerile divizionarelor A 
și B de baschet participante la 
Daciadă se află în plină des
fășurare și urmează ca la sfîr
șitul acestei luni să fie cunos
cute echipele calificate pentru 
turneele finale. în Capitală, 
disputele sint găzduite de să
lile Rapid și Academia Mili
tară, pînă acum înregistrîn- 
du-se următoarele rezultate 
MASCULIN. SERIA I : 
tehnica : 90—73

■87—82 cu Steaua,
Rapid ; 
URBIS. 
URBIS : 
sanient : 1. Politehnica 5 p, 
Steaua 5 
Rapid 4 
cademia 
ICED, 
118—86 •

din 
doar 

facă la 
stadion.

din tri-

tribună?— Cine să vină din
— Adversarul.
— Uite, d-aia sînt frumoase 

unele întreceri de cros : cită 
candoare ! Măi copii, adversa
rul n-are cum veni din tribună.

— Ba are, că s-au dat tele
foane prin județe și s-a aflat 
că sîntem neaveniți.

— Ce sinteți ?
— Neaveniți.
— Nu există, băieți : Dacia- 

da are doar bineveniți !
— Ba, are și neaveniți, Ca 

noi, care am fost trimiși aici 
să concurăm alături de colegii 
noștri neinițiați în atletism.

— Și voi sinteți inițiați ?
— Inițiați, legitimațij nomi

nalizați, vizați spre â fi in 
unele loturi cooptați.

— Deci, nu concurați, ple
cați.

— Da, îngrijorați. Adică, des
calificați...

Vasile TOFAN

■
■
■

■
■

B

■

■

■

Poli-
cu URBIS. 

83—105 cu 
77—68 cu 

cu Rapid ; 
Rapid. Cla- 

2.
I p. 3. URBIS 4 p, 4. 
p. SERIA A Il-a : A- 
Militară : 91—87 cu

77—73 cu Dinamo, 
cu Automatica ; Di

namo : 82—31 cu Automatica. 
88—87 cu ICED ; ICED : 77—58 
cu Automatica. Clasament 
Academia Militară 6 p, 2. 
namo 5 p, 3. ICED 4 p, 4. 
tematica. 3 p. FEMININ — 
RIE UNICA ; Olimpia : 79—73 
cu Rapid, 77—65 cu Voința, 
8"—61 cu Politehnica ; Rapid :

Steaua :
106—94

88—76 cu

: 1. 
Di- 
Au- 
SE-

73—68 cu Politehnica, 93—71 cu 
Voința ; Voința : 73—58 cu Po
litehnica. Clasament : 1. Olim
pia 6 p, 2. Rapid 5 p, 3. Vo
ința 4 P, 4. Politehnica 3 p.

Turneul feminin continuă in 
sala Rapid, după următorul 
program : joi, ora 10 : Politeh
nica — Voința ; vineri, ora 10 : 
Olimpia — Politehnica ; sîm
bătă, de Ia ora 19 : Olimpia — 
Voința -și Politehnica — Rapid.

Returul turneului masculin 
va avea loc între 12—14 mai.

© O schimbare de ultim 
moment în finalul Diviziei B 
de tineret : (unicul echipelor 
feminine din grupa valorică 
7—11 se va desfășura, totuși. 
El va avea loc la Sf. Gheor- 
ghe, între 26—23 mai, cu par
ticiparea următoarelor forma
ții: Electro CSS Botoșani, Au
tobuzul CSS Focșani, Confec
ția CS$ Călărași, CSȘ Con
structorul Arad si Voința CSS 
Sf. Gheorghe.

© La Comisia de baschet a 
municipiului București se mal 
primesc înscrieri pentru cursul 
de arbitri care va începe la 
sfîrșitul acestei luni.

(Urmare din pag. 1)
bune, detașîndu-se Aurora 
Chin-Matei (loc I — 1984, II — 
1.980 și III — 1982), Maria 
Frelipceanu (III — 1984) și 
Victor Sîăiiescu (II — 1985 și 
III — 1986), prezenți și acum 
pe linia de tragere.

Competiția care începe onli
ne se va desfășura după noul 
sistem introdus anul trecut de 
Federația Internațională, vala
bil și la Olimpiada din 1988 — 
sistemul Grand F1TA. 
lui, sportivii înscriși 
în primele două zile 
ficări — trageri pe 
lungi (90 Și 70 m, bărbații; 70 
și 60 m, femeile) și scurte (50 și 
30 m, b+f) — rămînînd în con
curs doar primii 24. De acum 
întrecerile devin foarte specta
culoase, fiind eliminați, după 
fiecare distanță, ultimii patru 
sportivi, finala (la care numai 
contează rezultatele anterioare) 
reunind pe standuri doar opt 
trăgători.

Sperăm ca, la această ediție, 
reprezentanții culorilor noastre 
să-și înscrie în palmares, re-

zultatc cit mai valoroase și cit 
mai multe 
știut fiind 
concursuri 
dcrațici și

in baza 
participă 
la cali- 
distanțe

locuri pe podium, 
că ultimele două 

interne (Cupa; Fc- 
Cupa Olimpia) au 

evidențiat o creștere a numă
rului de sportivi și -sportive 
care bat la porțile afirmării : 
Diana Nicolaescu (Olimpia), E- 
Icua Cîrsiea si Angela Ștefan 
(Minerul Aninoașa), Mircea Fîr- 
dea si Ion Daclinian (Voință 
Satu Mare). Sorin Cvasniuc 
(Metalul Rădăuți) ș.a.

Intre disciplinele sportive 
practicate în țara noastră, dar 
nu numa! la noi prin marea-i 
diversitate și aplicabilitate, 
atletismul este, în fapt, spor
tul cu cel mai larg caracter 
de mase. Zeci de mii de ti
neri participă, săptămînă de 
săptăniină, Ia diferitele com
petiții ale atletismului. Pasul 
următor activității de mase 
este performanța, al cărei 
portativ nu arc doar cinci li
nii ca-n muzică el extrem de 
multe; de altfel și gama 
formanțelor este făcută 
mult mai mult': „note".

Dar pasul- acesta nu 
niciodată simplu, cum

este 
________ ____ . . ... poate

■ părea la orima vedere, cără- 
* rile performanței — fără in- 
— tenția de a speria și. implicit, 
J de a demobiliza pe cineva ! — 
“ fiind totdeauna extrem de dl- 
X ficile. Răzbesc, de regulă, nu 
“ doar cel mai ta'entați. ei și
■ cei ma> harnici, mai răbda-

tori, n 
avut îi 
sor sa 
omul i 
le jalo 
Dar, <1 
fesorii 
știu ei 
incepăl 
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a veni 
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(Urmare din pag. 1)

CODLEA NU ESTE NUMAI ORAȘUL FLORILOR.
(Urmare din pag. 1)

filă autohtonă, totodată are o 
mare pondere și la export. Pe 
cițiva dintre muncitori i-am 
cunoscut pe stadion, după ore
le de producție. Lăcătușul Vlad 
Toma venise la o „oră de să
nătate", cum ne mărturisește, 
împreună cu tovarășii și prie
tenii
Chifan 
Cușan. 
schimburi de mingi cu rezer
vele fotbaliștilor divizionarei C, 
Măgura. „Totul c să faci miș
care, mai ales acum cînd. în 
fine, primăvara s-a holărît să 
sc statornicească și pe melea
gurile" Codlci" conchide Vlad 
Toma.

Si tot o „cmblcmă“ a ora
șului ar putea fi întreprinde
rea mecanică, cu alți aproape 
2 000 de muncitori care fini
sează mașini agricole si piese 
de schimb, exportul situîndu-ss 
și aici în prim-plan. Nu este ui-

săi, mecanicul
și electricianul Viorel
Puțină alergare, cîteva

Vasile.

tat însă nici sportul, „jocurile" 
mai ales, propulsate de inginerul 
Octavian Căpitanu. pînă nu da 
mult rugbyst de frunte, acum 
director la întreprinderea de 
tractoare din Brașov. „Dacă 
rămînca la noi — ne spune 
cu o vădită amărăciune Gh 
Roșculeț, președintele asocia
ției sportive — cu ........
că ne formam o 
rugby !..." Este ceea 
duiește să realizeze 
flctist" al sportului cu balo
nul oval, ing. Gelu Melinte. 
fost titular al „naționalei", prin 
anii ’60. 
prinderi
Rugbyul are toate șansele să 
iasă... Ia
turile . .
alt pasionat ăl acestui sport, 
împreună cu elevii lui, de .la 
Liceul industrial de chimie.

Sigur, in drum spre mult do
rite împliniri, rugbyul va a- 
vea de concurat în primul rind 
fotbalul, sport cu o mare tra-

certitudine 
echipă do 
ce se stră- 
un alt „su

directorul unei între
cu profil zootehnic.

lumină, si prin efor- 
prof. Tiberiu Lupescu,

ADMINISTRAȚIA Of STAI LOTO-PRONOSPORT INTORMEALA

CÎ.ȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 3 MAI 1987
Categoria 1 (13 rezultate) : 4 variante 25% — autoturisme Da

cia 1300;
Categoria a 2-a (12 rezultate): 5 variante 100% a 

și 132 variante 25% a 4.G70 Iei;
Categoria a 3-a (11 rezultate) : 140

și 2901 variante 25% a 342 lei.
Report la categoria 1: 193.221 Ici.
Autoturismele Dacia 1300 de la 

participanților ; Nicolae Alcxandrescu . . . -
bovița ; Eva Spanyol din Miercurea Ciuc, Zah Aurel din Sălsig, 
județul Maramureș si Costel Croitoriu din Călărași.

variante 100% a
18.680 lei
1.367 iei

categoria 1 au revenit 
din Moreni. județul Dîm-

© Tragerea obișnuită Prono- 
expres de astăz,. miercuri. 6 mai, 
va avea loc in București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începind de la ora 15.50. Transmi
sia radio a desfășurării tragerii 
se va face la ora ’.6,15. pe pro
gramul i Numerele extrase vor 
fi .ransnalse la radio în reluare, 
pe programu II la ora 19, pe 
programu1 I la ora 23 și mîlne, 
joi. 7 mal. la ora 8,53 tot pe 
programul I.

© Pentru sfîrșitul acestei săp- 
tămînl. este de reținut că va a- 
vea loc o nouă TRAGERE EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES. 
După cum se știe, acest gen de

acțiuni, s-a remarcat, de fiecare 
dată prin gama largă a cîștigu- 
rilor atribuite ca și prin atrac- 
tivitatca și generozitatea formu
lei tehnice Intre altele, mențio
năm că se efectuează 6 extrageri, 
în cadrul a două faze, cu un to
tal d ti de numere. Jueînd cu 
variante de 25 Iei, puteți avea ac
ces la toate extragerile și. im
plicit. io toate cele 13 categorii 
de cîștiguri (dh care nu lipsesc 
autoturismele Dacia 1300 excursi
ile In Bulgaria și. desigur, im
portantele șl numeroasele cîști- 
gurl în numerar). Ultima zi în 
care vă mal puteți juca numerele 
preferate este sîmbătă, 9 mai 1

diție aici, mai ales la între
prinderea de mobilă, cu o e- 
chipă in „C“ și cu un an
trenor, Tase Sloian, care a 
preluat-o încă din tinerețe și, 
pe care iată, o conduce și a- 
cum, bind se află în pragul 
pensionării... Cea mai tînără 
formație din seria a 12-a (19 
ani, media de vîrstă). Măgura 
Codlea se mîndrește cu faptul 
dc a fi dat divizionarelor B și 
chiar A, cîteva duzini de ju
cători. Printre cei mai cu- 
noscuți — Stan, Unchiaș, fra
ții Kallo, Florescu.

Pentru dezvoltarea. sa gene
rală, sportul dispune la Cod- 
Ic-a de un atu remarcabil ; mai 
bine de jumătate din cei 
26 000 de locuitori ai orașului 
(elevi și tineri muncitori) sînt" 
cuprinși în întrecerile Dacia- 
dei, în timp ce două treimi sînt 
prezenți într-o activitate tu
ristică permanentă. Treceți în
tr-o duminică prin Codlea. Veți 
găsi pe străzi puțină lume. 
Toată suflarea orașului se a- 
flă la agrement, în pădurea 
care înconjoară masivul Mă
gura...

a\\\\\\\\\\w I 

I

I 

I

cut totuși o idee. Spuneți-mi, 
ați făcut 25 do ani rnotociclișm. 
adunind 7 titluri de campion 
național. De 9 ani ați trecut 
la automobilism, reușind și aici 
să îmbrăcați de două ori tri
coul cu tricolor. Cum e mai 
greu, pe două sau patru roți?
— Motociclismul e mai greu, 
automobilismul e mai frumos, 
• Prin ce ? — Pe două roți 
e mai greu fiindcă ești mai 
puțin protejat, apoi e și pro
blema suplimentară a echili
brului. Automobilismul iți dă 
in mal mare măsură satisfacția 
creației, bucuria constructorului 
șt a mecanicului. • Ați în
cheiat un an competițional 
bun, pierzînd la „fotografic" 
titlul de campion în fața lui 
Nicu Grigoraș. Care a fost cea 
mai reușită cursă în 1986 ?
— Indiscutabil cea de la Reși
ța, cînd, la mine acasă, am 
ciștigat clar în fața lui Gri
goraș. A fost o mare bucurie 
și pentru mine, dar mai ales 
pentru cei circa 30.000 de con
cetățeni al mei, prezenți la 
cursă. Fiindcă, să știți, Reșița 
e în primul rind un oraș de 
oameni care au mecanica in 
singe ; aici automobilismul a- 
trage mai mulți spectatori chiar 
decit fotbalul. Vă imaginați ce 
a fost cînd am ciștigat, înain
tea Daciei Pitești I, titlul de 
campioni pe echipe, © Intr- 
adevăr, a fost o performantă. 
Iar o amintire mai puțin plă
cută din anul competițional 
încheiat ? — Chiar două. Una 
personală — faptul că după- 
un an în care am dus „trena" 
în cel mai spectaculos campio
nat, cel de viteză, nu m-arn

regăsit și In „primii 10“ ai fe
derației, Al doilea, de fapt 
primul ca importanță, nici în 
1983 nu am rezolvat problema 
atît de ardentă a anvelopelor 
de concurs. Am văzut că „Spor
tul" a lansat o campanie pe 
tema materialului sportiv de 
producție internă, poate ne dați 
o mină de ajutor. ® Să în
cercăm, e chiar atît do „inso
lubilă" această problemă a an
velopelor de concurs ? — Cîtuși 
de puțin. Avem fabrici de an
velope renumite în Europa, la 
noi la Reșița am putea rezolva 
problema matrițelor. Din ace
lași material din care sînt fă
cute anvelopele de oraș, pe 
matrițele noastre însă (deci cu 
un diametru mai mic și pro
fil mai lat) s-ar putea turna 
anvelopele de concurs, de care 
avem nevoie ca de aer, $i asta 
fără efort, fără cheltuieli. Totul 
este să existe puțină preocu
pare. Și mai ales să se înțe
leagă că prin concursuri putem

afirm 
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ați 
Fiind 
să fi 
200 1 
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ACTUALITĂȚI E
în cadrul etapei a XX-a a Di

viziei B de tineret la volei s-au 
înregistrat următoarele rezultate:•

FEMININ, scria I: Chimia Tr. 
Măgurele — Confecția București 
3—1, știința Bacău — I.T. Bucu
rești 3—0, C.S.M. Oțelul Tîrgoviș- 
te — C.S.U.-I.E.F.S. Buourești
3—2, Metal 33 București — Cea
hlăul Piatra Neamț 3—0, Comer
țul Constanța — Confecția Su
ceava 3—0 (meci disputat în de- 
vans), A.S.S.U. Craiova — 
CHIMPEX Constanța 3—1; seria 
a n-a: Armătura zalău — „U“ 
Cluj-Napoca 0—3, EXPLORMIN 
Caransebeș — Spartac București

0—3,
Oradc 
șoara 
Maral 
goj a
Metal
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țe, cum a fost cazul anul tre
cut), precum și secții dc per
formanță la cluburile Dună
rea, Oțelul și la asociația 
Gloria IMN. fucrcdibil dar a- 
devărat !

Cauzele care au condus Ia 
această stare do lucruri sînt, 
după părerea noastră, urcă
toarele: o slabă și incor e- 
tentă activitate de selecție; un 
proces de instruire defectuos, 
datorat lipsei de pasiune și de 
pricepere a majorității tehni
cienilor (după plecarea antre
norilor P. Mihâi și D. Gheor
ghiu nici un alt antrenor nu 
a reușit să se impună prin 
descoperirea șl instruirea u- 
nor talente autentice): nelua- 
rea la timp a măsurilor care 
să conducă La redresarea 
boxului gălățean.

$i toate acestea în contex
tul existenței la 
bogate tradiții, 
surse umane gi 
riale 1

piat. ueriva dvxuiui ijuiaveasi jumun — vim «.«cc Tclemac ----------------

BOXUL GĂLĂTEAN, ÎN DERIVĂ!
5 7

Evoluția penibilă a sportivi
lor dc la B.C. Galați (echipă 
formată din boxeri șl de la 
-.Ite secții din -raș ! î) în 
întrecerii^ din cadrul Campio
natului național de box pe e- 
chipe (îndeosebi în partidele 
eu București șl Prahova Plo
iești). în care s-au înregistrat 
an număr nepermls de aban
donuri. ne obligă să revenim 
asupra situației boxului gălă- 
țean. Cu cîțiva "ni în urmă, 
i-au Tas repetate semnale de 
alarmă, ea urmare a făptu
ită că pugilatul gălățoan — 
altădată disciplina îndrăgită și 
sprijinită, cafe a lansat în a- 
rena performanței sportivi de 
certă valoare — se îndrepta 
spre o evidentă... stare de 
criză. Ne așteptam să fie lua
te măsuri radicale și eficien
te, dar aceasta nu s-a îhtîm- 
plai. Deriva boxului gălățean

este astăzi mult accentuată, 
mal ales după ce Sandu Tîrî- 
lă și Georgică Donici au a- 
bandonat — după o frumoasă 
carieră — boxul de perfor
mantă. La ora actuală a mai

rămas în cursă doar campio
nul ionel Panaite, dar șl a- 

- cesta se află spre sfîrșitul ac- 
tivitățd compctiționale.

Este de-a dreptul îngrijoră
toare situația actuală a boxu
lui de la Dunăre, unde există 
un club de specia’ltate (dar 
incapabil să încropească o e- 
cliipă competitivă, fiind obli
gat, pentru a se prezenta în 
competițiile oficiale, să re
curgă la boxeri — scnjorl sau 
juniori — chla’- din alte Jude-

Galați a unei 
excelente rc- 
baze mate-
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„CLASAMENTUL
Cele 18 diviziondre - de

In cadrul . etapei a 25-a a 
Diviziei A. oaspeții au realizat 
cea mai bună recoltă a lor din 
stagiunea de primăvară, ago
nisind nu mai puțin de 8 punc
te (2 victorii și 4 remize). Alt
fel spus, gazdele și-au trecut 
în cont restul de 10 puncte 
(ele s-au impus doar în trei 
jocuri) din totaluț tradițional 
de 18. Această replică destul 
de viguroasă a formațiilor oas
pete a avut urmări asupra ierar
hiei primului nostru eșalon, cu 
implicații în cele două zone ale 
clasamentului, unde lupta pen
tru Cupa U.E.F.A., dar mai a- 
les pentru evitarea retrogradă
rii, devine tot mai pasionantă. 
. Să vedem care este confi
gurația „clasamentului adevă
rului", în jurul căruia calcu
lele se înmulțesc, acum, cînd 
caravana Diviziei A a trecut
și de „borna 25" a 
său parcurs.

actualului

1. Steaua + 20
2. Dinamo + 10
3. Victoria + 4

4-5. F.C. Argeș + 3 (+ 3)
Petrolul + 3 (+ 3)

6. Sportul Stud. + 1 (+ 7)
7. F.C. Olt + 1 (0)
8. F.C.M. Brașov — 1
9. „U" Cluj-Napoca - 2 (+ 9)

10. Corvinul - 2 (+ 1)
11. Univ. Craiova - 2 (- 1)
12. Otelul - 2 (- 3)
13. Jiul — 4 (— 7)
14. S.C. Bacău - 4 (-12)
15. Rapid — 4 (—15)
16. Gloria — 6
17. Flacăra — 7
18. Chimia — a
Care ar fi concluziile la in

trarea în ultimul sfert al în
trecerii ?

Atrage în primul rînd aten
ția acest +20 al echipei cam
pioane, Steaua, care continuă 
spectaculosul său sprint, distan- 
țîndu-se la nu mai puțin de 
10 puncte de tradiționala sa 
rivală, Dinamo.

Se pare că pe moment duelul 
pentru Cupa U.E.F.A. se poartă

MULT A FOST PÎNĂ LA
DESCHIDEREA SCORULUI

AȘTEPTĂRI NEONORATE
Minerul .Paroșeni ~ F C Maramureș 0-0

Tractorul Brașov —Drobeta Tr Severin 4 0 (0-0)
Dc la inccput și pînă. 

la ultimul fluier de ar
bitru am urmărit un joc 
disputat în sens unic, 
spre poarta mult încer
catului Martologu. șl 
cu toate acestea, în po
fida unei nete superio
rități teritoriale, a nu
meroaselor situații de 
gol (inclusiv un penalty, 
acordat în min. 27 și 
ratat de Bența). Tracto
rul n-a transformat, 
timp de 45 de minute, 
nici una dintre ele, 
spre disperarea suporte
rilor ei, dornici ca for
mația favorită să eva
deze din zona pericu
loasă.

Mult a' fost, însă, pînă 
la deschiderea scorului, 
reușită de MUREȘ AN 
imediat după pauză. Din 
acest moment. în ciuda 
cîmpului de joc înmu
iat de ploaie, ofensiva 
brașovenilor a căpătat 
un plus dc lticicfitate și 
golurile au curs : 3 in
tr-un interval de nu
mai 7 minute. Două ac
țiuni, cu același eroi, pe 
același traseu parcurs 
de balon, Hintea — An- 
ghel — FOI.BERT, au 
fost concretizate de ul
timul. în min. 61 și 83 
Apoi a fost rîndul lui 
BENȚA (jucătorul nr. 1 
al echipei, clarvăzător și 
întreprinzător — deopo
trivă) să pecetluiască, 
printr-un șut sec. sco
rul la 4—0. un scor dă
tător de speranțe pentru 
„tractoriști" în temerara

SELECȚIE LA VIITORUL PITEȘTI
Centrul olimpic- de pre

gătire a juniorilor la fotbal 
Viitorul Pitești organizează * 
în perioada 11—14 mai a.c. 
o acțiune de selecție, după 
cum urmează :

ADEVĂRULUI"
Id plus 20 iu minus 8

in... 3 (Victoria, F.C. Argeș și 
Petrolul), deoarece ‘o altă pre
tendentă. Sportul Studențesc, 
se află la două lungimi, dife
rență conferită de punctul pier
dut de studenți in Regie, co
roborat cu victoria ploieșteni- 
lor la Buzău și cu remiza pi- 
teștenilor in Giulești.

în subsol, ițele se încurcă și 
mai mult. Rapid și S.C. Bacău 
au mai pierdut un tempo, fă- 
cind un îngrijorător pas spre 
zona „nisipurilor mișcătoare", 
în schimb, „11“ Cluj-Napoca și 
Oțelul, prin cele două remize 
prețioase realizate duminică, au 
urcat- o treaptă spre „mijlocul 
liniștit" al plutonului. acolo 
unde F.C.M. Brașov, pierzînd 
luni la poalele Tîmpei, în 
fața .liderei autoritare a clasa
mentului. a schimbat semnele 
din dreptul cifrei 1.

Una din surprizele etapei trecute a fost remiza obținută de Oțelul 
Galați pe terenul Sportului Studențesc. A fost o dispută interesantă, 
In pofida terenului greu, cu pînze de apă. In fotografia noastră, fun
dașul central bucureștean Mircea Popa (în stingă) încearcă să se 
opună atacului executat de... fundașul gălăfean G. Ion, care va marca, 
în cele din urmă, golul... punctului de aur Foto: I. BĂNICĂ

lor tentativă de supra
viețuire în eșalonul se
cund.

De partea cealaltă, 
Drobeta (fără antreno
rul Lupescu pe banca 
conducerii tehnice) a a- 
vut „suflet" să reziste 
pe baricade pînă la des
chiderea scorului. în 
avanposturi s-a văzut 
rareori, primul și... ul
timul ei șut la poarta 
lui Digan fiind înregis

Iată un scor (alb) care 
reflectă cum nu se poa
te mai bine fizionomia 
acestei partide așteptată 
— în zadar 1 — cu mare 
interes. Spunem în za
dar pentru că, dincolo 
de rezultat și fotbalul 
etalat de cele două com
batante a fost de slabă 
calitate. Să fi contribuit 
atît de mult terenul (su
prafață de. joc neîngri
jită) și ploaia la redu
cerea „cotei- de fotbal ? 
După joc, conducătorii 
celor două echipe ofe

Priviri spre eșalonul secund

trat abia în min. 38. Da 
următorul (min. 84), 
mingea plasată de Palea, 
pe lingă, portarul ieșit, 
s-a oprit în... noroi.

Arbitrul Aurel Grania 
(Bistrița) a condus bine 
următoarele formații :

TRACTORUL BRAȘOV: 
Digan — ANGHEL, HIN
TEA, Crăciun. Mureșan 
— GHIOANE, BENȚA, 
FOLBERT. Beleaua (min. 
77 Hîrsean) — Moarcăș 
(min 80 FI. Vasile). Han- 
drea.

DROBETA TR. SEVE
RIN : MARTOLOGU — 
Dumitrâseută, DAVID. 
CALIN, Cotae (min. 66 
Chiroced) — Iovan. U- 
drea (min. 66 Pavel), A- 
dii. Palea — SC1RLETE, 
Păuna.
Gheorghe NiCOLAESCU

reau drept explicații nu
mărul mare de acciden
tați. Dar dacă, de pildă. 
Lixandru (la Minerul) 
sau Mia (la Baia Wțgre) 
nu au jucat. în schimb 
Tulba („întindere" — ni 
s-a spus), Borieeanu 
(„miozită") și Mureșan 
(„entorsă) au fost pe te
ren. Că nu prea s-au 
văzut, asta e altceva. Și, 
oricum, de la F. C. Ma
ramureș, echipă bine 
plasată pentru atacul fi
nal al promovării în A. 
altceva dorea publicul 
să vadă. Dar vioara I 
a meciului a fost totuși 
echipa din Paroșeni. Ea 
a acționat mai legat, nu 
s-a mulțumit să respingă 
acțiunile de atac ale for
mației oaspete, ci a și 
construit, ratînd situații 
bune ca acelea din min.

rioada 1 august 1971 — 30 
iulie 1972

® în zilele de 13—14 mai 
pentru cei născuți în pe
rioada 1 august 1970 — 30 
iulie 1971

La această selecție pot 
participa numai Jucători le
gitimați.

Azi, la Cugir,

în Cupa României

METALURGISTUL - 
DINAMO BUCUREȘTI
Așa cum am mai anunțat, 

azi, la Cugir, se va disputa 
ultima partidă a „șaisprezeci- 
milor" din Cupa României, 
care opune formațiile META
LURGISTUL (divizionară C) și 
DINAMO BUCUREȘTI. Meciul 
va începe la ora 15.30

Săptămina viitoare, la Plopeni

ROMÂNIA - TURCIA
In preliminariile CE. (juniori I)

Miercuri 13 mai, reprezenta
tiva națională de juniori a 
României va lua startul în pre
liminariile C.E. (juniori I). Ea 
va întîlni, la Plopeni, echipa 
similară a Turciei. întîlnirea 
este programată la ora 15. 
Reamintim că din această gru
pă mai fac parte reprezentati
vele Austriei si U.R.S.S.

30, cînd Crăciun șl Să- 
lăgean au alunecat în 
mijlocul careului, porta
rul maramureșean Feher 
fiind salvat de la o si
tuație periculoasă : . sau 
în min. 61, cînd funda
șul Pinter a stopat în 
ultimul moment o situa
ție ce se anunța difici
lă în fața porții sale. Cu 
atacanți ca Dinu Mol
dovan (golgeterul echi
pei — 14 goluri) și Tul
ba. altceva se spera de 
la F. C. Maramureș. Dar 
primul nu s-a văzut de- 
cît de vreo două ori (o 
singură dată mai peri
culos, în min. 87, cînd 
a șutat pe lîngă poartă). 
Iar Tulba. comod, lipsit 
de combativitate, a ex
pediat (min. 45) o ex
celentă centrare de pe 
stingă, fază continuată 
de Roatiș și Năprădean, 
dar veteranul Honlan, 
mereu tînăr. s-a aflat la 
post. Mai periculos, mai 
..pe fază" ni s-a părut 
Laiș.

Arbitru! M. Stoenescu 
(București) a condus 
bine echipele :

MINERUL : HOMAN — 
Dodenciu, Buzduga. LE- 
LEȘAN, Ghișan — Ma- 
tula (min. 71 Lăzăroiu). 
Dicut. Crăciun. Nlcliimîș 
— Sălăgean (min. 46 
Barbu), BALTARU.

F. C. MARAMUREȘ : 
Feher — Pinter. IGNAT. 
Buzduga. Boțea — Nă
prădean. LAIS. Sabău. 
Roatiș (min. 46 Boricea- 
nu : min. 90 Mureșan) — 
D, Moldovan. Tulba.

Mircea TUDORAN

Acțiunea de selecție se va 
desfășura pe baza sportivă 
a Clubului Sportiv Școlar 
Aripi Pitești — din cartierul 
Craiovei —, Școala genera
lă nr. 11. între orele 10—18

Sportivii admiși benefi
ciază gratuit de cazare și 
masă, avind totodată con
diții de școlarizare în mu
nicipiul Pitești.

Informații suplimentare la 
telefonul 970/42849.

i'

Ștefănescu
tllnim și uu microinicrtiu cu 
Marius Lăcătuș. La întreba
rea „Cu cine vreți să cădeți 
în primul tur din C.C.E.
Lăcătuș a răspuns scurt și 
cuprinzător.: „Azi Steaua nu 
mai are complexe în fața 
vreunui adversar. Avem men
talitate de învingători, sin- 
tem conștienți și de valoarea 
lotului și a echipei, care s-a 
dovedit cca mai bună din 
Europa".

i A PRINTRE CEI MAI BUNI 
: JUCĂTORI ai formației bra- 
: șovene s-au aflat mai vîrstni- 
j cil C. Ștefănescu și Avădanei. 
! Fostul craiovean a încercat, 
i pe ci‘ i-a fost cu putință, în 
î fața ofensivei declanșată de 
1 campioni, să organizeze și să 

calmeze replica sistemului de
fensiv,' iar Avădanei, neobosit 
din „16" în „16", și-a probat 
din nou tăria șutului, cu con
secințe neplăcute pentru... 
Bumbescu: la o lovitură libe
ră executată, în min. 64, min
gea trimisă de Avădanei l-a 
lovit cu o asemenea forță pe 
stoperul de marcaj al Stelei 
(din .nou exemplar prin dă
ruire'și oportunitate în Inter
venții), Incit acesta a căzut 
ca... trăznit a Apropo de șu
turi puternice Polgar a vă
zut balonul expediat de Hagi, 
la golul doi at ia după ce a- 
cesta poposise în plasă; în- 
tr-atît de surprinzătoare a 
fost „execuția" (de la margi
nea suprafeței de pedeapsă, 
lateral stingă), scurt, aproape 
fără pendulare 0 în progra
mul edita*  de organizatorii 
meciului, F.C.M. Brașov — 
Steaua, pe contrapagina re
zervată formației oaspete în-

• în zilele de 11—12 mai
pentru cei născuți în pe

• C. GHEORGHE A FOST unul dintre cci mal buni jucători 
vîlcenl în partida de la Slatina. In prima repriză, îndeosebi, 
plecat de cîteva ori din linia a doua a fost oprit cu prețul 
unor faulturi de fundașii centrali Minea și Mihali; ambii pri
mind. dlr această cauză, cartonașe galbene. C. Gheorghe a ra- 

1 tat și o mare ocazie care, transformată, ar fi descumpănit eclii- 
■ pa gazdă. Ratarea l-a... descumpănit chiar pe el, randamentul 
• scăzîndu-1 treptat spre finalul meciului. 0 Mijlocașul coordo- 
: nator al Iul F.C. Olt, Eftimie, a început bmc meciul, a execu

tat periculos toate cornerele primei reprize, a pasat precis.
i După pauză însă, a avut o perioadă mai slabă, dar a fost... 
i ■ trezit la realitate de bubuitul neobositei tobe șl de grupul activ 
i al suporterilor formației gazdă, a accelerat în ultimele 20 dc 
i minute, a marcat un gol din acțiune personală și a limpezit 

iarăși jocul echipei sale 0 Antrenorii lui F.C. Olt. Gheorghe 
Constantin și Nicolae Ivan, afirmau — independent unul tie 
celălalt: „combinăm iute și derutant pînă in preajma careului, 
dar șutăm rar și imprecis". O explicație concretă, la punctele 
pierdute. în această primăvară, pe teren propria.
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• DUPĂ MAI MULTE 
JOCURI (pe teren propriu) în 
care a părut stingherit de 
marcajul strîns. Vaișcovici a 
făcut un meci bun în compa
nia Sportului Studențesc, va- 
lorificîndu-și pasul lansat și 
tehnica subtilă în duelurile 
individuale. S-ar putea ca 
Vaișcovici să ajungă la cota 
pe care cronicarii i-o acordă 
de vreo doi ani și care nu a 
fost întotdeauna onorată • 
Moment de stagnare în evo
luția talentatului Burchel. El 
ar trebui să-și asume cu mai 
mult curaj rolul pe care l-a 
avut Hagi în echipa alb-ne-

i
|

0 S.C. BACĂU si „U“ CLUJ-NAPOCA au avut titulari ihutl- 
lizabili. La băcăuani Burleanu continuă să fie accidentat, iar 
la clujeni, Cîmpeanu II șl Sabău sînt șl el accidentați. Cu cite 
două cartonașe galbene, Mezaroș și Bucur au privit șl ei me
ciul de pe tușă. Tn ciuda acestor absențe, meciul a fost de bu
nă factură 0 Momentul psihologic al meciului de la Bacău 
s-a petrecut în minutul 34, cînd Andronic a ratat lovitura de 
la 11 m. Dacă ar fi înscris, poate că victoria n-ar ii scăpat 
echipei pregătite de Nicolae vătafu 0 Veteranul de vîrstă al 
„șepcilor roșii", portarul Caval, rămîne... stîlpul echipei, tn me
ciul de la Bacău, el a apărat cu o mare siguranță, salvîndu-și 
echipa de cîteva goluri. în minutul 82. după un sprint de a- 
proximativ 28 de m, pentru a degaja un baton din afara ca
reului. Caval a clacat, suferind o ruptură de fibre muscu
lare. El a revenit șchiopătînd în poartă, cerînd cu insistență în
locuirea, care s-a și produs, în minutul u-rmător, Iașco luîndu-1 
locul între buturile clujene, și rezerva lui Caval a scos cîteva 
mingi grele.
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0 LA PLOIEȘTI, în fiecare 
zl de luni, antrenorii de fot
bal se întîlnesc și discută 
meciurile echipelor lor. Un 
adevărat colocviu despre fot
bal. Mai toți au fost colegi la 
Petrolul (Dridea > și II, Mol- 
doveanu, Mo anu, Iuhasz, 
Fronea. Pal, Maroși). Cînd 
s-au întîlnit ce teren, însă.

grilor 0 Cu totul remarcabil 
jocul lui Mario Agiu, care _a 
urcat pe nesimțite — după pă
rerea unora — pe locul doi în 
clasamentul ccntralilor-iibero 
din fotbalul nostru. 0 Antre
norul Marica trăiește mult 
prea intens meciurile, ceea ce 
n-ar fi rău, cu condiția de a 
nu o face șl pentru public. El. 
părăsește deseori „cușca" 
băncii antrenorilor, avintînț 
du-se pînă spre linia de mar
gine a terenului, ceea ce con
trastează cu sobrietatea an
trenorului principal Mircea 
Rădulescu..

relațiile nu au mal fost așa 
de amicale. La Mizil, Moldo- 
veanu l-a învins po Mocanu 
cu 3—8: duminică, la Buzău, 
Dridea I a cîstigat cu 1—0 
cînd Moldoveanu adusese un 
evident reviriment în echipa 
buzoiană =i multe speranțe. 
0 în minutul 90 al meciului 
de la Buzău „banca Petrolu
lui", cu antrenori, jucători și 
conducători, a venit ia mar
ginea terenului și a început 
să strige: ..timpul, arbitrule". 
I. Igna a ridicat un deget în 

„bus și le-a amintit dc minu- 
L 0*1  de prelungiri, pe care îl

Simțise șl Iată. Petrolul a 
marcat golul în acel minut 
de 'prelungiri 0 Duminică, la 
Buzău, a nlouat toată ziua, 
dar 12 000 de speetători au 
venit la stadion. Trecînd pes- 

■ ie amărăciunea. înfrîngerii e- 
chlpei favorite, acești adevă
rat! spectatori au avut cu 
toții o comportare ireproșa
bilă față de ambele echipe și 
arbitri. O adevărată lecție dc 
sportivitate. de civilizație. 
* Mircea Sandu este complet 
refăcut după operația de la 
gen.unchi. Și-a reluat pregăti
rile șl speră să revină cit mai 
curînd pe gazon.

l
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M. Sandu
e DOUA „FAZE" MAI PUȚIN OBIȘNUITE pc stadioanele j 

noastre de fotbal petrecute duminică, la Petroșani, în timpul ă 
meciului Jiul — Corvinul. Prima s-a petrecut în min*.  29: Băluță j 
execută (excelent) o lovitură de colț gata-gata să intre în j 
poartă. Dar nu a intrat pentru că ea a fost ’•espinsă ou capul. ? 
De cine credeți ? Nu de vreun fundaș al hunedorenilor, ci de... j 
înaintașul Jiului, Vancea. „Am vrut să pasez lui Timofte, dar ' 
a ieșit altfel**,  explica Vancea la cabine. A doua a avut Ioc | 
în min. 38: o centrare de pe dreapta a depășit buchetul dc ju- ț 
cători din fața porții Jiului și mingea se „scurgea**  spre linia | 
de margine. Boitor/portarul minerilor, alerga să o prindă și a 
să o readucă, cu piciorul, spre earcul de 16 m pentru a de*  ; 
gaja apoi, terenul. în acest moment un copil de mingi intră î 
în teren și i-o pasează. Conducătorul partidei. Ad, Moroianu, î 
oprește, bineînțeles, jocul și îl reia regulamentar, cu o „minge j 
de arbitru**  O Excelent a Jucat duminică Mulțcscu. pc post de ; 
libero. Asta însă după minutul 67 cînd titularul postului la = 
Jiul V. Popa, a fost înlocuit cu Găman. Acesta a jucat însă i 
în linia de mijlocași, iar Mulțescu a luat locul lui v, Popa, j 
• „Azi nu vom putea alinia fermația-standard. Ne lipsesc o ; 
sumedenie de «piese» de bază: Klein Văetuș. Dubinciuc și 5 
Bozga sînt accidentați iar Nicșa are două cartonașe galbene. 2 
Așa că am fost nevo.lți să venim la Petroșani cu doar două : 
rezerve: •>ortaru’ Ciucur șl mijlocașul Badea" — ne spunea ; 
înainte de meci P. Epure, din conducerea secției dc fotbal a j 
clubului hunedorean. Nu e mal puțin adevărat că șl Jiul a = 
fost lipsit dc doi jucători: Lasconi (încă nercfâcut) și Neagu - 
(suspendat). ?
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CONTINUĂ SERIA SUCCESELOR ROMÂNEȘTI LA CE. DE HALTERE
(Utmare din pag. I)

■ concurenți. Cere însă 169 kg., 
ceea ce ar fi constituit și un 
nou record mondial: ridică 
haltera, dar — ce păcat! —
nu izbutește să o fixeze. Ori
cum insă, medalie de aur. la 
stilul smuls.

Emoțiile continuă : Socaci
ratează prima încercare. la 
„aruncat", la 197 kg. Ne-am 
întrebat o clipă dacă n-a in
trat la o greutate prea mare. 
Dar nu. îndoiala s-a spulberat 
repede, Socaci ..aruneînd" la a 
doua încercare 202,5 kg (co- 
rectînd astfel un vechi record 
național al lui 
aceeași greutate 
și de Ghidicov.
nou 
urcă 
clipă de ezitare, 
efort supraomenesc 
ză, și... 210 
cerește titlul la

dalia de argint (repetăm, a 
fost atît de aproape de aur !) 
și satisfacția unui nou record 
național la total, superior eu 
10 kg vechii performanțe. 
Bravo Andrei !

Rezultate tehnice, cat 75 kg 
(29 concurenți) : smuls 1. AN
DREI SOCACI 165 kg. 2. Bo
rislav Ghidicov 165 kg. 3. A- 
lexandru Varbanov 160 kg. 
Aruncat 1- Varbanov 210 kg. 
2. Socaci 202,5 kg. 3. Ghidicov 
202.5 kg. Total 1. Varbanov 
370 kg. 2. Socaci 367,5 kg. 3. 
Ghidicov 367,5 kg. 4. David

Morgan (Angiia) 345 kg. (de 
remarcat la ce nivel s-a si
tuat întrecerea fruntașilor, 
față de restul „plutonului") 5. 
Hardmuth Bauermeister (R.D. 
Germană) 330 kg. 6. Gabor 
Bertus (Ungaria) 322,5 kg.

Iată și rezultatele 
67,5 kg, unde noi 
reprezentant : 
(Bulgaria), 
'(U.R.S.S.), 
Germană).
run cat, cit 
total.

1.
2. I.

3. J. 
atît la
și — i

la cat. 
nu am avut

M. Petrov
Milltosian 

Kunz (R.D. 
smuls și a- 

firește — la

in rcgdla ricdiclCH (Belgia) id caiac-canoc

AUREL MACARENCU VICTORIOS
ÎN 3 PROBE!

La Mechelen. în Belgia, in 
prima mare regată internațio
nală a anului au luat startul 
caiaciști și canoiști din 23 de 
(ări. Campionul mondial Aurel 
Macarencu a avut o evoluție 
de excepție cîștigînd toate 
cursele de canoe simplu. La 
500 m : 1. Macarencu 1:53,64. 
,2. Kalinicenco (URSS) 1:55,88, 
3. Pinczura (Polonia) 1:56,09; 
la 1000 m: 1. Macarencu 4:01,20.
2. Klementiev (URSS) 4:04.89,
3. Pinczura 4:05,22 : la 10 000

m : 1. Macarencu 50:45,48, 2. 
Klementiev 50:58,24, 3. Sabijan 
(Iugoslavia) 51:18,14. O fru
moasă evoluție a avut și echi
pajul nostru de caiac dublu 
Daniel Stoian — Angelin Velea: 
locul 2 la 1000 m și locul 3 
la 500. Alte rezultate : K 4 
(Popa, Lețcae, Polocoșer, Con
stantin) locul 3 la 10 000 m. 
locul 4 la 1000 m . K 2 f (Bor- 
cănea. Munteanul locul 2 în 
proba de 4000 m

BASCHETBALIȘTH ROMÂNI, PE LOCUL I

ÎN TURNEUL DIN R. D. GERMANA

Cioroslan) — 
fiind ridicată 
Ultimul, din 

sa încercare ! 
Varbanov. O 

dar cu un 
redresea- 

kg. cu care cu- 
aruncat. O 

însumare a rezultatelor care ti 
aduce lui Andrei Socaci me-

la ultima 
pe podium

OAUTAHA PE EȘICHIER
• Turneul 

Hyeres a fost 
vietica Nona Gaprir.dașvili, eu 
10 p din 11 posibile. Locul șase 
a fost ocupat de Elisabeta Po- 
iihroniade (România) cu 6,5 p.
• Maestrul polonez lasni- 

kowski a terminat victorios în 
turneul de la 
p, urmat de 
viei, cu ‘8 p.

® Alexandr 
noul campion 
cesta fiind, de 
său titlu. El 
baraj (3—1) pe Valeri Salov.

feminin de la 
ciștigat de so-

Varșovia, -cu 8.5 
sovieticul Petke-

Beliavski este 
al U.R.S.S.. a- 
fapt. al treilea 

l-a întrecut în

NOTAȚII PE MARGINEA C.M. DE HOCHEI
întrecerile recent încheiatei 

grupe A a Campionatului Mon
dial de hochei desfășurate pe 
patinoarele Wiener Stadthalle 
și Donau Park, aceleași care 
au găzduit, de exemplu, și me
ciurile C.M. din 1967, au fost 
urmărite de 195 005 de specta
tori.

Citeva date statistice de la 
această cea mai însemnată com
petiție a hocheiului mondial, 
mai plină de surprize ca ori
care alta dintre ultimele edi
ții, cea mai mare fiind desigur 
victoria finală repurtată de re
prezentativa Suediei.

• Trofeul pentru fair-play : 
1. Elveția 109 minute de pena
lizare, 2. U.R.S.S. 125 min., 
R. F. Germania 129 min., 
Finlanda 
slovacia 
152 min., 
8. S.U.A. 
cele mai 
pe banca de pedeapsă le-au 
făcut canadianul Foligno (34) 
si americanii Wolanin (32) și 
Johnson (28).

3. 
______  __ ..ui., 4.

133 min., 5. Ceho-
141 min.. 6. Suedia

7. Canada 178 min.,
208 min. Individual, 

multe minute de stat

buni portari
1. Beloșeikin

Cei mai 
ai competiției : 
(U.R.S.S.) 11,60 (coeficient în
tre șuturile primite si cele a- 
părate), 2. Hasek (Cehoslova
cia) 16,88, *....................... -
dia) 20,70.
• Titlul 

peană (pe 
stabilit după desfășurarea întil- 
nirilor preliminare) a fost a- 
cordat echipei 
tice.
• Golgeterul 

fost 
iov.

: Reprezentativa masculină de 
baschet a României a cucerit 
locul I în turneul disputat în 
R. D. Germană, in localitatea 
Bernau. Selecționata țării noas
tre a obținut victoria în toate

cele patru partide susținute și 
a totalizat 8 p. Au urmat-o în 
clasament : 2. R. D. Germană 
7 p, 3. Cehoslovacia-tineret 6 
p, 4. Ungaria-tineret 5 p, 5. 
.,Polonia“-Varșovia 4 p.

3. Lilljoebjorn (Sue-

de campioană euro- 
baza clasamentului

Uniunii Sovie-

competiției
Vladimir Kru-sovieticul

cu 11 goluri marcate.

a

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR NOȘTRI JUNIORI LA BUDAPESTA
La Budapesta, a avut loc 

Turneul internațional de lupte 
libere al Ungariei pentru ju
niori, la care au participat 
concurenți djn Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia. România și 
Ungaria. Juniorii români, în
soțiți de antrenorii Alexandru 
Geantă și Alexandru Motorga,

au avut o frumoasă comporta
re : Romică Rașovan (cat. 50 
kg) și Radu Ana (54 kg) au 
cucerit primul loc, Florin Moi- 
sache (81 kg) s-a clasat p« 
locul 2. iar Teodor Vlad (68 
kg) și Petrișor Cruceanu (-! 88 
kg) au ocupat locul 3

r
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NOI SI NOI „SPORTURI"!

I

Pentru că. se pare, nu mal 
ajung ramurile sportive, toa
te cite sînt. și, în orice caz, 
se adună citeva zeci, fel de 
fel de „inovatori". Iși pun 
mintea la serioasă * contribu
ție și inventează noi șl noi 
sporturi. Că. cel puțin deo
camdată. acestea sînt practi
cate doar de proprit inventa
tori. hai cel mult acolo și 
de cîțiva dintre aproplatil lor. 
aceasta este cu 
tctul altceva șl ■
nu-1 demobili- ■
zează pe febrilii |
inventatori. Tre- . 
bule să știți în
să că fiecate dintre 
bucură de o anume ____
larizare. pe care, de regulă, 
„inventatorul" o plătește din 
propriul buzunar, cu speran
ța că 4ntr-o zi... De celebri
tatea se plătește I Șl încă 
scump...

In țările alpine europene, 
spre exemplu, a fost pus în 
practică. Badgastelnul. fiind 
gazda primei competiții, un 
nou sport (nu știm însă nu
mele „inventatorului" șl poa
te că nici n-are vreo impor
tanță) denumit .ski-golf". 
Este o combinație între o 
coborîre pe schiuri șl jocul 
de golf. Printre partîcipanți 
s-au aflat însă.. să vezi șt să 
nu crezi, sportivi celebri pre
cum schiorii Pirmin Zurbrig
gen. Franz Klammer, auto
mobilistul Walter Rohrl, fot
balistul Franz Beckenbauer 
etc...

Un oarecare Laurent Graf- 
fin a inventat „Roll’ex".

Un sportiv folosind patine cu 
rotile este propulsat, de o 
simplă roată, cu ghidon și 
cu un mic motor. Evident 
motorul face să se tnvirtâ 
roata, sportivul o ghldonează 
și-l tractează, cu o viteză 
(deocamdată 1) de pînă la 
60 km/h.

...In California a luat naș
tere așa-numltul ~ 
cing", care

Contrapunct

ele se 
popu-

.Quad ra- 
este o cursă a 
unor mici auto
mobile de teren, 
desfășurată pe 
terenuri cu un 
profil extrem de 
variat. Implicit 

foarte pretențios. Cursa o în
cheie doar cine poate; și nu 
stnt prea mulți aceștia.

Folosindu-se de o mică pla
că metalică, de forma unei 
săniuțe, șl armat eu genun- 
chiere, tot metalice, cascado
rul Pascal Dragotto culcat 
pe burtă, s-a lăsat tlrît de 

automobil. După 400 m.un 
clnd mașina a prins viteza 
maximă. Dragotto a -alune
cat" pe asfaltul circuitului de 
la Castellet cu o viteză de... 
136 km/h. care ar reprezenta, 
cică, un nou record mondial 
de „alunecare pe burtă".

In fond, sttnd să Judecăm 
lucrurile, acestea nici nu stnt 
sporturi, chiar dacă inventa
torii lor Ie numeso așa. Ele 
pot aduce o anume popu
laritate unor astfel de „crea
tori". dar de folosit, nu fo
losesc la nimic. E clar nu 7

Romeo VILARA

• După 37 de etape, în campio
natul Spaniei continuă să con
ducă echipa Real Madrid, eu 55 
p, urmată de F.C. Barcelona — 
53 p și Espanol — 46 p. Rezultate 
înregistrate tn turneul final 
'locurile 1—6): Real Madrid — 
Mallorca 3—0. Espanol — F.C. 
Barcelona 0—0. Sporting Gijon — 
Zaragoza 1—1. 1

® Rezultate Înregistrate in e- 
tapa a 22-a a campionatului R.D. 
Germane: Stahl Brandenburg — 
F.C. Magdeburg 3—1, Bischofs
werda — Dynamo Berlin 2—0, 
Carl Zeiss Jena — Energie Cot
tbus 2—1. Lokomotive Leipzig — 
F.C. Karl Marx Stadt 0—1, Wis- 
mut Aue — Vorwarts Frankfurt 
pe Oder 0—4. Union Berlin — 
Rotweiss Erfurt 2—1. Stahl Riesa
— Dynamo Dresda 0—1. în cla
sament conduce Dynamo Berlin
— 34 p. urmată de Dinamo Dres
da șl Lokomotive Leipzig — cu 
cite 31 p.
• tn etapa a 13-a a campiona

tului Albaniei: Vlaznia — parti
zani 1—0, Flamurtart — „17 Nen- 
tori’ 2—1. ApoIonia — Luftetari 
2—1, Labinoti — Skanderbeg 1—0, 
Dinamo — Besa 2—1, Traktor! — 
Tomorl 6—1, Naftetari — Loko- 
motiva 2—0. Conduce echipa Par
tizani cu 32 p.
• După 28 de etape, în cam

pionatul Iugoslaviei conduc echi
pele Vardar Skoplie și Hajduk 
Split, cu cite 33 p, urmate de 
Partizan Belgrad — 29 p. Rezul
tate: Spartak Subotica — Dinamo 
Zagreb 1—2, Buducnost — Steaua 
Roșie Belgrad 0—2. Partizan Bel
grad — Sutjesks 2—0, Dinamo 
vlnkovici — Vardar Skoplie 2—1, 
F.C. “ ' - . . . .
2—1, 
Split 
2—O. 
0—0. 
jevo
• S-au încheiat Întrecerile tur

neului preolimpic al zonei sud- 
americane desfășurat în capitala 
Boliviei La Paz. Clasate pe pri
mele două locuri, selecționatele 
Braziliei și Argentinei s-au cali
ficat pentru turneul final a! 
Jocurilor Olimpice de anul vi
itor.

în ultima -zi a competiției, se
lecționata Braziliei a învins cu 
scorul de 2—1 (1—0) echipa Bo
livia, iar reprezentativa Colum
biei a dispus cu 1—0 (1—0) 
formația Argentinei.

e Uniunea europeană de 
bal a sancționat echipa Real 
drid cu suspendarea terenului pe 
două etape în oricare din cupele 
continentale la care va lua parte 
în sezonul viitor. Sancțiunea a 
fost aplicată ca urmare a inci
dentelor intervenite în timpul 
meciului cu Bayern Munchen di-n 
Cupa Campionilor Europeni.

O Turneul internațional „Cupa 
marelui zid ’87“ se va desfășura 
la Sanghai si Nanjing între 23—31

Astăzi va avea loc la 
Goteborg prima manșă a 
finalei Cupei — - - 
IFK Goteborg 
United.

UEFA, intre 
ți Dundee

de

fot- 
Ma-

formații dinmai și va reuni
România, R.P.D. Coreeană, Japo
nia, Anglia (echipa Watford), 
precum și 4 selecționate din 
R.p. Chineză.
• Tradiționala anchetă a zia

riștilor sportivi britanici pentru 
desemnarea celui mal bun fot
balist din liga engleză intr-un 
sezon l-a situat pe locul I pe a- 
tacantul internațional de la Tot
tenham Clive Alien, urmat de 
Glen noddle, tot de la Totten
ham și galezul Jan Rush, de la 
Liverpool.

SFIHȘIT DE SLZON SAU DE

Sarajevo — Radnicki Niș 
Velez Mostar — Hajduk 

0—1, Celik Zeniea — Osijek 
Sloboda Tuzla — Pristina 
Rijeka — Zelezniciar Sara- 
2—1.

Hotărit lucru. 1987 n-a 
început prea bine pentru 
Greg Lemond ! A fost, mai 
întîi, lipsa de implicare a 
rutierului american, cîștigă- 
tor al ultimei ediții a Turu
lui Franței și, după opinii 
diverse, cel mai autorizat 
„moștenitor" al lui Hinault, 
„detașare" exprimată ast
fel : „In această iarnă (n.n. 
primele luni ale anului) 
m-am antrenat mai puțin ca 
de obicei. Pur 
n-am avut chef...". A 
mat, după abandonul 
toxicație alimentară) 
Turul Valenciei, căderea 
„Cursa celor două mări", 
care i-a provocat lui Le
mond citeva fracturi (e 
drept, minore) la mina stin
gă. Gîndind că nicăieri nu 
e mai bine decît acasă, a 
trecut Oceanul și s-a oprit 

la 
se

și simplu, 
ur-
(in-
din 
din

ultimele rezultate o ultimele ștjrivuîtinîeîwezuftâteZ
ATLETISM • Proba de 20 km 

marș din cadrul Cupei Mondiale, 
la New York, a revenit mexica
nului Carios Mercenarlo (1.19:24) 
iar cea feminina de 10 km a fost 
cîștigată de sovietica Otga Krlst- 
bop (43:22) • La Tokio, japone
zul Kazuhiro Mfzosuch! a rea
lizat cea ma. bună performantă 
mondială a sezonului, la arunca
rea suliței, cu 84.16 m. Recordma
nul mondial, vest-germanul Klaus 
Tafelmeler a obținut 81,28 m.

CICLISM • Competiția ..Giro 
delle eegloni" s-a încheiat la 
Gatteo Mare, eu victoria sovieti
cului Konivec urmat la 46 s de 
•est-germanul Niehaus • Etapa 
1 11-a a Turului Spaniei (San- 
andor — Lagos de Covndonga. 

'79 km) a revenit columbianu- 
u| Luis Herrera (5 16:10), care a 

preluat șefia clasamentului ge-

32—24

nalâ 
(Florida): 
Gompert
6—3.

neral, urmat de • irlandezul Kelly 
la 15 s.

HANDBAL • In finala C.C.E.. 
meci tur, la Minsk: SKA Minsk 
— Wybrzeze Gdansk 
(2»—13).

POLO • Finala turneului de Ia 
Marsilia: U.R.S.S. — R.F.G. 10—8 
(3—3, 2—1. 2—3. 3—1).

SCRIMA • Concursul de flo
retă de la Bonn s-a încheiat cu 
succesul tul Udo Wagner (R.D.G.) 
care a dispus in finală de Thors- 
ten Weidner (R.F.G.) cu 10—7. 
Pentru locul 3. Maurer Numa (I- 

(Ungariâ)

dublu a 
la Ha m-

talia) — Zolfări Ersek
10—5.

TENIS e Proba de
.turneului masculin de ____
burg a revenit cuplului cehoslo
vac Miloslav Mecir Toitias Smid. 
care a întrecut cu 4—6. 7—8, 6—2 
perechea Jim. P.igh (S.U.A.). 
Claudio Mezzadri (Italia) • Fi-

feminlnă la Cayo 
Chris Evert - 

(ambele din 
6—2 • Iugoslavul 

Buljevici l-a-întrecut cu 
3—6, 6—3 pe suedezul Per Svens
son în finală la Lauf (R.F.G..) • 
A început turneu feminin de la 
Roma: Petra Htber (Austria) — 
Kathy Horvath (S.U.A.) 6—2,
6—1, Janine Thompson (Austra
lia) — Anne White (S.U.A.) 6—4, 
3—6. 6—2. Sabrina Goles (Iugosla
via) — Iva Budarova (Cehoslo
vacia) 6—4. 3—6 7—5, Linda Fer- 
rando (Italia) — Andrea Betzner- 
(R.F.G.) 1—6. 6—2, 6—3 • Turneu 
la Munchen: Muster (Austria) — 
Davin (Argentina) 6—2. 6—0.
Srejber (Cehos'ovacia) — Carls- 
son (Suedia) ’—5. 6—2.

VOLEI • Meci amical la San 
Juan- Argentina — Cuba 1—3 (11, 
—7, 10, 14).

Largo 
- Kate 
S.U.A.)
Damir

6—2,

în California natală. 
Sacramento, dorind să 
refacă alături de soție și 
de fiul lor, Geoffrey. Nu
mai că ghinionul i-a prins 
din nou „roata", Lemond 
căzînd victimă unui acci
dent de vînătoare, rănit din 
imprudență de... propriul său 
cumnat ! Transportat de ur
gență la spitalul Universită
ții ..Davis". el a fost supus 
unei intervenții chirurgicale 
care a durat două ceasuri, 
doctorul Sandy Beal, care a 
condus echipa operatorie, 
declarînd că „alicele l-au 
atins De Lemond la rini
chiul drept, la diafragmă, la 
plămînul drept și la intes
tinul gros". Cîți „plumbi" 
să fi fost, e greu de spus, 
căci numărul acestora, de 
la 20 la... 50, a diferit de 
la o sursă la, alta ! Cert e 
însă că reputatul ciclist. li
der al grupării „Toshiba-

Look“, și-a revenit destul 
de repede, spre a afla că 
atît soția (gravidă în luna 
a 8-a) cit și cumnatul se 
găsesc în spital. în stare 
de șoc ! Primele pronos
ticuri sînt optimiste $i nu 
prea. Chiar dacă Lemond a 
primit, după citeva zile, 
permisiunea să coboare din 
pat. medicii sînt rezervați, 
cei mai încrezători afirmînd 
că „o pauză de minimum 8 
săptămîni e obligatorie". Al
ții însă, anticipînd conse
cințele leziunilor, se arată 
mai sceptici, riscînd să sus
țină că „sănătatea lui Greg 
nu va mai fi niciodată cea 
dinaintea accidentului".

Ce vrea să însemne asta? 
Că Lemond a și ratat pre
zența în Turul Franței 1987, 
a cărui caravană va porni 
la drum pe 1 iulie, ceea ce 
reprezintă, desigur, o pier
dere de prestigiu și de va
loare intr-o competiție care 
continuă să fie socotită „E- 
verestul» sezonului 
internațional, 
nădejdi și 
l-au 
fățiș, 
ță în 
rican 
du-și 
se pregătească 
joacă golf, ba chiar mănîn- 
că „munți" de înghețată și 
de pizza ?!), rămîne 
faptul, clar, evident, 
plutonul și-a pierdut unul 
din posibilii șefi, pe cel pe 
care însuși Hinault îl de
semnase ca succesor. Cît de 
lungă va fi această ab
sență, dacă nu cumva va 
fi definitivă, vom ști abia 
peste o lună, două.

ciclist 
Dincolo de 

reproșuri (unii 
acuzat pe Lemond, 
de o anume nesăbuin- 
comportare. de „ame- 
way of life", adueîn- 
aminte că, în loc să 

asiduu, el

însă 
că

Ovidiu lOANÎȚOA'A
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