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A 14-a ediție a J. M. U. de vara, 8-19 iulie

SPORTIVII ROMÂNI Al! SOSIT TA ZAGREB
JM87

MARELE 
EXAMEN 

AL

sportiv
ZAGREB. 7 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Iată-ne în 
preajma deschiderii oficiale a 
celei de a 14-a ediții a Jocu
rilor Mondiale Universitare de 
vară, Zagreb 1987. Miercuri 
seara (ora' locală 20). pe sta
dionul Dinamo, va avea loc 
ceremonia oficială de deschide
re a celei mai mari competiții 
polisportive din acest an Pre- 
olimpic, Universiada, desfășu
rată gub generoasa deviză „Ti
nerețea lumii pentru o lume 
a păcii".

Nu se consumase încă ediția 
precedentă a Universiadei (Ko

O parte a lotu
lui reprezentanți
lor noștri la Uni
versiadă — spor
tivi binecunoscuți 
in lumea gimnas
ticii și înotului, de 
la care așteptăm, 
ca și de la ceilalți 
sportivi români, 
comportări valo
roase, la înălți
mea prestigiului 
cucerit de-a lun
gul edițiilor marii 
competiții poli
sportive

Foto : 
Aurel D. NEAGU 

be 85), cînd Comitetul Execu
tiv al F.I.S.U. a acordat capi
talei Croației. Zagreb, onoarea 
organizării ediției ’87 și iată 
că aci, 5n cel de al doilea 
oraș ca număr de locuitori al 
Iugoslaviei socialiste, devenit 
acum, pentru două săptămâni, 
capitala sportului mondial, se 
află aproape 7 000 de partici
pant din 118 țări de pe toate 
continentele. Ceea ce reprezin
tă — cum afirmă cu mîndrie 
justificată gazdele și organiza
torii — un record al marii în
treceri studențești. Cu un mare 
număr de sportivi au sosit la 
Zagreb delegațiile Uniunii So
vietice și Statelor Unite, cele 
care la Kobe ’85 au obținut 
cele mai multe medali’. Italiei 
(președintele F.I.S.U. este, doar, 
italianul Primo Nebiolo), Cana
dei, Chinei, Braziliei, R.F.G., 
Marii Britanii, Cubei și R.P.D. 
Coreene. Marcîndu-și doar pre
zența, dar Și totala adeziune la 
ideea întrecerii pașnice, prin 
sport, a tineretului lumii, foru
rile universitare din Malta si 
Fiji, sînt prezente cu cite 2 
sportivi.

De fapt, întrecerile au și în

ceput de cîteva zile (duminică 
5 iulie), primii care au intrat 
în competiție fiind scrimerii, 
mai grăbiți decît toți, întrucît 
această disciplină olimpică are 
programată la mijlocul lui iu
lie ediția din acest an a „mon
dialelor". Și fotbaliștii au auzit 
deja fluierul oficial al arbitri
lor, în cadrul meciurilor preli
minare (care se dispută nu 
numai la Zagreb, ci și pe șase 
terenuri din localitățile înveci
nate. ca de exemplu Varazdin 
și Kărlovac). Universiada va 
fi găzduită de 21 de săli, 
două stadioane, 15 terenuri de 
fotbal, 5 piscine, 3 complexe 
de tenis și o pistă nautică, în- 
cheindu-se duminică 19 iulie.

Reprezentanții sportului uni
versitar românesc, care vor 
participa la 5 din cele 12 dis
cipline înscrise în program : 
atletism, caiac-canoe, canotaj, 
gimnastică și înot, au ajuns 
marți, înaintea amiezii, Pe ca
lea aerului la Zagreb. Ei au

Paul SLĂVESCU

(Continuare în vag a 4-a}

Ini miez de vară la clubul Voința

CU TOȚI ATLEȚII LA START...
Cooperatorii meșteșugari din 

Capitală sint mai in fiecare zi 
pe stadionul lor de la Pipera; 
la întrecerile de atletism orga
nizate — sub egida Daciadei — 
de clubul Voința București. De
prinderea de a face mișcare în 
aer liber, sport, îi reunește la 
startul diferitelor concursuri, u- 
nele deosebit de frumoase, în
cheiate cu rezultate promițătoa
re. Ii reunește, dar, intr-un fel, 
ii și... desparte, cei mai buni 

dintre ei începînd a se lupta in 
chip mai „personal" cu secun
dele, cu centimetrii, trecind a- 
dică la sportul de performanță. 
Aici, desigur, pretențiile cresc, 
secția de atletism a clubului 
Voința este de nivel interna
țional, iar antrenorul ei, prof. 
Eugen Răducănescu, e genul de 
specialist care ridică mereu șta
cheta calității.

I-am intîlnit elevii pe Stadio-

PE CELE CINCI TRASEE
ALE PENTATLONIȘTILOR...

Puține sînt sporturile a căror 
istorie de început se pierde in 
frumusețea legendelor. Printre 
acestea și pentatlonul modern. 
Spune povestea că acest „sport 
al celor cinci sporturi" își gă
sește punctul de plecare în a- 
cea încercare pli
nă de curaj și 
bărbăție a cavale
rului care, plecat 
să ducă un impor
tant mesaj, a tre- 
aut, mai intîi, că
lare peste obsta 
cotele presărate de 
adversari, s-a lup
tat, apoi, neînfricat, cu spada și 
pistolul, a traversat ape vijelioa
se. pentru ca, pierzîndu-și calul, 
să ajungă la capătul drumului e- 
fectuind o obositoare cursă de a- 
lergare pe teren accidentat. A- 
ceastă frumoasă istorie, care 
vorbește, în fond, despre pute
re, despre vigoare și dirzenie, 
despre calități fizice și psihice 
deosebite, ne-a revenit în me
morie urmărind pregătirile asi
due ale pentatloniștilor noștri 

nul Tineretului, Erau către sfîr- 
șitul antrenamentului, nutreați, 
vreau să spun, de truda repetă
rilor care, în fine, conteniseră 
in acea zi. Sportivii se odihneau 
în cerc, îneîntați de iarba ce mai 
păstra încă răcoarea nopții, 
bucuroși de cunoștința cu... re
porterul care a notat: • Atleții 
sînt cooperatori la Tehnometa- 
lica, Instalatorul și Constructo
rul • Printre ei: Niculina I- 
lie, recordmană a țării la săritu

ra în înălțime (1,93 m), Adrian 
Ilie, Cristian Grigore și Bog
dan Dumitrescu (4 X un tur) — 
campioni la „naționalele" de 
sală de la Bacău • Obiectiv de 
viitor ? Trei locuri pe podiu
mul de premiere la Campiona
tele Republicane, din august, de 
la Pitești. Pentru realizarea lui, 
nesfîrșite ture pe stadionul de 
la „Șosea", precum în imaginea 
de față. (V. TF.) 

pentru o cit mai bună prezență 
la cea de a 29-a ediție a „Inter
naționalelor" României, compe
tiție care a reunit, de fiecare 
dată, pe cei mai buni specia
liști ai genului din numeroase 
țări ale lumii.

De la stadionul Olimpia — 
•unde se vor des
fășura întrecerile 
de călărie — la 
sala Floreasca — 
unde se vor... în
crucișa spadele —, 
de la poligonul 
Tunari — unde vor 
fi „vinați" decarii
— la Bazinul

„23 August" și, de aici, în
Parcul I.O.R. pentru a stră
bate ultimii 3000 m _ iată 
itinerarul străbătut pentru a fi 
alături de cei 12 componenți ai 
lotului nostru. „In ultimele zile 
— ne spunea antrenorul coor-

Emanuei FANTANEANU

(Continuare tn pas 2-3)

MUNTELE ASCUNDE „ELIXIRUL 
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mărturisește octogenarul ION lONESCl'-DUNÂIItAM

La incheierea sezonului de rugby (I)

STEAUA ȘI-A ÎMBOGĂȚIT

Cînd vălul nopții, săgetat în 
înalturi de primele raze de 
soare, începuse să se destrame 
coborfnd 
goiului 
du-se în 
durilor 
poale, pe tăpșanul 
de la obîrșia zonei 
alpine, la cabana 
ce poartă numele 
suveranului făgă- 
rășean, 
rucsacuri 
și gata 
ieșiseră 
plicuri, 
ba 
din

în fîșii Pe văile Ne- 
și topin- 
inima pă-

dinspre

primele 
înțesate 

de drum 
și așteptau în mici 
abandonate, pe iar- 

înrourată a poienițelor 
jur. Așteptau pe po

sesorii lor matinali — mem
bri ai cercurilor turistice sibie
ne —, răzlețiți spre margini de 
pădure sau pe vîrfuri de mo
vile golașe pentru a mal admi
ra o dată fermecătorul peisaj 
și. mai ales, pentru a inspira, 
în zori, o porție în plus din 
ozonul izvorînd parcă din desi
șul coniferelor din jur. Zilele 
frumoase de concurs și de pe
ripeții pe șerpuitoarele si spec
taculoasele cărări ce duc sp o 
culmi și peste culmi. prin 
„strungi", ca și întrecerile la 
probe artistice — de cînteee 
dansuri, recitări, scenete cu 
subiect montan — desfășura ic 
cu o seară înainte în sala ca-

rămîneau în urmă, a- 
de neuitat. Doar festi- 
de premiere a celor- 

lumea 
adunat 
și din 
drum,

banei, 
mintiri 
vitatea _ . 
mai iscusiți, cînd toată 

se va fi : 
în „curte", 
nou la 
spre... casă 1

La ultimul 
al expediției 
ganizat cu aceeași 
precizie și cu fas
tul cuvenit de iu
bitorul muntelui 
care este Alex. 

Constantinescu, președintele co
misiei sibiene de turism), un 
om cu părul alb ca spuma lap
telui, echipat cît se poate de

Aurelian BRE3EANU

PALMARESUL
PRIR

act
(or-

(Continuare în pag 2-3)

IR PRMUL RIND
CONSTANTĂ

4$ Cea mai eficace echipă a fost Dinamo, dar... 
© A revenit Grivița Roșie, a „urcat" echipa din 
Baia Bare © O absență notabilă din turneul 
final — Farul O Neîmpliniri de fond ale cam

pionatului
Se anunța, ia un moment dat, 

o dispută strînsă în finalul Di
viziei A la rugby. Pentru ca 
STEAUA să obțină un succes 
suficient de. limpede, chiar îna
inte de „ultima lungime” a tur
neului primelor patru echipe 
din campionatul cu numărul 70, 
titlul adjudecat acum fiind al 
17-lea in palmaresul său și, tot-

șaptelea 
zece pdi-

Stelei au

f

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
I 
i

Divizionarele A de fotbal
peste ediția 1986/1987

la căderea cortinei imagine, L. Constantin 
Foto: Aurel D. neagu

tn disputele in 
multe baloane, 
în... acțiune

margine, Steaua a cișiigat 
In '

ÎN CĂUTAREA GOLGETERULUI

(în pag. 2-3, o retrospectivă asupra comportării echipei
F. C. Argeș)

odată, al 
în ultimele 
ții.

Rugbyștii
avut un parcurs con
stant. Mai întii în se
rie, cu numai două 
rezultate de egalitate 
(cu Grivița Roșie, 
care a contat și 
în turneul final 1—4, 
și la Sibiu), apoi în 
întrecerea fruntașelor, 
unde au fost la un 
pas de a rămîne
neînvinși într-un campionat în
treg, cîștigind de două ori în 
fața maramureșenilor și o dată 
pe Stadionul binamo. Care au 
fost atuurile XV-lui pregăti) de 
antrenorul emerit Theodor Ra
dulescu și de fostul său inter
național Adrian Mateescu ? Pe 
lingă deja amintita constantă, 
formația din Ghencea a ales și

tactică adecvată unui 
altuia — cum s-a vă- 
cu seamă, în prima

aplicat o
meci sau
dit, mai_________ , _  ...
partidă, după doi ani !, cu Di
namo —, subordonind totul

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)



UNII INTRĂ ÎN VACANȚĂ CU RACHETA DE TENIS
ÎN MÎNĂ, ALȚII CU MINGEA LA PICIOR...

IN COMPETIȚIA DE LUPTE LIBERE, CITI 
□ AU FĂCUT PAȘI IMPORTANȚI SPRE M

Studenții se pregătesc de va
canță, de săptămînă viitoare Ii 
vor primi taberele, arenele spor
tive — pînă în toamnă are ce 
scrie cronicarul rubricii de fa
ță ! însemnări, bunăoară, de la 
mereu frumoasele întreceri or
ganizate — sub genericul Da- 
ciadei — la Costinești; notații 
după tradițonalele concursuri 
desfășurate in taberele de la 
Predeal și Păltiniș ; cronicile 
mult disputatelor meciuri de 
fotbal, rugby, volei, baschet și 
handbal dintre formațiile Cen
trelor Universitare București, 
Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, 
Craiova etc. Apoi, reportajele 
de la Complexul cultural spor
tiv studențesc Tei. Aici, se 
pare, articolele vor fi mai „u- 
șor" de realizat, cronicarul a- 
vînd experiența unor întreceri 
disputate în avanpremiera va
canței ’87

Da, am fost săptămînă trecu
tă pe terenurile din Tei ale „u- 
niversitarilor". In prima zi am 
urmărit meciurile de tenis de 
cimp. Frumoase, pasionante. 
Și-acum mă trezesc noaptea 
notind : „6—3. 6—4, 2—1". Si
gur, nu am cuprins toate te
renurile. Doar 18. adică cele pe 
zgură. Cînd am ajuns la „drept
unghiurile" de bitum, m-a luat 
ușurel de braț profesorul Ion 
Bulugioiu:

— Aici n-ai 
spune el.

— Chiar, ce i 
de terenuri de 
dimineață pină seara ?...

— N-ai ce vedea, continuă 
antrenorul emerit Ion Bulu- 
gioiu, in sensul că mai frumos

ce vedea !, îmi

poți vedea pe 24 
• tenis jucate de

La Complexul
cultural sportiv
studențesc Tei

la noi, la sporturile nautice.e __
Oricum, mai multă liniște !...

Băieții și fetele, jucătorii de 
tenis, vreau să spun, de la 
„geografie", „fizică", „construc
ții", ori „medicină" sînt juniori 
mici in ale „zburdălniciei". In- 
tîi am crezut că tună, undeva, 
deasupra Colentinei...

— S-a dat startul, mă lămu
rește insoțitorul meu, în proba 
de canoe 9+1 I Să-i vedeți du
pă sesiune: sînt mai exube
ranți !...

Fiecare echipaj reprezenta o 
facultate, un institut, și nimeni 
nu concepea să iasă pe locul 2 I

De aici și incrincenarea, dezlăn
țuirea de forțe, galeria cu „sus
ținătoarele ei de efort". La 
Complexul cultural sportiv stu
dențesc Tei se joacă, insă, și 
șah, iar alături se cintă Bach. 
0 De săptămînă viitoare, ne 
spunea tovarășul Ion Stoica, di
rectorul Complexului, încep 
„Serbările studențești Tei — ’87“. 
Se intră în tempo de vacanță, 
vreau să zic. Acțiunea se află 
la a 4-a ediție și, ca în fiecare 
an, va cuprinde — zilnic — 
frumoase acțiuni cultural-spor
tive. Ne vor vizita, astfel, cu
noscute ansambluri de muzică 
ușoară, colectivele unor presti
gioase teatre etc. • Pe tărîm 
sportiv ? • Cam tot ce ați vă
zut, plus întreceri de atletism, 
rugby, fotbal, volei, baschet, 
badminton — 6 terenuri ! — ca
notaj, yachting, înot etc.“.

Da, am fost la Complexul 
cultural sportiv studențesc Tei: 
0 Ce va însemna aici, la dum
neavoastră, o duminică de va
canță „plină" 1, întreb pe fostul 
scrimer Traian Bălan, șeful ser
viciului administrativ al Com
plexului. 0 După notațiile noas
tre cam 17 000 de vizitatori I...

Pînă către toamnă are 
scrie cronicarul rubricii 
față I

Peste puțină vreme se reiau în
trecerile din cadrul primei divi
zii de lupte libere, cu partidele 
programate în etapa a V-a, In 
prima jumătate a competiției, cî- 
teva forma(il din cele trei serii 
au avut prestații lăudabile, acu- 
mulînd puncte prețioase care le 
dau dreptul să aspire la un loc 
in turneul final. In prima serie, 
echipele cu evoluții constant bu
ne se numesc Vulcan București 
și Rapid București, ultima cu un 
efectiv in progres numeric și va
loric. La polul opus se situează 
URBIS București (fără nici o vic
torie) și UM Timișoara, echipe 
care trebuie să-și îmbunătățeas
că substanțial comportarea pen
tru a mai putea rămine in pri
ma divizie.

In seria a il-a, se detașează 
formația Dinamo Brașov, învin
gătoare în toate partidele susți
nute, lupta dintre următoarele 
cinci clasate anunțlndu-se destul 
de echilibrată. înfrățirea Oradea 
șl Armătura Zalău n-au reușit să 
țină pasul cu grosul plutonului, 
situația lor fiind destul de difi
cilă.

Pînă la disputarea partidelor 
restante, seria a Hl-a are un li
der merituos: Nicotină iași, care 
insă este foarte puțin probabil 
să-și mal poată păstra poziția. In 
mod firesc. Steaua poate să în
vingă pe CS Onești șl Oțelul Că
lărași, revenind în fruntea clasa
mentului. Cea mal slabă compor
tare din această serie a avut-o 
Electra București, care n-a clști- 
gat nici un punct în afara celor 
atribuite formațiilor prezente (cu 
echipe alcătuite conform regula
mentului) la fiecare etapă.

SERIA I
1. Vulcan București 9 7 2 0 64 32
2. Rapid București 9 7 2 0 60 32
3. C.A.L. Tg. Jiu 9 6 1 2 58 28
4. Voința Cluj-Nap. 9 5 1 3 51 25
5. ASA Oradea 9 4 1 4 43 22
6. Jiul Petrila 9 4 0 5 40 21
7. Vagonul Arad 9 2 2 5 39 17
8. Danubiana Buc. 9 2 2 5 38 17
9. UM Timișoara 9 1 1 7 26 13

10. URBIS București 9 0 2 7 27 11

seria a n-a
1. Dinamo Brașov 8 8 0 0 64 32
2. Lemnarul Odorhei 8 6 1 1 48 27
3. Mureșul Tg. M. 8 5 1 2 41 24
4. Unio Satu Mare 8 4 1 3 40 21
5. Constructorul Hd. 8 3 1 4 36 18
6. Steagul Roșu Bv. 8 3 1 4 35 18
7. Viit. Gheorgheni 8 10 6 32 14
8. Armătura Zalău 8 1 1 6 26 12
9. înfrățirea Oradea 8 8 2 6 26 10

In acea 
dispute i 
Steaua, 
ghiu-Dej, 
in mod : 
dificărl î

7.
8.
9.

1. Nicolin
2. CS Tîr
3. Steaua
4. Hidrotc
5. CS Os
6. Prog?e

Dunăre
Oțelul
Electra

Întreceri ale atletilor
7

E

„ELIXIRUL** SĂNĂTĂȚII Șl TINEREȚII
(Urmare din pag. 1)

adecvat, oferea în plug lau- 
reaților cîte o carte. După fe
lul îndatoritor în care era pri
mit acest dar, îți dădeai sea
ma numaidecît că ceva tainic 
îl impunea pe ofertant în fața 
tuturor. Dar și după felul în 
care, mai apoi, turiștii își luau, 
la plecare, rămas bun de la 
el. Era vîrstnic, desigur. dar 
cît de vîrstnic? L-am oprit din 
mersul sprinten si sigur spre 
o poieniță vecină unde îl aș
tepta rucsacul. Promisese unui 
grup de tineri că Va face ca- 
lea-ntoarsă cu ei—

• N-ați vrea să mai prelun
giți popasul și să-mi spuneți 
și mie cine sinteți, de fapt?, îi 
întreb după ce, firește, mă pre
zint. Se oprește brusc și mă 
măsoară prin stida groasă a 
ochelarilor • Cine să fiu. da
că mă aflu aici? Un prieten al 
munților, care umblă pe cără
rile lor de mai bine de 60 de 
ani, cu rucsacul în spate, dar 
și ou pixul și bloc-notes-ul de 
care mă slujesc să le dezvălui 
tainele și frumusețile. Am fă
cut-o în peste o șută de arti
cole, în tot 
nicări și în 
pînă acum, 
prilejuri ca acesta, cite 
exemplar celor mai buni 
mai fideli pasionați ai turismu
lui montan. De fapt, mă con
sider un continuator al unOr 
cunoscuți călători prin munți, 
cum a fost Mihai Haret, cel

care a avut primul ideea orga
nizării de cluburi turistice șl 
inițierii unei literaturi turisti
ce... Dar și un învățător pentru 
mai tineri, pe Emilian Cristea 
eu l-am inițiat în tainele tu
rismului montan și el pome
nește acest lucru într-o lucra
re: «Eu am învățat muntele de

ce 
de

Vasile TOFAN
r-

Iată clasamentele în Divizia A 
de lupte libere, la încheierea pri
mei jumătăți a întrecerilor din 
cele trei serii:

cam atîtea comu- 
20 de cărți scrise 
din care ofer, eu

un 
sl

la nea Iancu Dunăreanu și 
la Titi Ionescu», ___
Deci, sîntți... • S'nt Ion 
nescu-Dunăreanu, 
1905 la Brăila, bucureștean 
vreo 6 decenii, turist din 1924. 
cînd am făcut o excursie în 
Bucegi. De atunci i-am rămas 
fidel muntelui și-i tot bat că
rările. Este firesc, ca specialist 
în geografie... • înseamnă că 
profesia v-a creat această pa-

seria el

născut

de
• 

lo
in 
de

siune • Se poate spune și alt
fel, anume că ml-am Ales o 
meserie care să satisfacă 
mai mare pasiune a mea 
tre ultimii turiști care 
seau curtea cabanei, Ov. 
din cercul „Olimp" ne 
rupe discuția, adresîndu-!-se : 
«Cu bine, nea Iancule, vă urez 
sănătate și să ne revedem în 
Bucegi... Să veniți neapărat, că 
sînteți pentru noi toți un exem
plu de bărbăție, vigoare și în
țelepciune") • presupun că ați 
bătut cu piciorul toți munții 
noștri, încerc să reînnod dis
cuția • Pe toți, dar de cîte 
ori am bătut aceleași cărări ! 
Ba, am umblat vreo trei luni 
și prin Alpii francezi, cînd pri
misem o bursă de student la 
Grenoble- Masivul Belladonna 
seamănă cu Făgărașul nostru și 
m-am simțit ca acasă... • Ca
re munte v-a impresionat mai 
mult? • Toți munții noștri stot 
frumoși, impresionanți, 
Piatra Craiului m-a fascinat 
cei mai mult. îmi place să-1 
asemui cu o femeie albă șl cu
rată... Da, calcarul modelează 
formele cele mai minunate • 
Ce foloase personale ați avut 
de pe urma tovărășiei cu mun
tele ? • Mari, foarte mari. îi 
datorez mult... în primul rînd 
îi datorez sănătatea, perfecta 
funcțiune a inimii, plămînilor 
și creierului. Da, este foarte 
important pentru om să men
țină în activitate aceste organe 
vitale să nu le lase să lînce- 
zeaocj. Muntele face cu gene
rozitate acest serviciu. El ne 
învață, totodată, să ocolim ex
cesele. dăunătoare sănătății, ne 
învață să fim curajoși, stator-

cea 
(Prin- 
pără- 
popa 

între-

dar

PE TRASEELE PENTATLONISTILOR1000

(Urmare din gag. 1)

donator Gheorghe Tomiuc — am 
pus accentul pe modelarea pen
tru concurs, astfel ca, începînd 
de vineri, la ora celui dintîi 
start, sportivii noștri să se a- 
fle în cea mai bună formă. 
Trebuie să avem, totuși, în ve
dere și faptul că vor fi prezenți 
la competiție unii dintre cei 
mai valoroși pentatloniști, mulți 
dintre ei candidați la medaliile 
apropiatelor Campionate Mon
diale".

Indiferent de vreme, de ra
falele de ploaie sau de razele 
arzătoare ale soarelui, Marian 
Gheorghe, Dragoș Pătrui, 
cian Țintea, Laurențiu 
Bogdan Vladu, Laszlo 
Andrei Mihăescu, Dan 
Liviu Pavel și ceilalți n-au pre
cupețit nici un efort, urmărind 
cu rigurozitate programul de 
antrenament. Liderul pentatlo- 
niștilor noștri, campionul națio
nal Marian Gheorghe, ne spu
ne între... două lungimi de ba
zin: „Va fi o competiție foarte 
dificilă, sportivii " . “
deținătorii titlului mondial

Lu- 
Mosor, 
Horga, 
Groza,

din Italia —

nici, curați ca izvoarele lor și 
drepți ca brazii, ne învață ade
vărata prietenie, omenia, 
birea.
tineri... - ------- —
de vîrstă vă socotiți ?

_____ ... iu-
Ne ajută să rămînem 
0 Dv. în ce categorie 

0 La 
peste 80 de ani, sînt într-o per
fectă' stare fizică,................... “
și sufletească, 
mă simt 
veți găsi 
muri de 
tinerilor. ------------- — -------
lor biologică 0 Ce sfaturi le 
dați ? 0 Celor care n-au
venit niciodată la munte le dau 
sfatul, prin scris, să o facă 
măcar o dată, asigurîndu-i că 
acolo s© află ascuns Elixirul 
sănătății și al tinereții. Pe cei 
întîlniți în expediții îi povă
țuiesc cum să-1 caute și să-l 
prețuiască 0 Frumos spus, gi 
convingător.

Intelectuală 
M-am simțit și 

tînăr, de aceea mă 
întotdeauna, pe dru- 

munte, în compania 
indiferent de vîrsta

La o săptămînă 
rarea Concursului 
juniori cat. a Ii-a, ___ _ ___
zonă centrală, la București și la 
Pitești, a avut loc, în cadrul „Da- 
ciadei“, zona centrală a juniori
lor mari, de categoria I, tot pe 
aceleași stadioane, dar pe o vre
me nefavorabilă, cu implicații 
directe asupra desfășurării com
petiției.

Cele mal bune rezultate ale 
concursului au fost: in zona de 
la BUCUREȘTI: FETE: 100 m: Ca
melia Iovanovicl (CSȘ Reșița) 
12.59; 200 m: Mariana Păun
(Olimp. Buc.) 25,41; 400 m: Came
lia Buciuma:; (Viitorul Vaslui) 
56,05 ; 8Oo m: Luminița Avaslloaie 
(CSȘ Suc.) 2:05,71; 1500 m: Mi- 
haela vîrlan (Viitorul Vaslui) 
4:23,52 ; 3000 m: Adriana Grigore 
(Olimpia Buc.) 9:49,90; 100 mg: 
Florina Neder (Olimp. Buc.) 14,36; 
400 mg: Fănica Hreșcu (CSȘ 2 
Gl.) 61,09; 5 km marș: Mlhaela 
Dăogăroiu (Unirea Alba Iulia) 
23:32,12; înălțime: Ștefania Chi- 
riac (CSȘ 5 Rapid Buc.) 1,60 m: 
lungime: Mihaela Moldan (CSȘ M. 
Eminescu Iș.) 5,74 m; (HC. Mire- 
la Dulgheru 6,40 m); greutate: 
Elena Birsan (Steaua) 13,20 m: 
disc: Bosta Tempfli (CSȘ 2 St. 
Gheorghe) 47,76 m; suliță s Eva 
Munteanu (CSȘ 2 Sf. Gheorghe)' 
45,18. BĂIEȚI: 100 m: Crist. O- 
berschi (CSȘ Sv.) 14,14; 200 m: 
Cătălin Vlad (Petrolul PI.) 23.21: 
400 m: Marcel Ursachi (CSȘ 5 
Rapid Buc.) 49,84: 800 m: Gahriel 
Filip (Fi. Roșie Buc.) 1 :52,95; 1500 
m: C-tin Măriuță (CSȘ M. Emi
nescu Iș.) 3:53,33; 3000 m: Fi. Băl- 
tariu (CSȘ M. Eminescu Iș.) 
8:28,11; 5000 m: Marius Voicules- 
cu (CSM Buzău) 14:54,18; 110 mg: 
Crist. Zarcu (Olimp. Buc.) 14,70; 
400 mg: Vasile Tănase (CSȘ M. 
Eminescu Iș.) 55,76; 2000 m 
Fi. Băltariu 5:49,11; 10 km 
Milică Petrache (PTT 
46:53,62; înălțime: Artur
(CSȘ Mediaș) 2,01 m; prăjină: O-

după desfâșu- 
Republican de 
etapa a treia,

obst.: 
marș: 
Buc.) 
Szasz

vidiu Ha 
m; lungi 
ua) 6,81 
(CSȘ T-i 
Alex. Dr 
14,06 m;
(CSȘ șoi 
can: Ni 
BUC.) 46,: 
nicu (CS 

și acun 
de la PI' 
sabel Ho 
12,55; 200 
m: Cristi 
poca) 58, 
(CSȘ Car 
4:30,13; 5 
ru (CSȘ, 
mg: Lore 
Muscel) 
60,91; lui 
(Rapid O 
Amalia I 
cel) 1,66 
(CSȘA ci 
Marla N 
44,50 m;
(CSȘ 1 1 
100 in: L 
Mureș) 1: 
(CSȘ Tg. 
tâlin Cos 
49,59; 800 
(CSȘ Pol 
Cristine, 
3:53,27; „ 
5000 m: 1 
14:57,59; : 
(CSȘ C-l 
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Burcă (/ 
gime: Si 
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ca) și Csi 
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(ASA Or 
Oprea (C 
can: Zoi 
53,00 m;
(CSS 1 B

STEAUA ȘI-A ÎMBOGĂȚIT PALMARESUL
(Urmare din pag. 1)

companie, noi trebuie să de
monstrăm o formă cît mai bu
nă. Am mai dovedit-o și cu alte 
ocazii, o vom face și acum..."

Antrenamentul unui pentatlo- 
nist nu este ușor. Dimpotrivă. 
El, trebuind să dovedească o 
măiestrie ridicată în cinci spor
turi diferite, schimbă „gama" 
mijloacelor și procedeelor de la 
o zi la alta, de la o oră la alta, 
pentru că scrima sau călăria, 
înotul sau tirul presupun, fie
care, alte mijloace. Și toate 
trebuie însușite, perfecționate și 
puse în valoare la o cotă cît 
mai ridicată. Este și țelul an
trenorilor Sorin Soveja,, Con
stantin Călina și Mihai Popa,

care își îndrumă elevii la ba
zin, la baza hipică sau la sala 
de scrimă. Dar, desigur, răs
punsul la toate „necunoscutele 
întrecerii" va ii aflat abia la 
sfirșitul competiției, un răspuns 
pe care fiecare îl vrea notat cu 
un calificativ cît mai mare.

In sfîrșit, prezență permanen
tă, la toate fazele pregătirii, vi
cepreședintele federației de 
specialitate și președinte al co
misiei tehnice a UIPMB, Ion 
Mureșanu, ne-a vorbit pe larg 
despre pregătirile organizatori
ce, subliniind faptul că vineri 
totul va demara sub cele mai 
bune auspicii, toți concurența 
avînd cele mai bune condiții de 
întrecere. Așa cum a fost, de 
fapt, la fiecare ediție.

ideii de victorie. Au existat 
jocuri cînd și-a făcut loc spec
tacolul, totalul eseurilor reali
zate, 79, demonstrînd că Steaua 
poate evolua și deschis, ofensiv. 
Lotul său, cu prea puține nou
tăți față de edițiile precedente, 
a cuprins rugbyștj din diferite 
generații- De la atît de experi
mentați! Florică Murariu — so
cotit de mulți cunoscători omul 
numărul 1 al echipei —, Mircea 
Munteanu, Dumitru Alexandru, 
Alexandru Rădulescu, Laurențiu 
Codoi, '
Marin 
la o _
nem „de mijloc", cu Gheorghe 
Vărzaru, Laurențiu Constantin, 
Costică Florea, Vasile David, 
Teodor Coman, Liviu Hodorcă, 
Marcel Giucăl, Gheorghe Lecin- 
te, pînă la mai noii veniți sau 
încercați Gelu Ignat, 
Moțoc, George ~ 
rin Șimonca, 
Toma Mirea, 
Dan Popescu, 
sau Șerban II.
cătorilor militari sînt, se obser
vă imediat, foști, actuali sau 
...viitori internaționali. Unii 
și-au adus contribuția la suc
cese remarcabile ale sportului 
nostru cu balonul aval, alții — 
toți, de fapt! — sînt chemați 
să pună un umăr mai viguros

Dulnitru Căinaru, 
Mot, Sorin Fuicu 

generație, să-I spu-

Marian 
Dumitrescu, Flo- 

Traian Oroian, 
Victor Avram, 
Danie} Boldor 

Majoritatea ju-

față de ultimele se- 
revitalizarea rugbyu-

U.R.S.S., Polonia, Franța, Un- S
garia anunțîndu-se deosebit de S
puternici. De aceea, în această Fi

Nr. 6/1987
Revista română de șah" se găsește

REVISTA 
ROMÂNA 

DE

Prezintă cititorilor săi un bogat sumar inspirat din 
activitatea șahistă „la zi" în țară și peste hotare
• Succes românesc la al 26-lea turneu international
• Plenară F.R.Ș. și sesiune F.I.D.E. • Competiții 
„open" la Dortmund, New York, și Metz • Karpov 
redevine șalanger I • Așii șahului la Bruxelles
• Semifinalele Cupei României • Concursuri de 
compoziție șahistă • O pagină „Magazin" • Știri 
de pretutindeni -
la chioșcuri și oficiile poștale

(cel puțin 
zoane) la 
lui românesc. Așa cum și stă 
bine unor campioni ! Să mai 
menționăm, apropo de Steaua, 
că această secție, care se bucu
ră de tot sprijinul conducerii 
clubului, a mai avut în sezonul 
abia încheiat satisfacția cuce
ririi în premieră a titlului na
țional la juniori.

Despre Dinamo, numeroși iu
bitori ai acestui sport afirmă, 
și nu de azi-de ieri, că are lo
tul cel mai asigurat valoric. 
Elevii iui Ion Țuțuianu și 
Gheorghe Daraban au avut și 
unele realizări — cele mai mul
te puncte marcate, 764, un re
cord la totalul eseurilor, 133!—, 
au arătat in anumite rînduri 
real apetit ofensiv, dar au ca
potat tocmai cînd păreau mai 
lansați către titlu, avînd emoții 
pînă în ultimele momente ale 
campionatului chiar și pentru 
ocuparea poziției secunde. 
„Sincopele" manifestate în joc 
sint cu atît mai greu de în
țeles cu cît la Dinamo evolu
ează, ca să începem de la fun- 

. daș, Toader, Lungu, Aldea, To
fan, C. Popescu, Podărescu, Pa- 
raschiv. Zafiescu II. Răduca- 
nu, Doja, Vereș, Caragea, Borș, 
Bucan, Pașcu, C. Gheorghe, Gh. 
Ion, Tufă — toți internaționali 
A, alături de alți rugbyști cu- 
noscuți 1

Cea mai bună clasare din ul
tima vreme pentru R.C. Gri- 
vița Roșie, revenită pe podium 
după ani buni. Formația pregă
tită de inginerii Viorel Moraru 
și Radu Demian a arătat, o 
dată maj mult, puterea ei de 
mobilizare la cele mai impor
tante partide, cum a fost la 
18—18 cu Steaua sau 15—1'2 cu 
Dinamo, a avut oameni de bază 
în Stroe, O. Moraru, Al. Marin. 
Tudose, Nicolae, Neaga, Pasa- 
che, A. Ion, Pongracz, în prima 
parte, Gurănaare în turneul fi
nal ș.a.m.d., dar a dispus și de

un tran 
dor Rad 
ceea ce 
tate din 
Parcul C

Un pa 
făcut și 
Mare, fi 
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directă 
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I4IPE Divizionarele A la căderea cortinei

ALA I peste ediția 1986/1987
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La incheierea campionatuluiI In căutarea golgeterului si a conducătorului de joc 
I
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I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Locui ocupat de F.C. Argeș 
in ediția 1986 1987 nu poate fi 
analizat, din pricina finalului 
atît de recent șl de dramatic 
al luptei pentru un loc in Cupa 
UEF.A., fără a aminti de e- 
șuarea, pe ultimele porțiuni ale 
campionatului, a tentativei sa
le. Antrenorul Florin Halagian, 
marcat încă de ratarea reintră
rii pe scenele europene, por
nea, în explicarea nereușitei de 
la cauze mai îndepărtate : „Mă 
gîndesc că insăși evoluția bună 
din tur i-a făcut pe mulți din
tre jucătorii noștri să uite ce 
înseamnă modestia. Spiritul de 
echipă a lăsat, deci, și el de 
dorit. Iar unele greșeli decisi
ve, care au condus ia fixarea 
rezultatelor cu o mare pondere 
in stabilirea echipelor europene 
le-au comis tocmai titularii de 
bază, jucători cu experiență. în 
aceiași timp, subliniază antre
norii piteștean, grupul nume
ros de jucători tineri nu a avut 
timpul necesar spre a parcurge 
distanța pînă la nivelul pretins 
de campionat". Iată cît de se
ver (și bine face !) apare, în 
rapida privire retrospectivă pe 
care a aruncat-o asupra recent 
încheiatului campionat, antre
norul principal de la F.C. 
Argeș.

Toate 
reale și. 
la cel 
giune" 
prime 
lui de 
lui în 
afară, 
are insă destule merite pe care 
avem datoria să le menționăm. 
Primul nj se pare acela de a fi 
obținut un mulțumitor loc 6 (la 
egalitate de puncte cu ocupan
tele pozițiilor a 4-a și a 5-a) 
cu un Iot în care promovările 
s-au efectuat cu un curaj și 
o frecvență demne de toată ia- 
uda. Grigoriu, Șerban, C. Pană, 
D. Ionescu, Obreașcu, Achim.

observațiile sale sînt 
provenind tocmai de 
pregătește noua „sta- 
piteșteriilor, apar ca

ce
a

obiective ale programu- 
lucru în vederea startu- 
ediția nr. 70. Privită din 
performanța pitcștcană

wwwvwww

6. F. C. ARCEȘ 34 12 11 11 28-25 35
• Puncte realizate pe teren propriu : 25 (a pierdut cite două 

cu Steaua și Dinamo, cite inul cu F.C. Olt, Universitatea 
Craiova, Flacăra. s.C. Bacău și Petrolul) ; a obținut 10 puncte 
in deplasare (cite două cu Corvinul și Jiul, cite unul cu Uni
versitatea Craiova. Chimia. Petrolul, Rapid, Gloria și Victoria).
• Cel mal bun Ioc ocupat: 3 (etapele a 10-a, a 11-a șl a 

16-a) ; cel mai slab loc : 14—15 (etapa a 2-a).
• Golgeterii echipei : Radu II « goluri, Jurcă, D. Zamfir, 

ștefan și Badea — cite 3, Bănuță, Pană șl Grigoriu — cite 2, 
Eduard, Balaur n, Achim și Șerban — cite 1.
• Jucători folosit! s 25 — Speriatu, Stancu, Eduard șl D. 

Zamfir — cite 32 de meciuri, Volcu 31, Ștefan, Badea, Balaur 
n și Jurcă — cite 29, Bănuță 25, Radu n și Achim — cîte 20, 
Pană 17, Grigoriu ie, Obreașcu 14, Simion și Șerban — cite 12, 
Tănase 9, Toma 5, D. Ionescu 3, Stuparu, Hristea și Purcărea 
— cîte 2, Guda și Moromete — cite 1.
• Podiumul evidențiaților - -- ....

ștefan și Badea — cîte 15.
• Cartonașe galbene : 41 

ștefan 7.
• Cartonașe roșii : Eduard ,__ .... ______,.
• A beneficiat de 6 lovituri d e la 11 m : 2 transformate

(■Radu II șl Pană), 4 ratate (Badea 3, Stancu) ; a fost sanc
ționată cu 7 penaltyurl: 3 transformate, 4 ratate.
• A expediat 345 de șuturi 

dintre care 158 pe poartă (116

: 1. Stan cu 20 remarcări, 2—3.

1<5 jucători ; cele mai multe :

(etapa a M-a).
1 de la 11 m :

(238 acasă — 107 în deplasare), 
acasă — 42 în deplasare).

CUM AU PUNCTAT „CELE 18“
IN TUR ȘI IN RETUR?

Este perioada clnd analizele sînt la ordinea zilei, „parcursul" 
celor 18 divizionare A fiind întors pe toate fețele cu intenția 
de a se „diagnostica" cît mai precis. Iar ajutorul cel mai concret 
este dat — nu spunem acum o noutate — de graiul sec ai ci
frelor. Apelînd încă o dată la ele, să vedem cum au 
echipele primului eșalon în cele 
de primăvară.

două sesiuni de

RETUR

„punctat" 
toamnă și
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ridice, 

viitorii
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Eduard, unul dintre experimentalii titulari 
ai defensivei argeșene in plină acțiune 

- ~ NEAGUFoto : Aurel D.

Hristea, Moromete, Stuparu sînt 
jucători care au debutat în „A“ 
prin F.C. Argeș, mulți dintre ei 
fiind crescuți la școala piteș- 
teană (C. Pană, Moromete, Gri
goriu, Șerban, Ionescu). Nu 
vom obosi să elogiem asemenea 
exemple, pentru că fotbalul

nostru are nevoie de 
de asociații care să-și 
prin efortul propriu, 
titulari. Or. cercul celor care
selecționează și formează ele
mente de talent în centrele lor 
de juniori și copii se cam mic
șorează ! Iată de ce, exemplul 
Piteștiului, alături de cele date 
de Constanța, Bacău, Craiova, 
Hunedoara, Brașov, Cluj-Napo
ca etc. se cuvine pus in prim- 
plan de cîte ori se ivește oca- 
zia._ Deci, F.C. Argeș, cii un Iot 
fără multe nume sonore, a a- 
Iergat mereu jn primul pluton 
și s-a „bătut" curajos și pentru 
o poziție frumoasă în Cupă (a 
ajuns in „sferturi") și spre a 
reînnoda tradiția prezente
lor echipelor mari de pe conti
nent țn stadionul din Trivale. 
A fost destui de aproape de 
ambele obiective. De ce nu ie-a 
atins ? La observațiile-motiv de 

mai sus ale antre
norului Halagian, 
am mai adăuga 
accidentările nu
meroase (un veri
tabil nedorit re
cord în materie : 9 
accidentați în re
tur, dintre care 
doi — Radu II, 
Bănuță — pe o pe
rioadă mai înde
lungată) și absen
ța temporară sau 
totală a realizato
rului și conducăto
rului de joc- Gol- 
geterul nr. 1, în 
speță Radu II, n-a 
putut fi înlocuit în 
cele 14 meciuri cît 
a lipsit', indiferent 
de soluțiile încer
cate. Iar succeso
rul real pentru 
lovănescu sau Ig
nat nu s-a arătat 
nici el. în aceste 
condiții, jocul pe 
teren propriu a a- 
vut mult de sufe
rit și a dus la a- 
cea mereu ob
servată sterilitate 
a formației piteș- 
tene în meciurile 
disputate 
înțelegem, deci, că 
tehnicienii 
F.C. Argeș . 
tur au funcționat 
ca secunzi vechii 
echipei, Speriatu 
au de acționat 
cu mult spirit 

spre a re- 
două probleme-

bătăi de cap antrenorilor de 
pretutindeni. Pentru vîrful de 
atac se speră în refacerea lui 
Radu II șl pe o ambițioasă și 
puternică revenire a lui. Pen
tru conducătorul de joc se im
pun fie alte căutări, fie o re
zolvare colectivă, printr-o ma
re disciplină tactică și un supe
rior joc de mișcare al întregii 
echipe.

F.C. Argeș ne-a obișnuit ca, 
fără mult zgomot, fără modifi
cări spectaculoase de lot, să 
se grupeze și să alerge cu spor 
în plutonul fruntaș ai divizio
narelor A. O poate face și mai 
departe, și mai bine ca în edi
ția a 69-a. Primind însă un 
sprijin mai puternic pe care nu 
îl simte, din păcate, totdeauna : 
cel al spectatorilor.

Eftimie IONESCU

ai

acasă.

de la 
(în re-

titulari 
si Stancu) 
energic șj 
de imaginație 
zolva cele 
cheie pentru angrenajul tactic 
al unei echipe, posturi care, în 
treacăt fie spus, dau destule

ionare 
"-.inte 

prim 
□ idee 
n re- 
>mite- 
oriile, 
u ale 
ttsiuni 
m tării

I
I
I
I

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea- obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri, 8 iu
lie, va avea loc în București, în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, începînd de la ora 15,50. 
Aspecte de la tragere vor fi trans
mise la radio, pe programul I, la 
ora 16.15.

gniwo 
e trei 
; azi, 
iionul 
a Ca- 

arfi ;
Copi- 
3ucu- 
:a, cu 
litate.

I
I

• Reamintim participanților că, 
pentru comunicarea >de informa
ții în legătură cu numerele tra
gerilor, pronosticurile exacte și 
rezultatele omologărilor, Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport 
beneficiază și de serviciile pro
gramului i al posturilor centrale 
de radio, potrivit următorului o- 
rar: miercuri, la ora 16,15, aspec
te de la tragerea obișnuită Prono- 
expres; reluarea numerelor ex-

TUB

1, Steaua 31 p 1. Steaua 28 p
2. Dinamo 24 2- Flacăra 23
3. F.C. Olt 22 3—4. Univ. Craiova 20
4. F.C. Argeș 20 Dinamo 20
5. Victoria 19 5. Victoria 19

6—7. F.C.M. Brașov 18 6—9. Oțelul 18
Petrolul 18 Rapid 18

8—9. S-C. Bacău 17 Corvinul 18
Sportul Stud. 17 Sportul Stud. 18

10. „U“ Cluj-Nap. 16 10. Jiul 17
11—12. Corvinul 15 11—12. „U“ Cluj-Nap. 16

Univ. Craiova 15 Petrolul 16
13—14. Oțelul 14 13—14. F.C. Argeș 15

Rapid 14 S.C. Bacău 15
15—16. Chimia 13 15. F.C.M. Brasov 14

Gloria 13 16. F.C. Olt 13
17. Jiul 10 17. Gloria 12
18. Flacăra 9 18. Chimia 7

Cîteva concluzii:
• în primul rînd, < 

echipei campioane, Steaua, 
ambele ierarhii situată pe pri
mul loc. Aceleași locuri — 5 
și, respectiv, 9 — ocupă Victo
ria și Sportul Studențesc, cu 
observația că formația luj Au
gustin, Zare, Țălnar et comp., 
împreună cu „XI" Cluj-Napoca, 
sînt singurele care au înregis
trat același număr de puncte 
în ambele stagiuni.
• se desprinde lesne specta

culosul salt al echipei Flacăra 
Moreni, cu un „plus 14“ în pri
măvară față de redusa zestre 
de puncte din tur.

constanta
teaua, în

este și
F.C. Olt:

cu

• „spectaculoasă" 
coborîrea formației 
situată pe podium în tur, 
22 puncte, ea pierde în retur 
nu mai puțin de 9 puncte.

• comparînd cele două sta
giuni, desprindem două grupe:

— „la plus" ; Flacăra +14, 
Jiul+7, Univ. Craiova +5, Oțe
lul și Rapid +4, Corvinul 
Sportul Studențesc +1

— „la minus" : F.C- Olt 
Chimia —6, F.C. Argeș —5. 
namo și F.C.M. Brașov 
Steaua —3, Petrolul și S.C. 
cău —2, Gloria —1.

+3,

—9, 
Di- 
—4. 
Ba-

METALUL BUCUREȘTI INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA TURZII
Șl CONSTRUCTORUL IAȘI S-AU CALIFICAT

Și juniorii II se aprooie de linia 
de sosire I In perioada 3—5 iulie, 
Campionatul Republican al aces
tui eșalon — la care au luat 
parte echipele de juniori ale di
vizionarelor C — și-a derulat 
faza grupelor semifinale, la în
cheierea întrecerilor fiind stabilite 
formațiile care au promovat în 
turneul final, programat ■ la 
Cimpulung Muscel, între 13 și 15 
iulie : Metalul București, Indus
tria sîrmei Cîmpia Turzii și Con
structorul lași. Iată rezultatele 
șl clasamentele celor trei 
semifinale :

Cîmpia Turzii 4—4, Muscelul 
Cimpulung — Torpedo Zărnești 
0—0. Clasament ;

Campionatul Republican

<11 juniorilor II

grupe

Prole- 
Motru 

U.M.
Ba- 
Me- 
Mo-
Mi-

1. Ind. sirmci C.T.
2. Minerul Baia Sprie
3. Torpedo Zărnești
4. Muscelul Cîmp.

„ZONA URZICENI" : S.N. Olte-

ÎN TURNEUL FINAL
nița — Electro-mureș Tg. Mureș 
3—0, Chimia Buzău — Construc
torul Iași 1—1, Chimia Buzău — 
Electromureș Tg. Mureș “ * 
Constructorul Iași — S.N. 
nița 3—1, Chimia Buzău — 
Oltenița 1—0, Constructorul 
— Electromureș Tg. Mureș 
De menționat că echipa Electro
mureș Tg. Mureș a pierdut toate 
cele trei meciuri cu 3—0 pentru 
că nu a respectat prevederile 
regulamentului competiției, tre- 
cînd mal mult de trei jucători 
depășiți de virstă pe " '
arbitraj. Clasament :

1. Constructorul Iași
2. Chimia Buzău
3. S.N. Oltenița
4. Electromureș Tg. M. 3

3
3
3

3—0, 
Olte- 
S.N.
Iași

3—0.

foaia de

„ZONA BUCUREȘTI" : 
tarul Bacău — Minerul 
3—0, Metalul București - 
Timișoara 4—1, Proletarul
cău — U.M. Timișoara 0—0, 
talul București — Minerul 
tru 3—0, U.M. Timișoara — 
nerul Motru 4—2, Metalul Bucu
rești — Proletarul Bacău 
Clasament :

1. Metalul Buc.
2. Proletarul Bacău
3. U.M. Timișoara
4. Minerul Motru

3 2 1
2
1
0

3 1
3 1
3 o

o 
o
1
3

1—1.
DUMINICĂ, PAIITIDE-TIJfi Alt BARAJUIUI

PENTRU PROMOVAREA
• Returul-la 19 iulie

SECU- 
Sprie — 
Industria 
Muscelul 

Baia

„ZONA ODORHEIUL
IESC* : Minerul Baia
Torpedo Zărnești 0—0, 
sîrmei Cîmpia Turzii —
Cimpulung 2—1, Minerul 
Sprie — Muscelul Cimpulung 4—2, 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii — 
Tarnedo Zărnești 2—1, Minerul 
Baia Sprie — Industria sîrmei

S1AT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
trase, In aceeași zi, la ora 23,10 și 
a doua zi, Joi, la ora 8.55; vineri, 
la ora 16,15, aspecte de la tra
gerea obișnuită LOTO din ace-

LOZ»
ÎN PUC “

la sala unde se desfășoară trage
rea acțiunii cu caracter deosebit 
din ziua respectivă, după care 
numerele extrase, împreună cu 
rezultatele concursului PRONO
SPORT, se transmit în reluare, la 
ora 22,20, și a doua zi, luni, la 
ora 8,55; participanții la con
cursurile PRONOSPORT pot afla 
prin 
lor, 
8,55.

radio rezultatele omologări- 
în fiecare miercuri, la ora

La LOZ ÎN PLIC, alături de

eași zi, cu retransmiterea nume
relor extrase la ora 23.10 și a 
doua zi, sîmbătă. la ora 8.55; du
minică, la ora 17,30, aspecte de

emisiunile obișnuite, continuă cu 
deosebit succes vinzarea LOZU
LUI VACANȚEI, emisiune spe
cială limitată, cu o gamă bogată 
de cîștiguri suplimentare, între 
care, desigur, se remarcă nume
roasele autoturisme Dacia 1300.

în plină vacanță competiție» nală, 
iată, iubitorii fotbalului au totuși 
prilejul să urmărească jocurile 
de baraj pentru promovarea în 
Divizia C, duble confruntări pro-z 
gramate la 12 și 19 iulie.

Ieri, la sediul F.R. Fotbal, în 
prezența delegaților celor 34 de 
echine cîștigătoare ale campio
natelor județene, alte 7 au pro
movat direct, Intrucît în județele 
respective sînt mai puțin 
două echipe în Divizia ~ 
num-’ PROMEX Brăila 
Brăila), Utilaje Grele 
(Giurgiu), Aurora Tg. 
(Iași). Celuloza Drobeta 
verin (Mehedinți), 
Șimleul Silvaniei (Sălaj), Dacia 
Rm. Vîlcea (Vîlcea) și cîștigă- 
toarea județului Ialomița, încă 
nestabilită, a avut loc tragerea 
la sorți a meciurilor de baraj. 
Iată programul partidelor tur 
care se vor disputa duminică 12 
iulie, de la ora 18, pe terenul 
primelor echipe, returul urmînd 
să aibă loc la 19 iulie (ora 17,30) 
pe terenul formațiilor vizitatoare.

Filatura Fălticeni (jud. Sucea
va) — Lacul Ursu Sovata (Mu
reș), I.T.A. Celuloza P. Neamț 
(Neamț) — A.S.A. I Botoșani (Bo
toșani), ■“ 
ghiu-Dej 
Victoria 
(Galați) 
(Vaslui), 
cea) —

Lamino-
A.S.A.
Sinaia
Călă.-

Zimni-
Bucu-

’ i de 
C, și a- 
(Județul 
Giurgiu 
Frumos 
Tr. Se- 

IZOMAT

M.E.C.O.N. Gh. Gheor- 
(Bacău) — Chimia Oraș 
(Brașov), Avîntul Liești 
— Moldosin Vaslui 
Săgeata Stejarul (Tul- 
„Conpref" Constanța

(Constanța), Autobuzul 
rul Focșani (Vrancea) 
Buzău (Buzău), Montana 
(Prahova) — Oțelul Roșu 
rași (Călărași), Laminorul 
cea (Teleorman) — I.M.G.
cești (Municipiul București), Pe
trolul Tîrgoviște (Dîmbovița) — 
Sporting Slatina (Olt), Edilul Pi
tești (Argeș) — A.S.A. Craiova 
(Dolj), Jiul A.C.H. Tg. Jiu (Gorj) 
— Automecanica Reșița (Caraș- 
Severin), Minerul Uricani (Hune
doara) — Auto Timișoara (Timiș), 
Textila Cisnădie (Sibiu) — șu- 
rianul Sebeș (Alba), CUPROM 
Baia Mare (Maramureș) — Some
șul Odoreu (Satu Mare), Motorul 
I.M.A. Arad (Arad) — Voința O- 
radea (Bihor), Construcții Mon- 

' taj Cluj-Napoca (Cluj) — Hebe
Sîngeorz Băi (Bistrița Năsăud), 
Mureșul Toplița (Harghita) — 
Carpați Covasna (Covasna).

La scor egal după cele două 
manșe, golurile marcate în de
plasare valorează dublu. în caz 
de egalitate perfectă (puncte și 
golaveraj), partida retur se va 
prelungi cu cîte două reprize a 
cîte 15 minute fiecare, iar dacă 
egalitatea va persista, se va 
recurge la executarea loviturilor 
de la 1.1 m. Echipele au obliga
tivitatea să folosească trei jucă
tori sub 31 de ani și maximum 
doi jucători care au depășit 
vîrsta de 30 de ani. Cartonașele 
galbene acumulate în timpul 
campionatului se anulează, astfel 
că jucătorii în cauză au drept de 
joc la meciurile de baraj.



SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

CE POATE ÎNSEMNA OLIMPIADA
PENTRU GAZDE?

de 
to-

|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
apără ermetic, uneori e chiai 
prudent, dar, în atacurile sale 
explozive, lovind foarte rapid 
cu ambele brațe, se exprimă 
cu vivacitatea unui tempera
ment latin.

Un „welter" bine dotat sub 
aspect tehnic și a] forței lovi
turilor este Francisc Vaștag, 
autentică speranță a boxului 
românesc. El și-a demonstrat 
calitățile atit în finala susținu
tă cu italianul Marro, dar mai 
ales în meciul cu redutabilul 
boxer cubanez Cano.

Oricum, se arată în finalul 
comentariului, mica delegație a 
României a fost marea surpri
ză a campionatelor de la Ha
vana. '

DUPĂ FRUMOSUL
Aprecieri elogioase

SUCCES AL PUGILIȘTILOR
ale

- în 
„ Cam
ele box

Agenției Prcnsa Latina
HAVANA, 7 (Agerpres). 

comentariul pe marginea 
pionatelor Mondiale 
pentru juniori încheiate recent 
la Havana, corespondentul spor
tiv al Agenției Prensa Latina, 
subliniază între altele și per
formanța excepțională a spor
tului românesc (doar 3 pre- 
zenți la competiție) care 
cîștigat două medalii 
aur prin Mihai Leu 
Francisc Vaștag, ocupînd 
clasamentul pe națiuni locul 
3-lea, după selecționatele 
bei și U.R.S.S., dar situîndu-se 
înaintea echipelor S.U.A., R.D. 
Germane, Bulgariei. Canadei,

au 
de 
și 

în 
al 

Cu-

CONCURS ATLETIC

LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 7 (Agerpres). 

Proba feminină de 3 000 m 
din cadrul concursului inter
național de atletism de la Bu
dapesta, contînd pentru „Ma
rele premiu-IAAF", a fost cîș
tigată de Mary Knisley (SUA), 
cu timpul de 8:47.44. urmată de 
Maricica Puică (România) — 
8:49,79. în proba feminină de 
săritură în lungime pe primul 
loc s-a situat Ludmila Ninova 
(Bulgaria) — 6,86 m, secunda
tă de Marieta Ilcu (România)
— 6,81 m.

Alte rezultate: masculin: 400 
m garduri: Edwin Moses
— 47,93 ; 400 m ; Bert
meron (Jamaica) — 
săritura în lungime:
Myrickx (SUA) — 8,41 m etc.

(SUA)
Ca- 

44,94 ; 
Larry

loturi aproape co niacestea cu 
plete.

Românii, 
tariu, au dat culoare galelor în 
care au boxat prin stilul lor 
spectaculos, bazat pe o exce
lentă pregătire tehnică și fizi
că. Mihai Leu a fost unul 
dintre cei mai buni boxeri caro 
au evoluat pe ringul coliseului 
cetății sportive din Havana. 
Acest tînăr talentat de 18 ani 
boxează cu multă inteligență. 
El posedă arta eschivei, se

se arată în comen-

LOCURI FRUNTAȘE PENTRU CANOTORI IN „CUPA PRIETENIA"
Recent, lotul de juniori (mas

culin), condus de antrenorul 
Adrian David, a participat, la 
Roudnice (Cehoslovacia), ia în
trecerile tradiționale ale „Cupei

MIHAI GHINDĂ A
TURNEUL DE LA

CiȘTIGAT
NATANYA

Un frumos succes 
tat maestrul nostru 
nai Mihaî Ghindă 
de șah „open" de Ia Natanya 
(Israel). Șahistul român s-a 
clasat pe primul loc, cu 8,5 
puncte din 11 posibile, fiind 
urmat în clasamentul final de 
Motwanî (echipier al reprezenta
tivei olimpice a Scoției) 8 p, 
Birnboim și Rechlis (ambii Is
rael), Schon (R.F.G.) — 7,5 p„ 
Schwindler (Israel) și Bosboom 
(Olanda) — 7 p. în total, 
fost prezenți la start 36 
participant din opt țări.

a repur- 
internațio- 
la turneul

au 
de

La zi LEGEA NESCRISA A SPORTULUI
Ai zice că, din momentul în 

care, spre exemplu, un atlet 
de vlrf obține o performanță 
deosebită, rezultatele imediate 
vor fi și ele la fel de bune, 
dacă nu chiar și mai valoroa
se. Uneori, doar uneori, se in- 
ttmplă așa, pentru că, de cele 
mai multe ori, după astfel de 
performanțe urmează un „re
flux", mai mic sau mai mare. 
Exemplele cele mai conclu
dente slut șl cele mai recente 
Pe care ni le oferă atletismul 
internațional. Astfel, după ce 
la Goteborg, cu prilejul fina
lei grupei B a ..Cupei Europei 
— Bruno Zauli", in care atle
tul suedez Patrick Sjoberg a 
stabilit cu 2,42' m un nou re
cord mondial la săritura In 
înălțime, la doar două zile, la 
Norkkoping, în loc de aștepta- 

ori chiar mai 
n-a mai reușit 

Poate că și ur- 
următoarele-i e- 
încă la fel de

tul... 2,43 m, 
mult, Sjoberg 
declt 2,20 m ! 
mătoarea sau 
voluții să fie 
modeste, dar sigur va veni și 
ziua în care atletul se va pu
tea prezenta, in concurs, in

deplinătatea-l posibilităților fi
zice și psihice și atunci va în
cerca să se autodepășească 
din nou I

La fel, iată, și Serghei Bub
ka. După cel 6,03 m obținuți la 
Praga, în condiții atmosferice 
nefavorabile, care au însemnat 
totuși un nou record al lumii, 
în același concurs la Norkko
ping, el n-a sărit declt 5,80 m, 
iar acum,-deunăzi, pe „Bislet" ■ 
din Oslo, Bubka a obținut 
doar 5,65 m, rezultat care nu 
i-a mai fost suficient pentru 
victorie, el cedind vnttietatea 
unuia dintre săritorii bulgari, 
Nikolai Nlkolov, care a trecut 
5,70 m. Dar această înfrlngere 
nu înseamnă desigur o „gau
ră in cer", pentru un săritor 
de - faima' și de valoarea lui 
Bubka, ci un simplu concurs 
ratat, după care insă vor ur
ma, cu siguranță, altele bune... 
Este aceasta un fel de lege 
nescrisă a sportului (in care 
„invincibilii" sînt rarități), la 
care au subscris, totuși, sume
denie de mari campioni !... 
(R. VIL.)

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE
(Urmare din pag. 1)

fost îniimpinați cu căldură 
prietenească de gazde și foru
rile organizatoare, sportivii ro
mâni aflindu-se de fiecare da
tă printre animatorii întrece
rilor de înalt nivel ale Univer
siadelor, printre susținătorii 
Prin fapte a generoaselor idei 
de pace și cooperare între toți 
tinerii lumii. A fost, firesc, re
marcată prezența în lotul 
României a dublului campion 
mondial Aurel Macarencu (cel 
care nu demult, la inaugurarea 
modernei piste nautice de la 
Jarun, construită special pen
tru Universiadă, s-a impus cu 
autoritate la Regata interna
țională din primăvară), a mul
tiplei medaliate olimpice, eu
ropene, mondiale și universi
tare de gimnastică. Ecaterina 
Szabo, a înotătoarelor Noemi 
Lung și Anca Pătrășeoiu, per
formere de „top" rnondia1. a 
altor sportivi de. înaltă valoa
re.

Pe tot drumul de la aeroport 
la locul de cazare, în Satul 
Universiadei, ne-a însoțit em
blema J-M.U. ’87, figura spor
tivului care deschide brațele 
într-un salut al învingătorului, 
formînd în același timp litera 
„Y“. inițiala țării gazdă. Ală
turată simbolului Universiadei 
(,,U“) și culorilor celor cinci 
cercuri olimpice, aceasta crea- 
ză o imagine sugestivă și di
namică. tot dinamism sufferînd 
și mascota oficială. veverița, 
personaj familiar din parcuri
le și pădurile din jurul Za
grebului, împodobită acum CU 
o pălăriuță caracteristică por
tului popular din regiune.

La centrul principal de presă 
(Vjesnik, cu o clădire nouă, 
impozantă), unde cei aproape 
1000 de ziariști acreditați au 
condiții optime de lucru, 
aflat, imediat după sosire, 
primii dintre sportivii
caro vor intra ;n concurs vor fi 
caiacișlii, canoiștii și înotătoa
rele (joi), cu mențiunea că ul-

am 
că 

nosi-i

Prietenia". Bilanțul sportivilor 
noștri este remarcabil.

Astfel, echipajul Cornel Băni
că, Iulian Vizitiu — Constantin 
Cornea șl-a adjudecat, de o. 
manieră categorică (peste 10 s. 
avans, asupra locului secund, 
Bulgaria) proba de „2+l“, în 
timp ce Marius Constantin, 
Florin Ene, Nicolae Mihalcea, 
Cristian Dan — Constantin Cor
nea a terminat pe locul secund 
în proba de „4+1", în urma 
sportivilor din R.D.G.

Deși are în bilanțul său 
sportiv 36 de medalii de 
aur, cu care ocupă locul 19 
în clasamentul olimpic, neo
ficial, după medaliile 
aur. Canada constituie
tuși un mare paradox al 
sportului mondial contem
poran... Ea este singura, din 
cele 17 țări (trei de cîte două 
Ori) care au organizat Jocu
rile Olimpice de vară 
și care, la respectiva 
ediție, n-a reușit să cîștige 
nici măcar o singură meda
lie de aur, adică n-a avut 
nici măcar un campion o- 
limpic la vreuna din cele 
198 de probe care au figu
rat pe programul întreceri
lor de la Montreal, în 1976 1 
Atunci, în marea metropolă 
de pe rîul St. Laurent, 
sportivii canadieni au cîș
tigat doar 5 medalii de ar
gint și alte 6 medalii de 
bronz.

Dar competiția olimpică 
din 1976 a însemnat o 
amplă deschidere a tinere
tului canadian către sport, 
o extraordinară propa
gandă pentru exercițiul fi
zic, căci ce altceva a în
semnat acea uriașă mani
festare de vigoare, talent și 
măiestrie a tineretului spor
tiv. din cele 87 de țări ale 

Mon- 
să se

lumii prezente la 
treal ? Efectul avea 
vadă nu mult după aceea, 
cînd porțile stadioanelor Și 
ale arenelor au fost lua
te, literalmente, cu asalt, 
de numeroși tineri, din rîn- 
durile cărora s-au ridicat 
apoi mari performeri.

Luînd ca etalon numai 
anul olimpic 1984 vom con
semna că, spre exemplu, la

• PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Desfășurată în 

orașul elvețian Basel, „Cupa Eu
ropei" la decatlon a fost cîștigată 
de atletul Torsten Voss (R.D. 
Germană), cu un total de 8 445 p, 
secundat de coechipierul său Uwe 
Freimuth — 8 220 p. In clasamen
tul pe echipe, primul loc a fost 
ocupat de R.D. Germană — 24 852 
p, urmată de U.R.S.S. — 24 307 p.

ÎNOT • In cadrul campiona
telor S.U.A., ce se desfășoară la 
Santa Clara (California), Matt 
Biondi a cîștigat proba de 100 m 
liber cu timpul de 52,06. In pro
ba similară feminină, pe primul 
loc s-a situat Laura Walker — 
57,82 • In ultima zi a campio
natelor R.F. Germania, desfășu
rate la Sindelfingen, înotătoarea 
Svenja Schlicht a terminat învin
gătoare în două probe: 200 m spa-

IERUL CICLIST AL LPANȚEI
Epinal. Cea de-a șasea etapă 

a Turului ciclist al Franței, 
(Strasbourg — Epinal. 169 km) 
a prilejuit o spectaculoasă eva
dare a rutierului francez Chris
tophe Lavainne, care a parcurs 
distanța în timpul de 4.12:57. 
La 1:34 a trecut linia de sosire 
ciclistul mexican Raul Alcala și 
la 2.34 a sosit un pluton a că
rei șefie a avut-o spaniolul 
Manuel Jorge Dominguez. în 
clasamentul general continuă 
să conducă elvețianul Maehler 
(17.10:49), urmat la 36 s de La
vainne și la 44 s de Miiller 
(Elveția) etc

timele vor susține (sperăm!) 
și finalele (în reuniunea de 
după-amiază), de unde aștep
tăm și primele medalii. Sau, 
altfel spus, un debut de bun 
augur la Universiada ’87!
• Meciuri preliminare în ca

drul turneului de fotbal al 
Universiadei: R.P.D. Coreeană 
— SUA 1—1. Algeria — Marea 
Britanie 2—1, Olanda — Nige
ria 3—0. R.P. Chineză — Ar
gentina 1—1, iugoslavia — Bra
zilia 5—0, Japonia — RFG 2—1, 
Franța — Uruguay 2—1, 
de Sud — URSS 3—2.

★
Proba masculină de 

din cadrul concursului 
mă a fost cîșt'gată de Zsolt 
Ersek (Ungaria), urmat de coe
chipierii săi Istvan Szelej și 
Pal Szekercs.

în proba s m.ilară feminină 
s-au disputat primele trei tu
ruri eliminatorii, printre spor
tivele calificate în faza urmă
toare numărîndu-se Zhang 
Jianqiu. Zhua Yan (R. P. Chi
neză), Annapia Gandolfi, An- 
narita Sparciari (Italia) și 
Zsuzsa Janosi (Ungaria).

Coreea

floretă 
de scri

„Olimpiada
Sarajevo, 
tori 
țar“ 
prin

la 1 000 m (1:15.80) 
1500 m (1:58,36) și bronz la 
500 m (38,39) și prin pati
natorul 
ser

albă" 
sportivii 

ai „frunzei 
au urcat pe 

patinatorul 
Gaetan Boucher — aur 

și la

de la 
purtă- 

de ar- 
p odium 

de vi-

artistic Brian Or-
— medaliat argint

în proba individuală. Cîte- 
va luni mai apoi, 
Angeles, 
neoficial, 
Canada a 
totalizînd 
tre care 10 de aur, 
argint și 16 de bronz. Iată 
lista campionilor olimpie: 
canadieni, din '84 : M-i 
Fung — gimnastică artis i 
că, Linda Thom — pi:- iei 
sport, Sylvie Bernier 
trambulină și Anne Otten- 
brite — 200 m bras la fe
mei, Larry Cain — Cl 500 
m. Hugh Fischer și Alwyn 
Morris la K 2 1000 m. Pat 
Turner, Kevin Neufeld, 
Mark Evans, Grand Main. 
Paul Steele, Mike Evans, 
Dean Crawford, Blair Horns 
si Blain McMahom — schil 
8 + 1. Victor Davis — 200 
m bras, Alex Baumann — 
200 m mixt si 400 m mixt.

Romeo VILARA

la Los 
în clasamentul, 
al J.O. de vară 
ocupat locul 4. 

44 medalii, din- 
', 18 de

te — 2:14,85 și 200 m mixt — 
2:H8,31. Proba masculină de 100 m 
liber a fost cîștigată de Thomas 
Fahrner, cu timpul de 51,19.

POLO PE APĂ • Turneul de 
la Zagreb s-a încheiat cu victo
ria selecționatei Iugoslaviei — 10 
p, urmată, în clasamentul final, 
de echipele S.U.A. — 8 p, Aus
traliei 6 p, Franței — 4 p etc. 
In ultimul meci al competiției, 
poloiștii iugoslavi au întrecut cu 
scorul de 8—5 formația S.U.A.

SĂRITURI IN APA • Concursul 
de la Viena s-a încheiat cu pro
ba feminină de platformă, în care 
victoria a revenit Brltei Baldus 
(R.D. Germană), cu un total de 
525,36 p. Pe locurile următoare 
s-au situat Heidemarie Grecza 
(Cehoslovacia) — 477,30 p și Mi
chele MitcheU (S.U.A.) — 473,25 p.

TENIS • Proba de junioare din 
cadrul turneului de la Wimbledon 
a fost cîștigată de jucătoarea so
vietică Natalia Zvereva, care a 
învins-o în finală cu 6—4. 6—4 pe 
Julie Halard (Franța). In finala 
de juniori, italianul Diego Nar- 
giso a dispus cu 7—6. 6—4 de 
australianul Jason Stoltenberg. • 
In clasamentul A.T.P.. ordinea 
primilor clasați este următoarea: 
1. uendl, 2, Wilander, 
4. Becker, 
7. cash. 8.
McEnroe.

ras!
J-meri

. f
dioMe.

A/rwv\A/v

3. Edberg,
5. Mecir, 6. Connors, 
Gomez. 9. Noth. 10.

Contrapunct

FINAL TRIST

• In meci tur pentru pr 
nariile „Cupei Africii", la Harare, 
Zimbabwe — Kenya 1—1 (0—0).
• Partidă amicală la Monte 

Carlo: AS Monaco — Hajduk Split 
2—1.
• Rezultate înregistrate in com

petiția internațională „Cupa de 
vară — Intertoto": Chaux de 
Fonda — FC Magdeburg 0—<1 
(0—0); Lyngby — AIK Stockholm 
0—2 (0—1); Ujpesti Dozsa Buda
pesta — Spartak Varna 5—1 (4—1): 
Lausanne — Vasas Budapesta 2—1 
(0—0); Wismut Aue — Halmstad 
2—1 (1—1); Carl Zeiss Jena — 
Aarhus 2—2 (2—1).
• Cunoscutul antrenor Arie 

Haan, fost, în ultimele sezoane, 
la Anderlecht Bruxelles, va pre
găti din toamnă echipa vest-ger- 
mană V.f.B. Stuttgart.
• La insistențele lui Diego Ma

radona, Napoli l-a achiziționat și 
pe fratele mai tînăr al aeeitjfa, 
Hugo, în vîrstă de 18 ani. Penl-u 
a ieși însă *din impas, 
regulamentul italian nu 
decît prezența a doi ... 
Napoli, care l-a transferat 
brazilianul Careca, l-a imp 
tat, pentru un sezon, pe 
Maradona lui Cremonese.

întruoît
n:1 mi te 
beri", 
și pe 
oinu-
Hugo

SI NEDEMN
■I

numai ei, își mai amintesc 
desigur de englezul David Jenkins, unul dintre cei mai buni 
alergători din lume pe 400 de metri la începutul deceniului 8. 
Neobișnuit de înalt pentru proba respectivă, măsurînd 1,92 m, 
Jenkins a cîștigat titlul continental în 1971, la Helsinki, foto
grafia dezvăluind că a terminat înaintea italianului Fiasconaro, 
chiar dacă în același timp (45,5). Trei ani mai tîrziu. la C.E. 
de la Roma, Jenkins a obținut medalia de argint (dună vest- 
germanul Karl Konz), după ce realizase, cu ștafeta țării sale, 
un prețios „argint“ la J.O. de la Munchen. Recordul său per
sonal, 44,93, stabilit către sfîrșitul carierei, în 1975, Ia Eugene, 
în Oregon, rămîne și azi, după mai bine de un deceniu, o 
performanță de luat în seamă

Retras din activitate, fostul campion s-a mutat în Statele 
Unite, devenind după o vreme (are acum 35 de ani) copro
prietar al unui laborator de fabricare a vitaminelor, în cali
fornia. A rupt-o cu atletismul, dar și-a păstrat, logic, o oare
care notorietate, fiind în ochii tuturor o „fostă glorie". Totul 
însă, și reputație, și respect, pînă zilele trecute, cînd marele 
juriu de la San Diego l-a găsit culpabil de „producere și tra
fic de droguri" ! Ce-a făcut Jenkins de a ajuns să riște, după 
legislația americană, o pedeapsă mergînd pînă la o amendă 
de 3 milioane de dolari și o detenție de 50 de ani ?! Să-l ascul
tăm pe procurorul Phillip Halpern ! „David Jenkins aparține 
unui grup de 36 de persoane implicate în contrabanda cu 
stupefiante, fiind chiar creierul acestei organizații". Arestat 
imediat și refuzîndu-i-se eliberarea pe cauțiune, campionul de 
altădată i-a convocat pe ziariști și s-a declarat, firește, nevino
vat. Dar precizările procurorului au venit ca o lamă de ghi
lotină: „Ne-am întemeiat capetele noastre fie acuzare pe o 
cercetare de 2 ani, constatînd că Jenkins controlează peste 70 
la sută din piața ilegală a drogurilor din California, princi
palii săi clienți fiind tinerii, cu precădere elevii".

Ziariștii s-au dovedit necruțători cu sprinterul de altădată, 
subliniind insolența lui, verbală și... vestimentară. Unul dintre 
ei a mers chiar mai departe, notînd că, „prin actele sale și 
prin întreaga atitudine, Jenkins a trădat morala și frumu
sețea sportului". Trist și nedemn final de carieră !

Ovidiu IOANIȚOAIA

Amatorii de atletism, și nu
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