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A 14-a a Universiadei de vara

CONTINUA SERIA SUCCESELOR SPORTIVILOR

EVOLUȚIE BUNĂ A REPREZENTANȚILOR
» » 

A

NOȘTRI In proba de înot
în succesiunea actuală a pro

belor pentatlonului modern, 
înotul urmează scrimei. Deci, 
după o zi epuizantă la scrimă, 
iată că participanților la Cam
pionatele Internationale ale 
României de pentatlon modern 
li s-a oferit teri o dimineață do

zek s-a putut „ține" cîteva lun
gimi de bazin în apropierea 
concurentului român, dar spre 
final acesta n-a mai putut face 
față ritmului impus de Vladu, 
astfel că victoria tînărului pen- 
tatlonist român a fost netă și 
nici unul dintre concurenții

• NOEMI LUNG a cincea medalie de aur
Pe aparate la gimnastică, Ecaterina Szabo

pe podium • Azi, ultimele

Dar 
cele 

vă 
ale

ZAGREB, 13 (prin telefon, de )a trimi
sul nostru special). Acum, cînd caiacul- 
canoe și gimnastica au părăsit scena, le
gătura cu atletismul și canotajul (cele 
două discipline care vor ține afișul în 
această săptămînă)- o face înotul, 
pină a vă anunța noile performanțe, 
de luni ale înotătoarelor noastre, 
sîntem datori cu ultimele rezultate
gimnastelor, din reuniunea de duminică 

seară, cînd s-au decernat medaliile pe aparate. în această între
cere, în fața unei săli arhițiline, la Palatul Sporturilor din Zagreb, 
gimnastele noastre au reușit să mai dobîndească două medalii de 
argint și două de bronz. Argintul a fost obținut de lidera echipei 
române la Universiadă. Ecaie- 
rina Szabo, la sărituri si bîrnă 
într-o dispută deosebit de echi
librată cu adversare de înaltă 
clasă. în special oele din re
prezentativa Uniunii Sovietice, 
din care nu au lipsit titulare 
ale formației care va evolua la 
apropiatele Campionate Mondia
le de la Rotterdam. Evoluînd 
mai bine decît în primele în
treceri. cele care au contat în 
decernarea titlurilor pe echipe 
și la individual compus. Eca
terina Szabo a obtinut punctaje 
superioare, cu care a reușit 
să urce, de două ori pe podium, 
pe poziția a doua. Ea a fost 
jalonată de Lenuta Rus, care 
a obtinut celelalte două meda
lii. de bronz. în întrecerea de 
la sărituri și sol.

La „Mladost", din nou două

românce într-o finală de înot : 
Noemi Lung si — de această 
dată o premieră — Eniko Pa- 
lencsar. Nu ne îndoiam, pe 
baza rezultatelor anterioare, 
că 
Uu 
de 
al 
de 
formanța _ _
zentante a înotului nostru în 
această probă-maraton a pro
gramului marilor competi
ții din natația feminină. Pa- 
lencsar a fost mai aproape de 
adevăr, fără a reuși însă să 
urce pe podium, deși la 400 m 
se afla pe poziția a treia. în 
drumul .său spre cea de a cin
cea medalie de aur, Noemi 
Lung a condus de la cap la

. Nu
_ rezultatelor
Noemi va obține u>n nou ti- 

mondial universitar si — 
ce nu ? — un nou record 
acestor întreceri. Semnul 
întrebare viza doar per- 

celeilalte repre-

și Lenuța Rus
la înot

întors în 
ou 8:34,82.

cu un

• In finalele

starturi
m a 

a încheiat
cap, la 400 
4:16,85 și 
deci medalie de aur 
nou record mondial universf 
tar, vechiul record ___Z __
8:37,75. Pe tocurile următoare : 
2. Cheryl Kriegsman (S.U.A.) 
8:41,18 ; 3. Yan Ming (R. p.
Chineză) 8:46.10 ; 4. Eniko pa- 
lencsar (România) 8:48,33. 
După această nouă victorie, e- 
leva lui Gheorghe Dimeca a 
declarat : ,.Mă simt obosită, 
dar nu am timp să mă gîn- 
desc decît la... ultimul start, 
de mîine (n.r. azi), la 4X200 m 
liber". Să precizăm că în șta
feta amintită, alătur; de Noemi 
se vor afla Anca Pătrășcoiu, 
Eniko Palencsar și Timeea 
Toth.

în proba de 100 m fluture, 
Flavius Vișan a reușit să se 
califice în finala A, pe care a 
încheiat-o pe locul 5, cu 55,58. 
pe podium ureînd A. Jameson 
(Marea Britanie) 54,65, A. 
Moose (Noua Zeelandă) 54.73, 
D. Cadematori (S.U.A.) 54,87.

★
Pentru performerii Universia

dei, clipele de aleasă satisfacție 
se prelungesc dincolo de mo
mentul victoriei. înconjurați de 
colegi, antrenori, parteneri de 
întrecere sau iubitori ai spor-

Poul SLÂVESCU

fiind de

(Continuare in pag e <-a)

Start in seria favoriților, dar victoria in această probă va reveni 
juniorului nostru Bogdan Vladu.

odihnă binemeritată, iar după- 
amiază, la bazinul „23 August", 
din nou în disputa pentru pozi
țiile fruntașe pe echipe și la in
dividual în proba de înot. Cei 35 
de participanți la tradiționala 
noastră întrecere au luat 
tul în ordinea inversă a 
mentului, în ultima din 
cinci serii programate 
du-se. deci, fruntașii. Dar, cum 
adesea se întimplă și în marile 
concursuri, învingătorul probei 
se desemnează, firesc de altfel, 
dintre acei pentatloniști care 
provin din rîndurile înotători
lor. Așa s-au petrecut lucrurile 
și în disputa de ieri, de la ba
zinul „23 August" din Capitală, 
în care cîștigător a fost junio
rii) nostru Bogdan Vladu, au
tor al unui timp foarte bun, 
pentru care el a primit un sub
stanțial bagaj de puncte.

Luînd startul în cea de 
doua serie, Bogdan Vladu, 
lorificîndu-și cu vigoare și fer
mitate calitățile, a făcut c 
cursă, cum se spune, „de unul 
singur" și a încheiat-o după 
3:14,5, timp cotat în tabela in
ternațională cu 1 316 p. Doar 
polonezul Arcadius Skrzypas-

Campionatele Naționale
de automobilism viteză
întrucit proba de viteză în 

coastă, programată vineri la 
Stîna de Vale, a fost anulată 
(ceată densă la ora fixată pen
tru start), atenția a fost pola
rizată de ..circuitul" disputat 
duminică în centrul municipiu
lui Oradea — etapă în Campio
natul Național. Vremea fru
moasă. ca si buna pregătire do
vedită de majoritatea concu- 
ren'.ilor au fost principalele ar
gumente 
spectacol 
pe care 
numeros.

Grupa

care 
ferit 
decît

Foto ; Dragoș A. NEAGU

star- 
clasa- 

cele 
aflîn-

a 
va-

care au evoluat în celelalte se
rii nu l-au putut depăși. Ni se 
pare interesant să subliniem că 
Bogdan Vladu a avut un pu
ternic „adversar" în colegul 
său de echipă, Laurențiu Mo
sor, și el cunoscut ca bun 
înotător. Acesta din urmă a 
luat startul în cea de-a treia 
serie, pe care a cîștigat-o cu 
autoritate, cu un timp, de ase
menea, foarte bun: 3:17,9, pen
tru care a primit un total de 
1292 puncte. în momentul în 
care Mosor a încheiat cursa 
era limpede că echipa de ju
niori a României are mari șanse 
de a cîștiga proba, totul depin- 
zînd de rezultatul lui Andrei 
Mihăescu. Și acesta a eyoluat 
deștul de promițător (3:24,7 — 
1236 p), astfel că tinerii ju
niori români au repurtat o fru
moasă și spectaculoasă victorie 
de probă (3 844 p), devansînd
cu aproape 100 de puncte pe 
cea de a dc.ua clasată, selec- 

o ționata Poloniei, care a acumu- 
1 lat 3 768 p.

Constantin MACOVEI

(Continuare In vag a

UN REUȘIT CONCURS LA ORADEA
a deschis concursul, a o- 
o luptă mai echilibrată 
cu alte prilejuri. Cei doi 

favoriti. Nicu Grigoras si Wer
ner Hirschvogel, au alternat la

la grupa 
Cvartetul

trecerea 
cipanți).
covici. Preoteasa,
„așezat" în fată
rămas, pînă la sfîrșitul între-

C6 (8 partî- 
Nicoară. Ian- 
Ciucă s-a 

si... acolo' a

Loturile de caiac-canoe și gimnastică, ieri, la sosirea pe Aeropor
tul internațional Otopeni Foto: Aurel D. NEAGU

Citiți reportajul în pag. a 4-a

în conturarea unui 
automobilistic reușit, 
publicul, destul de 
l-a gustat din plin.

(7 participant!),

™VASNA •• CONDIȚIILE BUNE TREBUIE SA SE REFLECTEi
spectatori, ele oferind

sint urmărite mereu cu interes 
un frumos spectacol sportiv

Concursurile de viteză pe circuit 
de către

SI INTR-O
1

ACTIVITATE PE MĂSURĂ !
. în mod cert. în 

vasna aportul sportului 
la înalta performantă este re
dus. aproape în exclusivitate, 
doar la nivelul iuniorilor. de 
aici promovînd în decursul a- 
nilor numeroși sportivi valoroși. 
Așa s-au petrecut lucrurile. în 
județul Covasna. în domeniul 
handbalului, de unde s-au ridi
cat. spre exemplu. Elena Jianu. 
Iozefina Ugrom, surorile Edith 
și Maria Torok. Doina Rodea- 
nu-Kopotz. Alexandru Stamate 
S-a.. toti din Sf. Gheorghe.

în sport. însă a trăi din nos
talgia amintirilor înseamnă a 
rămine în'urma celor care pri
vesc prezentul si intimpină vi
itorul cu îndrăzneală. Ceea ce 
S-a petrecut, însă, cu cei care

iudetul Co- 
local

conduc destinele handbalului 
din Covasna. a cărui situație 
actuală este pe cit de edifica
toare. pe atît de tristă : toate 
cele trei echipe divizionare 
(C.S.M. — fete, din Divizia A. 
I.M.P. — băieți, din Divizia B 
Si C.S.S. fete, din Divizia șco
lară si de junioare) au retro
gradat ! S-ar putea ca insu
ficienta experiență competițio- 
nală a tinerilor jucători care 
au alcătuit formația I.M.P. să 
fi fost un handicap. Dar. cîte 
alte echipe, chiar mai tinere, 
unele avînd în alcătuire si ju
niori. nu sl-au menținut pozi
țiile în ,.B“ ori în ,.A“. în ast
fel de condiții ? La fete, este 
posibil ca transferarea Adinei 
Ion la Rulmentul Brașov să fi

afectat potențialul echipei 
C.S.M.. dar chiar în așa măsu
ră incit să determine retrogra
darea in Divizia B ?

La rindul lui. baschetul a 
trecut în sezonul precedent 
printr-o serie de frămîntări 
cauzate de „transferarea" echi
pei divizionare B de la Voin
ța la Comerțul, dună ce a fost 
la un moment dat la un pas de 
desființare. Acest lucru, coro
borat cu plecarea unor foste 
iunioare la alte echipe (Ana 
Bede la Politehnica Timișoara. 
Ed’th Kovacs la Constructorul

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

conducere 
lălăit), ei 
ptoape de 
teranul"
avea să fie. de 
nea finală.

O desfășurare, 
asemănătoare a

(6 tururi unul. 5 ce- 
fiind urmați îndea- 
Gh. Ana si de „ve- 

L. Borbely. Aceasta 
altfel si ordi-

în linii mari, 
avut-o si în-

cerii, cu pasagere alternări la 
conducere între Iancovici si Ni- 
coară. ultimul izbutind o spec
taculoasă depășire înaintea fi

Sorin SATMARI

(Continuare in pag 2-3)

Divizionarele A de fotbal la căderea cortinei
peste ediția 1986/1987

DE PE „RAMPA” FUNDAȘILOR CENTRALI
(în pag. 2—3, o retrospectivă asupra comportării echipei

Oțelul Galați)

i
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LA I.E.FS., TRĂIND ÎMPREUNA CU CANDIDAȚII
0 Dt

EMOȚIILE CONCURSULUI DE ADMITERE...
In aceste zile de iu

lie, curtea Institutului 
de Educație Fizică și 
Sport are aspectul unui 
veritabil furnicar... Un 

vino de stu- 
au

du-te 
denți ,,la zi", care 
avut de susținut diferi
te examene, de alți ti
neri și tinere in aștep
tarea probei de măies
trie și a lucrării scrise 
la Biologie, ultimele 
obstacole înaintea afi
șării rezultatelor con
cursului de admitere.

Cei mai optimiști? 
Firește, candidații care 
după probele practice 
au reușit să obțină „me
dii de 
spunea 
mai in 
Tudor, 
locul I 
cu un 9,96!

Iulian a „mers șnur- 
in toate probele primei 
părți a concursului, 
pentru care s-a pregă
tit, a dat de înțeles, 
cu multă seriozitate 
și pasiune. Firesc, 
pentru a reduce cit mai 
mult din emoțiile care 
însoțesc, de regulă, a- 
semenea concursuri. A- 
proape de Iulian s-a

vîrf“, cum 
mai în 

serios 
cel care 
pînă in

ne 
glumă. 
Iulian 
define 

prezent

aflat și Elena Caloianu, 
cu 9,66... Tinără concu
rentă pe care am avut 
prilejul să o vedem la 
trecerea probelor de 
atletism și gimnastică 
are acum o față destin
să, așteptînd cu un sen
timent de încredere și 
de speranță ultimele 
probe. Pe locul 3, în 
ordinea mediilor, tot o 
tinără Lavinia Iuliana

zitare încearcă să ne a- 
fle părerea: „Credeți
că dacă ne vom rezuma 
la manual va fi sufici
ent pentru a obține o 
notă bună?" Nu știm 
dacă a mulțumit-o răs
punsul nostru: „Depin
de de cum au fost în
sușite cunoștințele..."

Mihai Scarlat (9,41) și 
Lavinia Hudea (aceeași 
medie) intervin prompt:

con- 
caută si 

răspunsuri 
care — cu

Reportajul nostru

Gheorghe, cu 9,48. 
Scumpă la vorbă La- 
vinia Iuliana ne-a pro
mis să fie „ceva mai 
exuberantă", cînd se va 
trage linie după toate 
probele. Prudență fi
rească, înțeleaptă, după 
părerea noastră, chiar 
dacă mediile consem
nate mai sus te scutesc, 
teoretic, de griji...

„Grijile vor 
abia după ce 
cunoscute și 
țațele la... 
gie“ — parcă ne 
te gîndul, 
Manea (media 9,43), 
care, după o ușoară e-

dispare 
vor fi 
rezul- 
Biolo- 

ghiceș- 
Magdalena 

(media

tre- 
termi- 
cursa

re-

îndoială, 
acum să 

năm cu bine și 
de... 200 de pagini ale 
manualului !“.

Un manual care, acum, 
înaintea ultimelor pro
be este deschis și
deschis de zeci și sute 
de ori de cei 1 439 de 
concurenți rămași în 
competiție (din aproape 
2 000). Sînt recitite cu 
atenție pasajele cele 
mai importante, defini
țiile. Sînt studiate de
senele. schemele. Gru- 
puri-grupuri de candi
dați fac comentarii pe 
marginea unor posibile

teme. Alții își comple
tează rezumatele, 
spectele sau 
formuleze 
la întrebări
ani în urmă — au for
mat obiectul concursu
lui de admitere. In toa
te cazurile calcule, an
ticipări, atmosferă spe
cifică zilelor de exame 
ne...

Aproape de aniiazit 
cînd' am părăsit curtea 
institutului, erau aproa
pe 30 de grade Celsius! 
Zi toridă de iulie, cum 
au fost cam toate, în 
această lună, a mari
lor încercări pentru 
tinerii aplecați asupra 
studiului, în acest efort 
stăruitor de a trece cu 
bine un nou și impor
tant examen de viață. 
Nimeni n-are timp să 
ia in seamă arșița de-a- 
fară, fiecare așteaptă 
printre emoțiile create 
de susținerea ultimelor 
probe, cel mai impor
tant răspuns, decisiv: 
„Voi fi sau nu studeni 
la I.E.F.S.?"...

Un răspuns 
fi cunoscut în 
mătoare...

Tiberiu

vacare 
zilele ur-

STĂM A

0

Etapa a V-a a Diviziei A de 
lupte libere, de fapt începutul 
returului competiției primului 
eșalon, s-a încheiat cu rezultate 
scontate. Iată cîteva amănunte :

BUCUREȘTI. în Sala Giulesti 
au fost reunite trei formații 
biicurestene de valori apropia
te : Rapid, Danubiana si Vulcan. 
Favorită, după evoluțiile de la 
ultimele ediții si după rezul
tatele din turul întrecerilor, era 
Vulcan, care reușise categoricul 
scor de 9—1 cu Danubiana, si 
terminase la egalitate, 5—5. cu 
Rapid. De astă dată, o singu
ră întilnire s-a încheiat : Vul
can *cu Rapid 5—5. Celelalte 
două partide ale triunghiularu
lui din Sala Giulești au rămas 
oarecum. în suspensie deoarece 
la uncie categorii întîlnirile au 
fost aminate titularii acestora 
aflîndu-se în turnee peste ho
tare.

In 
avut 
4—1. 
de la Vulcan nu vor mai reuși 
să refacă handicapul. La cate
goriile mari însă, replica oas
peților n-a putut fi stăvilită de

primul meci, giulestenii au 
un avantaj apreciabil, de 
si se părea că luptătorii

•
0 nici unul dintre luptătorii echi- 
0 pei gazdă.
0 ' '

Recapitulînd : M.
Rădoi (cat. 48 kg), de la Ra
pid.
Trocea

p.p. (3—7) C. Păun, S.
_____  (52 kg) b. tus I. Con
stantin, FI. Ionită (57 kg) 

Radu. FI. Dănaci 
D. Teicu, G. Poteras

tus N.
kg) b.t.
kg) b. dese. Gh. Mitran. D. 
niță (74 kg) b.t. G. Duță

b. 
(62 
(68 
io
ni.

In plin sc/oii estival, cu fiindul ia sporturile iernii ,,Festivalul sportului muncitoresc călărășean44

kg) p.t. D. Chiru. N
kg) p.p. (2—9) D.

Truscă (82 
Ghită (90 .
Mușat, C. Poteras (100 kg) b.ac. 
A. Dacica. C. Pavel (130 kg) p t. 
Fl. lordache. Rezultat final : 
5—5.

Elevii antrenorului Alexandru 
Radu de la Danubiana, nu emi
teau mari pretenții în parti
dele cu giulestenii pregătiți de 
Stelian Popescu. Ei pierduseră 
in tur cu 9—1 si. firește, nu-si 
doreau decît un rezultat, pe cit 
posibil, mai strins. Ambițioși 
dornici să scape de emoțiile po
ziției lor din subsolul clasa
mentului seriei respective, lup
tătorii de la Danubiana au fost 
foarte aproape de un rezultat 
surprinzător, pierzînd la limi
tă : 3—4. Este adevărat că doi 
dintre rapidistii bucureșteni 
și-au amînat meciurile. fiind 
plecați peste hotare, dar ori
cum. Danubiana rămîne aproa
pe de ..remiză". S-au remar
cat : Fl. Danaci. M. Truscă. C.

★

In Sala Steaua. multipla 
campioană — formația gazdă — 
nu a lăsat nici un moment să 
se întrevadă absenta titulari
lor. aflati si ei la diferite tur
nee de verificare înaintea Cam
pionatelor Mondiale din Fran
ța. Steaua a dispus cu 8—2 de 
C.S. Tirgoviște si cu 5—3 de 
Electra București. Deosebit de 
disputată a fost întîlnirea din
tre Electra si CS Tîrgoviste. 
Pînă se vor disputa restantele, 
rezultatul este favorabil (5—3) 
tirgoviștenilor. O remarcă spe
cială pentru campionul mondial 
de juniori Dănut Prefit. de la 
Steaua. (Octavian GUTU — 
coresp.).

TINERII NOȘTRI HOCHEIȘTI
ÎN CĂUTAREA PUCULUI DE... GOL
Așa cum scriam intr-un nu

măr anterior. în lipsa campio
natelor mondiale pentru cele 
trei grupe valorice ale senio
rilor. datorită turneului olimpic 
de la 
zonul 
cădea 
neret __ 
prima, la Campionatul Mondial 
de jucători pînă la 20 de ani. 
grupa B. programat între 13—23 
martie 1988 la Sapporo (Japo
nia) și, cealaltă, la Campiona
tul European, grupa A. Dintre 
cele două echipe, mai grăbită 
se arată cea de tineret. Ea iși 
va începe antrenamentele pe 
uscat (pregătire fizică genera
lă. acumulări pentru viitoarea 
perioadă comoetitîonală care 
prevede mai bine de 60 de par
tide de disputat) la Toplița, la 
15 iulie. Antrenamentele vor fi 
continuate o perioadă de timp 
la Miercurea Ciuc. unde se va 
intra si pe gheață. E normal 
ca reprezentativa de tineret să 
se arate mai grăbită întrucit 
obiectivul său este clasarea ne 
podium la amintita întrecere 
din Japonia, „obiectiv dificil, 
dar onorant si nu irealizabil", 
după cum ne spunea unul din
tre antrenori.

Pornind de la acest obiectiv, 
problema principală a condu
cerii tehnice (Ion Ba$a și Flo
rian Gheorghe — antrenori. M. 
Bărbățean — medic. I. Padu
raru — masor) a fost aceea a 
formării unui lot de iucători 
competitiv, ținind seama și de 
faptul că din echipa care a e- 
voluat în primăvara acestui an 
la C.M. de la Rouen (Frantal 
datorită depășirii vîrstei. nu au 
mai rămas decît doi jucătoii. 
Voican și A. Nutu. A fost, deci, 

'alcătuit un lot realmente nou, 
în care antrenorii își pun spe
ranțe mari : Corcîovă (Dunărea 
Galați). Ganea (Steaua Triumf 
București). Minescu (Petrolul 
Ploiești) — portari ; D. Popo
vici. J. Orban (Dinamo) Dra
gomir. Dimache. Sersea. V. Ni
tă (Steaua). Potap. Voican, 
Geru, A. Nutu. Androne Dima 
(Dunăreal Toader. Sniridon 
(CSS 2 Constructorul Galati), 
Panaitescu (CSS 2 București). 
A. Molnar. T. Augustin. I. Szvi- 
tlak. I. Szabo (F-lectromures 
Tg. Mures). Husar. Z. Naev, Cs. 
Gali. Zs. Antal (Viitorul Gheor- 
Pheni). J. Solomon rp—>-osui 
Mîorcurea Ciuc), Somfă’eanu 
(Steaua Triumf). A. Csiki 
(Snort Club Miercurea Ciuc) 
Gh. Alexe (So. Studen’esc 
Bucu-esti) — iucători de cîmn 
Așadar o echipă tinără care 
trebuie să capete multă expe
riență competitionala întrucit au 
fost promovați 16 echipieri ai 
reprezentativei de iuniori. cîs- 
Hgătoarea reamintim a prune’ 
B a Camnionatului European 
disputat ’n prima decad" a 
lunii aprilie la București. Exis
tă în acest lot cîteva punct" 
forte, dună cum le numea an
trenorul Florian Gheorghe. re-

Calgary, ponderea în se- 
internaționaJ 1987—88 va 
pe selecționatele de ti- 
si de iuniori. calificate.

tenndu-se mai ales Ia iucăto- 
Dragomir. D. Popovici (care 
evoluat si în reprezentativa 
seniori), la Dimache. Orban. 
Csiki. A. Nuțu. G. Alexe și 
Geru. de la care, datorii ă 

bogate se 
nucleul a-

noștri ho- 
o misiune 
reprezen- 

dintre

rii 
au 
de 
A. 
C.
experienței lor mai 
așteaptă să formeze 
cestei tinere echipe.

Desigur pe tinerii 
cheiști îi așteaptă 
dificilă, adversarele
tativei României fiind 
cele mai puternice : Norvegia 
Japonia (mai ales că va evolua 
pe teren propriu). Elveția (re
trogradată din grupa A) Aus
tria. Olanda. Franța, si Iugosla
via (promovată din grupa C) 
sînt echipe ce trebuie privite cu 
toată atenția, un singur nas 
greșit puțind avea urmări din
tre cele mai neplăcute. Drent 
urmare. învătîndu-se 
experiența acumulată 
petitia de Ia Rouen, 
voie să se muncească 
răspunderea, să se 
o pregătire fără cusur pe toată 
această (doar aparent) lungă 
distantă oină la startul com
petiției.

Iar in pregătire ponderea 
va cădea de data asta asupra 
celei efectuate la CLUBURI 
care au datoria, mai mult ca 
in anii trecuti. să acorde toată 
alcntia acestor tineri jucători, 
să le arate toată încrederea, 
să se ocupe intens de perfec
ționarea lor tehnică și fizică, 
de sporirea experienței lor com- 
petitionale. contribuind in a- 
cest fel Ia buna reprezentare a 
hocheiului nostru la marile sale 
întreceri internaționale oficiate, 
cele care dau cu adevărat mă
sura valorii.

Mircea TUDORAN
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întrecerile de handbal au fost urmărite cu interes la „Festivalul 
sportului muncitoresc călărășean*. In imagine, fază din 
disputat Intre formațiile Combinatului Siderurgic Călărași 

colta București

meciul 
și Re-

MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ. Una dintre forma
țiile fruntașe ale seriei a IlI-a. 
Nicolina Iasi, a fost stopată in 
triunghiularul din localitate, 
fiind învinsă de CS Onești cu 
6—4. Tot cu 6—4 a dispus Ni
colina de Dunărea Galați iar 
CS Onești do Dunărea. (Gheor- 
ghe GRUNZU — coresp.).

TIMIȘOARA. Triunghiularul 
din localitate a fost dominat de 
ASA Oradea, care a întrecut 
net pe Vagonul Arad cu 8—2 
și la limită. 6—4 pe OM Timi
șoara. Reabilitîndu-se în fata 
suporterilor. UMT a reușit să 
cîștige. 7—3. nartida cu Vago
nul. (C. CREȚU — coresp.)

BRASOV. Cum era de aștep
tat. valoroasa formație brașo- 
veană Dinamo, deși lipsită de

C 
1OCL 
cu toi 
depăș 
consti 
fata 
De al 
dar 1 
greșul 
supor 
dispu 
CONS

TG. 
dispu 
tehni< 
tind 
tă. C 
gătoai 
ținute 
Nano, 
7—3 
lelalti 
ța 7- 
inta 
bAli

„Festivalul sportului muncito
resc călărășean" a devenit o 
frumoasă si tradițională între
cere de masă, cu sute de com
petitori la start, an de an mai 
bine pregătiți, cu un bogat si 
atrăgător program, care de la 
o ediție la alta. îsi lărgește aria 
de cuprindere. Astfel, la re
centa manifestare desfășurată, 
timp de două zile în munici
piul de pe Borcea. au parti
cipat peste 500 de sportivi, ti
neri și tinere, din județele Bu
zău. Constanta si. bineîn'eles. 
Călărași. In săli și pe stadioane, 
sportivii și-au disputat întîie- 
tatea — sub genericul Daciadci 
— la atletism, handbal. sah. 
tenis de cimp, ciclism, tenis de 
masă șj cros. A fost o atracti
vă acțiune, cu pasiune și 
competentă organizată. înde
aproape sprijinită de factorii 
locali cu atribuții în sport.

Laureatii ediției din acest an 
ai „Festivalului sportului mun
citoresc călărășean": 400 m —

Paula Buican (Călărași), 
ge Bosingeanu 
800 m 
stanța). Cristian 
Oltenița) ; 1500 m 
Ceparu (C.S.S. Călărași).
Slabu (C.F.R. Constanta) ; 3000 
m — Gabriela Zboiu , (C.F.R. 
Constanța) Ion Bogde ’ (C.S.S. 
Călărași) : 5000 m — Alex. Pop 
(C.F.R. C-ta) : lungime — Da
niela 
(C.S.S.
Slabu 
(C.F.R.
Ionel 
handbal — Progresul 
lărasi (Ia masculin) 
groindustrial Călărași (la femi
nin) : șah — Ion Vulpe. Petru 
Ghilă. Octavian Tută. Mariana 
Savu (toți din Călărași) : tenis 
de cîmp — Nela Simion (I.S.P.S 
Buzău) Stefan Becherescu 
(IPROMET Călărași) ; tenis de 
masă — Adrian Căldare (Hi
drotehnica Buzău).

COVASNA: CONDIȚIILE BUNE TREBUIE SA SE
(Urmare din nan I)

Craiova) si indisponibilitatea 
temporară a unei jucătoare va
loroase (Elisabeta Bernad. in 
anul 1986 componentă de bază 
a reprezentativei naționale de 
junioare) au dus la rezultate 
mai slabe în Divizia B. la fel 
cum schimbarea de generație a 
făcut ca formația C.S.S. să fie 
printre eodașele Diviziei șeola- 
re si de junioare. Un regres, 
deci, fată — de exemplu — de 
anul 1985. cînd echipa se afla 
printre finalistele competiției.

Al treilea joc sportiv practi
cat la nivel de performantă in 
județul Covasna este hocheiul, 
de fapt un sport traditional, 
răspîndit în special în rîndul 
copiilor si juniorilor din Sf. 
Gheorghe. Tg. Secuiesc si chiar 
din mediul sătesc. Gheorghe 
Dragomir, Attila Madarasi st

Ion Vlad 
numeroșii 
și-au desăvîrșit măiestria 
meleaguri covăsnene. iar com
portarea bună a echipelor de 
seniori I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 
(Divizia A. seria a Il-a) Uni
rea Tg. Secuiesc (Divizia A. se
ria a III-a) si C.S.S. Sf. 
Gheorghe (participantă la Cam
pionatul Național de juniori) 
reflectă dragostea pentru ho
chei a tineretului local. Ca să 
nu mai vorbim de faptul că 
în jude* sînt sase comune (Reci, 
Ozun. Ghitfalău Ojdula. Lun
ga si Catalina) în care hocheiul 
este la el acasă competițiile 
succedîndu-se săptămînă 
săptămînă (bineînțeles 
pul iernii).

Pentru a 
zie asunra 
dar — mai 
pectivelor jocurilor sportive în 
iudetul Covasna. mai trebuie 
să amintim că fiecare unitate 
sportivă de performantă dispu-

sînt doar trei dintre 
tineri talentați care 

pe

de 
In tim-

conclu- 
actuaie.

alunge la o 
situației 

ales — asunra pers-

Geor- 
(Constanta) ; 

Rodica Petre (Con- 
Bordei (S.N.

— Cerasela 
Ion

(Urmare din pag. 1)

orice
la fotogra- 
caz. foarte

concurenți)

Anastase și C. 
Călărași) : cros 
si Niculina 
Constanța) : 

Mihai (I.C.

Matei 
- Ion 

Munteanu 
ciclism — 
Călărași). 

I.M.C. Că- 
Liceid a-

E (9 
definitorii : cele 

si 
lider „cap- 

al cursei, ceea ce a de-

nisului cîstigat nu 
fie. dar. în 
strins.

La grupa 
două aspecte
mai multe abandonuri (4) 
Eugen Pctcanu 
coadă" 
venit, de altfel, un lucru obiș
nuit. O bună parte din între
cere l-au urmat Tiberiu Gedeon 
Si Wilhelm Kulpinski. orădea- 
nul încercînd să urce pe 
diurn ..acasă". Era aproape 
reușită dar. în ultimul tur 
incident mecanic l-a silit 
treacă... remorcat linia de
sire. S'tuatie în care Cioacă a 
ocupat locul 3.

In fine, la grupa A2 antici- 
n-il -'i a fi cea mai echilibrată si. 
ca atare, programată „în ve-

no
de 
un 
să 

so

detă". 
cursă 
cu o 
punct 
lăsat 
Iu lui 
zilu, 
ultim 
turnir 
secui 

re;
pa A
2. Oi
3. Si: 
Bucul 
teanu 
C.J.A 
Cioac 
C6: 
Ianco 
3. Gh 
rești) 
(Daci 
chvog 
Gh. I
1. Di 
Caras

ne de cadre tehnice (antrenori, 
profesori) de înaltă calificare, 
multi cu suficientă experiență 
profesională, cum este cazul lui 
Ion Vlădescu, Gabor Iancso. 
Alexandru Csiki (handbal), a 
soților Adalbert și Katalin 
Vancsa (baschet). Dumitru Ior
dan, Zoltan Fogarasi (hochei), 
iar pe cuprinsul județului sînt 
amenajate circa 80 de tere.iurl 
(majoritatea bituminizate) de 
baschet si handbal, cărora li se 
adaugă Sala Sporturilor din Sf. 
Gheorghe si alte săli ale li
ceelor si școlilor generale, din
tre care cele ale liceelor nr. 
2 si nr. 3 din Sf. Gheorghe sînt 
folosite si pentru găzduirea ac
tivității competitionale.

în aceste condiții — bune — 
se poate spune că locurile spor
tive au. în iudetul Covasna. un 
nivel corespunzător, contribuie 
ele în suficientă măsură la ri
dicarea generală calitativă pe 
plan național, a handbalului, 
baschetului si hocheiului ? Din

păcate, răspunsul este negativ, 
iar printre cauzele acestei 
stări de fapt nesatisfăcătoare 
se afla : nefolosirea Ia cea 
mai înaltă cotă a capacității 
antrenorilor si profesorilor-an- 
trenori. limitarea acestora Ia o- 
rele de antrenament propriu- 
zise, fără adăugarea unor ore 
suplimentare de pregătire, fără 
de care nu se mai concepe pro
gresul la nivel competitiv inter
național al juniorilor; folosirea 
unor metode de antrenament 
perimate, care nu acordă aten
ția cuvenită pregătirii atletice 
si nici nu supune tinerii spor
tivi la lin efort de o intensitate 
corespunzătoare ; neutilizarea la 
maximum a bogatei baze spor
tive ; activitatea slabă de se
lecție (în special) si inițiere, 
mai ales în mediul sătesc, care 
poate oferi antrenorilor o bo
gată pepinieră.

Iată doar cîteva dintre cau
ze. care impun de la sine si 
concluziile de rigoare.
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„RAMPA" FUNDAȘILOR CENTRALI
Cel mai mare dintre orașele 

noastre de la Dunăre a avut, 
de-a lungul anilor, mai multe 
echipe în Divizia A. A fost 
cindva Gloria-C.F.R Apo 
Siderurgistul, care a stopat Ra
pidul din cursa ei spre primul 
titlu. Iar mai de curînd. Dună- 
rea-C.S.U. Dar toate aceste e- 
chipe, după promovări specta
culoase. au dat replici timide 
pe prima noastră scenă fotba
listică — în ciuda faptului că 
Galatiul a rămas un nesecat iz
vor de talente — si s-au retras 
discret în Divizia B. S-a creat 
și acea izbutită butadă din 
vremea de glorie a grupului 
suedez ABBA, afirmîndu-se

(despre echipa Galatiului că 
oscilează continuu între A si B. R L'i A f CI „„„

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
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SERIA A II a VĂZUTĂ

CE.
o (I.T.B.) 

Pitești)
— F.E.A.
1. E. Pe-

i). 3. Gh.
(an.bii

Grupa
2. St.ă.

i Pitești). 
.S. Bucu- 
Grigoraș 

W. Hirs- 
ita) 3.

Echipe: 
C.J.A.K. 

L Argeș.

B si A ! Și așa era.
Galațiul a încercat, deci.

Siderurgistul. cu Dunărea- 
C.S.U.. la un moment dat numai 
cu C.S.U.. si n-a reușit. Cu doi 
arii in urmă s-a avansat încă 
o soluție : OȚELUL. Promova
rea s-a declanșat într-o dispu
tă aprigă cu Politehnica Iași, 
echilibrul mentinîndu-se pînă 
Ia vremea ivirii primăverii, 
cînd. cravașată oportun de un 
antrenor priceput si energic — 
Constantin Radulescu — echipa 
otelarilor s-a desprins ca un 
atlet irezistibil.

Cum a decurs „impactul" cu 
Divizia A ?

Să-i dăm cuvîntul antreno
rului. „Cred că ne-am acomo
dat repede cu rigorile campio
natului. Am debutat cu o vic-

11. OȚELUL

cu
Agiu — unul dintre cei mai buni apărători ai Oțelului — gata sd 
intervină la un balon care va poposi în brațele portarului Călu
găru. Fază din partida Dinamo — Oțelul. Foto: Aurel D. NEAGU

net ! în ultimul meci al turu
lui, de pe teren propriu. Otelul 
pierde clar în fața „șepcilor 
roșii" : 1—3 ! „Această înfrin- 
gerc, avea să sublinieze antre
norul secund. I. Zdrobis, ne-a 
făcut să visăm unt o iarnă 
întreagă, dar si să ne ambițio
năm la maximum". Iată și li
nia de clasament la jumătatea 
cursei :

17 4 6 7 15-17 14.
Minus 2 la ..adevăr".
Un alt traseu va străbate O- 

țelul în retur. Imbunătătindu-si 
permanent jocul — bazat pe

WWWS-tfVWVV i

34 11 10 13 37-36 32
• Puncte realizate pe teren propriu : 25 (a pierdut cîte două 

puncte cu Steaua, Sportul Studențesc și „U“ Cluj-Napoca, cîte 
unul cu Corvinul, Petrolul și Dinamo) ; a obținut 7 puncte în 
deplasare (cîte unul cu Petrolul, Universitatea "Craiova, Flacăra, 
Jiul, S.C. Bacău. Sportul Studențesc și Gloria).
• Cei mai bun loc ocupat î 2 (etapa a 2-a) ; cel mai slab 

loc : 116 (etapa a 20-a).
• Golgeterli echipei : Antohi 19 goluri, Hanghiuc 7, Vaișco- 

vicl 5, Rotaru, Ralea, Agiu și Burcea — cîte 2, Gh. Radu, G. 
Ion și Borali — cîte unul, Ștefănesguj, (F.C.M. Brașov), autogol.
• Jucători folosiți : 22 — Călugăru și Burcea — cîte 34 de „ 

meciuri, M. Stan 33, Anghelinei, Agiu, Hanghiuc și Antohi — 
cîte 31, G. Popescu 29, Ralea 27, Vaișcoviei 25, Mihuț 22, Ro
taru 21, Bejenaru 20, Borali 16, Gh. Radu 12, C. Stan și Dumi
tru — cîte 11, G. Ion 8, Stamate 4, Măstăcan 3, Popa și State — 
cîte unul.
• Podiumul evidențiaților : 1. Agiu 20 remarcări, 2. Burcea 19, 

3. Anghelinei 18.
• Cartonașe galbene : 45—16 jucători ; cole mai multe : Agiu 

și G. Popescu — cite 7.
• Cartonașe roșii : nici unufl.
• A beneficiat de 7 loviturii de la 11 metri : 4 transformate 

(Vaișcoviei 3, Hanghiuc), 3 ratate (Anghelinei, Valșcovici, Han
ghiuc) ; a fost sancționată cu 6 penaltyurl : 5 transformate, unul ratat.
• A expediat 366 șuturi (249 acasă — 117 în deplasare), din

tre care 171 pe poartă (130 acasă — 41 în deplasare).

Itorie, am venit cu un punct tH» 
deplasare... N-am știut, totuși,

I

WWVAAi'ZA".

DE ANTRENORUL PAUL POPESCU

cum să atacăm meciurile 
cu echipele cele mari ale 
Diviziei. Ne-au cam tremurai 
picioarele in confruntările cu 
Steaua si cu Sportul Sluden- 
.- i, cînd s-a văzut clar lipsa 
noastră de experiență".

I Intr-adevăr. Otelul nu s-a 
dovedit a fi destul de... călit 
în astfel de confruntări. Au fost

I „upercuturi" care n-au avut în
să darul sâ îngenuncheze echi
pa. pentru că. după cele două

I eșecuri, au urmat imediat tot 
atitea redresări. După Steaua,

Oțelul a recuperat la Craiova 
_ £1—1) si Moreni (0—0). iar după 
: au urmat 

_ _ _____  care puteau
fi chiar victorii, la Petroșani 

1(0—0) si Bacău (0—0). Totul de
curgea normal. Pînă cînd așa. 
ca din senin, lovitură de trăs-

IStca 
țese,

I Sportul Studențesc 
alte două egaluri.

evoluția unui grup de șapte ju
cători cu experiență (vezi ca
seta) —. Oțelul a devenit TOT 
MAI SIGURA PE CAPACITĂ
ȚILE EI. A mai pierdut două 
puncte acasă (cu Petrolul. 0—0. 
după ce a ratat un penalty in 
min. 90, si cu Dinamo. 3—3, cînd 
conturile campionatului erau 
deja încheiate), pe care le-a re
cuperat insă de la Sportul Stu
dențesc (1—1) și Buzău (0—0). 
încheind returul cu următorul 
bilanț :

17 7 4 6 22-19 18.
Zero ia „adevăr".
Care au fost atuurile Oțelu

lui in acest prim campionat al 
ei pe prima scenă ?

Ni le-au dezvăluit oamenii 
cei mai autorizați, antrenorii. 
Este vorba despre :

1. Anghelinei — Agiu, un cu
plu dc fundași centrali de care 
s-au izbit valurile ofensive ale
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mulțumească cu locul 2, deoa
rece Ager și-a îmbunătățit și el 
recordul cu circa 3 secunde, rea- 
lizînd un excelent 1:24,9/km și 
arătînd că mai are rezerve. Pe 
lingă succesul cu Ager, V. Pă- 
trașcu a mai obținut alte două 
victorii, cu Ruibist, beneficiarul 
galopului dat în vecinătatea so
sirii de Iscusit, și cu Runcșor, 
prea ușor handicapat. Impresio
nantă a fost performanța reali
zată de Halogen ta primul hit, 
G. Suditu remarctadu-se prin 
maniera cum a conceput și • 
realizat victoria. Cursa rezervată 
componenților lotului național a 
fost ciștigată de Răsad, dar ma
joritatea adversarilor au comis 
mari greșeli. Au mai cîștigat : 
Hărman, readus la buna lui va
loare, deși trapul său lasă de 
dorit, Stăncuța, pe care D. 
Toduță a prezentat-o la vîrf de 
formă, și Robert, fratele lui Ra
rău (condus excelent de R. L 
Nicolae), care a realizat una din 
cele mai bune performanțe de pe 
hipodrom pentru un cal de doi 
ani (1:27,3/km).

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Robert (R. I. Nicolae) 1:27,3. 
Cota : cîșt. 28. Cursa a D-a : 1. 
Stăncuța (Toduță) 1:26,8. Cota : 
cîșt. 40, ev. 42. Cursa a IlI-a : 1. 
Hărman (Dumitrescu) 1:26,4 ; 2.
Trandaf ; 3. Oazan. Cota : cîșt. 
127, ev. 60, ord, triplă 1343. Cursa 
• IV-a : 1. Halogen (Suditu) 
1:22.5, 2. Reușit ; 3. Iscusit. Cota: 
cîșt. 85, ev. 84, ord. triplă 
triplu H—HI—IV 4610. Cursa
V- a : L Răsad (Sandu) 
Cota : cîșt. 50, ev. 270. Cursa
VI- a - - — ; - -
i. Orac ; 3. Rotunda. 4. bnum. 
Cota : Rarău FP. Cîșt. 2,40, ev. 26. 
ord. triplă 765. Cursa 
1. Ruibist (Pătrașcu) . .
Recrut ; 3. Reușit. Cota : cîșt. 40, 
ev. 16, ord. triplă 605, triplu V— 
VI—vn 583. Cursa a vni-a : 1. 
Ager (Pătrașcu) 1:24,9 ; 2. Ostina; 
3. Hughet. Cota : cîșt. 37, ev. 26, 
ord. triplă 400. Cursa a IX-a : 1. 
Runcșor (Pătrașcu) 1:28,6 : 2.
Vioa. Cota : cîșt. 40, ev. 115, ord. 6.

A. MOSCU

1235,
* 

1:22,3.
. . a

1. Rarău (Tănase) 1:24,6 : 
Samir.4.

a VII-a :
1:26,5 ; 2.

echipelor adverse, care a con
stituit un paravan eficient in 
fața porții lui Călugăru ;

2. Burcca — N. Stan, „pe
rechea" de pistoane neobosite, 
care a reușit să mențină echi
librul in angrenajul echipei, să 
calmeze jocul atunci cînd era 
necesar, să-l accelereze în mo
mentele prielnice ;

3. Vai școviei —
Hangiii uc. un trio 
a punctat mereu, ______
partidele de acasă, la activul 
lor inscriindu-se 25 din cele 37 
de goluri ale Otelului.

Echipa a avut, deci, o coloa
nă vertebrală STABILĂ pe 
care, dacă și-o va menține în 
aceeași alcătuire. îsi va putea 
broda si succesele din viitoarea 
ediție a campionatului.

Ce s-ar mai putea spune ?
Doar că. dincolo de jocul Ote

lului. PLĂCUT tuturor celor 
care I-au urmărit, rămîn cu
vintele președintelui clubului. 
Ion Veștcmeanu. rostite după 
ultimul minut al campionatu
lui: „Am rămas în Divizie, ne 
bucurăm mult, dar emoțiile au 
fost prea mari si n-as vrea să 
Ie mai trăim incă o dată. Ga
latiul, consider cu. are forța 
necesară pentru a se stabiliza 
în elita fotbalului nostru".

Lourențiu DUMITRESCU

Antohi — 
ofensiv care 
îndeosebi in

Interesant au evoluat, în ulti
mele ediții, „centrele de greu
tate" ale eșalonului secund! 
Multă vreme, seria cea mai 
„cuminte" era prima. Lupta 
pentru promovare se reducea 
— acolo — la un duet. Seria 
secundă, despre care a venit 
momentul să vă înfățișăm cî- 
teva opinii, era mult mai agi
tată, iar seria a IlI-a prezenta 
mereu o echilibrată și largă 
competiție pentru intrarea în 
„A". Dacă aceasta din urmă 
și-a păstrat caracteristicile, pri
ma serie a devenit o concuren
tă a „grupei ardelene" în ma
terie de spectaculozitate și e- 
chilibru în cursa pentru promo
vare. Dar seria secundă? Ce se 
petrece cu seria secundă, unde 
am înregistrat doar un prelun
git duel A.S.A. Tg. Mureș — 
Progresul Vulcan București, do
minat de mureșeni încă din 
primele etape ale turului și în
cheiat cu de mulți prevăzutul 
lor succes? Iată ce l-am între
bat pe unul dintre cei 
vechi, mai experimentați 
mai competenți tehnicieni 
fotbalului nostru, un bun 
noscător al campionatului 
cund (ani în șir ă condus

mai 
Și 
ai 

cu- 
se-

1 o 
valoroasă formație de „B“, Me
talul București), cel care a di
rijat, în ediția 1986/87, formația 
Progresul Vulcan București. 
Este vorba de Paul Popescu. 
La subiectul „lupta pentru pro
movare" și altele, desprinse din 
desfășurarea grupei secunde a 
Diviziei B, el ne-a răspuns 
după cum urmează :

„Intr-adevăr, această serie 
duce lipsă de mai multe echipe 
de certă valoare. O simplă pri
vire asupra clasamentului ne 
demonstrează că, exceptîndu-le 
pe primele trei clasate, celelal
te au fost mai mult sau mai 
puțin amenințate de intrarea în 
zonele neliniștii. De aici, o pri
mă explicație a jocurilor de an
gajament, un angajament de 
multe ori orb, cu dorința de a 
nu se pierde cumva avantajul 
terenului propriu. O contracta
re de înțeles a pus stăpinire pe 
marea majoritate a echipelor 
care, din această cauză, se pre
ocupă, înainte de orice, de mar
caj, de un marcaj strict, asfixi
ant, asigurător al punctelor pu
se în joc. Posibilități sub toate

aspectele există în clubu.ile și 
asociațiile acestei serii. Condi
ția rămâne găsirea unor peri- 
oade de liniște pentru ca antre
norii să poată lucra mai mult 
in perspectivă. I.C.I.M. Brașov, 
Drobeta, eu cred că și Autobu
zul, Mecanică Fină și Inter Si
biu sînt formații care, indife
rent de pozițiile pe care au ter
minat, sint în stare să joace 
mult mai bine. In comentariul 
nostru, un mic capitol pentru 
fruntașele seriei. A.S.A. a do
minat, prin maturitatea lotului 
el de primă divizie, această e- 
diție, obținind un prim loc a- 
nunțat de altfel și de calculul 
hîrtiei. Progresul Vulcan Bucu
rești a aliniat și un lot și, im
plicit, și un „unsprezece" mult 
mai tînăr. Chiar în plin 
campionat promovările au 
continuat, înregistrindu-se noi 
titularizări : Zamfir, Dună,
Birjaru. Față de asemenea 
repetate schimbări și de 
gradul mult mai scăzut de 
experiență al lotului, nu se 
putea emite pretenția depășirii 
formației din Tg. Mureș. In re
tur, Electroputere a produs o 
agitație în sensul bun al cuvîn- 
tului in această serie. Cîrțu 
antrenorul, dar mai ales Cîrțu 
jucătorul au schimbat mult jo
cul lui Electroputere, devenită 
o formație de un bun nivel.

Seria a doua are nevoie de o 
energică creștere calitativă. 
Chiar cu forțele care o compun 
actualmente, dar cu o lărgire 
a preocupărilor de pregătire, cu 
mai mult curaj în abordarea 
meciurilor, acordîndu-se atacu
lui cel puțin grija și preocupa
rea cu care este privită apă
rarea. Eu văd reanimarea com
petiției pentru promovare în o- 
ceastă grupă tocmai printr-o 
generală reconsiderare a spiri
tului ofensiv. Ca și prin reve
derea componenței loturilor, 
spre a se ajunge la mai mult 
de două echipe care iși anunță, 
din start, candidatura de pro
movare. In asemenea condiții, 
sigur că principala atracție, 
marele subiect de interes, nu 
s-ar reduce, cum s-a și întîm- 
plat, numai la lupta pentru e- 
vitarea căderii in eșalonul 
nr. 3“.

Eftimie IONESCU

CAMPI0SIÂIU1 JUNIORHOR II
Ind. Slrmei C. Turzîi - Metalul București 2-2 (1-2)
CIMPULUNG MUSCEL, 13 (prin telefon). Luni 

după-amiază, pe stadionul din localitate, au 
început întrecerile turneului final al Campionatu
lui Republican al juniorilor II, la care participă 
echipele Constructorul Iași, Metaluj București și 
Industria Sirme; C. Turzii. „Deschizătoare de 
pîrtie", prin tragere la sorți, au fost Industria 
Sirmei și Metalul, ambele cu intenția vădită de a 
prinde, încă din start, culoarul favorabil. Cei egre 
au deschis scorul au fost juniorii din Cimpia Tur
zii, în min. 15, prin SZABO, care a reluat în plasă 
mingea respinsă de Tudora, la șutul puternic al 
lui Uleșan. Bucure.ștenii vor egaia în min. 21, la 
o fază controversată, aidoma celei de Ia ultimul 
Mundial, asupra ei pianind întrebarea a fost sau nu 
gol la mingea șutată de ENACHE și respinsă în 
aer din apropierea liniei porții dc Meszaros? Ar
bitrul local, I. Aiexa, a validat golul, în timp ce 
toți jucătorii Industriei Sirmei au protestat sus- 
ținînd contrariul. Greu de spus cine a avut drep
tate. Peste un minut echipa bucureșteană trece 
în avantaj printr-un gol de portar : COSTACUE 
execută o lovitură liberă din apropierea liniei dc 
margine, Filjp intervenind greșit.

La reulare, ratează mai întâi Badea (min. 51), 
pentru ca apoi Tudora să se remarce la șutul lui 
Socaciu (min. 53). In min. 55 Industria Sirmei e- 
galează prin ULEȘAN, care a fructificat centrarea 
lui Sandru.

IND. SIRMEI (antr. Dionisie Crăciun): Filip 
— Mirza, Kaszas, MESZAROS, Iepure — Szabo, So
caciu, Suciu (min. 44 Bara), ȘANDRU — ULE
ȘAN, Gal.

METALUL (antr. Marian Dobre) : Tudora — Cos- 
tache, IONESCU, Oprea, Păunescu — RUSE, Șer- 
ban, BADEA, Nenciu (min. 50 Penescu) — E- 
nache (min. 50 Adolf), Dumitrescu.

Astăzi : Ind. Sirmei — Constructorul Iași.
Adrian VASILESCU

Selecție la Dinamo
CLUBUL SPORTIV DINAMO anunță deschiderea 

acțiunii de selecție pentru copiii născuți în anii 
1976, 1977 și 1978. Selecția va avea loc zilnic, înce- 
pînd cu data de miercuri 15 iulie, în complexul 
sportiv Dinamo, din Șos. ștefan fcel Mare, la ora 9, 
pe terenul de zgură din spatele arenei centrale. 
Această primă acțiune de selecție a verii -se va în
cheia la 23 iulie.

CINCI VICTORII IN DEPLASARE
IN BARAJUL PENTRU DIVIZIA C

Duminică s-au disputat primele partide din ca
drul barajului pentru Divizia C. Se remarcă în 
primul rlnd victoriile (care pot fi decisive) ob
ținute în deplasare de Lacul Ursu Sovata, A.S.A. 
Buzău, A.S.A. Craiova, Automeeaniea Reșița și 
Auto Timișoara. De bun augur stat, desigur, și 
egalurile reușite de formațiile vizitatoare. Compref 
Constanța și I.M.G. București, ca și scorurile în
registrate de Montana Sinaia și Petrolul Tirgoviște. 
Dar iată rezultatele : 
Celuloza P. Neamț — A.S.S.AJ. Botoșani 
Filatura Fălticeni — Lacul Ursu Sovata 
Mecon Or. Gh. Gh.-Dej — Chim. Victoria 
Avîntul Lieștl — Moldosi-n Vaslui 
Săgeata Stejarul Tulcea — Compref C-ța 
Autob. Lamin. Focș. — A.S.A. Buzău 
Montana Sinaia — Oțelul Roșu Călărași 
Laminorul Zimnicea — I.M.G. București 
Petrolul Tîrgoviște — Sporting Slatina 
Edilul Pitești — A.S.A. Craiova 
Jiul ACH.Tg. Jiu ' ' ~
Minerul Uricani — Auto Timișoara 
Textila Cisnădie — Surianul Sebeș 
Cuprom B. Mare — Someșul Odorcu 
Motor IMA Arad — Voința Oradea 
Constr. Mon. CJ.-Nap. — Hebe Singeorz 
Mureșul Topii ța— Carpați Covasna . .

După cum se vede, rezultatele sînt în general 
strinse, ceea ce presupune meciuri deosebit de 
disputate in partidele-retur programate duminică. 
Reamintim că meciurile vor fi conduse dc aceiași 
arbitri care au oficiat in prima manșă.

2—0
1— 3
1—0
1—0
2— 2
1—2

3—0 (2—0) 
1—1 ' ' 
5—0 
0—1

Automecaniea Reșița 1—2
— ■ 0—2(

1—0
2—1
3—0
1—0
1—0

(1—0) 
(0-1) 
(0-0) 
(O-O) 
(2-0) 
«l-l)
(0-0) 
(3-0) 
(0-0) 
(0-1) 
(0-0) 
(1-0) 
(1—0) 
(2-0) 
ci—0) 
(1-0)
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• CIȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPHES DIN * IULIE. 
Cat. 1: 1 variantă 25% — auto
turism „Dacia 1300“ (70.000 lei); 
cat. 2: 3 variante 25% a 15.413
lei: cat. 3 : 27.00 a 1.713 lei: cat.
4: 77,25 a 599 lei: cat. 5: 191.00
a 242 lei; cat. X: 219,25 a 211 lei; 

3.631,25 a 100 lei.
80.527 lei.

cat. Z:
Report la cat. 1:
Participantul Oțel Gicu din lo

calitatea Hunedoara 
autoturism „Dacia 
lei).• MÎINE va avea loc o nouă 
TRAGERE OBIȘNUITA PRONO- 
EXPRES, la care NUMAI AS
TĂZI mai puteți să vă procurați 
bilete cu numerele dv. favorite. 
Reamintim că la acest gen de tra-

a cîstigat un
1300“ (70.000

geri au fost introduse criterii îm
bunătățite de atribuire a eîștiguri- 
lor, de natură să stimuleze fi 
mai mult Interesul participanților. 
Desigur că, în același timp, se 
mențin avantajele anterioare, din
tre care menționăm : posibilita
tea de a se obține autoturisme 
în cadrul valorii unitare a cîști- 
gurilor șl în oadrul valorii tutu
ror câștigurilor de pe același bi
let ; posibilitatea <țe a se prelua 
reporturi provenite de la tragerea 
obișnuită anterioară șl, respec
tiv, de a se transmite reporturi, 
la aceleași categorii, tragerii o- 
bișnuite ce urmează ; menținerea 
vechiului sistem de participare, 
cu aceleași feluri de bilete.
• Sfîrșltul acestei săptămîni

aduce ou sine, și de data a- 
ceasta, noi posibilități de valori
ficare a șanselor, satisfăcînd, tot
odată. gusturile șl preferințele 
cele mai diverse ale participanți
lor. Este vorba, încă o dată, de 
organizarea unei TRAGERI LOTO 
1, această adevărată „bijuterie0 
in miniatură a sistemului LOTO. 
Este, poate, de priso-s să rea
mintim cîteva particularități ale 
TRAGERII LOTO 2, care se con
stituie în tot atitea avantaje ce 
fac să înflorească șansele oferi
te participanților (dar numai 
lor I) : o gamă relativ restrînsa 
de numere din care se efectuează 
eele 3 extrageri (de la 1 la 75) ț 
posibilitatea de a se eîștiga și eu 
l numere ; importante cîștigurl, 
între care autoturisme „Dacia 
1300 și sume de bani de valori 
fixe și variabile.



„FLOTILA» DE CAIAC-CANOE 
A STRĂLUCIT LA UNIVERSIADĂ!

Sosirea laureaților de pe pista nautică Jarim șt 
a gimnastelor medaliate In întrecerile pe echipe și finalele pe aparate SUCCESE AEE LUPTĂTORILOR ROMÂNI LA LIBERE actualitatea ciclista

Ieri, pe Aeroportul interna
tional Otopeni, a revenit în 
țară redutabila noastră „flotilă" 
de calac-canoe, care a strălucit 
ta J.M.U. de la Zagreb: 13
PROBE — 13 MEDALII ! Cinci 
de aur, patru dc argint și pa
lm de bronz. Așadar, frumoase 
buchete de flori pentru noua 
noastră „canoe amiral". Aurel 
Macarencu, dublu campion uni
versitar. pentru Luminița Mun- 
teanu. Marina Ciucur — și ele 
medaliate cu aur în două pro
be —, pentru Tecla Borcănâa, 
Mihaela Nedejde, Daniel Stoian 
și Angelin Veîea care, de ase
menea, au urcat prima treaptă 
a podiumului de premiere, pen
tru componenții celorlalte echi
paje medaliate cu argint și. 
bronz în electrizantele finale 
desfășurate, sîmbătă și dumi
nică, pe p.ista nautică de la 
Jarun. Felicitări si pentru gim
nastele ■ noastre medaliate, so
site cu același avion : Ecate- 
rina Szabo, Lenuța Rus, Mădă- 
lina Tănase, Laura Cutina — 
deținătoarele „argintului" pe 
echipe —, precum și a altor 
două medalii de argint și una 
de bronz în finalele pe aparate.

Obișnuită cu munca aspră pe 
ape, lumea caiacului și canoei 
e scurtă la vorbă. • Cum a 
fost ? întrebăm • Bine, răs
punde Aurel Macarencu, ca aici 
pe aeroport: lume din _ multe 
țări. curse pe diferite distanțe, 
crainici, ziariști, „bilete de_ că
lătorie" spre marea regată de 
la mijlocul lunii august — 
Campionatele Mondiale de la 
Duisburg. • Cum a fost ? în
trebăm • Bine, răspunde Lu
minița Munteanu, ca aici, po 
aeroport, ca să preiau ideea luj 
Aurel Macarencu : se anunță 
cursa, te îmbarci, pe drumul 
dintre balize te gîndești aca
să, la cei dragi, si faci toi. ce 
ești în stare să mai aduci o

in frumoasa si 
vitrină

medalie, două, 
tot mai bogata 
fee a țării.

Excepționala 
cului și canoei 
echipajele pe podiumul 
miere! — a reunit, ieri, la so
sirea „flotilei" noastre de aur 
de la Zagreb, mulți iubitori ai 
sportului, reprezentanți ai 
C.N.E.F.S;, ai federației' de re
sort, ai celor două mari secții 
nautice — Steaua și Dihamd 
București. Cum frumos se obiș
nuiește, mica familie a caiacu
lui și canoei a venit șă.j .feli
cite pe noii medaliat! si cu
cei mici. Cu juniorii, bunăoară, 
din iotul național de perspecti
vă olimpică, aduși de pe Lacul 
Străulești, de prof. Octavian 
Mercurian, spre a face „culoar" 
de flori, pe unde să treacă noii 
campioni, „schimbul de, mîine" 
remiarcîndu-se, de asemenea, la 
recentele. C.M. de juniori de la 
Belgrad.
• Cum a fost ? întrebăm în 

continuare. • Bine, răspunde 
antrenorul Nicușor Eșeanu, ca 
aici, pe aeroport, ea să fiu țn 
ton cu ceilalți: „plecări și so
siri" mereu repetate pe Lacul 
Vidraru, „bagaj" do cunoștințe 
tehnico, „ghizi" permanenți — 
specialiștii federației. Apoi, acei 
dor al oricărui călător de a ve
dea noi lucruri, de a fi pre- 
zenti și la alte întreceri, caia- 
ciștii și canoiștii particîpînd 
pentru prima oară ia J.M.U.. Și 
se cheamă că am debutat bine 
de vreme ce am obținut moda
lii în absolut toate probele. A 
fosi „zborul nr. 1“ din acest se
zon, pentru următorul — C.M. 
de la Duisburg — urmînd a 
ne pregăti cu aceeași ambiție 
și dorință de afirmare, spre, a 
reprezenta cu cinste culorile 
Patriei noastre dragi.

Vasile TOFAN

izbîndă 
noastre

eu tre
a caia- 
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PRAGA, 13 (Agerpres) în ca
drul concursului internațional de 
lupte libere de la Praga, spor
tivul român Măricel Popa a 
terminat învingător la catego-

ria 62 kg. Octavian Țenț (68 
kg). Gheorghe Mitu (82 kg) și 
Vasile Pușcașu (100 kg) s-au 
situat pe locul doi la catego
riile respective.

CONCURSURILE PRIETENIA
• Baschet

BUDAPESTA. 13 (Agerpres). 
Turneul internațional de bas
chet pentru junioare, de Ia 
Salgotarjan. s-a încheiat cu 
victoria formației U.R.S.S., ur
mată de Italia. România. Un
garia, Cehoslovacia. Polonia, 
Bulgaria si echipa secundă a 
Ungariei.

în ultima zi. echipa României 
a întrecut cu scorul de 60—39 
(32—35) prima reprezentativă a 
Ungariei.

Alte rezultate : Cehoslovacia
— Ungaria B 95—60 ; Polonia
— Bulgaria 63—46 ; U.R.S.S — 
Italia 100—44.

# Gimnastică ritmică
Recent, la Kaposvar (R. P. 

Ungară) a avut loc Concursul 
Prietenia la gimnastică ritmică. 
Au participat gimnaste din nouă 
țări : Bulgaria. Cehoslovacia. 
R.P.D. Coreeană, Cuba, R.D.G., 
Polonia. România, U.R.S.S. și 
Ungaria.

Speranța nr. 1 a fost Fran
cisca Dumitrescu, care, prin e- 
voluțiile ei. s-au ținut me
reu aproape de plutonul frun
taș, ocupînd însă poziții modes
te : locul șapte la individual com
pus. ce i-a asigurat și partici
parea în toate cele patru finale

pe obiecte, unde s-a situat pe 
locul sase la panglică, si a fost, 
de trei ori. a șaptea — la coar
dă. cerc, măciuci. O comportare 
promițătoare a avut plo- 
ieșteanca Ileana Alecu, care 
a ocupat locul 14 la individual 
compus (din 40 de concurente), 
ea fiind, să nu uităm, la nri- 
mul său concurs internațional, 
în aceeași situație, de partici
pare în premieră la o întrece
re internațională s-au mai a- 
flat și Mariana Apostu (locul 
20) si Ruxandra Frunzetti (lo
cul 23).

Clasamente, individual com
pus : 1. lulia Baitseva (Bulgaria) 
39,25 p, 2. Larisa Medveeva 
(U.R^S.S.) 39,10 p ; 3. Stela An- 
ghelova (Bulgaria) 38.85 p, ... 7. 
Francisca Dumitrescu (Român’a) 

p : obiecte — coardă : 
Medveeva și Baitseva 
3. _ Ioana Bo-dak (Po- 
119,45 7. Dumitrescu

> ; cerc : 1. Baitseva 19,70 p;
Anghelova și Medveeva 

7. Dumitrescu 19,25 p ; 
1. Baitseva 19,75 p; 2.

38,25 1
1—2.
19,70 ; 
Ioni a)
19,10 p
2—3.
19,60 p... 
măciuci : _______
Medveeva 19,50 p; 3. Pal’19,45 p”.' 
7. Dumitrescu 19,25 p ; panglică:
1. Baitseva (Bulgaria) 10,70 p :
2. Medveeva 19.65 p ; 3. Anghe'lo-
va 19,50 p... 6. Dumitrescu 19,W p. 
(E(. D.). _

PARIS, 13 (Agerpres). Turul 
ciclist al Franței a programat 
etapa a 12-a. în care victoria 
a revenit rutierului american 
Davis Phinney, cronometrat ne 
228 km. între Brive și Borde
aux. cu timpul de 5.46:21. Lider 
al clasamentului generai ind!- 
vidual se menține francezul 
Martial Gayant. urmat de Mot- 
tet la 22 s.

Etapa a 4-a a Turului femi
nin al Franței, ce se dispută, 
paralel cu competiția masculină, 
a fost cîștigată de sportiva vest- 
germană Jutta Niehaus, crono
metrată pe 51.5 km cu timpul 
de 1.13:44.

Lideră a clasamentului gene
ral individual este Roberta Be— 
nanomi (Italia), urmată de 
compatrioata sa Maria Canins
— la 41 s si Jeannie Longo 
(Franța), la 53 s.

MOSCOVA, 13 (Agerpres). Ci
clista sovietică Ludmila Koto
va a stabilit un nou record 
mondial în proba de urmărire 
individuală, fiind cronometrată 
pe 3 km cu timpul de 3:49.560. 
Precedentul record era de 3:49, 
646 și aparținea sportivei Jean
nie Longo (Franța), din 1984.

ROMA, 13 (Agerpres). Prima 
probă a campionatelor mondia
le pentru juniori, contracrono- 
metru individual pe echipe a 
fost cîștigată de selecționata I- 
taliei. înregistrată pe 74 km cu 
timpul de 1.28:10. (medie orară 
50.359 km). Pe locurile următoa
re s-au situat URSS — la 1:29. 
Olanda — la 3:22. Cehoslovacia
— la 3:37 etc.

Ai învins, continua! Ai pierdut, continuă!

O EXCEPȚIE
A 14-a EDIȚIE

(Urmare din pag. 1)

A UNIVERSIADEI DE VARĂ

tutui, eu toții vrind să-i felicite 
sau să-i cunoască mai bine, ei, 
performerii, sint asaltați tot
odată de ziariști. Ca să aveți 
dimensiunile acestui cerc, al 
reprezentanților mijloacelor de 
informare în masă, vă spunem 
eă la Zagreb sint acreditați 
pentru J.M.U. ’87 peste o mie 
de ziariști din întreaga lume, 
care mai de care interesați să 
ofere cititorilor de acasă nou
tățile, faptele deosebite, să-i 
prezinte pe protagoniștii acestei 
competiții polisportive interna
ționale. Duminică și luni, doi 
dintre marii învingători ai ce
lei de a 14-a ediții a Universia
dei. sportivii români Aurel Ma
carencu și Noemi Lung, au fost 
intens solicitați de oamenii de 
presă. La Jarun, cind soarele 
coborîse spre asfințit, lăsind în 
sfîrșit să se simtă boarea răco
ritoare a intfnderilor de apă, o 
colegă de breaslă mi-a solicitat 
ajutorul pentru ca Radio Za
greb să realizeze un interviu cu 
dublul campion mondial uni
versitar, canoistul Aurel Maca
rencu.

Nu intenționez să relatez pe 
larg răspunsurile pe care le-a

dat Interlocutorul, ci doar să 
subliniez măsura și tactul, mo
destia și realismul răspunsuri
lor campionului român. El a 
subliniat legătura in timp a ce
lor două titluri mondiale pe 
care le deține din anul trecut, 
victoriile de la această compe
tiție și țelul apropiatelor cam
pionate ale lumii („Trei meda
lii, din care nu mai puțin de 
două de aur!“) — toate vizind 
Jocurile Olimpice ’88, mesajul 
generos al marii întreceri stu
dențești care reunește mari

performeri și iubitori ai spor
tului, nivelul înalt al multor 
rezultate, capacitatea organiza
torică a gazdelor.

Luni la amiază, la Centrul 
principal de lucru al ziariștilor, 
o sală plină la conferința de 
presă organizată cu Noemi 
Lung, cea mai bună înotătoare 
a acestei ediții, așa cum a și 
fost prezentată. Ea a răspuns 
la multele întrebări ce vizau 
programul ei de studiu și sport, 
ambianța din familie, condi
țiile de antrenament.

• FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER •
BASCHET (gruioe semifinale), 

masculin : Iugoslavia — Bulgaria 
1113—97 (55—46), U.R.S.S. — R. P. 
Chineză 1.12—98 (61—43), S.U.A. — 
Spania 83—82 (36—22), Canada — 
Birazilia 86—71 (35—29) ; feminin j 
Canada1 — Bulgaria 70—68 (38—29), 
R.P. Chineză — iugoslavia 77—72 
(32—41).

FOTBAL. Sferturi de finală î 
R.P.D. Coreeană — Olanda 7—0 
(2—0), R.P. Chineză — S.U.A. 
1—0 (1—0), U.R.S.S. — Uruguay 
6—1 (3—0), Coreea de Sud — Ja
ponia 3—0 (2—0). In semifinale 
se întîlnesc U.R.S.S. — R.P.D. Co
reeană și R.P. Chineză — Coreea 
de 5ud.GIMNASTICA. Feminin, con
cursul pe aparate : sărituri : 1.

Elena Șușunova (U.R.S.S.) 10,832; 
2. Ecaterina Szabo (România) 
119,700 ; 3. Lenuța Rus (România) 
10,650 ; paralele : 1. Șușunova
1\D,D25 ; 2. Vera Kolesnikova
(U.R.S.SJ, 19,775 ; 3. Yong Choe 
(R.P. Chineză) 10,750 ; 4. Szabo 
19,730 ; Rus 10,606 ; bârnă : 1. Șu
șunova 10,038 ; 2. Szabo 10,800 ; 3. 
Ekazefcuridze (U.R.S.S.) 10,588 ; 4. 
Mădălina Tănase (România), 1(9,513; 
sol : 1. Șușunova 19,988 ; 2. Ko
lesnikova 10,750 ; 3. Rus 
7. Tănase 19,455.

ÎNOT. 400 m mixt m : 
Woodhouse (Australia) 
200 m bras f : Ingrid 
reur (Belgia) 2:31,09.

SCRIMA. Floretă echipe, fe
minin : 1. Italia, 2. R. P. Chine
ză, 3. U.R.S.S.

VOLEI. Turul H, masculin : 
Iugoslavia — U.R.S.S. 3—0, R.P.D. 
Coreeană — Japonia 3—2, R. P. 
Chineză — Italia 3—1, R.F.G. — 
Egipt 3—0, Canada — Marea Bri
tanic 3—0, Turcia — Sudan 3—0, 
S.U.A. — Franța 3—1 ; Brazilia — 
Belgia 3—1 ; feminin ; Italia — 
Finlanda 3—0, Canada — Mexic 
3—0, R.P.D. Coreeană — Suedia 
3—1, R.D.G. — Hong Kong 3—0.

Robert 
4:22,90 ; 
Lempe-

„IN IlHNAI IONAI111“ BE l'!)T.\IIO) MODERN
(Urmare din pag. 1)

Ca fruntași ai clasamentului 
individual după două probe, 
Lucian Țintea și Dragoș Pătruf, 
din prima echipă a României, 
au luat împreună startul în ul
tima serie, fiind aproape egali 
și ca evoluție, și ca timpi. Țin
tea a avut un început maj pu
ternic și s-a aflat cîteva lun
gimi de' bazin alături de liderul 
seriei, polonezul Miroslav Za
zula. Spre final, însă, el a în
cetinit ritmul, obținînd 3:29,5. 
timp cotat cu 1196 p, cu numai 
patru puncte mai puțin reali- 
zînd Dragoș Pătrui (3:30,0 — 
1192), acesta din urmă înca- 
drîndu-se într-un ritm egal, de 
^metronom". O evoluție apre
ciată a avut și concurentul 
ungur Csaba Paszti, situat pe 
locul secund jn probă, cu 3:15,7 
pentru care el a primit 1 308 p.

Iată clasamentele în proba de 
înot: individual — 1. Bogdan 
Vladu (Rom. jun) 3:14,5 — 1 316

p, 2. Csaba Pasztj (Ung.) 3:15,7 
— 1 308 p, 3. Laurențiu Mosor 
(Rom. jun.) 3:17,9 —1 292 p. 4. 
Arkadius Skrzypaszek- (Pol.) 
3:19,10 — 1280 p, 5. Miroslav 
Zazula (Pol.) 3:19,5 — 1276 p. 
6. Șandor Karman (Ung.) 
3:20,15 — 1 268 p ; echipe : 1.
România jun. 3 844 p, 2. Po
lonia 3 768 p, 3. Franța 3 636 p. 
4—5. România I și U.R.S.S. 3 624 
p, 6. Ungaria 3 556 p.

Clasament după 3 probe (călă
rie, scrimă, inot) : individual — 
1. Țintea (România i) 3 292 p. 

(Franța) 
(Ungaria) 
(U.R.S.S.) 
(Polonia) 
(U.R.S.S.)

Guyomarch
. C. Paszty 
. I. Okolev 
. M. Zazula

S. Birlukov
echipe : 1. Franța 9 420

2. J
3 290
3 213
3 198
3 187
3 175
p. 2. Polonia 9 116 p, 3. România 
I 9 089 p, 4. România j. 9 028 p.
5. Italia 8 672 p, 6.
7. Mexic 7 776 p.
p. 9. România II 
garia 6 ’01 p.

Azi, de la era ..._ ,____„......
Tunari, se desfășoară proba de 
tir.

U.R.S.S. 8 157 p.
8. Ungaria 7 785
7 240 p, 10. Bul-

9. la poligonul

a infirmat citeva oferte de 
transfer dintre cele mai ade
menitoare, măcar cele înain
tate de New York Rangers și 
Philadelphia Flyers punind în 
discuție sume considerabil mai 
mart ! A recunoscut-o însuși ju-, : „New
York m-ar fi umplut de bani, 
dar respectul pe care îl da
torăm (n.n. în numele fami
liei, firește) orașului Edmon
ton șl iubitorilor de hochei de 
aici a precumpănit. Un ase
menea sentiment valorează 
imens sl el nu poate fi cum
părat!".
Intr-o lume, cea a sportu

lui profesionist. în care dola
rul este atotputernic, făcînd 
și desiăcînd totul. Wayne 
Gretzky nu pare decîț excep
ția care confirmă regula. Dar 
care, dincolo de asta. în
seamnă o rază de speranță, 
pledînd pentru un caracter si 
o educație rar întîlnite. rara 
avis. în hocheiul de dincolo 
de Ocean. Căci Gretzky nu 
e față de legile scrise și ne
scrise ale profesionismului la 
prima „abatere" : el s-a de
zis de „principiile" antreno
rului Glen Shater (E.O.) cind 
le-a cerut jucătorilor „să n-aibă milă față de adversari", 
tot el a rupt-o cu sponsorul 
lui Oilers. ..Pocklington", ne- 
acceptînd (ca șl Bobby Fischer 
odinioară...) să facă reclamă 
pentru o brînză din care nu 
gustase niciodată ?!

Din păcate însă, una din 
puținele excepții...

Ovidiu IOANITOAIA

„Pur si simplu, m-am sătu
rat de atîta hochei 1 Nouă se
zoane la Edmonton Ollers 
m-au sleit din punct de 
dere fizic șl, mai ales, 
punct de vedere psîhio.
«îndese tot mai serios la _  _____ _________ _
cheierea carierei, dar hotărîrea jucătorul șl a explicat : 
definitivă o va lua... familia, 
care reprezintă pentru mine 
autoritatea supremă. Dacă eă 
va decide să mai joc. mă voi 
conforma. Dacă va zice să mă 
opresc, voi renunța imediat 1". 
Cuvintele de mai sus nu a- 
parțln. cum ati 11 tentați să 
credeți, unui sportiv oareca
re. ci unuia dintre cei mai 
mări hocheiștl ai lumii, cana
dianului (de 26 de ani) Wayne- 
Gretzky, declarat recent ju
cătorul numărul 1 al lui Na
tional Hockey. League alcă
tuită. reamintim, din 8 echipe 
americane șl canadiene. Spu- 
nînd că fostul „copil minune* 
a intuit pentru a 8-a orră 
(pini la 26 de ani !) în po
sesia lui „Hart Trophy", cu
pa ce se decernează. anual, 
celui mai bun hocheist din 
N.H.L.; completăm imaginea 
unui sportiv neobișnuit, pre
zentat (între altele) drept 
„mascotă" a Universiadei de 
la Edmonton. 1983.

Pînă la urmă. întrunit fiind 
..consiliul de familie". Gretz
ky a semnat un nou contract 
(pe 5 ani) ou Oilers, nu fără 
a preciza, cu acel prilej, că 
„îl înțeleg perfect pe Borg. 
care a abandonat tenisul în 
Plină glorie". Comentatorilor 
nu le-a scăpat însă amănuntul 
că, rămînlnd la Oilers. Wayne

ve- 
dln 
Mă 
în-

URUGUAY CAMPIOANĂ A AMERICII DE SUD LA FOTBAL
• Campionatul de fotbal al 

Americii de Sud s-a încheiat, 
la Buenos Aires, cu victoria 
selecționatei Uruguayului. care

a întrecut în finală cu scorul 
de 1—0 (0—0) formația statului 
Chile. Unicul gol al partidei a 
fost înscris. în minutul 56 de 
Bengoechea.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • In cadrul reuniu

nii de la Formla, americanul Dan
ny Harris a ciștigat proba de 
400 mg cu 48,91, Iar compatrio
tul său Calvin smith s-a situat 
pe primul loc la 100 m, cu 10,24. 
Proba masculină de înălțime s-a 
Încheiat cu succesul fui Hollis 
Conway (S.U.A.), ou 2,84 m, în 
proba similară feminină victoria 
revenind sportivei bulgare Stefka 
Kostadlnova cu 2.03 m. • Me
ciul triunghiular desfășurat în 
localitatea Iugoslavă Kranj s-a 
încheiat cu victoria selecționatei 
Franței — 274. puncte, urmată de 
echipele Iugoslaviei — 236 p și 
Greciei — 205 n. Iată principalele 
rezultate înregistrate : masculin: 
trinlu-salt : Kozul (Iugoslavia) — 
!7;on m : 400 mg : Kopitar (Iu

goslavia) — 49.89 : 200 m : Mazella 
(Franța) — 20.87 : feminin : suliță: 
Ana Verouli (Grecia) — 68,52 m : 
800 m : Vesna Bajer (Iugoslavia) 
— 2:04,98 ; 3000 m : Patricia Dem- 
lly (Franța)’ — 9:16,53.

AUTOMOBILISM • „Marele 
Premiu" al Angliei, a 7-a pro
bă din cadru C.M. rezervat pllo- 
ților de formula I. s-a desfășurat 
pe circuitul de la Silverstone șl a 
fost ciștigat de englezul Nigel 
Mansell („Williams—Honda"), cu 
o medie orară de 235.248 km. L-ad 
armat concurentii brazilieni Nel
son Piquet (..Williams — Honda") 
îl Ayrton Senna („Lotus — Hon
da"). In clasamentul general con
duce Ayrton Senna, cu 31 punc
te, urmat de Nelson Piquet și 
Nigel Mansell — cu cite 30 p.

• Rezultatele înregistrate în 
competiția internațională „Cu
pa de vară — Intertoto" : Bo
hemians Praga — Malmoe 2—lj 
Grasshoppers Ziirich — Video
ton 3—3 ; AIK Stockholm — 
Plastlka Nitra 0—0 ; Vasas Bu
dapesta — Lausanne 5—3; Aar
hus — Cari Zeiss Jena 1—11 
FC Magdeburg — Hammarby 
0—0 : La Chaux de Fonds (El
veția) — pogon Szczecin 0—4 ț 
Spartak Varna — Ujpesti Dozsa 
2—0 : Lech Poznan — Lyngby 
0—1.
• Aflată în turneu in R.P. 

Chineză, echipa olandeză. PEC 
Zwolle a întilnit formația ora
șului Zheng Zhou, pe care a 
întrecut-o cu scorul de 3—1 
(1-1).

Redscțta admiatetrsua: cod 79778 București stt. » ConM te of. P.T.T.B. I tet. central* tl.f9.« ,1 11.90.59; coresp. 10.34.80; Interurban 437; telex 10 350 romsp. Telefax: (90) Nr. 11.8049 
tiparul l.P .Informația*. Pentru ttrâlnState abonamente prin Rompresfllatella «actorul «xport-împort presă PX).B. 12-201 telex 10379, prsflr București Calea Grivttel ar 84-« 10 38»


