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Noi performanțe ale atletelor noastre la Universiada ’87

MEDALII DE AUR Șl BRONZ EA
® Paula Ivan - o nouâ campioană incontestabilă, Mi
tica Junghiatu - a treia, la numai o sutime de secundă 

de medalia de argint Q Bilanțul actual al delegației 

noastre: 33 de medalii dintre care 14 de aur

1500 METRI!

ZAGREB, 16 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Pe măsură ce ne apropiem de 
finalul competiției crește in
teresul pentru întrecerile a- 
tletice de pe Stadionul Dina
mo din orașul Universiadei 
’87 : Ia reuniunea de joi 
după-amiază au fost prezenti 
aproximativ 30 000 de speota- 
tori, veniți pentru a asista la 
finale care se anunțau. în 
majoritatea lor. deosebit de 
spectaculoase. Și așa au și 
fost. De pildă, o probă care 
ne interesa și pe noi în cel 
mai înalt grad, 1 500 m. cu 
două alergătoare din Româ

nia, Paula Ivan și Mitică Jun
ghiatu. La 800 de metri, ordi
nea era Ivan, Kitova (U.R.S.S.). 
Junghiatu, Paula trecînd în 
2:11, timp foarte bun. De alt
fel. trena foarte susținută pe 
care au dus-o atletele noastre 
a determinat consemnarea u- 
nor rezultate valoroase, prime
le patru clasate, fapt foarte 
rar, la actuala ediție a J.M.U.. 
au coborît sub vechiul record 
mondial universitar. datînd 
din 1981, de la București — 
4:05,35. Instalată, așadar. la 
conducere de la început, spor
tiva de la Olimpia București a 
imprimat un ritm foarte alert

Paula Ivan

și curînd, după aproximativ 
400 metri, s-au desprins patru 
alergătoare de restul plutonu
lui. La intrarea în ultimul tur, 
Mitica Junghiatu a atacat pri
ma dată, încercînd să preia 
trena de la coechipiera sa. 
S-a opus Kitova și totuși pe 
linia dreaptă din fata tribu
nei a doua. în timp ce Paula 
Ivan se îndrepta sigur spre 
victorie, Mitica a reușit să 
treacă pe poziția a doua, pe 
care șl-a menținut-o pînă pe 
linia de sosire, unde a fost

Pe agenda competitională a 
pentatloniștilor, Campionatele 
Internationale ale României 
s-au înscris ca un punct de 
maximă importanta, ele ofe
rind un excelent prilej de ve
rificare a potențialului de con
curs înaintea marilor examene 
ale anului, „mondialele" de se
niori si juniori. In contextul 
unei participări de 
bună valoare — multi 
dintre cei prezenti zi
lele trecute la Bucu
rești se vor număra 
si printre aspiranții 
la podiumul C.M. —. 
rezultatele obținute 
de sportivii noștri sînt 
mulțumitoare, dacă a- 
vem în vedere faptul 
că prima reprezenta
tivă a tării a obtinut 
o frumoasă victorie, 
că Lucian Țintea, care 
a condus timp de pa
tru probe, a urcat si 
el pe podium.., că ju
niorul Bogdan Vladu 
a cîstigat înotul, iar 
la scrimă, călărie si 
cros s-au înregistrat 
poziții fruntașe în 
clasamente. Cu "toate 
acestea, se poate pu
ne întrebarea : exista 
posibilitatea unei e- 
voluții si mai bune ?

Fără îndoială, pen
tatlonul modern este 
unul dintre cele mai 
dificile sporturi, el 
constituindu-se într-o 
singură disciplină prin 
îngemănarea a cinci 
ramuri distincte ca 
melodică de pregătire
și mod de exprimare în con
curs : călărie, scrimă. înot, tir 
si cros. Pornind de la acest 
punct deci, unui pentatlonist 1 
se cere pentru a obține rezul
tate de valoare, să se prezinte 
la fiecare dintre cele cinci ..în
cercări" cel puțin la nivelul 
mediu al unui specialist din- 
tr-un sport sau altul. Fluctua

țiile. cind există, se resimt 
imediat în... clasament, situa
ție elocvent ilustrată si de re
cent încheiatele întreceri. Daci, 
spre exemplu. Lucian Țintea 
a „mers" bine la călărie si 
scrimă, el a cedat pasul la inot 
si cros, oscilant trăgind si la 
tir. Urmarea ? Avantajul fată 
de următorii clasați s-a dimi

In proba de cros, reprezentantul nos
tru Marian Gheorghe a avut o bună 
comportare, contribuind la succesul 
echipei

Foto : Aurel D. NEAGU
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Paul SLĂVESCU

(Continuare in oag a 4-a)

nuat încetul cu încetul, pînă la 
a-1 coborî pe locul trei în fi
nal; Intr-un fel asemănător s-a 
întîmplat si cu Marian Gheor- 
ghe. care, după o slabă com
portare la călărie si scrimă.

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

£
f

La întoarcerea acasă, cu satisfacția datoriei împlinite. . 
Foto : Aurel D. NEAGU 

Citiți reportajul in pag. a 4-a

Pe marginea finalelor de tir cu arcul

PROGRESUL ESTE EVIDENT,
DAR TREBUIE CONFIRMAT

S-a încheiat Criteriul Național de minibaschet dotat cu „Cupa Pionierul**

0 ÎNTRECERE CU... 1200 DE
Atmosferă fierbinte, la pro

priu si la figurat, pe cele sase 
terenuri de baschet ale Clubu
lui sportiv școlar si Scolii ge
nerale nr. 10 din Ploiești. Pe o

disputat, timp de două săptă- 
mîni, finalele Criteriul Natio
nal de minibaschet 
„Cupa 
Daciadei.

CÎȘTIGĂTORI

IN COMPETIȚIILE
Pe poligonul clubului Voința 

din Satu Mare, întrecerile ce
lor 60 de arcașe și arcași pen
tru desemnarea laureaților Da
ciadei și Campionatelor Repu
blicane la tir cu arcul, pentru 
senioare și seniori, au pus în 
lumină faptul că această dis
ciplină continuă să se afle pe 
un drum ascendent, care tre
buie să ducă, neîndoielnic, la 
o reprezentare mai bună 
competițiile internaționale.

Exemple în acest sens 
multe. Mai elocvente sînt 
oferite de compararea cifrelor 
realizate cu un an în urmă, 
la „Naționalele" de la Iași, cu 
cele obținute acum, in orașul 
de pe malul Someșului. De 
pilda, punctajele tuturor celor 
ce au urcat pe podium. Ele 
sînt favorabile noilor premiați, 
cu diferențe de la 33 la 89 p, 
la individual, ji de la 139 la 
481 p, la echipe. Iată o ilustra
re : la Iași, titlul național a 
fost cucerit de Gabriela Coso- 
van (Voința Rădăuți) cu 2373 
p, în timp ce aici Aurora 
Chin-Matei (Steaua) l-a do- 
bîndit cu 3460 p; sau echipa 
masculină Voința Satu Mare, 
clasată prima în ambele Între
ceri, a totalizat anul trecut 6881 
p, față de 7120 p realizate a- 
cum.

Avînd în față aceleași date 
comparative, se observă că

INTERNATIONALE

în
sînt 
cele

majoritatea participanților 
tras mai bine la Satu Mare, 
decît cu un an în urmă, plu
surile cele mal mari, de peste 
100 p, aparținînd următorilor: 
Aurora Chin-Matei 113, Elena 
Cîrstean (Minerul Aninoasa) 
124, Diana Nicolaescu (Olim
pia) 142, S. Laszlo (Voința Tg. 
Mureș) 144, L Szatmari (Sănă
tatea Tg. Mureș) 187, M. Fîr- 
dea (Voința Satu Mare) 221. 
Dintre el, evident că ultimii 
doi, cu cele mai spectaculoase 
creșteri, merită un plus de a- 
tenție.

loan NOVAC

(Continuare lit pag. 2-3)

DACIADAdotat cu 
din cadrul 

fost o adevărată 
sărbătoare pentru 
micuții baschetba- 
liști (intre 8 și 12 
ani), cărora orga
nizatorii (F R. Bas
chet, cu sprijinul 
C.N.O.P. și în co
laborare cu CJEFS, 
Inspectoratul școlar 
județean, CJOP și 
CSȘ Ploiești) s-au 
străduit și au izbu
tit să ie asigure 
condiții bune 
cazare, hrană 
bineînțeles, de joc. 
Au fost două săp- 
tămîni jn care ba
zele sportive 
pective au 
ocupate de 
neață pînă 
de sutele de 
sportivi 
tori .2 
dintre care, avem 
convingerea, multi 
vor păși cu hotă- 
rîre pe drumul 

performanței, așa cum au 
făcut numeroși dintre pre
decesorii lor. S-au desfășurat 
sute de jocuri au fost stabi
lite clasamente formații cîști- 
gătoare. dar trebuie spus că 
primul mare beneficiu la a-

Pionierul",
A

„TrofeuluiMelinda Metzger, câștigătoarea 
ziarului SPORTUL"

căldură de cele mai multe ori 
toridă. 121 de echipe (45 la 
categoria fete I, 23 la cat. fete 
II. 27 la cat. băieți I si 26 la 
cat. băieți II). totalizind circa 
1200 de elevi-sportivi. si-au

NOI VICTORII OBȚINUTE DE TRĂGĂTORII ROMÂNI
Cu prilejul unui concurs in

ternațional desfășurat in Polo
nia, la Bydgoszcz, trăgătorii 
români au avut o comportare 
meritorie, reușind să se cla
seze pe primul loc în proba 
de pușcă liberă 60 f.c., prin 
Mircea Ilca, cu rezultatul de 
699 p (P. Gruia, locul 9, cu 
591 p) ți in proba de pistol 
cu aer comprimat — feminin, 
prin Ana Buțu, cu 478 p (Ma-

ria Ciobanu, locul 13 cu 368 
p). Dintre celelalte rezultate, 
de menționat este cel reușit de 
Ana Buțu, la pistol sport, pro
bă in care a ocupat locul 3. 
cu 676 p, întrecerea fiind cîști- 
gată de poloneza Julieta Macur, 
cu 684 p (Maria Ciobanu, pe 
locul 9, cu 572 p). La pistol li
ber, L. Stan s-a clasat al 5-lea, 
cu 636 p, iar V. Olaru, al 6- 
lea, cu 635 p.

de 
Și.

res- 
fost 

dimi- 
seara 
elevi-

competi- 
și spectatori.

coastă competiție tradițională 
(ajunsă la ediția a 21-a) l-a 
constituit insăsi participarea. 
Fiecare minibaschetbalist si fie
care profesor-antrenor a petre-

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare în pap. 2-3)

JUNIORII, PE LOCUL 3

LA BALCANIADA
Reprezentativa de juniori a 

României s-a clasat pe locul 3 la 
Balcaniada de baschet desfășura
tă în orașul bulgar Vldin. Clasa
ment final : 1. Iugoslavia 6 p. 2. 
Grecia 5 p. 3. România 4 p. 4. 
Bulgaria 3 p. Rezultatele echipei 
țării noastre : 78—74 cu Bulgaria. 
79—87 cu Iugoslavia (juniorii tri
colorii au condus pînă în mln. 28. 
după care eliminarea lui C. Popa, 
pentru 5 greșeli personale. le-a 
afectat potențialul), 78—100 cu 
Grecia. Constantin Popa a primit 
premiul oferit jucătorului cu cel 
mai bun procentaj la aruncările 
libere : 88% (16 din 18).

Selecționata țării noastre nu 
mai urcase pe podiumul Balcani
adei din anul 1978 (locul 2). în 
ultiimil opt ani ea clasîndu-se pe 
locurile 4 sau S.

(ț Divizionarele A de fotbal la căderea cortinei
i

j RAPIDUL SI POVESTEA CU ULCIORUL... î
I
It

peste cdi(ia 1986/1987

(in pag. 2-3, o retrospectivă asupra comportării echipei 
din Giulețti)
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Șl LA RUGINOASA IAȘILOR SE FORMEAZĂ CAMPIONI / TINERI
Situată de o parte si de alta 

a benzii de asfalt care leaga 
Pașcanii de municipiul Iași, 
comuna Kumnoasa este de un 
pitoresc aparte. înconjurată de 
dealuri si microzone cu păduri 
tinere, de livezi si parcele cu 
vită de vie, tcate cu rod bo
gat. an. de an. nu numai pen
tru că solul oferă condiții spre 
a realiza culturi de calitate, 
ci. mai ales, pentru ca oame
nii sînt harnici, gospodari prin 
definiție. Numele comunei, ou 
adinei rezonanțe în timp, este 
legat de cel al domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza și de isto
ricul act al Unirii. Un muzeu 
omagial conservă, în excelen
te condiții, documente si o- 
bieete din această perioadă.

Rindurile noastre nu iși pro
pun să evcce. însă. Ruginoasa 
de ieri (care, lotuși, retine a- 
tentia a mii de vizitatori), ci 
Ruginoasa zilelor noastre, cu 
oamenii ei minunați foarte 
multi tineri, dornici să păstre
ze si să sporească faima așe
zării în care trăiesc si mun
cesc. Primarul Ruginoasei, Flo
rin Gîdea. ne asigură că, in
tr-adevăr. oamenii locurilor sînt 
gospodari din tată In fiu. ceea 
ce si explică de ce unitățile 
agricole care ființează pe teri
toriul comunei, un I.A.S., un 
C.A.P. etc., au o frumoasă 
„carte de vizită". Impresionea
ză. totodată, aspectul îngrijit 
ai caselor, al școlilor, al 
minului cultural si al casei 
nierilor si șoimilor patriei 
mai stăruim asupra unui

că- 
pio-
(nu 
alt

detaliu : sediul Consiliului
popular dispune de o instala
ție eoliană, originală), precum 
Si cel al amenajărilor pentru 
sport, „activitate familiară tu
turor și în special copiilor și 
elevilor", cum tine să sublinie
ze Constantin Atomei. secreta
rul organizației de tineret.

Fapt demn de relevat, în 
plan sportiv, cei din Ruginoa
sa Iașilor sint cunoscuti nu nu
mai la nivel județean, citiva 
dintre 
printre care Costinel Mocanu, 
situîndu-se pe locul I pe tară 
la una din edițiile Concursu
lui national sătesc de trîntă. 
Nu-i de mirare, deoarece a- 
cest sport al voinicilor are ră
dăcini adinei. Profesorul de e- 
ducație fizică Ilie Teșu, care 
coordonează activitatea sporti
vă din localitate, ne dezvăluie 
faptul că trînta se practica la 
Ruginoasa încă de acum două 
secole... Așadar, o tradiție con
tinuată de tinerii muncitori din 
unitățile agricole amintite si. 
bineînțeles, de copiii Ruginoa
sei. Condiții există, astfel că 
perspectiva de a- repeta reu
șita de care vorbeam si de a 
propulsa, prin Daciadă, tineri 
spre performanță, în sportul 
luptelor, nu reprezintă doar o 
ambiție fără acoperire. Si. a- 
Doi. toată lumea de aici știe că 
tot dintr-o așezare rurală s-a 
afirmat un mare luptător. Ni
colae Martinescu. campion o- 
limpic la Miinchen ! „Pentru 
noi. Martinescu este un model 
de perseverentă. Dacă am avea

tinerii din comună.

bucuria să-l vedem, să ne in. 
tilnim cu el. foarte multi ti
neri ar fi stimulați să-și spo
rească ambiția si efortul spre 
mari 
ciazâ

La 
tiini. 
localitate si 

din
S.M.A., foarte multi practicant 
ai atletismului si voleiului, ai 
fotbalului, ca peste tot. Unii 
dintre cei care s-au inițiat în 
comună si au dovedit aptitu
dini au ajuns la Pașcani, ac- 
tivînd în echipe județene si 
chiar divizionare. Cazul fotba
liștilor Mihai Maftei si Ionel 
Doacâ.

Reușita sportului la Ruginoa
sa este legată nu numai de 
sprijinul pe care „această con
stantă bucurie a locuitorilor". 
— cum numește exercițiul fizic 
practicat sistematic primarul 
Florin Gidea — îl primește din 
partea organelor locale de par
tid si de stat, ci si de spiri
tul de dăruire al „dascălilor" 
de educație fizică, alături de 
Ilie Teșu aflindu-se. cu aceea?i 
vocație pentru inițierea copi
ilor si tineretului în sport Vio
rica Stefănuică si Petru Ti 
buică. celelalte cadre didactice 
din școli, implicate în acțiunea 
de apropiere a celor oe se for
mează pentru muncă si viată 
de exercițiul fizic, de sport 
ca o condiție esențială a dez 
voi tăi ii lor armonioase.

I.A.S..

impliuiri in sport" apre 
prof. Teșu.
Ruginoasa însă, veți 
între elevii școlilor 

intre tinerii 
C.A.P. și de

in- 
din 
din 

la
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în mijlocul unui mare inte
res, în municipiul Galați s-au 
desfășurat recent întrecerile 
celei de-a IV-a ediții a „Cro
sului veteranilor", competiție 
care se desfășoară din iniția
tiva unui grup de foști aler
gători, în frunte cu inimosul 
veteran Nicolae Soare. Spre 
lauda sa, C.J.E.F.S. Galați a 
preluat organizarea acestei în
treceri, reușind să o transfor
me într-o adevărată sărbătoa
re sportivă.

La startul ediției 
an s-au aliniat 40 
renți din București, 
Iași, Piatra Neamț, 
Galați, iubitori ai 
care, ignorînd povara 
au făcut din nou o frumoasă 
dovadă de statornicie în prac
ticarea exercițiului fizic, a 
sportului. Tocmai de aceea, ne 
exprimăm toată admirația — 
și spectatorii gălățeni aflați în 
mare număr pe traseul con
cursului i-au aplaudat cu căl
dură — față de alergătorii Ve
ronica Popescu, Nicolae Soare, 
D. Tălmaciu, S. Botoș, D. Sioi- 
cescu, N. Dinuț, C. Pavu, care 
s-au numărat printre cîștigă- 
torii categoriilor de vîrstă res
pectivă.

Telemac SIRIOPOL, coresp.

din acest 
de concu- 
Constanța, 
Roman și 

alergării, 
anilor,

Paruda Mcszatos șt-ela- 
nov care ne-a furnizat mate
rialul de analiză al prezentei 
rubrici, conține numeroase 
momente de real spectacol 
șahlst. Unul din acestea, mar- 
cînd stadiul decisiv al Între
cerii, a fost consemnat pe 
diagrama noastră precedentă 
(alb — »gl, Ddî, Tdi, Nc3, 
Pa5, b2, g2, h2 ; negru 
Dh5 TfS, CbS, d7, Pa7, 
C4).

< Aparent conducătorul
i selor negre trebuie să aleagă 
f unul dintre cei doi cal. pc 
ț care-1 va ceda forțat, răml 
l nînd și cu o poziție destul de 
f fragilă. Există, totuși, o bună 
( posibilitate de contraatac și 
l el nu va ezita s-o efectueze 

pe tablă : L..c3 ! O fină tat- 
r pingere de pion, care lasă a- 
? mîndol caii ta priză, dar ala- 
) că dama adversă. De obser- 
? va.t că nimic nu dădea l...Ce5 
C 2. a:b« Cf3 + 3. g:f3 Tg6+ 4 
I Rhl etc. Partida a continuat 
/ cu 2. b:c3 Cei 3. D :d- C:e3 4. 
c Tei Dc5 ! Se amenință acum 
( o combinație de t’tp clasic, a- 
; nume 5... Cg4-|- «. Rhl Ci2+ 7 
( Rgl Ch3+ 8. Rhl Dgl+ ! 9.
C T:gl Cf2 mat ! Trebuie deci 
> luate măsuri de apărare, mai 
r întâi prin 5. Rhl, după care 
C urmează 5... Dsc3 S. Tbt (nu 
S ajută șahurile damei albe. 6. 
? De3+ Rg7 7. De7+ Rh6)
< «... Des 7. Dc«+ Tf8 3. D :b7
1 Cg4 (pentru mat la h2 1) 9.
' Db3+ Tf7 10. g3 e3 (pionul nu 
( mal poate fi oiprit...) 11. Dh8+ 
C D:b8 12. T:b8+ Rg7 13. Te8 Tf2 
[• 14. Te4 e2 ! (ia 14. h3 urma a-
l ceeași înaintare decisivă) 15.
< T:g4+ Rf6 și, văztadu-și toa-

Cîțiva 
noastre 
pe drop 
exerciții 
ridicat 
pensațle 
diagram 

' obține, 
singură 
teamă.

Nou promovate in Divizia A la rugby

CHIMIA BRĂILA, CARPAȚI MIRȘA

S. Tom 
țanu, I 
Zcicu. 
diroiu.
tele as 
Cotora,

O ÎNTRECERE ni 1200 DE
(Urmare din pag 1)

cut 10 zile de neuitat si a ple
cat cu amintiri pe cit de multe, 
pe atît de frumoase. S-au 
disputat si meciuri de mare 
spectacol, cu evoluții de scor 
captivante (premiu de frumu
sețe : partida finală a fetelor 
de cat. 1, dintre CSS Arad și 
CSS Satu Mare. în care Săt- 
mărencele Gabrieiei Both au 
condus timp de trei reprize, 
dar arădenceie lui Constantin 
Wunsch au remontat si au în
vins la finiș), s-au evidențiat 
nenumărate talente, iar lacri
mile care au curs uneori, după 
o înfringere, au fost repede 
Șterse în momentul următoru
lui meci. Dintre particlpanți. 
venerabilul profesor Stelian 
Gheorghiu, inițiatorul minibas- 
chetului în tara noastră. în a- 
celași timp neobosit „motor" în 
impulsionarea si organizarea 
activității baschetului pentru 
cei mici, nu a avut nici o 
clipă de răgaz fiind perma
nent o pildă si un imbold pen
tru mai tinerii săi colegi.

Ploiești, 5. CSȘ Tg. Jiu, «. CSȘ 
Deva ; școli generale : 1. Șc. gen. 
5 Tîrgoviște, 2. Șc. gen. 206 Bucu
rești, 3. Șc. gen. Reghin ; case 
ale pionierilor : 1. c. P. Constan
ța, 2. C. P. Arad, 3. C. P. Zim- 
ndeea ; cel mai tehnic jucător : 
Dorin Boldor (CSȘ Arad) ; cea 
mal tânără echipă : CSȘ Arad ; 
cel mai tânăr jucător : Mircea 
Harthan (CSȘ Arad). BĂIEȚI II : 
1. CSȘ 1 Constanța (antrenor : 
Marcel Ctmpeamu), 2. CSȘ — 
iești, 3. CSȘ Pitești, 4. CSȘ 
Vîlcea. 5. CSȘ Arad, 0. Șc. gen. 
5 Tîrgoviște ; școli generale din 
orașe : 1. Șc. gen. 6 Tîrgoviște, 2. 
Șc. gen. 31 Ploiești, 3. Șc. gen. 12 
Tg. Jiu ; școli generale din me
diul rural : L Șc. gen. ~~ " 
(Maramureș) ; case ale pionieri
lor : 1. c. P. Tecuci, 2. C. P. Zim- 
nicea, 3. C. P. Arad și e. P. Satu 
Mare : cel mai tehnici jucători : 
Eduard Bugeag (CSȘ Ploiești), 
Ion Popescu (CSȘ Hm, Vîlcea) și 
Lucian Lepădatu (CSȘ 1 Constan
ța) ; cea mai tânără echipă : Șc. 
gen. si Ploiești ; . - •—
jucător : Gabriel 
Jiu).

Plo- 
Rm.

Sărăsău

cel mai tînăr 
Bekeș (CSȘ Tg.

Arad (antrenor:

CLASAMENTE. BĂIEȚI 1 : 
CSȘ 1 Constanța (antrenor: Viorel 
Teglaș), 2. Șc. gen- nr. 5 Tîrgo- 
vlște, 3. CSȘ 2 Oradea, 4. CSȘ

1.

FETE i : 1. csș
Constantin Wunsch), 2. CSȘ Sa
tu Mare, 3. CSȘ 1 Constanța, 4. 
CSȘ Rm. Vâlcea, 5. CSȘ 5 Rapid 
București, 6. Șc. gen. 17 Ploiești ; 
școli generale din orașe : 1. Șc. 
gen. 17 Plodești. 2. Șc. gen. 10 Tîr
goviște, 3. Șc. gen. „Alexandru 
Moghioroș" Salonta și Șc. gen. 
42 Constanța ; școli generale din 
mediul rural : 1. C.A.P. Avintul

CÎSTIGĂTORI a
Pecica (Arad), 2. Șc. gen. șiret 
(Suceava), 3. Șc. gen. Sărăsău 
(Maramureș) ; case ale pionieri
lor : 1. c. P. Bacău, 2. C. P. Co- 
vasna (Sf. Gheorghe), 3. C. P. A- 
rad ; cele mai tehnice jucătoare : 
Cristina Tașcău (CSȘ Reghin) și 
Dorina Oanoea (CSȘ 5 București); 
cea mai bună recuperatoare : 
Melinda Metzger (CSȘ Arad) ; 
cea mai tânără echipă (CSȘ 5 Ra
pid București) ; cea mai tânără 
jucătoare : Laura Speranța (CSȘ 
Ploiești) ; FETE H : 1. CSȘ 2 
București (antrenoare : Cornelia 
Mircioiu), 2. CSȘ Arad, 3. Șc. ren. 
10 Tîrgoviște, 4. CSȘ Satu Mare, 
5. CSȘ Timișoara, 6. CSȘ Dej ; 
școli generale : 1. Șc. gen. 10 Tîr
goviște. 2. Șc. gen. 6 Sf. Gheorghe 
(Covasna). 3. Șc. gen. 7 Botoșani; 
case ale pionierilor : 1. C. P. Bra
șov ; cea mai tehnică jucătoare: 
Gabriela Corbu (CSȘ 2 București), 
cele mai tinere echipe : CSȘ Bo

ccie
Alina
Ione-

toșanl și IPG Ploiești ; 
mai tinere jucătoare : 
Tufan (CSȘ 2 București) 
la Tănase (IPG Ploiești).

„TROFEUL ZIARULUI 
TUL", acordat coșgeterei 
tlțiel, a revenit 
da Metzger, de 
levă ta clasa a 
industrial nr. 2 
cântă de numai
sport, elevă a antrenorului Con
stantin Wunsch.

și

SlPOR- 
compe- 

jucătoarel Melin- 
la CSȘ Arad, e- 
VH-a a Liceului 
din Arad, practi- 
doi ani a acestui

Șl METALURGISTUL CUGIR
Opt nume noi în Divizia A 

la rugby. Opt echipe care, cîs- 
tigînd grupele din eșalonul se
cund în ediția 1986/87. vor e- 
volua în noul sezon în seria 
a doua a primei divizii, ală
turi de formații cu mai multă 
experiență competițională la a- 
cest nivel. Care sînt ..cele 
opt" ? Vi le prezentăm, pe 
scurt, cu începere din acest nu
măr. Nu înainte de a le adresa 
tuturor felicitări 1

giu (căpitanul formației). Pre
ședinte
Vitalie
ției —

de onoare al secției — 
Eșanu, președintele see
ing. Liviu Răzvan.

CARPAȚI MIRȘA

rezultate 
juniorilor.

ME

CHIMIA BRĂILA

Prezență inedită, dar „argu
mentată" printr-un succes lim
pede în cea dinții grupă din 
Divizia B ; concretizat în zece 
partide si tot atitea victorii, 
plus o diferență convingătoare 
între punctele primite și cele 
marcate. 207—25. Tînărul an
trenor Tachi Popescu, care a 
preluat ștafeta pasiunii de la 
fostul animator al echipei. N. 
Nacu. a 
mătorul 
Cuca, S. 
C'hircă, .
druț, M. Constantin. L. Ciocîr- 
lan, V. Ciubotaru. Gh. Dascălu, 
V. Ioniță, A. Ioniță, I. Niță, N. 
Pctcu. V. Pavel, P. Popfcscu, 
C. Pătrășcan, I. Radu, V. Se- 
ean. I. Snae. V. Ținu. M. Tilă, 
O. Vlad, N. Zainea, S. Zurba-

avut la dispoziție ur- 
lot de jucători : P. An-
Burtea. Z. Budei. P. 

V. Cuman, Gh. Con-

După o serie de 
notabile la nivelul _ 
iată că acest centru rugbystic 
din județul Sibiu se afirmă si 
printr-o echipă de seniori. E- 
levii maestrului sportului ing. 
Marian Zamfir au cîștigat 
doua grupă a seriei a patra 
după ce au acumulat 20 de 
puncte în cele opt partide dis
putate. La această premieră 
absolută în sportul nostru cu 
balonul oval au contribuit ju
cătorii I. Păscălău, V. Castra
vete. N. Presecan P. Trofin. 
D. Caunic, A. Manafu, Gh. 
Musteață, L. Avramut, E. 
Schneider, I. Cîrjan, I. Cră
ciun. M. Blass. Fi. Taloș. L. 
Roșea. V. Radeș. V. Găleata,

a

O cu 
vine, », 
O for! 
Mircea 
XV-Iea 
tur de 
ria a 
victorii 
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un pu 
Lotul 
prins i 
F. Spîi 
S. Ma 
Gh. Ci 
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AUTOMOBILISM, niou grigoraș : „cam 
pripit modul de anulare a cursei de viteză 
in coastă de la Stina de Vale. Se mai putea 
aștepta. Efortul material șl fizic al zecilor 
de concurenți veniți din toată țara merita 
mai multă considerație". Subscriem la pă
rerea campionului național. Calculul e 
simplu : cursa, cu antrenamente cu tot, ar 
fi durat maximum 6 ore. Cum vizibilitatea 
era foarte bună până la ora 21. se cuvenea 
ca ora 15 să fie fixaită ca termen limită de 
așteptare, termen la care, dacă ceața ar fi 
persistat, anularea întrecerii nu ar mal fi 
generat discuții. Cum însă concursul a fost 
anulat încă de la ora 12,30, orice argumen
tare a organizatorilor rămîne fără acoperire. 
• FOARTE BUNA, în schimb, meritând cele 
mai frumoase aprecieri la toate capitolele, 
organizarea circuitului de viteză de la O- 
radea. Păcat de (eterna) indisciplină mani
festată de unii spectatori. Mai trebuie ex
plicat la ce riscuri se expun,, și îi expun 
pe piloțl, acel spectatori ce traversează stra
da în clipa în care bolizii se apropie cu 150 
km/oră 7 Nu este exclus ca, o noapte-două 
după concurs, crainicul reuniunii să fi stri
gat... și prin somn „vă rugăm, nu mai tra
versați !“, de atâtea ori a fost nevoit să re
pete apelul 1... • UN ÎNVINGĂTOR inedit 
la grupa A 2, Horia Andronic (I.T.B.). A- 
ees'ta s-a arătat a li nu doar un campion 
al volanului, ci ți al perseverenței, victoria 
sa de duminică, prima din carieră, venind 
după I and de încercări neincununate de 
succes. Ii urăm la mai... multe I (S.A.).

înot. CHHAR DACA nu se obișnuiesc 
concursuri de pronosticuri în natațte, se 
fac mai mereu anticipări. Cum a fost cazul 
și Înaintea competiției din Bazinul Mladost. 
Știți cine a indicat exact probele victorioase 
pentru Noeml Lung? Un fost... atlet. Atîta 
doar că atletul de altădată este prof. Ion 
Marinescu, președintele Clubului Sportiv 
Municipal Baia Mare, adică clubul perfor
merei înotului la Universiada de la Zagreb. 
(G.R.).

LUPTE. DOUA ANIVERSARI frumos săr
bătorite ou ocazia finalelor campionatelor 
de greoo-romane de la Galați : s Îmbată, 
sportivul sucevean Uie Matei a împlinit 
vârsta de 27 de ani. In ziua respectivă, ej 
a susținut meciurile cele mai dificile care-1 
conduceau spre obținerea unui nou titlu. 
Și le-a eîștlgat pe toate ! Pentru ziua ur
mătoare. Iul I. Matei nu l-a mal rămas de 
susținut decât un singur meci : finala, cu 
Mircea Trif (SIMARED Baia Mare), pe care, 
firește, a cîștigat-o. In aceeași zi, arbitrul 
clujean Aurel Bogdan a împlinit 29 de ani. 
Cum majoritatea partidelor „cheie" se dis
putau între sportivi bucureșteni (de la Di
namo șl Steaua), juriul, pentru a asigura 
neutralitatea arbitrajelor, i-a utilizat oel 
mal des pe cei din provincie. Alături de 
Ion Crăciun (Timișoara), Vasile Gul (Baia 
Mare), Aurel Șandragan (Galați), Nicolae 
Marinescu (Craiova). Mircea Filip (lași), 
sărbătoritul Aurei Bogdan s-a remarcat 
prin prestații foarte burne. (M. Tr.).

RUGBY. IN MOMENTELE DE AFIRMA
RE a unor tineri „cavaleri ai fluierului", să 
nu uităm de retragerea din activitatea de 
arbitraj a cîtorva oameni de rugby oare s-au 
bucurat de frumoase aprecieri, pe plan 
intern sau chiar internațional, fiind vorba 
și de foști purtători ai ecusonului F.I.R.A. 
Ne referim, astfel, la Th. Witting, multă 
vreme „sufletul" acestei activități defel 
simple, G. Eftimescu, actualul președinte al 
Colegiului central al arbitrilor. C. Cristă- 
chescu, devenit un entuziast activist volun
tar al federației Șt. Crăciunescu, FI. Tudo- 
rache ș a. (G.R.).

TIR CU ARCUL, putini știu că, ta a- 
ceastă disciplină, un bun antrenor trebuie 

-să fie și un bun armurier. Alexandru Deneș 
(C.S.Ș. Rădăuți). Francisc Fenyvesl (Volința 
Satu Mare), Lucian Nicolaescu (Olimpia 
București), Alexandru Simon (Voința Tg. 
Mureș) și Erno Siklodi (Sănătatea Tg. Mu
reș) sînt cîțiva dintre cei ce știu în orice 
moment să înlocuiască dispozitivul de o- 
chire, să potrivească un ampenaj, să re
gleze corzile ș.a.m.d. Așa se și explică bu
nele rezultate ale elevilor lor. • INTR-VN 
CONCURS, sau chiar la un antrenament, 
rar. foarte rar se întâmplă ca un sportiv să 
„telescopeze" (adică să tragă de așa ma
nieră incit o săgeată să Intre cu exactitate 
ta alta). Și totuși, la Satu Mare, publicul 
a putut vedea o asemenea realizare excep
țională, la o tragere de la 30 m., în... decar 
și (aici e aid !) ta propria săgeată trasă 
anterior, cel ce-și înscrie numele pe lista 
acestor rări performeri nu este altul declt 
oiștigătarul Daciadei șl al Campionatelor 
Naționale, mureșanui Iosif Szatmarl. (I.N.).

Mircea Fîrdea, încă junior, a 
dovedit de la un concurs la 
altul că se pregătește serios 
(antrenor — Francisc Feny- 
vesi), că știe să se adapteze 
aproape oricăror situații ivite 
în întreceri (șj la acest sport 
pot fi multe, de la defecțiuni 
ale arcului, pînă Ia o stare a 
timpului mai puțin propice, 
cu ploaie și vînt), astfel că a 
obținut și obține rezultate 

re-1 situează între primii 
niori din țară. Sigur că el 
deține încă toate secretele 
cestei discipline, bunăoară 
cele ale tragerilor lungi, dova
dă și clasamentul celor mai 
buni pe dublă distantă, unde 

5
A 
la 
la 
m

ca- 
se- 
nu 
a- 
pe

el s-a situat abia pe locul 
la 90 m și pe 4 la 70 m. 
refăcut însă întotdeauna 
distanțele scurte, ca și aici, 
Satu Mare: al doilea la 30 ... 
Și primul la 50 m. Dar timp 
de... învățat mai are și, dacă-1 
va folosi cu pricepere, vom 
mai auzi de el.

Iosif Szatmari este merituo
sul cîștigător din acest an al 
Daciadei și al Campionatelor 
Republicane. A fost primul lui 
mare succes, dintr-o activitate 
începută cu opt ani în urmă, 
la Tg. Mureș. Această reușită 
parcă se anunța încă din pri
măvară, de la „Naționalele" de 
sală, cind a obținut locul doi. 
Acum a făcut cea mai bună 
dovadă a calităților sale, în
tr-o companie valoroasă și ex
trem de echilibrată. în clasa
mentul pe duble distanțe el a 
fost mereu printre protago-
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Rapidul s-a aflat din nou 
intr-un campionat de cumpă
nă. Multa vreme, echipa de 
lingă Podul Grant, echipa cu 
cei mai multi suporteri, a 
oscilat intre a fi si a nu fi 
in Divizia A. „ll“-le feroviari
lor a parcurs — fără îndoială 
— unul dintre cele mai zbuciu
mate campionate ale sale : iar 
unul dintre miile sale de su
porteri) făcea. după dificila 
partidă cu F.C.M. Brașov, le
gătura cu ulciorul din vechea 
și înțeleaptă noastră zicală. Si 
tot un... rapidist avansa ideea 
că unul a fost Rapidul din 
returul campionatului trecut, 
RAPIDUL CU DUMITRU, și 
cu totul altul Rapidul din pri
măvara acestui an. RAPIDUL 
FĂRĂ DUMITRU ! Este, indis
cutabil. un unghi din care poa
te fi făcută incursiunea în 
traseul echipei din al 69-lea 
campionat divizionar A al tă
rii. Ei bine, cum a fost Ra
pidul cu Dumitru ?

A fost o echipă care n-a 
cunoscut. în returul ediției tre
cute. infrîngerea pe teren pro
priu : o echipă condusă lucid, 
din interiorul ei. de un iucă- 
tor cu o mare experiență, de 
un veritabil coordonator, care 
a știut să mențină echilibrul 
psihic, care prin inteligenta sa

14. RAPID 34 13 6 15 42-55 32
• Puncte realizate pe teren propriu : 28 (a pierdut cite două 

puncte cu „U“ Cluj-Napoca și Chimia, cîte unul cu Steaua și 
P. C. Argeș) ; a obținut 4 puncte în deplasare (câte unul cu 
Chimia. F. C. Olt, Corvinul și Jiul).
• Cel mai bun loc ocupat : 4—8 (prima etapă) ; cel mal slab : 

17 (etapa a 22-a).
• Golgeterii echipei : Țîră 7 goluri, Țirban 6, Goanță și Pistol

' — câte 5, Damaschln H și șt. Popa — oîte 4, Manea șl Cojocaru
i — cîte 3, Ivan, I. Marin, Dumitru, Marinescu și Grigore — cîte 
i unul.

• Jucători folosiți : 25 ; Marinescu. Bacoș și Manea — cSte 
, 30 de meciuri, Grigore 29, Țiră 23, șt. Popa 27, I. Marin și
> Pis,toi — cîte 26, Goanță și Damaschin U — cîte 24, Manea 23, 
‘ Țîrban 28, Clrstea, Toader și Tănase — cîte 15, Dumitru 13, Co- 
i jocaru și Drăghicl — cîte 12, Matei și Niță — cîte 11. Ivan 9, 
i Cioacă 4. Dochla, Constantin și Laurențiu — câte unul.
' • Podiumul evidențiaților : 1. Goanță 14 remarcărl, 2. Grigore
i 13, 3. Țiră, Pistol și L Marin — cîte 10.
> • Cartonașe galbene : 25 — 13 jucători ; cele mal multe : I. 
' Marin și Marinescu — cite 4.
, • Cartonașe roșii : Cojocaru (etapa a 30-a).
i • A beneficiat de 8 lovituri de la 11 m : 6 transformate (Țiră 
; și Țîrban — cîte 2, Șt. Popa, Grigore), 2 ratate (Goanță șl 
, Țirban) ; a fost sancționată cu 7 penalty-uri : 8 transformate, 
1 unui ratat.
[ • A expediat 412 șuturi (271 acasă — 141 în deplasare), dintre
i care 183 pe poartă (124 acasă — 59 în deplasare).

'a/WWWWW.

S. C. Bacău. Rapidul îsi cam 
luase avînt. dar a venit acel 
0—5 de la Cluj-Napoca și ime
diat, acasă. în Giulești... dera
ierea : 1—2 cu Chimia I Nu cu

Țîră — cel mai periculos atacant al feroviarilor in finalul 
campionatului — încearcă să-l depășească pe Mamdoca. (Fază 
din partida Rapid — F.C.M. Brașov 2—0). Foto : Aurel D. NEAGU

fotbalistică a reușit să condu
că asalturile celor din preajma 
sa spre buturile adverse. Ra
pidul de acum un an nu a 
avut nici o problemă pe te
ren propriu, a trecut val-vîr- 
tei peste toate obstacolele, in
clusiv peste cele ridicate de 
Hagi. Rednic. Stancu, Klein... 
Rapidul cu Dumitru a primit 
— pentru EVOLUȚIA SA — 
aplauze la scenă deschisă, toc
mai pentru că juca ceva, juca 
precis, juca gindit.

Cum prima parte a campio
natului 1986/1987 se aseamănă 
aproape perfect cu toamna lui 
1935 (printre altele : cîte un e- 
șec pe teren propriu în fata 
unor echipe din subsol, cîte o... 
boacănă gen Rapid : 0—9 la
Hunedoara. 2—7 cu Sportul 
Studențesc etc., etc.), să vedem 
de fapt Ce «a însemnat echipa 
feroviarilor în a doua parte a 
cursei, cînd nu l-a mai avut 
pe Dumitru.

A fost o garnitură (nici vor-
bă de accelerat) care a reîn
ceput cursa campionatului... 
gîfiind. E adevărat, după un 
1—1 la Slatina si un 4—1 cu

tragere

Steaua, nu ou Dinamo sau cu 
Universitatea Craiova ! Nu, 1—2 
cu Chimia, care făcea eforturi 
disperate pentru a fugi de re-

nă a copiilor". Mai mult, echi
pa n-a putut trece nici de 
F. C. Argeș, ratînd. în final, 
o lovitură de la 11 m. dovadă 
elocventă că la mijloc era vor
ba de o fisură de natură psi
hică. Au fost căutati țapi is
pășitori, așa ceva nu-i greu 
de găsit, dar Rapidul de puncte 
avea nevoie, nu de motivații.

Au fost schimbați antrenorii. 
A plecat Cernăianu. a rămas 
Kraus, a venit Necula Rădu- 
canu. Promovarea ultimului a 
fost întîmpinată de mulți cu 
zîmbete ironice. Ei bine, pă
rerea noastră este că Rapidul, 
atît de nesigur si cu JOCUL 
SĂU LA INTÎMPLARE. avea 
nevoie de calmul lui Viorel 
Kraus și de fermentul mobili
zator al mereu volubilului Rică 
Răducanu. Cu ei. echipa a por
nit de la —4 în „clasamentul 
adevărului". S-au strîns iute 
rîndurile. lingă Grigore a ve
nit tinărul Matei (excelent la 
marcaj), a fost ordonat puțin 
jocul trio-ului Drăghici — Pis
tol — Goanță si s-a activizat 
atacul prin rapidul Tiră. deve
nit. în a doua jumătate a re
turului. puncherul echipei. Si. 
după un egal la Hunedoara. 
Rapidul si-a jucat soarta in
tr-un meci „pe viață si pe

DIVIZIONARELE „A" AU 
ÎNCEPUT PREGĂTIRILE. Ma
rea majoritate a echipelor din 
prima divizie au început la 15 
iulie antrenamentele pentru 
noua stagiune competițională. 
Numai formațiile care au par
ticipat la partea finală a „Cu
pei României" au stabilit pen
tru cîteva zile mai tîrziu acest 
start. Steaua, de pildă, care a 
încheiat sezonul mai tirziu de- 
cît celelalte competitoare, a- 
nuntă începerea preparativelor 
pentru nou] sezon in ziua de 
20 iulie. „Luni dimineață, în
tregul lot a fost convocat pen
tru vizita medicală si declan
șarea programului de antrena
mente alcătuit de conducerea 
tehnică" — ne spunea tova
rășul C. Dănilescu din condu
cerea secției de fotbal a clu
bului campion,

PE AGENDA BIROULUI FE
DERAL. In ziua de 22 iulie 
va avea loc reuniunea Birou
lui federal, pe agenda căruia 
figurează o serie de probleme 
importante legate de activita
tea competitională :

— omologarea rezultatelor se
zonului 1986/87 ;

— definitivarea programului 
eompetitional 1987/1988 ;

— omologarea rezultatelor din 
barajul pentru Divizia C.

Relativ la programul sezonu
lui competițional 1987/1988. 
F.R.F. va propune Biroului fe
deral următoarele date de des
fășurare a principalelor cam
pionate : DIVIZIA A i 23 au
gust — 13 decembrie (turul) 28

februarie — 25 mai (returul) ; 
DIVIZIA B : 30 august - 13 
decembrie (turul) — cu o sin
gură etapă intermediară, intr-o 
zi de miercuri : 6 martie — 26 
iunie (returul) : DIVIZIA C : 
6 septembrie — 13 decembrie 
(turul), cu o singură etapă in
termediară. intr-o zi de miercuri: 
13' martie — 19 iunie (returul). 
Finala „Cupei României" este 
programată pentru 5 iunie 1988.

Alte subiecte ale reuniunii 
Biroului federal : definitivarea 
colectivelor tehnice ale echipe
lor reprezentative ; de aseme
nea. problemele activității la 
zi. Printre acestea, urmărirea 
desfășurării transferărilor, care 
au ca termen limită ziua de 
26 iulie si se vor efectua, asa 
cum s-a anuntat din prezenta
rea regulamentului publicat de 
ziarul nostru, pe formulare de 
culoare roșie, singurele valabi
le pentru actualul sezon.

„CAVALERII FLUIERULUI" 
IN FATA NOULUI SEZON. 
Principala acțiune a corpului 
arbitrilor in zilele următoare 
va fi cursul de instruire de la 
Orșova (29 iulie — 2 august), 
la care vor fi prezenti toți com- 
ponentii lotului A. împreună 
cu cîțiva dintre cei mai va
loroși arbitri din lotul B. La 
curs au fost invitați si cîtiva 
arbitri de peste hotare. Con
comitent cu programul de re
ferate. cuprinzînd probleme de 
mare actualitate din arbitrai, 
va avea loc si trecerea tes
telor.

TURNEUL CAPITALELOR LA JUNIORI
București II — Budapesta 3-0 (3-0)

V. Kraus : „ACCIDENTĂRI IN LANȚ*
..Marile noastre necazuri au început după înttrîngerea din 

partida cu Chimia. Nu-i mai puțin adevărat, însă, că am fost urmă
riți și de ghinion, cu accidentările, care s-au ținut lanț. Pușcaș nu 
șl-a revenit. Apoi s-a accidentat Ivan, iar în finalul campiona
tului Ion Marin. în plus, un alt fundaș, Cinstea, s-a Îmbolnăvit 
de hepatită. Și a fost mereu nevoie de Înlocuiri, de schimbări 
in „ll“-le de bază. Nu-i deloc simplu să umpli asemenea goluri 
la o echipă care-și completează lotul cu jucători din categoriile 
inferioare și, desigur, a avut de suferit calitatea jocului".

DOUA TOPURI - ACELAȘI LIDER

Cel al cronicarilor, după remarcările făcute In casetele me
ciurilor, îl are in frunte pe Goanță, urmat de Grigore, Țiră, 
Pistol și L Marin. Topul antrenorilor diferă puțin. Iată-1 : 1. 
Goanță, 2. Marinescu, 3. Grigore, 4. Bacoș, 5. Țîră. Ambele 
îl au, așadar, ca lider pe mijlocașul GOANȚA (,,meserie" — 
cum îi spun tribunele), al cărui joc își pune pecetea pe evoluția 
echipei. Alături de el, Grigore și Țiră, primul — un stâlp al apă
rării. celălalt — tot mai viguros și eficient în atac. Cei trei au 
alcătuit „axul" Rapidului în campionatul trecut.

Joc dens al echipei noastre 
în primele 40 die minute 
ale partidei disputate pe sta
dionul Voința, cu avalanșă de 
atacuri la poarta juniorilor 
budapestani, cu o suită de 
mari ocazii ratate, dar și 
cu trei goluri, unul mai spec
taculos decît altul și toate 
înscrise de același jucător. 
STANICI, căpitanul echipei 
noastre și cel mai bun jucă
tor de pe teren. Cum a rea
lizat el hat-trick-ul partidei ? 
In min. 9, Minea a avansat, a 
accelerat, s-a făcut că șutează, 
n-a șutat însă, ci a trimis o 
pasă inteligentă, in adinci- 
me, STANICI a țișnit, a dri
blat si portarul, si a trimis in 
plasă. In min. 32, același ju
cător a executat impecabil • 
lovitură liberă de la circa 20 
m, trimițînd balonul lingă 
bară. In sfirșit, in min. 36, a

șutat senzațional de la peste 
35 m, surprinzindu-1 pe porta
rul oaspeților. Și după pauză 
echipa noastră a continuat să 
atace (a ratat și un penalty 
prin același Stanici. în min. 
54). dar n-a mai reușit să mar
cheze. scorul rămînînd ast
fel 3—0.

Arbitrul V. Angheloiu a 
condus foarte bine forma
țiile : BUCUREȘTI : Constan
tin (min. 70 Crețulescu) — 
Tatu, Bucur (min. 41 Răchită), 
Stan, Pîrvu — MINEA, (min. 
59 Brezoi), ȘTEFANICA. SE- 
LIMESI — S. Mihaj (min. 51 
Sima), MOLDOVAN (min. 59 
Mataehe). STANICI ; BUDA
PESTA : Naghy (min. 41 
Vigh) — Siebeler, Schlemann, 
Ffizer, Szalay — Boser, Herc- 
zeg, Bacsi — Kovacs I (min. 
78 Balogh), Fricsi, Sebiik.

București I — Praga 1-2 (0-2)

trogradare. Din acest moment 
au început să se adune nori 
negri peste fosta „potcoavă", 
întregită cu acea unică „tribu-

MTO-2

moarte". la Petroșani, cu Jiul. 
Dună care a urmat un final 
fără probleme. Dar cit timp va 
mai merge la apă ulciorul Ra
pidului făiă să pățească ceva ? 
Asta-i întrebarea pe care și-o 
pun cei ce iubesc această e- 
chipă si ei sînt multi. în toată 
tara, de la Sighet la Mangalia, 
de la Botoșani la Anina...

Laurenfiu DUMITRESCU

Pe stadionul I.C.S.IM., am a- 
sistat la un joc fără virtuți, 2n- 
cfflcit, cu multe erori individuale 
supărătoare, un joc fără nerv, 
dar cu prea mutți nervi. S-au în
registrat și eliminări : Petrous — 
min. 66, Dumitrescu și Nemeo — 
min. 65. Cum s-au înscris cete 
trei goluri ? in min. 8, Jiran cen
trează de pe partea stingă și, eu 
capul, dinlr-un careu ai nimănui, 
JJNDRACEK înscrie nejenat : 
0—1. In min. 22, același JINDRA- 
CF.K ia o acțiune pe cont propriu 
și marchează plasat : 0—2. In pri
mul minut de la reluare, DUMI
TRESCU pătrunde decis pe cen
tru și șfttează plasat, jos, ia colț:

★

1—2. Să mai spunem că, in min. 
38, Dumitrescu a ratat o lovitură 
de la 11 m. acordată pentru un 
fault comis asupra sa de Nemec. 

Arbitrul M. Niculeseu a condus 
slab formațiile : BUCUREȘTI I s 
Preda I — Marina (min. 24 Roș- 
oioagă) lîvan, Sevastița, Roman 
— Mustățea (min. 63 Ciobotaru), 
Nicolae, Popa — Plohl, Simion 
(min. 35 Preda H ; min. 68 Gheor- 
ghe), Dumitrescu. PRAGA : Hart
man — Rayehl, Samuel, Nemec. 
Bairtak — Petrous, PJachy, Frafta 
(min. 62 T. NOVAK) — V. NOVAC, 
JIRAN (min. 41 BARTA), JIN- 
DRACEK.

Mihai CIUCA

★ ★

In urma acestor rezultate, clasamentele celor două grupe se pre
zintă astfel : 1. SOFIA 3 p. (+4), 2. Praga 3 p (+1), 3. București I 
Op; — seria A ; 1. BUCUREȘTI n 4 p, 2. Budapesta 1 p (—3), 3. 
Varșovia 1 p (—4) — seria B.

Astăzi se dispută finalele după următorul program : locurile 1—2 s 
BUCUREȘTI H — SOFIA (stadionul Mecanică Fină, ora 18 ; în des
chidere, o interesantă partidă de old-boys : Mecanică Fină — Insti
tutul Mecanică Fină) ; locurile 3—1 : BUDAPESTA — PRAGA (sta
dionul I.A.B. PanteUmon, ora 17,30) ; locurile 5—6 : BUCUREȘTI I 
— VARȘOVIA (stadionul Tehnometal, ora 11).

se pot ciștiga autoturisme 
și premii în bani '

DUMINICĂ, 19 IULIE.
DIN NOU POSIBILITATEA DE A CIȘTIGA CU 2 
NUMERE I
• 3 extrageri, cu un total de 12 numere, din 75 ;
• O gamă largă și variată de cîștiguri : autoturisme și 

importante sume de bani ;
• Se participă cu bilete de 10 lei ;
ULTIMA ZI, SÎMBĂTĂ, 18 iulie !

1
I 

î

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea obișnuită LOTO 

de astăzi, vineri, 17 Iulie, va avea 
loc în București, In sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, Ineepind 
de la ora 15,50. Aspecte de la e- 
fec luarea operațiunilor de trage
re von fi transmise la radio, pe 
programul I, la ora 16,15 urmînd 
ca numerele extrase să fie ra
diodifuzate în reluare, la orele 
cunoscute. După efectuarea tra
gerii va rula un film artistic, la 
care accesul este liber.
• In absența temporară a con

cursurilor PRONOSPORT (rea
mintim că acestea vor fi reluate 
o dată cu începerea campionatului 
diviziei naționale A de fotbal, la 
23 august a.c.). participanta au 
posibilitatea să-șl încerce în con
tinuare șansele jucînd la celelal
te sisteme (LOTO, PRONOEX- 
PRES, LOZ IN PLIC) sau optînd 
numai pentru unele dintre aces-

STAT LOTO-PRONOSPORI INFORMEAZĂ
tea. De altfel, Administrația de 
Stat Loto-Prono sport vine, ca de 
obicei, în sprijinul particip an ți- 
lor, di versificând permanent ac
țiunile cu caracter deosebit, pre
cum și emisiunile speciale limi
tate la LOZ în PLIC. O astfel de 
acțiune va avea loc și duminică, 
19 iulie, când se organizează o 
nouă TRAGERE LOTO 2.
• Particip anții beneficiari de 

cîștiguri în numerar, ale căror 
bilete au fost deja omologate, 
sînt invitați să se prezinte la 
casieriile plătitoare indicate pe 
adeverințe, pentru a-și ridica su
mele cuvenite. în ceea ce îi pri
vește pe câștigătorii beneficiari 
de autoturisme și excursii, aceștia 
sînt rugați să se conformeze co
municărilor primite din partea 
organelor centrale ai Adminis
trației.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 10 IULIE : cat. 1 : 3 va
riante 25% a 38.671 lei ; cat. 2 : 
18 variante 25% a 3.867 lei ; cat.
3 : 23 variante a 3.026 lei ; cat.
4 : 29.75 variante a 2.340 lei ; cat.
5 ; 118,25 variante a 589 led ; cat.
6 : 325,50 variante a 214 lei ; cat. 
X : 1.788,75 variante a 100 lei. Câș
tigurile în valoare de 38.671 lei, 
de la categoria 1, au revenit par- 
ticipanților : Vaida Desideriu din 
Odorhei, Băcilă Gheorghe din Ti
mișoara și Dumitnache ®eorge 
din București.



„POATE fl CEA MAI FRUMOASĂ VARĂ
Df PÎNĂ ACUM A NATAJIEI ROMÂNEȘTI '
apreciază Noemi Lung și Anca Pătrășcoiu. multiple medaliate

ale întrecerilor
„București Express“-ul de 

Belgrad a sosit ieri dimineață 
„ceas" in Gara de Nord, pe 
peronul de la linia a treia, 
coborlnd, printre mulți alți 
călători, un mic grup de spor
tivi. Mic dar, nu-i vorbă, 
foarte harnic, din moment ce 
a contribuit din plin la exce
lenta prezență românească in 
arenele marii competiții poli
sportive a anului — Universia
da de la Zagreb, mărturie 
stind salba celor 11 medalii 
cucerite la „Mladost", 1 din
tre ele cu strălucirea aurului, 
plus alte participări in finale
le diferitelor probe...

Au fost multe flori pentru 
Noemi Lung, Anca Pătrășcoiu, 
Eniko Palencsar, Flavius Vi- 
șan (cealaltă „universitară", 
Timeea Toth, a coborît la Ti
mișoara, în familie) și, desi
gur, și pentru antrenorul e- 
merit Gheorghe Dimeca. Cele 
mai numeroase buchete le-a 
primit, de bună seamă, Noe
mi, nu atit pentru faptul că 
in așteptarea ei au venit din 
nordrul țării, de la Baia Mare, 
si tatăl, și bunica, cit mal a- 
les ' pentru tot ce a realizat 
sportiva numărul 1 a Mara
mureșului la Zagreb. „Toată 
presa, toți specialiștii, spune 
Gh. Dimeca, s-au întrecut în 
a căuta și a găsi cuvinte din
tre cele mai alese pentru cea 
socotită o adevărată eroină a 
Universiadei, sportiva care a 
dat, ea în primul rînd, culoa
re și valoare întrecerilor de 
înot. E una din cele mai mari 
performere ale natatiei actu
ale — iată, în cîteva vorbe, 
concluzia unanimă vizavi de 
Noemi“. Ea, eroina Universia
dei, rtde mai întii cu toată 
ființa in lunga îmbrățișare a 
bunicii, arată — la imboldul 
secretarului federației de na- 
tație, Lucian Dumitrescu — 
cele cinci medalii de aur pio-

A 14-a EDIȚIE■i
(Urmare din pag. 1)

întrecută „la fotografie" — o 
sutime de secundă ! — de a- 
tleta sovietică. Subliniind me
ritele incontestabile ale PAU
LEI IVAN (o tînără de 24 de 
ani), care a cucerit medalia de 
aur în stil de autentică cam
pioană. conducînd autoritar 
cursa și închcind-o victorioasă 
fiară probleme, să nu le omi
tem. așadar. pe cele ale Mi- 
tieăi Junghiatu, mai ales sub 

.- aspect tactic. Iată rezultatele 
primelor clasate în această 
„finală românească", cu me
dalii de aur și bronz pentru 
delegația noastră universita
ră : 1. PAULA IVAn (Româ-

• FIȘIER • FIȘIER •------
ATLETISM. Feminin, 400 m 1

1. Denean Howard (S.U.A.) 51,07; 
l. Ludmila Diagalova (U.R.S S.) 
51,32 : 3. Sandie Richards (Ja
maica) 51,42 : masculin : 400 m : 
I. Michael Franks (S.U.A.) 45.33 :
1. M. Ugbisie (Nigeria) 45,37 : 3.
P. Raymond (S.U.A.) 45.67 : 10 000 
m ; 1. Axel Krippschock (R.D.G.) 
29.07.02 : 2. S. Andriopoulos (Gre- 
eia) 20:00.65; 3. P. Porter (S.U.A.) 
29:20,95 : l>10 mg : 1. Jonathan
Ridgeon (Marea Britanie) 13.29 :
2. A. Blake (S.U.A.) 13.38 : 3. K.
Talley (S.U.A.) 13,40 ; prăjină :
1. Viktor Spasov (U.R.S.S.) 5.65 
m ; 2. R. Gataulin (U.R.S.S.) 5,60 
m ; 3. S. Davis (S.U.A.) 5.60 m : 
ciocan : 1. tgor Astapkovici
(U.R.S.S.) 78,46 m : 2. H. Weiss 
(R.F.G.) 76.98 : 3. L. Serrani
((talia) 75.70 m.

BASCHET. Grupe semifinale, 
masculin : Cuba — U.R.S.S. 82—79 
(41—38). Bulgaria — R. P. Chine
ză 101—98 (40—45), S.U.A. —
Cehoslovacia 69—57 (31—20). Spa
nia — Canada 90—86 (46—39) ; fe
minin ; iugoslavia — Bulgaria 
75-63 (41-32). U.R.S.S. — R. P. 
Chineză 83—72 (51—42).

FOTBAL. Meciuri semifinale ; 
U.R.S.S. — R.P.D. Coreeană 2—1 
(1—0). Coreea de Sud — R. P. 
Chineză 3—1 (1—1).

POLO. Turneul pentru locurile
9— 14 ; Franța — Marea Britanie
10— 9. Australia — Turcia 10—-7.

SĂRITURI IN APA. Trambuli
nă. masculin : 1. Tan Llangde
(R. P. Chineză) 674.91 : 2. Li De
lians (R. P. Chineză) «62.40 : 3. 
R. Mover (S.U.A.) 622.62.

de la Zagreb
nierilor de la Școala nr. 3 
prezenți la gară, apoi, in cu
vinte necăutate, vorbește re
porterului : „Mai greu a fost 
la 200 liber, unde am cîști- 
gat pe a doua parte, în fața 
americancei învingătoare la 
sută. în rest, normal"... (Nor
mal, firesc, pur și simplu, să 
fii de cinci ori cea mai bună, 
cu timpi de înaltă valoare — 
dar așa ceva doar în cazul 
marilor campioni !). Cind o 
iei de la capăt ? „Chiar de 
azi, cu un antrenament, iar de 
mîine cu două. Numai așa, 
uitînd imediat de oboseală, 
s-ar putea să fie frumos și la 
Strasbourg, la campionatele 
europene. Cunosc bine marea 
clasă a înotătoarelor din R.D. 
Germană, dar mai știu la fel de 
bine că în această vară nata- 
ția românească POATE strălu
ci cu adevărat. Poate fi cea mai 
frumoasă vară de - pînă acum 
a înotului românesc !“ O aude 
Anca Pătrășcoiu, și ea multi
plă medaliată — de două ori 
cu aur — a J.M.U., o aprobă, 
o completează : „A fost fru
mos la Zagreb, însă nimic nu 
se compară cu întoarcerea cu 
fruntea sus, acasă, unde simți 
Imediat aceeași căldură cu 
care sînt înconjurați sportivii 
țării. Noi am simțit-o încă de 
la Timișoara, în gara bănă
țeană așteptîndu-ne spre a ne 
felicita reprezentanții C.J.E.F.S. 
Iar noi cum putem răspunde 
mai bine unei asemenea pre
țuiri, condițiilor asigurate, de- 
cît muncind pentru a obține 
rezultate tot mal bune 7“

Doi tineri zăresc micul grup. 
„Ce e cu fetele astea, întreabă 
unul, ce au făcut ele 1“ Un 
prieten al natației, Gh. Iorda- 
che, le dă cel mai simplu răs
puns : „Ce să facă, au adus 
glorie țării"...

Geo RAEJCHI

A UNIVERSIADEI DE VARĂ
nia) 4:01,32 ; 2. Svetlana Kito
va (U.R.S.S.) 4:03,03 ; 3- Mitica 
Junghiatu (România) 4:03,04 ; 
4._ Brigit Tarth (R.D.G.) 4:05,04. 
Să mai menționăm că proaspăta- 
campioană mondială universi
tară s-a calificat și în finala 
de 3000 m, de vineri, în care 
va^ mai fi prezentă Mariana 
Stănescu. Amîndouă au cîș- 
tigat seriile — Ivan cu 9:16,61. 
Stănescu cu 9:16,90. iar Mi
tica Junghiatu își dispută 
șansa, tot mîine (n.r. azi), în 
semifinală la 800 m.

în proba masculină de a- 
runcarea suliței, Nicu Roată 
s-a situat pe locul 4, cu un 
rezultat de 77,82 m (a cîști- 
gat sovieticul Marek Kaleta — 
81,42 m).

TENIS. Simplu feminin, semi
finale : Leila Meski (U.R.S.S.) — 
Sabrina Goles (Iugoslavia) 6—2, 
6—3. Iva Budarova (Cehoslova
cia) — Lee Jeong Myung (Co
reea de Sud) 6—4, 6—3 ; simplu 
masculin, sferturi de finală : 
Dzelde (U.R.S.S.) — Vogel (Ceho
slovacia) 6—3. 6—3. Tabares
(Cuba) — Ohlkovski (U.R.S.S.) 
6—7. 6—4, 6—4. Sarici (Iugosla
via) — Stankovicl (Cehoslovacia) 
6—1, 6—2, Oresar (Iugoslavia) — 
Deleval (Franța) 6—2. 6—3.

VOLEI. Grupe semifinale, fe
minin : Canada — Olanda 3—8. 
U.R.S.S. — Bulgaria 3—1. R. P. 
Chineză — R.D. Germană 3—0.

CELE CINCI
(Urmare din pag. 1)

si-a regăsit cadența la celelalte 
probe, dar foarte multele punc
te pierdute l-au situat doar pe 
locul 17 în ierarhia finală. Este 
suficient să mai amintim. în 
ceea ce-1 privește, că. luînd în 
calcul doar tirul înotul si cro
sul M. Gheorghe s-ar fi aflat 
pe poziția intii. cu un destul 
de substanțial avantaj. Intere
sant ni se pare pentru a ar
gumenta în continuare necesi
tatea unei pregătiri omogene 
clasamentul între component.ii 
primei noastre reprezentative în 
Ordinea probelor : Lucian Țin
tea 1 — 1 — 2 — 2 — 3 : 
Dragos Pătrui 2 — 2 — 3 — 
3 — 2 ; Marian Gheorghe 3 —

SURPRIZĂ IN TURNEUL DE TENIS DE LA BORDEAUX!
IN PRIMUL tur al turneului de 

l" Bordeaux, englezul Bates a 
furnizat o mare surpriză elimi- 
nîndu-1 cu 2—6. 6—1. 6—2 pe fran
cezul Noah cotat favoritul nr. 1 
al concursului. Alte rezultate : 
Sanchez (Spania) — Arguello 
(Argentina) 6—1, 6—2 ; Wahlgren 
(Suedia) Blrner (Cehoslovacia) 
6—4 4—6. 6—4.

IN OPTIMILE de finală de la 
Indianapolis, suedezul Wllander, 
favoritul nr. i al concursului, l-a 
învins- cu 6—1, 7—5 pe americanul 
Shiras, Iar cehoslovacul Plmek a 
dispus CU 6—I. 2—6, 6—0 de fran
cezul Tulasne.

IN PRIMUL tur al turneului fe
minin de la Newport (SUA), ju-

TURUL 
CICLIST 

AL FRANȚEI
PARIS, 16 (Agerpres). Etapa a 

15-a a Turului ciclist al Franței, 
disputată în Munții Plrinei, pe 
traseul Tarbes-Blagnac (163 km), 
a fost cîștigată de rutierul vest- 
german Rolf Golz, în 3h 57:59, ur
mat cu același timp, de francezul 
Le Clerc. apoi de Irlandezul Ear- 
ley la 4 sec. Lider al clasamen
tului general se menține Charles 
Mottet (Franța), secundat de 
compatriotul său, Jean-Francols 
Bernard, la 2:28.

După 5 etape, în Turul ciclist 
feminin al Franței conduce spor
tiva franceză Joannie Longo, ur
mată la 49 secunde de italianca 
Maria Canina. Etapa a 5-a a re
venit Jean nici Longo, cronome
trată pe distanța de 35 km cu 
timpul de lh 17:37.

O altă probă extrem de in
teresantă, chiar dramatică, 
a fost cea de 100 metri gar
duri. Șase din cele opt finalis
te au coborît sub 13 secunde, 
iar primele trei clasate au a- 
vut același timp, fiind depar
tajate după fotografii foarte 
minuțioase : Heike Theele
(R.D.G.), Lopez Aliuska 
(Cuba), Florence Colle (Fran
ța) — toate în 12,84 ! în a- 
ceastă probă. Liliana Năsiase, 
campioana mondială univer
sitară la heptatlon, a fost a 
patra în semifinală, ratînd 
intrarea în cursa decisivă. Ea 
va fi prezentă într-o altă dis
pută, la lungime, împreună cu 
Marieta Ucu (vineri au loc 
calificările). Sorin Matei a 
îndeplinit din prima încercare 
baremul — 2,20 m — pentru 
finală, împreună cu' un grup 
destul de numeros de săritori, 
printre care fostul recordman 
mondial Igor Paklin. coechi
pierul acestuia Povarnițin 
(U.R.S.S.), precum și chinezul 
Zhu.

Să mai notăm că bilanțul 
delegației noastre universitare 
este acum de 33 de medalii, 
din care 14 de aur. 10 de ar
gint și 9 de bronz.

„TREPTE11
3 — 1 — 1 — 1. Concluzia se 
desprinde de la sine.

Se impune, așadar, o inten
sificare a pregătirii, scrima do- 
vedindu-se punctul nevralgic, 
dar lipsuri destule existind si 
la celelalte probe, evident cu 
nuanțe de la un sportiv la al
tul. Așadar, dacă si în ceea ce 
privește pregătirea tehnică pro- 
priu-zisă se cere o muncă si 
mai intensă, aceleași eforturi 
trebuie depuse si pentru întro
narea unui climat de discipli
nă si seriozitate la toți spor
tivii. Din păcate, exceptîndu-1 
pe Marian Gheorghe. asistăm 
la majoritatea celorlalți com- 
ponenți ai lotului la o atitu
dine de vedetism, de ignorare 
a disciplinei, de infatuare ati

culoarea americană Pam Shriver 
a eliminat-o cu 6—3, 6—0 pe com
patrioata sa, Kathy Jordan, iar 
Liz Minter (Australia) a întrecu- 
t-o cu 6—3. 7—6 pe Tina Moziiuki 
(SUA). IN TURUL doi la Stuttgart, 
argentinianul Bengoechea l-a eli
minat cu 7—6 6—3 pe australia-

• Britanicul Steve Ovett a fost, între anii 1975 și 1980, unul 
dintre cei mai buni alergători de semifond din țara sa. A fosl 
campion olimpic la 800 m, în 1980 la Moscova (1:45,4, cind l-a 
întrecut pe Sebastian Coe) și în mai multe rânduri recordman 
mondial, ultimul său record fiind realizat în 1983, la 1 500 m — 
3:30,77. Au urmat sezoane mai puțin faste, anul trecut, spre 
exemplu, la C.E. de la Stuttgart, el fiind printre cei abandonați 
la 5 000 m... Cu moralul intact, deși are 32 de ani, Ovett se gân
dește acum cu deplină luciditate la apropiatele campionate ale 
lumii, de luna viitoare, de la Roma : _,Dacă totul va merge 
bine, ca acum, vreau să mă prezint la Roma la valoarea mea 
cea mai ridicată. Și dacă voi fi la Roma pe 5 000 m, aceasta se 
va întîmpla pentru că doresc să cîștig ! Niciodată nu am luat 
startul în vreo cursă imaginîndu-mi că aș putea pierde, indi
ferent care ar fi valoarea adversarilor mei (n.n. aceasta în le
gătură cu prezența la startul cursei de 5 000 m a recordmanului 
mondial al probei, alergătorul marocan Said Aouita !).
• Cîștigînd patru titluri mondiale în 1983, la Helsinki, și tot

atîtea olimpice în 1984, la Los Angeles, americanul de culoare 
Carl Lewis se poate spune că a intrat de acum în ,.legenda” 
atletismului internațional. Dar așa cum s-a arătat, această di
versificare a talen- — — -—____________________ .________
tului său, a preo- __
cupărilor sportive A r|“ T T7' r |A Ț CJ ly/T
(și nu numai, având JTx A 1 A A O LV A
în vedere și pași-

EEB Ol IA I PROBĂ IA ALIA 
nătatea (un ge- ~

tondinită ș.a.), au făcut ca în ultimii doi ani Lewis să nu mai 
fie cel cunoscut și cum doar palmaresul nu impune respect ad
versarilor, asigurtodu-i succesul de fiecare dată, s-au găsit 
adversari în măsură să-1 învingă pe Lewis. Anul acesta însă 
Lewis revine și, se pare, că ar putea atinge nivelul său ce: 
mai ridicat, din 1983 și 1984. Ultimele competiții din ’87 l-au ară
tat apt pentru Roma tot pentru... trei probe individuale și șta
feta de 4 X 160 m. După recenta confruntare de la San Jo.se. 
Lewis declară : „Avind în vedere aceste ultime concursuri, lista 
priorităților mele este : lungimea, 200 m și 100 m (n.n. și, evi
dent, 4 X 100 m). Decizia definitivă o voi lua insă după Jocurile 
Panamericane de la Indianapolis. In orice caz, apropo de a- 
cestea, îmi plac instalațiile atletice de acolo și nu pot uita că 
la Indianapolis am realizat la lungime 8,72 m in 1982 și 8,79 m 
în 1983. Poate că aș putea întrece recordul lui Beamon (n.n. 
8.90 m din 1968). Ar fi un puternic stimulent pentru ceea ee 
va mai urma. în orice caz, eu sînt foarte optimist !"
• Cu recentul 6,03 m realizat la Memorialul Rosickl, la Praga. 

atletul sovietic Serghci Bubka și-a trecut în palmares cel de 
al 7-lea record mondial. în aer liber, la săritura cu prăjina. In 
mod cert, la această oră, el este săritorul nr. 1 din lume șl. 
tocmai de aceea, principalul favorit la C.M. din august-septem- 
bri-e de la Roma. Bubka a reușit, pînă acum, trei rezultate 
peste 6 m, alte trei peste â.90 m și patru peste 5,85 m. Ei bine, 
media acestor rezultate este de 5,926 m, ceea ce este, realmente, 
extraordinar.

Serghei Bubka este cel mai rapid săritor cu-prăjina (10,3), are 
un psihic de concurs remarcabil (nu-i este frică de nimeni 11 
și-i pasă prea puțin dacă concurează pe timp nefavorab-.l, are 
o musculatură bine dezvoltată și o forță în brațe care-i permite 
să lucreze foarte bine in momentele finale ale săriturii (la Pra
ga spre exemplu, priza sa la prăjină a fost la 5,15 m). Cind 
se ridică, pur și simplu, se află în prelungirea prăjinii sale, in 
poziție verticală. , ,
• Francezul Thierry vigneron este fostul recordman al lum i 

la săritura cu prăjina (5,83 m, în 1983. a fost ultimul din cele 
patru recorduri ale sale). Intr-o discuție legata de recentul re
cord al lui Bubka, Vigneron a arătat o concepție, _ cel puțin, 
curioasă : ,.Cel mai important lucru este să ciștigi într-o 
competiție. Recordul mondial servește doar ca să-i impresionezi 
pe alții..’. 12 centimetri (n.n. diferența dintre cele două recorduri, 
sovietic și francez, acesta din urmă aparținîndu-1 lui Vigneron', 
nu înseamnă mare lucru (n.n. oare ?). în prezent nu ma gind-esc 
la mai mult de 6 metri. Mai întii se pune problema îmbunată- 
tirii recordului national, dar astfel de performanțe le realizezi 
atunci cind te aștepți mal puțin. In orice caz, eu prefer sa-1 
înving pe Bubka intr-un concurs de anvergură decit, sa zicem, 
să dobor recordul mondial" (?!)...

Romeo VILARA

rS ATLETISM

PE SCURT
ATLETISM • Proba de săritură 

în înălțime a concursului de la 
Barcelona a revenit recordmanu
lui mondial Patrick S joberg 
(Suedia) cu 2,35 m. în proba de 
400 m ne primul loc s-a situat 
sprinterul jamaican Bent Came
ron. 46.61 iar în cursa de 1 milă 
primul a trecut linia de sosire 
spaniolul Luis Gonzalez —- 3:54,65

AUTOMOBILISM. • „Raliul Noii 
Zeelande" contînd pentru Cam
pionatul Mondial de raliuri, s-a 
încheiat la Auckland cu victoria 
pilotului austriac Franz Wittman

tudine care contrastează nu nu
mai cu modul de comportare 
ai unui sportiv, ci si cu re
zultatele obținute de ei în con
cursuri. De fapt, acestea din 
urmă — de cele mai multe 
ori sub cota dorită — gâ- 
sindu-și explicația si în acest 
mod de a privi adevărata per
formantă.

în compania seniorilor s-au 
aflat si componentil echipei de 
juniori, ei concurind de la e- 
gal Ia egal cu mult mai ex
perimentalii lor adversari. Si. 
nu de puține ori. aceștia au 
fost cu mult mai buni. Este 
suficient să-l menționăm pe 
Bogdan Vladu (înot tir), pe 
Laurentiu Mosor (călărie. înot), 
care au ocupat în final locuri 
mulțumitoare (șă ținem seama 
că la cros ei au alergat 4 006 
m si nu 3 000 m). Dar si lor. 
si mai ales lui Andrei Mihăes- 

nul Llmberger, suedezul Gunnar- 
sson a dispus cu 6—7, 7—6, 6—4 
de compatriotul său Sunds-trom, 
francezul Leconte l-a învins cu 
6—4, 4—6. 6—3 pe argentinianul 
Yunis, iar cehoslovacul Smid a 
câștigat cu 6—3, 7—6 partida cu 
vest-germanul Osterthun.

s
î
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(,,Lancia-Delta“). urmat la 47 se
cunde de suedezul Kennet Erik
son („Volkswagen”). în clasamen
tul general al C.M. se menține 
lider finlandezul Juha Kankku- 
nen, cu 12 p.

HANDBAL. • în partida inau
gurală a turneului masculin de 
la Havana, selecționata de tineret 
a Cubei a întrecut cu 28—2i4 (15— 
11) formația Mexicului.

POLO La Stuttgart. selec
ționata URSS a întrecut cu 16—8 
(4—1, 2—0, 5—3, 5—4) echipa
Franței iar formația Ungariei a 
dispus CU 9—8 (3—2, 2—3, 2—1, 
2—2) de reprezentativa Spaniei.

cu. trebuie să le reproșăm a- 
ceeași inconstantă si chiar o... 
contaminare cu ..microbii" ve
detismului. Mult prea devreme 
si. mai ales, inutil si dăunător.

Ca si cu alte prilejuri si 
această ediție a „Internaționa
lelor" a scos în evidentă nece
sitatea lărgirii bazei de selec
ție. pentru a exista posibilita
tea promovării numai a acelor 
elemente cu adevărat valoroase 
si dotate pentru acest atit de 
dificil sport.

în încheierea acestor notații, 
să subliniem — de fapt nu 
facem decit să repetăm afir
mațiile oaspeților — că. din 
nou. întreaga organizare s-a ri
dicat la un foarte bun nivel. 
De aceea, tuturor celor care 
s-au aflat zi de zi angrenați în 
această activitate, oameni pa
sionați si inimoși, trebuie să 
le adresăm felicitări.


