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BILANȚ PB1SIIGI0S AL SPORTIVILOR ROMANI LA UNIVERSIADA '87:
UN TOTAL DE 43 DE MEDALII, DINTRE CARE 21 DE AUR!
• Performanțe remarcabile și In ultimele zile: la canotaj, toate echipajele noastre pe podium: aur pentru Marioara Popescu, Maria Sava, echipajele de 4 visle-feminin.

Mitica Junghiatu (800 m) —argint. Sorin Matei (înălțime)—bronz

Anișoara Bălan, Veronica Cogeanu, Doina Ciucanu, Anișoara Minea

Maria Sava

D. Neagu. D. Dobre

ZAGREB, 19 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
După ce ultimele medalii ale 
Universiadei '87 au fost de
cernate pe Stadionul Dinamo, 
in prima disciplină olimpică, 
atletismul, a urmat ceremonia 
de închidere a celei de a 14-a 
ediții a J.M.U., cea mai mare 
competiție polisportivă inter
națională a anului. Miile de 
competitori de pe toate con
tinentele, indiferent dacă au 
atins un înalt grad al măies
triei sportive sau abia aspiră 
la performanță, s-au întrecut 
pe stadioanele, terenurile, să
lile, piscinele și pistele nautice 
din Zagreb sub semnul priete
niei și al responsabilității ti
nerei generații, al înaltului 
comandament al epocii con

temporane, su
gestiv intitulat Ia 
această ediție a 
Universiadei „Ti
neretul lumii pen
tru o lume a 
păcii". cu toții 
și-au spus un 
prietenesc „La re
vedere" — la Sao 
Paulo. Univer
siada ’89!“. Acum, 
la ora bilanțului, 
o spunem cu mare 
satisfacție de la 
fata locului, spor
tivii delegației u-

niversitare române au obținut 
un strălucit succes, luptînd cu 
multă dăruire și entuziasm ti
neresc pentru culorile tricolo
re. urcînd pe podiumul de 
premiere la toate cele cinci dis
cipline la care au participat : 
atletism, caiac-canoe, canotaj, 
gimnastică, înot, ordinea nefi- 
ind valorică, ci alfabetică. Ei 
s-au întrecut cu delegații mult 
mai numeroase, cum au fost 
cele ale Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite, care s-au cla
sat pe primele locuri și la 
Kobe '85, și aici. Italiei, Cu

bei, Franței, R. P. Chineze, 
R. F, Germania, Marii Brita
nii, Braziliei și, bineînțeles, a 
țării-gazdă, reușind să cuce
rească un număr impresionant 
de medalii, 43, care a situat 
reprezentativa studențească a 
României pe locul 3 în clasa
mentul general pe medalii, a 
cărui configurație definitivă 
nu a fost comunicată pînă la 
această oră de forul organiza
tor — distanțată însă ca număr 
de medalii de aur, 21, 
restul plutonului (22 
au avut reprezentanți 
diurn).

Triumf românesc la canotaj
Sîmbătă, dimineață și după- 

amiază, canotajul a ieșit la 
rampă ca solist, fapt unic în 
cele două săptămîni ale Uni
versiadei '87, disciplinele in- 
terferîndu-se zilnic între ele, 
fie cu calificări, fie cu finale. 
Așa încît tribuna de la Jarun

față de 
de
pe

țări 
po-

a fost 
canotaj 
presei, 
locuri 
baschet. Decor 
de caiac-canoe : în locul mu
zicii de la stația de amplifi
care, o fanfară, iar ceremonia

în ziua finalelor 
arhiplină, iar la 

cu peste o sută 
— înghesuială ca

de 
masa 

de 
la 

schimbat față

La Poiana Brașov

UN REUȘIT CONCURS ATLETIC
BRAȘOV, 19 (prin telefon). 

De multă vreme n-a mai fost o 
astfel de atmosferă la un con
curs de atletism, desfășurat pe 
stadionul din Poiana Brașov, 
ca la această competiție cu ca
racter național și dotată cu 
Cupa Eliberării. A fost o în
trecere reușită din toate punc
tele de vedere : organizare 
foarte bună, participare bo
gată (352 de concurenți din 53 
de cluburi sportive). condiții 
atmosferice dintre cele mai 
bune, precum și un mare nu
măr de spectatori, fie turiști 
aflați în stațiune, fie iubitori ai 
atletismului din Brașov, care 
au urcat in Poiană special pen
tru acest concurs. La întrece
rile care au reprezentat un 
frumos spectacol sportiv au 
luat parte mulți dintre atleții 
noștri fruntași, exceptindu-i, 
desigur, pe cei' aflați, la această 
oră, in competiții peste hotare.

Dintre rezultatele înregistrate 
In probele feminine, pe care le 
comunicăm pentru ediția de 
luni a ziarului nostru, rețin a- 
tenția cele realizate de primele 
clasate în cursa de 800 m, toa
te trei de o bună valoare și 
cele înregistrate de aruncă
toarele Mariana Ionescu-Len- 
gyel, la disc și greutate și Cris
tina Dobrinoiu. la suliță.

CUPA ELIBERĂRII a fost

cîștigată de atletele de la 
C-S.M. Universitatea Craiova, 
care au totalizat 53 p. La băr
bați au obținut victoria atleții 
clubului bucurestean Steaua, cu 
117 p.

Iată cîteva dintre rezultatele 
feminine înregistrate : 100 M : 
Elena Constantinescu (Rapid) 
11,69, Ionica Domnițeanu (Da
cia Pitești) 11,85; 200 M: Ma
ria Lazăr (Rapid) 24,36, Camelia 
Cornățeanu (Dacia Pitești) 
24,50 ; 400 M : Ella Kovacs 
(Steaua) 53,50, Lăcrămioara An
drei (C.A. Roman) 54,21 ; 800
M : Tudorița Chidu (Olimpia

Carol GRUIA

(Continuare In pag. 2-3)

Marieta Ucu
de premiere a avut alt proto
col. Dar succesul „flotilei" 
noastre a fost același. Intrați

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag a 4-a)

Animafie firească la unul din bazinele de înot de la ștrandul Dîmbovița Foto : Dragoș A. NEAGU

LA ORA CENTRELOR DE INIȚIERE ÎN ÎNOT
{firii• Raid in București și

Zile frumoase de vară, de 
vacanță școlară... Un bun pri
lej de a ne gîndi că, în ultimii 
ani, o serie de acțiuni inițiate 
în cadrul Daciadei — de pildă. 
„Delfinul", „înot, vigoare, să
nătate" ș.a. — au făcut ca nu
mărul de școlari și preșcolari 
care învață înotul să fie în 
continuă creștere. Numai în

Divizionarele A de tothal la căderea cortinei

peste ediția 1986/1981

ARGUMENTUl REVENIRII ESTE TINEREJEA
(in pag. 2-3, o retrospectivă asupra comportării echipei 

Jiul Petroșani)

.5

in trei judefe ale
1986, de pildă, peste 400.000 
copii au frecventat cursurile 
centrelor de învățare a înotu
lui, număr ce se scontează a fi 
depășit în acest an. Este moti
vul pentru care ne-am propus 
ca, în rindurile ce urmează, să 
ne referim la activitatea cen
trelor de învățare a înotului 
din Capitală și din trei județe 
ale țării.

PRETUTINDENI UNDE SINT 
POSIBILITĂȚI ! Este vorba, 
firește, despre București. Ne-am 
propus să le vizităm și... a tre
buit să ne oprim doar la cîte
va întrucît sint foarte multe. 
Adică pretutindeni unde sînt 
posibilități. La Ștrandul Tine
retului, această veche „fabrică" 
de înotători, găsim încă de la 
intrare un afiș mare care a- 
nunță cum se fac înscrierile, 
cînd tncep seriile, cit durează- 
„Avem scrii de cîte 12 zile — 
ne spune D. Puzdrea, șeful

complexului. Un bazin separat 
— cu apă încălzită, filtrată zil
nic — și profesori, antrenori 
de specialitate (V. Stancu, T. 
Paraschivescu ș.a.) care stau la 
dispoziția cursanților". Iată și 
răspunsul la ultima întrebare : 
s-au desfășurat pînă acum trei 
cursuri, a început al patrulea, 
ceea ce înseamnă circa 500 de 
noi «delfini».

După ce mai vizităm citeva 
centre, purtăm o discuție și cu 
tovarășul Nicolae Stancu, pre
ședintele C.M.B.E.F.S., care a- 
preciază activitatea bine orga
nizată |a Liceul industrial „D. 
Bolintincanu", Dinamo, ștrandul 
A.S. Cinematografia din Buf
tea, Giulești, C.S.Ș. 2 (Obor) și, 
firește, la noul ștrand de la La-

Raid efectuat de 
Modesto FERRARINI 

și corespondenții Al. NOUR
T. SIRIOPOL și I. IONESCU

(Continuare în pag. 2-3)



FINALE PE TARA LA OINĂ
un veritabil festival„Cupa U. C. S. R.“,

In Raftul Harghita, la automobilism

ROMAN, 19 (prin telefon). 
Ajunsă ia a 16-a ediție, „Cupa 
U.G.S.R." la oină, competiție 
rezervată celor ma; bune echi
pe sindicale, a reunit, pe cele 
două terenuri amenajate pe 
stadionul Moldova, din locali
tate, formații de prim-plan in 
sportul nostru național.

Așa cum se anticipa, jocurile 
au fost viu disputate, cu reali
zări tehnice deosebite, majo-ri- 
tatea echipelor constituind an
sambluri bine armonizate în 
toate compartimentele. „Capul 
de afiș" al turneului l-a consti
tuit intîlnirea dintre cunoscute
le formații Laminorul Roman 
și Combinatul Poligrafic „Casa 
Sein teii" București. Explicabil, 
dacă avem în vedere faptul că 
Intre laminoriști și tipografi — 
In ultimii ani. participant la 
toate finalele pe tară ale ma
rilor competiții de oină — exis
tă o frumoasă rivalitate, con
fruntarea ]or cea mai recentă, 
din luna iunie, de la Mangalia, 
fiind tranșată în favoarea spor
tivilor din Roman.

Prin urmare, beneficiind si

de avantajul 
unei galerii, 
ori, prea „t___
sperau să obțină victoria și de 
data aceasta. Acționind însă 
sub influența mizei partidei 
(învingătorii urmau să facă un 
pas decisiv în ctlrsa pentru pri
mul ioc), oiniștii de Ia Lamino
rul au greșit adesea pasele la 
„prinderea" mingii și s-au pri
pit în lovituri, țintind astfel 
doar doi adversari. Cu un plus 
de luciditate. In repriza de la 
„prindere", tipografii — care 
au apărut într-o formație ine
dită, cu Gh. Drăghici In postu
ră de (inspirat) fundaș — au 
reușit să-i surprindă pe ad
versari în apărare, lovind 
cinci dintre ei. Bucureștenii 
și-au luat o meritată revanșă, 
cu 13—9. la capătul unui joc în 
care punctele suplimentare ]a 
„bătaia" mingii au fost reali
zate de Gh. Drăghici (2). A. 
Burtică (1) de la învingători, 
respectiv Gh. Anton (2), M. Ie- 
nășoaie (1). Gh. Dascălu (1) și 
M. Berășoaie (1). Confirmîndu- 
și în

terenului și al 
din păcate, une- 

,aprinsă", gazdele

continuare valoarea, ele-

vii maestrului sportului 
cău au cîștigat toate partidele, 
cucerind trofeul-pentru a 13-a 
oară.

Tipografii ău folosit următoa
rea formație : A. BURCICA, 
Al. Putinței, R. JERLAIANU, 
E. Avram, I. Șerban, M. Dubi- 
ță, Fl. Cioleanu, N.
(I. Anton). 1. PAULESCU, 
Simoiu (I. Zică), GH.
GHICI (O. POPA). _

Celelalte echipe, în tentativa J 
lor de a obține un ioc cît ma — 
bun, au făcut uz de întregu * 
lor arsenal fizic și tactic, fur- * 
nizînd jocuri echilibrate, de o • 
factură tehnică superioară. Edi- • 
ția din acest an a „Cupei 
U.G.S.R." a constituit astfel 
un veritabil festival al sportu
lui nostru național.

CLASAMENT FINAL : 1.
C.P. „Casa Scînteii" București • 
21 p, 2. Laminorul Roman 19 
p, 3. Electro Botoșani 17 p, 4.
I P A. Sibiu 15 p. 5. Torpedo 
Zărneștj 13 p. 6. Dacia Pitești
II p. 7. Metalurgistul Sadu 9 p.

Troian IOANIȚESCU

•
Paulescu •

M • 
DRA- •

A fost deosebit de frumos 
Raliul Harghita, ajuns la cea 
de a 8-a ediție — etapă în 
Campionatul Național. Mai în- 
întîi a plăcut traseul — 561 km 
— care, a străbătut depresiu
nea Ciucului prin mijlocul 
unor peisaje splendide. Nu 
credem că membrii celor 61 
de echipaje plecate în cursă 
n-au sacrificat ceva... zecimi 
de secundă pentru a-șl arunca 
privirile spre 
tră (de 
ăfare, 
brad la 
fășurau

Cînd 
13,01) din centrul municipiului 
Miercurea Ciuc nu bănuiam 
că vom asista la unul din 
cele mai interesante (dar și 
bine organizate) curse de 
acest gen din ultimii ani. Dis
pute dîrze ; desfășurarea, u- 
neori dramatică am spune, a

„pereții" de pia- 
fapt munții Ilășmașu 
Ciucului, Harghita) șl 
umbra cărora se des- 

întrecerile.
s-a dat startul (ora

Dinamoviada, o întrecere pasionantâ
In miez de anotimp canicu

lar, timp de trei zile, pe Sta
dionul Tineretului, din Oradea, 
s-au desfășurat finalele Di- 
namdviadei la oină pe Ministe
rul de Interne, competiție în
scrisă in cadrul etapei de vară 
a Daciadei.

Pro-punindu-și să contribuie 
la popularizarea și dezvoltarea 
oinei — prin antrenarea unui 
număr tot mai mare de echipe 
și tineri la practicarea sportu
lui nostru național, căruia Mi-

Sadoveanu j-a închinat

TRONUL „TIMONA DE AUR-
LA NAVOMOBLLL

A. S. Voința Arad, cu spri
jinul C.J.E.F.S.. a 
de curînd. concursul interjude- 
tean de navomodele 
trofeul „Timona de

organizat.

hail 
pagini nemuritoare — acțiunea 
a însemnat o reușită deplină.

De-a lungul întrecerilor am 
admirat loviturile de la „bătaia 
mingii" cu spectaculoasele „ba
ruri" de peste 65 de metri și 
am aplaudat „prinderile", din 
zbor grăbit, ale mingii. Am re
marcat cîțiva tineri înzestrați 
cu harul acestui sport, apți să 
facă față cu succes în întrece
rile primului nostru eșalon, 
precum Octavian Robcscu, Mi
hai Sudureac, Costinel lorda- 
che. Echipele au făcut dovada 
constanței și omogenității apre
ciabile, reținîndu-ne atenția Di
namo Tunari și Dinamo Marea 
Neagră.

Așa cum sublinia președintele 
Federației Române de Oină, to
varășul general-maior Luigi 
Martiș, prezent la întreceri, 
Dinamoviada de la Oradea se 
înscrie organic în procesul

transpunerii în viață a măsu
rilor stabilite de conducerea de 
partid privind perfecționarea 
activității de educație fizică și 
sport, creșterea unei generații 
dezvoltate armonios. temeinic • 
pregătite pentru muncă și 
viață .

Referindu-se la competiția de 
la Oradea, Victor Sebe — 
coordonatorul echipei de oină 
Dinamo București — împărtă
șea părerea că aceasta și-a în
deplinit obiectivele, acelea de 
a contribui la dezvoltarea spor-* 
tului nostru național și de a • 
descoperi noi tinere talente. •

Cuvinte de apreciere bine- q 
meritate și felicitări se cuvin aț 
fi adresate tuturor factorilor Z 
care au contribuit la desfășu-* 
rarea Dinamoviadei 
într-o atmosferă de 
sărbătoare.

probele clasament,
Contracronometru, autoturismul 
și „natura". Frumoasă, dar 
grea... Foto : V. CÎRDEI

Miscnlca, Fagul Cetății se do
vedesc dificile și, după numai 
trei ore de alergare (din cele 
12 ale raliului), primele „știri 
bombă" : au abandonat trei 
echipaje favorite.: Coslinean- 
Roșca (IPA — ieșire în de
cor), Nuță-Dumitriu (Unirea 
Tricolor — ars garnitura de 
chiulasă), Botezan-Popa (IPA 
— defecțiune motor). „încă 
un abandon !“ — tot auzim 
prin stații. Plouă torențial, 
iese soarele, iar plouă. Raliul 
continuă aprig. Foarte intere
santă lupta dintre Dacia și 
Oltcit, care țintesc locul I pe 
echipe. Suplele Oltcituri (toa- 
te, roșii), bine pregătite, trec 
Sprinten peste dificultățile te
renului (plac mult echipajele 
lor formate din... soții Cordan, 
Duval-Nemeș, Savu-Popa).
Dezinvolt concurează Malees- 
cu-Motoc (motor R, 5), E. lo- 
nescu-Mihai (Dacia), ambele 
de Ia Unirea Tricolor. Se în
serează și disputa se întețește. 
Zărneseu (navigatorul), devenit 
pilot în lipsa lui Balint, luptă 
să puncteze pentru IA Dacia, 
a cărei poziție se clatină. 
Unul din echipajele sale, Mă- 
căncață-Banca, abandonează 
(defecțiune Ia schimbător), iar 
..piesa forte" a întreprinderii 
piteștene, experimentatul cu
plu Vasile-Scobai, are neca
zuri. „Cutia" Daciei Sport 1410 
nu mai primește decît vitezele 
1, 3, 5, apoi... blocaj șl... dreap
ta șoselei !

După astfel de abandonuri, 
neașteptate, ies în față cei mai 
puțin obișnuiți cu postura de 
învingători. Concurează bine, 
dîrz, sperînd victoria, Mălăuț-

Ionescu 
drei-Bai 
Moldova 
(Oltcit), 
La ora 
rați, 
IATSA. 
cial pe 
rea er> 
după 8 
scoatere 
mică 
din 61 
donează 
Din lup 
Șoimii 
cu toat< 
scrise, 
lectrom 
Dacia < 
calificai 
dată, C 
individi 
(locuri! 
formați 
respecți 

CLAS
1. Mălai 
Motoc, 
A : 1. 
val-Ner 
Oltcit) 
Pancsui 
Mălăuț 
riștean. 
S. Mar 
Motoc, 
Gavrilă 
Ionesct 

Dumi 
concurs 
cros, î 
Miercui 
ghita" 
Gheorg 
celui C

mari" 
multe 
neaș- 

cîteva

de oină* 
adevărată •

dotat cu 
aur", e- 

ditia a X-a. La această com
petiție. desfășurată la clasele 
C — navomodele machete. E — 
nave autopropulsate (comer
ciale militare, submarine si 
prototipuri) si FSR.V — navo
modele 
termice, 
dio. au 
niori si
Sibiu. Rapid Oradea. ITA Alba, 
Jiul Petroșani. Rapid Arad. 
TAROM București. Avîntul Tg. 
Mures Si Voința Arad, totali- 
zind un număr de 49 de mo
dele.

întrecerile s-au desfășurat pe 
rîul Mures pentru FSR.V la 
Ștrandul municipal pentru 
clasa E sl pe faleza Mureșului 
(baza Voința) pentru clasa C.

Un numeros public a asistat 
la dispute interesante, soldate 
cu bune rezultate. Din rindul 
participantelor s-au 
juniorii Delia Aldea la 
si ES, Florian Popa la 
(ambii de la Voința 
precum și seniorii 
Sandru (Rapid Oradea) _ . 
și Gheorghe Szucs (Voința A- 
rad) la E.K si FSR.V. 15 cmc.

de curse cu motoare 
teleghidate prin ra- 

participat sportivi ju- 
seniori de la Voința

detașat : 
C3. C4 
Cl. C2 

Sibiu), 
Emilian 
Cl. C3

N. STOICESCU, coresp.

Mihnea ENESCL •

luptei dintre cei „trei 
(Dacia, Oltcit, IPA) ; 
abandonuri ; cîștigători 
tepțați — iată numai 
din elementele în sprijinul a-
firmației noastre. S-a plecat... 
obișnuit, calm, pînă ce — în 
scurtă vreme — au început să 
fie atacate probele de clasa
ment (contracronometru) pe 
drumuri nemodernizate, fores
tiere, special alese. Piricske,

ÎNTlLNIRE RESTANȚĂ DIN Dl VIZI/
• Sportivii militari au revenit In
Duminică. în Sala Sporturi

lor din Călărași, a avut loc în- 
tîlnirea restanță din etapa a 
III-a a Diviziei A de lupte li
bere, prilej cu care s-au reunit 
formațiile Steaua — multiplă 
campioană a țării. C.S. Onești 
(municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej) și Oțelul Călărași.

Deși echipa militară nu a 
folosit întregul lot de care dis. 
pune, ea a dominat triunghiu
larul din localitate, obținind 
victorii clare în ambele meciu
ri susținute : 8—1 cu Oțelul și

LA ORA CENTRELOR DE INIȚIERE ÎN ÎNOT
(Urmare din &ag. 1)

cui Morii — numit Dîmbovița 
— cu cinci bazine. întîrzieri 
nejustificate de dare în func
țiune a unor astfel de centre : 
cel al Școlii generale nr. 190 
(sectorul 4) și cel de la baza 
Timpuri Noi.

Din discuția purtată am mai 
reținut: „Ar trebui să ne gîn- 
dim la o specializare a celor 
ce predau înotul ja centrele 
de inițiere. Se folosesc multe 
metode, unele cam «personale» 
(aruncarea copiilor |n 
«muștruluirea» celor mai
coși ș.a.). O intervenție în a- 
ceastă direcție ar fi necesară".

ȘI ÎN COMUNE. Așa cum 
este și firesc, acțiunea de orga
nizare a unor centre de ini
țiere în înot este în plină des
fășurare și în județul Iași. în 
municipiul de reședință, la 
ștrandul și baza de agrement 
Ciric. activitatea în această di
recție se desfășoară non-stop ;

un centru, asigurat de 
G.I.G.C-L., a fost frecventat 
pînă acum de 600 de copii și 
tineri. Demn de menționat este 
că astfel de cursuri au fost i- 
nițiate și în taberele de vacan
ță (pe malul lacurilor) din co
munele Cucuteni, 
Delenj și Belcești. în 
vor fi inițiați peste 
elevi.

OBIECTIVE MARI...
plan al C.JE.F.S. Galați și al 
organelor cu atribuții, acțiunea 
de învățare a înotului 
bucurat de un deosebit 
res : s-a hotărit ca, în 
de centre, să fie cuprinși toți 
copiii apți să înoate de la cele 

’ 61 de grădinițe și 40 de școli 
generale din municipiul de re
ședință (la bazinele acoperite 
de la A.B.S. și Liceul „Vasile 
Alecsandri"). Ce s-a făcut pînă 
acum ? Au inceput cursurile 
doar o parte din copij (n.r. de 
la șapte școli generale și opt 
grădinițe). Iată, însă, alte cî- 
teva vești : jn bazinul Liceului

Ruginoasa, 
acestea 

800 de

Intr-un

s-a 
inte- 

astfe)

§

MARILE BUCURII Șl SURPRIZE

ALE VERII!

SIMPLU SI OPERATIV!

• Cu numai 10 lei, la toate agențiile 
și vînzătorii volanți
din rețeaua Loto-Pronosport ;
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respectivi urmăresc pe cei mici, 
pentru selecție. Așa se explică 
„apariția" unei întreceri pentru 
micii absolvenți, dotată cu 
„Cupa șoimilor patriei". Și la 
Mediaș au loc 
— la bazinul 
stadionul Gaz 
pe de copii, 
numărîndu-se 
Stoian și Despina Ciociaru

,,Vasile Alecsandri" vor fi ini
țiați circa 700 de elevi ; cursuri 
de inițiere sub îndrumarea 
profesorilor de la catedra de 
educație fizică au loc și la 
Facultatea de piscicultura; în- 
cepînd din luna iunie, există 
activitate susținută și la bazi
nul descoperit din Tecuci.

Din datele primite de 
C.J E.F.S. reiese că in acest an 
în județul Galați vor învăța 
înotul circa 16 000 de copii și 
elevi. Cifră ce greu va fi atin
să dacă nu se vor lua măsuri 
de intensificare a activității.

LA NOI. PRIMA OARA ! Si- 
bienii se mîndresc cu faptul că 
— la ei în județ — încă în 
urmă cu 20 de ani s-a hotărit 
ca înotul să fie obligatoriu pen
tru școlari. Și, pe această linie 
anual s-au obținut succese (în 
1986, de pildă, au învățat să 
înoate circa 6000 de preșcolari 
și elevi). Un număr asemănător 
e prevăzut și în acest an. La 
bazinele din Sibiu, activitate 
cit e ziua de mare, sub con
ducerea unor profesori și an
trenori specializați, de-acum, 
în această direcție. Ne referim 
la Sabina Sîrbu, Ruxandra 
Hociotă, Estera Szekeli, Traian 
Popîdan. Cursurile se organi
zează pentru preșcolari, pentru 
elevi, chiar și pentru adulți. 
Seriile de elevi, de pildă, sînt 
de 12 lecții a cite o oră și 15 
minute. . Interesant
C-S.Ș. din localitate, profesorii 
de educație fizică și antrenorii

la

asemenea cursuri 
de sub tribuna 

Metan — cu gru- 
între animatori 

profesorii S.

★

(

emMune cpectald ffmftatâ)

• Scurta pauză intervenită tn 
această perioadă la concursurile 
PRONOSPORT (pînă la începerea 
campionatului național, ediția 
1987/1988) nu poate fi decit un sli-

AUTOTURISME DACIA 1300
SCIS’IGURlOf 5000010 10 800 UI 5 000111 fit

este câ

LOZUL 
VACANTEI

Am relevat, în general, as
pecte pozitive din activitatea 
centrelor de învățare a înotu
lui. Nu pretutindeni, însă, to
tul merge ca pe roate, motiv 
pentru care este necesară am
plificarea acțiunilor de învățare 
a jnotului, pentru atragerea 
unui număr cit mai mare de 
copii și tineri. In acest scop, 
secția Sport de masă și eco
nomic din cadrul C.N’.E.F.S , 
împreună cu Federația Română 
de Natațle, precum și ceilalți 
factori cu atribuții au adoptat 
un plan de măsuri care pre
vede organizarea cursurilor în 
toate municipiile, orașele și co
munele cu posibilități ; respec
tarea condițiilor igienico-sani- 
tare ; alegerea cadrelor de pre
gătire din rindul profesorilor, 
antrenorilor, foștilor sportivi ; 
urmărirea elementelor talenta
te, susceptibile a face perfor
manță ; popularizarea și gene
ralizarea experiențelor poziti
ve șa
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ADMINISTRATA DE STAT LOTO PR0N0SP0R1
• NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 19 IULIE 1987

EXTRAGEREA I : 51 74 68 9
EXTRAGEREA a ll-a : 29 23 25 22
EXTRAGEREA a lll-a : 30 45 49 37
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURl : 513.749 LEI.
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La ordinea zilei
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Mai întîi să privim puțin 
înapoi, să încercăm o reve- 
dere a momentelor principale 
prin care a trecui Jiul în cele 
34 de etape ale trecutului 
campionat. Să începem cu o 
afirmație a lui G. Multescu. 
antrenorul-jucător al Jiului : 
„Punctul pierdut acasă cu e- 
ehipa giuleșteană a creat, fi
resc. o stare de spirit descu- 
rajantă". Opinia a fost formu
lată după lovitura de teatru 
din etapa a 30-a de la Pe
troșani. de unde Rapid. îm
potriva tuturor așteptărilor, 
s-a înapoiat în Capitală cu 
un punct. ..semnînd". înțr-un 
fel. retrogradarea formației ce 
de-abia promovase. In cele pa
tru meciuri care au urmat. 
Jiul nu a mai cîștigat decîț 
două puncte (3—1 cu Gloria 
Buzău), și acelea în fata u- 
nei echipe care pierduse la 
rîndul ei sansele de rămînere 
in „A" si deci rezultatul îi era 
(in mare măsură) indiferent. 
în rest, trei înfrîngeri : 0—2 
cu F.C.M. Brașov. 2—6 cu Di
namo și 1—3 cu F. C. Olt.

Dar numai rezultatul meciu
lui cu Rapid să fi contribuit 
— prin starea de spirit că
reia i-a dat naștere — la căde-

16. JIUL 34 10 7 17 39-49 27
• Puncte realizate pe teren propriu :

puncte cu Petrolul, F.C. Argeș și F.C. _ . ___________ ___
Bacău Oțelul, Victoria, Steaua și Rapid); a obținut 4 puncte în 
deplasare (două cu S.C. Bacău, cîte unul cu Chimia și Petro
lul).
• Cel mai bun loc ocupat : 8—10

18 (etapele 6—13).
• Golgeterii echipei : Lasconi 7 

șl Timofte — cîte 5, Băluță șl B. 
Bojtor — cîte 2, Dina Florescu, 
Găman — cîte unul.

• Jucători folosiți : 25 — B. Popescu 33 meciuri, Timofte 31, 
Szekeli și Băluță — cîte 28, Mulțescu, Vancea și Lasconi — cîte 
27. V. Popa 26, Henzel și Stana — cîte 25, Neagu 20. Găman 19, 
Sedecaru 18, Bojtor 17, Dianu șl Cristea — cîte 14, Dosan 12, 
Girjoabă 10. Florescu 9. Toma 8. Dina 7 Bus 4, Balaj 3, Vesa 2. 
Dodu 1.
• Podiumul evidențiaților : 1. Lasconi 13 remarcări. 2—3. Mul- 

țescu șl Szekeli — cîte 11.
• Cartonașe galbene : 46 — 13 jucători ; cele mal multe : 

Szekeli 10.
• Cartonașe roșii s Neagu (etapele a 3-a șl a 24-a), Vancea 

(etapa a 5-a), Florescu (etapa a 7-a) și Dianu (etapa a 34-a).
• A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m : 4 transformate (Boj

tor 2. Mulțescu, Dina), 2 ratate (Vancea. ’’ ‘ * * *
ționată cu 8 penaltyuri : 6 transformate,
• A expediat 399 de șuturi (281 acasă 

dintre care 186 pe poartă (128 acasă — 58

i

23 (a 
Olt.

pierdut cîte două 
cite unul cu S.C.

(etapa a 3-a) ; cel mai slab

goluri Vancea 6, Multescu 
Popescu — cîte 3, Cristea și 
Sedecaru. Neagu stana și

Bojtor) ; a fost sanc- 
2 ratate.
— 118 în deplasare), 
în deplasare).

ATÎTEA PENALTY-URI?
• In prim răspuns; starea psihică 
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Irea echipei? Revăzînd curba re
zultatelor Jiului, reiese că ea 
a coborît sub linia 0 încă din

I start (1—1 cu S. C. Bacău, la
Petroșani), pentru ca această 
curbă descendentă să se ac
centueze : în următoarele nouă I etape Jiul nu a mai realizat
decît 3 p (3—1 cu Chimia si
0—0 cu Oțelul. în rest — șap- 

Ite înfrîngeri). Pe drept cuvînt
se scria în ..Sportul", după e- 
tapa a IX-a. despre „startul 

(defectuos luat Ia revenirea din 
eșalonul secund", despre fap
tul cu după 14 meciuri în

tate. pentru că. privind doar 
alăturatul chenar, reiese că 
Jiul a avut cei mai mulți ju
cători suspendați si eliminați, 
în 34 de etape, arbitrii i-au 
sancționat pe jucătorii Jiului 
cu 46 de cartonașe galbene 
ceea ce. împreună cu cele cinci 
cartonașe roșii, au adus echi
pei 20 de etape de suspendare. 
..lideri" fiind Neagu (2 carto-
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;ia mi- 
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prima divizie „Jiul este încă o 
echipă *nelegată»,“ despre 
„criza internă" din secția de 
fotbal, „ilustrată" nu numai 
orin unele disensiuni interne, 
ci si prin cele doar șapte zile 
de activitate ale antrenorului 
Petre Dragomir ! în prag de 
iarnă, cînd s-a tras prima li
nie sub activitate și au apă
rut primele concluzii, cu în
dreptățire se scria despre 
„reacomodarea dificilă" a ne- 
troșenenilor în Divizia A. con
cretizată prin locul 17 în cla
sament. despre acel —6 la .a- 
devăr". despre faptul că Jiul 
nu a cucerit în deplasare nici 
un punct, ca si despre nenu
măratele dificultăți de lot. 
Lungi perioade de timp, an
trenorii G. Multescu si G. 
Tonca avuseseră la dispoziție 
doar cîte 15—16 jucători, si 
asta datorită accidentărilor, 
dar mai ales a suspendărilor. 
Și cu aceasta atingem un punct 
nevralgic din activitatea Jiului 
în trecutul an competitional. 
scos în evidentă si de unul 
dintre vechii susținători ai e- 
chipei. ing O. Abraham : „Ceea 
ce ne-a provocat cele mai mari 
daune au fost actele de nespor- 
tivitate, acte care au dus la 
suspendări de lungă durată ale 
unor jucători foarte utili". Si

Secvență dintr-un meci de fru
moasă aducere aminte al Jiului, 
fi (mume cel din penultima e- 
tapă a turului, cind a învins pe 
Dinamo cu 2—0 In prim-plan, 
Vancea, tatonat de dinamovis- 
tul Al. Nicolae ; în plan secund, 
lipit de bară, portarul Moraru, 

atent la desfășurarea fazei.
Foto : Aurel D. NEAGU

| nu putem să nu-i dăm dreo-

nașe roșii) și Szekely (10 car
tonașe galbene). Toate împreu
nă s-au concretizat prin locul 
penultim în „Trofeul fair-play" 
al ziarului nostru. Detaliind 
puțin, cele 46 de cartonase gal
bene se concretizează crin : 12

primite pentru atac periculos. 
16 pentru faulturi si 18 pentru 
comportări nesportive si pro
teste la deciziile arbitrilor. 
Așadar, o „recoltă" deosebit de 
bogată (si nedorită) care nu 
numai că a impietat asupra 
valorii (reale) a echipei, dar 
dovedește că in cadrul clubu
lui s-a dus o slabă muncă de 
educație în rîndul fotbaliștilor. 
Și atunci, in pofida faptului 
eă primele șase etape ale re
turului au constituit cea mai 
bună perioadă din activitatea 
echipei, cu 8 puncte cucerite 
și nici o înfringere. Jiul nu a 
reușit să „sară" dincolo de lo
cul 16 decît in două rînduri. 
cind a ocupat poziția a 15-a.

„Cheia" insuccesului credem 
că trebuie căutată si în jocu
rile cu nr. 29 (3—0 cu Uni
versitatea Craiova) si nr. 30 
(amintitul 1—1 cu Rapid), cînd 
Jiul a evoluat de fiecare dată 
la Petroșani. Partida cu Uni
versitatea a fost aspră si Jiul 
s-a împus. cu greu, doar în 
ultimele zece minute. Bucuria 
victoriei a fost însă întunecată 
de rezultatele celorlalte candi
date la retrogradare. Jiul sim
țind încă de pe atunci că îi... 
fuge Divizia A de sub picioare. 
Probabil că această constatare 
a contribuit foarte mult la mo
dul în care a fost abordată și 
partida cu Rapid.

Sigur, privirile trebuie ridi
cate acum spre viitor. Si vi
itorul credem că nu poate su- 
rîde echipei decit acordindu-se 
toată încrederea tinerilor jucă
tori din Valea Jiului, crescuți 
în formațiile de copii si ju
niori ale clubului. Ne gîndim 
desigur la Lasconi. Henzel. B. 
Popescu. Timofte. Cristea, Do
san. cei care au si Îmbrăcat 
tricoul alb-negru. dar si la alti 
jucători aflati în primele rîn
duri ale celor posibili" ca de 
pildă portarul Ghitan. sau iu- 
r’înriî de cîmn Balaj. Oaidă. 
Păuna, care să fie puși în va- 
Jcare de o conducere tehnică 
STABILA, hofărîtă în idei.

Mircea TUDOR AN

S-a spus deseori că un 
penalty bine tras este im- 
parabil. Demonstrația ma
tematică este simplă.

Iată. insă, că in ultima 
vreme numărul penalty* 
urilor apărate a crescut ver
tiginos. Iar numele celor 
care ratează urcă pînă în 
vîrful performantei. La 
Mundialul mexican au ra
tat Zico. Socrates. Platini 
Hugo Sanchez si multi al
ții. La noi în tară a ratat, 
anul trecut. în finala Cupei 
Majaru. L-a imitat nu de 
mult, tot în finala Cunei 
Orac.

Ce-î de făcut pentru ca 
lovitura „cea mai simplă" 
să nu mai fie — de atî- 
tea ori — un bumerang ?

L-am întrebat pe Anghel 
Iordănescu. unul dintre in
ternaționalii noștri, in le
gătură cu penalty-ul. Ne-a 
răspuns fără să stea prea 
mult pe gînduri : „Pe prim- 
plan se află starea psihică 
a celui care execută pe
nalty-ul. Pe al doilea nlan 
se află, zic eu. profilul 
psihic general al celui care 
execută. Si abia pe al trei
lea plan se poate vorbi des
pre tehnică. Cel mai im
portant lucru mi se pare a 
fi desemnarea jucătorului 
care se află intr-o stare 
psihică ideală in momentul 
executării penal ty-ului“.

Așadar, nu e bine ca pe
nalty-ul să fie tras de un 
jucător care a ratat, de pil
dă. cu cîteva minute înain
te. o mare ocazie de gol 
sau care a ratat un pe
nalty cu cîteva zile în ur
mă sau care, abia intrat în 
teren. în locul unui coechi
pier accidentat, nici nu a 
apucat să intre în ritmul 
jocului.

Pe aceeași temă I-am 
consultat si pe Ozon, un 
mare maestru în executa
rea penalty-urilor. Cu luci
ditatea si sinceritatea lui de 
totdeauna. Titus Ozon ne-a 
spus : „Nu-i acuz pe tine
rii de astăzi pentru faptul 
că ratează mai mult. E o 
mare diferență între tensiu
nea jocului pe vremea mea 
și cea de astăzi".

I-am amintit de ordinea 
priorităților lui Anghel Ior
dănescu. N-a avut obiecții 
prea mari, dar a adăugat : 
„Sigur că factorul psihic e 
important. Dar cei de as
tăzi uită deseori eă penal
ty-ul poate si trebuie să 
fie o creație tehnică. L-am 
urmărit pe Orac. A tras 
prost — ăsta e cuvinul 
Cînd ești stângaci, ai mult 
mai multe șanse dacă bați 
coltul celălalt si. dacă se 
poate mai sus... Antrenorul 
pe care am să-1 a-

mintesc mereu tuturor, 
marele meu antrenor Ba- 
ratki, cheltuia foarte mult 
timp cu noi cind era vor
ba de penalty. Ajunsese la 
o mare perfecțiune. Batea 
cind vroia coltul din stingă 
portarului, la vinclu. Si tră
gea puternic, fără nici o spe
ranță pentru portar. Dar 
pentru asia e nevoie de re
petări. De foarte multe re
petări".

îl întrerupem. spunind că 
Platini și Socrates pe care 
i-am văzut ratînd sînt teh
nicieni de rasă. „De acord 
— răspunde Titus Ozon — 
dar eu. care i-am urmărit, 
pe casetă chiar din 
da in care a fost 
lovitura, am intuit 
mindoi au venit Ia
rea cu mingea avind nasul 
cam pe sus... vezi bine, 
pentru noi nu-i nici o pro
blemă... Cind spui stare psi- 

se înțelege că 
trage este 
concentrare 

luat mingea, 
la minge, 
influentele.

secun- 
dictată 
că 

intilni-

hică ideală 
jucătorul care 
capabil de o 
maximă. Ai 
te uiți numai 
respingi toate 
Uneori, coechipierii portaru
lui ii indică acestuia, prin 
semne colțul în care se va 
trage. Si deseori cel care 
trage isi schimbă brusc pla
nul. triniitind in partea 
cealaltă. Nimic mai greșit. 
Se produce o încrucișare a 
intențiilor, de cele mai mul
te ori păgubitoare. Dacă ai 
luat o hotărîre. trebuie să 
o duci pină Ia capăt...”

Anghel Iordănescu pune pe 
prim-plan starea psihică de 
moment a celui care exe* 
cută. Titus Ozon, fără a-1 
contrazice, pune un accent 
deosebit pe pregătirea teh- ■ 
nică a loviturii, pe care o 
consideră un element esen- j 
tial și. „din păcate, negli
jat. așa cum neglijăm de-, 
seori o mulțime de lucruri 
in fotbal, in baza... princi-..j; 
piului că... Iasă, se arân- \ 
jcază ele".

Ambele păreri sînt de 
luat în seamă. Dar parcă, 
la ordinea zilei ar trebui 
să se afle lichidarea han
dicapului 
care 
tr-o

La terminarea acestor rîn
duri _ ___ 1.. „ _ __
trenorul emerit Angelo Ni
culescu. „Ce scrii ?“ „Ceva 
in legătură cu lovitura de 
la

tehnic general. , 
trebuie rezolvat prin- 
muncă de finețe.

a intrat pe usă an

11 metri". „Interesant 
subiect. Penalty-ul este 
artă. Lovitura fără fentă nu 
prea are sorti de izbîndă". 

Angelo Niculescu pleda, 
și el. pentru perfecționarea 
tehnică a ..celei mai simple 
dintre lovituri".

toon CHIRILA

I GOLGETERII DIVIZIEI B
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• Petrache (F.C.M Progresul Brăila) și Florea (Gloria Bistrița)— 
cele mai mari cifre • Ic seria a ll-a, lider a fost craioveanul Ghiță

In aceste zile, multe divizionare B se pregătesc să-și reia 
activitatea pentru viitorul sezon competitional, dar ecourile 
ediției trecute a campionatului încă nu s-au stins. Desigur că 
unul dintre subiectele cele mai frecvent puse în discuție este 
„omul de gol" al fiecărei formații. De aceea, vă prezentăm 
golgeterii ultimei ediții a Diviziei B :

8 GOLURI : Niculcioiu (Olimpia) 
Vasilache (Ceahlăul), Basalîc 
(FEPA ’74 Bîrlad Grosu (F.C.M. 
Delta) » 7 GOLURI : Stan (Po
iana Cîmpina) Păiuș (C.S.M. Su
ceava). Comșa (Dunărea C.S.U.) 
• 6 GOLURI • Armeanca (Mine
rul Gura Humorului). State (C.S. 
Botoșani), Pal (Politehnica Iași). 
Funda (F.C. Constanța). Titirișcă 
și Văsîi (F.C.M Progresul Brăila), 
Bătrîneanu (Unirea Slobozia)

Cîrțu (Electroputere). popa 
(A.S.A.) Florescu (Carpațl). Al. 
Marcel și ștefan 'ROVA Roșiori) 
Păun (Sp. Muncitoresc Slatina). 
Baciu (Automatica) Palea (A.S. 
Drobeta). Tică (Mecanică Fină 
Steaua) • 6 GOLURI : Osvath, 
Ogrean și Mărginean (Chimica)

Botborea (Prog.'esul Vulcan), 
Boar și Coldea (Inter Sibiu). Ar- 
menean și Stingaciu (Carpați), 
Asaftei (Sp. Muncitoresc Slatina) 
• 5 GOLURI 23 jucători « 4 GO
LURI : 16 jueăton • 3 GOLURI : 
16 jucător' • a GOLURI : 36 ju
cători • 1 GOL 69 jucători.

• Nicolae GHIȚA s-a născut la 23 decembrie 1962, la Dăbulenl 
(jud. Dolj). A fost legitimat la Electroputere Craiova la 14 martie 
1980.

Seria I Ragea (Dunărea C.S.U.) • 5 GO
LURI : 12 jucători • 4 GOLURI :

• 24 GOLURI : PETRACHE
(F.C.M. Progresul Brăila) ;
• 20 GOLURI • Sfrijan (C.S.M 

Suceava) ;
• 19 GOLURI : Drăgoi (F.C.M

Progresa1) • 17 GOLURI : A-
marghioalei (Ceahlăul). Constan
tin (Unirea Slobozia) • 16 GO
LURI : Iamandi (F.C.M Delta) • 
15 GOLIRI : C Rusu (Unirea
Focșani « 14 GOLURI : Grigo-
raș (Aripile Victoria Bacău). Bur- 
dujan (Politehnica Iași) petcu 
(F.C. Constanța) Vlad (Prahova 
C.S.U. Ploiești). Cașuba (C.S.M. 
Suceava) • 13 GOLURI : Croitoru 
(C.F.R. Pașcanii « 12 GOLURI :
Chiriță (Unirea Focșani) Gălă-
țeanu (Prahova C ’’.U.), Greaca
(Steaua Mizil) • 10 GOLURI :
Irimia (C.F.R.). Chivu (Dunărea 
C.S.U. Galați) • 9 GOLURI :

Stoica (Olimpia Rm. Sărat), io- 
vănjscu și Zahiu (F.C Constan
ța), Chircă (F.C.M Progresul) •

16 jucători A 3 GOLURI ; 40 ju
cători 2 GOLURI : 36 jucători 
« ’ GOr • 99 Jucători.

e Adrian PETRACHE s-a născut la 15 august 1959, la Buzău. Pri
ma legitimare : Progresul Brăila (9 octombrie 1974). A mai jucat la 
Ch:mia Brăila (12.IX.1980 — 4.III.1982).

Seria a ll-a
• 16 GOLURI • GHIȚA (Electro- 

putere Craiova) ;
• 15 GOLURI : Muntean (A.S.A. 

Tg. Mureș) ;
• 13 GOLURI Voiculeț (Car- 

pați Mîrșa). Răduț (Sportul Mun
citoresc Slatina' Grosu (Automa
tica București) a 12 GOLURI : 
Zamfr (Progresul Vulcan Bucu- 
rey*i). Ciurea (Electroputere) 
Dragne (Mecanică Fină Steaua 
București) • 11 GOLURI : Gugu 
(Pandurii Tg. Jiu) e 10 GOLURI: 
Ian cu (Autobuzul București) 
Stoica (Progresul Vulcan). Firă-

nescu (Electroputere). Aridraș și 
Hintea (Tractorul) • 9 GOLURI: 
Predatu (Inter Sibiu), Albu și 
Soare (A.S.A.) Gheoacă (C.S. 
Tîrgoviște) pave’ (A.S. Drobeta 
Tr. Severirn. Harbădă (Gaz Me
tan Mediaș) © 8 GOLURI : Pîrvu 
(Autobuzul), Cenan (Chimica Tîr- 
năveni), Chioreanu și Berteanu 
(I.C.I.M. Brașov). Ciorceri 
(A.S.A.) P oale (C S. Tîrgoviște) 
I. Marius (Pandurii), Fățan (Car- 
pați) • 7 GOLURI : Oprișor (Chi
mica V Dună (Progresul Vulcan),

Seria t
• 24 GOLURI * FLOREA (Glo

ria Bistrița) ;
• 21 GOLURI: 3olba („Poli" Ti

mișoara) ;
• 17 GOLURI • Vesa (Dacia 

Mecanica Orăștie) D. Moldovan 
(F.C. Maramureș' • 16 GOLURI : 
Tulba (F.C. Maramureș) • 14 GO
LURI : Roșc«i (Metalul Bocșa). 
Laiș (F.C. Maramureș) • 12 GO
LURI Dumitreasa (Aurul Brad) 
Naghi (Armătura . Zalău), Bonte 
(C.I.L Si^h^). Lazăr (F.C: Bi
hor), Jacotă (Metalul Bocșa și 
C.S.M. Reșițp - r-îte 6 goluri) • 
11 GOLURI • Predeanu (Armătu
ra). Hodină (C.S.M. Reșița) • 
• 10 GOLLFL ’ Hațeganu (Dacia 
Mecanica) « 9 GOLURI : Pascu 
și Oancea („Poli" Timișoara) 
China (Mineru1 Cavnic), Stoines- 
cu (Aurul). Silaphi (Olimpia Satu 
Mare). Păscuță (Armătura). Ca- 
ciureac (C.I.L.) Cigan (F.C. Bl-

III a
nor) • 8 GOLURI : iordache
(Mureșul Deva). Czirbusz (Unio 
Satu Mire) Ciontoș (Aurul),
Băltarr (Minerul -aroșeni). Co
cină (Dacia Mecanica) • 7 GO
LURI : viătănesc” („Poli” Timi
șoara). Manea (U.T.A.) Varga și 
Baloch (Un o' Sălăjan (Minerul 
Paroșeni), M. Nicolae (Armătura). 
Buzgău (F.C Maramureș) * 6
GOLURI OIcșuteanu („Poli- Ti
mișoara). Ujvari (Strungul Arat’ 
S. Popa (Mureșul) Irimus «Mi
nerul Cavnic)’ Tirlea și Lucaci 
(U.T.A.). Dăn>'ă (Gloria) O’iman 
(Metalul Boes'1) Moldovan «stea
ua C.F.R. Cluj-Napoca) Bori- 
ceanu (F.C Maramureș) A'ex n- 
dru și Scînte'e (C.S.M. n-si a> 
• 5 GOLURI • 12 jucători » 4
GOLURI : 26 jucători A 3 GO
LURI : 27 jucători • 2 GOLURI : 
47 jucători • 1 GOL : 74 fucătorl.

• Adrian FLOREA s-a născut la .17 mai 1956 la Oradea. Prima le
gitimare : știința București (14 aprilie 1966). A mal 1ucat la Spor
tul Studențesc. Steaua București, Autobuzul București Prahova 
Ploiești. F.C.M. Galați. Legitimat la Gloria Bistrița de la 18 august 
1932.



TURNEE DE ȘAH

INTERZONALE
BUDAPESTA, 19 (Agerpres).— 

In prima rundă a turneului 
interzonal de șah de la Szlrak 
(Ungaria), maestrul român Mi
hail Marin a remizat cu brazi
lianul Milos, egalitatea fiind 
consemnată șl în partidele 
Allan — Bouazi'z și Portisch — 
Hjartatrson. Liubojevici a cîș- 
tigat ia Flear. Salav ia Anders
son, Nunn la Velimirovici, 
Benjamin l-a învins pe Ador- 
jan, iar Todorcevicî a pierdut 
la Christiansen.

BELGRAD, 19 (Agerpres). — 
După două runde. In turneu] 
interzonal feminin de șah de 
la Smedereska Palanka (Iugo
slavia), în fruntea clasamentu
lui se află Marta Litinskaia 
(U.R.S.S.) și Eliska Klimova 
(Cehoslovacia) — cu cite 2 
puncte. Fosta campioană mon
dială Nona Gaprindașyiil, care 
în, prima rundă a pierdut la 
Măriei, ocupă locul 11, cu 0,5 p.

UN NOU MUZEU
AL C. I. 0.

Comitetul Internațional O- 
limpic a hotărît ca la Lausan
ne, în Elveția, unde își are 
sediul, să construiască un nou 
și modern Muzeu al mișcării o- 
limpice. Vor fi expuse docu
mente ale olimplsmului, dife
rite trofee, fotografii, diplome, 
medalii și anumite. daruri pe 
care C.ljO. le-a primit de-a 
lungul anilor din partea unor 
personalități din lumea întrea
gă

BILANȚ PRESTIGIOS AL SPORTIVILOR ROMÂNI LA UNIVERSIADA '87
(Urmare din pag. I)

în concurs la șase probe, spor
tivii români au fost prezenți 
în toate aceste finale și au 
urcat de tot atîtea ori pe 
podium : de cinci ori pe cea 
mai înaltă treaptă și o dată 
pe cea de a doua. Ga și la 
caiac-canoe, canotoarele și ca
notorii noștri s-au dovedit la 
Jarun cei mai buni în această 
întrecere a Universiadei, ofe
rind sîmbătă un adevărat re
cital de măiestrie, ținută teh
nică și capacitate competițio- 
nală. Elevele și elevii antreno
rilor Ion Boicu și, respectiv. 
Dan Toma, au meritat pe de
plin aplauzele călduroase ale 
celor aproape 6 000 de spec
tatori și încurajările entuzias
te ale unui inimos grup de 
tineri turiști veniți din țară 
pentru marea întrecere a stu
denților din lumea întreagă. 
Medaliile au venit grupat, di
mineața între orele 11 și 12 
— cele patru ale fețelor, după- 
amiaza Intre 17 șl 17,30 — 
cele două ale băieților.

Debutul de bun augur l-a fă
cut MARIA SAVA, la schif 
simplu categoria ușoară. Spor
tivă de la Voința Timișoara 
dădea, poate, senzația că alu
neca pe luciul apei ca un 
fulg, dar în fapt ascundea un 
mare travaliu. Ea a condus de 
la start la sosire, fără a în
cetini o clipă ritmul, iar vic
toria nu i-a stat nici un mo
ment în cumpănă, dovadă fiind 
și înregistrarea celor mai buni 
timpi pe fiecare „sfert" din 
distanta de 2 000 de metri, și 
avansul de aproape 50 de me
tri care a despărțit-o de a 
doua clasată, iugoslava Vere- 
mczovici I Rezultate tehnice : 
1. MARIA SAVA (România) 
8:01,16 : 2. S. Veremezovici
(Iugoslavia) 8:24,35 ; 3. K.
Karlson (SUA) 8:28,08. După 
victoria campioanei mondiale 
en titre, premierea a fost fă
cută de însuși președintele Fe
derației Internaționale de Ca
notaj. Thomas Keller. Urma 
la start dublul de rame, Mi- 
haela Armășescu — Adriana 
Chelariu. creditat și el cu șan
se pentru primul loc. In ra
port cu aceste estimări a fost 
o ratare, pentru că, dună ce a 
condus pînă pe ultimii 250' de 
metri, echipajul nostru a fost 
întrecut de cel bulgar, posesor 
al unui finis puternic (român
cele au înregistrat ne ultimii 
500 de metri 2:00.73. iar V. 
Zare va și T. Zareva 1:54,78 1).

ATLEȚI ÎN CONCURSURI
MOSCOVA (Agerpres). — în 

campionatele unionale de_ atle
tism, ce se desfășoară la 
Brlansk, Serghei Smirnov a 
ciștigat proba de aruncarea 
greutății Cu performanța de 
21,10 m, Vladimir Muraviev s-a 
situat pe primul loc In cursa 
de 100 m cu timpul de 10,26, 
Iar Marina Molokova a termi
nat învingătoare In proba si
milară feminină în 11,27. Sprin. 
tera Olga Nazarova a ciștigat 
proba de 400 m cu timpul de 
49,96, Liubov Gurina s-a situat 
pe primul loc la 800 m, In 
1:57,27, Ludmila Avdeenko a 
terminat învingătoare în proba 
de săritură în înălțime — cu 
2,00 m, iar OlKa Bondarenko

ACTUALITATEA LA TENIS
• Turneul Internațional de 

la Stuttgart, contînd pentru 
„Marele Premiu", a continuat 
cu partidele din sferturile de 
finală, încheiate cu următoa
rele rezultate : Mecir (Ceho
slovacia) — Vajda (Cehoslova
cia) 4—6, 6—3, 6—1 ; Smid (Ce
hoslovacia) — Bengoechea (Ar
gentina) 6—3, 6—2 ; Gunnars- 
son (Suedia) — Hlasek (El
veția) 6—4, 6—4 ; Steeb (R.F. 
Germania) — Leconte (Franța) 
7—3, 6-3.
• In sferturile de finală ale 

turneului de la Indianapolis, 
suedezul Mats Wilander l-a e- 
liminat cu 6—4, 6—4 pe ameri
canul Richie Renenberg, Joa
kim Nystrom (Suedia) a dis
pus cu 7—6, 6—0 de argenti
nianul Martin Jaite, iar Kent

Deci, medalie de argint : 1. 
Bulgaria 7:40,01 ; 2. România 
7:42,98 ; 3. Olanda 7:49,20.

MARIOARA POPESCU s-a 
dovedit a fi de departe cea 
mai bună schifistă de simplu, 
categoria senioare, timpii cei 
mai buni ffind cei după start 
și din final — primele și ultimele 
cinci sute de metri. Canotoa
rea de la Steaua s-a impus, 
astfel, convingător, în fața 
principalelor adversare : 1.
MARIOARA POPESCU (Ro
mânia) 7:35,37 ; 2. M. Gheor- 
ghieva (Bulgaria) 7:37,19 ; 3. 
S. Laumann (Canada) 7:53,32. 
De asemenea, echipajul de 4 
Vîsle (ANIȘOARA BĂLAN, 
VERONICA COGEANU, DOI
NA CIUCANU, ANIȘOARA 
MINEA, legitimate, în ordine, 
la Dinamo București, U. T. 
Arad, Ceahlăul Piatra Neamț, 
Steaua) și-a dozat matematic 
eforturile, pornind și încheind 
în forță, spulberînd astfel spe
ranțele cvartetului bulgar, care 
micșorase din avansul lidere
lor în al treilea sfert .al cursei. 
Ele au declarat apoi ziariști
lor că titlul mondial univer
sitar nu era doar o dorință 
ci un punct necesar de atins pe 
curba formei sportive în pers
pectiva campionatelor lumii. 
Rezultatele probei : 1. ROMÂ
NIA 6:32.02; 2. Bulgaria 6:37.79: 
3. R.D.G. 6:41.00.

După-amiază. seria succese
lor a fost reluată de băieții 
de la 4+1 rame: VALENTIN 
ROBU, DOREL NASTASE. Dl- 
MITRIE POPESCU, VASILE 
TOMOIAGĂ și FLORIN MI- 
CU (primii doi și al patrulea 
de la Dinamo, ceilalți de la 
Steaua), deci cu reputatul cu
plu pe plan mondial Popes
cu—Tomoiagă. A fost o cursă 
dominată net de sportivii ro
mâni, echipajul nostru cîști- 
gînd, astfel, pe deplin meri
tat, medalia de aur : 1. RO
MANIA 6:36.08 : 2. Italia
6:38.75 ; 3. Canada 6:40,83. „în
cheierea" au semnat-o tinerii 
DRAGOȘ NEAGU și DANUȚ 
DOBRE (primul de la Dinamo 
al doilea de la Steaua), la 2 
rame, după un parcurs con
trolat cu eficiență, prin rit
mul constant al palelor „tri
colore" care împingeau metru 
cu metru spre victorie schifu' 
românesc O prezență insolită 
pe locul secund — Brazilia 
Clasament : 1 ROM "N”
7:12.42; 2 Brazilia. 7:19.92 3
Italia 7:23 97.

Buletinul de presă publicat 
duminică dimineață insera sub 

a trecut prima linia de sosire 
in cursa de 3 000 m — în 8:53,92.

Rezultate înregistrate în con
cursul MASCULIN : 400 m :
Aleksandr Kurocin — 45,60 ; 
1 500 m : Leonid Mazunov — 
3:39,96, 110 m garduri : Igor 
Kazanov — 13,44 ; săritura cu 
prăjina : Aleksandr Obijaev — 
5,80 m.

LONDRA (Agerpres). — în 
concursul internațional de la 
Londra, englezul Steve Cram 
a ciștigat cursa de 800 m, cu 
timpul de 1:47,08, coechipierul 
său Black a trecut primul li
nia de sosire la 400 m — în 
45,58, iar americanul Evans și-a 
adjudecat victoria în cursa de 
200 m — cu timpul de 20,48.

Carlsson (Suedia) a cîștigai cu 
7—6, 6—1 partida cu vest-ger- 
manul Patrick Kuhnen.
• în optimile de finală ale 

turneului de la Bordeaux, con
tînd pentru „Marele Premiu", 
englezul Steve Shaw l-a între
cut cu 7—5, 7—6 pe spaniolul 
Sergio Casai, Ronald Agenor 
(Haiti) a dispus cu 6—4. 3—6, 
6—3 de australianul Darren 
Cahill, iar Bruce Derlin (Noua 
Zeelandă) l-a eliminat cu 0—6. 
6—4, 9—7 pe Jeremy Bates (An
glia).
• Organizatorii „Marelui 

Premiu" l-au desemnat drept 
cel mai bun jucător al lunii 
Iunie pe campionul australian 
Pat Cash, cîștigătorul recen
tului turneu de la Wimbledon.

titlul „Triumful românilor" 
clasamentul întrecerilor de 
canotaj. Pe primul loc — Ro
mânia, 5 medalii de aur, ur
mată de Italia 3, R.F.G., Bul
garia, Olanda, R. P. Chineză. 
R.D.G. și Polonia — cîte una. 
Iugoslavia, care a obținut trei 
medalii la canotaj, dar nici una 
de aur, s-a revanșat în fața 
înfocaților ei suporteri sîm- 
bătă seara, In finala la bas
chet, unde a întrecut net, spec
taculos, puternica reprezenta
tivă a Statelor Unite : 100—85. 
cu Drazen Petrovici (35 punc-

Medalii și la închiderea competifiei
Duminică după-amiază, Mi

tica Junghiatu pornea în fi
nala la 800 m prinzînd „plasa" 
primei favorite, preferata pu
blicului local, Slobodanka Ko- 
lovici, - performera sezonului 
(1:56,51). La 400 m, s-a trecut 
în 57,49, anunțînd un rezultat 
de reală valoare internațio
nală. Semifondista iugoslavă a 
continuat alergarea în același 
ritm susținut, iar timpul cu 
care a ciștigat — 1:56,88 — re
prezintă un nou record mondial 
universitar (v.r. 1:57,60). Me
dalia de argint i-a revenit 
alergătoarei române Mitica 
Junghiatu — 1:59,28, iar bron
zul americancei Joetta Clark 
— 1:59,92. Atleta de la Meta
lul București urcă astfel pen
tru a doua oară pe podiumul 
de premiere.

Ștafeta feminină de 4x400m 
alcătuită ad-hoc din Stănescu. 
Ivan, Junghiatu, Căruțașu (doar 
ultima cu tangențe pe această 
probă), s-a clasat pe locul 5 
Cîștigătoare, ștafeta S U A 
(3:27,18).

La închiderea ediției

ELISABETA TUF AN-CAMPIOANA 
MONDIALĂ LA FLORETĂ!

In Palatul sporturilor Beaulieu, din localitatea 
elvețiană Lausanne, au avut loc Campionatele 
Mondiale de scrimă pentru seniori. Un splen
did succes a repurtat sportiva română ELISA
BETA TUFAN, care a reușit să cucerească titlul 
in proba de floretă. Ea a învins în finală cu 8-4

pe scrimera Funkenhauser, din R. F. Germania.
Sportiva clubului Steaua (antrenori - Tudor 

Petruș și Ștefan Ardeleanu) a învins în „sferturi" 
pe Gandolfi (Italia) cu 8-5 și în semifinale pe 
Luan (R.P. Chineză) cu 8-6, reînnodind astfel 
o frumoasă tradiție a scrimei românești.

TURUL CICLIST
Disputată pe traseul Millau 

— Avignon (239 km), etapa a 
17-a a Turului ciclist al Franței 
a fost cîștigată de rutierul 
olandez Van Poppel — în 
6:17,44 (medie orară 37,900 km), 
urmat de italianul Bontempi 
și de spaniolul Dominguez, 
ambii în același UmP cu în
vingătorul. Lider al clasamen
tului general individual se 
menține francezul Mottet.

Turul ciclist feminin a con-

ȘTIRI, REZULTATE
• A Început campionatul 

Franței, ediția 1987—88. în pri
ma etapă, desfășurată sîmbă- 
tă. au fost consemnate rezul
tatele : Toulouse — Montpellier 
3—1, Paris S.G. — Le Havre 
2—0, Niort — Lens 1—1. Mo
naco — Marseille 3—1. Cannes 
— Auxerre 0—0. Bordeaux — 
Metz 3—2. Toulon — Nice 4—1, 
Lille — Nantes 3—0. Brest — 
Matra RC Paris 0—0. Laval — 
St. Etienne 4—0.

• In Campionatul Mondial 
pentru iuniori II (jucători pînă 
la 16 ani), competiție ce se 
desfășoară în Canada, s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Italia — Egipt 1—0 (0—0) : 
Qatar — Canada 2—1 (2—1) ; 
Cote d’Ivoire — Ecuador 1—0 
(0—0) ; U.R.S.S. — Bolivia 4—2 
(2—0) ; Mexic — Nigeria 1—0 
(0—0). Selecționata Arabiei 
Saudi te a învins cu 2—0 (0—0) 
formația Franței. iar repre
zentativa Australiei a întrecut 
cu 1—0 (0—0) echipa Brazilei. 
în sferturi de finală se întîl- 
nesc : U.R.S.S. — Franța. Cote 
d'Ivoire — Qatar, Australia — 
Nigeria si Italia — Coreea de 
Sud.

• La Monterrey, reprezenta
tiva Mexicului a întîlnit for

te înscrise), prim solist. La 
polo însă, unde surprizele nu 
s-au încheiat decît o dată eu 
finala (Italia — Cuba 15—14 !), 
„plavii" au fost nev.olțl să se 
mulțumească cu bronzul (13—6 
cu U.R.S.S.). La fotbal, un scor 
greu previzibil după estimări
le celor care au urmărit evo
luțiile anterioare : U.R.S.S. — 
Coreea de Sud 5—0, sovieticii 
deschlzînd scorul chiar în pri
mul minut. Iar la sărituri în 
apă, sportivii din R. P. Chi
neză și-au etalat încă o dată 
înalta clasă.

La înălțime. Sorin Matei a 
trecut succesiv din prima în
cercare 2,20, 2,24 și 2,27 m, ceea 
ce nu a mai reușit pînă atunci, 
decît sovieticul Povarnițîn (fost 
recordman al lumii, ca și com. 
patriotul său Paklin și chine
zul Zhu). La 2,30 m însă, a- 
mericani® J. Lott trece din 
prima, iugoslavul S. Apostoloski 
din a doua (nou record al țării 
gazdă a JMU), iar Sorin Ma
tei din a treia încercare. A- 
ceastă ordine a fost de altfel 
cea de pe podium. Deci, sări
torul craiovean reușește să cîș- 
tige medalia de bronz.

Dar cea mai mare satisfacție 
ne-a produs-o. duminică Marie- 
ta Ilcu, la săritura în lungime. 
Sportiva de la Metalul Hune
doara (antrenor Ștefan Bereg- 
szazi) era pe poziția a doua 
după 4 sărituri pentru ca la 
a 5-a încercare să reușească 
6.81 m. depășind-o pe lidera 
de pînă atunci Ludmila Ni- 
nova (Bulgaria) — 6.78 m. Pe 
locul al treilea Heike Grable 
(R.D.G.) — 6.74 m.

AL FRANȚEI
tinuat cu etapa a 7-a, in care 
victoria a revenit sportivei 
italiene Maria Canine. înregis
trată pe distanța de 88 km cu 
timpul de 2:42,51. Etapa a 8-a 
a revenit la sprint sportivei 
olandeze Monique Knol, înre
gistrată pe distanța de 105 km 
cu timpul de 2:32,37. Lideră 
a clasamentului se menține 
Jeannie Longo (Franța), ur
mată la 20 de secunde de 
Maria Canins (Italia).

mația uruguayană Penarol din 
Montevideo, cu care a realizat 
2—2. Meciul a contat ca veri
ficare pentru apropiatele Jocuri 
Pan-americane de la Indiana
polis.

• Intr-un meci disputat la 
Klangenfurt, echipa locală 
Austria a pierdut cu 0—1 (0—1) 
in fața formației iugoslave 
Hajduk Split. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de Bur- 
sac (min; 16).

• Echipa F. C. Karl Marx 
Sl.adt, aflată în turneu în Aus
tria a iucat cu formația Al
pine Donawitz. Fotbaliștii din 
R. D. Germană au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 (1—1).

• In turneul internațional 
de fotbal pentru echipe de iu
niori. de la Copenhaga, selec
ționata Poloniei a întrecut cu 
4—1 (2—0) formația Norvegiei.

PE SCURT
BASCHET • Intr-un meci in

ternațional amical mas-culin dis
putat la Sarajevo selecționata de 
tineret a Iugoslaviei a învins cu 
117—102 (70—45) formația ameri
cană „Athlets in action”.

CICLISM * La Dalmine, în 
Italia, în cadrul Campionatelor 
Mondiale ’ d“ pistă pentru juniori, 
la care participă concurent! din 
42 de țări, o bună evoluție au ti
nerii sportivi din U.R.S.S. și din 
R.D. Germană care pînă acum, 
au obținut cîte două medalii de 
aur, lina de argint și două de 
bronz.

HOCHEI PE IARBA • In meci 
de antrenament în vederea Cam
pionatului European, la Bruxelles 
s-au intllnh. echipele masculine 
ale Belglql șl Spaniei. La capătul 
unui joc foarte dîrz, scorul a ră
mas nedeelt (0—0).

PENTATLON MODERN s După 
disputarea a trei probe, în com
petiția internațională de la Bra
tislava conduce sportivul italian 
Gianluca Tiberti. cu 3 354 puncte, 
urmat de coechipierul său Em
manuel Santoro — 3 204 p și ce
hoslovacul Rotislav Vanoucek — 
3 091 p. Proba de tir a revenit lui 
Tiberti ev > 044 puncte.

POLO • Meciurile disputate în 
ziua a --a a turneului internațio
nal de la Stuttgart s-au încheiat 
cu următoarei rezultate : Un
garia — Olanda 10—6 (2—1. 4—2, 
2—2. 2— ; U.R.S.S. — Aust-alia 
15—9 (5—1, 4—4 3—3. 3—1) ; Spa
nia — Grecia 6—5 (2—1, 1—3. i—1,
2— 0) ; R.F. Germania — Franța 
18—4 (5—1 4—., 6—0. 3—2). Rezul
tate înregistrate în ziua a 5-a : 
Olanda — Spania 8—7 (4—1. 2—3, 
0—1, 2—2) ; R.F Germani? — Un
garia 18—2 (5—0. 3—1. 4—1. 6—0); 
Australia — Franța 8—5 (1—2. 3—1.
3— 1. 1—1' UR-S.S. — Grecia 
9—5 (2—1. 3—1. 2—2. 2—1). După 
cinci zile de întreceri conduc ne
învinse echipele U.R.S.S. și R.F. 
Germania ev cîte 10 puncte, ur
mate de formația Australiei — 
7 P.

VOLEI • Echipa feminină a 
R.F. Germania și-a început tur
neul în Polonia evoluind la OLsz- 
tyn, în compania selecționatei 
țării gazdă. Voleibalistele polo
neze au obținut victoria cu 3—2 
(15—7 15—5 11—15, 16—18, 15—8).


