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Finale pe țară ale „Cupei Pionierul4

O FRUMOASA ÎNTRECERE, 

CU PESTE 750 DE PARTICIPANT!

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România
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Mult iubite și stimate 
tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, 
Profund mobilizați de înalta cinste de a 

primi din partea Dumneavoastră mandatul de 
a reprezenta mișcarea sportivă din România 
socialistă la cea de-a XIV-a ediție a Jocu
rilor Mondiale Universitare de vară, am ac
ționat pentru ca participarea noastră la cea 
mai mare competiție mondială polisportivă a 
anului să reprezinte un nou prilej de afir
mare a calităților fizice și morale, talentului, 
măiestrie; și puterii de luptă a tineretului 
patriei.

Acum, la momentul bilanțului — care a- 
daugă bogatului tezaur de medalii al sportu
lui românesc încă 43, dintre care 21 de aur 
— gîndurile noastre se îndreaptă, cu înaltă 
mîndrie patriotică și vie recunoștință, către 
Dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit ctitor și 
conducător al României socialiste moderne, 
proeminentă personalitate politică a lumii 
contemporane, îndrumător și prieten apropiat 
al tinerei generații, pentru condițiile minu
nate de viață, de formare multilaterală și pre
gătire sportivă ce ne sînt asigurate cu' gene
rozitate.

In aceste momente de mare bucurie, vă 
rugăm să primiți respectuoasele noastre mul
țumiri pentru încrederea și sprijinul pe care 
Dumneavoastră personal le acordați perma
nent mișcării sportive astfel încît ea să se 
afirme tot mai puternic atît în contextul 
realităților naționale, ca activitate socială me
nită să sporească vigoarea și sănătatea po
porului, cît și în marile întreceri inter- 
naționale.

Exprimăm, și cu acest prilej, mulțumiri 
respectuoase tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, prestigios om politic 
și eminent savant de largă recunoaștere in
ternațională, pentru contribuția remarcabilă 
la dezvoltarea științei, învățămîntului, culturii 
de care beneficiază din plin și sportul ro
mânesc.

Rezultatele obținute la cele 5 discipline — 
înot, caiac-canoe. canotaj, gimnastică și atle
tism — în cadrul acestei mari competiții 
internaționale de înalt nivel tehnic, la care 
au luat parte peste 5000 de sportivi studenți 
din 121 de țări, reprezintă o consecință fi
rească a grijii și preocupării deosebite pen
tru pregătirea noastră șl, în același timp, 
răspunsul concret ia mobilizatoarele Dumnea
voastră îndemnuri, adresate tinerilor, între-

guluj popor, de a face totul pentru afir
marea continuă a României în lume, pentru 
creșterea prestigiului ei internațional.

Prin aceste succese dobîndite în contextul 
de afirmare plenară a mișcării sportive uni
versitare din țara noastră, am dorit să ne 
înscriem și noi, reprezentanții tinerei gene
rații a amfiteatrelor, în spiritul de abnegație 
și dăruire cu care toți oamenii muncii sărbă
toresc, cu alese sentimente de stimă și pre
țuire, împlinirea a 22 de ani de la istoricul 
forum al comuniștilor din iulie 1965, de cînd 
în fruntea partidului vă aflați Dumneavoas
tră, făuritorul României moderne. în cea mai 
rodnică perioadă a existenței sale, pe care 
cu mîndrie și nețărmurită recunoștință o 
numim „Epoea Nicolae Ceaușescu“.

Alăturăm rezultatele de prestigiu obținute 
la Universiadă, cea mai valoroasă prezență 
universitară românească la competiții spor
tive organizate în alte țări, remarcabilelor 
realizări cu care întregul nostru popor în-, 
tîmpină marile evenimente ale acestui an — 
ziua de 23 August, Conferința națională a 
Partidului și a 40-a aniversare a Republicii 
— acționînd cu elan revoluționar pentru 
transpunerea în viață a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XUI-lea al P.C.R.

Vom face totul, alături de întregul nostru 
popor, pentru a ne aduce — și prin activi
tatea sportivă — o contribuție specifică la 
oprirea pericolului de război șl edificarea 
unei lumi a păcii și cooperării, mai bune și 
mai drepte, în care generația tînără să-și 
poată împlini nobilele sale năzuințe și 
aspirații.

Exprimîndu-ne încă o dată bucuria repre
zentării cu cinste a patriei la Universiada 
1987, care a reunit studenți sportivi de pe 
toate meridianele, în spiritul idealurilor de 
pace, înțelegere și colaborare internațională, 
vă încredințăm că, și de acum înainte, vom 
învăța și vom munci cu aceeași dăruire și 
responsabilitate, cu același entuziasm tineresc, 
ne angajăm solemn să nu precupețim nici un 
efort pentru realizarea, la cote superioare, a 
sarcinilor care ne revin, pentru gloria con
tinuă a sportului românesc, pentru înflorirea 
și creșterea prestigiului în lume a scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă România.

Delegația sportivilor români 
participantă la Jocurile 

Mondiale Universitare de vară 1987 I
/

Și al treilea grup al reprezentanților noștri la JMU — format 
din atleți și canotori — s-a întors cu fruntea sus acasă !

Foto : Aurel D. NEAGU 
(Citiți reportajul î»n pag. a IV-a)

în această săptămînă, la Aarhus

DANEMARCA - ROMÂNIA, IN CUPA DAVIS
La sfîrșitul acestei săptămîni 

au loc no.i dispute în Cupa 
Davis : turul 2 al grupei mon
diale, precum și semifinalele 
zonelor europene (A și B), a- 
mericană și asiatică.

Formația’ noastră va susține, 
vineri, sîmbătă și duminică, 
meciul pentru calificarea in fi
nala zonei europene B, în com
pania echipei Danemarcei, în 
deplasare, la Aarhus. Sigur, pu
țini sînt cei care au uitat Jn- 
frîngerea de acum doi ani (2—3 
la București, în octombrie 1985). 
în meciul care decidea califi
carea în prima grupă valorică. 
Privită prin prisma acelui re
zultat, noua confruntare a celor 
două echipe se anunță extrem 
de echilibrată, ca de altfel, ori

ce meci de Cupa Davis din ul
timii ani. Formația noastră are 
o sarcină realmente dificilă. 
Argumente ? în primul rind, 

• pozițiile ocupate de jucătorii 
danezi în clasamentul mondial, 
superioare celor ale jucătorilor 
noștri. Apoi trebuie luată în 
calcul și omogenitatea echipei 
gazdă care, în 1986, în meciul 
pentru rămînerea în Grupa 
mondială, a cedat cu 2—3 în 
fața formației Paraguay-ului (în 
deplasare), echipă care, în pri
mul tur al ediției 1987. scosese 
din cursă redutabila formație

Doina STĂNESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Cu cele patru finale pe țară 
ale „Cupei Pionierul" la bad
minton, fotbal, handbal și te
nis — desfășurate sub genericul 
competiției naționale DACIA- 
DA — purtătorii cravatei roșii 
cu tricolor au înscris o nouă si 
convingătoare pagină în activi
tatea sportivă de masă din țara 
noastră. Ei, cei peste 750 de fi- 
naliști, dar și activul Consiliu
lui Național ăl Organizației Pio
nierilor și al C-N.E.F.S., care, 
printr-o rodnică colaborare, au 
asigurat reușita deplină a aces
tui veritabil ’ festival al sportu
lui pentru copii. în același 
timp, pentru gazdele din Mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, sublinierea că au fost la 
înălțime, făcînd față cu brio 
unei întreceri de amploare.

Cu referire la finaliști, să 
remarcăm frumoasa lor ținută 
sportivă, ordinea și disciplina 
de care au dat dovadă. Un mo
del da? comportare, de altfel ca 
și cele precedente oferite de 
pionieri. La badminton, dispută 
directă pentru locuri fruntașe 
între reprezentanții municipiu
lui gazdă și cei ai Liceului 
„Național" din Iași, la care s-au 
mai asociat pionieri din Re
ghin, Baia Mare și Constanța.

I»M1 fel
Iată și ocupanții podiumului : 
Fete, 11—12 ani — 1. Alina 
Bobu (M. Gh. Gh.-Dej), 2. Mă- 
dălina Militam (Casa pionieri
lor și șoimilor patriei Iași), 3. 
Laura Bondici (Baia Mare) ; 
13—14 ani . 1. Melania Mereuță 
(M. Gh. Gh-Dej). 2. Eva Bor- 
bely (Casa pionierilor și șoimi
lor patriei Reghin), 3. Mariana 
Nîca (Liceul „Național" Iași) ; 
băieți, 11—12 ani : 1. Ad. Ol- 
teanu (CPSP Reghin). 2. V. 
Hanhiuc (M. Gh. Gh.-Dej), 3. 
I. Dăscălescu (Lie. ..Național" 
Iași) ; 13—14 ani : 1. N. Boteza- 
tu (Lie. „Național" Iași), 2. D. 
Giurgiu (M. Gh. Gh.Dej). 3. M. 
Ostache (Constanța).

Competiția de fotbal a dat 
cîștig de cauză echipei Școlii 
nr. 24 din Craiova, victorioasă 
cu 3—1 (1—0) în finala cu for
mația Liceului „Mihai Emines- 
cu“ din Iași. Micii fotbaliști

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

SCRIMA ROMÂNEASCĂ 
DIN NOU ÎN VÎRFUL IERARHIEI
Splendidul succes al florctistci Elisahcta Talan la C.n.

După un flash al a- 
gențlilor internaționale 
de presă care anunța 
lapidar, duminică sea
ra. victoria româncei 
Elisabeta Tufan în pro
ba feminină de floretă 
a Campionatelor Mon
diale de la Lausanne, 
lată că ulterior ne-au 
parvenit și amănunte 
asupra acestui splendid 
succes al scrimei ro
mânești.

tn ultimul act al în
trecerii individuale, fi
nala de 8, s-au califi
cat româncele Elisa
beta Tufan, și Reka 
Lazăr, italiencele Anna- 
pia Gandolfi și Dorina 
Vaccaroni, sovietica 
Olga Veliciko, Szusanna 
Janosi (Ungaria) Zita 
Funkenhauser (R.F.G.), 
Luan Jujie (K.P. Chi
neză). în „sferturi" 
s-au înregistrat rezulta
tele : Tufan — Gandol
fi 8—5, Luan — Vacca
roni 8—6, Lazăr — Ve
liciko 8—1, Funkenhau-
ser — Janosi 8—4. Astfel, singura 
echipă reprezentativă cu două 
floretiste calificate în semifinale 
a fost cea a României. în această 
fază, Tufan (a întrecut în cel mai 
disputat și dramatic asalt al fi
nalei pe campioana olimpică 
Luan cu 10—9. în celălalt a .-alt, 
Funkenhauser a întrecut-o pe La
zăr cu 8—2. A urmat disputa 
pentru medalia de bronz. în cire

mal rutinata floreiistă chineză. 
Luan, a depășit-o pe Lazăr cu 
8—6. în schimb, în lupta pentru 
medalia de aur, am avut un de
plin succes, Elisabeta Tufan între- 
cînd-o net pe Zîta Funkenhauser 
(8—4), dominînd lupta pe plan 
tactic și tehnic, cu o decizie și 
finețe demne de > incontestabilă 
campioană a lumii.

Elisabeta Tufan, noua campio mă mondială a floretei femi
nine în vîrstă de 23 de ani, a început scrima la clubul Steaua, 
sub îndrum irea prof. Maria Teodoru, acum desfășurîndu-și 
pregătire i în cadrul aceluiași club, multiplu campion național, 
antrenor fiind Tudor Petruș. Revenită pe planșe nu de mult, 
după ce a dat naștere unei fetițe, Elisabeta Tufan și-a desă- 
vîrșit pregătirea în cadrul lotului reprezentativ (antrenor prin
cipal Ștefan Ardeleanu). în icest sezon ea obținînd două mari 
succese : calificarea în „Turneul Masters", care va reuni în 
toamnă cele mai bune 8 floretiste ale lumii și iată, acum, tit
lul de campioană mondială. Această victorie a tinerei flore
tiste românce vine să adauge .pe cartea sa de vizită, unde figu
rează titlul de campioană mondială universitară, vicecampioană 
olimpică cu echipa reprezentativă și două med ilii de bronz la 
C.M. de tineret, un nou prestigios succes. Al ei. și al scrimei 
românești.

OBIECTIV: RLDRLSAREA UNOR DISCIPIIM OLIMPICE
Județul CARAȘ-SEVERIN 

are, nu încape nici o îndoială, 
cîteva jocuri tradiționale, com

petitive la nivel republican. în 
acest sens stau mărturie perfor
manțele jucătoarelor de popice

: Divizionarele A de fotbal In căderea cortinei

peste ediția 1986/1987

i: CONSECINȚELE UNUI START DEFECTUOS
(in pag. 2-3, o retrospectivă asupra comportării echipei ![ 

Gloria Buzău)

de la C.S.M. Reșița (antrenor 
— Constantin Iordache), care 
aproape an de an se califică în 
turneul final al Diviziei A. A- 
nul acesta au revenit pe prima 
scenă a țării și popicarii de la 
Olimpia Reșița (antrenor — 
Petre Preda), iar in fiecare se
zon echipe din Caransebeș, 
Bocșa, Oravița, Oțelul Ro
șu sau Bozovici participă 
ia concursul republican de
calificare în eșalonul de
frunte al sportului popicelor. 
„Să nu uităm, ne spunea Ște
fan Ghemeș, metodist la

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag, 2-3)



PARASUTISTII3 > ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
Pe aerodromul Clmceni, a- 

parțitiînd Aeroclubului „Aurel 
' Vlaicu" din București, a avut 
loc etapa finală a celei de a 
32-a ediții a Campionatelor Na
ționale de parașutism, la care 
au participat 91 concurenți, din 
14 aerocluburi teritoriale (intre 
care, cele din București, Bra
șov, Baia Mare. Cluj, Iași) și 
din 4 secții afiliate (Vulturii 
București, Armata Șoimii Bu
zău, Galați. Tecuci).

Proba de aterizare la punct 
fix. de la 1000 m, s-a desfășu
rat in șase manșe, la care au 
fost prezenți toți parașutiștii. 
A urmat o semifinală, la care 
au fost admiși 27 sportivi, pen
tru ca la finală să ia parte 
doar primii 14. De reținut că, 
pentru desemnarea campionu
lui, a fost necesar u» salt de 
bara). Clasamentul, la mascu
lin : 1. Vasile Mihanciu (Sibiu). 
2- Florian Ioniță (A.S. Buzău), 
3. Ion Suciu (Baia Mare); la 
feminin : 1. Marta Hosu (Bra
șov). 2. Florica Uță (București), 
3. Valerica Popescu (București).

La proba de acrobație aeria
nă, cu lansare de la 2000 rn, 
au avut loc patru manșe, tn 
cadrul cărora toți competitorii 
au executat patru viraje și două 
looping-uri. criteriile de apre
ciere fiind frumusețea și rapi
ditatea figurilor acrobatice. Au 
urcat pe podium, la masculin : 
1. Ramiro Nicolau (Buzău), 2. 
Silviu Luțac (București), 3. Ilie 
Neagu (Vulturii București) ; la 
feminin : 1. Marta Hosu, 2. Flo
rica Uță, 3. Rodica Suciu (Tg. 
Mureș).

In urma cumulării punctaje
lor și locurilor în cele două 
probe, a fost stabilit un clasa
ment general al campionatului, 
în timp însă ce ordinea la fe
minin a 
rizarea 
lin ea 
niță. 2. 
hanciu.

în încheierea acestor consem
nări. l-am rugat pe comandan
tul detașamentului de parașu
tism din cadrul Aeroclubului

rămas cea dată de ate- 
la punct fix, la mascu- 
arată astfel : 1. FI. Io.

1. Secară. 3. V. Mi-

RUGBYȘTII DINAMOVISTI IN FRUNTEA
CLASAMENTELOR EFICACITĂȚII"

Farul 65, Politehnica Iași 50, 
știința CEMIN 48, CSM Sibiu 
43, Rulmentul Bîrlad 36, Știința 
Petroșani 33, Universitatea Ti
misoara 27, Contactoare Buzău 
24,'R.C. Grivița Roșie 22, CSM 
Suceava 21, Mașini Grele 15, 
T.C. Ind. Constanța 14, CSU 
Sportul Studențesc 13, Rapid și 
„U“ 16 Februarie Cluj-Napo-ca 
9, UAMT Oradea 5, Gloria Buc. 
și Gloria PTT Arad 3. Se ob
servă multe „rocade" fată de 
ierarhia propriu-zisă și, mai 
ales, o scădere îngrijorătoare a 
numărului eseurilor marcate pe 
ansamblul campionatului...

Transformerii îl au ca lider, 
de această dată, pe STELIAN 
PODĂRESCU (Dinamo), care a 
reușit 193 puncte, urmat de alt 
internațional, Dumitru Alexan
dru (Steaua) — 174, apoi de
grivițeanul Tudor Radu —164, 
ieșeanul Mihai Mititelu — 126, 
suceveanul Dumitru Livadaru 
— 120, Virgil Năstase (Sportul 
Studențesc) 103, Alexandru Do. 
mocoș (Universitatea Timișoa
ra) — 99 și așa mai departe.

G. R.
• F.R.R. reamintește că peri

oada de transferări se încheie 
la 25 iulie

re
Dacă titlul de campioană na

țională la rugby a revenit, cum 
se știe, echipei Steaua, pe pla
nul eficacității disputa a fost 
dominată de jucătorii de la Di
namo. Astfel, Trofeul Sportul a 
revenit din nou, în mod autori
tar, aripei CORNEL POPES
CU, autor a 26 de eseuri, cu 
două mai mult decît în ediția 
precedentă. El a fost urmat de 
coechipierii săi Mircea Paras- 
chiv — 13 și Ștefan Tofan — 
12, apoi de Adrian Lungu, Mar
eei Toader (tot Dinamo), Da
niel Boldor (Steaua), Dănuț 
Ifrim (Rulmentul Bîrlad) cite 
11. Liviu Hodor că (Steaua), 
Ioan Doja (Dinamo) cite 10. 
Adrian Plloțschi (Farul), Ma
rian Aldea (Dinamo), Olimpiu 
Bechcț (CSM Sibiu). Neculai 
Doroftej (Politehnica Iași) cite 
8, Florin Nistor (Știința CEMIN 
Baia Mare), Marian Zafiescu 
(Dinamo) cite 8, Vasile David 
(Steaua), Ștefan Constantin (Fa
rul), Ovidiu Șugar 
MIN) Gelu Căuia 
cite 7 etc.

Dintre echipe, 
fost, de asemenea, 
înscris cele mai numeroase 
seuri : 133. Steaua a marcat 79,

(Știința CE-
(Rulmentul)

DINAMO a 
cea care a 

e-

CORONIȚA
Cîștigînd în reuniunea de dumi

nică cel de al doilea hit, cu ex- 
celentui record de 1:23,0/km, Co
ronița a devenit campioana cate
goriei sale. Victoria ei a fost posi
bila grație modulul cum a fost 
condusă de I T. Nicolae, care a 
adus-o la atac pe a doua parte 
a liniei drepte, cîștigînd fără 
dre->t de apel în fața Cămiței, la 
rîndul ei realizatoarea unui nou 
record. De altfel în această reu
niune, formația antrenată de N. 
Nicolae i mai obtinut o victorie, 
cu Gracian, pe care tînărul N. I. 
Nicolae. fiul antrenorului, l-a 
condus cu pricepere. O altă for
mați;; care a realizat două victo
rii a fost aceea > lui G. So lean 
care, eu V Popa la timonă, a 
învins cu Vital, după 2 ani de in
succese. și cu Gruia, unul 
derbyștii anului viitor. Tot 
această reuniune un alt 
Respect 
alergarea 
învingînd 
debutant, 
șlt prima 
conducîndu-1 cu pricepere 
Astru. Cursei- i _ 2. 2__ ___
fost cîștigate de Valonia, benefi
ciara greșelilor, adversarilor săi. 
și Rîșnița, în mare progres, am
bele făcînd parte din speranțele 
generației.

din 
în 

calreuniune
a reușit să-și găse iscă 
dup? mal bine de 2 ani, 
în primul hit. Un alt 
tînărul Crăciun, a reu- 
lui victorie din carieră, 

. ' . pe
cailor de 2 ani au

Central Român, dr. Vasile Ma
rin. să furnizeze și alte cîteva 
amănunte : „O noutate a aces
tor întreceri a fost faptul că 
la ele au participat, pentru pri
ma dată, și tineri de 15 ani, 
ca de exemplu, Ursula Roșu 
din Sibiu. Această reală spe 
ranță a parașutismului nostru, 
formată și instruită de eunos 
cutul recordman V. Mihanciu, 
a concurat alături de multiplu) 
nostru campion Ilie Neagu, de
ținător a 12 titluri. Iată un fapt 
care dovedește că avem și în 
parașutism un climat propice

STEAUA A CIȘTIGAT COMPETIȚIA

DE ATLETISM DIN
BRAȘOV (prin telefon). Așa 

cum am relatat în corespondența 
noastră anterioară, întrecerile 
concursului de atletism desfășurat 
în Poiana Brașov au însemnat o 
frumoasă reușită, chiar dacă de 
la această competiție, din diferite 
motive, au lipsit destui dintre at
leții cu pretenții Un rezultat bun 
a re Uitat tînărul alergător dinâ- 
movist Mugur Mateescu, care 
cu 52,47 s, ă înregistrat un nou 
record naționa de juniori în pro
ba de 400 mg.

„Cupa Eliberării" la bărbați a 
fost cîștigată de itleții clubului 
bucureștean Steaua, eu 117 puncte.

Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate la concursul mascu
lin din Poiana Brașov : 100 m : 
Valentin Chiriac (Dinamo) 10,78, 
Ad. Ilie (Voința) 10,95 ; 200 m : 
Viorel Suciu (Constr. Arad) 22,05. 
Răzvin Milea (Steaua) 22,27 ; 400 
m : Marian Rădo (Dinamo) 48,42. 
Marcel Băliban (Tricolorul Ora
dea) 48,93 ■. 800 m : Băliban 1:51.4 
C-tin Albină (Steaua) 1:52,0 ; 1500 
m : Ilie Elena (Steaua) 3:47,61, 
D-tru Dobre (Minerul Deva) 
3:48,31 ; 5 000 m Fiorin Andrei
(ASA Sibiu) 14:46,47, Mircea Ște- 
fănuț (Metalul Cugir) 14:51.57, Io
nel Livrtc (St Roșu Brașov) 
14:55,87 ; 110 mg Liviu Giurgian 
(Dinamo) 13,81, George Boroi 
(Steaua) 14.19 ; 400 mg : Mugur 
Mateescu (Dinamo) 52,47 — re
cord r.aționa’ de juniori ; lungl-

2.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I ; Rîșnița (O. Dumitru) 1:37,5. 
Cota : cișt. — Cursa a Il-a : J. 
Gracian (N. I. Nicolae) 1:31,0 ; 
Sică ; 3. Turnir. Co-ta : cișt. 35, 
ev. 32, ord. triplă 1230. Cursa a 
III-a: 1. valonia (Moise) 1:34,2;
2. Sutoru ; 3. Ribița. Cota : cișt.
30, ev. 5, ord trip’ă închisă, tri
plu I—II—III 364. Cursa a IV-a : 
1. Respect (Ionescu' 1:25,8. Coti : 
cișt. 90 ev 29. Cursa a V-a : 1. 
Vital (Popa) 1:2t 4. Suditu ; 3.
Turba. Cota : cișt. 46, ev. 27, ord. 
triplă 403. Cursa a VI-a : 1. As
tru (Crăciun' 1:29,5 : 2. Ramon ;
3. Navala. Co‘ : cișt. 50, ev. în- 
■'liis, ord. triplă 145. triplu IV—V— 
VI 491. Cursa a. Vil-a : 1. coro
nița (I. T. Nicolae) 1:23,0. Cota: 
cișt. 100. ev. 169. Cursa a VIII-a : 
1. Gruia (Popa) 1:28,8 ; 2. Aurora: 
3. Visarea. Cota : cîșt. 45, ev. 95, 
ord. triplă 118. Cursa a IX-a : 1. 
Anin (Suditu) 1:29,6 ; 2. Iscusit. 
Cota : cîșt. 130, ev. 39, Ord. 85 
triplu VII—VIII—IX 3600.

Următoarea reuniune va avea 
loc joi 23 iulie la orele 16.

A. MOSCU 

pentru depistarea și afirmarea 
valorilor. De altfel, acest lucru 
a fost demonstrat și de hivelui 
de ansamblu ridicat al acestui 
concurs, care a fost și un cri. 
teriu de selecție a iotului pen
tru 1988 și pentru desemnarea 
componențelor echipei de 5+5 
cu care vom participa la Cam
pionatul țărilor socialiste, în 
Bulgaria — lot condus de macs, 
trul emerit al sportului Ion 
Negroiu — de la care așteptăm 
un rezultat foarte bun".

Ioan MORAR

POIANA BRASOV»
me : Vasile Dima (Steaua) 7,54 
m, Mihai Bran (Știința cfr Ba
cău) 7,51 m ; triplu : Dima 16,17 
m, Cristian Jacotă (CFR Cra
iova) 15,58 m, Laurențlu Colibă- 
șanu (CSS 2 C-ța) 15,53 m ; înăl
țime : Sandor Bicszok (CFR Ti
miș) 2,00 m. Dan’el Ene (Steaua) 
2,00 m ; prăjină : 
(Steaua) 5,10 m. 
cu (Steau •) 4,30
Gheorghe Gușe’ 
17,36 m ; suliță

Răzvan Enescu
Răzvan Stănes- 

m ; greutate : 
(CSM zalău) 

: C-tin Chiriac 
(CFR Craiova) 75,76 m, Dumitru 
Negoiță (Petrolui PI.) 72^80 m ; 
ciocan : Nicola.: Bind ar (Metalul) 
76,80 m ; 3 00v m obst. : Marcel 
Martinaș (Dinamo) 8:49,02, Ga
briel Cosmel (Știința CFR Bacău) 
9:12.52.

Carol GRUIA, coresp. 
BALCANIADA JUNIORILOR 

— LA PITEȘTI
Și icum la stlrșitul acestei 

săptămîni. un eveniment major, 
așteptat cu mult interes de iubi
torii atletismului din țara noas
tră. Este vorba de Jocurile Bal
canice pentr- juniori, care vor 
fi găzduite de Stadionul 1 Mai 
din Pitești, oraș care are o fru- 
mo isă tradiție In înțelegerea și 
prețuirea p. care o arată, in ge
neral, pentru atletism și, în mod 
special, față de atletismul juvenil.

Atleții români, care anul tre
cut, la Izmir, (în Turcia) au avut 
o prestație excelentă, cîștlgînd 
mijoritatea probelor, doresc ca 
și acum să-și probeze talentul și 
buna pregătire. Nu de alta, dar 
competiția contează și ca ultimă 
verificare publică înaintea parti
cipării atlețllor români, — dar și 
a celor din celei iile țări — la 
Campionatele Europene de la Bir
mingham. ediția a iX-a, progra
mată între 6 și 9 august.

O FRUMOASA ÎNTRECERE
(Urmare din pag 1)

pregătiți de prof. Paul Popa au 
meritat victoria, fiind cei mai 
omogeni și mai ambițioși din
tre competitori. Alte rezultate : 
Școala 3 Aiud — Școala Marghi- 
ta 2—1 (1—0), Școala 1 Tîrnă- 
veni — Școala 1 Buftea 8—7 
(2—2 la finele jocului, jnvingă- 
toarea fiind cunoscută după lo
viturile de ia 11 m). Cîteva evi
dențieri : C. Florea — Craiova, 
golgeterul întrecerii, Z. Gori — 
Marghita, cel mai tehnic jucă
tor, St. Chelemen — Aiud. cel 
mai bun portar și N. Nechifor 
— Dorohoi, cel mai tînăr... mi- 
nifotbalist.

în competiția de handbal au 
terminat pe primul ioc pionie
rele Școlii nr. 40 Constanța și 
pionierii Școlii nr. 16 Baia 
Mare. Cel mai disputat meci a 
fost, însă, între echipele femi
nine ale . \
Ciumbrud — Alba și nr. 4 din 
Baia Mare. încheiat cu un a- 
vantaj 
prima 
dintre 
Bacău 
la fel 
podium s-au aflat, la fete : 
Școala nr. 40 Constanța, 
Școala nr. 18 Craiova, 3. Școa
la nr. 28 Bacău; băieți, 1. Școa
la nr. 16 Baia Mare, 2. Școala 
nr. 7 Fetești (nare a avut și cel 
mai bun portar, pe FI. Suțu), 3.

școlilor nr. 1 din

(12—11) pentru 
precum și cel

minim 
echipă, 
formațiile școlilor nr. 28 
și nr- 3 Piatra Neamț, 
de disputat (15—14). Pe ...... j

2.
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DRAGOSTEA DE MESERIE NU TINE SEAMA DE NUMARI
pe negind'ie, impovărindu-le 
umerii lată-l de pildă pe 
prof. Victor Tibacu, freneti
cul pionier al voleiului și 
baschetulu' școlar și de per
formanță deseori prezent la 
lecțiile de educație fizică 
ale succesorilor săi de la Li
ceul „Gheorghe Șincai". Ii 
ajută, ve plan metodic în
deosebi cu aceeași răbdare, 
caută să le insufle aceeași 
nestăvilită ardoare pentru 
profesiune, sare îl însoțește

i
i

„Cine afirmă că un dascăl 
de sport pune capăt muncii 
sale o dată cu despărțirea de 
școală, de elevi, greșește..." 
Cuvintele aparțin unui pro- 
fesor de educație fizică aflat 
acum la a... treia tinerețe. 
II intilnești pretutindeni a- 
colo unde copiii, tinerii își 
împlinesc dorința de mișcare 
in aer liber, nevoia de a-și 
menține sănătatea, de a-și 
spori robustețea sau ambi
ția de a urca treptele per
formanței. Numele său 1 
Camil Morțun.

îl reintilnim șt acum, cind 
se apropie de o virstă res
pectabilă, la toate concursu
rile atletice. II revedem la 
meciurile de rugby. Este la 
curent cu recordurile copii
lor, ale juniorilor și seniori
lor. cunoaște tot ce se în- 
timplă in lumea sportului. 
Marile pasiuni ale sale ? At
letismul și rugbyul. Din tot
deauna. Este, in același timp, 
gata sd răspundă solicitării 
unor confrați mai tineri, de 
la Liceul „I. L. Caragiale", 
unde și-a incheiat activita
tea didactică, să le transmită 
din experiența sa, din acu
mulările de peste o jumă
tate de vede.

Caniil Morțun este 
departe de a constitui 
caz izolat de devoțiune 
trv profesie, mulți alți
legi de generație au rămas 
aceiași împătimiți ai spor
tului, ca și el. în pofida u- 
nor ani, care trec aproape

insă 
un 

pen- 
co-

PROGRAMUL MECIURILOR
DIN CUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL
• La sediul F. R. Handbil a 

avut loc tragerea la sorți a jocu
rilor Cupei României, ediția 1987/ 
88, pentru echipele feminine și 
masculine competiție desfășurată 
sub egida Daciadei. întrecerea 
femin nă. ajunsă li a Xl-a edi
ție, programează etapa I, preli
minară. între '7 și 20 decembrie 
1987 astfel : grupa i — CSM Sf. 
Gheorghe, Precizia Vaslui, Fila
turi Focșani, IT București, Ce
tatea Pi itra Neamț și Sportul 
Muncitoresc Caracal ; grupa a 
Il-a — Text la Buhuși, Relonul

Școala nr. 7 Roman. O subli
niere pentru M. Sas — Bala 
Mare, apreciat ca fiind cel mai 
tehnic jucător al competiției.

Și, .în fine, întrecerea de te
nis, dominată de reprezentanții 
județelor Arad, Cluj și Vîlcea. 
O surpriză, Vasluiul, care s-a 
înscris cu o sportivă, Smeranda 
Manolache, pe podium! Nădăj
duim că reușita Smarandej va 
avea un ecou larg în rîndul 
colegelor ei din județ, stimu- 
lîndu-Ie să se inițieze și să se 
perfecționeze în acest sport de 
o mare frumusețe. Iată și rezul
tatele finale : fete, 11—12 ani 
loc 1—2 : Floarea Tohati (Cluj)
— Olimpia Alexe (Vilcea) 7—5
0—6, 6—3 ; loc. 3—4 : Clara 
Teleki (Arad) — Beatrice Oprea 
(Constanța) 4—6, 6—4, 6—4.
13—14 ani, loc 1—2 : Mădălina 
Alexe (Vîlcea) — Corina Negru 
(Cluj) 6—0, 6—1 ; loc. 3—4 : 
Smaranda Manolache (Vaslui)
— B. Florentina (Suceava)
6— 0, 6—0; băieți, 11—12 ani, 
loc 1—2 : L. Todoran (Arad) — 
G. Ciornei (Suceava) victo
rie prin abandon ; lo-c 3—4 : 
R. Hanciuc (Maramureș) — B. 
Demetrescu (Timiș) 6—3, 6—3 ; 
13—14 ani, loc. 1—2 : M. 
(Cluj) — Ad. Socaciu
7— 6, 6—4 ; loc. 3—4 : D. 
(Vîlcea) — A. Scurtu 
6—4, 6—0.

Felicitări tuturor cîștigătorilor 
și finaliștilor, după aceste exa
mene sportive, în plină vacanță!

Marcel
(Alba) 

Vasilas 
(Bihor)

tehnice : 7 extrageri, cire înglo
bează un total de nu mal puțin 
de 66 de numere, în cadrul a 
două faze : extrageri „legate" 
(cite două sau cite trei), ceea ce 
înseamnă, implicit, posibilitatea 
de t se obține cîștiguri și pentru 
3 numere dim 24 șl, respectiv, din 
18 extrase. In ceea ce privește 
gama variată a cîștigurilor, din 
aceasta se desprind cu precădere 
autoturismele -xcursiile în 
U.R.S.S. și diversele sume de 
bani. Rămîne de precizat că bi
letele de 25 lei participă li toate 
extragerile, avînd acces la toate 
cele 13 categorii de ciștiguri.

• Mîine, miercuri, 22 iu-lie, are 
loc, ca de obicei, tragerea 
săptămîn 11 ă PRONOEXPRES, la 
care NUMAi ASTĂZI mai pot fi 
procurate bilete cu -numerele fa
vorite.

ACCENTE

Nu

pre

mereu... Prof. Anton Ionescu 
ar fi un alt exemplu. Cu o 

. nestinsă pasiune pentru atle
tism, in calitate de președin
te al comisiei de veterani 
din cadrul federației. $i, din 
cind in cind, reapare in sala 
de sport a Liceului „Spiru 
Haret“, fostul său loc de 
muncă... Prof. Stelian Gheor
ghiu, inegalabilul animator 
al baschetului printre copii, 
in fapt, creatorul minibas- 
chetului și al primului Cri
teriu Național al Pionierilor, 
este și astăzi un adevărat 
„pivot al federației", cum 
remarcă foarte bine, antre
norul Gh. Chiraleu. Un crea
tor de școală in acest sport, 
ca șt în schi, altă disciplină 
servită cu toată ființa sa, 
la toate eșaloanele de virstă.

Orașele patriei ne oferă, 
la rindu-le, exemple simi-

tare. Ne s 
Cornel Bar 
cu același c 
tinereții, ut 
pentru copi 
cebal“ din 
prof. Sigisr 
activ șt ac 
didactice 
Muscel, 
această 
dascăli 
nici pe 
de numele 
atitea reuși 
școlare in 1 
Timișoara, 
orașul de ; 
tre Darie, 
ștafeta, cu 
indrumind 
fotbal, bas 
gimnastică 
elevii din i 
țămint vile

Educația 
mente, o 
virstă. Sigt 
aceia care 
să aibă o 
pentru ea. 
îți oferă di 
muncii, act 
vlăstare tir 
dea sănăto 
La trup, 
Practicat 
exercițiul 
prin defini 
de a asig 
fără limite 
ton !

Săvinești, Mecanică Fină Bucu
rești, Argetex Pitești, Metalul O- 
limpia Plopeni, Chimia Brăila ; 
grupa a III-a — Constructorul 
Baia Mare, „U“ Farmec Cluj-Na- 
poca, CSM Bistrița, Textila Sebeș, 
Voința Sighișoara. Constructorul 
Hunedoara . gr ipa a IV-a — Tex
tila IAS Zalău, CFR Craiova. 
Industria Ușoară Oradea, AEM 
Timișoara. Electromotor Timișoi- 
ra și Voința Odorhelu Secu
iesc. Jocurile vor avea loc la 
Focșani (I) Brăila (II), Cluj-Na- 
poca (III) Și Timișoara (IV). 
Etapa a n-a. princip llă, cînd in
tră în competiție și divizionarele 
A, va avea loc între 29 și 31 ia
nuarie 1988, după cum urmează: 
grupa A, la Buzău — Rulmentul 
Brașov, Confecția București, Oțe
lul Glia ți și cîștigătoarea grupei 
I ; grupa B. te Brașov — Chimis
tul Rm. Vilee". Rapid București. 
Dorobanțul Ploiești și învingătoa- 
rea III ; grupa C, la Cluj-Napoca, 
— Mureșul Tg. Mureș, TEROM 
Iași, Constructorul Timișoara și 
învlngăto irea IV ; grupa D, la 
Ploiești — Ștlinta Bacău, Hidro
tehnica Constanța, CSM Indepen
dența Sibiu și eîstlgătoarea n. 
întrecerea, băieților. — ediția a

CUPA DAVIS
(Urmare din gag. 1)

IX-a — îș 
preliminar 
brie 1987, 
grupa I, . 
torul Bra 
CSU Ploie 
sin Vas-lu 
CSM Bor! 
Galați : Ir 
șa, Hidro: 
Bacău, Ce 
reștl, Arc 
Gal iți ; g 
Construct! 
merțul si 
li Bai '7 
Metalui I 
Odorhelu 
la Arad : 
Autoturisi 
Satu Mari 
șanî, Met; 
gul Arad 
pală, se ' 
24 ianua-r 
program : 
Steaua, 
Metalul I 
grupei I\ 
viște : Di 
Pitești, f 
Mureș și 
C, la Bis 
Mare, Di 
tatea CUi 
gătearea 
helu Seci 
mișoara, 
Săvinești 
II.

a Statelor Unite ale Americii. 
în al treilea rind, trebuie ținut 
cont, fără îndoială, de avanta
jul terenului.

Dar tricolorii noștri sînt ho- 
tărîți să facă tot ce este posi
bil pentru victorie.

Echipa este formată din Flo
rin Segărceanu. Adrian Marcu. 
Andrei Dîrzu și Mihai Vanță — 
care înseamnă cea mai bună 
componență a sa. Tenismenii 
noștri s-au pregătit intens în 
ultimele săptămîni în Capitală. 
„Meciul se anunță extrem de

greu, da: 
gat, ne-< 
cu, antri 
jucător 
Probabil 
chipă ca 
adică Se 
tru meci 
piui Si 
La rînd' 
Florin 
„Am b* *s  
rea suft 
acum d 
foarte n 
pentru t

CtȘTIGURILE TRAGERII PRONO
EXPRES DIN 15 IULIE 1987 
Categoria 1 : 1 variantă 100% 

— autoturism „Dacia 1300“ (70.000 
lei) șl 1 varientă 25% a 17.500 lei; 
cat. 2 : 4 vtrl 'nte a 14.112 lei ; 
cat 3 : 5’ a 1.177 lei ; cat. 4 : 
47,75 a 1.182 iei : cat. 5 : 138,25 a 
408 lei ; cat. X : 165 a 342 lei ; 
Z : 3.231,50 a 100 Iei.

REPORT LA CATEGORIA 
49.473 lei.

Autoturismu: „Dacia 1300“ 
revenit participantei Rostaș 
rița din com Baciu, jud. Cluj.

• Agend t săptămînii care abia 
a început are drept „cap de afiș" 
deosebit de îndrăgita TRAGERE 
EXCEPȚIONALĂ LOTO, ce va 
avea loc duminică, 26 iulie. Pen
tru a-i justifica ren urnele, este 
suficient să reamintim numai cî- 
teva dintre elementele formulei

Să uri 
zentativi 
să aștep 
șurarea

(Urmare din pag, 1)

C.J.E.F.S. Caraș-Severin, că pri
mul român medaliat la C.M. a 
fost reșițeanul Ion Micoroiu, 
care jn 1957 a urcat Ia Viena 
pe cea mai înaltă treaptă a po. 
diurnului laureaților in proba 
clasică de 200 bile mixte băr
bați. Și în prezent, echipele 
noastre continuă să furnizeze 
elemente de real talent, Maria 
Zsizsik, Gicuța Burci, Rodica 
Fulga, Lucian Străin și Sorin 
Tomescu fiind selecționați în 
loturile reprezentative"- Am a- 
flat de la interlocutorul nostru 
că frumoasa tradiție a jocului 
de popice este menținută de o 
so-lidă bază materială și uma
nă, mulți activiști voluntari cu 
experiență în identificarea și 
valorificarea resurselor proprii, 
oamenii fiind gata în orice mo
ment să pună umărul la întări-

rea secț
Iubito; 

Caraș-S, 
tradiția 
fotbal, i 
alte di" 
mas, ; ; 
liștij de 
baliștii 
cum și 
plormin 
ambele 
trograda 
mai pui
B. Iar
C. S.M. I 
a Scolii 
au căzui 
Repetat! 
țiilor d< 
în eșalo 
de fieca 
dreptățe 
ceste di: 
te de ci

&
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Punct final în sezonul juniorilor
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I
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cfiă 
;țte 
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. Trac- 

Prahova 
Mo Ido- 

>rghe și 
Ii-a, la 
ați Mîr- 
la, MU 
3 Bucu- 
I Rapid 
Oradea: 
ea, Co- 
Minaur 
c «dea, 
:riu Jtilaj 
a IV-a, 

Arad, 
Unio 

i Petro- 
li Strun- 
princi- 

re 22 și 
mătorul 
pitești : 
Uralov i, 
(ătoarea

Tirgo- 
, Daci i 
aș Tg.grupa 
ir Baia 
nlversi- I învin- 
i Odor- 
ca n- 
Relonul 

grupei

e ciștl- 
eOrges- 
iul ne- 
ioastre. 
eași e- 
’olonia, 
:u pen- 
și cu- 

Dîrzu". 
ichipei, 

spus : 
fringe- 
iropriu 
iregătit 

Sine, 
vanșă".
repre- 
ării șl 
desfă-

înță. 
udețul 
rit cu 
al, în 
let, în 
a ră- 
.. Jba- 

., fot- 
, pre- 
i Ex- 
lăieți), 
iu re- 
î sau 
•ivizia 
indbal 
ischet 
l.M.R. 
icund. 
orma- 
•eveni 
eșuat 

ie în- 
:ă a- 
epar- 
1 mă.

| Divizionarele A la căderea cortinei peste edit ia 1986/1987

I CONSECINȚELE UNUI START DEFECTUOS

I Credem că nu greșim afir- 
mînd că „destinul" Gloriei Bu
zău, a se citi retrogradarea ei, 
s-a decis încă de la Începutul 

î acasă de 
_ — și de Steaua, surcla
sată In primele 3 deplasări, 
cînd a primit 19 goluri (10 de 
la Dinamo, 3 de la Bacău, 6 de 
ia Vîlcea), Gloria s-a trezit după 
10 etape, cind Costică Moldo
veanu (venit de la Mizil) a pre
luat o echipă de la care fu
sese demis Marcel Pigulea, cu 
numai 6 puncte! O adevărată 
povară, pe care noul antrenor, 
modest și harnic, a căutat s-o 
„arunce peste bord", fără ca 
operația să-i reușească însă 
pe de-a întregul. Paradoxal, 

I a cîștigat mult la impre- 
artistică, printr-o cuteză

toare și masivă operație de în.

Itinerire, Gloria n-a izbutit nici 
o clipă să-și amelioreze situa
ția la „adevăr", fiind mereu o

I)> O «I.,,,«„ 1 <. IU 
gradare. încă 
tur, cînd se

I

Is-a uecis inca ae ia 
campionatului. învinsă 
F.C. Olt și de Steaus

I
I
I
I
Ideși 

sia

I
I
I

potențială candidată la retro- 
T mai mult. în re- 

_. _ . bănuia, logic, că
unele acumulări vor da roade, 
ea a adunat mai puține puncte 
decît in prima jumătate a în
trecerii (12 față de 13), obți- 
nînd numai 4 victorii (6 în tur). 
A pierdut, e drept, un meci 
mai puțin, s-a mai sustras 
eșecurilor catastrofale (cu ex
cepția acelui 0—7 de la Hune
doara), dar o îndreptare evi
dentă nu s-a produs decît la 
capitolul golaverajului (14—26
față de 17—40). ceea ce n-a a- 
juns, pentru că nu putea să a-

LA TllliMUl CAPITALILOR

(
17. GLORIA 34 10 5 19 31-66 25

• Puncte realizate pe teren propriu : 22 (a pierdut cite douâ 
cu F.C. Olt, Steaua, Dinimo și Petrolul, elte unui cu F.C.M. 
Brașov, F.C. Argeș, Oțelul și Sportul Studențesc) ; a obținut 3 
puncte în deplasare (două cu F.C. Olt unul cu Universitatea 
Craiova). .

I • Cel mai bun loc ocupat : 2—3 (prima etapă) : ciel mai slab
i loc : 13 (etipele a 3-a și a t-a).
I • Golgeterii echipei : Profir 6 goluri, Stoichiță 5. Timiș 4, 
i Stan 3. M. Sandu. Stoica și Teodorescu — cite 2, Cramer, Tran- 
i dafir, Balaban, șumulanschi, Marcu I, Tulpan șl Alexandrescu 
J — cite 1.
, • Jucători folosiți 31 — Profir 32 meciuri, Mircaa, Tulpan și
I Stoichiță — cite 30, Stoica 27, Stin 26, Timiș și Trandafir — 
' cîte 24, Teodorescu 20. Marcu II 16, FI. Grigore și Drăgan — 
, cîte 15, Cristian II,- Comănescu șl V. Marcel — oițe 14, Șumu- 
i lanschi, Alexandrescu și Ursa — cîte 12 Păun 10. Cramer 9, 
J Balaban 8, Ghizdeanu și Lazăr — cîte 7, Năstase, M. Sandu și 
i M ireu I — cite 5, I. Viorel 4. Zahiu 3, State 2. Tică și Caragea 
i — cîte 1. , 
j • Podiumul evidențiațiior 
i Profir 14. 3. Tulpan 11.

• Cartonașe galbene
' Mircea 5.
i • Cartonașe roșii : Cristian n (etapa a 17-a) și Teodorescu ' I 
i (etapi a 20-a).
’ • A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m : 3 transformate (Stoi- i
i chiță 2, Balaban), una ratată (Stoichiță); a fost sancționată cu 1 
i 6 penaltyuri : 5 transform ite. unul ratat. |
' • A expediat 329 șuturi (2122 aeisă — 107 în deplasare) i 
i dintre care 148 pe poartă (107 acasă — 41 în deplasare). i,

1. Teodorescu 16 remarcări. 2.

37 — 19 jucători : cele mal multe :

II — Comănescu, Tică (Bala- 
ban), Mircea, Tulpan (Marcu) 
— Stoica, Șumulanschi, Profir, 
Trandafir — Fl. Grigore, Cra
mer, pe de alta LAZAR — Mir
cea, Marcu, Trandafir Stoica — 
TEODORESCU, Stoichiță (UR
SA), STAN Tulpan — Profir 
(I- VIOREL). TIMIȘ, cei 6 ju
cători înscriși cu majuscule 
(Stoichiță reprezintă un capitol

Era etapa a 24-a, cind Gloria se afla pe locul 14, chiar după 
acest meci cu Victoria, pierdut la București cu 2—0

Foto : Aurel D. NEAGUI
I
I
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jungă, pentru salvare. Treptat, 
în pofida unor evoluții încu
rajatoare, formația buzoiană 
și-a pierdut (și din cauza lip
sei de experiență a „noului 
val") încrederea în forțele pro
prii, meciurile egale, de acasă, 
cu F.C. Argeș, Oțelul și Sportul 
Studențesc pecetluind retrogra
darea, atîrnînd mai greu decît 
victoria (unică în deplasare) 
realizată. în etapa a 20-a. ia 
Slatina.

Misiunea, mai mult decît difi
cilă, pe care și-o asumase Cos- 
tică Moldoveanu, aceea de a 
întineri echipa și, în același 
timp, de a o menține în prima 
divizie, n-a avut deci sorți de 
izbîndă decît pe jumătate. 
Că lucrurile au stat așa și nu 
altfel o demonstrează, clar, pa
ralela dintre „13“-le aliniat în 
etapa a 10-a și cel din etapa 
a 30-a. Pe de-o parte. Cristian

aparte) fiind noua generație 
Gloriei, pe care Moldoveanu 
promovat-o cu curaj, purtătorul 
ei de cuvînt numindu-se, vezi 
caseta alăturată, Adrian Teo- 
dorescu. Intre tur și retur, Glo
ria a renunțat, silită de împre
jurări (accidentări grave, retra
geri din activitate etc.) sau de 
bună voie, la 9 titulari (Comă
nescu, Șumulanschi, Balaban, 
Năstase. Tică, State etc.), acor- 
dînd „puteri depline" jucători
lor tineri, născuți în 1965 
(Ursa), în 1967 (Stan, Alexan- 
drescu) si 1968 (Teodorescu, Ti
miș, I. Viorel), cei din urmă 
încă juniori. Jocul echipei a 
căpătat, firește, viteză și cu
loare, dar nu, totdeauna, și con
sistență. Dacă, pe ansamblu 
Gloria a lăsat, de la etapă la 
etapă, o impresie plăcută, ea 
n-a rezolvat însă, din păcate, 
măcar două probleme, nesolu-

a 
a

ționare care a contat mult la 
socoteala finală. în ciuda cău
tărilor, linia de fund nu și-a 
găsit o formulă eficientă, iar 
postul de vîrf de atac, în jdeea 
unui puncher redutabil, „spin" 
în coasta apărărilor adverse, 
a însemnat mereu o... doleanță ! 
Simptomatic e faptul că, deși 
accidentat, după numai cîteva 
meciuri, Mircea Sandu a rămas 
să figureze pe locul 5 în cla- 
namentul golgeterilor Gloriei, 
deschis de un jucător (Profir) 
cu numai 6 goluri din 32 de 
meciuri !
. Tocmai tinerețea debordantă 
a echipei a făcut ca, în gene
ral, Gloria să fie privită cu 
simpatie în campionatul înche
iat. Numai că simpatia nu pu
tea ține loc de puncte, retro
gradarea fiind consecința iogi. 
că a unor erori maj vechi Ș*  
mai noi, dar mai ales mai 
vechi. Regretul cel mare e că, 
dacă ar fi reușit în tentativa 
lor de supraviețuire în ,,A“, ti
nerii din „Crîng" ar fi avut, 
probabil, un alt cuvînt de spus 
din toamnă. Așa, ca să parafra
zăm titlul unui roman celebru, 
ei n-au dansat decit o vară... 
Deși, la nivelul orașului și al 
clubului (cu un președinte pri
ceput, Ștefan Diaconu) s-au 
pus în mișcare multe energii 
și toate speranțele. Altfel zis. 
Gloria a ratat un moment de 
răscruce. Dar la fel de sigur 
e că astfel de momente se mai 
pot ivi. Totul e ca munca să 
domine lamentările, iar lucidi
tatea părerile de rău. Viața 
merge înainte, iar retrograda
rea face, uneori, parte din ea. 
Cu toate tristețile de aici 
decurgînd, ce trebuie însă tra
tate cu bărbăție și chibzuință.

O»Wiu IOANIȚOAIA

Săptămîna trecută, mai multe 
terenuri din București (toarte 
bine cele de la Voința și 
I.M.GF.) au găzduit meciurile 
unei competiții de tradiție. Tur
neul capitalelor la Juniori. Patru 
formații de peste hotare — Sofia, 
Fraga, Budapesta și Varșovia — 
ș! două echipe românești, sub 
denumirea de București I și 
București II, și-au disputat întîle- 
tatea,oferind celor prezenți în 
tribum (nu prea mulți, partidele 
Jucîndu-se pe terenuri de ia mar
ginea orașului) numeroase fize 
de fotbil bun, multe dintre ele 
încheiate eu goluri foarte fru
moase. Ordin ea este de acum bine 
știută. întrecerea a revenit echi
pei București H, urmată de for- 
mațiile orașelor Sofia, Pr iga, 
Budapesta. București I și Varșo
via. Primele louă echipe au fost 
și cele mai bune, detașîndu-se e- 
vldent de celalte patru. Dir; să 
răspundem la o întrebare fireas
că, pe care și-o poate pune orice 
iubitor al fotbalului : cum au ju- 
eat echipele noastre ?

BUCUREȘTI II — de fapt pri
ma echipă, o? valoire — a ciști- 
gat pe deplir meritat, etalînd un 
Joc aerisit, ofensiv, spectaculos, 
aplaudat. Cifrele o spun suficient 
de bine : trei jocuri, trei victorii 
clare, o duzină de goluri mar
cate, nici unul orlmit! Jumătate 
din cele 12 goluri le-l realizat 
Stanici, într-o vervă deosebită, 
jucătorul care s-a ridicat cu mult 
peste tot ceea ce au arătat cei
lalți. Alături de el. merită men
țiuni și ceilalți îndeosebi Minea. 
Ștefănieă. Bucur, Stan, SeJlmeșl 
S. Mihaa Moldovan. Această se-

în întrecerea de

le-cționată, 
sif varga 
va trebui

amrenată 
Și să-și

de lo- Vasile C raita, 
, etaleze toate atu-urlle In confruntările de la 

Concursul Prietenia, care începe 
în aceste zile în Cehoslovacia. în
trecerea de la Binska Bistrlca va 
fi cu adevărat edificatoare pentru 
acest talentat grup de jucători în perspectiva viitoarelor partide din 
preliminariile Campionatului eu
ropean Ă, cele cu U.R.S.S. (în 
deplasare) și Austria (pe teren propriu).

BUCUREȘTI I a terminat pe le
cui 5. evoluînd foarte ștab în me
ciurile cu Sofia (mai ales) și 
Fraga. Echipa centrului olimpic 
Viitorul București (antrenori Nl- 
oolae Belizna și Ștefan Barbu) 
n-a putut face față rigorilor unei 
competiții intern iționaie. A avut 
o apărare penetrabllă (a primi*  
opt goluri) și un atac destul de 
steril (doar patru goluri Înscrisă, 
dintre care unul din penalty) în 
care un singur jucător a căutat 
să realizeze ceva : Plohl. Din pă
cate, această ecMipă «-a... eviden
țiat șl prin joc dus peste limitele 
sportivității și numai îngăduința 
arbitrilor a făcut ca mal mulți 
jucători al ei să nu vadă carto
nașul roșu. Vrem să fim bine în
țeleși. Nu-1 deloc vorba de joc 
aspru, bărbătesc, permis de re
gulament, <5 de intrări foarte pe- 
riculo ise, care se puteau solda 
cu accidentări. Părerea noastră 
este că dacă această echipă s-ar 
fi întărit cu cîțiva buni Juniori 
bucureșteni, altele ar fi fost re
zultatele ei.

Lourențiu DUMITRESCU

la Cîmpulung Muscel

UN ECHILIBRU APROAPE PERFECT
Săptămina trecuta juniorii n 

au avut misiunea de a trage de
finitiv cortina peste scena compe- 
tiționa’ă 1986—87 La încheiere i*  
turneului final al Campionatului 
Republican, care s-a desfășurat 
la Cîmpulung Muscel, podiumul a 
fost următorul : 1. METALUL
BUCUREȘTI, • Constructorul 
Iași, 3. industria Sirmei Cimpia 
Tur zii. Dincolo de ace istă ierar
hie, să punctăm și alte aspecte 
desprinse din derularea ultimei 
faze a respectivei competiții.

In primul rînd s-a înregistrat 
un pronunțat echilibru, conferit 
cit se poate de ,-ugestiv de cele 
trei remize in tot atîtea partide. 
Cu alte cuvinte cele trei meri
tuoase echipe c «llflcate la acest 
turneu fina’ au șvut șansa pri
mului loc poziție care a suris 
în cele din urmă formației Meta
lul, grație numărului mai mare 
de goluri marcate. Apropo de po
diumuri, vă vom prezenta și al
tele... Vom începe cu acela al 
„impresiei artistice" : 1. industria 
Sirmei, 2 Metalul, 3. Constructo
rul. De ce echipa antrenorului 
Dionisi Crăciun 7 Pentru că ea 
a jucat cel ma- ofensiv, a mizat 
manevrînd cu ibilitate în jumă
tatea adversă, beneficiind șl de 
un conducător de joc inspirat și 
cu calități peste nivelul „junio
rilor 11“ (Șandru) și de o „aripă- 
vîrf“ impetuoisă și tehnică, este 
vorba de Ulesan. Podiumul „dis
ciplinei tactice" ", 1. Metalul, 2. 
Industrie Sirmei. 3. Constructorul. 
De ee echipa antrenorului Marian 
Debre ? Pentru că ea a „desenat" 
mai eficient și într-o paletă mai 
largă de exprimări, în ultimă in
stanță posedind și știința jocului 
la rezultat (jucătorii ei de bază 
au fost Ruse. Badea, Dumitrescu 
și Enache) Podiumul .combati-

vitățil" : 1. Constructorul, 2. In
dustria. Sirmei, 3. Metalul. De 
ce echipa antrenorului Constantin 
Jamalschi 7 Pentru că ea a supli
nit unele minusuri la capitolul 
tehnico-tactic printr-o m ire dă
ruire în joc avînd o nebănuită 
forță de a reveni atunci cînd era 
condusă pe tabela de marcaj, a- 
îlindu-se în prim-plan în ambele 
finaluri : ..................
respectiv, 
buni : V.
țeanu).

Trăgînd 
poate spune că acest ultim tur
neu final a avut un bun nivel 
tehnic și tactic dar mal ales 
spectacular, precum și momente 
de suspans, cire au fost trăite 
din plin și de spectatorii din 
Cîmpulung Muscel, ei avîind aten
ția încordată la maximum pînă 
în penultimul minut al turneului, 
cînd V. Condurache a transfor
mat penalty ui acord it de justețe 
de arbitrul piteștean C. Sorescu 
(cu cea mai bună prestație din
tre arbitrii care au oficiat, cei
lalți doi fiind I. Alexe șl A. Pe
trescu).

Au fost oferite premii speciale 
— celui ma< bun portir : Tudora 
(Metalul), celui mai tehnic jucă
tor, au fost doi : șandru (indus
tria Sirmei) și V. Condurache 
(Constructorul : celui mai tînăr 
jucător : fleu (Metalul).

O propunere pe care am fă
cut-o și anul trecut, după turneul 
de la Bușteni : Ia ultima fază a 
competiției să participe patru e- 
chipe și nu trei ca pină acum, 
pentru a se evita unele suspiciuni, toat: formațiile calificate 
să aibă condiții egale de joc și de 
refacere.

a refăcut de la 0—1 și,
2—4 (oamenii cei m ii 
Condurache și Dochi-

linie șl adunînd se

Adrian YASILESCU

REZULTATELE MECIURILOR RETUR DIN BARAJUL PENTRU DIVIZIA C
Duminică s-au disputat parti

dele retur din cadrul barajului 
pentru promovarea în Divizia C.

suri ferme pentru racordarea 
la nivelul marii performanțe.

Cauzele care au blocat ascen
siunea echipelor de seniori sînt 
cam aceleași. Să le enumerăm 
pe cele principale în ordinea 
pe care am stabilit-o cu parti- 
cipantii la ancheta noastră :

1. Numărul redus de cadre 
tehnice care lucrează efectiv în 
secțiile afiliate. Marea majori
tate a profesorilor de educație 
fizică cu specializare în hand
bal, fotbal sau volei se rezumă 
la catedrele din școlile respec
tive, iar centrele de inițiere 
sînt conduse de instructori. Ba 
mai mult, au scăzut simțitor o- 
rele de handbal, fotbal, volei 
sau baschet din cadrul colec
tivului sportiv, ca și cel al 
cercurilor pe ramură de sport 
din cadrul școlilor. Și încă 
ceva ; s-a desființat catedra de 
baschet de la CSȘ Reșița.

2. Lipsa unui sprijin cores
punzător din partea organelor 
locale cu atribuții și, a condu
cerilor unor școli, instituții sau 
întreprinderi care au secții de 
performanță,

3. Echipele continuă să se

confrunte cu destule dificultăți 
materiale (terenuri, echipament, 
mingi). De pildă, secția de fot
bal a C.S.Ș. Reșița, principala 
pepinieră a celor 3 echipe di
vizionare B și 6 de categoria C 
din județ, dispune de un „drep
tunghi" neregulamentar de zgu
ră, formația clubului școlar a- 
vînd acces pe terenul gazonat 
al Stadionului Gloria numai le 
meciurile oficiale din campio
natul juniorilor. în această ul
timă problemă ar fi de adus, 
desigur, în discuție și „mina" 
de gospodar, inițiativa, autogos- 
podărirea etc.

Cînd am abordat discuția 
despre perspectivele acestor 
jocuri, interlocutorii au adus 
mai multe argumente în favoa
rea unei apropiate revitalizări, 
punind pe prim-plan forța tra
diției și suflul nou care străba
te rîndurile celor chemați să 
contribuie la afirmarea 
plinelor „cu 
voleibalistele 
ransebeș au reușit, prin talent 
și muncă, să cîștige campiona
tul republican de junioare, re
virimentul lor părind să însemne

disci-
mingea". Astfel, 
de la CSȘ Ca-

tocmai ziua de miine a sportu
lui îndrăgit. De asemenea, pro
movarea echipei de fotbal Glo
ria în „B“, alături de CSM Re
șița și Metalul Bocșa. Multe 
speranțe își pun iubitorii spor
tului în centrele de pregătire 
și inițiere înființate la Reșița 
(handbal, fotbal, baschet), Ca
ransebeș (volei, handbal, fot
bal), Moldova Nouă (fotbal, 
handbal), Herculane, Anina, 
Oravița (handbal). Oțelul Roșu 
(handbal, volei). Și a mai in
trat în tradiția sportivă din a- 
ceastă zonă a țării un joc — 
tenisul de cîmp, a cărui bază 
s-a pus acum cinci ani la CSȘ. 
Reșița (antrenor — prof, Ti- 
beriu Miklo, ajutat de instruc
torii Cornel Toader, Ott Walter 
și Gheorghe Avarvarei), care au 
și dat 5 elemente lotului repu
blican de copii Și juniori, pe 
Antoanela Voina, Mirela Vlădu- 
lcscu, Simona Petru, Corneluș 
Toader și Bogdan Peia.

Să sperăm că în județul Caraș 
Severin se va trece și cu mai 
multă rîvnă la treabă, pentru 
valorificarea tradițiilor în jocu
rile sportive.

Iată rezultatele înregistrate, 
transmise de corespondenții noș
tri din localitățile respective:

Moldosin Vaslui — Avîntul Liești 
5—0 (1—0); în tur: 0—1; A.S.Ș.A.I. 
Botoșani — I.T.A. Celuloza P. 
Neamț o—2 (0— ) ; 0—2 ; Com- 
pref Constanța — Săgeata Stejarul 
Tulcea 6—2 (3—0) • 2—2 ; Autome- 
canica Reșiț. — Jiul A.C.H. Tg. 
Jiu 3—1 (3—0) ; 2—1 ; Lacul Ursu 
So vata — Filatura Fălticeni 2—1 
(1—0) ; 3—1 Oțelul Roșu Călă
rași — Montana Sinaia 0—2 (0—1); 
0—3 ; Auto Timișoara — Minerul 
Urioani 1—0 (0—0) ; 2—0 ; Some
șul Odorer — Cuprom Baia Mare

Chimia Victo- Gh. Gheor- 
carpați Co- 
Toplița 3—I 
București — 
4—0 (3—0) ;

1— 1 ; A.S.A. Buzău — Autobuzul
Laminorul Focșani 3—0 (2—0) ;
2— 1 ; Voința Oradea — Motor
I.M.A. Arad 1—1.................... * ’
Sporting Slatina — goviște 1—5 (0—;) ; 0—5 ; A.S.A. 
Craiova — Edilul
(0—1) : 1—0 ; Șuri mul Sebeș — 
Textila Cisnădie 9—4 (0—1) ; 0—1; 
Hebe Singeorz Băi — Construc
ții Montaj Cluj-Napoca 2—0 
(0—0) ; o—1.

1—3 (1—S' 1— ; c.
ria — Mecon Mun. 
ghiu-Dej 0—0 ; 0—1 ; 
vasna — Mureșul 
(2—1) ; 0— : I.M.G. 
Laminorul Zimnicea

A.S.A. Buzău

(1—0) : 0—3 Petrolul Tir-
Fîteștî 1—3

O NOUĂ SELECȚIE 
LA CLUBUL DINAMO

aceste zile, la Dinamoîn _ . _ _ _ . _
se încheie prima acțiune de 
selecție a copiilor — jucă
tori de cîmp, la care au 
participat pînă acum peste 
1 000 de candidați. (Ultima 
zi : 23 iulie).

fncepînd de mîine și pînă 
sîmbătă, inclusiv, va avea 
loc o nouă selecție — cea

vorSe 
născuți 
aseme- 

„examinați" și 
născuți între

rezervată portarilor, 
putea prezenta copiii 
în anii 1974—1977. De 
nea, vor fi 
adolescenții 
anii 1970—1973.

Prezentarea, în fiecare di
mineață, la ora 9, pe tere
nul de zgură dintre arena 
Dinamo și arena Victoria.



UNIVERSIADE'^ COMPORTAREA REPREZENTANȚILOR
TINERETULUI STUDIOS DIN ROMANIA
COMENTATA ELOGIOS DE AGENȚIILE

INTERNATIONALE DE PRESA
ZAGREB, 20 (Agerpres). — 

Comentînd rezultatele celei de-a 
14-a ediții a Universiadei de 
vară de Ia Zagreb, corespon
denții agențiilor jnternaționale 
de presă subliniază, între altele, 
și remarcabila performanță a 
sportivilor delegației studenților 
din România, care au obținut 
43 de medalii, dintre care 21 de 
aur, 12 de argint și 10 de bronz, 
situîndu-se pe locul al treilea, 
din peste 120 de țări partici
pante.

Sînt remarcate în comentariul 
agenției Taniug atît rezultatele 
de ansamblu ale echipei româ
ne, cît și realizările individuale, 
menționîndu-se acel uimitor 
tur de forță reușit de tnotătoa- 
rea Noemi Lung, cîștigătoare a 
7 medalii (5 de aur și 2 de 
bronz) precum și evoluția ta
lentatei sale coechipiere, Anca 
Pătrășcoiu, care a cucerit două 
medalii de aur, două de argint 
și una de bronz.

Agenția Prensa Latina evi-

dențiază ca pe o autentică stea 
a Universiadei de la Zagreb pe 
atleta Paula Ivan, învingătoare 
la interval de 24 de ore în di
ficilele curse de 1500 m și 3000 
m, în timp ce comentatorul a- 
genției China Nouă relevă înal
ta pregătire tehnică și fizică a 
loturilor românești de caiac- 
canoe si canotaj academic, care 
au dominat întrecerile obțlnînd 
10 medalii de aur.

Se poate spune că examenul 
Universiadei a fost trecut_ cu 
„magna 
sportivii 
lor fiind 
condiții 
tn toate ____ ___ ___
studios din România socialistă-

In majoritatea probelor la 
care au participat în cadrul 
Universiadei de la Zagreb, spor
tivii români au înregistrat re
zultate de talie mondială, noi 
recorduri ale Jocurilor, demon- 
strînd putere de luptă, dăruire 
în concurs, spirit de fair-play, 
bucurîndu-se de prețuirea și

cum laudae" de către 
români, performanțele 
rezultatul excelentelor 
de pregătire asigurate 
domeniile tineretului

spe-admirația spectatorilor și 
cialiștilor prezenți ia întreceri.

final pe 
26 medalii 
de argint, 
bronz ; 2.
de aur, 33 

21 medalii

Iată clasamentul 
medalii : 1. S.U.A. 
de aur. 19 medalii 
24 medalii de 
U.R.S.S. 25 medalii 
medalii de argint. _ 
de bronz. 3. România 21 me
dalii de aur, 12 medalii de ar
gint, 10 medalii de bronz; 4. 
Italia 12—8—10 ; 5. R. P. Chi
neză 9—9—12; 6. Iugoslavia
7—7—5 ; 7. R. D. Germană
5—3—5 ; 8. Ungaria 5—2—5 ; 
Marea Britanie 4—1—4 ; 10.
Olanda 3—10—8 ; 11. R. F.
Germania 3—5—5 ; 12. Bulga
ria 3—4—1 ; 13. Japonia
3—3—6; 14. Polonia 3—1—2 ;
15. Cuba 1—3—2 ; 16. Ceho
slovacia 1—2—2 ; 17. Grecia
1—2—1 ; 18—20. Australia. Bel
gia, Noua Zeelandă 1—1—4) ; 21. 
Spania 1—0—1 ; 22—24. Maroc, 
Norvegia, Portugalia 1—0—0
etc.

9.

■HaHB
SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

MARICICA PUICA, ÎNVINGĂTOARE ÎN OLANDA
AMSTERDAM, 20 (Agerpres). 

— In cadrul concursului inter
național de atletism desfășurat 
în localitatea olandeză, Henge- 
lo, sportiva româncă Maricica 
Puică, a cîștigat proba de 5 000 
m cu timpul de 15:23,48, care 
constituie cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului.

Rezultate înregistrate în con
cursul masculin : 100 m : Calvin 
Smith (S.U.A-) — 10,21 ; 800 m: 
Jose Luis Barbosa (Brazilia) — 
1:43,89 ; 5000 m : Doug Padilla 
(S.U.A.) — 13:22,34 ; triplusalt: 
Willie Banks (S.U.A.) — 16,93 m; 
400 m garduri : Edwin .Moses 
(S.U.A.) — 48,08; 400 m : Mi
chael Franks (S.U.A.) — 44.89.

FLORI ȘI FELICITĂRI
PENTRU ÎNVINGĂTORI

..după speclaculosul „sprint final“ al canotorilor și alleților

ȘAHIȘTII IN ÎNTRECERI -
BUDAPESTA, 20 (Agerpres). 

După două runde, In turneul in
terzonal de la Szlrak (Ungaria), 
în fruntea clasamentului se află 
sovieticul Salov și americanul 
Christiansen, cu cite 2 puncte.

Rezultate din runda a doua : 
Adorjan — Salov 0—1; Ander
son — Allan 1—0 ; Christiansen 
— Velimirovici 1—0 ; Hjartar- 
son — Nunn remiză ; Todorce- 
vicl — Liubojetfici remiză; 
Bouaziz — Beliavski 0—1. Mi
hail Marin a întrerupt, în pozi- 
zie complicată, cu americanul 
Benjamin

VARȘOVIA, 20 (Agerpres). — 
In prima rundă a turneului in
ternațional feminin de la Na- 
lenchowe (Polonia), Eugenia 
Ghindă a cîștigat la Jecinska, 
Kaczorowska a învins-o pe Ga- 
vrilakis, Baumstark a pierdut 
la Hajkova, iar Sikora a remi
zat cu Muslimova.

tn turneul masculin, în run
da a treia, Adrian Negulescu a 
obținut remiză în partida cu 
Przevoznik.

TURUL CICLIST

MECI DE BOX PENTRU 
TITLUL MONDIAL

A leții și canotorii, sportivi 
care ne-au reprezentat în ulti
mele zile de întreceri ale J.M.U. 
de la Zagreb, au sosit pe Aero
portul Internațional Otopeni du
minică noaptea, tirziu, la ora 
cînd ziarele — obosite de fuga 
lor prin rotative — odihneau în 
sădi poștali, la ceasul cînd din
spre Balotești vîntul de cîmpie 
aducea zgomot de combine gră
bite in a face loc, în miez de 
vară șt de noapte, celei de a 
doua recolte. In primăvară, cu 
schiturile lor cele lungi, cano
torii „araseră" in lung și-n lat 
aria de ape din Siliștea Snago- 
vului, prima recoltă obținută in 
acest sezon dovedindu-se a fi 
deosebit de bogată : 5 medalii 
de aur și una de argint, cuce
rite în finalele de pe pista nau
tică de la Jarun In frumoasa și 
tot mai bogata vitrină cu trofee 
a țării a: lefii aveau să aducă 
de la Universiadă 4 medalii de 
aur. 2 de argint și 2 de bronz.

Veniseră, așadar să-i intim-

pine, să-i felicite, să le strîngă 
mîinile aspre de truda vîslitu- 
lui, să le ofere frumoase bu
chete de flori noilor campioni 
mondiali universitari la atletism 
și canotaj, mulți iubitori ai a- 
cestor două 
tanți ai 
C.N.E.F.S., 
specialitate, 
care făceau .
notorii : Steaua, Dinamo, Olim
pia, Metalul, Voința, C.N.U. 
Construcții efc. • Cum a fost ? 
întrebăm • Bine, răspunde a- 
tleta Paula Ivan, dublă campi
oană uiversitară. ca la noi, pe 
Stadionul „23 August”, în zi de 
caniculă. Dar ceva mai ...cald. 
Sigur, sînt fericită că am învins 
atît în proba de 1500 m. cit și 
tn cea de 3000 m. Fericită^ și 
emoționată : flori, felicitări... 
Apoi, din nou flori și felicitări, 
desigur intr-un cerc mai res
trîns, cu soțul meu prezent aici, 
la aeroport, eu antrenorii și 
colegii de la clubul Olimpia,

sporturi, reprezen- 
U.A.S.C.R. și ai 
ai federațiilor de 
ai cluburilor din 
parte atleții și ca-

• FIȘIER • FIȘIER •
ATLETISM • Masculin : 200 m: 

1. Wallace Spearmon (S.U.A.) 
20.42 ; 1500 m : 1. U. Fulbrugge 
(R.D.'.) 3 :44,87 : 400 mg: I. Da
vid Patrick (S.U.A.) 48,76 : triplu
salt : Charlie Simpkins (S.U.A.) 
17.16 m: disc: I. Randal Heisler 
(S.U.A.'(S.U.A.- 62,38 m ; decatlon : 1.
Siegfried Wentz (R.F.G.) 8348 p ; 
feminir. : 200 m : 1. Gwendolyn 
Torrence 'S.U.A.) 22.44 : 4X100 m: 

42,91 ; 5 km marș : 1. 
(R.P. Chineză) 21:51,50 : 

Irina Kostiucenkova
1. S.U.A.
Li Suj 
suliță : 1.
(U.R.S.S.) 66.72 m.

Viktoria Mllvidskaia (U.R.S.S.) — 
Iva Budarova, Nora Bajcikova 
(Cehoslovacia) 7—5, 6—2 ; dublu
mixt : Sabrina Go les, Bruno Ore
sar (Iugoslavia) — Leila Meski, 
Andrei Olkovski (U.R.S.S.) 6—2. 
6—3.

VOLEI • Finale, masculin : Iu
goslavia — R.p. Chineză 3—0 (11. 
11, 9) ; feminin : R.P. Chineză — 
U.R.S.S. 3—1 CT3. —12, 6, 14).

veniți să mă întîmpine, să-mi 
ureze la mulți ani. Da, astăzi 
20 iulie am împlinit 24 de ani...

• Cum a fost ? întrebăm in 
continuare • Bine, răspunde 
canotoarea Marioara Popescu, 
medaliată cu aur în proba de 
simplu (open), ca la noi pe 
Snagov, la școala românească 
de canotaj — TOATE ECHIPA
JELE PE PODIUMUL DE PRE
MIERE ! Sigur, sînt fericită și 
emoționată : flori, felicitări... 
Apoi, din nou felicitări, desigur 
într-un cerc mai restrîns, cu 
soțul meu Dimitrie Popescu, 
medaliat șl el cu aur în proba 
de 4+1 rame, cu antrenorii și 
colegii de la Steaua, veniți să 
mă întîmpine, să mă felicite și 
pentru reușita examenelor de 
la I.E.F.S.
• Cum a fost ? • Bine, răs

pund și ceilalți medaliați cu aur 
la Jocurile Mondiale Universi
tare ’87 : atletele Liliana Năs
tase și Marieta Ilcu, canotoarele 
Maria Sava Anișoara Bălan, 
Veronica Cogeanu, Doina Ciu- 
canu, Anișoara Minea, ramerii 
Vasile — ’
pescu, 
Robu, 
Neagu 
fericiți, emoționați, dornici 
a ne pregăti pentru 
mari intreceii de a 
prin fapte condițiilor 
de muncă, învățătură

PARIS (Agerpres). — In 
meci pentru titlul mondial de 
box la categoria ușoară (ver
siunea WBC), pugilistul mexi
can Jose Luis Ramirez l-a în
ving la puncte pe americanul 
Terrence Alli. întâlnirea a a- 
vut 
ta).

Ioc la Saint Tropez (Fran-

FINALA DE TENIS 
LA NEWPORT

NEW YORK, 20 (Agerpres). 
— în finala turneului interna
țional feminin de tenia de la 
Newport (Rhode Island), ju- 
cătoarea americană pam Shri
ver a învins-o cu 6—2, 6—4 pe 
coechipiera sa Wendy White.

AL FRANȚEI
Etapa a 18-a a Turului ciclist 

al Franței, disputată contracro- 
nometru individual între Car- 
pentras și virtul Muntelui Ven- 
toux, a revenit rutierului fran
cez Jean-Francois Bernard, în
registrat pe 36,500 km cu tim
pul de 1.19:44. Pe locul 2. ia 
1:39, s-a clasat columbianul 
Herrera, unul dintre specialiștii 
recunoscuți ai „munților” (n.n. 
de altfel, la această oră. el o- 
cupă primul loc în clasamentul 
cățărătorilor). Pe celelalte locuri 
fruntașe au sosit : Pedro Del
gado la 1:51, Fabio Parra la 
2:04 și Ștephen Roche la 2:19 
etc. Fostul lider al Turului, 
francezul Charles Mottet s-a 
clasat pe locul nouă, la 3:58. 
Evident această etapă a produs 
serioase perturbări clasamentu
lui general, prima fiind aceea 
că Mottet a schimbat tricoul 
galben cu Bernard și, apoi, 
neașteptata apariție a irlande
zului Roche pe poziția a dona, 
după ce fusese la un pas să 
abandoneze întrecerea. Intre 
primii clasați, din rîndurile că
rora vor fi aleși, probabil, lau- 
reații, diferențele sînt acum de 
minute. Dar ce contează ele ia 
această oră ? Bernard are acum 
79.39 :03, Roche este la 2:34, 
Mottet la 2:47, Delgado la 3:56, 
Herrera la 8:18 etc. Dar pînă 
la Paris mai e !...

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT O
Finlandezul 
a stabilit 

mondial la 
pentru ju- 
în cursul

ATLETISM • 
Juha Laukkanen 
un nou record 
aruncarea suliței 
niori, realizlnd 
unui concurs disputat la Joutsa 
performanța de

BASCHET • 
țional masculin 
s-a încheiat cu

79.46 tn.

Tomoioagă, Dimitrie Po- 
Dorel Năstase, Valentin 

Florin Micu, Dragoș 
și Dănuț Dobre. Sîntem 

de 
viitoarele 
răspunde 
minunate 
și sport.

Vasile TOFAN

Turneul lnterna- 
de la Singapore 
victoria formației 

sovietice Spartak Moscova, care 
a întrecut în finală cu scorul de 
73—53 echipa vest-germană Optim.

SCRIMA • Prima probă a 
Campionatelor Mondiale de scri
mă de la Lausanne, cea de flo
retă masculin, s-a încheiat cu 
victoria sportivului vest-german 
Mathias Gey, care în finală a dis
pus cu 10—5 de compatriotul său 
Matthias Behr. Medalia de bronz 
a revenit Italianului Federico 
Cervi, 10—3 cu Yehuda Carmi, 
din Israel.

POLO • tn turneul de la Stut
tgart, selecționata Spaniei a între
cut cu scorul de 1.2—9 (2—3, 3—0, 
3—2, 4—4) formația Franței, iar
R.F. Germania a dispus cu 12—9 
(3—1, 3—4, 3—2. 3—2) de echina 
Australiei.

TENIS • In finala turneului 
de la Indianapolis, contind pen
tru „Marele Premiu", suedezul 
Mats Wllander l-a învins cu 7—5, 
6—3 pe compatriotul său Kent 
Carlsson. Tenismanul spaniol 
Emilio Sanchez a terminat învin
gător în turneul de la Bordeaux, 
în finala căruia l-a întrecut cu 
5—7, 6—4 6—3 pe Ronald Asenor 
(Haiti).

BASCHET • Masculin, semifi
nale : Iugoslavia — Spania 100—69 
(52—34), . S.U.A. — Cuba 88—70 
(43—45) : finala ; Iugoslavia — 
S.U.A. 100—85 (50—38) ; pentru
locul 3 : Spania — Cuba 80—79 
(36—43) ; clasament 7 1. Iugosla
via. 2. S.U.A., 3. Spania, 4. Cuba, 
5. Bulgaria, 6. U.R.S.S., 7. Ca
nada. 8. Cehoslovacia.

FOTBAL • Finala t U.R.S.S. — 
Coreea de Sud 5—0 (4—0) ; pen
tru locul 3 : R.p.D. Coreeană — 
R.P. Chineză 3—0 (0—0) ; clasa
ment : 1. U.R.S.S.. 2. Coreea de 
Sud, 3. R.p.D. Coreeană, 4. R.P. 
Chineză, 5. Olanda, 6. S.U.A., 7. 
Uruguay. 8. Japonia.

POLO « Finala : Italia - Cuba 
15^—14 ; pentru locul 3 : Iugosla
via — U.R.S.S. 13—6 ; clasament : 
1. Italia, 2. Cuba. 3. Iugoslavia. 
4. U.R.S.S., 5. S.U.A., 6. R.P. Chi
neză. 7. Ungaria, 8. Japonia.

SĂRITURI In APA a Masculin, 
platformă : 1. Li Kongzheng-----
Chineză 631,71 p ; 2. Tong 
(R.P. Chineză) 6’0.61 ; 3. G. 
govadze (U.R.S.S.) 588,18 p.

tenis • Finale, simplu

(R.P.
Hui 
Cio-

TBivis • Finale, simplu mas
culin : Bruno Oresar — Igor Sa
rici (ambii Iugoslavia) 6—3, 6—0, 
6—0 ; dublu feminin : Leila Meski.

STARTUL CU NUMĂRUL 5
tn acest intersezon, dedicat (mii ales) trans

ferărilor, portarii par sâ fie mai la preț ca ori- 
cînd. De cînd, de pildă, polonezul Josef Mlynar- 
ckyz a sugerat că n-ar fi chiar „foarte legat" 
de F.C. Porto, cu care a clștlgit ultima ediție a 
C.C.E. (în paranteză fie spus, ca șl antrenorul 
Artur Jorge, care a optat pentru Matra Racing 
Paris, fostul Racing Club Paris), el e dat o» „si
gur" ba la Anderlecht, ba la Stuttgart (unde a 
venit, ca manager, Arie Haan) bi la Benfica 
(spre a colabora cu brazilianul Carlos Pareira. 
care l-a înlocuit, pe b mea tehnică, pe englezul 
John Mortimer) etc. In prim-plan se află, de 2—3 
săptămînl, șl Walter Zenga, goalkeeperul oare 
nemulțumit de achizițiile făcute de Internazio- 
nale (practic, doar belgianul Sclfo), a iverti- 
zat că nu-și va reînoi contractul cu echipa mi
laneză, motivînd că ,,în asemenea condiții (n.n 
cu trimitere la faptul că principalele idversare 
ale lui Inter s-au întărit considerabil Juventus 
ou Rush, Milan cu van Baston și Gullit, Roma 
cu Voller, Napoli cu Careca etc.), n-avem cum 
să contăm în lupta pentru viitorul scudetto !“. 
Prohibii că Zenga, 27 de ani, ar fl și optat pen
tru un alt club dacă n-ar fi fosț speriat, după de
clarațiile avocittilui său. Plermasslmo Pornaro 
de numeroasele scrisori și telefoane de amenin
țare venite, bănuiește poliția, din parte i „tifosi- 
lor“ lui Inter !

Sigur e că, spre surpriza generală, unul din
tre veteranii fotbalului englez, internaționalul

I
(91 A) Peter Shilton, a semnat zilele icestea un 
contract pe 3 ani cu nou promovata Derby 
County, ba încă, susțin cei avizați, un contraot 
foarte avantajos pentru el. De ce, cum ziceam, 
) mirat acest al 5-lea start al lui Shilton, care a 
mai apărat pînă acum la Leicester, Stoke City, 
Nottingham Forest șl Southampton ? Simplu : 
pentru că el a împlinit 38 de ani. vîrstă la care. 
nu-I așa, te gîndești mai degrabă li retragere 
decît la continuarea activității „pe termen lung", 
tntr-o frumoasă și (pînă în prezent) stimulativă 
rivalitate cu Chris Woods (Glasgow Rangers) 
pentru titularizare în poarta „naționalei" Angliei, 
visînd să treacă granița celor 100 de selecții, 
Shilton însuși a căutat să explice Interesul cu 
care e înconjurat. „Mulți se arată nedumeriți, 
a zis el, nu de faptul că Robert Maxwell (n«n. 
președintele IUI Derby County) ml-a oferit un 
ingajament. olt de banii propuși de acesta. Ei 
comit însă o eroare fundamentală atunci cînd nu 
socotesc că suma respectivă se îndreaptă către... 
2 jucători. Nu zîmbițl : totdeauna eu m-am an
trenat dublu față de coechipierii mei și tot du
ble, cel puțin, au fost riscurile la care m-im 
expus. Altfel spus, dacă plata se face după 
muncă, apreciez că eu șl Derby sîntem chit !“.

Dacă o oarecare lipsă de modestie poate de
ranja, merită reținut „secretul" longevității spor
tive a portarului Shilton, care nu e altul, lesne 
de dedus, decît munca.

Ovidiu IOANIȚOAIA

• Aflată în turneu in R.F. Ger
mania. echipa de fotbal Dinamo 
București a învins cu scorul de 
5—0 (1—0) formația vest-germană 
SV Hermeskeiler.
• Rezultate înregistrate în 

competiția internațională „Cupa 
de vară — Inter-toto" : Karl 
Zelss Jena — Vasas Budapesta 
2—2 ; Hammarby Stockholm — 
FC Magdeburg I—0 ; Wlsmut Aue
— Ujpest Dozsa 3—0 ; Tatabanya
— Bellinzona 2—0 ; Ruda Hvezda 
Cheb — Etar Tîrnovo 3—2.
• într-un meci Internațional a- 

mical disputat în orașul austriac 
Grăz, formația locală Sturm a 
învins cu scorul de 3—2 (2—1) se
lecționata Ungariei i
• Meciurile din sferturile de 

finaiă ale Campionatului Mondial 
pentru echipe de Juniori II (ju
cători pînă la 16 ani), competiție 
ce se desfășoară în Canada, s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — Franța 3—2 ; 
Cote d’Ivoire — Qatar 3—0: Ni
geria — Australia 1—0 ; Italia — 
Coreea de Sud 2—0.

In semifinale. selecționata 
U.R.S.S. va întîlni formația Cote 
d’Ivoire, iar reprezentativa Nige
riei va juca în compania echi
pei Italiei.


