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NOI SPihAMTE 
DUPĂ CAMPIONATUL.. 
SPERATELOR ÎNOTULUI

In timp ce fruntașii natației 
noastre juvenile se aflau la ora 
ultimelor preparative pentru 
Campionatele Europene de ju. 
niori, care încep mîine la Ro
ma, un alt eșalon al speran
țelor înotului — juniorii II — 
urcau pe bloc-starturile bazi
nului din Brăila, disputîndu-și 
întîietatea în cadrul Campiona
tului Național al respectivelor 
categorii de vîrstă. A fost, 
după cum subliniază antrenorul 
federal Dan Ionescu, o între
cere de nivel ridicat, bine or
ganizată, în care s-au remar
cat, printre alții, Dragoș Bă- 
cescu, Marius Crișan, Carmen 
Roșiorii, Gina Coman, Diana 
Ureche, Caria Negrea, Beatrice 
Coadă, Liana Coman, Georgiana 
Ștefan. Bogdan Constantin 
(un băiat de 14 ani înalt de 
1,93 m), mulți dintre ei corn, 
ponenți ai lotului pentru Con
cursul Prietenia.

Cele mai multe titluri la ca
tegoria 14 ani le-a cucerit hu- 
nedoreanul Marius Crișan : 100 
și 200 m fluture, 100 și 200 m 
spate — ambele cu noi recor
duri (1:01,99, respectiv 2:13.25). 
200 mixt. Patru probe a cîștigat 
ploieșteanul Dragoș Băccscu. cu 
noi recorduri la 50 m liber

REZULTATELE DE PRESTIGIU 
ALE SPORTIVILOR NOȘTRI LA UNIVERSIADĂ, 

PREMISE FAVORABILE
PENTRU C.M. SI C.E. DIN ACEST AN

După 15 zile de întreceri 
(scrima și fotbalul au debutat 
chiar cu'trei zile înaintea fes
tivității de deschidere), dumini
că seara, pe stadionul Dinamo 
din Zagreb, a căzut cortina 
peste uriașa scenă a Universia
dei '87, scenă pe care au evo
luat peste 5000 de competitori 
din peste 120 de țări, inedit 
spectacol de sunet, culoare și 
lumină. Pe fundalul tineresc al 
încurajărilor entuziaste venite 
din tribune (atletismul a deți
nut recordul de spectatori, bas
chetul, gimnastica și înotul fă- 
cînd și ele săli pline, la Jarun 
sporturile pe apă, caiacul-ca- 
noea și canotajul, aduceau mii 
de spectatori, țn timp ce, sur
prinzător, fotbalul își diminua 
treptat atracția, ma; ales după 
ieșirea din cursa medaliilor a 
reprezentativei gazdelor), din 
întrecerea purtătorilor tricou- 
rilor naționale, veniți de pe 
toate continentele in arena Uni
versiadei, țîșnea lumina marii 
performanțe și cei mai buni 
urcau pe podiumul de premiere. 
Printre aceștia s-au aflat me. 
reu ■ reprezentanții sportului u. 
ni vers; tar românesc, cei care(Continuare in pag 2-3)

Valorosul nucleu al popicarilor» împreună cu nelipsita suporteri 
— cu tofi tovarăși de muncă.

Reportajul nostru ia „Electromureș“

și-au adus o contribuție de 
prim-plan — recunoscută și 
subliniată ca atare de presa in. 
ternațlonală. de organele locale 
ale mass.mediei, în conferințele 
de presă desfășurate în centrul 
de ja Vjesnik — la obținerea 
unor rezultate de înaltă valoare 
mondială, la ridicarea standar
dului performanțelor și a gra. 
dului de spectaculozitate a în
trecerilor.

Astfel, delegația tineretului 
studios român la cea de a 14-a 
ediție a JM.U. și-a făcut pe 
deplin datoria, infățișind opi
niei sportive internaționale o 
imagine dinamică a potențialu
lui mișcării noastre sportive, a 
capacității sale competitive, la 
cea mai mare întrecere poli
sportivă a acestui an preolim- 
pic, România obținînd un bilanț 
de mare rezonanță și prestigiu 
in lume — 43 medalii, din care 
21 de aur, care o și situează, 
de altfel, pe podiumul clasa
mentului general, în urma pu
ternicelor delegații ale S.U.A. 
și U.R.S.S. (care s-au aflat pe 
locurile fruntașe și la ediția 
precedentă, Kobe ’85), dar tna. 
intea unor multe alte delegații, 
mult mai numeroase, ca de e- 
xemplu, Italia, R.P. Chineză, 
R.F.G., Cuba. R P.D. Coreeană, 
Coreea de Sud, Franța, Marea 
Britanie, Brazilia, Nigeria. Ja
ponia, Canada și bineînțeles 
țara gazdă, care a aliniat ța

Paul SLAVESCU
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22 de ani de strălucite împliniri

și in plan sportiv

(Continuare In pag a 4-a)
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ClND PRINTRE REALIZĂRI SE NUMĂRĂ
Șl 0... CUPĂ A CAMPIONILOR EUROPENI

Este clar, n-am nimerit prea 
bine, tocmai azi, la „Electromu- 
reș“; tocmai azi însemind alte 
cîteva delegații anunțate, două 
ședințe operative, revizuirea 
spațiilor din expoziția proprie 
în scopul expunerii și a celor 
mai noi produse din gama scoa
să de această veritabilă citadelă 
a electronicii românești, apoi o 
„Olimpiadă a electroniștilor" 
care-1 așteaptă pe ing. loan Ol
tean, directorul întreprinderii, 
pentru a da „startul festiv". E- 
xact emblema acestei olimpiade, 
agățată de reverul halatului, ne 
atrage atenția —. un „șarpe" 
portocaliu, puțind sugera la fel 
de bine o rezistență electrică, 
meandrele unui complicat cir
cuit integrat sau M-ul inițială 
al rîului ce a dat și numele ju
dețului. îl privim, în timp ce 
directorul, cu două telefoane în 
(numai) două mîini, încearcă să 
susțină tot atîtea conversații 
concomitente. De fapt trei, fi
indcă din timp în timp coboară 
tonul, șoptindu-ne un grăbit „re- 
venfi, vă rog, spre prînz. Sper 
să fiu ceva mai liber". Pentru 
ca apoi, punind ambele recep
toare în furcă, să repete fraza 
cu glas tare. Interval suficient 
ca, de acum să se afle cu... 
mina pe clanță. Abia apucăm 
să spunem „țtiti. numai un mi- 
nut-două, am dori să discutăm 
pu(in desvre asociația sportivă 
a întreprinderii...“ Ușa, abia 
crăpată, se închide brusc la loc, 
mina părăsește elanța, vocea 
urcă., o octavă : „Asociația

ați spus ?! S-avem iertare, în
treprinderea noastră are nu a- 
sociație. a! club sportiv. Iar 
despre clubul nostru nu se poa
te discuta un minut-două. Așa 
că... luafi loc

Tonu' nu admitea replică, am 
luat loc și am notat : încă îna
inte ca asociația să devină club, 
deci să crească, pe merit, în 
rang, sportul făcea parte din 
viața întreprinderii. De la du
minicalele ieșiri ale colegilor de 
muncă pe malurile Mureșului 
— la acțiuni turistice ample, de 
la diferitele competiții intersec
ții — la primii pași spre spor
tul de performanță. Date mai 
amănunțite ? „Cum să nu. ni le 
va furniza însuși președintele 
clubului va sosi îndată". Ușa,

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. 2-3)
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Sala de sport din Reșița

Bazinul de înot din Pitești

Șiragul de succese înregistrate în ultimii 22 de ani de 
mișcarea sportivă românească, ilustrat și de bogatul 
tezaur de medalii cucerite de reprezentanții tării 

noastre la cea de-a 14-a ediție a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de la Zagreb (43 — dintre care 21 de aur) reflectă 
cu pregnantă grija deosebită a conducerii partidului și 
statului, personal a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretarul general al partidului, strălucit conducător al 
României socialiste moderne, proeminentă personalitate

(Continuare in nag 2-3)

La încheierea sezonului de rugby (II)
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AMBIȚII LĂUDABILE, NU TOTDEAUNA FINALIZATE
• Știiii(<i Petroșani râmînc una din echipele constante • ascendentul de comportare 
al Politehnicii lași • Spertul studcnțcsc-Construc(ii și-a îndeplinit obiectivul
propus... •Performanta" Gloriei București: In cfluforca celui

După ce, intr-un prim co
mentariu a fost analizată evo
luția fruntașelor Diviziei A de

derațiuni vizînd celelalte for
mați competitoare.

ȘTIINȚA PETROȘANI (locul

de a! șaselea antrenor!

O fază „aprinsă" din meciul Rulmentul Bîrlad — Politehnica 
Iași, finala „Cupei României" din acest an, in care cele două 
formafii s-au angajat mult mai convingător decit în partidele 
de campionat... Foto : Florin ȘCHIOPU — Bîrlad
rugby jn campionatul care s-a 
încheiat, astăzi ne propunem 
să facem cîteva scurte coșiși.

Divkionarclc A de fotbal M cfidcrca cortinei

peste ediția 1986/1987

! (in pag. 2-3, o retrospectivă asupra comportării echipei < 
Chimia Rm. Vîlcea) .

3, în seria I) a fost echipa pre
zentă aproape constant jn pri
ma jumătate a clasamentului 
Explicația de fond : o tot mai 
rodnică participare a... purtă
torului de cuvînt al echipei, 
fostul internațional M. Ortele- 
can, lingă conducerea tehnică- 
O surpriză plăcută — C.S.M 
SUCEAVA (seria I). pe tocul 4. 
același și pentru CONTACTOA- 
RE BUZĂU (seria a Il-a). Kug- 
byștii din Țara de Sus a Mol
dovei. net maturizați față d? 
anii precedenți. au reușit să 
tacă fată cu brio chiar si unor 
echipe situate pe podiumul 
campionatului (Steaua și Gri. 
vița Roșie), In ce-j privește pe 
buzoieni. ei rămin exponenții

unui rugby viguros, pe un fond 
constructiv-combinativ, asa 
cum au demonstrat în majori
tatea partidelor și în special cu 
Farul, Știința Baia Mare și Di
namo. Pentru C.S.M. SIBIU 
(seria I), locul 5 reprezintă un 
ușor regres, explicabil, jn prin
cipal, prin șocul suferit de e. 
chipă, prin schimbarea (nedo
rită) a conducerii tehnice. In 
schimb.-jn cazul POLITEHNI
CII IAȘI (seria a Il-a) ocupa
rea aceluiași loc marchează un 
ascendent de comportare pe ca
re antrenorul Vaieriu lrimcscii 
îl „vede" și mai convingător 
prin două argumente : lotul 
foarte tinăr de care dispune și 
londițiile excelente asigurate 
La care am adăuga noi colabo
rarea cu ceilalți tehnicieni 
ieșeni, P. Vizitiu. D. Gheor
ghiu, Em. Crișan etc. Un pro
gres poate fț considerat și lo
cul 6 pe care s-au situat 
SPORTUL STUDENȚESC-CON- 
STRUCȚII (scria I) si UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA (se
ria a 11-a). în pofida unor osci
lații io tur, studenții bucu- 
reștenî au avut forța necesară 
pentru a se regăsi și a încheia 
campionatul pc o poziție care 
îi asigură participarea, la vii. 
toarea ediție. în rîndul prime
lor 12 echipe, deci în elita rug- 
byului. La fel ca și studenții 
din municipiul de pe Bega ca
re. cum ține să ne asigure an
trenorul emerit Dumitru (Tili) 
Ionescu. ..pregătesc terenul pen-

Tiberiu STAMA

(Continuare ia pao 2-3)
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politică a lumii contemporane, 
nostru condiții minunate de viață 
lorma și pregăti multilateral pe cei 
tivității de performanță.

Splendida afirmare internațională a performerilor noș
tri a avut ca solid fundament și puternica dezvoltare a 
bazei materiale a mișcării sportive românești. în anii care 
au trecut de la istoricul forum al comuniștilor, clin iulie 
1965, de cînd în fruntea partidului a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceausescu, ctitorul României moderne, baza ma
terială a sportului a crescut in mod spectaculos, la ni
velul tuturor județelor. S-au înălțat noi săli și stadioane, 
bazine de înot, mari complexe sportive. Peste 15 000 de 
amenajări pentru practicarea organizată, sistematică, a 
exercițiului fizic și sportului se află astăzi în patrimoniul 
mișcării sportive românești, oferite tineretului, oamenilor 
muncii. Prin Daciadă, competiția sportivă națională, creată 
din inițiativa seeref^rnlni general al partidului, aproape 8 
milioane de iubitori ai sportului au prilejul să facă tre
cerea de Ia activitatea sportivă dc. masă la cea de per
formanță, să își vadă împlinite cele mai înaripate năzuinți.

Ceea ce s-a realizat, în planul construcțiilor sportive de 
anvergură, este cu adevărat impresionant. La Rîmnicu Vîl- 
e#»9 sî Bistrița. Ia Mare si laș», la Tulcea șî Alexan
dria, la Timișoara. Bacău ș.a au apărut noi și noi lăcașuri 
ale sportului, care ilustrează cu toată convingerea sprijinul

TINEREȚE l-ARĂ BĂTRiNETE !

Campionatele de atletism ale veteranilor

In cadrul Daeiadei s-a desfă- 
șurat în Capitală. pe Stadionul 
Tineretului ce* de a dpua ediție 
a Campionatelor Naționale de atle
tism ale veteranilor. A fost o 
competiție reușită, înainte de 
toate prin aceea că a însemnat o 
demonstrație palpabilă a dragos
tei pentru mișcare a unora dintre 
foștii atleți es&lonați pe Categorii 
de vîrstă -• Subite’em că printre 
participări ți (din mai multe lo
calități din țară;- s-au aflat 
trei f o șt’ ‘amnioni naționali, 
vremea 
Ș-erban 
Constantin ...... 
Ferdinand Moscovici.

Iată rezultatele care oricum 
contează acum în mai mică mă
sură, dar pe care le publicăm cu 
intenția de a stimula eforturile 
de autodepășire ale atleților...

FEMEI : CAT. >5—39 ANI : 100
m : Ruxandra Cernea .(URBIS). 
15.2. Natalia Mihoc (AS B. Mare) 
15,4 : 400 m : Maria Stern (Arctic 
Găești)' 1:15.8 Cernea 1:19.2 • 
3000 m : Mihoc .2:59, ioana Stan 
(Arctic Găeșți) 13:50 ; lungime : 
Maria Măză-oeanu (Arctic Găești) 
3,48 m, Mariana Oarfă (URBIS) 
2,63 m ; greutate • El. Moldovea- 
nu (Metalul) 10,42 m. Zo:a Marin 
(URBIS) 6,10 m: CAT. 45—49 
400 m : Ileana Moscovici (A» B. 
Mare) 1:45,4 El. Pagu (URBIS) 
1:54.2 ; CAT 50—54 ANI : 100 m : 
Maria Orc (URBIS) 18,7. Vero
nica Popescu (URBIS) 18.9; .400 
m : Orosz 1:30.4 Popescu 1:32,2.

BARBAȚi • ^AT. 40—44 ANI : 
100 m : Gero szekeres (Constr. 
Tg. Mureș) 12.5 Tr. Popescu (AS 
Gura Foii) 13,0 : 400 m : Marin 
Oprea (Arctic Găești) 58,5. Szeke
res 61,0 • 1506 m : Nic. Năstase
(Șt Găești) 5:03.0. Lad. Szoke 
(Brașov) 5:20.; 5006 m : loan Rusz 
(CS Mureșul) 17:10.0. Em. Arsene 
(Brașov) 20:05.0 -• lungime : Tr.

Și 
în 

tinereții lor săritorul 
Ciochină, aruncătorul 

Crețu și alergătorul

Popescu 4,7b m Nic. Mirza 4,54 
m ; greutate : Adr. Belciug (UH- 
BIS) 9.23 m, Ion Nistor (Arctic 
Găeșth 7,74 tn ; CAT. 45—49 ANI: 
100 m ; Șerban Ciochină (CAU) 
12.8, Lad. Szoke 14,2 ; 400 
Szoke 1:07,0. Tibor Ferenczi (Sf, 
Gheorghe) 1:10,0: 1500 :~
Năstase 5:03,0 Szoke 5:20.0 ; 5000 
m : Iosif Szabo (Tg. Mureș) 
18:09,0. Marin Stanciu (CIL Pi
pera) 18:54.0 ; greutate : Adr. Io- 
nescu (URBIS) 9.16 m ; lungime: 
Ciochins 5,66 m ; CAT. "" 
ANI : 100 m : Iile Ivanovici 
tic Găești) 13,8 ; Marin 
(URBIS) 15,2 ; 400 m : Ion 
(Cluj-Napoca 1:05,4, stei. 
(URBIS) 1:12,6 : 1500 m :
Stancu (URBIS; 5:20 0, Stei. Tai
nă 5:24,0 ; 5000 m : Iosif Heciko 
CB. Mare) 19:25,0, Vasile Moldo
vean u (ITB) 20:37,0 ; greutate : 
Constantin Crețu (Metalul) 12,92 
m, Nic. Dinuț (Univ. Buc.) 6.88 
m ; CAT. 55—59 ANI : 100 
Aurel Mocanu (IPA Buc.)
Gh. Bogdan (Arad) 15,3 ; 400 m î 
Mocanu 1:02,4 Stoian ~ '
(ASP Buc.) 1:10.0 ; 1 500 m : Tr. 
Popa (URBIS) 5:21.0. St. Crăciun 
5:25.0 : 5000 m : Tr. Popa (URBIS) 
18:19.0 Mihai Drăghici (St. Gl.) 
19:50,0 : greutate : Nic. Titamuca 
(Roman) 7,12 m. Ion Samoilă
(URBIS) 6,12 m : CAT. 60—64
ANI: 400 m : Ferd. Moscovici (.AS 
B. Mare) 1:16,0, M. Gujbă 1:29.2 ; 
1500 m : Gh. Bogdan (A>râd) 6:Q,6.0. 
Mihai Gujb? (Electra Buc.) 6:58,0: 
greutate: C-tin Vasilescu (URBiS) 
6,66 m Mii. Buligan (URBIS) 
5.71 m ; CAT. 65—89 ANI : 100 m : 
Nic. Soare (Galați) 19,4, C-tin Co- 
roma (Roman) 20,2; 5 000 m: C-tin 
Pagu (URBIS) 20:42.0 N. Soare 
20:42,0 ! ! : CAT. 70—74 ANI : 5000 
m : ion Gliga (URBIS) 28:02.0. 
Sig. Botoș (URBIS) 28:12,0. Cel 
mai vîrstnlc concurent a fost Io
sif Kasnn (URBT-) de 85 an’ 
28:54.0 ! (R. VIL.)

m :

m

Nic.

50—51 
(Arc- 
Stan 

Dulea 
Taină

Al.

m :
13.4.

Crăciun

C. M. de box pe echipe (seniori)

IN MECI RESTANȚA, FARUL CONSTANȚA-A.E.M. TIMIȘOARA 9-3
La Constanța, în fața unei a- 

sistențe numeroase, s-a dispu
tat partida restantă din cadrul 
Campionatului Național de box 
pe echipe (seniori), Intre pugi- 
liștii de la Faru] din localitate 
și cei de la A.E.M. Timișoara. 
Așteptată cu deosebit interes, 
avînd in vedere valoarea spor
tivilor din ambele formații, 
întîlnirea. de bun nivel tehnic, 
a fost cîștigată de gazde cu 
9—3. Dintre meciuri, s-a des
prins cel al „semigreilor" 
Pamfi) Fedea (Farul) și Dumi
tru Senciuc (A.E.M.). Timișo
reanul, care este campionul ca
tegoriei, a condus ostilitățile a- 
proape în permanență și se în-

drepta sigur spre cîștigarea 
partidei, dar în ultimul minut 
de luptă, Fedea a plasat o lovi
tură la stomac și Senciuc a 
fost nevoit să abandoneze. Ce
lelalte rezultate, în Ordinea 
categoriilor (primii sînt gaz
dele) : N. Romeo p.p. C. Biaga, 
A. Ivan b.p. G. Voichiță, V. 
Sadin b.p. I. Tănase, L. Ivan 
b. ab. 2 S. Mocanu, C. Vclea 
b.p. V. Grad, FI. Roșioru p.p. 
Gh. Pirvănescu, M. Constantin 
b p. R. Savu. V. Mihai b. ab. 3 
M. Oprian, V. Damian b.p. D. 
Gontariu, V. Popa p.p. P. 
Mertoiu.

Corne] POPA — coresp.

(Urmare din pag. 1)

(25,61) și 100 liber (56,17), pe 
primul loc și la 400 m liber si 
mixt. Triplă învingătoare a 
fost bâimăreanca Adriana Bo. 
di — 100 și 200 m fluture, 400 
m mixt, iar de două ori pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului 
de premiere au urcat Carmen 
Roșioru („ea confirmă că este o 
veritabilă speranță a înotului 
brăilean", spunea și corespon
dentul nostru Tr. Enache) — la 
400 și 800 m liber, bâimăreanca

SPERANȚELOR ÎNOTULUI
Carmen Ciobotaru și bueureș- 
teanul Dumitru Stavrositu (Lie. 
37) — în probele de bras, altă 
băimăreancă, Bianca Muller — 
100 liber și 200 m mixt, timișo- 
reahea Camelia Șuba — 50 li
ber, 100 m spate. La 200 m spa
te (f) s-a impus Monica Otel 
(Lie. 37 Buc.), iar la 1500 m 
liber — arădeanul Ladislau 
Soldhegyi.

Clujeanca Diana Ureche — 
care se pregătește în cadrul 
Centrului Olimpic Baia Mare 
— a fost performera numărul 1

Patinoarul artificial clin Galați
acnrdat de partid și de stat mișcării sportive, îndrumarea 
permanentă de care s-a bucurat și sc bucură sportivii noștri 
fruntași, cadrele care îi îndrumă Și ii pregătesc. Toate 
acestea oleră un puternic stimulent pentru întîmpinarea eu 
noi și noi izbinzi a marilor evenimente politice din acest an 
— ziua de 23 August, Conferința Națională a Partidului și 
cea de-a 40-a aniversare a Republicii — pentru a se acționa 
cu și mai mult avint, cu clan revoluționar, pentru transpu
nerea în viață a marilor obiective stabilite de Congresul 
al XlII-lea al partidului.

La sfîrșiiui săptămânii trecu
te, Sala Sporturilor din Deva 
a găzduit finalele Concursului 
Republican de lupte libere re
zervat juniorilor II (cădeți), ]a 
care au fost prezenți aproape 
170 de concureriți. La sfîrșitu] 
unor întreceri frumoase, spec
taculoase, în care mulți dintre 
cei mai mici luptători âu dove
dit cunoștințe tehnice aprecia
bile, au fost cunoscuți cei . 11 
noi cîștigători.

Sportivii constănțeni s-au 
remarcat, prin comportarea ge
nerală ocupînd primul ioc în 

. clasamentul pe județe. La aceas
tă . reușită, merite deosebite re
vin antrenorului Vasile Dusa.

doi dintre elevii săi devenind 
ciștigătorii la categoriile lor.

Iată învingătorii la cele 11 
categorii de greutate : 40 kg — 
Ionel Neamțu (C.S.Ș. Deva), 43 
kg — Ion Opriță (C.S.Ș. Deva), 
47 kg — Istvan Demeter (C.S.Ș. 
Reghin), 51 kg Gabriel Ciucă 
(C.S.Ș. 2 Constanța), 55 kg — 
Dumitru Faină (C.S.Ș. Oradea), 
60 kg — Marcel I’uchin (A.S. 
Vulcan București), 65 kg — 
Laurențiu Ciucă (C.S.Ș. 2 Con
stanța), 70 kg — DorcI Dolga 
(Vagonul Arad), 76 kg — Mir
cea Năsălcan (C.S.M. Cluj-Na- 
poca), 83 kg — Vasile Anghe) 
(C.S.Ș. Unirea lași), 95 kg — 
Virgil Bercea (C.S.Ș. 2 Galați)

LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE RUGBY
(Urmare din nag. I)

tru a repeta, poate chiar în 
proxima ediție a competiției, 
maxima performanță — ciști. 
garca campionatului".

De la locul 7 în jos, aproape 
toate echipele au făcut efor
turi deosebite pentru a păstra 
contactul cu... Divizia A Ca
zul lui T.C. IND, CONSTANȚA 
și ce] al M.G.-ului BUCUREȘTI. 
Două echipe care reprezintă 
importante unități economice în 
care rugbyu] este încurajat cu 
mult aplomb. Surprinde, pe un
deva, locul 8 al RULMENTU- 
l.UI BÎRLAD (seria I). Antre
norul Petre Florescu motivea
ză pr,n aceea că „lotul de care 
a beneficiat nu s-a angajat, cu 
toate disponibilitățile fizice, în 
toate meciurile". Oricum este 
o „lecție" pentru un colectiv care 
cucerind de două ori consecu
tiv „Cupa României", în 1986. 
în finală cu știința Baia Mare, 

și anul acesta, cu Politehnica Iași, 
constituie nu numai mîndria 
întreprinderii de rulmenți, ci și 
a orașului. Și ar trebui să fie 
și în cazul campionatului ! RA
PIDUL (seria a II-a), care tră
iește prea mult prin „sufletul" 
principalului său susținător, ing. 
Udriște, și maj puțin prin cel 
al jucătorilor, nu putea nădăj
dui ia o poziție superioară lo
cului 8 și pentru că nu s-a a- 
juns încă la o decizie defini
tivă in privința responsabilității 
wndueerii tehnice. Ceea ce ar 
fi de dorit să nu se repete și 
în viitor. Neconcludente, pozi. 
țiile UNIVERSITĂȚII „16 FE
BRUARIE" CLUJ-NAPOCA (se
ria I) și GLORIEI OLIMPIA 
P.T.T. ARAD (seria a II-a), am
bele pe locul 9, 
legați organic, de 
două decenii, de 
chipelor (prof.
respectiv ing. P. 
care n-au fost jn
exprime convingător, nici chiar 
la meciurile susținute pe teren

■propriul Este și cazul lui 
'U.A.M.T. ORADEA sl mai puțin 

- al GLORIEI BUCUREȘTI (am.
bele pe locul 10), care deține 
o „performanță" unică în Divi. 
zia A : intr-un interval de 2—3 

‘ ani a schimbat nu mai puțin
de 5 antrenori (D. Dumitrescu.
M. B'.ăgescu. M. Gavrici, Ed 
Suciu. Șt. Popescu) ; iar acum 
caută un al 6-lea !...

Pornind de la o

TRANSFE
prin a reproduce 
dintr-o scrisoa-

cu tehnicieni 
niai bine de 
destinele e-

Al, Paloșanu. 
Bonțea), dar 
măsură să se

a categoriei 13 ani. Ea a obți
nut nu mai puțin de șapte suc
cese în cursele individuale, u- 
nele încheiate cu timpi real
mente promițători 
50 m liber, ' 
liber, ,
Ia procedeul spate (a mai cîști- 
gat probele de 100 m fluture 
și cele de mixt). Ploieșteanul 
Alexandru Ioanovicj și băimă- 
reanul Cosmin Breban au ter
minat învingători de cîte patru 
ori (100 și 200 m spate, 100 m 
liber, 200 m mixt, respectiv 50 
și 400 m liber, 100 și 200 m 
fluture), două reșițence de cîte 
două ori: Caria Negrea — 400.

97 7Q la 
1:00,30 la Î00 m 

1:08,36, respectiv 2:27,90

Vom începe 
citeva rindur 
re p . care frei tineri dintr-o 
eomună vrînc ană au trimis-o 
nu demult redacției noastre : 
„în anul 1986 scria în ziar că 
(N.N. le. 3 mare competiție de 
masă), la categoria «tineri 
peste 19 ani de ia sate», a cîș
tigat locul I pe țară, Ia tenis 
de masă tovarășul Mareș Ion, 
inginer agronom la C.A.P. Go
lești, jud. Vrancea. Din cu
riozitate, am dorit să-I vedem 
și noi pe CEL MAI BUN (s.n.) 
tenisman din tară, dar am a- 
flax eă la C.A P. ~ “
lucrează 
dată un 
hi final, 
șeală de 
cesta, în 
în ziar (n.n. 
toare a competiției) 
că, la faza pe țară, 
printre participanți 
s-a aflat și ingi
nerul agronom Ma
reș Ion, de la 
Golești, jud. Vrancea, 
torul de anui trecut al 
I. Ne-am interesat din 
C.A.P. Golești și am aflat că 
nu există nimeni cu acest 
nume acolo...* Nu l-au găsit 

acolo, nici în vreun alt 
de muncă din comună, 
printre consătenii 
printre navetiști.

nimeni din conducerea

GoIești nu 
și nu a lucrat nicio- 
tânăr cu acest nume, 
am zis că* e o gre- 
tipar... Dar anul a- 
1987 apare

la ediția
din nou 
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mai 
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suc< 
cart

lor,
Mainici 

mult, 
comunei nu știa de acea reu
șită sportivă la nivel național, 
cu trimitere directă la ...Go
lești, fiindcă nici „autorul" ei 
(de ce oare.?) nu o adusese la 
cunoștință localnicilor. Sem
natari scr’so-ii au mers, to
tuși mai departe, „în necu
noscut", și curiozitatea lor a 
avut parte ele o surpriză cu 
totul neplăcută : inginerul 
Mares Ion ui.a și aceeași per
soană cu cîștigătorul finalei 
din 1936 a competiției respec
tive, participant și în 1987 la 
întrecerea „celor mai buni", 
locuiește in Focșani și lucrea
ză la întreprinderea metalur
gică din atest municipiu. 
Identificare certă, verificată 
șl de noi la'fața locului. Toate 
indiciile confirmă „mutația- 
(prin fals) a tînărului inginer 
din secția ..Laminarea profi- 
lel-or mijlocii1 a întreprinderii 
menționate, ca... agronom pe 
ogoarele unui C.A.P. din ju
deț. O .mutație", după unele 
opinii (nicidecum dintre cele 
autorizate din comună), cu o 
...acoperire și anume o pre
supusă sau pretinsă viză de 
flotant pe buletinul de identi
tate valabilă (se subînțelege:

mîn 
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REPORTAJUL NOSTRU LA „ELE
(Urmare din pag 1)

redeschisă o clipă, se reînchide: 
„Să nu u-t, e important. Pasiu
nea pentru sport a celor citeva 
mii de „electromureșeni" se vă
dește și in unele din produsele 
întreprinderii — simulatorul de 
ochire pentru, tir, instalația e- 
lectrică a saunelor, „copiers“-ut 
ce ușurează munca de secreta
riat a multoi mari competiții, 
instalația automată pentru po
picarii, De altfel, și avem în in
cintă, construită cu mîinile 
noastre una din cele mai mo
deme popicarii din țară. Pregă- 
tindu-se pe ea fetele noastre au 
adus in țară o Cupă a Campio
nilor Europeni, după ce cuceri
seră trei titluri de campioane 
naționale. E ceva, nu Este, 
sigur că este ; numai că... nu 
mai avem cui să-i spunem a- 
cest lucru, directorul se află 
deja în hol. Revine însă la fel 
de fulgerător : „Și mai notați, 
vă rog, e foarte important. La 
noi sportul de performanță și-a 
putut face apariția datorită ți
nui buchet de mari pasionați. 
Cum ar fi loan Toader. „sufle
tistul cu popicele", Gheorghe 
Biro, ..sufletistul cu luptele", 
Mircea Todea, „sufletistul cu 
voleiul". Șl dacă tot m-am în
tors, mai scrieți vă rog, e foarte 
important, că noi nu luăm 
„nume" din alte părți, avem 
sportivi formați numai din co
pii crescuți de noi. Care, dacă 
ajung la o bună valoare, îi dăm

cu multă bucurie loturilor na
ționale ori cluburilor mari. 
Mergem, cum s-ar spune, pe 
sens unic".

Sosește președintele clubului 
,,Electromureș‘, Nicolae Năsău- 
dean. Aflăm „datele mai amă
nunțite" promise : 18 secții pe 
ramuri de sport, dintre care 15 
de nivel național. Mîndria clu
bului — desigur, popicarele. 
Aurelia Serdean și Doina Te- 
gean fiind și ’ vicecampioane 
mondiale la seniori, iar Marcela 
Șopterean campioană mondială 
la junioare. Antrenorul Alexan
dru Sereș face, hotărît ’lucru, o 
treabă de nădejde. Sălile sînt 
pline șt la meciurile echipei 
masculine de volei (Divizia A, 
antrenor Nicu Pop) ori la hand
bal (Divizia A, antrenor Ștefan 
Orban), la galele de box (doi 
campioni naționali de juniori) 
și de lupte (Divizia A). Patina
jul vitează a „scos" și el doi 
campioni naționali, ca și ciclis
mul (Mihai Orosz fiind consi
derat un talent cu totul deose
bit). Secția de motociclism are 
un vicecampion național la 
clasa 250 cmc (Gabor Bella), în 
timp ce automobilismul este 
reprezentat cu succes de echi
pajul 1. Banc — A. Trozner în 
Campionatul Național — Divizia 
A de raliuri. Vom aminti și de 
secțiile Truntașe și ele, de ho
chei, navomodele. șah, alpinism, 
după care vom iuți... condeiul, 
pentru a nu-i impacienta pe 
iubitor fotbalului de la Elec-

ti 
O
F

d
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800 m liber și Deti Maigarth — 
la bras, cîte o victorie înregis- 
trînd brăileanca Gina Coman 
— 200 m fluture (2:21,20), bucu. 
reșteanul (C.S.Ș. 1) Matei
Giurcăneanu — 200 m bras, plo
ieșteanul Silviu Anastase — 
100 m bras, băimărenii Tiberiu 
Revezs — 1500 m liber și Ar
tur Nagy — 400 m mixt.

Dintre sportivii de 12 ani. si- 
bianca Liana Coman a realizat 
cinci victorii — trei cu recor
duri : la procedeul bras, 50 m 
fluture (30,82 — record) și
100 m fluture (1:07,38 — rec.), 
200 m mixt (2:27,95 — rec.), re- 
șițeanul Bogdan Călinescu a

cîștigat patru curse — 50 m 
liber, 100 m spate. 200 și 400 m 
mixt, iar cite trei : brăileanca 
Beatrice Coadă — 100 m liber 
(1:01,21, record), 400 m liber 
(4:36,53. rec), 800 m liber, re- 
șițeanca Carina Tărăpoancă — 
400 m mixt (5:11,46, record^, 
100 și 200 m spate, alt reșițean, 
Flavius Păun — 100, 400 și 1500 
m liber Suceveanul Radu Do- 
roftej s-a impus în probele de 
bras, cîte un succes obținînd 
reșițenii Manuel Checeg — 
100 m fluture și Ivan Visato- 
vici — 200 m spate, hunedorea- 
nul Cornel Purcar — 50 m
fluture.
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întrucîtva, retrogradarea Chi
miei Rm. Vîicea era previzibi
lă. Echipa se înscrisese pe o 
curbă descendentă, zbătindu-se. 
din greu, in ultimele ediții de 
campionat ca să evite căderea 
in „B" (locul 13 in 1984—85, lo
cul 14 în 1985—86). Doar vio
lența „șocului" din recentul 
campionat încheiat mai poate 
să surprindă, căci Chimia s-a 
clasat pe ultimul loc absolut In 
toate clasamentele (oficiale și 
neoficiale). Să le luăm pe rind, 
plimbind, deci, aceeași cifră 
„18“, în clasamentul general, 
in cei de „acasă". în cel din 
„deplasare", jn cel al „discipli
nei" (iritarea determinată, bine
înțeles, de impasul valoric), In
tr-unui al „ofensivei" (cele maj 
puține șuturi expediate la poar
ta adversă). Și pentru ca seria 
să fie întreagă. Chimia s-a cla
sat pe ultimul loc și în cam
pionatul „speranțelor" (și încă 
la distanță apreciabilă. 10 punc
te, de poziția a 17-a). comple- 
tîndu-se. astfel, tabloul unui 
eșec total, consecința firească 
a unei crize totale. Ea a bîntuit 
viața echipei, fiind vizibilă, de 
altfel, pe parcurs, cu ochiul ]i. 
ber, dacă ar fi să rememorăm 
numai formidabilul carusel al 
conducătorilor de club, al an
trenorilor și al jucătorilor, de
clanșat jn ultima vreme.

Astfel : cuplu] de antrenori 
Piguica — Catargiu este „spart" 
cu 7 etape înaintea încheierii 
campionatului precedent și în
locuit cu tandemul Basno 
Catargiu. După 11 etape 
campionatul următor (de

18. CHIMIA 34 7 6 21 30-72 20
• Puncte realizate pe teren propriu : 18 (a pierdut cite două 

cu F.C. Olt, F.C.M. Brașov, Dinamo, S.C. Bacău și Steaua, cite 
unul cu Rapid, Petrolul, F.C. Argeș, Jiul, Victoria și Corvinul); 
a obținut două puncte în deplasare, ambele cu Rapid.
• Cel mai bun loc ocupat : 8—10 — ‘

slab loc : 18 (etapele a 5-a și 26—34).
• Golgeterii echipei : Verigeanu " 

Voicilă 3, Teleșpan și Crișan

(etapa a 2-a) : cel mai
i • Golgeterii echipei : Verigeanu 6 goluri, C. Gheorghe 5 i 
[ Voicilă 3, Teleșpan și Crișan — cite 2, Vergu, Carabageac. M. i 
, Preda, Ancuța, Suiceanu, Treschin. Lazăr, Basno, Tudoraclie, 
I Sorohan și Mangalagiu — cite 1, Antohi (Oțelul) autogol. I
' • Jucători folosiți : 34 — Lazăr 33 meciuri. Teleșpan 32, C. 1
i Gheorghe 31, Verigeanu 28, M. Preda și Gaiță — cite 25, Vergu !
i 24, Pavel 21, Carabageac și Voicilă — cite 16. V. Preda și Toma ! 
j — cite 15, Cincă 14, Iovan și Sorohan — cite 13. Suiceanu 12. <
, Treschin, Mangalagiu, Tudorache și M. Nicolae — cite 10, Tu- 1 
■ dosă. Crișan și Stancu — cite 8, Basno. Ancuța și V. Pooescu ! 
, — cite 7, Deaconescu 6, V. Popa 4, Magda și Albu — cite 2. i 
i Ohîi, Savu, Iovu și Perșu — cite unul. 1
1 • Podiumul evidențiaților : 1. Lazăr 15 remarcărl. 2. C. Gheor- J
' ghe 13. 3. Teleșpan 11.
, • Cartonașe galbene : 45 — 21 Jucători ; cele mai multe : C. !
i Gheorghe 5.
! • Cartonașe roșii : Basno (etapa a 3-a), Ancuța (etapa a '
i 3-a), Mangalagiu (etapa a 8-a), C. Gheorghe (etapa a 20-a). '
i Verigeanu (etapa a 24-a) și v. Popescu (etapa a 26-a).
' • A beneficiat de o singură lovitură de la 11 m. transfor- ■ 
i mată de c. Gheorghe ; a fost sancționată cu 10 penaltyurl : 7 1
1 transformate. 3 ratate.

• A expediat 325 șuturi (206 acasă — 119 în deplasare), dintre ■ 
i care 144 pe poartă (IM acasă — 43 în deplasare). 1

condei, de pe listă, rutinații 
Basno, Cincă, Ancuța și Cara- 
bageac, ca și „tineretul" care 
abia scosese capul în Divizia 
A. Tudosa, Ohîi, Suiceanu 
Spectrul eliminării îi amenință 
și pe Treschin, Verigeanu și 
Vergu, care nu sînt cooptați jh 
lotul care va face un turneu 
de jocuri în Grecia (de unde 
se va reveni abia cu trei zile 
înaintea startului unui retur a.
ît de pretențios). Acolo unde

1

.• .. / i v'
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curi, 22 iulie. 
București, în 
str. Doamnei 
ișnuită săptă- 
IPRES. înce- 
50. Radiodifu- 
ite aspecte de 
^rațiunilor de 
imul I, la ora 
sală este li- 

cei interesați, 
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osibilitatea ca 
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TRAGEREA

Ca de obicei, apărarea Chimiei (tricouri de culoare închisă) este 
încolțită. De data acesta ii face " ' ■ - - - -
dentesc, animat de Coraș.

ne ocupăm). Basno — Catargiu 
care tocmai ocoliseră o retro
gradare în scurta lor carieră, 
sînt nevoiți. intr-un moment 
relativ calm (un —3. aproape 
acceptabil, la „adevăr") să ce
deze locul perechii N. Dinescu 
— M. Savu. înscăunarea este 
dublă, căci, concomitent, se 
investește și un nou președinte 
de club. Dumitru Zamfir. După 
o jumătate de campionat șovă
ielnică, dar nu catastrofală (loc 
15, neretrogradabil. cu 13 puncte 
realizate), urmează o altă insta
lare. care vizează, iarăși, banca 
conducerii tehnice, oferite 
cum lui P. Gavrilă — M. Savu. 
Momentul este. însă, mal fier
binte ca oricînd, căci febrili
tatea schimbărilor devine atot
cuprinzătoare, întinzîndu-se și 
asupra echipei, „mișcată" din 
temelii, Sînt șterși. dintr-un

zile grele atacul Sportului Stu- 
Foto : A. D. NEAGU

a-

„s-a tăiat în carne vie“ se aș
teaptă operații estetice desă- 
vîrșite, dar ..transferurile" sur
prind prin eterogenitate (ames
tec de consacrați cu statut de 
„veterani" și uzura de rigoare 
— Crișan. 32 de ani, Voicilă, 
33, Toma, 32, și anonimi — M. 
Nicolae, V. Popescu, Magda și 
chiar Sorohan) și printe-o me
die valorică sub semnul între
bării.

Două fenomene fac imposibil 
transplantul noului nucleu, care 
s-ar fi dorit salvator : pCda- 
lajul în gol al celor fără „mo
tivație", care n-au încăput în 
autobuzul pentru Grecia și na- 
vetismul practicat de aceia care 
nu erau oamenii locului (Crișan, 
Sorohan, Toma. Voicilă, M. Ni
colae), plecați, de regulă, du
minica, după meci, și sosiți 
miercuri sau joi, cu repercu-

siuni ușor de bănuit asupra ci
clului normal de antrenament. 
Lucrurile merg, în consecință, 
prost, echipa alunecă pe tobo
ganul clasamentului, sub per
deaua durității primelor mă
suri încep să se zărească pani
ca și slăbiciunile reale, căci 
M. Savu este... repromovat după 
4 ani de inactivitate și cu o 
accidentare niciodată rezolvată, 
Crișan (adus cu surle și trim- 
bițe) este exclus din lot, Ca- 
rabageac este reabilitat. Lazăr 
este (re)titularizat tîrziu, fixarea 
locului lui M. Nicolae suferă 
experimente (din „vîrf", ajunge 
fundaș central), tinărul Magda, 
practic, nu este nici măcar în
cercat, însăși conducerea clubu
lui se rotește, din nou. vechiul 
președinte Gheorghe Udrea re
venind după etapa a 25-a. Aș
teptatul suflu proaspăt al retu. 
rului, după prefaceri atît de 
„revoluționare", se dovedește o 
boare obosită și uscată care 
mai adaugă doar 7 puncte peste 
cele 13 ale primei jumătăți. 
Singura „realizare": îndeplini
rea baremului „de 20“, care a- 
sigură un start fără handicap 
în divizia secundă.

Retrogradind, Chimia a plătit 
tribut unor vechi slăbiciuni de 
fond, agravate, brusc, de ma
niera riscantă în care a abor
dat returul. Năzuiește, nu ne 
îndoim, reîntoarcerea pe prima 
scenă. O așteptăm, dar o altă 
Chimie, solidă, omogenă, eu 
dragoste de fotbal, pentru că, 
avem impresia, fotbalul jn sine 
ajunsese ultima preocupare a 
Chimiei, care a căzut din „A“, 
fără nici un drept de apel, 
cum am văzut, ultima la toate 
capitolele.

Ion CUPEN

Loturile

de la f.R.f. î • Pentru tntărirea ordine! pe terenurile de fotbal, 
este obligatorie purtarea unul Însemn distinctiv de către persoanele 
oficiale care au acces în incinta terenului (banderolă pentru oamenii 
de ordine, maiouri numerotate pentru fotoreporteri, echipament 
pentru antrenori și jucători de rezervă etc.). Această prevedere ur
mează să fie stipulată și în Regulamentul de organizare a activită
ții fotbalistice.
• Este obligatorie la Divizia C. pe toată durata jocului, folosirea 

unui număr de cinci jucători sub 23 ani ; pentru anul competițional 
1987—1988 născuți in anul 1965 sau mai tineri.
• Pentru anul competițional 1987—1938, la Divizia C și ,,Speranțe" 

se menține punctajul de 3 puncte pentru victorie și un punct pentru 
joc egal.

STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
EXCEPȚIONALA LOTO, care 
va avea ioc duminică, 26 iulie. 
Reamintim că la acest gen de 
tragere se atribuie autoturisme, 
diverse sume de bani și excursii 
peste hotare. Se vor extrage 66 
de numere, în cadrul a 7 extra
geri, cuprinse în două faze 
Tragerile fiind „legate- cite 
două sau cite trei, există posi. 
bilitatea de a se cîștiga și cu 
3 numere din 24 și. respectiv 
18 extrase. Agențiile din re 
țeaua Loto-Pronosport vă stau 
la dispoziție pentru orice infor
mații suplimentare, iar prospec
tele tragerii și Programul Loto-

Pronosport din această săptă- 
mînă vă furnizează toate de
taliile necesare.
• încereîndu-vă cu perseve

rență șansele la LOZ ÎN PLIC 
puteți adăuga la bucuria vacan- 
țelor și pe aceea a obținerii 
unui important cîștig, constînd 
în numerar (sume de dfîerite 
valori) sau autoturisme. De re 
ținut că emisiunile speciale Ii 
mitate lansate periodic în vin 
zare (de felul LOZULUI VA. 
CANȚEI sau LOZULUI AUTO
TURISMELOR) atribuie cîști- 
guri suplimentare din fondul 
special al sistemului.

Competiția oficială, cam. 
pionatul, în speță, pe întrea
ga sa desfășurare, e privită 
în principal, de către antre
nori. jucători. conducători 
de cluburi și asociații, și 
chiar de către suporterii 
formațiilor în cauză. prin 
prisma rezultatelor și a locu
rilor ocupate in clasament. 
Așa s-au petrecut lucrurile 
— cu puține excepții — și 
în ultimul campionat al Di. 
viziei A. La ora bilanțului, 
supărările cele mai mari, ex. 
primate sau nu, au existat 
la echipele care au retrogra
dat, părțile bune fiind cu 
totul uitate, cele rele con
stituind motivul nereușitei. 
Din acest punct de vedere, 
cele mai liniștite au fost 
formațiile de la mijlocul 
clasamentului, care, acum, la 
ora scadenței, nu au prea 
mari remușcări vizavi de 
prestațiile lor de ansamblu 

în focul întrecerii, s-a 
uitat (și se uită mereu) că 
rezultatul d:ntr-un meci sau 
altul trebuie să fie conse
cința logică a calității jocu
lui practicat. Nu o dată am 
auzit antrenori care spu
neau : „am jucat prost, dar 
am ciștigat și acest lucru e 
cel mai important". Sigur 
din punctul lor de vedere, 
e un adevăr aici, pentru că 
ei sînt trași la răspundere 
cînd echipa e în zo#a retro
gradării sau sînt schimbați 
după un meci pierdut acasă 
și niciodată felicitați chiar 
dacă echipa a pierdut, DAR A 
JUCAT UN FOTBAL BUN

Se uită Insă un lucru : că 
poți pierde o partidă deși 
evoluția a fost apreciată ca 
bună, spectacolul sportiv 
fiind apreciat. Dar, de regu. 
lă, nu se poate să joci bine 
mereu și să pierzi. Regula 
e alta : JOCI BINE ș) CÎȘ- 
TIGI, rezultatul fiind conse. 
cința valorii fotbalului prac
ticat.

Ultimul campionat al Di
viziei A a avut destule plu
suri Pe planul valorii, plu
suri însă datorate, în pri
mul rînd, unei echipe de 
reală valoare, Steaua, apoi 
preocupărilor (nu însă în 
toate etapele) manifestate de 
Dinamo In îmbunătățirea 
dinamicii și eficienței jocu
lui său. Și asta pentru că 
cele două echipe dispun și 
de loturi cu care se poate 
căuta noul, și pentru că au 
doi tineri antrenori preocu
pați de găsirea și aplicarea 
noului, Anghei Iordănescu 
și Mircea Lucescu, care, nu 
e nici o surpriză, au fost și 
doi jucători care au gîndit 
permanent jocul ier și al 
coechipierilor. Șl antrenori 
care încearcă să ordoneze 
evoluția formațiilor de care 
se ocupă mai avem. Un Gh.

Constantin, un M. Dridea. 
FI. Hatagian Remus Vlad, 
dar aplicarea ideilor lor, ea 
și în cazul altora, a fost 
condiționată și de valoarea 
loturilor de care au benefi
ciat, de calitățile jucătorilor 
care să puna pe „planșa 
verde" desenele tactice.

Și cum valoarea jocului 
are drept corespondent in
dubitabil GOLUL, din acest 
punct de vedere, acest a] 
69-lea campionat al țării a 
rămas serios dator. Și a- 
tunci, cum poți spune că ai 
jucat bine cînd n-ai trecut 
de jumătatea de teren decît 
întîmplător, cînd acțiunile 
jfensive s-au stins, de re
gulă, în preajma careului e- 
chipei adverse sau cînd n.aj 
fructificat situații extrem de 
favorabile și ai 
ocazii de gol ?

în acest ultim 
EFICACITATEA 
ÎN SUFERINȚA, 
cifrele. Față de 
cedentă, numărul de goluri 
a scăzut de la 872 la 811 
(deci un deficit de 61 de 
goluri), care au dus la o 
medie de 2,65 pe meci, adi
că 1,32 goluri de echipă, ci
fre deloc competitive pe plan 
internațional. Sînt atacanți, 
atacanți prin excelență, fără 
alte sarcini de joc, a căror 
eficacitate (sau ineficacita
te 1) e incredibilă. Vaișco. 
viei, de pildă, un jucător a-

ratat mari

campionat,
A FOST 

O dovedesc 
ediția pre.

viei, de pildă, un jucător a- 
preciat, a marcat doar 5 go
luri in 25 de partide în ca
re a 
Bîcu, 
doar 
caz.
doar 
tide, 
gol la opt jocuri 1 Și acești 
trei fotbaliști au fost in e- 
chipa olimpică, unde inefica
citatea s-a aflat jn prim, 
plan: un gol în trei partide 
oficiale. Și exemplele pot 
continua. Ralea 27 dc jocuri 
— 2 goluri, Suciu (la Corvi, 
nul) 13—2, Cr. Ene 27—4, 
Mocanu 31—5, Pena 30—3, 
Jurcă 29—3, D. Zamfir 32—3, 
Țăinar 31—4, Damaschin I 
24—2. Dar să ne oprim aici. 
Problema e mai mult decît 
critică și ea se transmite 
plnă la nivelul loturilor re
prezentative, cum a fost ca
zul cu cel olimpic, în pri
mul rînd, și ce] de tineret. 
La eehipa națională sînt 
deocamdată Pițurcă, Lăcă
tuș, Cămătaru, atacanți pe- 
netranți. Pițurcă și Cămăta
ru fiind autentici oameni de 
gol. Dar după ei cine vine? 
Răspunsul trebuie să-1 dea 
campionatul. Or, din acest 
punct de vedere, ultimul 
campionat nu a satisfăcut.

evoluat j era iove a nul 
28 de meciuri jucate, 
4 goluri. Șoiman, alt
Băcăuanul a Înscris 

4 goluri in... 33 de par- 
media sa fiind de un

Constantin ALEXE

U. E. F. A

V

UNDE, CÎND Șl CU CE JUCĂTORI
1

SE PREGĂTESC ÎN ACEASTĂ VARĂ
Și în această vară loturile naționale de juniori au trecut pe 

agenda lor acțiuni centralizate de pregătire. E și firesc să fie 
așa, fiind perioada în care 
jucătorii, aceștia aflîndu-se 
și cu ce jucători se vor 
contureze nucleele echipelor 
internaționale (amicale și 
primăvara celui viitor ?

îi au la dispoziție pe absolut toți 
în vacanța mare. Unde, cînd, cum 
desfășura 
care vor 

oficiale)

aceste acțiuni menite să 
susține mai multe meciuri 

în toamna acestui an și

va• LOTUL U.E.F.A. >89 se 
pregăti la Snagov in perioada 
10—20 august. Jucători convocat!: 
F. Constantin (Viitorul Pitești). 
B. Istode (Viit. București) A. 
Ene (Steaua). R. Cretulescu (Di
namo, M. Calofir (C.S.M. Reși
ța). C. Ronclolu (CSS Ts Jiu) 
D. Munteanu (CSS Iasi). I. Moise 
(Viit. Pitești). S. Mustătea (Viit. 
București) I. Sburlea (Viit. Cra
iova). M. Tanca (Viit. Tg 
reș). D. Enache (Steaua) 
Graore (Viit. Hunedoara) 
Hrișcă (CSS Botoșani). V. 
dronache (Sp. Studențesc). 
Neagu (Petrolul Pl.) C. 1 
(Viit. Arad). E. Roșu (Viit. Ti
misoara). S. Cristescu (Viit. Cra
iova), A. Iorga (Sp. Studente?? 
S Mihai -(Steaua) A. Popa (Viit 
București). F Ropotă (Polit 
Iași). A. Sima („Poli" Timișoa
ra). I. Szii (CSM Reșița) G, Un- 
aureanu (Viit. Timișoara).

ANTRENORI — C. Jurcă șl C. 
Vlad. La 21 sl 23 august lotul 
va susține două partide amica
le. în deplasare, cu Polonia.

LOTUL U.E.F.A. ’90 (jucă-
născuti după 1 august 1.971)

Mu-
F. 
C

An
ti. 

Rivis

•
tori ______
va efectua un stagiu de pregă
tire — tot la Snagov — între 3 
și 20 august. Vor participa ur
mătorii lucători : N. Udeanu 
(F. C. Argeș). JS. Colceag (Unirea 
Focșanih 
cău).
Deva), 
Chioar (CSS Sibiu).
(Otelul).

D. Bogdan (Viit. Ba- 
D. Cicbotaru (Mureșul 

Jercan (Steaua) T.
T. Stanclu 

S. Udo (Viit. Tg. Mu
res). D. Samata (F. C. Constan
ta). M. Constantlnescu (Vllt._Cra- 
iova). 
soara).
doara). C. Dogaru (Viit. Buzău). 
L. Dicu (Steaua) M. Persu (Chi
mia Rm. Vîicea). F. Grigorie (U- 
nirea Urziceni) L. Serfozd (In
ter Sibiu). R. Szabo f..U“ Cluj- 
Nanoca). C. Dăscălescu (CSS P. 
Neamț). B. Rădos (Viit. Hune
doara). C. Condurache (CSS Bo
toșani). M. Caragea (Gloria Bu
zău). A. Diaconu (Steaua). T. Ga
bor (Viit. Tg. Mures). D. Coticiu 
(Viit. Buzău). C. Sotlr (Raoid 
București). F. Jelea (CSS Foc
șani). D. Iliută si A. Sâvolu

R.

A. Artimon (Viit. Timi- 
D. Haidlner (Viit. Hune-

(Viit. Timișoara). E. Păun (Po 
C. Mucenica (CSS 

M. Ticu (Metali 
D. Moisescu (CS 

I. Beres (CSS Med 
Sucea 
Buev

ut. Iași). 
București) 
București). 
Constanta), 
gidla). D. Mihăilă (CSS 
va). I. Cralu (Progresul 
reș ti).

ANTRENORI : M. Țițeica. S 
Avram, M. Dașcu. I. Neculce. Ih 
Bălășoiu. Echipa se va presă 
pentru a se alinia la startul pre 
liminarlilor Campionatului Eur 
pean B. Adversară — selecționa 
ta San Marine.
• LOTUL U.E.F.A. 

In plină constituire, 
acțiune de pregătire 
făsura. la Bistrița. 1 
lie si 15 august. Jucători con' 
cati : S. Monea (Chimia Rm. Vi 
cea). I. Fortodl (Șoimii Sibiu
L. Gîrdea (Dinamo) I. Manr 
(Sp. Studențesc) D. Neaeu (CS 
Bihor). A. Leva (Viit. Bacău
M. Nicula (CSS Alexandria), r 
Cretu (CSS Bacău). C. Mthnovi 
(CSS Suceava). A. Avăsan (Od- 
reu — S. Mare). M. Alemnărit 
(Polit. Iasi). M. Moacă (Carn 
Sinaia). L. Tamas (CSS Tg. M 
reș). C. Stîrpu (Dunărea CSV
C. envoi (CSS P Neamț). C. O 
neru (C.S.Ș. Medias) A. Motr 
(Sp. Studențesc), F. Nov 
(Strungul Arad). Gh. Zară (Cr 
Iasi). I. Soimusar. (Gloria B' 
trița). A. Enyedi (CSS Reghlr 
M. Neagu (Dunărea 
Stingă (Viit. Craiova). 
tea (Rapid București). 
(CSM Suceava) V.
(Gloria Bistrița). C. Enache (C 
P. Neamț). R. Rîmnicioiu (Ra- 
București), D. Ziman (some 
Satu Mare). V. Dumitru (Steau
D. Clăpău (Gloria Bistritai

•91 se afl 
. Prima h 

se va de- 
intre 29 ii

c.

i.
A. csu).

C. Ro 
S. Vlăd 
Moldov

Sichitiu. 
Moldovan.

L Pătrașcu, Gh. Șom.

Georgescu (Din? mo). S. Stefr
cu (CSȘ Suceava). L. Ruk
(CSS 1 București). St. Gh
(Petrolul Ploiești).

ANTRENORI : Gr. 
Petculescu, Al. 
Pană, 
leanu.



Sîirbâtoaicd națîonulâ a poporului polonei

ECHIPA DANEMARCEI PENTRU PARTIDA

CU ROMÂNIA DIN CADRUL CUPEI DAVIS
Federația daneză de tenis a 

anunțat componența echipei ca
re va intîlni, ia sfîrșitul aces
tei săptămîni. la Aarhus, re
prezentativa României in par
tida contînd pentru una din se
mifinalele Zonei europene B a 
Cupei Davis. Cei natru jucători 
sini : Peter Bastiansen, Morten 
Christensen, Michael Mortensen

si Michael Tauson. 
tan nejucător este Finn 
tensen.

Câpi- 
Chris-

★
Jeremy Shales (Marea 

aie) a fost desemnat de Fede
rația Internațională de Tenis 
să arbitreze meciul dintre Da
nemarca și România. de la 
Aarhus

Brita-

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

ACTUALITATEA ȘAHISTA
BUDAPESTA, 21 (Agerpres). 

In runda a 3-a a turneului 
interzonal de șah de [a Szirak 
(Ungaria) Mihail Marin a re
mizat cu Salov, egalitatea fiind 
consemnată și jn partidele Por- 
tisch — Bouaziz, Liubojevici — 
Christiansen, Allan — Adorjan, 
Benjamin — Flear. Nunn l-a în
vins pe De la Villa și ’ 
Todorcevici.

tn clasament pe 
locuri se află Nunn. 
Christiansen cu cîte 2,5 puncte. 
Mihail Marin are 1 punct și o 
partidă întreruptă.

Milos pe

primele
Salov și

VARȘOVIA, 21 (Agerpres). 
în -cadrul concursului de lupte 
greco-romane de Ia Varșovia 
sportivii români au obținut vic
torii, prin Petre Cărare (68 
kg) și Ion Grigoraș (130 kg).

Mihai Cismaș (52 kg), Nicolac 
Zamfir (57 kg). Sorin Herțea

(82 kg) și Andrei 
kg) s-au situat 
La competiție 
sportivi din 13 țări, 
care U.R.S.S.. Bulgaria, 
landa. Cehoslovacia, 
Suedia și Polonia.

Vasile (100 
pe locul doi. 

au participat 
printre 

Fin- 
Italia,

Cam-

FORȚA REDUTABILA IN ATLETISM
Poporul prieten polonez sărbătorește azi a 43-a aniversare 

a Zilei Renașterii Poloniei. La 22 iulie 
Eliberare Națională a adresat întregii 
Solemn prin care a fost declarată 
populare.

Angajată cu toate inspirațiile și toate
socialismului, Polska Rzeczpospolita Ludowa a înregistrat 
și înregistrează succese deosebite îh toate domeniile de 
activitate, inclusiv in sport. Asupra acestui sector, cu pre
cădere asupra atletismului, vom zăbovi în rîndurile care 
urmează.

1944, Comitetul de 
nafiuni Manifestul 

instaurarea puterii

energi le pe calea

! CAM DEVREME
A ÎMBĂTRÎNIT 

j ADOLESCENTUL I 
i A „îmbătrînit*, oare, Boris 
' Becker? — se Întreabă, lată. 
\ lot mal mulțl dintre cel ce ur- 
. măresc, mal de departe sau 
i mal din interior, sinuoasa 

dezvoltare a tenisului actual 
de vîrf. La fel se întreabă, 
de altfel, într-unul dintre nu
merele sale ultime, și săptă- 
mtnalul vest-german „Bunte”, 
făclndu-se ecoul unei opinii 
publice din ce In ce mal dezo
rientate de cel ce a fost Idolul 
sportiv al ultimilor dol-trel 
ani. în R.F.G. șl nu numai. O 
popularitate în scădere (la 
oare a contribuit șl „fuga* sa 
la Monte Carlo, pentru a scă
pa de fiscul vest-german), un 

i sezon (cel trecut) cam șifo
nat, Ieșiri premature din tur
nee (ultimele, la Monte Carlo. 
în mai și la Wimbledon, In 
Iunie:, divorțul (cam neloial) 
de intrenorui care l-a crescut 
— lată eîteva dintre semnele 
unui declin ‘ndubitabil

<

Contrapunct
starului sau dacă vreți. expll- 
caț.il- unui coborîș care se 
anunță cam pe măsura apari
ției. La doar S ani de viață, 
cometa Becker” a început să 

se cam stingă...
Dar mai e o explicație'. Una 

pornită din legăturile mult 
nrea strînse dintre sportul 
profesionist și atotputernicia 
banului. Becker corporation 
(așa a fost denumită această 
mașinărie de tăcut bani al 
cărei „volan” este Boris Bec
ker) capătă din ce în ce mai 
mult atributele șl lipsa dc 
scrupule a suratelor sale pur 
Industriale : contracte publici- 
tare exagerate (firma BASF 
de pildă, nedusă nici ea prea 
mult la biserică, n-a putut sa
tisface Imensele cereri bănești 
pretinse pentru a-1 utiliza pe 
starul tenisului în vinderea 
casetelor video șl audio) ; In
teresele financiare au trecut 
înaintea nevoilor sportive ale 
iul Becker, de vreme ce. Ime
diat după eliminările sale pre
mature. Bill Denis, om de afa
ceri specializat, „aranjează” 
de urgență o demonstrație de 
eîteva ori mal bănoasă declt 
chiar premiul pentru locul In- 
tîl ratat; acest performer de 1 
talent a devenit tipul de Jucă- ■ 
tor care are „ochii tn teren 
șl mintea la afaceri*, ea să 
dăm din nou cuvîntul unei 
publicații de specialitate, el a 
devenit, de altfel, exponentul 
unui tenis care ș!-a pierdut 
orice urmă de plăcere pură de

SOFIA, 21 (Agerpres), 
pionatul Balcanic de baschet 
pentru junioare, desfășurat în 
localitatea bulgară Sevlievo, a 
fost cîștigat de selecționata 
Bulgariei, urmată în clasamen
tul final de formațiile Iugosla
viei, României și Greciei.

VARȘOVIA, 21 (Agerpres). — 
Partidele din runda a 2-a a 
turneului internațional feminin 
de Ia Nalenchowe (Polonia) s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Ghindă — Hajkov remi
ză ; Sveczik — Baumstark re
miză ; Erenska — Kaczorowska 
1—0 ; Gavrilakis — 
0—1 ; Sikora — Hojk 
clasament conduce 
Hanna Erenska — 
urmată de românca 
Ghindă cu 1,5 p.

Vasanți 
1—0. în 
poloneza 
2 puncte,

Eugenia

SCHIMBARE DE LIDERI

(Urmare din pag 1)

la 
Premiu IAAF- 
la Budapesta.

i

tn Salutul adresat celei de 
a XV-a ediții a Campionate
lor Mondiale de Cros, des
fășurate în 22 martie 1987 
la Varșovia, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
Poloniei. Zbigniew Messner, 
nota că „sportul reprezintă 
pasiunea a milioane de po
lonezi, iar atletismul este dis
ciplina care ne-a procurat 
cea mai mare glorie de-a 
lungul istoriei Jocurilor O- 
limpice moderne". Afirmația 
aceasta are în vedere, între 
altele, faptul că prima me
dalie olimpică de aur pentru 
Polonia a dobîndit-o în 1928, 
la Amsterdam, aruncătoarea 
de disc Halina Konopacka, 
pentru ca 4 ani mai tîrziu, 
la Los Angeles, Janusz Ku- 
socinski să triumfe în proba 
de 10 000 m. Cu un Memo
ria' atletic co-i poartă nu
mele, competiție de înaltă 
reputație, 'Kusocinski a ră
mas pentru generații întregi 
de polonezi simbol al dem
nității sportive și patriotice, 
în aceeași ordine de idei, 
merită reamintit că ediția 
inaugurală a Campionatelor 
Europene de atletism pentru 
juniori s-a desfășurat, în 
1964, la Varșovia (în paran
teză fie spus, viitoarea cam
pioană olimpică la suliță, 
Mihaela Peneș, a obținut a- 
tunci titlul continental), pri
lej cu care, pentru întîia 
dată in istoria atletismului 
mondial, o reuniune s-a bu
curat de prezența a 100 000 
de spectatori. în temeiul a- 
cestei ample tradiții, atletis
mul <“ 
impus 
de cel 
dintr-o listă infinit mai lun
gă detașîndu-se Wladyslaw

din țara prietenă a 
lumii performeri 

l mai ales prestigiu,

Komar, Elzbieta 
Janus Sid’.o, Josef 
Irena Szewinska, 
Wszola și, mai nou, Marian 
Woronin. La prima ediție a 
Campionatelor Mondiale din 
1983, atleții polonezi și-au 
croit, ca de obicei, drum spre 
podiumul de premiere. Zdzis- 
law Hoffman (la triplu salt) 
și Edward Sărut (la greu
tate) cucerind, la Helsinki, 
medalii de aur.

Este sigur că toate aceste 
argumente au fost luate in 
considerare de autoritățile 
Federației Internaționale de 
Atletism Amator cînd au în
credințat Poloniei organiza
rea C.M. de cros, ba încă în 
anul cele: de a 75-a aniver
sări a I.A.A F. în condițiile 
în care au luat parte la în
treceri- 594 de atleți din 47 de 
țări, de pe toate continen
tele, plus arbitri, oficiali, 
ziariști etc., competiția s-a 
bucurat de un . cadru exce
lent, înscrilndu-se, din toate 
punctele de vedere, ca o 
reușită. Amenajarea traseu
lui în incinta hipodromului 
„Sluzewicc1 (unde, ca o cu
riozitate, s-a ridicat cel mai 
înalt „munte" al Varșoviei), 
atenția și solicitudinea cu 
care au fost înconjurați oas
peții, facilitățile create re
prezentanților presei scrise 
și vorbite etc., toate acestea 
au probat deosebita capaci
tate organizatorică a sportu
lui polonez Ca o consecință 
logică, participarea la C.M. 
de cros 1987 s-a transformat 
într-o amintire de neuitat, 
intr-un nou prilej de dez
voltare și adinclre a priete
niei dintre tinerii de pretu
tindeni.

Ovidiu IOANIȚOAIA

Krzesinka,
Szmid, 
Jacek

j 

a Juca șl de a se Juca. Nor- l 
mal deci, ca Becker, printre
Drltnli, să se arate Indiferent 
la Știrea prin care C.I.O. fă
cea cunoscută admiterea teni
sului (onoare la care visează 
atttea alte aporturi I) In pro
gramul proximelor Jocuri O- 
tlmplce. Aurul unei medalii 
olimpice valoreazâ — nu-i 
așa T — mult prea puțin față 
de „bursa* unei tatnnirl de
monstrative...

Radu T1MOFTE
P.S. știri de ultimă oră, pu- i 

blicatc tot de presa vest-ger- ( 
mană afirmă că, la doar 18 1 
ani, Becker se glndește serios ( 
sâ abandoneze sportul șl să 1 
se facă... actor de cinema i tar I 
dacă marele ecran nu-î va J 
face „fericit*, alternativa st i 
putea '1 meseria de „model" / 
nentru echipament sportiv al I 
firmei Puma... Dacă nu chiar 1 
nmlndouă t ? I

(

Pruna performeră mon
dială la 800 m este anul 
acesta ttnăra alergătoare 
iugoslavă Slobodanka Co
loniei. Iat-o cîștigind 
Marele 
Mobil,
Foto : AL. SOMOGYI - 

Oradea

ÎN TURUL FRANJEI
Etapa a 19-a a Turului ci

clist al Franței, Valreas. — Vil
lard de Lans (185 km), a revenit 
rutierului spaniol Pedro Del
gado în 4.53:44. în clasamentul 
general individual pe primul 
loc a trecut irlandezul Stephen 
Iloche. urmat de francezul Mot- 
tet la 41 5.

Etapa a 9-a a Turului ciclist 
feminin a revenit sportivei ita
liene Maria Canins, cronome
trată pe distanța de 23,500 km 
cu timpul de 32:29. în clasamen
tul general, pe primul loc a 
trecut Maria Canins, urmată Ja 
două secunde de fosta lideră, 
Jeannie Longo (Franța).

Fotbal
I meridiane

CINE VA FI JUCĂTORUL NR. 1 
DIN R. D. GERMANA »

start peste 300 de sportivi, la 
toate cele 12 discipline aflate 
in program.

Tinerii sportivi români au 
concurat la 5 dintre acestea: 
atletism, caiac-canoe, canotaj, 
gimnastică, înot, Ia fiecare nu
mărindu-se printre principalii 
animatori ai competiției și 
cînd, în final, pe podiumul 
premiere. Din acest punct 
vedere, deci, o contribuție 
gală la bilanțul prestigios 
delegației noastre. Ceea ce 
Înseamnă, totuși, că și perfor
manța în sine a fost absolut a- 
ceeași. Dacă, de pildă, sporlu. 
rile de apă, caiacul-canoea și 
canotajul, au adus de pe pista 
nautică de ia Jarun 19 medalii 
(din care 10 de aur), adică de 
la toate probele Ia care au fost 
Înscrise, iar înotul a avut la 
piscina Mladost o contribuție 
consistentă (11 medalii, din ca
re 7 de aur), atletismul făcînd 
și el față într-o întrecere de 
Înalt nivel, gimnastica, in 
schimb, n-a urcat, Ia Sala Spor, 
turilor, pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului, eforturile re
prezentantelor noastre neavînd 
de această dată, înaltul nivel cu 
care ne obișnuiseră, din grupul 
celor 5 dc Ia înot, doar Noemi 
Lung și Ancă Pătrășcoiu au do
vedit că au reală valoare inter
națională, iar din cei 11 atleți 
și atlete care au concurat pe 
stadionul Dinamo, aproape Iu-

ur- 
de 
de 
e- 
al 
nu

mătatc n-au contat în lupta 
pentru intiictate.

Dar să încercăm o detaliere.
In majoritatea întrecerilor ia 
care au participat. sportivii 
noștri s-au aflat în prim-plan, 
unii dintre ei numărindu-se 
chiar, prin valoare, număr de 
medalii și de recorduri obținu, 
te, printre vedetele reuniunilor, 
toți aceștia impunîndu-sc, insă, 
și prin modestia și comportarea 
de adevărati sportivi. Să ne re
ferim doar la înotătoarei Noemi 
Lung, canoistul Aurel Macaren- 
cu și atleta Paula Ivan, care 
au colecționat medalii, au rea. 
lizat cifre de înalt nivel inter
național, și-au dominat net 
partenerii de întrecere. Cu toții 
au răspuns interviurilor luate 
după răsunătoarele țor succese 
la Universiadă, că abia îi aș. 
tcaptă, în curînd, alte mari 
întreceri și responsabilități 
(Campionatele Europene de na. 
tație și cele mondiale Ia caiac- 
canoe 
litățiî 
să fie 
uităm 
țelege 
la competițiile continentale și 
mondiale care urmează, concu
rența va fi mai puternică, la 
Zagreb nefiind p-ezenț) toți 
marii performeri..unii dintre 
ei neîntrunind condițiile parti, 
cipării la Universiadă, iar alții 
renunțînd deliberat pentru a se 
dedica exclusiv pregătirii celor
lalte obiective Tot Îs acest ca.

și atletism), ștacheta ca- 
pregătirii trebuind, deci, 
urcată. Pentru că. să nu 
(și acest lucru se subin. 
șî din răspunsurile lor),

pitol trebuie sâ încadrăm și 
canotajul (care n-a „ratat" de- 
cît un aur din cele 6 potenția
le), cursele de la Jarun fiind 
doar o etapă pe drumul defini
tivării lotului și echipajelor 
pentru ..mondialele" din august. 
Pentru Maria Sava, Marioara 
Popescu, Dimitrie Popescu, Va. 
sile Tomoiagă și colegii lor de 
vîsle șî rame, vacanța este încă 
departe și antrenorii lor tre. 
buie să aibă grijă — ca și în 
cazul tuturor celorlalte disci
pline aflate acum în preajma 
alto-r mari obiective de perfor
manță — ca perioada dintre 
cele două vîrfurl dc formă să 
fie cu grijă și profesionalism 
chibzuită și urmărită, tnțcle. 
gem că nu este deloc ușor, dar 
marca performanță este un pro
ces neîntrerupt care necesită o 
planificare riguroasă a efortu. 
tui și mijloacelor de pregătire, 
cu o distribuire matematică (și 
biologică!) a accentelor pe 
curba de formă, acum ncmal- 
putînd fi vorba de puncte de 
minimum, ci doar de refacere 
eficientă. Va fi, deci, o probă 
dc capacitate șl profcsionalitate 
a federațiilor dc specialitate și 
a colectivelor de tehnicieni, 
dar și de dăruire deplină a ti
nerilor noștri sportivi din lotu. 
rile reprezentative.

Universiada ’87, de ia Zagreb, 
a mai relevat, însă, și alte as. 
pecte semnificative, asupra că
rora ne propunem să mai re
venim.

In fiecare an după terminarea 
sezonului competlțional se de
semnează cel mai bun fotbalist 
al r.d.g. Ancheta este de mare 
amploare, la ea partfcipînd sute 
de mii de iubitori ai fotbalului. 
Din această cauză trierea buleti
nelor 
cilă 
nale 
ziu. 
torva zeci 
ziarul .Jivnuin 
Abend4' prezintă 
mentului „la zi“ .......
(Dynamo Berlin), urmat de Renâ 
Miiller (Lokomotive Leipzig), 
care a cîștigat trofeul și anul 
trecut. Jor Wdssfiog (Wismut 
Aue). Heiko Scholz (Lokomotive 
Leipzig). Frank Rohde (Dynamo 
Berlin). Jurgen Raab (F.C. Carl 
Zeiss Jena) Potrivit acestui ziar, 
toți acești: au avut prestații 
bune în echipele reprezentative 
(A sau de tineret), dar se pare că 
lupta pentru primul loc se va da 
între Thon (înaintaș de mare e- 
ficacitate) și Rene Muller (un 
portar de except.e).

JOCURILE MEDITERANEENE

de votur> este foarte dlfl-. 
astfel că rezultatele fi
se vor afla mai tir- 

După trierea abia a el
se mii de buletine, 

.Berliner Zeilung am 
situația clasa- 

: Andreas Thom

tnlre ll șl 2a septembrie se va 
desfășura cea d ' a 10-a ediție a 
Jocurilor Mediteraneene. La în
treceri voi participa 17 echipe. Sa 
pare însă e’ majoritatea repre
zentativelor vor ti alcătuite din 
Jucători de tezei vă întrucît tn 
aceeași perioadă reprczcntatlvela 
europene sînt angrenate cu e- 
chipe in meciuri din Clipele con
tinentale și campionate.

• finalista din acest an a 
Cupei R.F. Germania Kickers 
Stuttgart a susținut un meci a- 
mlcal pe teren nrt- du. cu Duki» 
Praga. tntilnlre' s-a încheiat la 
egalitate : 3—3 după ce la pauză 
formația cehoslovacă conducea 
cu 2—1.
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