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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

A JNCEPUT VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE 
DELEGAȚIEI UNIUNII COMUNIȘTILOR 

IUGOSLAVIA, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL 
BOȘKO

DIN

Proletari din toate tarile, uniți-,v ă 1

iportul
g ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

invitația tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
președintele Republicii

La 
Nicolae 
general 
Român, 
Socialiste România, miercuri ■ 
sosit fn țara noastră, într-0 Vi
zită oficială de prietenie o de
legație a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă de to
varășul Boșko Krunici, pre
ședintele Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia,

Noul dialog ia nivel înalt 
româno-iugoslav continuă bo
gate tradiție a întilnirilor din
tre conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări, ca
re, de fiecare dată, s-au înscris 
ca momente de maximă impor
tanță în dezvoltarea și adîn- 
circa relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre România și Iugoslavia, 
dintre popoarele țărilor noastre 
vecine și prietene. Vizita con
stituie, totodată, • expresie a 
dorinței reciproce de a da un 
impuls nou conlucrării româ- 
no-iugoslave, atît pe plan bi
lateral, cit și pe arena inter
națională, spre binele ambelor 
țări și popoare, jn folosul cau
zei generale a socialismului, 
păcii, securității și colaborării 
in Balcani, in Europa și în 
întreaga lume.

Ceremonia sosirii ș-a desfă
șurat pe aeroportul ,,Mihail 
Kogălniceanu**, din Constanța, 
împodobit sărbătorește.

La coborîrea din avion, to
varășul Boșko Krunici, ceilalți 
membri ai delegației U.C.I. 
fost salutați cu căldură de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi conducători de partid 
Și-au strîn» mîiniie prietenește.

De la aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Boșko Krttnici. Împreună cu 
persoanele oficiale române și 
iugoslave, s-au îndreptat, la 
bordul uno» elicoptere, spre 
reședința rezervată oaspeților 
Iugoslavi fn stațiunea Neptun.

La reședință, tovarășul 
Nicolae Ceanșesc» și tovarășul 
Boșko Krunici s-au Întreținut 
Intr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

★
Boșko Krunici,Tovarăși»! 

președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, a 
făcut, miercuri după-amiază, 
• vizită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în stațiu
nea Neptun.

întrevederea dintre cei doi 
conducători, premergătoare 
convorbirilor oficiale, s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, sub semnul bune
lor raporturi de prietenie și 
colaborare care s-au statornicit 
și se dezvoltă între partidele, 
țările și popoarele noastre.

KRUNICI
In stațiunea Neptun au în- 

ceput, miercuri după-amiază.^ 
convorbirile oficiale d întreg 
tovarășul Nicolae Ceaușescu g 
Secretar general al Partidulug 
Comunist
Republicii 
nia, și 
Krunici, ____ _____ „ ____
diului Comitetului Central alg 
Uniunii Comuniștilor d>n Iugo-g 
slavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu^ 
a salutat cu deosebită căldurăg 
vizita tovarășului Boșko Kru-g 
nici in țara noastră, subliniind 0 
satisfacția de a continua dialo-g 
gui tradițional care a consti-g 
tuit, de fiecare dată, momente g 
de cea mai mare însemnătate^ 
in extinderea bunelor relații g 
dintre partidele, țările si popoa-g 
rele noastre. In numele eondu-g 
cerii partidului si statului nos-g 
tru si al său personal, tovarășul g 
Nicolae Ceaușescu a adresat ung 
salut călduros si cele mai buneg 
urări tovarășului Boșko Krunicig 
și Prezidiului C.C. al U.C.I. g

La rindul său, tovarășul^ 
Boșko Krunici a exprimat viig 
mulțumiri pentru invitația de ag 
vizita România, si si-a mani-g 
festat satisfacția de a se întîlnig 
și de a avea schimburi de ve-g 
deri în probleme privind dez-g 
voltarea raporturilor de priete-g 
nie si colaborare dintre eele^ 
două partide, dintre Româniag 
și Iugoslavia, dintre țările siȘ 
popoarele noastre vecine sig 
prietene. In același timp, tova-g 
rășul Boșko Krunici a adresa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
conducerii partidului si statulu'g 
român un cald salut si cordial- g 
arări din partea PrezidiuluiS 
C.C. al U.C.I.

Cei doi conducători de partid g 
și-au exprimat convingerea căg 
aetuala întâlnire la nivel înaltg 
va conferi durabilitate si di-g 
mensiuni șl mai largi raportu-â 
rilor româno-iugoslave, contri-^ 
buind la impulsionarea, in con-^ 
tinuare, a acestor legături tra-g 
diționale.

TIMI?: POSIBILITĂȚI MULT MAI MARI DECIT CELE
oiă reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. g 

secretar general al Partidului 3 
Comunist Român, președintele g 
Republicii Socialiste România, g 
a oferit, miercuri, in stațiunea g 
Neptun, un dineu oficial în o-g 
noarea tovarășului Boșko g 
Krunici, președintele Prezi- g 
diului Comitetului Central al g 
Uniunii Comuniștilor din lugo- g 
«la via.

In timpul dineului, care «-a 
desfășurat într-o atmosferă de g 
caldă prietenie, tovarășii g 
Nicolae Ceaușescu și Boșko g 
Krunici au rostit toasturi, ur- g 
mărite cu atenție și subliniate g 
cu aplauze
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Divizionarele A de fotbal au luat startul in pregătiri

Român, președintele ș|
Socialiste 
tovarășul 

președintele

g 
Roma-g 
Boșkog 
Prezi-g

i

STEAUA - IN FATA UNUI SEZON OE MARI OBLIGAȚII
Cînd sezonul care se arată 

la orizont sosește cu atitea o- 
bligații, pe plan Intern, dar 
mai cu seamă Internațional, 
sint de înțeles concentrarea și 
atenția cu care Steaua, campi
oana țării și deținătoarea Cu
pei, s-a angajat în pregătirile 
„stagiunii" 1987/1988.

Cînd aceste rînduri ajung la 
dvs., lotul roș-albaștrilor se 
află în vecinătatea Predealului, 
unde antrenorii Anghel Iordă- 
nescu și Radu Troi au declan
șat, de trei zile, pregătirile 
montane jn care accentul cade 
pe factorul fizic.

Lotul s-a reunit de juni la 
București ; a dous zi, marți, a 
efectuat controlul medical la 
centrul de specialitate de ia 
complexul „23 August" șl, în 
aceeași zi, a plecat la munte, 
în jurul datei de 1 august, fot
baliștii de la Steaua vor reveni 
la București, unde pregătirile 
vor continua în paralel eu 
primele partide de verificare. 
După 7 august se proiectează 
efectuarea unui turneu de mai 
multe meciuri peste hotare, 
turneu care ar urma să se în
cheie in jurul datei de 16 au
gust, când, reveniți în țară, 
fotbaliștii bucureșteni vor în
cheia preparativele în vederea 
startului campionatului, stabilit 
pentru ziua de 23 august. Lo. -frumos. . 
tul îi cuprinde, în marea lor 
majoritate, pe fotbaliști sare

5

Cireașă, Rotariu, Pițurcă (de la stingă) un in care sint
reprezentate experiența si tinerețea Foto : Iorgu BĂNICĂ
au participat Ja „campania" 
sezonului trecut.

Acum, pentru fiecare dintre
ei, principala preocupare râmi.
ne confirmarea și augmenta
rea performanțelor anterioare.
Cu accent, se înțelege, pe pla
nul-C.C-E., unde Steaua are de' 
apărat un prestigiu atît do

tem convinși, vom avea de în
fruntat replici mai puternice 
decit în ediția precedentă. O 
vom face slujind mai departe 
ideea fotbalului de atac, de 
spectacol, străduindu-ne să 
aplicăm trăsăturile jocului mo-

'•J

(Continuare tn pao 2-3)
„Vrem să ne facem total da

toria în noul sezon, unde, sin.

Eftimie IONESCU

REFLECTATE
tUmtre toate Jocurile sportive 

care au creat, clndva, faimă 
județului Timiș, doar handba
lul masculin continuă să țină 
pasul cu înalta performanță, 
iar echipa Politehnica Timișoa
ra este un demn port-drapel 
al sporturilor cu mingea. în 
primul rînd prin numărul mare 
al componenților ei, care ali
mentează loturile naționale 
(Alexandru Buligan, Alexandru 
Folker, Dănuț Ionescu — se
niori, Sorin Săftescu, Nichifor 
Dobrescu, Nicolae Popescu, 
Dan Nagy — tineret și șapte 
juniori convocați pentru selec
ție sint exemple de ultimă oră).

DE REZULTATELE OBȚINUTE
dar șl prin frumoase rezultate 
obținute în competițiile repu
blicane (1986 : cîștigătoare a 
„Cupei României" 1987 : locul 
2 în Divizia A).

Este drept că la alte echipe 
se resimte un reviriment (bas- 
ehetbaliștii de la Politehnica au 
revenit în Divizia A, după 
cinci ani petrecuți în „B“, a 
ceeași performanță a fost rea
lizată de formația feminină de 
handbal Constructorul Timișoa
ra, iar poloiștii de la Indus
tria Linii au promovat în gru
pa I valorică a Diviziei A), 
dar acestea trebuie privite doar 
ca o rază de speranță in per-

IN TABĂRĂ, LA COSTINEȘTI.
VACANTA E MAI MULT

OECÎT FRUMOASA!
Lume multă pe Litoral, acum in 

canță 1 La Costinești, 
sit in tabără 1200 de 
tărîți să nu piardă o 
piardă un spectacol 
mate în fiecare seară 
ră, să nu piardă un meci în „ 
tinești" la fotbal, volei, baschet, tenis 
de eîmp etc.

Sigur, „să nu piardă" e un fel de a 
spune. La handbal, de pildă, n-ai cum 
să cîștigi : in seria a 17-a s-au înscris 
Buligan și colegii lui din echipa Poli
tehnica Timișoara. La rugby, la fel : în 
„grupa valorică A“, care activează în 
dreptul falezei, mari favoriți sint stu
denții de la Jiul Petroșani. Plachezi pe 
cite unul și fuge cu tine tot terenul, 
pînă cînd, în sfîrșit, se decide să mai 
marcheze un eseu. Cum să învingi ?

Sigur, „cum să învingi ?“ e un fel 
de a spune, regulamentul de vacanță 
permițind „transferările". Mergi, așadar,- 
la comandantul taberei. Asistentul uni
versitar loan Vușcan de la Institutul 
Politehnic Cluj-Napoca. e ocupat, însă, 
cu o mie de lucruri : 'formații de mu-

bunăoară, au 
studenți. Toți 
zi de plajă, să nu 
din cele progra- 

la Teatrul de Va- 
„Cupa Cos-‘

rtvwmnaîiftOi

muntelui, al mării, al... geografiei,

Vasile TOFAN

(Continuare în pag 2-3)

Iași — tabăra 
La Costinești, 
Deci, începi

la „geografie”.

Pe plaja de la Costinești, dincolo de viu 
pe terenurile de sport ale taberei...
zică ușoară, brigăzi artistice, ansambluri 
folclorice (Doina Timișului, Mărțișorul 
din Cluj-Napoca, Doina București), gru
pul satiric „Divertis" din 
trebuie să se distreze I 
însă, sportul e prioritar, 
imediat :

— Știți, noi, cei de

REPORTAJ 
L de sezon

spectiva revenirii la înalta va
loare pe care handbalul femi
nin, baschetul (masculin și fe
minin), rugbyul. voleiul (mas
culin și feminin) și poloul 
le-au avut cîndva, cînd nu se 
concepeau - ■ • ........................
sporturilor 
mișoreni,

Așadar, 
este singurul joc sportiv cu 
care se mai mîndrește județul 
Timiș, motiv pentru care ne-am 
adresat celui care deține „se
cretele" înaltei performanțe, cu 
scopul de a servi drept exem
plu altor tehnicieni ai sportu
lui bănățean. Cei la 
făcut apel este prof, 
tin Jude, antrenorul 
al handbaliștilor de 
Timișoara : „Ne-am 
activitatea pe cîteva

loturi naționale (ale 
respective) fără ti-

handbalul masculin

care am 
Constan- 
principal 

la „Poli" 
structurat 

„ elemente, 
printre care : perseverența în 
muncă, pasiunea, priceperea și 
ideea că trebuie să ne bazăm 
pe propriile posibilități. Ne-ara

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

rnoișn

PRIETENIA
Ungaria, ea-

disputatele întreceri programate, zilnic, 
Fotografii de : Dragoș A. NEAGU

am căzut în serie, la handbal, cu „far
macia”. Dtimneavoastră, care sinteți un 
mare iubitor al sportului, al drumeției, 
al

La Szeged, în . ___
taoiștai ș: canoiștii noștri Ju
niori au evoluat eu succes în 
cadrul Concursului Prietenia, 
cucerind medalia de aur in 
probs de canoe dublu 1000 m 
prin Valeriu Sini ion și vasile 
Zahar (4:06 09). La C.M. de la 
Belgrad ei fuseseră intreeuți 
de puternicu' echipaj maghiar 
Ervin Hoffmann și Tibor Ta
kacs (loeu. ă). acum in poziția 
a doua (4:08,331 Sanda Nicu- 
lae ș-a situat pe lqcul 2 la 
caiac simplu 500 m (2:13.15).

I

i

după Katrin .Borca-rt ‘ (R.D.G.) 1
2:08,65. I

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )



a a CU BINE
la sfir- 

in 
„în- 

cu subiect 
Interesante, 

de preocupare 
din partea organizato
rilor, in atingerea 
biectivului propus.

PRIMA s-a t 
la întreprinderea 
țigarete 
Circa 40 ile 
s-au adunat 
activiști sportivi din 
toate sectoarele Capi
talei — 
ticipa 
meniul 
locul de muncă" 
nizat lunar

C.M.B.E.F.S. Ce 
seamnă acest
mandament"? in 
mă cu trei ani, cind a 
luat ființă pentru im
pulsionarea gimnasticii 
la locul de muncă, a- 
ceasta se practica în 
circa 30 întreprinderi 
din Capitală, de către 
aproximativ 27 000 de 
oameni. Acum, după in
tensificarea acțiunii — 
tocmai prin această for
mă — ea e prezentă in 
circa 500 de întreprin
deri 
peste 700 000 de 
ticanti.

Am asistat, 
șit de săptămină, 
Capitală, la două 
timplări" 
sportiv. 
model

o-

petrecut 
de 

București. 
persoane 
aici —

pentru a par
ia „comanda- 

gimnasticii la 
orga- 

de 
in- 

„co- 
ur-

ți instituții cu 
prac

Tn aceste „comanda
mente", se dau operativ 
rapoarte („s-a extins la 
încă două întreprin- 
deri".,. „avem greutăți 
in întreprinderea x“ ... 
„am pregătit instructori 
și facem exerciții pe

după care s-au reîntâl
nit pentru a discuta cele 
văzute. Eficient, intere
sant, operativ. A fost 
un bun prilej pentru 
participant de a face 
un rapid schimb de ex
periență, de a discuta,

Însemnări

muzică"), se iau măsuri 
și rezultatele sint bune. 
„Ne gîndim mereu — 
ne spunea Nicolae 
Stancu președinte al 
C.M.B.E.F.S. — cum să 
facem mai eficiente a- 
ceste întîlniri de «co
mandament», cum i-am 
spus noi“. Și am fost 
martori la o astfel de 
intilnire. După ce în 
întreprinderea de țiga
rete s-a.făcut o pre
zentare a activității 
sportive proprii, partici
panta s-au răspîndit 
la... patru unități pentru 
a urmări reprize de 
gimnastică la locul de 
muncă (Spicul, ICPGA, 
întreprinderea de țiga
rete, întreprinderea de 
confecții și tricotaje — 
toate in sectorul

cu seriozitate... subiec
tul abordat.

A DOUA, a avut 
duminică dimineață 
F.R.B. O frumoasă 
firește, reușită intilnire 
cultural-sportivă, de des
tindere a oamenilor 
muncii din această ma
re întreprindere, a ce
lor din cartier. S-au 
intilnit mulți în dimi
neața aceea, îmbrăcați 
frumos (fetele de la că
minele de nefamiliști 
au venit în frumoase 
fustițe albe și bluze al
bastre), mulți în costu
me sportive. Erau pre- 
zenți : C. Brebu, Ma
riana Radu, Ioana Lăn- 
crănjan — președinta 
comitetului sindicatului. 
Ștefan Oancea — șeful 
secției ring, mereu pre-

loc 
la

zent intre oameni, pro
fesoara Eugenia Mușat 
antrenoare dar și orga
nizatoare a întîlnirii, 
Dorina Drăgulin — 
secretara comitetului 
U.T.C., Elena Toma — 
secretara asociației spor
tive, harnicul gospodar 
al bazei sportive, Mar
ton Demeter, implicat 
in întreaga reușită a 
festivității.

A fost minunat. Oa
menii s-au destins, au 
urmărit spectacole in
teresante (demonstrație 
cu dini a Asociației 
Sportive Chinologice; 
partidă de fotbal între 
copiii oamenilor muncii 
din întreprindere șt „e- 
chipa cartierului Pante- 
limon" ; concerte de mu
zică populară și scenete 
prezentate de orchestra 
șt ansamblul propriu), 
au făcut sport (șah șt 
tenis de masă la umbra 
copacilor ; au partici
pat la crosul fetelor ; 
la partida de fotbal din
tre „întreprindere și 
cartier" ; la un meci de 
handbal feminin)...

Cind există preocupa
re, evident „întimplările 
sportive" reușesc !

Modesto FERRARINI

tic vorbă cu miiIiinTuI campion ștefan Iancovici

• Bună ziua. Familia iancovici? 
Am dori să vorbim cu Răducu. 
— Imposibil, nepoțelul meu tacă 
nu vorbește. Nici n-a împlinit 
două luni. • Glumim meștere 
ștefan, cu dumneata vrem să 
slăm de vorbă. Șl, ca să răminem 
„pe idee“, vrem să te întrebăm : 
cum se împacă noțiunea de bunic 
cu cea de campion național la 
automobilism ? — Se împacă. Mai 
îmi strigă cît. unul un ..salut bu
nicule !“, așa, ca să mă lase ta 
pană de moral ... . 
zi la circuit și 
lut nea Fane 1“
• S-au adunat 
tr-o carieră ce . . .
ciți ani 7 — In curînd vor Ii 40 ; 
în 1949 apăream la primul meu 
concurs de motocros. Nici permis 
de conducere n-aveam, mă lua 
antrenorul pe garanție. • Deci 
debutul sportiv a fost la moto
cros. — A nu, debutul a fost pe 
terenul de fotbal, am făcut parte 
chiar și din aleasa României la 
juniori mici. — Aleasa 7 — Ce 
vreți, stat timișorean de iei. Ve
cin și prieten de copilărie cu Io- 
landa Balaș. Sper să nu mai țină 
minte că o trăgeam de codițe cî- 
teodată... a întrebam de numă
rul victoriilor. — Cam greu de 
răspuns, totuși să încercăm să 
socotim : 80—100 la motocicllsm
(între care 22 de titluri de cam-

eu îl bat a doua 
el revine la „sa- 
Ne-nțelegem noi. 
ceva victorii tn- 
numtrâ, apropo,

pion național) si peste 00 la au
tomobilism • Amintiri in pe- 
rioada-moto 7 — Foarte multe și 
foarte frumoase. Nici nu se pu
tea altfel, într-o generație care 
îi număra pe Voiculescu, Cer- 
neseu, Berenl Dânescu, Gh. lo- 
niță. Aș spune că .amintirile mele 
sint de... argint : o cupă de vi- 
cecampioană a Europei cu echipa 
cucerită în Austria, la cursa de 6 
zile, și... o tijă din același metal, 
în claviculă. • Iar trecerea de 
la două la patru roți cind s-a pe
trecut 7 — In 1965, la un raliu. 
Meșterisem eu cu puțina mea 
experiență în materie de con- 
cursuri-auto. un Wartburg — îl 
ranforsasem puțin, £1 făcusem 
ceva mai rapid. îmi vine să rid 
cind îmi amintesc : drept copilot 
luasem un ucenic. Wartburgul 
nostru, înalt, neechilibrat ca lu
mea, dădea să se răstoarne la 
fiecare vira' luat în forță. Ei și 
atunci copilo-tul meu se comporta 
ca la cursele de ataș — cind era 
un viraj pe stînga ...sărea pe 
mine, cind venea un viraj pe 
dreapta, deschidea ușa și se a- 
pleca în afară 1 Exact ca la side
car... Au urmat apoi zeci și zeci 
de alte curse, la volanul multor 
tipuri de mașini. Toate aceste 
competiții purtînd, e drept, pece
tea unui anume pionierat, dar 
aproplindu-ne tacet-incet de sis-

în 
e- 
e-

• Reamintim că perioada de 
transferări, pentru to^te cate- 
goriile de jucători, se încheie 
la 31 iulie a.c.
• Normele de control pen

tru participarea în Campiona
tele Divizionare A și B se vor 
da pe plan local, urmînd ca 
federația să testeze, periodic, 
de-a lungul întregului an com
petițional, diferiți jucători și 
jucătoare. în cazul neîndeplini- 
rii normelor de către cei tes
tați, se va omologa cu 0—6 
partida(ele) în care au evoluat 
sportivii respectivi. Măsuța 
este binevenită, avîndu-se în 
vedere necesitatea menținerii 
la un nivel eît mal ridicat a

pregătirii tuturor handbaliști- 
lor din eșaloanele superioare, 
de care se fac responsabili an
trenorii și cluburile. Este cu 
atît mai necesară o pregătire 
corespunzătoare de-a lungul 
întregului an competițional, cu 
cît echipele noastre fruntașe 
vor participa în toate competi
țiile continentale, atît la mas
culin, cît și la feminin, astfel:

Steaua (m) și Știința Bacău (f)
— Cupa Campionilor Europeni; 
Politehnica Timișoara (m) și 
Mureșul IMATEX Tg. Mureș 
(f) — Cupa Cupelo-r ; H.C. Mi- 
naur Baia Mare (m) și Rulmen. 
tui Brașov (f) — Cupa Federa
ției Internaționale de Handbal.
• Loturile reprezentative de 

tineret — masculin și feminin
— se află în pregătire în ve

derea participării la Campio
natele Balcanice, programate ia 
Ankara, între 28 iulie și 3 au
gust. Antrenorii Oprea Vlase 
și Ștefan Birtalan — la băieți, 
Bogdan Macovei și Lucian 
Rișniță — la fete.
• Divizia A la fete progra

mează prima etapă a ediției a 
XXX-a, 1987/88, joi 20 august ; 
întrecerea băieților, tot ediția 
a XXX-a, precum și Divi
ziile B, de tineret (masculin 
și feminin) vor începe duminică 
30 august a.c.
• La propunerea federației, 

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. 
a aprobat ca jocurile Diviziilor

LA COSTINEȘTI
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B, de tineret (m+f), sa 
desfășoare in sală sau dacă 
localitățile de reședință ale 
chipelor participante nu 
xistă săi; corespunzătoare
în aer liber, cu anunțarea din 
timp a oaspeților. Se face pre
cizarea că echipele care 
nu dispun de săli pot organiza 
jocurile, cind sint gazde, in 
localități apropiate care au do
tări adecvate.
• Ca urmare a actelor nes

portive ale unor spectatori la 
meciul feminin Rapid — Mu
reșul Tg. Mureș (Div. A) din 
ediția trecută, clubului fero
viar bucureștean i s-a interzis 
organizarea jocurilor pe teren 
propriu jn turul campionatului 
care începe. Toate jocurile, 
Cind echipa Rapid va fi gazdă 
în turul campionatului 1987 88, 
se vor disputa în sa'a Dacia 
din Buzău

— Păi, Buligan unde joacă?
— A fost „transferat" la „farmacie". 

Tot pentru o repriză...
Sigur, „pentru o repriză" e un fel 

de-a spune, întrecerile studențești de 
vacanță durind pînă cind arbitrii, îngri
jorați de evoluția scorului, dispar in apa 
mării. Bineînțeles, cu minge cu tot. 
Meciurile de polo sint la fel de îndrăgi
te. Studentele joacă mult volei: a în
ceput antrenamentul sportivelor de la 
„V" Cluj-Napoca, toate fetele din ta
bără sint de o parte și de alta a plaselor 
de volei. La Costinești, însă poar

tă" șt tenisul de cimp. înscrierile se fac 
tot la comandantul taberei. Nu e ing. 
loan Vușcan, sint ajutoarele sale — stu
denții clujeni Dan Sergiu (anul III, me
dicină generală) și Mircea Lupșan (anul 
III mașini-unelte, facultatea de meca
nică), responsabili cu activitatea sporti
vă : foi de concurs, programări de arbi
tri, clasamente la zi — au 
băieții !

Sigur, „clasamente la zi“ e 
spune, buletinele sportive se dau din oră 
in oră : la 10 dimineața poți fi lider la 
baschet, la 4 după-amiaza poți să retro
gradezi la fotbal — vacanța e frumoasă!

§ 
§

un fel de a

Grupaj realizat de
Mihail VESA

ce lucra

(Urmare din pap 1)

(Urmare din pog 1)

O adiere de vini și placa cu velă alunecă sprintenă pe apele albastre de Ia Costinești

de 
In 
ca 

doi 
se-

dii 
Pe 
au 
ji

general, puteți admite să fim surclasați?
— Pe cine vreți să „transferați"?
— Pe Guneș de la „Poli" Timișoara. 

Doar o repriză, mai marcăm și 
niște goluri.

— Mă rog...
— Ura !... Veniți la meci ?
— Bineînțeles. Guneș și Buligan 

încintat mereu spectatorii.
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AUTOMOBILISM. ORGANIZAREA inte
resantului Raliu al Harghitei — ireproșa
bilă. Felicitări organelor locale, consecvente 
în pasiunea lor pentru această disciplină • 
CINCI echipaje (pilot-navigator) purtau a- 
celaș nume de familie : Cordan și Bara — 
soț și soție, Niriștean și Gaj do — frați, 
Bako — tată și fiu ! • IN PLINA cursă e- 
chipajul Cojocaru — Pop (Oltcit) a ajuns... 
într-o mică prăpastie. Aiu trecut cîțiva pe 
lingă ei, dar au oprit doar Mikloș — Do- 
mokos, de la Șoimii ITA Sibiu. Ambele e- 
chipaje au pierdut câte 19 minute (pînă 
Oltcitul a fost pus pe linia de plutire), 
după care au reluat cursa, pe care au și 
terminat-o. Clujenii (oare n-au cerut boni
ficație pentru întârzierea lor !) au primit, 
pe merit. „Cupa fair-play“ oferită de CJAK 
Harghita • DUPĂ ce au terminat raliul, 
trei echipaje au fost invitate la verificarea 
autoturismelor lor (regulamentar, pentru a 
se vedea dacă acestea se înscriu în normele 
F.I.A.). Dar Andrei — Barbu, Șerban — Co
țofană și soții Bara au refuzat și au fost 
descalificați. Necunoașterea regulamentului 
sau poate... altceva ? (M. Fr.).

BOB. In plina canicula, boberli se 
antrenează de zor în vederea competițiilor 
din lunile geroase. Sub îndrumarea antre-

norulul principal Dumitru Focșeneanu, pd- 
loții (Dorin Degan, Csaba Nagy) și echipie
rii (Costel Petrariu. Fiorin Olteanu, Gri- 
gore Anghel) iși desăvîrșesc ta aceste zile 
pregătirea atletică iar de la Începutul lui 
septembrie vor începe antrenamentele spe
cifice (pilotaj pe bob cu rotile, repetări de 
starturi, pilotaj cu simulator, zbor de avi
oane de acrobație etc.). • ANTRENORUL 
secund, Dragoș Panaitescu, ta același timp 
mecanic al lotului, se ocupă de adaptarea 
boburilor (la atelierul IEABS din Capitală) 
conform modificărilor intervenite la par- 
șocuri (înălțarea lor de la 5 la 8 cm și 
mărirea razei de Ia 1 la 3 cm), pe baza ho- 
tărîrilor Comisiei tehnice a F.I.B.T. Deși 
stat minore, ta aparentă, schimbările res
pective au implicații asupra înseși structu
rii carenei bobului, ceea ce determină lu
crări migăloase. (D. St.).

ÎNOT. CU EXACT o LUNA înaintea 
startului în proba sa preferată (50 m liber) 
la Campionatele Europene. Tamara Costa- 
che aniversează astăzi împlinirea vîrstei 
de 17 ani. Cu ce gînduri ? „Desigur, cu do
rința de a-mi apăra titlul mondial, podiu
mul de la Madrid fiind, dealtfel, unul... eu
ropean (România, R.D.G. Elveția). La fel 
de firească e și năzuința de a îmbunătăți

recordui lumii, care im: aparține, cu 25,28, 
după cum cred că pot spera la mai mult și 
la sută liber. Iar- Împreună cu celelalte 
sportive din lotul național, ne propunem un 
bilanț prestigios — care e realmente posi- 
sibil". La mulți ani șl mult succes, Tamara! 
• REȘIȚA revine puternic în prim-planul 
natației noastre, dispunînd de un foarte 
promițător eșalon la nivelul schimbului de 
mîine. Astfel, în campionatul juniorilor H, 
de la Brăila, reșițenii 
samentele pe echipe, 
ocuptad primul loc și 
competiției, cu 678 p, 
din Baia Mare — 597
Lie. 37 Buc. — 321 p. Brăila — 281 p, Sibiu 
— 280 p, Suceava 268 p, Brașov — 213 p 
etc. O surpriză (plăcută) : comportarea re
prezentanților tinărului centru sucevean, 
situați pe poziția secundă la categoria 12 
ani și ciștigătorl a două ștafete, cu noi re
corduri. (G. R.).

LUPTE. LA CONCURSUL Republican al 
juniorilor II de „libere", disputat săptă- 
mlna trecută la Deva, între sportivii re
marcați s-au aflat si frații gemeni, Gabriel 
și Laurențiu Ciucă. Primul a devenit câști
gător al competiției la categoria 51 kg. iar 
Laurențiu a fost Învingător la 65 kg. Năs- 
cuți la Medgidia, în 1972. ei stat în prezent 
elevi la Liceul Industrial '
stanța. Cei 
antrenorul
stanța, au
m,ai dotați

din întreg concurși il (M. Tr.)

au dominat net cla
ia categoria 12 ani, 
în ierarhia finală a 
urmați de înotătorii 
p. Ploiești — 413 p,

______ nr. 9 din Con- 
dod sportivi, ambii Instruiți de 

Vasile Dușa de la C.S.Ș. 2 Con- 
fost apreciat! ea unii dintre cei 
și bine pregătiți tineri luptători
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ajutat noi înșine, foștii hand- 
baliști care alcătuim o fami
lie unită. Este drept că am 
primit șî sprijinul conducerii 
Institutului Politehnic, ai Mi
nisterului Educației și Invăță- 
mintului, al C.J.E.F.S. și că am 
colaborat bine cu F.R. Hand
bal. M-ați întrebat dacă avem 
Secrete în pregătire. Nu, nu 
avem ! In schimb, avem o 
cheie a succeselor, ne bazăm pe 
elementele tinere provenite din 
pepiniera timișoreană, adică 
la Clubul Sportiv Școlar. 
Cei 30 de ani de activitate 
antrenor, am folosit doar 
jucători formați la nivel de 
nîori. în rest, doar handbaliști 
recrutați de )a vîrsta juniora
tului. Să amintesc, în acest 
sens, că în 1986, cu prilejui fi
nalei „Cupei României", a de
butat — cu succes — condu- 
ducătoru] de joc, Horațiu Gal, 
în vîrstă de numai 17 ani !“

Am reținut din această suc
cintă expunere, faptul că pepi
niera echipei de seniori a fost 
și este C.S.Ș. Dar acest club 
are secții la toate jocurile 
sportive. Rod bogat obține,, 
însă, doar la handbal masculin, 
pentru că aici se parcurge, 
cum se cuvine, drumul de la 
juniorat la seniorat. De la di
rectorul Clubului Sportiv Șco
lar, Totna Dobîndă, am aflat 
că juniorii-handbaliștî ai uni-
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EXTRASE LA 
PRONOEXPRES 

IULIE : extragerea I : 
37 4 38 ; extragerea a 
15 41 18 10 24
total de cîștiguri :

NUMERELE 
TRAGEREA 
DIN 22 
23 3 25 
Il-a : 29

Fond
639.826 lei din care 49.473 lei 
report la categoria 1.
CIȘTIGUR1LE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES DIN 

12 IULIE
Faza I . cat. 1 • 1 variantă lOO"/o 

autoturism „Dacia 1300“ (70.000
lei) și 4 20% 17-500 lei ; cat. 2 :
1 100% a 20.544 lei, sau o excursie 
de două locuri în U.R.S.S. și di-

LOTO PR
ferența 
6.636 lei 
lei ; cat.
5 î 97,25
100 lei ;

Faza a 
25% a 12 
cîte o e 
U.R.S.S. 
cat. C î 
73,50 a 
163 lei ;

Autotv 
revenit
Mihai d



n fruntea plutonului se află mașina pilotată 
de Ștefan Iancovici
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mai îndelungata • Cum apre- 
ciați nivelul arbitrajelor în auto
mobilism u nostru ? — în conti
nuă creștere. Au -apărut și aici 
oameni tineri dornici să ne fie 
utili, iubitori de automobilism, și 
acest lucru se reflectă în bine. 
9 De ce atunc* încă prea nume
roasele contestații ? — In primul 
rînd, cred că este o chestiune 
de... tradiție. De cînd lumea, în 
automobilisnP fiecare crede că ce
lălalt a „umblat*4 la mașină, că 
ceva nu e în litera regulamentu
lui. Chiar și la formula 1, să știți, 
cît sînt ele de mari firmele, cît 
de severe sînt controalele FISA, 
și tot plouă cu contestații. în al 
doilea rîn-d e mai comod — nu? — 
să-l bă-nuiești pe învingător că a 
alergat cu o mașină incorect pre
parată decît să recunoști că a 
fost mai bine pregătit. In ceea ce 
mă privește, sînt mulțumit că în 
cei 40 de ani — competiție nu am 
făcut nici o contestație. Și nici 
nu voi face vreodată. • Soția 
dvs. spunea că cea mai grea trea
bă casnică o reprezintă... ștersul 
de praf al cupelor. Care dintre 
aceste cupe vă produce eeâ mai 
mare satisfacție ? — Ar putea fi 
cea din 1971, cina ia Raliul Acro
polis, din cele 79 de echipaje 
prezente La start,, mă număram 
printre cele nunr.i 7 (!) caire au 
trecut linia de sosire. Dar dacă 
mă gînd-esc bine cea mai dragă 
rămîiie tot „fair-pilay-ul“ primit 
intr-un Tur al Europei : eram în 
plină cursă pentru primul loc la 
clasă, cînd am observat că un 
Opel Ascons. răsturnat, luase foc, 
ia-r echipajul nu putea deschide 
portierele mașinii. Am oprit, nici 
nu se putea altfel. Tot un mare 
iubitor al automobilismului, acto
rul Jean Louis Tri-ntdgn«ant, spu
nea într-un film al lu-i Lelouch : 
,.ddntr-un incendiu, dacă aș avea 
de ales între a salva un tablou 
celebru sau o pisică, cred că aș 
alege pisica — e o viață".

Sorin SATMARI
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cluzii, vizînd toate secțiile de 
jocuri sportive : • „cheia" per
formanței o constituie munca ; 
• trecerea de la virsta de ju
niori la cea de seniori trebuie 
pregătită din timp, cu toată 
responsabilitatea ; • existența 
unei unități de bază creează 
condiții pentru obținerea marii 
performanțe; • capacitatea
profesională și pasiunea unor 
antrenori nu poate suplini ine
ficienta altora și nici defecțiu
nile de organizare.

Desigur, se pot înșirui încă 
multe altele, toate ducînd, în
să. la ideea că în județul Ti
miș, și mai cu seamă ]a Timi
șoara, jocurile sportive au po
sibilități mult mai mari decît 
cele reflectate' în performan
țele actuale. Facem această a- 
firmație ținind seama și de 
impresionanta bază materială a 
principalei pepiniere a județu
lui : C.S.Ș. Timișoara. într-un 
perimetru relativ restrîns se 
află aici un complex sportiv 
cu două săli, terenuri în aer 
liber și ...Școala nr. 10 (cu 
internat), care constituie prin
cipala bază de selecție, .alături 
de alte numeroase școli și 
licee din oraș. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că C.S.Ș. are 
la Poiana Rusca o cabană (un
de se fac tabere de pregătire), 
de noua sală de jocuri sporti
ve (inaugurată nu de mult in 
cartierul Circumvalațiunii), de 
sauna și bazinul de recuperare 
(pe cale de a fi date în folo
sință) și încă multe altele.

In mod cert, la Timișoara 
jocurile sportive au cale liberă 
spre marea performanță !

MIAZA
25% a 
a 3.650 
i ; cat. 
152,50 a
40 lei. 
arian te 
cărora 
rl în 
nerar); 
at. D : 
66,75 a
40 lei.

300“ a 
îaharia 
igul de

26.544 lei participantului Kepekeș 
Eugen ditn Sf Gheorghe (jud. 
Covasna).
• Astăzi fiind ioi, înseamnă că 

este și ULTIMA ZI pentru a vă 
mai procura bilete cu numerele 
preferate la tragerea obișnuită 
LOTO de mîine;. vineri, 24 iulie.

• Având în vedere că duminică, 
26 iulie, are loc o nouă TRAGE
RE EXCEPȚIONALA LOTO, vă 
reamintim că. în ceea ce privește 
categoriile de cîștiguri, acestea 
pot fi variabile sau fixe, între 
cele din urmă nelipsind autotu
rismele , .Dacia 1300“ (categoria I, 
de la faaa I, respectiv categoria 
A de la faza a U-a).
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9 61 de goluri mai puțin față de ediția precedentă
9 Steaua — echipa cu ... 18 golgeteri O Doar 40 de 

victorii in deplasare, din 306 meciuri...
S-a încheiat o nouă ediție 

a Diviziei „A“. Disputa pentru 
puncte a rămas undeva in ur
mă, în prezent „actorii" primei 
scene aflîndu-se în vacanță. 
Apclînd — tradițional — la 
datele statistice, să încercăm 
o-., reactualizare a principale
lor aspecte desprinse din de
rularea

• In 
marcat
— 225 
mai săracă față de ediția pre
cedentă, cînd s-au înscris 872 
goluri. Cele mai productive e- 
tape au fost, în ordine, a 34-a, 
cu 38 de goluri ; a 2-a, cu 37 
și a 30-a, cu 36. La polul opus 
găsim etapa a 14-a, cu numai 
15 goluri. Pînă în prezent, în 
Divizia A s-au marcat 29 584, 
astfel că în ediția viitoare îl 
vom cunoaște pe autorul golu
lui cu nr. 30 000. Apropo de 
„cifre rotunde", iată jucătorii 
care au înscris „golurile jalon" 
ale ediției recent încheiate : 
Cămătaru — nr. 100, Balaur I
— nr. 200, Antohi — nr. 300, 
Manea — nr. 400, Irimescu — 
nr. 500, Klcin — nr. 600, Scîn- 
teie — nr. 700 și Terheș — 
nr 800.
• Am consemnat înscrierea 

a 11 autogoluri, brașoveanul C. 
Ștefănescu avînd în cont două 
asemenea „reușite". De altfel, 
jucătorii de la F.C.M. Brașov 
au marcat în total nu mai pu
țin de 4 autogoluri! Eehipa 
cea maj avantajată a fost S.C. 
Bacău, care a primit 3 „ca
douri".
• Să parcurgem partea supe

rioară a clasamentului golgete- 
rilor în deplasare 
18 goluri, Pițurcă 
Lăcătuș și Terheș 
Boloni, ’ Mănăilă, 
Jurcă,
Andronic, Barbu, Augustin, M. 
Popescu, Profir, Antohi și C. 
Pană — cîte 3.

celor 34 de etape
cele 306 partide s-au 

811 goluri (586 gazdele 
oaspeții), o „recoltă"

• Din cele 306 partide dis
putate, 196 au revenit echipe
lor gazdă, 66 s-au încheiat la 
egalitate, iar in 40 cîștig de 
cauză au avut oaspeții. Altfel 
spus, duelul „gazde-oaspeți" a 
fost favorabil primei „echipe", 
cu 458—146. Remarcabilă a fost 
„recolta" oaspeților în etapa 
a 3-a, cînd au agonisit nu mai 
puțin de 12 puncte (5 victorii 
și două remize). Însă ei- nu 
s-au prea 
32-a, <' ’ 
aproape pe linie : 8 
un egal.
• S-au înregistrat 

luri de scoruri. Cele 
vente : 1—0 de 68 de ori, 2—0 
de 41 de ori, 2—1 de 34 de 
ori, 0—0 de 30 de ori.

• Pe lista marcatorilor fi
gurează 228 de jucători, cu spe
cificația că 6 dintre eî au 
punctat în dreptul a cîte două 
echipe (Hagi, Mateuț, Suciu, 
S. Răducanu, Nuță și Kramer). 
Cei mai mulți aparțin echipei 
Steaua: 18, iar cei mai puțini 
formațiilor Oțelul Galați și 
F.C.M. Brașov — cîte 10.

văzut în runda a 
cînd gazdele au cîștigaț 
— — is_î_ . ș victorii șî

27 de fe- 
mai frec-

Pri'iîrc cciiipclc care au fost aproape 6c b

Marți, pînă după ora prîn- 
zului, tot am sunat la Politeh
nica Iași, fără însă ca cineva 
să ne răspundă. Ne-am zis : 
poate că s-a schimbat numă
rul... Dar miercuri, după ora 
12, la celălalt capăt al firului 
dăm chiar peste antrenorul 
Leonida Antohi. La întrebarea 
„Ce face Politehnica ?“ primim 
imediat răspunsul: „O ia de 
Ia capăt, pentru a treia oară. 
Așa-i viața fotbalului, plină de 
neprevăzut. Muncind, încercăm 
să vindecăm trauma psihică a. 
nepromovării, apărută jntr^un 
moment cînd ne și credeam în 
A. Intr-un fel, am trăit ace
eași dramă ca a gălățenilor, 
cînd Petrolul a revenit pe pri
ma scenă...". Antohi, cu since
ritatea care îl caracterizează, 
ne demonstrează pe puncte ce 
a determinat „clacajul" echipei 
sale. „O ședință de analiză, Ia 
obiect, a relevat că unii dintre 
cei mai buni jucători ieșeni 
s-au comportat foarte slab în 
ulitma parte a campionatului; 
alții, după etapa a 28-a, cînd 
echipa avea la „adevăr" +4 
față de Suceava și Brăila și 
+6 fată de Constanța, și-au 
permis să ia piciorul de pe ac
celerator, zicînd „gata, totul 
s-a terminat cu bine 1" Mai 
aflăm că „filmuj s-a rupt, de 
fapt, la Slobozia, unde două 
greșeli personale ne-au dat 
peste cap. Dacă aici am fi ciș
tigat un punct, nimic n-ar fi 
prevestit înfrîngerea, atunci 
n-am fi pierdut, probabil, nici 
jocul cu Suceava".

Deci, Politehnica Iași o ia

de la început (de altfel, luni au 
și demarat pregătirile), prin 
muncă fără menajamente, cu 
seriozitate și cu un lot în care, 
după cum am afiat, cei buni și 
cei tineri au rămas de partea 
„alb-albaștrilor"). iar ceilalți, 
unde... Vor. „Ne-a preocu
pat, imediat după ce am 
tras linie peste trecutul cam
pionat, de 
Iui, ne 
antrenorul ___________ _ _
fond local, aici incluzînd întreg 
teritoriul județului. Este vorba 
de portarul Popovici, Insură- 
țelu și Urdaru, fundași, ata- 
canțil Rotaru și Mihuț (nu cel 
care a cutreierat țara), ambii 
de 
de 
nu 
se,
ce _ ___ __ _____
să pregătim totul pînă în cele 
mai mici amănunte, fiindcă — 
nu trebuie să uităm — rivala 
noastră, F.C. Constanța, care, o 
spun cu mina pe inimă, a fost 
echipa cea mai bună din serie, 
nu va sta nici ea cu brațele 
încrucișate. Noi credem, firesc, 
in șansa noastră și ne vom 
bate pentru ea pînă Ia ultima 
picătură de energie..."

...Lunea trecută, Politehnica 
a luat rtartui pregătirilor, lă- 
sînd jn armă un episod nedo
rit. După perioada de readap
tare, la lași, caravana studen
ților jnoldoveni va parcurge 
„circuitul" de încărcare a ba
teriilor pentru viitorul sezon.

întinerirea lotu- 
mai mărturisește 

Politehnicii. din

la C.F.R. Pașcani, Tănase, 
la „Tepro" etc. în general, 
sînt transferuri spectaculoa- 
dar ele sînt utile. In final, 
să vă mai spun... Trebuie

Stelian TRANDAFIRESCU

Mănăilă, 
Cîmpeanu

: Cămătaru
8, Hagi 5,
— cîte 4,

Mihăescu, 
II, Pistol,

DE LA F.R.F
• ÎN 

LOR 
SPORTIVE 
DIVIZIILE A ȘI B. F.R.F. atra
ge atenția cluburilor și asocia
țiilor din Diviziile A și B că 
se acordă un ultim termen — 
1 august — pinâ ia care au da
toria să comunice forului de 
specialitate componența condu
cerilor tehnice și să trimită, 
pentru viză, contractele înche
iate. F R F. va aplica sancțiu
nile prevăzute de regulament 
cluburilor și asociațiilor care 
nu se conformează acestor o- 
bligații.

C PINĂ LA 26 IULIE este 
termenul de efectuare a trans
ferărilor pentru sezonul com- 
petițional 1987/1988- F.R.F. a- 
trage atenția cluburilor și aso
ciațiilor de a prezenta întoc
mai actele prevăzute de regu
lamentul de transferări în vi
goare, regulament publicat și 
in ziarul nostru.

ATENȚIA CLUBURI- 
ȘI ASOCIAȚIILOR 

CU ECHIPE ÎN

F
FABIAN ARE MINGEA

A intrat in redacție, jovial 
ca întotdeauna, Robert Cos
moc, fost antrenor al echi
pei naționale (împreună cu 
Valentin Stănescu), antrenor 
al atitor echipe de „A", al- 
ternind cu cele din alte eșa
loane. Acum și-a incheiat 
activitatea la divizionară C 
din Alba Iulia. 
o echipă mai < 
Cosmoc suride : 
în C... 
multă 
„Cine 
seria 
Turda", 
bine. îmi aminteș
te de Arieșul... 
Cum a urcat Sti
cla 2“ „Foarte sim
plu. La Turda lu
crează cu copiii, 
de vreo șapte ani, 
fostul 
bucureștean 
tise Fabian. 
Iul nostriu, 
numai al 
duce mare 
de fabieni, 
de oameni 
gostiți de 
Toți copii lui Fa
bian au știut și știu 
bleze. Game știu să pre1 
dea mulți, dar 
aproape nimeni, 
pasa. Arpegiul e 
gul... Iar un jucător care 
știe să dribleze, face singur 
ceea ce alții reușesc în doi 
sau chiar în trei". „Mai spu
ne-mi despre Fabian". „Ce 
să-ți mai spun ? Are vreo 
șapte copii care au ajuns 
în prima echipă, chiar asta 
care a promovat".

Și Cosmoc și-a luat rămas 
bun... Cine știe pe unde îl 
vom întîlni mîine pe acest 
'fermecător nomad al fotba-

lului, cel care a avut fru
moasa serie cu „Poli" Timi
șoara, o echipă care a jucat

Microreportajul nostru

„Pe cind la 
cu nume ?“ 
: „Nu e rău 

Și, în orice caz, mai 
luptă decit 

a ciștigat 
ta ? „Sticla 

„îmi pare

cu adevărat inteligent în a- 
nul Cosmoc...

Bineînțeles că acel 
șapte copii a trebuit să 
verificat. Cine sint cei 
te? l-am telefonat lui 

la Turda.

numirile vechi si cred că 
erau mai bune, Florea, ex
tremă, Gherman centru îna
intaș... Pirv, care a jucat nu
mai turul, apoi a plecat la 
Iași". „Cit lucrezi. Feri?" 
„Știi cum e la fotbal... Ca 
in agricultură... Zi-lumină“. 
„Ce-mi mai poți spune?" 
„îmi pare rău că antrenorii 
cei tineri de la naționalele 
de juniori... văd că sint mul
te... nu mă mai cheamă și 
pe mine din cînd in cînd...

antrenor 
Fran- 

Fotba- 
șt nu 

nostru, 
lipsă 
adică ■ 

îndră- 
minge.

să ari'

arpegii
Gama e 
driblin-

prea simplu. „Servus, 
ieți!" — s-a auzit în toată 
secția de fotbal a ziarului 
nostru vocea tinerească a lui 
Feri Fabian. „Felicitări. Fe
ri I Am auzit că ai pus u- 
mărul la Sticla". „Bine spus 
umărul". „Qum îi cheamă pe 
băieții care joacă la seniori 
și pe care i-ai crescut ?“ 
„Am crescut eu mai mulți". 
„Cosmoc spune că i-ai cu
les dintr-un tobogan de parc 
și i-ai învățat jocul cu lob
da". „E adevărat că sint 
chiar șapte... Scrie... Cocan, 
stoper, Sonică, mijlocaș, Bo- 
loș, alt mijlocaș, Vitan, in
ter stingă, eu am rămas cu

Cum în ce calitate? Să stau 
și eu o oră, două, in tri
bună... Doctorii, cînd n<u sînt 
siguri de ceva, organizează... 
stai...cum ii spune ?... un 
consult... nu le e rușine... 
nu le cade rangul...".

„Cit ai să mai lucrezi, Fe
ri ? Te știu de-o viață". „Aș 
putea să mă retrag, dar nu 
mă lasă".
am
Mai am... Unii, la virsta mea, 
iau Gerovital, pentru muș
chi... și Glutacid pentru me
morie... Eu am mingea, care 
e mai bună decit amindouă".

loan CHIRILA

„Ciți ani ai?" „Nu 
prea mulți. Șaptezeci...

I

STARTUL PREGĂTIRILOR
(Urmare din ppg. I)

dern", ne spunea A. Iordănes- 
cu, completat de colaboratorul 
său, R. Troi : „Munca susți
nută de la antrenamente, abor
darea fiecărui meci cu egală 
seriozitate și ambiție — ele
mente care au stat la baza re
zultatelor din sezonul trecut 
— vor fi prezente și în noua 
ediție a competițiilor interna 
și internaționale", spunea an
trenorul secund al echipei 
Steaua.

Am stat, firește, de vorbă eu 
unii dintre jucătorii campioa
nei. Ca de obicei, Bumbescu 
și Pițurcă sînt împreună. „Cînd 
performanțele se adună în pal
maresul unei echipe, dorința 
partenerului de joc de a în
vinge crește și ea. De aceea, 
îmi dau perfect de bine sea
ma, nu ne va fi deloc ușor în 
noul sezon. Nici în meciurile

interne, nici în cele internațio
nale. Dar eehipa noastră a do
vedit că știe să se concentre
ze în momentele dificile și 
tocmai de aceea am încredere 
că ne vom apăra cu succes tit
lurile în noua stagiune", spune 
Pițurcă, Stoperul Stelei. 
Bumbescu, care a lipsit multă 
vreme jn finalul sezonului, s-a 
însănătoșit și acum străbate 
perioada' reacomodării la efort: 
„Sper să fiu apt de joc la data 
startului. Sper să am cît mai 
multe meciuri la activ și să 
mă apropii de forma conve
nabilă. Examenele internaționa
le ale toamnei încep cu atît 
de timpuriul meci cu Danemar
ca, din preliminariile olimpi
ce. Și foarte repede vine du
bla partidă cu M.T.K. Faptul 
că jucăm acasă primul meci 
nu trebuie să ne pună pe gin- 
duri. O echipă care cultivă jo
cul de atac, așa cum o face

Steaua, nu poate fi incomodată 
de această programare". Să ră- 
mînem în compartimentul a- 
părării. Iovan : „începem cu 
mari și de înțeles ambiții. Să 
ne apărăm titlul și Cupa. In 
Cupa Campionilor va trebui 
să acționăm cu atenție și de
cizie. M.T.K. vine cu dorința 
echipei care vrea să răstoarne 
previziunile. Dar noi vrem ca 
previziunile să fie îndeplinite!" 
Stingaciu : „Sezon dificil în 
fața noastră. Eu, unul, trebuie 
să confirm, mă voi strădui să 
realizez meciuri fără scăderi 
de randament". Balint : „Por
nim acum de la zero. Fiecare 
meci e important. M.T.K. tre
buie privită cu toată atenția. 
N-a ciștigat întimplător cam
pionatul. La reprezentativă ne 
așteaptă două partide decisive, 
trebuie să ne batem cu toată 
convingerea, fiindcă avem rea
le șanse de calificare". Belode- 
dici: „Am dorit să fiu prezent 
oriunde am fost solicitat, la e- 
chipa mea de club, la echipa 
națională, la selecționata olim
pică, In final, am trecut prin

momente mai dificile. Am în
vățat ceva din aceste perioade 
de mare solicitare. _ Sper să 
realizez un sezon siiperior, în- 
cercînd să obțin o mai bună 
bază de plecare prin perioada 
pregătitoare". Să-1 ascultăm și 
pe Hagi : „Pentru noi, noul 
sezon reprezintă obligația con
firmării, și Ia echipa de club, 
și la națională, a performan
țelor din cel care a trecut. Am 
deplina încredere că multele 
partide importante vor veni cu 
această confirmare". încheiem 
turul nostru prin cuvîntui lui 
T. Stoica: „Promitem să ne 
facem datoria șl în noul sezon 
competițional. Performanța în 
premieră din campionat, 34 de 
partide fără înfringere, ne o- 
bligă la un parcurs fără gre
șeală. Iar pe plan internațio
nal vom lupta spre a mări se
ria de reușite ale fotbalului 
românesc în competițiile de 
club sau ale echipelor reore- 
zentative".

în această atmosferă de op
timism, Steaua demarează spre 
sezonul competițional 1087/1988.



De astăzi, la Roma

Speranțele natației de pe bă
trânul continent încep astăzi 
eursa pentru medaliile C.E. 
Competiția juniorilor înotului 
și săritorilor în apă se des
fășoară la Foro Italico, din 
Roma, printre participanțl a- 
flîndu-se și tineri sportivi ro
mâni.

Pe ■ blo.c-starturi vor urca 
vitezista sibiancă Livia Copa- 
riu, băimărencele Ramona Ter- 
șanschi — în probele de liber, 
Andreea Sighiarto — la proce
deul spate, 200 mixt și 200 flu
ture, spatista brăileancă Ale. 
xandrlna Croitoru, brașoveanca 
Corina Dumitru -- la fluture 
si mixt, ploieșteanul Laurențiu 
Nicolescu — spate și 100 flu-

ture. în întrecerea săritoarelor 
va fi prezentă orădeârica Da
niela Popa.

In prima zj au loc probele 
de 200 liber, 100 bras, 200 flu
ture și 4X100 liber, b+f, pre
cum și disputa specialistelor la 
platformă.

Să sperăm că tinerii noștri 
sportivi vor avea o comportare 
la înălțimea prestigiului cîști
gat la cele mai recente ediții 
ale Campionatelor Europene 
pentru juniori.

DE PE PISTELE

C.M. DE SCRIMA
ZURICH 21 (Agerpren). — 

Proba de sabie din cadrul 
Campionatelor Mondiale de 
scrimă, ce se desfășoară la 
Lausanne, a fost cîștigată de 
Jean-Franțols Lamour (Franța), 
care - l-a învins în finală cu 
10—5 pe Gyorgy Nebald (Un
garia). în întîlnirea pentru 
locurile 3—4, Robert Koscelnia- 
kowski (Polonia) l-a 
10—4 pe- Serghei 
(U.R.S.S.)-

Proba masculină 
pe echipe a fost cîștigată de 
formația R.F. Germania, care 
a întrecut în finală cu 9—4 
selecționata Franței.

în întîlnirea pentru loeurile 
3—4, echipa Ungariei a dispus 
cu 9—6 de formația U.R.S.S.

întrecut cu
Koriakin

de floretă

MARELE PREMIE Al
NAȚIUNILOR LA CĂLĂRIE

STOKHOLM, 22 (Agerpes). 
— Concursul de călărie de la 
Falsterbo (Suedia) s-a încheiat 
cu proba clasică pe echipe 
„Premiu^ Națiunilor", în care 
victoria * a revenit formației 
Austriei, cu zero p penalizare, 
urmată de Anglia — 4 p.p., 
R.F. Germania — 12,5 p.p. și 
Franța — 25,50 p.p.

IN CONCURSUL de la Bel
fast, sprinterul american 
Dwayne Evans a terminat în
vingător în două probe : 100 m
— 10.32 și 200 m — 20,74. Alte
rezultate : masculin : 800 m :
Peter Elliott (Anglia) — 1:45,25; 
înălțime: Holis Conway (S.U.A.)
— 2,25 m ; 1 milă : John Wal
ker (Noua Zeelandă) — 3:59,20; 
feminin : suliță : Fatima Whit
bread (Anglia) — 69,82 m ; 100 
m garduri : Sara Gunnell — 
(Anglia) — 13,01; 800 m: Regina 
Berg (Belgia) — 2:02,42. Re
cordmanul mondial Edwin Mo
ses (S.U.A.) a cîștigat proba de 
400 m garduri, cu timpul de 
48,18, coechipierul său James 
Pearce s-a situat pe primul loc 
la 110 m garduri în 13,59, iar 
englezul Steve Ovett a trecut 
primul linia de sosire în cursa 
de 3 000 m, cu 7:44,83.

IN ULTIMA ZI a campiona
telor unionale desfășurate la 
Briansk, Elena Belevskaia a 
cîștigat proba feminină de să
ritură în lungime, cu 7,39 m 
(rec. U.R.S.S. — v.r. 7,34 Ga
lina Cistiakova), iar Olga Bon
darenko s-a situat pe primul 
loc în cursa de 10 000 m, cu 
31:35,16. Rezultate înregistrate 
în concursul masculin : 200 m: 
Gogoridze — 20,82; 5 000 m : 
Tașcenko — 13:40,23 ; 400 m
garduri : Vasiliev — 48,85 ;
triplusalt : Kovalenko — 17,77 
m ; săritura în lungime : Laev- 
ski — 8,32 m; aruncarea su
liței : Evsiukov — 82,72 m,
înălțime : Ghenadi Adveenko 
2,29 m.

UN NOU LIDER IN TURUL FRANȚEI
PARIS, 22 (Agerpres). — Desfă

șurată în Munți Alpi, pe traseul 
Villard-de-Lans — Alpe D’Huez 
(201 km), eta.pa a 20-.a a Turului ci
clist ai Franței a fost cîștigată de 
rutierul spaniol Frederico Echave 
—> în 511 52,15, urmat la 1:32 de 
coechipierul său Anselmo Fuerte 
și la 2:12 de francezul Christoph 
Lavainne.

Tricoul galben a fost preluat de 
spaniolul Pedro Delgado, urmat

în clasamentul general individual 
de irlandezul Stephen Roche, la 
25 sec, Bernard (Franța) la 2:02. 
— Mottet (Franța) — la 2:12, Her
rera (Columbia) — la 5:03 etc.

Turul feminin a continuat eu 
etapa a 10-a, cîștigată de sportiva 
italiană Mari i Canins, care a par
curs 83 km în 2h 34:52. Lideră a 
clasamentului general se menține 
Maria Canins. urmată la 7 se
cunde de Jeannie Longo (Franța).

„INTERZONALELE" DE ȘAH
DUPĂ trei runde și disputa

rea partidelor întrerupte, în 
turneul interzonal de la Szirak 
(Ungaria), pe primele locuri 
ale clasamentului se află Salov 
(U.R.S.S-), Nunn (Anglia), 
Christiansen (S.U.A.) — cu cite 
2,5 p, urmați de Liubojevici 
(Iugoslavia), Milos (Brazilia), 
Benjamin (S.U.A.) — 2 p. Mi- 
hail Marin (România) și Por- 
tisch (Ungaria) — 1,5 p, Be- 
liavski (U.R.S.S.) — 1 p (2)
etc.

ÎN PRIMA rundă a Campio
natului Mondial de șah pentru 
junioare, ce se desfășoară în 
orașul filipinez Baguio, maes
tra Cristina Bădulescu (Româ
nia) a cîștigat cu piesele ne
gre la Allison (Scoția), Bagin- 
skaiâ (U.R.'S.S.) a învins-o pe 
Hasîn (Sri Lanka), Mariano 
(Filipine) a pierdut la Peiceva 
(Bulgaria), Prudnikova (U.R.S.S.) 
a obținut victoria în partida 
cu Willkie (Australia)

ÎN TURNEUL interzonal fe
minin de șah de la Tuzla (Iu
goslavia), după 3. runde în cla
sament conduce maestra spa
niolă Tereza Camela — cu 3p 
urmată de Petrovici, Ioseliani, 
Brusztman — cu 2,5 p, Ara- 
hamia — 2 p etc. în runda a 
3-a Camela a cîștigat la Shi 
Lan, Arahamia la Frometa, 
Nikolin a pierdut la Petrovici, 
Brusztman a remizat cu Io
seliani.

DE ATLETISM
ATLETUL TURC Mehmet 

Terzj a cîștigat : concursul de 
maraton de la San Francisco 
cu 2hl4:07, urmat de mexicanul 
Carlos Sales — 2hl5:09 și de 
kenianul Sam Ngatiâ" — 2hl6:34. 
La feminin, cel mar bun timp 
— 2h39:02 l-a realizat sportiva 
americană ' Ellen Caugâs.

NUMEROASE TURNEE DE TENIS
In clasamentul general al „Ma

relui Premiu" continuă să con
ducă suedezul Mats Wilander, cu 
2 746 p, urmat de compatriotul 
său ștefan Edberg — 2 421 p. 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) — 2 .118 
p, Miloslav Mecir "('Cehoslovacia) 
— 2194 p, Boris Becker (R.F. 
Germania) — 1 613 p. Jimmy Con
nors (S.U.A.) — 1 499 p, Pat Cash 
(Australia) — 1 448 p șl Yannick 
Noah (Franța) — 1253 p.

Turneul de le Stuttgart, contând 
pentru „Marele Premiu", s-a în
cheiat cu succesul jucătorului ce
hoslovac Miloslav Mecir, învingă-

tor cil 8—0. 6—2 în finala dispu
tată 'în companie suedezului Jan 
Gunnars son.

Competiția pentru junioare des- 
fășurată ta localitatea .franceză 
Pau ă fost cîștigată de selecțio
nata "Franței, care â întrecut ta 
meciul decisiv, cu 2—1, formația 
Cehoslovaciei.

Turneul de la Bordeaux s-a ta- 
eheiat cu finala probei de dublu, 
în care cuplul spaniol Emilio 
Sanchez —. Sergio Casai a între
cut cu 8—3, 6—3 perechea austra
liană Darren Cahill — Mark Wo- 
odforde.

F
gârlei. Victoria a revenit gazde-, 
lor cu scorul de 3—1 (1—0).

ECHIPA Sparta Praga, aflată în 
turneu ta R.F. Germania, a jucat 
eu formația S.C. Birkenfeld, pe 
ears a învins-o "cu scaiul de 4—1 
(l-t).

MOSCOVA, 22 (Agerpres). — La 
Moscova s-a disputat meciul in
ternațional amical dintre Selec
ționata olimpică a U.R.S.S. și e- 
cMpa Poloniei,. Fotbaliștii sovie
tici au., terminat învingători cu 
scorul de 2—0 (1—0), prin golurile 
înscrise de Tatarciuk (mi.n. 44) 
și Dobrovolski (min. 48, din lovi
tură de la 11 m).

• După 12. etape, în campiona
tul Suediei conduce echipa Mal
mo, cu 17 p, urmată de formațiile 
I.F.K. Goteborg și" Norrkoeping — 
cu cite 16 p. Rezultate în etapa a 
12-a : Urgryte — Oster 1—2; A.I.K. 
Stokholm — Froelunda 2—3 ; 
Malmo — Elfsborg 3—0 ; Brage — 
Norrkoeping 1—1 T Halmstad — 
I.F.K. Goteborg 1—1.
• Intr-un meci amical disputat 

ta localitatea vest-germană Em
den, formația locală Kickers a 
învins cu 2—1 (1—1) echipa en
gleză Luton Town 1
• La Varșovia s-a disputat un 

meci amical între selecționatele 
de „veterani" ale Poloniei șl Bul-

O retragere din activitate, după un palmares remarcabil I
Internaționalul Martin Hoffman 

(in imaginea alăturată) s-a re
tras din activitatea competâțio- 
nală. Jucînd peste 20 de ani le 
F.C. Magdeburg, a obținut clteva 
performanțe umice în istoria fot
balului dim R.D. Germană. El este 
singurul jucător din această țară 
care a luat parte la mal multe 
competiții prestigioase, cu rezul-

tate deosebite : component al re
prezentativei R.D.G., în turneul 
final al C.M. din 1974, a cucerit, 
în 1974, cu Magdeburg, „Cupa 
Cupelor” (2—0 în finală cu Milan, 
la Rotterdam), prezent în selec
ționata olimpică a R.D.G., cla-

CEL MAI DISCRET DINTRE MARII FAVORIȚI
N-a apărut in marele 

tenis exploziv, ca Becker, 
la Wimbledon, in 1985 ; nu 
are nici talentul strălucitor 
al lui McEnroe. Explică 
singur, cu umor : „Am
lipsit cînd s-au împărțit 
cromozomii purtători de ge
niu" ; e departe și de uria
șa forță psihică a ilustrului 
predecesor, Bjorn Borg, 
care-și timora adversarii 
prin calmul și răceala sa. 
Si totuși, iată-l la 21 de ani 
dublu ciștigător dl „interna
ționalelor" Australiei, de tot 
atitea ori învingător cu e- 
chipa Suediei in Cupa Davis 
și chiar actual fruntaș, in 
clasamentul A.T.P., candidat 
deci la titlul neoficial de 
„numărul 1“ pe anul in curs.

Stefan Edberg e un mare 
jucător, dar nu este o stea 
a tenisului mondial. Sau, cel 
puțin, nu este încă. Argu
mentele sale nu sînt specta
culoase. Lipsindu-i cum 
spunea, geniul, a ales, obli
gatoriu, calea muncii dure. în 
tenis trebuie să muncești 
mult, dar și să ciștigi mul
te turnee. în cazul lui Ed
berg rămine integral vala
bilă doar prima parte a a- 
firmației. E drept și că a 
cîștigat, dar n-a cîștigat des
tul : iată problema și iată 
cheia ei. Dar, ca orice scan
dinav autentic, nu este gră

bit. II interesează doar mo
dul in care învestește. Pe 
termen lung. II preocupă 
progresul sigur,‘ deși lent. 
„Vreau să construiesc 
cît mal 
ceva, fac sută Ia sută. Nu 
concep lucrurile făcute 
jumătate". Iată de ce 
prinde niciodată

bine. Dacă
totul 

fac

altjel decit dormind, 
pentru ce nu aunoaște gustul 
alcoolului. „Cînd văd pro
blemele pe care le are Bec
ker din cauza imensei sale 
popularități, îmi spun că e 
mult prea mult. Prefer să 
rămîn eu însumi, adică un 
om normal, un oarecare ; 
îmi pot astfel permite să 
merg pe stradă, oriunde în 
lume, fără să fiu recunoscut. 
Asta-mi convine". Din aceste 
motive (șl din altele : ex
trem de reținut, neoferind 
decît prea . puține amănunte 
despre viața sa particulară), 
ziariștii l-au catalogat drept 
un mare timid. Dar realita
tea e alta. Născut (la Vester- 
vik, 200 km sud de Stock
holm) dintr-o familie de 
oameni simpli, Ștefan Ed
berg nu-și uită origi
nile modeste, comparativ

cu starurile tenisului de azi. 
„Mă găsiți timid ? Asta nu-i 
nimic față de ceea ce eram 
odinioară. Sînt. astăzi mult 
mai deschis. Am evoluat...” 
O viață, așadar, discretă, in 
ciuda atîtor tentații, ocolind 
de bunăvoie Monte Carlo, 
raiul tenismenilor care fug 
de fislurile din țările de o- 
rigine, high-life-ul „circului 
alb". Dar e o existență se
rioasă, bine organizată, in 
care alegerea Londrei drept 
reședință permanentă a fost 
dictată, printre altele, și de 
avantajul de a economisi 
timp cu călătoriile. Or, toa
tă lumea știe ce în
seamnă asta pentru iun te- 
nisman care trebuie să fie 
azi in Europa, miine în Asia, 
poimiine în America. Fără 
„bombe" publicitare, fără de
clarații de credință împo
dobite, dar mereu In aștep
tarea marilor victorii de la 
Wimbledon, Flushing Mea
dows ori Roland Garros, 
Ștefan Edberg vorbește par
că dintr-un alt secol : ,Nu 
sînt grăbit. Nu sînt nerăbdă
tor să ajung în vîrful ierar
hiei. Nu mă obsedează cla
samentele".

E tocmai 
dată și o 
in vîrf.

garanția că, o 
dată, va ajunge

Radu TIMOFTE
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PÎNĂ LA CAPĂ!
Am mai scris, și nu vom 

conteni să scriem, despre mi
raculoasa capacitate a sportu
lui de a educa, de a forma 
caractere. Dincolo de frumu
sețea uneia sau alteia dintre 
dispute, menită să alcătuiască 
ierarhii și să împartă medalii 
și titluri, sportul se dovedește, 
în nu puține cazuri, un aliat 
de nădejde al omului în nu
meroasele bătălii pe care a- 
cesta le poartă cu el Însuși, 
bătălii al căror sens e, cel 
mai adesea, tulburător, ' prin 
pildele morale pe care le dez
văluie.

Vă propunem pentru azi, în 
ideea de mai sus, două situa
ții de dată recentă, din dome
nii diferite ale sportului, nu
mai că, după cum veți putea 
constata, Înrudite intre ele, 
așezate sub semnul aceluiași 
înălțător demers pe ca.re-1 re
prezintă. sportul.

N-a lipsit mult, scriu zia
rele, ca Craig Bodzianowski 
să urce pe ring pentru a-și 
adjudeca titlul mondial (va
rianta W.B.C.) la categoria 
greă-ușoară. Doar că în se
mifinală, ex-campionul Al-

Ai învins, toi; ti unii !

Al picrUui. continua !

sată pe primul loc la J.O. în 
1976, la Montreal. A jucat de 66 
de ori ta prima reprezentaitivă, 
de 10. ori ta formația olimpică, de 
4 ori. ta cea de tineret Și de 20 
de ori ta selecționata de juniori. 
Dezavantajat de statură (1,66 m), 
dar robust (72 kg), a fost o extre
mă viguroasă marcând 78 de go
luri în partidele Internaționale. 
Acum, în vîrstă de 32 de ani, pro
fesor de educație fizică, Hoffmann 
a devenit antrenor în cadrul clu
bului care l-a descoperit și l-a 
lansat.

fonso Ratcliff s-a dovedit su
perior Hui Bodzianowski, cîș- 
tiglnd la puncte, după un meci 
pe care „Ring Magazine” 1-â 
caracterizat ca „find tot tim
pul pe muchie de cuțit”. Nimic 
deosebit, veți zice, piuă în 
clipa Sn care veți afla că 
Bodzianowski a făcut și face 
carieră cu o... proteză la pi
ciorul drept, care i-a fost am
putat, de deasupra genunchiu
lui, ta urma unui acident ru
tier !

„Mulțl m-au crezut nebun, « 
a declarat el, văzînd că, după ’ 
cite am pățit, nu renunț la 4 
box. Și mai numeroși au fost I 
aceia care au zimbit cu ingă- I 
tiuință la auzul veștii că, deși • 
infirm, nu încetez să visez la 1 
titlul mondial. Poate că azi, ! 
dud am pierdut, ei jubilează, l 
dar ii anunț că greșesc. Spor- ! 
tul mi-a dat atîta voință si I 
atâta încredere in mine, tacit i 
merg mai departe. Vreau ș 
să-mi duc demonstrația pină I 
la capăt”. J

A stârnit senzație, pe traseul 4 
maratonului 1987 de la Los > 
Angeles, prezența Iui Bob l 
Wieland, care și-a lăsat in ’ 
Vietnam nu numai cițiva din I 
cei mai frumoși ani ai tinere- >' 
ții, ci și ambele picioare. A- I 
cum, el n-a parcurs cei 42,195 i 
de kilometri ai cursei ta că- ț 
ruciorul cu care umblă, de 1 
regulă, și pe care l-a abando- J 
nat Ungă linia de start. A 1 
mers pe un fel de platformă 1 
prevăzută cu rotile, pe care a 4 
deplasat-o prin forța brațelor. ’ 
Plecat ta prima zi a unui ma- | 
raton care durează, prin tra- ! 
diție, patru, Wieland a trecut l 
linia de sosire in ultima, măr- « 
gintadu-se să declare că ț 
„n-am urmărit nici publlcita- 1 
te, nici performanță. Am ți- j 
nut numai să arăt că se poate! j 
Dacă e vorba despre o mi- I 
nune, atunci aceasta se dato- l 
reaza ambiției dăruită de > 
sport. Războiul m-a nenorocit, 4 
sportul m-a salvat. Grație lui ? 
am redevenit om”. 1

încă o demonstrație pînă la 1 
capăt, nu ? Intre atâtea și ati- I 
tea altele, chemate să subli- / 
nieze resursele de generezi- 1 
tate șl noblețe ale sportului, 1 
scutindu-ne de orice alt eo- J 
men tari u. |

Ovidiu IOANIȚOAIA J

La închiderea ediției

ECHIPA FIMININĂ DE FLORETĂ A (SOMĂMEI, 
VICECAMPIOANĂ MONDIALĂ

După marele succes al floretistei noastre Elisabeta Tufan (titlul 
de campioană a lumii in proba individuală), iată că și echipa 

reprezentativă feminină de floretă a României, s-a înscris în 
palmaresul Campionatelor Mondiale 1987, ediție care se desfă
șoară în aceste zile la Lausanne. După ce a terminat neînvinsă 
grupa preliminară (în meciul cel mai important întrecind U.R.S.S. 
cu 9—3), echipa României (Elisabeta Tufan, Keka Lazăr, Rozalia 
Husti, Georgeta Beca, Claudia Grigorescu antrenor Ștefan Ar
deleanul a eliminat în „sferturi” cvartetul Franței (9—4) și în 
semifinale pe campioana mondială de anul trecut, R.F.G. (9—6).

în finală, Ungaria — România 9—6 (au punctat Lazăr 3, Tufan 
2, Beca 1£ echipa noastră obținînd medalia de argint.


