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în primele finale ale C. E. de natafie-juniori

Vineri dimineața, președintele 
Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, tovarășul Boșko Kru
nici. împreună cu membrii de
legației U.C.I., au vizitat stați
uni de pe litoralul românesc al Marii Negre.

Apreciind moderna bază ma
terială existentă pe litoralul 
românesc al Mării Negre, con
dițiile deosebite pentru petre
cerea unui concediu plăcut în 
stațiunile de aici, tovarășul 
Boșko Krunici. ceilalți membri 
ai delegației Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia au subli
niat existența unor largi posi
bilități pentru dezvoltarea în 
continuare a conlucrării iugo- 
slavo-române în domeniul 
turismului.

Turiști români si de peste ho
tare aflați la odihnă pe litoralul 
româneso au făcut o primire 
prietenească delegației Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

★
în stațiunea Neptun s-au 

Încheiat, vineri după-amiază, 
convorbirile oficiale 
tovarășul Nicolae 
secretar general 
Comunist Român, __________
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Boșko Krunici, pre
ședintele Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Boșko Krunici și-au manifes
tat satisfacția fată de rezulta
tele vizitei, ale convorbirilor 
purtate in aceste zile intr-o at
mosferă prietenească, de stimă 
și înțelegere reciprocă, apre
ciind că ele reprezintă o nouă 
și importantă contribuție la dez
voltarea, pe multiple planuri, a 
relațiilor de prietenie si colabo
rare dintre partidele, țările si 
popoarele noastre.

Tovarășii Nicolae Ceausescu 
și Boșko Krunici au convenit 
să continue dialogul româno- 
iugoslav la nivel înalt, care s-a 
dovedit a avea o importanță 
hotărîtoare în amplificarea co
laborării dintre partidele si ță
rile noastre, atît pe plan bila
teral cit si in sfera vieții in
ternaționale, în folosul si spre 
binele popoarelor noastre, al 
progresului si prosperității lor. 
al cauzei generale a Iui și păcii în lume.

Tovarășul Boșko 
mulțumit, din nou, 
sibilitatea oferită de a vizita 
România, de a cunoaște unele

intre
Ceaușescu. 

al Partidului 
președintele

socialismu-

Krunici a 
pentru po-

realizări ale poporului român. 
pentru primirea ospitalieră de jg 
care s-a bucurat în tara noas- 
tră.

In legătură cu rezultatele vi- 
zitei, ale convorbirilor dintre îs 
cei doi conducători ""----
a fost adoptat un

de partid Ș 
comunicat §
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comun care se dă publicității.* gVineri după-amiază s-a în- 
cheiat vizita oficială de prie- 
tenie efectuată în tara noastră, ă 
Ia invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, de delegația 
Uniunii Comuniștilor din Iugo- 
slavia, condusă de tovarășul 
Boșko Krunici, președintele 
Prezidiului Comitetului Central Ș 

Comuniștilor din

Ceremonia plecării oaspeților -i 
iugoslavi a avut loc pe aero- $ 
portul „Mihail Kogălniceanu" 
din Constanta. Pe frontispiciul § 
aerogării se aflau _______
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Boșko Krunici, încadrate de 
drapelele de stai ale celor 
două țări. Pe mari pancarte 
erau înscrise, în limbile română 
sl sîrbă, urări la adresa prie
teniei si colaborării dintre cele 
două partide, țări și popoare.

O gardă, formată din mari
nari ai forțelor armate, a pre
zentat onorul. Au fost intona
te. imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia si Republicii Socialis
te România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Boșko Krunici au trecut în 
revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri a ofe
rit celor doi conducători de 
partid frumoase buchete dc 
flori.

La scara avionului, tovarășul 
Boșko Krunici și-a luat un 
călduros rămas bun de Ia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin rezultatele fructuoase ale 
convorbirilor purtate, < 
la nivel înalt româno-iugoslav 
s-a i 
butie de 
prieteniei 
Partidul 
Uniunea 
goslavia, 
poarele noastre, Ia cauza păcii 
și colaborării în Balcani, în 
Europa și în întreaga lume.

al Uniunii 
Iugoslavia.
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ROMA (prin telefon). Tinerii 
noștri sportivi se numără prin
tre fruntașii Campionatelor Eu
ropene de natatie pentru ju
niori. Prima medalie pentru de
legația română a fost cucerită 
de orădeanca Daniela Popa, la 
sărituri de la platformă. Ele
va Vioricăi Kelemen se afla 
pe locul trei înaintea ultimei 
sărituri — dublu salt și jumă
tate răsturnat ne care a execu
tat-o foarte bine, trecînd pe 
poziția secundă si cîstigînd me
dalia de argint, cu 370.750 p. 
după Tatiana Biriukova (URSS) 
362,300 înaintea sportivei An
ka Piper (R.D.G.) 362,050. Per
formanta constituie o frumoasă 
surpriză, această medalie fiind 
cucerită după patru ani de la 
precedenta realizare asemănă
toare a unei românce în acest 
sport.

în reuniunea inaugurală la 
înot, toate reprezentantele noas

Daniela Popa

tre și-au îmbunătățit rezulta
tele anterioare. Brașoveanca 
Corina Dumitru a sosit a doua

Astăzi și miinc la Pitești

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
PENTRU JUNIORI

• Participfl sportivi din 6 (Ori • Concui cnții noștri laioritf
ai competiției • Ana Padurcan și recordurile lumii...

1

ase ale g 
dialogul JÎ 
îiirrnclnxT 

înscris ca o nouă contri- 
! de seamă la dezvoltarea

si colaborării dintre 
Comunist Român și 
Comuniștilor din Iu- 
dintre țările si po-

„Familia" atletismului nostru 
are bucuria de a fi din nou 
gazdă a unei competiții deve
nită de acum tradițională ■ 
Jocurile Balcanice pentru ju
niori. Este o competiție care 
reunește, an de an. pe cei mai 
buni atleti ai tinerei generații 
din țările Peninsulei Balcani
ce : este o competiție la reali
zarea căreia România a avut 
inițiativa (de altfel, ediția ex
perimentală a fost organizată la 
Cluj-Napoca, în 1961) și pe ca
re a onorat-o de fiecare dată.

Ediția a 18-a a întrecerilor 
se va desfășura sîmbătă (de la 
orele 10 și 17.15) si duminică 
(de la orele 10 și 15) pe Stadio
nul „1 Mai" din Pitești, același 
care a mai găzduit competiții 
de anvergură ale atletismului

juvenil (Concursul Prietenia în 
’85. meciul România — S.U.A. 
’86) și sîntem pe deplin con
vinși că si aceste întreceri vor 
cunoaște, cel puțin, același 
succes !

Anul trecut, la ediția de la 
Izmir a competiției, tinerii at
icii români au cîștigat majori
tatea probelor. E posibil ca sl 
acum atletii noștri să obțină

(Continuare in pag a 1-a)

J.M.l'. ’Oî, un examen trecut cu succes

ATLETELE ROMÂNCE 
DIN NOU LA ÎNĂLȚIME
• Prima disciplină olimpică a adus la Zagreb mulți 
performeri mondiali ți record de spectatori • Paula 
Ivan (fond) ți Gwendolyn Torrence (sprint) au dominat 
alergările • Liliana Năstase, o excelentă luptătoare 
în proba probelor, heptatlonul • Ambiția pilduitoare 
a săritoarei in lungime Marieta llcu • Mitica Jun
ghiata, Nicoleta Căruțațu ți Sorin Matei, merituoși 

medaliați

Cea de a 14-a ediție a J.M.U, 
de vară. Zagreb ’87, desfășu
rată în luna lui Cuptor (timp 
de o săptămînă, tocmai cînd 
erau în toi întrecerile atleti
ce, căldura caniculară era ai
doma celei din aceste zile din 
țara noastră !), a însemnat evi
dent, o sărbătoare a sportului 
mondial, în general, și a celui

Pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumu
lui, la 1500 m, repre
zentanta noastră 
Paula Ivan, medalia 
de bronz revenin- 
du-l coechipierei 
sale Mitica Jun-- 

ghlatu.

juvenil, universitar, în special. 
Recordurile dc participare stau 
mărturie uriașului interes pe 
care aceste întreceri îl trezesc, 
iar nivelul înalt al multora 
dintre ele arată calitatea per
formerilor care au concurat pe 
bazele sportive ale Universia
dei, încercăm prin această 
prismă o situare a rezultatelor 
înregistrate de reprezentanții

noștri în contextul exact al 
competiției de la Zagreb.

Să începem cu atletismul, 
prima disciplină olimpică atră- 
gînd și acum, pe stadionul Di
namo ' (excelent dotat cu tot 
ceea ce trebuie unui mare con
curs internațional, cu o pistă, 
după cum ne-au spus alergă
torii noștri, de o deosebită ca
litate) cel mai mare număr

de spectatori (peste 200 000, în 
7 reuniuni, la o temperatură 
de peste 35° Celsius !). Ce poate 
vorbi mai grăitor despre tăria 
competiției atletice decît nu
mele competitorilor ? Astfel, la

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Corina Dumitru

in finala de 200 m fluture. în 
2:15,12 — rec. cat. 14 ani (a 
ciștigat Jaqueline Iakob. din 
R.D.G., cu 2:14,75), Andreea 
Sighlarto clasîndu-se a patra
— 2:16.27. Sibianca Livia Co- 
pariu a obtinut medalia de

Alexandrina Croitoru

bronz la 200 m liber, eu tim
pul de 2:02.16 — rec. cat. 14 
ani. proba fiind cîștigată de

(Continuare în pag a 4-a)

Snzm33333LCin

Mare: RETROSPECTIVA
AMPLE PERSPECTIVE

Privită in ansamblu, nrezenta 
sportivilor sătmăreni în arenele 
naționale si internaționale este 
remarcată doar la reprezentan
ții luptelor, scrimei si tirului 
cu arcul. Dovezi în acest sens 
sînt multe, le-am mai consem
nat cu alte prilejuri, nu e ca
zul să revenim, cu atît mai 
mult cu cit. de această dată, 
am căutat să conturăm, împre
ună cu activiști ai C.J.E.F.S. 
Satu Mare, starea actuală a 
jocurilor sportive.

Am pornit la această succintă 
analiză avînd în fată tabloul 
general al reprezentării județu
lui la nivel de performantă, tn 
care „jocurile" pot fi numărate 
pe degetele unei singure mîini : 
baschet, handbal si volei. Să le 
cercetăm împreună pe rînd în- 
tr-o ordine inversă, dată — veți 
vedea — de valoarea la care se 
prezintă azi.
• VOLEIUL — considetat ra

mură neprioritară — nu a de
pășit încă... vîrsta junioratului, 
el dispunînd la ora actuală de 
o singură echipă clasată abia 
pe locul VI în Divizia școlară. 
Aceasta în condițiile în care : 
1. Există o bază materială co
respunzătoare pregătirilor (60 
de terenuri în iudei plus sala 
de jocuri a C.S.S. din munici
piu) ; 2. Prin acțiunile de se

HI

lecție au trecut. în fiecare an. 
aproape 1000 de tineri ; 3. Se 
desfășoară un campionat pro
priu, cu 12 echipe ; 4. C.S.Ș. 
are patru antrenori, din care 
doi cu normă întreagă. Faptul 
că sătmăreanul Csaba Szeibel 
activează acum în Divizia A. 
la Baia Mare, sau că Sorin Tă- 
mășan face parte din lotul de 
juniori al tării, nu credem că 
schimbă prea mult imaginea 
globală despre eficienta muncii 
organizatorice si tehnice din a- 
ceastă disciplină
• HANDBALUL — si el ne

prioritar — s-a plasat în acest 
an pe locul cinci în Divizia B, 
seria a Il-a. masculin prin 
Unlo. Doi antrenori cu normă 
întreagă, unul plătit cu ora. 
cinci instructori sportivi cinci 
formații în campionatul jude
țean (I.P.A.. Flacăra Tricotex. 
Mondiala. Oașul Negrești. 
F.I.U.T.). 400 de tineri cuprinși 
anual în acțiunile de selecție 
nu au reușit să promoveze in 
loturile naționale nici măcar 
un singur handbalist !

• BASCHETUL feminin este, 
fără îndoială, singura discipli
nă competitivă la nivel repu-

foan NOVAC

(Continuare în pag. 2-3)
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♦

Vara caniculară își menține „ștrocul" ridicat al tempera
turii, dar nici sportul nu se lasă, intrînd pe orice... poartă 
deschisă (și sînt atîtea <). Ce-i drept, caută mai mult (sau 
mai ales) înălțimile și apa, fiind de la sine înțeles că 
acolo terenurile sînt cele mai propice pentru competițiile 
acestei luni (încă) a luj Cuptor. Bunăoară, în Țara de Sus, 
se află în plină desfășurare (au început pe 22 și se încheie 
in ultima zi a lunii) o finală pe țară în cadrul Daciadei: 
la Bucșoaia in ambianța pitorească a uneia dintre bine
cunoscutele tabere ale școlarilor, reprezentativele județene 
se întrec in probele Complexului aplicativ pentru apărarea 
patriei (categoria 11—14 ani). Pe aceleași meleaguri bu- 
covinene, la Cîmpulung-Moldovenesc, iubitori ai drumeții
lor participă la unul din cele două concursuri de orientare 
turistică programate azi și mîine : „Cupa Deia". Alți „dru- 
mari“ încearcă să-și adjudece trofeul „Cupa Oțelul", pe 
trasee din împrejurimile Hemeiușului, în județul Bacău. 
Revenind insă in Maramureș, să menționăm că duminică 
are loc Festivalul sportiv de ia Stejarul (cu — se antici
pează — circa 2000 de participanți). Și unii dintre „spor
tivii de apă" au. simbătă și duminică, un bun prilej de 
a-și arăta pasiunea și iscusința, la Slatina, pe mal de Olt. 
în concursul de pescuit staționar dotat cu „Cupa Alutus".

Dar alte sporturi ? Nici ele, ca să spunem așa, nu stau. 
Fiindcă, iată, la Tg. Mureș, azi și mîine. avem o altă finală 
pe țară : „Cupa Voința" la popice ; fiindcă, iată, ja Găești, 
miine, e ziua unei „acțiuni cicloturistice" ; fiindcă, iată, la 
Slobozia e.„ înainte de ultima rundă „Festivalul șahului 
ialomițean"; fiindcă iată, la Bistrița, duminică, se va ști 
cine a cîștigat „Cupa Consiliului județean al sindicatelor" 
la fotbal; fiindcă... (și) azi și mîine „sportul pentru toți" 
are numeroase momente de referință, fie și locala.
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„SPORTUL M A ÎNVĂȚAT CE ESTE MUNCA, MI A DISCIPLINAT
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ Șl VIAȚA

nc spune profesorul de mâttniatîcâ constantin »lșoj,
Mehedințean de origine, pro

fesorul de matematică Constan
tin Bușoi, a devenit un stator
nic doijean. Oricum, un fiu 
vrednic al Olteniei, om de 
vază între cetățenii Craiovei; 
director al uneia dintre insti
tuțiile de invățămînt, Liceul in
dustrial „Electroputere", acolo 
unde se formează pentru mun
că și viață aproape 5 000 de 
tineri și tinere. Vrednic a ră
mas pr’of. Bușoi și pentru miș
carea sportivă ; ieri, între frun
tași la lupte greco-romane, azi 
apreciat arbitru internațional.

tovarășe• De ce luptele, 
profesor Bușoi ?

— De fapt, aproape 
tinăr, am început cu 
elev fiind Ia Liceul 
din Drobeta Turnu-Severin, 
sport pe care l-am alternat cu 
atletismul, ca o cerință a învă- 
țămîntulul. în liceu am mai 
jucat handbal, 
la o divizionară B.
însă, la Craiova, 
sportul

că orice 
fotbalul. 

.,Traian"

activînd chiar 
Venind, 

la facultate, 
voinicilor a exercitat

TOT 0

a

lost (iimpion de lupte

La Morcni $i Timișoara

ATRACTIVE CURSE
DE MOTOCICUSM
• După o scurtă întrerupere 

datorată participării alergători
lor fruntași la concursuri peste 
hotare, cursele de motocros se 
reiau mîine cu etapa finală (a 
2-a) a tradiționalei competiții 
dotate cu trofeul „Cupa Fede
rației". întrecerile vor avea loc 
pe traseul de pe dealul Sînge- 
riș. de la marginea orașului 
Moreni. în program figurează 
clasele 250 cmc seniori. 125 cmc 
tineret. 80 și 50 cmc juniori. 
Primul start se va da la ora 
10,30. îsi vor disputa întîietatea 
sportivi din Brașov. Zărnești. 
Sf. Gheorghe. Tg. Mureș. Timi
șoara. Buzău. Cîmpina. Cîmpu- 
lung Muscel și alte centre moto.
• Campionatele Republicane 

de motociclișm viteză pe sosea 
vor continua duminică cu eta
pa a 3-a. programată pe tra
seul de la Timișoara. S-a‘u a- 
nunțat peste 100 de participant! 
care se vor alinia. începînd de 
la ora 9.30 la startul celor 6 
elase incluse în program

ELEVI, PRACTICAT!
Programul nr. 10

ZILNIC GIMNASTICA!
pentru clasele l-IV

PENAL

asupra mea o 
tibilă !...

atracție irezis-

• Fără nicj
— Motivația

o motivație ?
a existat și s-a 

chemat... Ilie Marinescu, un om 
minunat, un antrenor-pedagog, 
un excelent modelator în lupte 
Prin el am ajuns în perfor
mantă. la „Electroputere"...

• Ați îmbrăcat de două ori 
tricoul de campion al țării...

— în 1964 și în 1968. în pal
maresul meu mai figurează un 
loc 4 la Campionatele Mondia
le din 1967 și un loc 5 la O- 
limpiada dfn Mexic, în 1968.-
• Statura spune singură ca

tegoria care v-a consacrat,.,
— Am concurat la grea, 

fiind, însă, cel mai ușor din
tre „coloșii" de greco-romane; 
n-am depășit niciodată 110 ki. 
lograme, în vreme 
rii mei ajungeau 
Pină la 140 !

ce adversa- 
pe atunci

pentru pro- 
acest 

efort și

disciplinat — prin 
tea ce o impune 
activitate.

rigurozita-
- întreaga

ca sportiv, 
ca om. Cu citiva 
v-am intilnit di- 
scoli tot la Cra-

1. Din poziția stînd. cu brațele 
îndoite la piept si spatele drept... 
1—2. Arcpirea coatelor înapoi:

3—4. întinderea brațelor lateral 
ou arcuire (exercițiul tonifică 
musculatura spatelui si corectează 
umerii aduși și atitudinea cifo- 
tică). Se execută 2X8 timpi.

2. Din poziția stînd depărtat... 
1. Ducerea brațelor lateral : 2.
îndoirea trunchiului înainte, cu

l. 2- 3. 4.

4. Din poziția stînd cu mîinile 
pe șold... 1. Fandare laterală De 
piciorul sting, cu ducerea brațe
lor lateral : 2. Revenire in poziția 
inițială : 3. Idem 1 spre dreaota 
4. Revenire în poziția inițială 
(exercițiul solicită musculatura 
membrelor inferioare favorizînd

circulația. In același timp spo
rește mobilitatea centurii scapulo- 
humerale). Se execută 2X8 timpi.

5. Din poziția stînd... 1. Sări
tura în depărtat cu ducerea bra
țelor lateral : 2. Revenire în stînd. 
cu 
ral 
ția

• Ce a însemnat . 
fesoruț de matematică 
sport, care solicită atita 
stăruință 7

— O mare școală a 
și disciplinei. Totodată, c 
lă a prieteniei... De adversarii 
mei cei mai incomozi. Mezincă. 
in 1964 și Martinescu, în 1968, 
m-a legat o amiciție care dăi
nuie peste ani. îmi amintesc 
bine: cu Martinescu am făcut 
meci nul în finală. A fost ne
cesar să fie decernate două tit
luri de campion, la aceeași ca
tegorie. Altfel spus, am împăr
țit bucuria în doi... Revin la 
întrebare : luptele au însemnat 
foarte mult pentru mine. De 
unde intram în sala de sport 
pentru a simplă destindere, 
după ore prelungite de studiu, 
ulterior am ajuns ca luptele să 
le practic cu o mare tragere 
de inimă. Sigur, antrenamen
tele presupuneau efort, renun
țări. Colegii mei îsi găseau 
timp pentru a merge la spec
tacole, în excursii, 
în timp ce eu 
invariabil, către 
sala de sport...

muncii 
o scoa-

la agape 
mă îndreptam 
același loc —

• Regretați?
— Nicidecum ! 

le m-a călit fizic

coborîroa brațelor prin late- 
(exercițiul activează circuia- 

sîngelui. Totodată tonifică ar-

ticulațiile si musculatura mem
brelor inferioare). Se execută 
2X8 timpi.

6. Din poziția stînd denărtat...
1. Ducerea brațelor lateral si in-

Sportul lupte- 
si moral, mi-a

RĂSPUNDE
ION POȘTAȘU
NELU QUINTUS PLOIEȘTI. Un 

Catren dedicat bâimirencei Noemi 
Lung, eare a cucerit 5 medalii de 
a..r la Universiada de la Zagreb »

Excqpțional’i fată I
Cu voința ei de fier.
Dă impresie că-noatA
In bazin... aurifer
MARIUS POPA BUCUREȘTI. 

'„"De multă vreme nu mai știu ni
mic despre ion lonescu, fostul 
înaintaș al Rapidului și al echi
pei naționale Ce face el acum?*. 
Avocatură ! Cum s-ar spune, a- 
preciatuil înaintaș de acum două- 
irei decenii s devenit... apărător.

încrucișarea brațelor în față ; 3. 
Idem 1 : 4. Revenire la poziția 
inițială (exercițiul mărește mobi
litatea articulațiilor scapulo-hu- 
merale si tonifică musculatura 
spatelui). Se execută 2X8 timpi.

3. Din poziția stînd... 1. îndoi
rea ușoară a genunchilor cu răsu
cirea trunchiului spre stînga si 
ducerea brațelor lateral : 2. Re
venire în poziția inițială : 3. Idem 
1. cu răsucirea spre dreapta : 4. 
Revenire în poziția inițială (exer

cițiul îmbunătățește mobilitatea 
coloanei vertebrale și tonifică 
musculatura trunchiului și a 
membrelor inferioare). Se execu- 
cută 2X8 timpi.

2. Coborîrea brațelor „ 
(exercițiul mărește ven-

spiratie : 
expirație . . __
tilatia pulmonară si sporește mo
bilitatea articulațiilor scapulo- 
humerale). Se execută 2X8 timpi.

Desene de prof. 
Alexandrina OVEZEA

si
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MÎINE „PREMIUL
SUB REFLECTOR JOCURILE SPORTIVE

(Urmare din pag 1)

blican contribuția lui la înalta 
performantă fiind, totuși, deo
camdată. de proporții reduse : 
Angela Szenes în lotul de cade- 
te. Edina Seikei în cel de ju
nioare. Melinda Szocs este a 
treia în clasamentul coșgetere- 
lor primei divizii. în plus, alte 
trei fete, crescute în Satu Mare 
reprezintă acum culorile altor 
cluburi : Romela Cristea (Olim
pia București) Csilla Hosu și 
Suzana Kerestes (Politehnica 
Timișoara). Spuneam... deocam
dată. deoarece pe de o parte, 
alte cîteva junioare — cu talie, 
îndemînare și viteză — ..vin" 
din urmă (Lavinia Tulbure. Zița 
Toms si Alina Mihalciuc). iar 
pe de altă parte, piramida fi
rească de reprezentare — ju
niori. Divizia B. Divizia A — 
a fost refăcută în acest an prin 
promovarea echipei Mobila 
C.S.S. IT în campionatul de ti
neret. Este adevărat de trei 
ani de cînd activează în ,.A“. 
Mobila C.S.S. I nu a reușit să 
urce mai sus de locul 9. fapt

explicabil si prin fluctuația an
trenorilor. Revenirea în activi
tate a cunoscutei sl apreciatei 
tehniciene Ecaterina Both (de 
numele căreia sînt legate a- 
proape toate succesele sătmă
rene). pasiunea cu care lucrea
ză alti doi specialiști — Iulia- 
na Anderco si Tiberiu Szendrei 
— dau speranțe pentru obține
rea unor rezultate mai bune.

îmbucurător este că factorii 
cu atribuții de la nivelul 
C.J.E.F.S. știu cu exactitate 
motivele pentru care voleiul si 
handbalul bat. de mai multi 
ani. pasul pe loc. Sînt pricini 
cunoscute de toată lumea. Mai 
importante ni s-au părut însă 
soluțiile, dintre care menționăm: 
perfecționarea continuă a pro
cesului de antrenament, sub as
pectul volumului, intensității si 
calității. întărirea ordinei si dis
ciplinei. perfecționarea $1 va
lorificarea mai eficientă a sis
temului compeiitional propriu, 
creșterea calității procesului de 
selecție. Aplicate ferm, toate a- 
cestea sînt deschizătoare de 
ample perspective.

La două săptăminl după dispu
tarea Derbyului este programa* 
„Premiul de consolare", la care 
poate pârtie'pa orice cal de trap 
de 4 ani, cu excepția, desigur, a 
ciștigătorului De’byului, adică a 
lui Rarău (care, de altfel, este ple
cat, împreună cu alți patru com- 
ponențl al lotului național. la 
Moscova, unde va lua startul la 
Mitingul internațional 1987). Deci 
„Premiul de consolare" oare se 
va disputa in concursul de mîine 
va reuni, cu excepția lui Rarău, 
tot ceea ce are mai bun genera
ția respectivă în frunte cu 
Orac Rotunda Samir, Ghirlanda, 
Simln, șl alți trăpași de certă va
loare într-un handicap pe 2200 
metri, cai' fiind eșalonați pe 40 
de metri, ceea ce va da o notă 
de spectaculozitate cursei.

Referitor la reuniunea desfășu
rată joi după-amiază. trebuie să 
remarcăm dublul succes al for
mației M. ștefânescu, ou Samson, 
in nitul al doilea, și cu Hangița, 
care a început să confirme origi
nea ei selectă, N sandu rămînlnd 
același bun driver. Cursele cai
lor de 2 ani au revenit lui Suga
tiva și Odin, pr.ma fiind prezen
tată în formă excelentă de M. 
Dumitru. I. T. Nicolae a reușit 
și el o victorie, în primul hit, eu 
Heme’ușa a cărei formă merită 
remarcată, rinărul I. G. Florea 
a realizat prima hii victorie din

• V-ați realizat 
v-ați împlinit 
ani în urmă 
rector al unei 
iova...

— Am fost . __ ,
director al Școlii nr. 13. iar în 
prezent sînt tot ne o funcție 
de conducere la Liceul indus
trial al întreprinderii ..Electro
putere". adică pe lingă o unita
te economică al cărui sportiv 
am fost de la primii pași în 
performanță. Mă bucur de spri
jinul conducerii întreprinderii 
al Comitetului de partid. Sînt. 
totodată, stimulat să-mi conti
nui activitatea de creație din 
domeniul matematicii, speciali
tatea mea. Sînt autorul mai 
multor lucrări de analiză ma
tematică si colaborator perma
nent la .Gazeta Matematică".

vreme de 10 ani.

Starea psihică 
xecută penaltu-l 
hic genera al 
tor,, gradul de ;> 
nică a loviturii 
punctul de 11 
nea mereu spot 
lor... lată tot , 
nenfe ce intri'' 
„ecuația- rcig-.i 
adevăruri indis 
pe tapet și cu p 
cente discuți- l. 
rul nostru și !c 
tlcipat Anghe) 1 
tus Ozon. Ang 
Discuție pornită 
tarea, și ea ind 
numărul lovitur 
metri ratate a i 
nos in ultima t

Sigur, problem 
de a fi epuiiatt 
— ea ar putea 
finit, pe cele to 
te pe care le o 
rub fără sfîrșit- 
balul. Intru si? 
un punct de n'e

• Peste multiplele preocupări 
pe care le aveți, 
timp pentru a vă 
tinuare, in sfera 
drăgit...

Ca arbitru 
categoria

. iată, găsiți 
afla în con- 
snortului în

international, 
la categoria maximă, adică 
..exceptional", sînt solicitat să 
oficiez la diverse competiții de 
anvergură. Anul acesta, de pil
dă. am participat la .Europe
nele" din Bulgaria si. probabil 
voi fi prezent si la .Mondiale
le" din Franța.

• V-am văzut deseori în sa
lă, Ia „Electroputere" printre 
luptătorii care doresc să urce 
treptele afirmării. Ce îndemn 
le-ati adresa ? Lor. dar și ce
lorlalți, cei care se pregătesc 
in alte cluburi ?

— As dori să-i fac să înțe
leagă bine că talentul vocația 
pentru un anumit SDort. în spe
ță pentru lupte, nu reprezintă 
condiția definitivă Dentru reuși
tă. Ca să ajungi la mari împli
niri trebuie să le asociezi o 
muncă stăruitoare si o pasiune 
nestinsă, valorificînd din plin 
condițiile minunate create as
tăzi la noi. Cine crede altfel 
nu va culege decît decepții...

Tiberiu STAMA

ZONELE" BASCHETBALIȘTILOR CĂDEȚI
• Au fost stabilite următoarele 

zone ale Concursului Republican 
de baschet al cadetllor (juniori 
II) — băieți (16—18 august), zo
na 1, la Mediaș (echipele C.S.S. 
din : Mediaș. Sibiu. Brașov. Rm. 
Vilcea, Arad, Deva) ; zona a Il-a, 
la Ploiești (Ploiești. Pitești. Tir- 
goviște, Galati. Craiova, nr. 4 
București) : zona a IH-a. la Iași 
(Iași. Botoșani Bacău, nr. 1 Con
stanta) : zona a IV-a. la Cluj- 
Napoca (Cluj-Napoca. nr. 2 Ora
dea. Satu Mare. Tg. Mureș. Timi
șoara) : FETE (18—20 august), 
zona I, la Sibiu (echipele C.S.S. 
din : Sibiu. Brașov. Rm. Vilcea 
Mediaș. Tg. Mureș. Dej) ; zona 
a Il-a, la Arad (Arad. nr. 2 Ora
dea. Cluj-Napoca. Satu Mare. Ti
mișoara) : zona a IlI-a. la St. 
Gheorghe (St. Gheorghe. nr. 1 
Constanta. Călărași. C.S.S.

Voința București. Llc. „Titu Ma- 
iorescu" Giurgiu) : zona a IV-a 
la Bacău (Bacău. Iași. Botoșani. 
Tulcea. Focșani). Se vor califica 
pentru finale primele două cla
sate. cu excepția seriei a in-a 
la băieți și seriei a IV-a la fete, 
de unde se vor califica doar câș
tigătoarele.
• Perioada de transferări a 

fost stabilită între 25 iulie si 5 
august.

a-l ofer’ o spu. 
Ozon, anume , 
glijarea sistema 
acestei lovitur* 
trenamentelor, 
nice a execută 
lor. Și credem 
îndepărta pre< 
biect dacă ii < 
declarație a It 
recentul e~ou 
lor Europene d 
cînd mă știu r 
cît se poate d 
puțin așa 
mi-am dat 
pregătire’ 
Aruncarea 
nalltate o 
mai simplu 'u 
șl, ca atare o 
eu, care mărci: 
de la 7—8 met 
pe mine, să ai 
o siipplă arun 
care nimeni ni 
dează ? ! Pină 
mi-au demonsti 
asemene? arun 
iar' în unele c 
țări ne-au 
ria. Ca urmări 
zilnică de arul 
antrenamente 
100, iar consec 
de reușită în 
spre aceeași 
do penalitate 
rînd, o proble 
tlzare, iar ace 
ține numa' p 
număr de rept 
mente".

Evident, basc 
fotbalul e fotb 
trenării pint ' 
a lovituriloi d 
prezintă insă i 
labil In toate 1 
Iar tn această 
mite să întret 
echipele noas’ 
cătoril execut, 
te, să spunem 
nice lovituri d 
Iată o temă dt 
pusă, repetăm, 
carea problem

cred 
sear 
aru 
de 
apr

s

ATLETELE ROMA
(Urmare din pag. 1)

nr.
2 —

DE CONSOLARE"

H I P I S M
carieră, cu Lanterna, realizatoa
rea unui nou record (1:27,5/km). 
N. Simion nu a dat nici o spe
ranță adversarilor, ciștigind ul
tima alergare a ziilel cu Re na. 
despre cart credem că se va mal 
vorbi.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Odin (Moise) 1:47,2. Cota : 
cișt. —. Cursa a n-a: 1. Hemeiușa 
(I.T. Nicolae) 1:27,8. Cota : cișt.
19, ev. 13. Cursa a ni-a : 1. Lan- 
tema (I. G. Florea) 1:27,5; î. 
Railuoa ; 3. Kartao. Cota : cișt.
20, ev. 4. ord. triplă 71. Cursa a 
IV-a : i. Hangița (Sandu) 1:29,2 ;
2. Stejerel : 3. Odaia. Cota : cișt. 
—, ev. 70, ord triplă 200, triplu 
n—HI—IV 204. Cursa a V-a : 1. 
Samson (Srndu) 1:28,5 ; 2. Finit :
3. Vandalic. Cota : cișt. 14, ev. 5, 
ord. triplă 66. Cursa a VI-a • j.

1.Sugativa (Dumitru) 1:40,5 ; 
Landou : 3. Benic. Cota : cîșt. 
ev. 8, ord. triplă închisă. Cursa a 
Vil-a : 1. Rena (Simion) 1:35,5 : 
2. Hărnicuț. Cota : cîșt. 29, ev. 
14, ord. 30.

A. MOSCU

săritura în înălțime bărbați, 
au fost înscriși pe lista de 
start trei foști recordtneni 
mondial; ai probei. Paklin și 
Povarnițîn (U.R.S.S.), Zhu 
(R.P- Chineză). în probele mas
culine și feminine de sprint, 
dominate categoric de atleții 
nord-americani, s-au aflat, așa 
cum ne-a spus Bruce Tenner, 
conducătorul acestora, cei care 
vor reprezenta S.U.A. la apro
piatele Campionate .............
de la Roma, între ___
McRae și Gwendolyn Torrence. 
Protagonistele probei feminine 
de lungime din concursul de 
la Budapesta, contînd pentru 
„Marele Premiu — IAAF", 
disputat chiar înaintea Univer
siadei de la Zagreb, au fost 
Ludmila Ninova (Bulgaria) și 
Marieta Ucu .(România) am
bele în această' ordine, cu pes
te 6,8T> m, ca la Zagreb ordi. 
nea să fie inversată. Sovietica 
Natalia Lisovskaia, recordmena 
lumii, după ce a aruncat greu
tatea jn „Marele Premiu", la 
Londra, ia 20,53 m, ciștigind, a 
dobîridit și titlul mondial uni
versitar la Zagreb, cu 20,15 m, 
campionul european ’85 de ju
niori al hurdlerilor, britanicul 
Ridgeon, i-a întrecut acum la 
Universiadă, sigur și spectacu
los, pe favoriții americani 
(13,29 pe 110 mg), iar Slobo- 
danka Coiovici (Iugoslavia) 
și-a demonstrat în fața proprii
lor suporteri veleitățile de pri-

Mondiale 
care Lee

mă performei 
acestui sezon

Atletismul r 
terpretat cu b 
menea concer 
ce. Paula Ivai 
la 1500 m și 
sprintera ame 
cîștigătoare le 
a dominat a: 
românca a fă, 
distanțe lungi) 
de bună valoa 
(4:01,32, mult 
cord mondial 
căldură 
seca 1 
8:53,61, 
cord a 
Năstase 
celentă sențială 
tă cum

i cani< 
forțele 

de as 
Univei 
s-a d< 
luptat 
jntr-o 

___ este 
Iui, proba pro 
punctajul (6361 
național, aflat 
lor 10 rezulte 
sezonului), cît 
a fost obținu 
de efort, cu 
Imbunătățindu 
cum a făcut 
ridicînd punct 
cum a realiza 
Liliana Năstas 
performanțe 
Căruțașu a fă 
tut pentru a 
la 400 mg, fin 
dreptul entu: 
cînd tribunele 
grila sosirii, 
cut-o pe ame
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Răspuns la o scrisoare
■

<

l
i

I
I

I Prinlre echipele care au fost aproape de „A“
ATAȘAMENTUL LUI ISPIR

i
! 
! ' , I SIMFONIA NETERMINATĂ"A ORĂDENILOR.

Ne scrie un iubitor al fot
balului, Ion Borda din Tg. 
Mureș. O scrisoare legată 
de articolul publicat în 
rubrica noastră de fotbal 
și intitulat „Spre cota 500“. 
Iată un fragment :

„tmi face plăcere cind 
citesc despre longevitatea 
și (deci) seriozitatea unor 
fotbaliști de-ai noștri. Mă 
bucură desigur faptul că 
Ispir al nostru se află in 
frunte, cu 481 de meciuri 
jucate. De asemenea, mă 
bucură și faptul că Bbloni 
are șansa de a-l întrece pe 
fostul său coechipier, de 
care îl despart doar 11 
meciuri. Toată admirația și 
pentru Costică Ștefănescu, 
aflat pe locul al doilea, cu 
478 de meciuri, deși a fost 
nevoit să facă un timp tu
șa... altfel ar fi fost in frun
te astăzi... Articolul calculea
ză și șansele celor care ar 
putea să-l intreacă pe lide
rul actual Ispir. Vă rog 
să-mi permiteți să afirm că, 
din punctul meu de vedere, 
Ispir nu va putea fi întrecut 
niciodată, deoarece î'n acest 
grup de longevivi el este fot
balistul care a iucat toate 
meciurile sub culorile unui 
singur club, ceea ce con
tează mult. Costică Ștefănes-

cu a jucat la trei cluburi, • 
incepind cu Steaua, conți- ; 
nuînd la Craiova și sfîrșind < 
la F.C.M. Brașov. Bbloni de * 
asemenea, a jucat la două < 
cluburi, adică la A S A. și la ■ 
Steaua. Sigur că trecerea < 
lui la Steaua a fost deosebit < 
de fertilă, el contribuind la 5 
marile performanțe ale cam- j 
pioanei noastre, dar eu ră- i 
min la punctul meu de ve- j 
dere, afirmind că Ispir este 5 
un recordman care nu mai 5 
poate fi ajuns la proba fi- > 
delității fată de un singur < 
club". >

Interesant punctul de ve- J 
dere al corespondentului < 
nostru. Deși lucrurile s-au > 
așezat cum nu se poate 5 
mai bine. Și în cazul lui X 
Ștefănescu, devenit, prin l 
transfer, unul din antrenorii S 
de perspectivă ai fotbalului o 
nostru, și în cazul lui Bo- X 
Ioni, care, apărînd sub tri- v 
coul echipei campioane, își X 
încununează o carieră și v 
așa exemplară, și chiar în X 
cazul lui Ispir, căruia îi a- ? 
cordăm, așa cum sugerați. X 
prima onorifică de fidelita- X 
te, fără a uita, însă, că și X 
el a plecat de la Steaua, ca X 
un tînăr în căutarea... glo- A 
riei, pe care, într-un fel — A 
iată —, a și atins-o... (I. CH.) X

//
Terminînd la numai 

puncte distantă de lider deci 
la o diferență 
penalizarea de 
care a pornit 
ce a căzut din 
se poate socoti 
riei a III-a a 
ales că in ___ _____
șelor. Politehnica Timișoara si 
F.C. Maramureș a înregistrat., 
patru victorii (și la Oradea, și 
in deplasare) si un golaveraj 
de excepție : 4!—0 ! Dacă însă 
in prima serie succesul înre- I- gistrat de C.S.M. Suceava la 
Iași i-a acordat formației din 
Țara de Sus dreptul de a juca 
în prima divizie (asa cum. cu 
doi ani în urmă. Petrolul în
vinsese chiar la Galați pe con
curenta sa nr. 1 si-si deschisese 
drum spre primul esalonj. vic
toria orădenilor Ia Timisoara 
în fața unui stadion amuțit, dar 
care apoi le-a acordat aplau
zele. nu a avut consecințe ase
mănătoare. ..Si asta nentru că 
am pierdut, dună aceea. în fata 
celor mai slabe echine din se
ria noastră. Mureșul Deva si 
Aurul Brad, care au si retro
gradat. Cum se saune ce-am 
luat pe mere, am dai ne pere! 
Am pierdut promovarea Ia po- 
tou !". ne declara zilele trecute 
Constantin Bigan. președintele 
clubului orădean. fostul iucător 
de acum cîtiva ani al forma
ției de pe Grisul Repede.

Pe drept cuvînt se poate spu
ne că F.C. Bihor a avut un se
zon dintre cele mai bune con
cretizat prin amintitele 17 eta
pe în care nu a cunoscut în- 
frîngerea. crin numărul cel mal 
mic de goluri primite (atît din 
,.B“. cit si din ,.A“) si prin 
seria (excepțională) de victorii 
în fata echipelor clasate înai — 
tea sa.

„Simfonia neterminată" a bi- 
horenilor. care Dină cu cîteva

două
• ••

I
I
I
I

I
I
I
I
I

II
I
I
I
I
I
I
I
I
I

mai mică decit 
trei puncte cu 

întrecerea după 
,A“ F.C. Bihor 
nedreptățita se- 
Diviziei B. mai 

fata frunta-

etape înainte de final au inter
pretat „partitura** tactică-Mate- 
ianu, acest neobosit căutător de 
idei de ioc nrin care si-a sur
prins deseori adversarii, a avut 
ca „soliști" — (jupă cum ne 
spunea același Constantin Bi- 
gan — pe Bucico. Tămas Bru- 
ckenthal și Ov. Lazăr. primul si 
ultimul fiind selecționați (mai 
de mult sau mai de curînd) si 
in reprezentativa de tineret.

După un start ezitant, care 
nu prefigura rezultatele bune 
de mai tîrziu. a urmat meciul 
cu C.S.M. Reșița, de la Ora
dea. din etapa a IV-a. în care 
echipa din orașul de pe malu
rile Bîrzavei a cîștigat împotri
va tuturor pronosticurilor. F.C. 
Bihor, dezmeticită. se poate 
spune, a început apoi marșul 
său triumfa] care a dus-o. in 
prag de iarnă, pe locul 1 la 
„adevăr". „Dar rezultatele în loc 
să ne mobilizeze, ne-au făcut, 
și mă refer mai mult Ia jucă
tori, să privim celelalte echjpe 
cam de sus si am capotat unde 
ne așteptam mai puțin. A fost 
o lecție aspră, care credem că 
nc 
de 
tre 
in 
C.
adauge că printre jucătorii care 
nu au dat totală satisfacție în 
trecutul campionat s-au numă
rat Georgescu. lie. Muresan. Si 
firul rezultatelor s-a rupt pri
ma dată la Deva si a doua oa
ră la Brad.

Recent, la nivelul conducerii 
clubului si echipei au avut loc 
cîteva mutații imnortante. Pre
ședinte de onoare este acum 
ing. Florian Hîrcă (a mai con
dus destinele clubului la înce
putul anilor ’80). iar conducerea 
tehnică va fi asigurată de un 
specialist al promovărilor. Si 
l-am numit pe antrenorul Ste-

fan Coidum, care s-a si prezen
tat la post. El va fi aiutat de 
Paul Popovici. antrenorul sub 
conducerea căruia s-a aflat e- 
chipa în ultimele etape ale tre
cutei întreceri. Lotul a rămas 
neschimbat. Au fost promovați 
cîțiva iucători tineri („în care 
ne punem mari speranțe : îi 
cunoaștem, le știm calitățile, 
posibilitățile**). Printre aceștia. 
Stanciu (de la Salonta). Borza 
(de la înfrățirea Oradea) dar 
si iucători crescuți în 
de copii si iuniori al 
(„unde trei antrenori — 
dru Muta. loan Naom 
stantin Matei — si cinci 
tori lucrează cu două 
eopii“). ca de pildă

laurcatclc „C"-iiIui

va ajuta în noua tentativă 
a readuce Oradea, unul din- 
ieagănele fotbalului nostru, 
prima divizie**, ne spunea 
Bigan. care nu a uitat să

proaspete divizionare

SERIA A ll-a: INHfi l ASIIJI-0 INVINGATOARt [IlIASAIA
• Asociație sportivă teritorială 

a sectorului agricol a A fost în
ființată In anul 1976 • A activat 
în Divizia C în edițiile 1983—1987
• Președintele asociației, sportive: 
Gabriel Pop • Președintele sec
ției de fotbal : Nleolae Calmusohi
• Antrenor. : Constantin Dim. 
Marian Stoichitoiu • Stadion pro
priu ; capacitatea tribunelor : 7000 
de locuri • Vir fa medie a lotu
lui: 24 de ani • LOTUL: Ion An
ton, Lues — portari ; Ciochină, 
Huiban. Antohi Neoulai, Vaslles- 
cu, Gavriluț - fundași : Ion Va- 
slle. Gherghe. Tibuleă Cănănău. 
Mihalcea, Chirllă — mijlocași : 
Dorobanțu. Vătui. Stoica. Dinu.

centrul 
clubului 
Alexan- 
si Con- 
instruc- 
sute de 

________ __ portarul 
Schneider si miilocasui Arde- 
leanu. Alti iucători (Rădulescu. 
Bereczki. Sirbu 
fi împrumutați 
pentru ..rodaj".

„Facem tot ce 
bine pentru ca de data asta să 
încheiem cu brio «parcur-VI» 
Diviziei B, obiectivul nostru 
fiind, firește. Divizia A", a în
cheiat Constantin Bivan.

Mircea TUDORAN

Harsani) vor 
la înfrățirea.

credem că este

PRIVIND CLASAMENTUL GOLGETERILOR DIVIZIEI A

Pițurcă — 2 pen. ; 
Hagi — 3 pen I.

Cristlan Anton — Înaintași • 
GOLGETEBUL - -IIPEI : Ion Va- 
sile — 15 goluri • Inter a domi
nat mai tot timpul întrecerea din 
această serie, avînd adversari pu
ternici în C.S.M. Borzeștl și Tex
tila Buhusi. Ir tur — comparti
mentării forte l-a constituit apă
rarea, care, în 15 etape a primit 
doar trei goluri, echipa nepier- 
zînd nici un joc In primăvară — 
mijlocașii și înaintașii s-au re
marcat Sn mod deosebit. Pe par
cursul campionatului s-au eviden
țiat Ion Vasile. Ion Anton. Ne- 
culad. Tibuleă Dorobanțu, pre
cum șl juniorii ciochină și Hui- 
ban.

1. Cojocaru (Cor-

4, GOLUR! : Cămătaru —7 pen.:
22 GOLURI
15 GOLURI : 

Petcu — 7 pen
14 GOLURI : 

vin ul) •
13 GOLURI :
12 GOLURI : 

Cimpeanu II
11 GOLURI :

Biro, Iordache — 5 pen. ;
10 GOLURI : Bolonl, S. 

canu — 1 pen Bucur — 4
9 GOLURI : Lăcătuș ;
8 GOLURI : Bozeșan I — 

Ttsmănaru, Augustin, Văetuș
7 GOLURI : ........

dantesc). Irimescu, Lasconi, Efti- 
mie — 1 pen M. Popescu — 1 
peni, C. Pană (Flacăra), Ilanghiuc 
— 1 pen Țîră — 2 pen. ;

6 GOLURI : Ar.done, Mănăilă,

Antohi ;
Coraș — 1 pen.,
- 1 pen. :
Mateuț, Terheș,

Rădu- 
pen. ;

1 pen,
9

Cristea (Sp. Stu-

Burleanu, Avădanei. Vancea, 
tir. Verigeanu, Radu II — 1 
Kramer - 2 pen. Țîrban — 2 
Lala — 4 pen. ț

5 GOLURI : B alint — 1 
Belodedicl, Mihăescu, Varga, 
Săndoi (Univ. cialova), Mocanu, 
Balaur I, Cadar, Timofte, Stol- 
chiță — 2 pen, Nicșa, C. Gheorghe 
— 1 pen, Goanță. pistol, Drag- 
nea, Barbu — pen. Mulțescu — 
1 pen, Vaișcovic* — 3 pen. An- 
drieș — 5 pen. ;

4 GOLURI : Weissenbacher,
Bîcu — 1 pen, P Badea, Mujnai, 
Cr. Ene, C. Solomon, Șoiman, Vls- 
creanu, ȚĂlnar — 1 pen, Caciu- 
reac, Timiș Klein, Gabor, Da- 
maschin II. Călin. Șt. Popa — 1 
pen. ;

3 GOLURi j Cireașă, Majaru, 
Al. Nicoțae — 1 pen, MovUă — 1 
pen, Orac — 1 pen Biță, Rada — 
1 pen, Dobrotă. Sabău, Boeru, 
Meszaros (,,U“), O. Grigore (Pe
trolul), Nuță. Butufei — 3 pen, 
Bîncu, Pancu, An„ronic, Scînteie, 
Ursu — 2 Den, Băluță, O. Po
pescu, Stan (Gloria), Jurcă, D. 
Zamfir, D ștefan, S. Badea, Voi- 
cilă, Ad. Georgescu, Laurențiu, 
Pena, Manea (Rapid), Cojocaru 
(Rapid), Marcu — 1 pen (Fla
căra), Beldie Șt. Iovan — 1 pen. 
Suciu ;

2 GOLURI • Rotariu, Bumbes- 
cu, Văidean, Hednic, Damaschin 
I, Țicleanu Birchel, Ungureanu, 
Fulga, L săndoi (Victoria.), Di- 
can, V. Ștefan Rotaru (Oțelul), 
Ralea,

Pro- 
pen. 
pen.

pen 
E.

Agiu Burcea, Crlstea 
‘ . " 1. 
Teodorescu, BĂ 

Pană (F. C.

(Jiul). Bojtor — 2 pen, M. sandu, 
Stoica (Gloria'
nu(ă. Grigoriu. C. -------
Argeș) — 1 pen.. Dubinciuc, Teleș- 
pan, Crișan. Leța. Preda (Flacă-

Dudu Georgescura) Tirchineci.
— 1 pen. :

1 GOL : Ivar 
lescu, T. Stoica 
(Steaua), Craiu , ___

G. Iorgulescu, Șerbănică. Popovici, 
Stănici, Pană _ ____
țese), Bondoc, Prodan Munieanu 
II, Geolgău Cioro-anu, Șt. Stoica, 
(Univ. Craiova), Stănescu, Gh. 
Popescu, Neagoe Feșnic, Popicu, 
L. Moldovan („U"), Matei. Ciocan
— 1 pen, I. Gușă Drăgan, Manea 
(Petrolul' Pachițeanu, Artenie, 
Manase. Adolf Nica, Mandoca,

Moldovan (F.C.M.
Bălan (F.C.M. Bra- 
Radu. Gh. Ion. Bo-

Steaua). Bărbu- 
(Steaua), Bălan 

Bălăci, Lupu, 
i. 

(Sp. Studen-

Mărgărit. 
Brașov).
șov), Gh. ____ __ ____,_
rail, Dina — i pen, Fiorescu, se- 
decaru, Neagu Stana, Găman, 
Cramer (Gloria), Trandafir, Ba- 
laban — ț pen Șumulanschi, 
Marcu (Gloria). Tulpan, Alexan- 
drescu Eduard Balaur II, Achlm, 
Șerban, Tirnoveanu, Badea (Cor- 
vinul), Meszaros (Corvinul). Ver- 
gu, carabageae M. Preda, Ancu- 
ța, Suiceanu. Treschin, Lazăr 
(Chimia), Bașno Tudorache, So- 
rohan. Mangalagiu. Minea, Du- 
dan, Otiman. Argeșeanu, Ivan 
(Rapid) I. Marin Dumitru, Ma
rinescu, M. Grigore (Rapid) — 
1 pen. M. Pană. C. Cojocaru (Fla
căra). Mateescu Paraschiv, D. 
Sava, Ene (Flacăra).

AUTOGOLURI : 2 — Ștefănescu 
pentru S.C. Bacău și Oțelul ; 1 — 
Șerbănică (F.C.M. Brașov) pentru 
Corvinul, Mandoca pt. Petrolul, 
Laurențiu pt. Steaua, Mihali pt. 
Steaua, Butulel Dt. S.C. Bacău, 
Antohi pt. Chltrja. C. Lazăr (Chi
mia) pt. S.C ’
.F.C.M. Brașov 
Corvinul.

B'cău, Stroia pt. 
Neamțu (,,U“) pt.

Z>IN NOU LA ÎNĂLȚIME
(pentru „argint") nu însă și pe 
campioana olimpică, Nawal 
Moutawakel (Maroc). Și tot 
despre finiș trebuie să vorbim 
și în cazul Marietei Ilcu. chiar 
dacă nu este alergătoare, ci să
ritoare în lungime, și în cazul 
lui Nicu Roată, care este arun
cător de suliță, sau al Liviei 
Meheș, la greutate. Pentru că 
atleta hunedoreană șl-a adunat 
toate resursele in ultima sări
tură _ a finalei, întreeîndu-și 
propria performanță, dar și pe 
cea a principalei adversare, 
bulgăroaica Ninova, asigurîn- 
du.și astfel medalia de aur 
printr-o constanță remarcabilă, 
în schimb, Nicu Roată a pier
dut „bronzul** la ultima arun
care, ca și Livia Meheș, în 
fața adversarilor, dar fiecare 
în alt mod: sulițașul a avut 
o serie descrescătoare, cu un 
singur moment de revenire, lă- 
sînd impresia lipsei de tonus 
(a aruncat 77,82 m, cu metri 
buni sub recentele cifre care l-au acreditat pentru Zagreb),

pînă spre final marii vedete 
iugoslave Colovici la 800 m și 
să nu uităm de „bronzul" de 
la 1500 m. La săritura în înăl
țime, pe primele trei locuri 
niște out-sideri (clasați înain
tea unui trio de ex-recordmeni 
mondiali!), printre aceștia fiind 
si Sorin Matei, aflat într-o zi 
bună (la 2,27 m, înălțime tre
cută din prima încercare, a 
avut mult peste ștachetă, îneît 
eram sigur că un poate rata 
podiumul). Si dacă la Mitica 
Junghiatu nu i_am uitat „bron
zul", să nu uităm că Sorin 
Matei a salvat onoarea băieți
lor (din doi atleți — un „bronz" 
și un loc 4), în compania celor 
7 medalii ale fetelor. Deci, si 
la Universiada de la Zagreb 
s-a păstrat raportul între atle
tismul feminin (competitiv) și 
cel masculin (să nu-i mai spu
nem cum...).

Cîteva idei se desprind din acest clasament al 
golgeterilor, în care 238 de jucători au marcat 
800 de goluri și 11 autogoluri :

1 Pentru prima dată Cămătaru (Dinamo)
* urcă pe treapta cea maj de sus a podiu

mului golgeterilor primei divizii, de la început 
el anunțîndu-și candidatura la acest titlu. Care, 
iată, a coincis și cu locul 1 pe continent. Din 
nou, după „dublul" iui Dudu Georgescu, „Gheata 
de Aur" este cucerită de un fotbalist român. De 
două ori pe locul secund (1980—81 cu 23 g și 
1983—84 cu 17 g), de două ori pe locul al trei
lea (1978—79 și 1979—80), de cinci ori golgeter 
al Universității Craiova și o dată — anul aces
ta —al lui Dinamo, noua lui echipă, Cămătaru, 
a probat încă o dată calitățile sale de șuter.

O Pentru prima dată, după trei campionate, 
*• locul 1 revine unui jucător care nu este 

de la Sportul Studențesc. Reamintim golgeterii 
campionatelor anterioare: Coraș — 20 (în
1983—84) și Hagi — 20 (în 19?4—85) ți 31 (în 
1985—86).

3Pițurcă (Steaua) confirmă locul secund 
între șuteri, ocupînd acest loc pentru a 

treia oară consecutiv. Dacă în 1984—85 a fost 
la numai un gol (19 față de 20) de Hagi, cîști- 
gătorul, iar anul trecut la două goluri (29 fățâ 
de 31). de data aceasta diferența este de... 22

★
de goluri, adică atîtea cîte â marcat în actualul 
campionat.

4 A „dispărut" Bîcu (Universitatea Craiova), 
cel care anul trecut se afla pe poziția a 

treia, cu 25 de goluri, după ce multă vreme 
condusese întrecerea, după cum a „căzut" și 
Coraș, golgeterul din 1983—84. aflat acum pe lo
cul al VI-lea, împreună cu Cîmpeanu II.

5 De remarcat apariția unor nume noi, ea 
de pildă al hunedoreanului I. Cojocaru, 

al gălățeanulul Antohi, ca și faptul că din pri
mele opt nume doar I. Petcu (Corvinul) și Hagi 
nu sînt „vîrfuri".

6 Un portar, pe lista golgeterilor! Și este 
vorba — ați ghicit 1 — de Bojtor (Jiul) 

cu cele două goluri ale sale marcate din 11 m 
în meciul cu Craiova.

7 Să aruncăm o privire și asupra autogo
lurilor. Surprinde prezența lui C. Ștefă

nescu (cu două astfel de greșeli) și a celor pa
tru autogoluri brașovene (I)

8 Să nu uităm că adevărații golgeterj se 
văd pe plan internațional.

M!<reo TUDGOaN 
Pompiliu VINTILA

în timp ce aruncătoarea de 
greutate a fost mai aproape de 
plafonul ei obișnuit, cu resurse 
nevalorificate. în nota lui Nicu 
Roată (adică departe de cifrele 
recente) colega de club, disco
bola Elisabeta Neamțu.

Mitica Junghiatu și Sorin 
Matei, fără a urca pe cea mai 
înaltă treaptă a podimulul, 
și-au făcut cu cinste datoria, 
mtr-o companie puternică. 
Semifondista bucureșteană a 
fost singura care i-a rezistat

ADMINISTRAȚIA DE STAI 10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 19 IULIE 1987

Categoria 1 : 2 variante 25% a 36.558 lei ; categ. 2 : 3,25 a 22.497 
lei; categ. 3: 13 a 5624 lei; categ. 4 : 64,50 a 1.134 lei; categ. S: 
225,75 a 200 lei ; categ. 6 : 1.765,25 a 100 lei.

Cîștigurile a cîte 36.558 lei au revenit participanților Gheorghe 
Mircea din Constanța și Lecu Gabriel din București.
• în sfîrșlt, a sosit șl ULTIMA 

ZI în oare pairticipanții mal au 
posibilitatea să mizeze pe nume

rele favorite la TRAGEREA EX
CEPȚIONALA LOTO oare va avea 
loc mîine, duminică, 26 Iulie. Așa

cum deja s-a mal oomunloat, se 
vor extrage din urnă nu mai pu
țin de 66 de nume e, oeea ce în
seamnă șanse sporite de cîștig. 
La fel de atractivă se dovedește 
a fi și paleta largă a cîștiguirilor, 
din care nu vor lipsi — pe Ungă 
sumele de bani — autoturismele 
și excursiile peste hotare.

• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO de milne va avea loc în

București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, începînd de 
la ora 16,30. Tragerea fiind pu
blică accesul în sală este liber 
pentru toți cei interesați. Aspecte 
de la efectuarea operațiunilor de 
tragere vor fi transmise la radio, 
pe programa' I, la ora 17.30. Nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate șl în reluare. în aceeași zi, 
la ora 22,30 (după emisiunea 
„Panoramic Sportiv") si luni. 27 
Iulie, la ora 8 55
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Ș FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU NATURA
în Cupa Davis, la Aarhus

DANEMARCA-ROMÂNIA 0-1
• Florin scgcrccanu a cîștigat mima partida dc simplu

AARHUS, 24, (prin telefon). 
Pe arena „Tennis dub 1900“ 
din localitate a început vineri 
meciul dintre reprezentativele 
Danemarcei și României, din 
semifinalele zonei europene B 
a Cupei Davis. Partidele au 
fost programate după-amlazâ 
tîrziu, pentru ca, potrivit tra
diției de aici, să se Joace si 
la lumina reflectoarelor, lucru 
eu care antrenorul Stefan 
Georgescu a fost de acord.

Conform tragerii la Sorti, 
prima partidă de simplu și-au 
disputat-o Florin Segărceanu 
și Peter Bastiansen. Tenismo.- 
nul român a jucat cu multă 
ardoare și, la capătul unei 
dispute — maraton, de aproa
pe 3 ore, a cîștigat cu 6—4. 
6—3. 3—6, 3—6, 7—5. Meciul 
Adrian Marcu — Michael Tau- 
son se va termina după înche
ierea ediției.

ÎNCEP „EUROPENELE11
De miine. pînă duminică 2 

august, se va desfășura în Po
lonia ediția a șaptea a Campio
natului European de baschet- 
cadete (junioare II). la care ia 
parte si selecționata tării noas
tre. Echipa României face par
te din seria preliminară A si 
va juca. în orașul Wielkopol- 
ski, în compania reprezentati
velor U.R.S.S. (care a cucerit 
locul I la toate edițiile prece
dente). Cehoslovaciei. Franței, 
R.F. Germania si Ungariei. Din 
seria B. ale cărei partide se vor 
disputa în orașul Chorzow, fac 
parte selecționatele Bulgariei. 
Finlandei. Italiei. Iugoslaviei. 
Poloniei si Spaniei. In cadrul 
seriilor se va iuca sistem tur
neu. după care va fi aplicată

OE BASCHET-CADETE
formula „în cruciș", pe grupe 
valorice 1—4, 5—8 si 9—12,

Lotul României este alcătuit 
din ; Simona Morar, Margareta 
Veres (CSS Viitorul „U“ Cluj- 
Napoca), Magdalena Manea. La
ura Nițulescu (CSS Chimistul 
Rm. Vîlcea). Angela Szenes 
(CSS Satu Mare), Dana Moro- 
șan (CSS Autobuzul Focșani). 
Ioana Cocîrlan (CSS 2 Voința 
București). Gabriela Balogh 
(CSS 2 Crișul Oradea). Adriana 
Cristescu. Cecilia Laszlo (Ra
pid București) ; antrenori : Ho- 
ria Pop si Georgeta Onisie ; 
medic : dr. Sorin Puia.

Selecționata tării noastre a 
participat de cinci ori la C.E. 
de cadete. ocupînd următoarele 
poziții : 8 (1976). 4 (1978 și
1980), 6 (1984) și 5 (1985).

TURNEE DE ȘAH
BUDAPESTA, 34 (Agerpres). — 

In runda a 5-a a turneului inter
zonal de șah de la Szirak, tînărul 
maestru român Mihail Marin a 
obținut remiza în fața marelui 
maestru sovietic Aleksandr Be- 
liavski, unul dintre favorițli con
cursului. iată rezultatele celor
lalte partide ; Hjartareon — Villa 
1—0 ; Todorcet ici — Salov 1—o ; 
Nunn — Ande-sson o—1 ; Velimi- 
rovici — Bouaziz 1—0 ; Benjamin 
— Liubojevici remiză ; Milos — 
Christiansen 1—0 ; Portis eh — 
Adorjan 1—0.

în fruntea clasamentului se a- 
Ilă Liubojevici. Nunn, Salov și 
Hjartarson cu cite 3,5 puncte, ur
mați de Mihail Marin, Portisch și 
Milos cu cite 3 d, Andersson 2,5 
p (1), Christiansen 2,5 p etc.

VARȘOVIA. 24 (Agerpres). — 
Eugenia Ghindă (România) și 
Hanna Erenska (Polonia), cu cite 
4 puncte, sînt lidere în turneul 
internațional feminin de la Na- 
lenchowe.

MILANO CANDIDEAZĂ
PENTRU ORGANIZAREA J. 0.
MILANO. Sub președinția pri

marului orașului, Paolo Pillitte. 
în metropola italiană a fost con
stituit un comitet de inițiativă si 
pregătire. Activitatea pe care o 
va desfășura acest for are în ve
dere depunerea candidaturii ora
șului pentru organizarea unei e- 
diții a Jocurilor Olimpice de 
vară. Perspectiva organizării se 
referă însă la o ediție a J.O. din 
mileniul următor, timp în care 
municipalitatea ar putea asigura 
baza materială absolut trebuin
cioasă organizării competiției o- 
lirnpioe.

■ Nu există disciplină spor-
• tlvă care să nu se deschidă 
“ din ce in ce mai mult ino- 
; vației tehnice. Noile cuceriri 
; ale științei și tehnicii, îm-
• preună cu noile mijloace de 
! pregătire, cu dietă și cu o 
! farmacologie mereu mai so- 
; fisticate, cu perfecționarea 
; continuă a calităților corpu- 
; lui uman (care ciștigă in de-
■ cenii cit altădată in secole), 
" cu resursele psihologice puse 
Z de-abia acum cu adevărat in 
î valoare constituie, toate, căi 
; de progres in performanță, 
« izvoare nesecate de recor-
• duri, resortul ștergerii ne- 
3 contenite a limitelor pină 
î ieri de nedepășit. Iată de ce 
; orice previziune in materie 
; de record sportiv este ha-
■ zardată.
; Dar impactul dintre sport,
■ ca activitate tradițională, cu 

> începuturi detectabile in an-
• tichitatea egipteano-elenă și 
î tehnologiile de ultimă oră e 
; cel mai adesea și dur, și ra- 
; pid, determinind concomi- 
" tent o reacție inversă. Homo
• ludens iși amintește de spor-
■ tarile clasice, cele în care 
Z e! se afla față in față cu 
; natura, fără protecția și fără
■ ajutorul tehnicii. Contrapon-
• dere la atita automobilism și 
5 aviație, la atita dinamizare 
Z a schiului și la atitea per- 
; fecționări ale armei și mu
ți niției în tir, alergarea și 
Z înotul se dezvoltă și se răs-
- pindesc (conform statisticilor 
“ UNESCO) cel mai rapid,

chiar mai rapid decit fotba- ■ 
Iul, bunăoară. Maratoanele • 
cu zeci de mii de par- » 
ticipanți, se află, iată, la " 
ordinea zilei și, pentru a e- ■ 
vita supraaglomerarea tra- ■ 
seelor, organizatorii se află ■ 
în ciudata situație de a * 
respinge, cu miile, cererile Z 
de înscriere l Mersul pe J 
jos e o altă redescoperire ; 
a trecutului, oameni care ■; 
parcurg pe jos, wpind san- î, 
dalele, zeci, sute de mii de 5, 
kilometri constituind astăzi g 
o regulă a jocului și nu o j 
excepție de la ea. Din ce în «■ 
ce mai dese și mai impre- Z. 
sionante sînt performanțele • 
cățărătorilor pe munte care, 
din spirit de frondă la adre- ; 
sa colegilor alpiniști extrem Z 
de tehnicizați, efectuează as- I 
cehsiuni fără echipament ; 
special. Aceștia sint așa- ; 
numiții free-climbers, ca- j 
tegorie de performeri mo- • 
derni reîntorși la originile Z 
sportului. In aceste zile, Pao- ; 
la Pezzolatto, unul dintre ei, Z 
urcă cei 6904 metri ai j 
virfului Thalay Saghar ; 
din Himalaia, și încer- Z 
carea constituie o pre- j 
mieră. Cu mult mai periculos “ 
decit oriaum periculosul al- 
pinism, care a cerut atitea Z 
jertfe, noul sport poartă cu • 
sine o semnificativă impo- J 
trivire la adresa excesivei I 
tehnicizări a performanței. •

Radu TIMOFTE Z

4 MEDALII PENTRU SPORTIVELE NOASTRE
(Urmare din pag. 1)

italianca Orieta Patron — 
2:01,12 (Ramona Terșanschl a 
fost a cincea — 2:03,82)

în cea de a doua zi a în
trecerilor. o altă sportivă ro
mână a urcat pe podium: de
butanta Alexandrina Croitoru. 
la 100 m spate. Brăileanca a 
concurat la nivelul optim, ter- 
minind pe poziția a doua, cu
cerind deci medalia de argint, 
cu rezultatul 1:04,73. A cîștigat 
suedeza Larson — 1:03,90 —.

iar Andreea Sighiarto s-a cla
sat pe locul 4 — 1:05,15, la 4 
sutimi de secundă de ..bronz". 
In proba de 400 m liber, în 
care prima a fost Buchse 
(R.D.G:), cu 4:13,26, medalia 
de bronz s-a decis la fracțiuni 
de secundă, Ramona Terșanschi 
fiind cronometrată în 4:16,80. 
situîndu-se pe locul 5 (Miiiler 
din R.D.G. — 4:16,68 pe locul 
3, iar Orwig, din R.F.G. — 
4:16,76 pe locul 4!).

Pentru finala la 50 m liber, 
de sîmbătă. Livia Copariu s-a 
calificat cu cel mai bun timp

al seriilor — 26,16 rec. cat. 14 
ani. iar ștafeta noastră femi
nină de 4X200 m liber a avut 
al doilea timp al seriilor.

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM PENTRU JUNIORI Livia Copariu

MONTREAL, 24 (Agerpres). în 
semifinalele Campionatului Mon
dial pentru cădeți (jucători pină 
la 16 ani), la Toronto formația 
Nigeriei a întrecut cu scorul de 
1—0 (0—0) echipa Italiei. în timp 
ce Uniunea Sovietică a dispus 
cu 5—1 (3—0) de selecționata Cote 
d’Ivoire.

• Se cunosc echipele calificate 
în optimile de finală ale Cupei 
U.R.S.S. : Spartak Moscova, Șah- 
tior Donețk, Torpedo Moscova. 
T.S.K.A. Moscova. Zenit Lenin
grad, Dinamo Tbilisi. Ararat Ere
van, Dnepr, Dinamo Kiev, Rotor 
(liga a 2-a). Metalist Harkov, 
Kuzbas (liga a 2-a). Neftci Baku, 
Pahtakor Tașkent. Dinamo Suhu- 
ml (liga a 2-a). De notat că e- 
chipa Kuzbas a eliminat in 16- 
imi pe Dinamo Moscova, iar Di
namo Suhumi pe Dinamo Minsk.

• A început o nouă ediție a 
campionatului Austriei : Molding 
— Wiener Sport Club 1—1: Ad
mira Wacker — Sturm Graz 0—1; 
A.K. Graz — F.C. Tirol 2—0 ;

(Urmare din pag. 1)

multe locuri fruntașe, dar par
că mai mult ca altădată inte
resează ca rezultatele lor să 
fie dintre cele mai bune. A- 
ceasta. în perspectiva apropia
telor Campionate Europene de 
la Birmingham, pentru care 
Balcaniada înseamnă deopotri
vă. verificare și o ultimă se
lecție. gîndindu-ne la un amă
nunt semnificativ : atleta noas
tră Ana Pădurean, campioană 
europeană ia Cottbus (’86) si

mondială, la Atena (’87) în 
cursa de 1500 m. a realizat. în 
acest sezon, două rezultate ex
celente : 4:04,97 la 1500 m si 
1:59,53 pe 800 m, cu care se 
află la 58 s și. respectiv, la 
0,13 s de recordurile mondiale 
de iunioare Nu s-ar putea ca 
acum, la Pitești. Ana Pădu
rean să devină recordmană a 
lumii ? z

La întreceri iau parte atleți 
‘din Albania. Bulgaria. Grecia. 
Iugoslavia, Turcia si. firește. 
România.

TURUL FRANȚEI SE
PARIS, 24 (Agerpres). Dispu

tată pe traseul La Plagne — 
Morzine. etapa a 22-a a Turu
lui ciclist al Franței a fost 
cîștigată de rutierul spaniol 
Eduardo Chozas. cronometrat 
pe 186 km în 6.13:48. în clasa
mentul general conduce Pedro 
Delgado (Spania), urmat de ir
landezul Stephen Roche la 21 s 
și francezul Bernard la 4:18.

APROPIE DE FINAL
După disputarea a 12 etape, 

în Turul feminin se menține 
lideră sportiva italiană Maria 
Canins. urmată de Jeannie Lon
go (Franța) — la 2 s si Ute 
Enzenauer (R.F. Germania) — 
la 8 :21.

Etapa a 12-a a fost cîștigată 
de Jeannie Longo, cronometra
tă pe distanta de 44 km cu 
timpul de 1.40:40.

Rapid Viena — Voest Linz 2—1: 
A.S.K. Linz — Austria Viena 2—1; 
F.C. Viena — Austria Klagen
furt 3—0.

• Echipa O.F.I. Creta, partici
pantă în Cupa Cupelor, pentru 
prima oară prezentă în această 
competiție (a mai luat startul o 
singură dată în Cupa U.E.F.A.. în 
ediția 1986—87). se va antrena, 
timp de peste două săptămîni, 
în R.D. Germană. Echipa con
dusă de antrenorul olandez Eu
gen Gerards va susține în luna 
august mai multe jocuri amicale.

• Formația Ruch Chorzow. din 
1927 prezentă mereu în prima ligă 
a tării, nu-și va putea onora 
cum se credea jubileul de 60 de 
ani. deoarece în acest sezon ea 
a retrogradat în liga secundă.

• Selecționata studențească a 
R.P. Chineze, participantă la U- 
niversiada de la Zagbreb. si-a în
ceput turneul în Cehoslovacia, 
jucînd cu formația Harikov. Fot
baliștii chinezi au obtinut victo
ria cu 3—1 (1—1).

© Turneul desfășurat în orașul 
polonez Mielec a fost cîștigat de 
echipa locală Stal. în finală, ea 
a învins, cu 2—o (1—0) formația 
Dynamo Berlin.

• în continuarea turneului oe 
care-1 întreprinde în Austria, e- 
chipa iugoslavă Zelezniciar Sa
rajevo a evoluat în compania 
formației A.K. Graz, pe care a 
învins-o cu scorul de 3—1 (1—1).

• DIN MAI MULTE „sporturi albe" care 
au existat (tenis, scrimă, judo), avînd în 
vedere culoarea echipamentului de concurs, 
tenisul a devenit tot mai multicolor, la ce
rerea televiziunii, în primul rînd, iar acum, 
iată, se anunță că, din 1989, și kimono urile 
judokanilor vor putea fi în culori diferite, 
pentru a se putea urmări mai lesne între
cerea de pe tatami. Cînd va veni și vremea 
scrimei ? • ANUL ACESTA vor aniversa 
100 de ani de existență Federațiile de cano
taj- din Belgia, Noua Zeelandă și Danemar
ca • APROPO DE CANOTAJ : cea de a 
doua ediție a Campionatelor Asiei se va 
desfășura anul acesta, în lun.a octombrie, 
pe apele lacului Dianshan, în apropiere de 
Shanghai, în R.P. Chineză • UN ÎNOTĂTOR 
FRANCEZ. Daniel Menguy. de 42 ani, a izbu
tit, la a treia sa tentativă, să parcurgă dis
tanța de 150 km, dintre Insula Corsica și 
Italia. Pentru aceasta el a trebuit să înote 
continuu timp de 46.21 *42. adică aproape 
două zi«le și două nopți ! • ȘI PENTRU CA 
VENI VORBA de recorduri neobișnuite, 
iată încă unul înregistrat într-u.n faimos 
triatlon de rezistență și... viteză, o triplă 
cu-rsă, nebunească, de 12 km înot, 540 km 
ciclism 
parține 
care â
64.18:00.
pentru

și 126 km alergare. Recordul a- 
unui american pe nume Donatucci, 
parcurs acești 678 km în timpul de
Așa ceva nu mai este sport, dar 

glorie (dacă asta poate fi glorie !),

pentru publicitate, pentru niște bani, se 
găsesc amatori • ÎN R.P. CHINEZA se 
află sub tipar un mare dicționar de termeni 
sportivi. Acesta cuprinde explicații la circa 
60 000 de termeni din 50 de ramuri sportive, 
precum și peste 10 000 de ilustrații. Lucra
rea conține, de asemenea, date privind is
toria Jocurilor Olimpice și a unora dintre 
campionatele lumii. Această uriașă lucrare 
este coordonată de Piao Chumying, fostă

jucătoare, în anii ’50. în reprezentativa de 
volei a țării sale. Lucrarea este editată în 
limbile chineză și engleză £ CARIERA DE 
PERFORMER a „Sonatei", un pursînge 
oalifornian, părea încheiată, deoarece bietul 
patruiped nu prea mai vedea, alergînd mai 
mult din instinct. Propietarul său a avut 
însă idea fericită ' _ ‘
lentile de contact și, astfel, pentru aceasta 
a început o a doua carieră pe hipodrom... 
• LA HAMBURG a fost organizată o com
petiție șahistă. Au lua* parte la ea 3120 de 
elevi, care au alcătuit 300 de echipe renre- 
zențînd 152 de scoli • NADEJDA SARABA- 
RINOVA, din Ălma Ata, R.S.S. Kazahă,

de a-1 pune „Sonatei1

este o temerară motociclistă, care nu o 
singură dată își măsoară forțele cu adversari ---------- . ... .
rite 
trei 
rios 
tr-o 
frate. De aici, 
pentru un sport practicat cu precădere de 
bărbați... • CU PRILEJUL „SĂRBĂTORII 
CIREȘULUI", orgainizată .anual în orașul 
japonez Tendo, are loc și o partidă de șah... 
viu. într-o piață au fost marcate cele 64 
de patrate alb-negre. Piesele sînt oameni, 
bărbați și femei, purtînd tradiționalele ki- 
monouri de gheișe sau costume de samu
rai etc. Jucătorii urmăresc mișcările de pe 
un podium înalt, comunicîn.du-le prin me
gafoane și „piesele" se mișcă potrivit indi
cațiilor. Pentru a nu obosi, stând prea mult 
în picioare, fiecare „piesă" are cîte un 
scaun pe care-1 ia ou sine dintr-un pătrat 
în altul... • DAVID ROBINSON, înalt de 
2,16 m, pivotul Universității Navale, a fost 
ales ca baschetbalistul nr. 1 al ultimului 
sezon al NBA al echipelor universitare de 
peste Ocean. El are o astfel de valoare ca- 
re-l face comparabil cu cei mad buni ju
cători americani : Wilt Chamberlain, Bill 
Russel .și Kareem Abdul-Jabbar.

bărbați și pe oare îi învinge în dife- 
curse de motocros. Ea este chiar de 
ori campioană a republicii salo ! Cu- 
este faptul că Na dej da face parte din- 
familie cu alt° șase surori, dar nici u«n 

“ ‘ * poate, si această pasiune

Romeo VILARA
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PE SCURT
ATLETISM a Campionatele A- 

siel, la Singapore Atleta chineză 
Wang Zhiliu — cu 6,70 m — a 
realizat ui' nou .eoord continen
tal la săritura în lungime. La 
110 mg, Yang Guang (R. P. Chi
neză) a obtinut 14.04.

BASCHET • Meci feminin la 
Zakopane ■ Polonia — Spania 
98—86.

BOX a în meci pentru titlul 
mondial, cat superușoară (WBC), 
la Tokio, mexicanul Rene Arre
dondo l-a învins prin k.o. teh
nic în rep. a 6-a pe fostul deți
nător al centurii, japonezul Tsu- 
yoshl Hamada.

TENIS • Meatul dintre selec
ționatele feminine, la Hamburg, 
R.F.G. — Cehoslovacia a revenit 
gazdelor cu 2—1. fn partida deci
sivă, Steffi Graf a înitrecut-o pe 
Helena Sukova ou 6—3. 6—4.

VOLEI • Tunisia a cîștigat 
campionatul feminin al Africii, 
desfășurat la Casablanca. în fi
nală : Tunisia — Maroc 3—2 (—9, 
13, —7, 12, 7) • La Moscova, tur
neu feminin : U.R.S.S. — olanda 
3—0 (8, 4, 10) Japonia — R.F.G. 
3—0 (5, 9, 7)


