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Un splendid succes la C. E. de tenis de masâ-juniori

SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT 4 TITLURI
EUROPENE ȘI 2 MEDALII DE ARGINT

ATENA, 26 (prin telefon). In sala de la Sta
dionul Păcii și Prieteniei din capitala Greciei au 
luat sfirșit întrecerile Campionatelor Europene 
de tenis de masă pentru juniori și cădeți. Re
prezentanții României au repurtat un frumos 
succes, cucerind 4 titluri europene la simplu 
juniori (Daniel Cioca), echipe junioare (Otilia 
Bădescu, Kinga Lohr), echipe cadete (Adriana 
Năstase, Iulia Rîșcanu) și dublu junioare (Oti

lia Bădescu, Kinga Lohr), la care s-au adăugat 
două medalii de argint la dublu cadete (Adria
na Năstase. Iulia Rîșcanu) și dublu mixt (Că
lin Creangă. Otilia Bădescu).

Tenisul de masă juvenil din țara noastră este 
șl în acest an la înălțime, răsplătind grija cu 
care i se asigură condițiile de pregătire și con- 
firmînd calitățile tineretului nostru, capacitatea 
tehnicienilor acestei ramuri, devenită olimpică.

1— 2, Bădescu — Nagy 2—0, 
Bădescu, Lohr — Kahn, Nagy
2— 0 si Bădescu — Kahn 2—0. 
în finala cu altă favorită. Iu
goslavia, scor net : 3—0 : Bă-

SORIN BABII, VICECAMPION EUROPEAN 
IN PROBA DE PISTOL LIBER

Echipa țârii noastre (s. Babii, Liviu stan, ilic petru)
a tlștigal Ia rludul ci medalia de argint

Echipa de junioare, compusă 
din OTILIA BĂDESCU (Spar- 
tac CSȘ 1 Buc.) și KINGA 
LOHR (Constructorul IJGCL 
Tîrgu Mureș), a cîștigat titlul

lalte două au cedat doar trei 
seturi. în grupa preliminară 
ele au învins cu 3—0 formații
le Austriei. Belgiei. Irlandei si 
Portugaliei, ocupind primul loc.

Danlel Cioca

O competiție de prim rang 
a calendarului internațional de 
tir pe anul în curs se desfă
șoară în aceste zile în orașul 
finlandez Lahti: Campionatele 
Europene pentru arme cu 
glonț rezervate juniorilor și 
seniorilor. Deocamdată au 
participat în probele oficiale 
doar trăgătorii din proba olim
pică de pistol liber, care au avut 
comportări meritorii, reușind 
să cîștige două medalii de ar
gint. Una în proba individua
lă, prin Sorin Babii (legitimat 
la clubul Steaua), care a tota
lizat 656 P în proba propriu 
zisă, dar a ratat în finală ur
carea pe prima treaptă a po
diumului. care a revenit italia
nului Peilizolli. tot cu un total 
de 656 p (Babii — 653 p, pe 
locul 3, sovieticul Pîjianov, cu 
652 p). A doua medalie de ar
gint este „opera“ echipei alcă
tuite din S. Babii, Ilie Petru 
(553 p) și Liviu Stan (552 p), 
care a adunat 1668 p, primul 
loc revenind selecționatei U- 
niunii Sovietice, cu 1681 p, iar 
poziția a treia fiind ocupată 
de echipa Italiei, cu 1654 p.

Sorin ii-a ba

LAHT1 (Agerpres). — Proba 
de pușcă liberă 60 focuri cul
cat, s-a încheiat, la masculin, 
cu victoria sportivului sovie
tic Vladimir Lvov, cu 701,3 
puncte, iar Ia feminin Dianei 
Osolika (URSS) — 595 puncte.

Campionatele Europene de natație pentru juniori

ÎNOTĂTOARELE ROMÂNCE
AU CÎȘTIGAT ALTE 6 MEDALII

european, într-o companie deo
sebit de valoroasă. Din cele 8 
partide susținute în drumul 
sore prima treaptă a podiumu
lui. junioarele noastre au cîs- 
tigat categoric 8, iar în cele-

Ningă Lohr

în grupa semifinală ele au în
trecut echipele Angliei (3—0) 
Si Suediei (3—2). pentru ca in 
semifinale să treacă si de pu
ternica formație, favorită, a 
Ungariei, cu 3—1 : Lohr — Kahn

Adriana Năstase Iulia Rîșcanu

descu _ — Isanovici 2—0. Lohr 
Fazlici 2—0 și Bădescu, Lohr — 
Fazlici. Frelih 2—0 !

Echipa de cadete a României 
a cucerit, de asemenea, titlul 
continental. in componenta 
ADRIANA NASTASE (Juven
tus MILMC Buc.). IULIA RIȘ-

(Continuare în pag. 2-3)

ROMA (prin telefon). Cam
pionatele Europene de natație 
pentru juniori s-au menținut 
la un nivel deosebit de ridi
cat al rezultatelor, unele com
petitive chiar pentru mari 
competiții ale Înotătorilor se
niori. în acest context, com
ponentele delegației noastre 
au continuat să-și îmbunătă
țească cele mai bune rezulta
te, reușind să urce din nou 
pe podiumul de premiere la 
Foro Italice, ca și în primele 
două zile.

Sîmbătă, înotătoarele român
ce au cucerit alte patru me
dalii — două de argint și două

de bronz. La 200 m spate, băl- 
măreanca Andreea Sighiarto a 
sosit a doua, cu 2:15,58, iar 
brăileanca Alexandrina Croi- 
toru (medaliată cu argint la 
100 m spate) a terminat pe lo
cul 3, cu 2:17,60. Proba a fost 
cîștlgată de suedeza Johana 
Larson — 2:14,51. Cvartetul 
Livia Copariu, Corina Dumi
tru, Andreea Sighiarto, Ramo
na Terșanschi — cea dintîi de 
la CSȘ Sibiu, a doua de la 
C.I. Steagul Roșu Brașov, ce
lelalte de la C.S.M.S. Baia Ma-

(Continuare tn pag. 2-3)

EUROPENELE POT ÎNSEMNA UN RECORD llf COLECTIV
aiirmfl înotătoare» Noemi lung, performerii Uiiîversiudcl de iu Zagreb
E, susține L’Equipe (15 iu

nie), noua supervedetă a na- 
țației mondiale. A fost, cum 
insera în trei limbi ziarul spe
cial al JMU, ,,de departe stea
ua Universiadei'*. Și va fi. 
vreme bună, în prim-planul 
întrecerilor din bazinele lu
mii. Pentru că ea, Noemi

„MONDIALELE Of SCRIMĂ: FLORETISTELE IA ORA ROMÂNEASCĂ *
La reîntoarcerea sportivelor noastre de la Lausanne

Floretistele noastre, după succesul de la Lausanne. De la stin
gă la dreapta : Ștefan Ardeleanu (antrenor principal), Elisabeta 
Tufan, Ana Pascu (secretara Federației de scrimă), Georgeta 
Beca, Claudia Grigorescu, Rozalia Husti, Tudor Petruș (antre
nor secund) șt Reka Lazăr. Foto : Aurii D NEAGU

„Journaj de Geneve și „Ga 
sette de Lausanne", comen- 
tînd Campionatele Mondiale 
de scrimă, au subliniat deose
bit de elogios marile perfor
manțe ple reprezentantelor ! 
noastre. Primul dintre cele ■ 
două cotidiene helvete. ti- 
trind : „Mondialele de seri 
mă : floretistele la ora romă 
aească", începea astfel re
portajul de la fața locului, j 
din sala Beaulieu din Lausan- ; 
ne : „Duminică seara s-a
desfășurat finala floretei femi
nine. Superbă ! Plină de in 
tensitate și suspans. Victori 
:asă, românca Elisabeta Tufan 
in fața Zilei FunkenJ'auscr 
(R.F.G.), chinezoaica Jujie i 
Luan obținînd bronzul -a ca i 
Oătul unui asalt pe muchie de 
:uțit, presărat cu incidente de 
arbitraj, în fața unei alte 
scrimere din România. Reka 
Lazăr".

Deci, cum a cîștigat. titlul 
mondial Elisabeta Tufan și 
cum a pierdut medalia de 
bronz Reka Lazăr ? Pentru a

Paul SLĂVESCU

Lung, o sportivă de care se 
vorbește mult și numai de bi
ne în ultima vreme, a rămas 
aceeași fată harnică,’ modestă, 
receptivă dlntotdeauna, fără 
cel mai mărunt semn că as
censiunea ar fi amețit-o cum, 
va... Cînd s-a întors de la 
Zagreb, a știut să lase de-o 
parte oboseala (și cîtă obo
seală se acumulase după opt 
starturi numai în finale, in
clusiv în cele mai solicitante 
probe feminine!) spre a sta 
de vorbă pe-ndelete cu fieca
re, răspunzînd curiozității ori 
cui, de la bunică pînă la mai 
tinerele colege Și se bucura 
ca un copil rovăzîndi’-si orie-

tenli, în primul rînd pe Ta
mara Costache, cu care. de 
vreo doi ani, pune... medali
ile la cale în timpul de dina
intea șl de după antrenamente, 
sau competiții, apoi pe Toto. 
peștișorul celor două mari 
înotătoare.

La 19 ani, împliniți de două 
luni, Noemi păstrează, în afa
ra bazinului. o nedisimulată 
candoare, care-t vine atît de 
bine cînd rîde cu întreaga fi
ință, dar dacă e vorba de

Geo RAEȚCHi

fCw/ini/iTfi în rino 2-3)

Doua mari campioane intr-un moment de destindere : „Nu-i 
ușor de purtat deodată cele șapte medalii de la Universiadă!", 
îi spune, șăgalnic, tînăra Noemi Lung și mai tinerei Tamara 
Costach» Foia; Aurel D. NEAGU(Continuare in pag. 2-3)



Turneul internațional de lupte libere a! României
CĂLDURĂ

MAREL.
De cînd gămălia aia 

de argint a . început si 
facă pe marea perfor
meră înăuntrul termo- 
metrulrui, ajungind in 
„clasamentul adevăru
lui" la +37, lumea spor
tului se glndește cu 
nostalgie la 
+25! Oricum, mai 
ccptabil. Căldură 
vreau să spun.

Nicu Vlad, după 
trenamen'.ul de sîmbătă, 
era la —5, 
120 + 5, iar reporterul la 
135, incerclnd in auto
buz să se gîndească la 
ceva vesel.

Da, căldură mare! Mai 
puțin sus, Iss 
unde caiaciștii 
noiștii s-au dus 
gă cîteva piste 
trol. Chiar m-am și mi
rat ' „2 
10.000 m: Aurel Maca- 
reneu ____
89 de kg. La sosire, la 
fel. Rezemase de un colt 
al cîntarului si... canoea.

Da, căldură 
Chiar ?' mai 
Vidraru. I.a 
spre exemplu, 
m. Sări cu

Steaua :
ac- 

mare

an-

haltera la

Vidraru 
și ca
să tra

de con-

ctupd cursa de

avea, la plecare,

mare ! 
seis de 
Clinceni.

la 3.000 
parașuta, 

precum maestrul emerit 
al sportului Ilie Neagu 
la ultima 
aviatică, pe prima sută 
de metri te 
fularul de 
cînd pătrunzi în „pătu
rile dense ale atmosfe
rei" simți că te... dezin
tegrezi.

Da. căldură mare! Si 
totuși, cele mai grozave 
recor&uri acum se bat. 
Stau antrenorii la guri
le peșterilor ori pe ma
lul apelor, acele crono- 
metrelor se tot învir- 
tesc, dar băieții — îno
tătorii subacvatici și 
speologii — intrati »i* 
adincurile cele răcoroa
se, abia daeă ies la pre
miere.

Căldură mare

demonstrație

gîndeștt la 
acasă, iar 

,pătu-

Sîmbătă și duminică, Sala 
Floreasca din Capitală a găz
duit întrecerile Turneului 
Internațional de lupte libere al 
României, la care au fost pre- 
zenți 
Turcia 
mulți 
categorie de greutate). Chiar 
dacă participarea a fost mai 
redusă din punct de vedere 
numeric decît la edițiile prece
dente. valoarea apreciabilă 
a unor adversari de peste ho
tare a făcut ca nivelul con
cursului să fie destul de ri
dicat, competiția constituind 
și un ultim prilej de verifi
care a pregătirii reprezentan
ților noștri, acum, înaintea 
Campionatelor Mondiale din 
Franța.

în condițiile amintite, spor
tivii români au dominat între
cerile. clasîndu-se pe pri
mul loc la opt din cele ncuă 
categorii la care s-a organi
zat concurs (fără categoria 
grea). Dar, iată un scurt film 
al finalelor. Romieă Rașovan, 
într-o formă sportivă în creș
tere. după ce l-a învins clar 
pe Alin Păcuraru. în finală el 
I-a depășit și pe Sandu Trocea. 
Conducted cu 6—2 la puncte, 
Rașovan a primit decizia prin 
descalificarea adversarului
(min. 4,45). Pentru locui: 3. A.

Minescti. 
a obți- 
victo-rie 
noastră, 

i primele 
F.

sportivi din Bulgaria, 
și România (cu mai 

concurenți la fiecare 
de

BALCANIADA DE JUNIORI

Vasile TOFAN
■WVVWW"

Păcuraru b. tuș V. 1 
Dorinei Birou (52 kg) 
nut cea de a doua 
pentru • delegația 
dar nu fără emoții. In . 
secunde ale partidei cu 
Gumustckiv (Turcia), Bircu a 
fost surprins cu un tur de cap 
și condus cu 0—3. El a depă
șit rapid acest moment, reu
șind trecerea la spatele ad
versarului și a continuat cu o 
„oenturare laterală". egalînd 
situația : 3—3. Cu cîteva „fi
xări" succesive, reprezentan
tul nostru a luat conducerea cu 
6—4 și în final s-a detașat, 
câștigînd cu 10—4. Pentru lo
cul 3. I. Neagoe b.p. (10—5) 
Al. Mladenov (Bulgaria). D&- 
nuț Prefit (57 kg) s-a compor
tat mai bine decît la finalele

Daciadei. După ce îl învinsese 
(in grupă) pe Aurel Neagu 
(campionul en titre). Prefit, l-a 
depășit dar și Pe bulgarul K. 
Șangov, clasîndu-se pe

Măricel Popa (62 kg) 
de susținut un meci 
de dificil in compania 
Zekay (Turcia). Lupta 

până aproape 
Zekay a riscat 
fost „contrat", 

și Popa a ciș- 
_ _ Pentru locul 3.

M. Rotaru b.p. N. Rășcanu. 
La 68 kg. Daniel Ioniță, 

junior care se comportase 
marcabil în atest turneu, 
trebuit să se recunoască 
vins în disputa cu R. Ilaruuo- 
glu (Turcia). Luptînd mai rie- 
hotărît (și neatent) în tțnele 
momente, Ioniță a pierdut cu 
1—8. Pentru locul 3, O. Țcnț 
b.p. B. Șaterev (Bulgaria).

Claudiu Tămăduianu a câș
tigat destul de ușor finaia ca
tegorici 74 kg, învingindu-1 la 
puncte (6—0) pe Ștefan Vizi
tiu. Pentru locul 3, B. Kam- 
burov (Bulgaria) b. neprez. E. 
Kolakoglu (Turcia). _

Gheorghe Mițu 
obținut victoria 
greu In meciul cu 
P. Aleksandrov. El a 
dus cu 0—1. partida 
poi egală (1—1) pînă 

cînd Mîțu.

indecisă (1—1) 
de final, cînd 
o acțiune, a 
dus la parter 
tigat cu 3—1.

C. E. DE NATAȚIE PENTRU JUNIORI
(Urmare din pap. 1)

re — a cîștigat medalia de ar
gint la 4 X 200 na liber, crono
metrat în 8:22,86, record na
țional de junioare (prima a 
fost echipa R.D. Germane, iar 
a treia cea a R.F. Germania). 
O a doua medalie a cucerit 
sîmbătă și Livia Copariu, care a 
coborît spectaculos sub 26 de 
secunde pe 50 m liber — 25,93, 
rec. cat. 14 ani — dar a tre
buit să se mulțumească cu 
bronzul. Daniela Hunger (mai 
mare cu un an decît românca) 
și Kathrine Meisnner, ambele 
din R.D.G., înotînd în 25,56, 
respectiv 25.64 I

Alte rezultate, băieți : 50 m 
liber: S. Guenzel (RDG) 23,73; 
200 m bras: T. Sebnar (Unga
ria) 2:19.98; 200 m spate: D.

Holderbach (Franța) 2:04,54 ; 
100 m fluture: R. Szukala (Po
lonia) 56,78 (L. Nicolescu 58,84 
— locul 11); fete, 200 m bras: 
A. Nisiro (Italia) 2:35,05.

în ultima zi 
tinerele i 
au mai i

de bronz

a
noastre 
realizat 

prin

Duminioă. 
competiției, 
concurente 
două medalii 
Livia Copariu, la 100 metri li
ber, în 57,04 (locul 1 : Meissner, 
R.D.G., în 55.93) și la 200 me
tri mixt, prin Andreea Si- 
ghiarto, în 2:20,15 (primul loc, 
Hunger. R.D.G., in 2:15,71). La 
800 meitri liber. Ramona Ter- 
șanschi s-a clasat a 6-a. în 
8,51,84 (locul 1 : MUller. R.D.G., 
8:39,72). In total, la această e- 
diție a ..europenelor" de înot 
pentru juniori, delegația țării 
noastre a cules 4 medalii dc 
argint ?i 5 de bronz.

UN SPLENDID SUCCES LA C.E. DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag 1)

CANU (Hidrotehnica CSȘ-CSM 
Buzău). In grupa preliminară e- 
chipa României a ocupat, neîn
vinsă, primul loc : 3—0 cu for
mațiile R. F. Germania si O- 
laudei, 3—1 cu Austria si 3—0 
cu Irlanda, in grupa semifina
lă. trei meciuri grele trei vic
torii : cu Iugoslavia <3—6). 
Franța (3—4) și Cehoslovacia 
(3—1). Deosebit de disputată a 
fost finala, cu echipa Unga
riei. așa cum Indies si scorul 
la care s-a rfțrtigat: 3—2. Wș- 
eanu n pierdut la mare luțută 
cu Wirth (1—2), N ăst ase — 
E16 2—0, Năstase, Rîșeanu — 
Wirih, E13 0—2. Năstase —
Wirlh 2—1 si Rîșeanu — E18 
2—1 !

Echipa de juniori (Călin 
Creangă, Tiberiu Hettman. Da
nie! Cioca) a ocupat doar lo
cul 7, disputat cu formația An
gliei. Scor : 5—3 pentru ro
mâni. Hettman a fost 
nereușind să cîștige pe 
cursul probei.

<O deosebită satisfacție 
produs. spr.c marea surpriză a 
participantilor la „europene", 
DANIEL CIOCA (C.S.M. Cluj- 
Napoca), intrat în posesia titlu
lui de campion continental la 
juniori. El a „urcat*1 eu tena
citate, luptînd cu o deosebită 
dăruire și învingînd, pe rînd, 
jucători puternici, mulți dintre 
ei favoriți: Berger sen — Nor-

slab, 
par-

ne-a

vegia (2—0), Stepanek — Ce
hoslovaci» (2—1), Nemeih — 
Ungaria (2—1), Kadiri — Suedia 
(2—1), Mazunov — U.R.S.S. 
(2—1), iar în semifinală pe sue
dezul Thorsel, cu 2—0. In fi
nală Cioca I-a întrecut pe bel
gianul Jean-Michcl Saive cu 
2—1 (—18, 16, 19). Un surces 
splendid, cu atît mai prețios, 
cu cît a fost realizat in „pro
ba adevărului", cum e numită 
proba de simplu. Călin Crean
gă a pierdut în primul meci, la 
Mihocko (Cehoslovacia), cu 
1—2.

în întrecerea junioarelor, Oti
lia Bădescu a cîștigat cu 2—0 
la Struse (R.F.G.), Rommers
kirchen (Elveția) și Frelih 
(Ungaria), dar a pierdut la Pa
lina (U.R.S.S.), cu 1—2. Sovie
tica a devenit apoi campioană 
europeană. Kinga Lohr a învins 
cu 2—0 pe Hoit (Anglia) și 
Frelih (Ungaria) și a pierdut 
la același scor în partida cu 
Isanovici (Iugoslavia).

Imnul de Stat al Româ.iiei 
a fost intonat pentru a patra 
oară, la festivitatea de premie
re în proba de dublu junioare. 
OTILIA BĂDESCU și KINGA 
LOHR au obținut al doilea 
titlu european, după un rea’ 
tur de forță, în care au în
vins eu 2—1 pe Ltind, Nijlen 
(Suedia), cu 2—0 pe Paiter- 
mayer, Praedei (R.F.G.), Wirlh, 
Hegeduș (Ungaria) și Fazlici, 
Frelih (Iugoslavia) în semi-

locul 1. 
a avut 
extrem 
lui E, 
a fost

PITEȘTI, 26 (prin telefon). 
Orașul de reședință al județului 
Argeș, devenit in ultimii ani 
centru de interes internațional 
al atletismului juvenil, a găz 
duit în excelente condiții cea de 
18-a ediție a tradiționalelor 
•Tocuri Balcanice de Atletism 
pentru juniori. A fost un exce
lent concurs din multe puncte 
de vedere, din păcate influențat 
în prea mare măsură de căl
dura toridă a acestui sfîrșit de 
iulie. Și așa însă n-au lipsit 
rezulți ele foarte bune, pre
cum cele ale grecului Kouko- 
dimos — 7.75 m la lungime, 
ale bulgarilor Kolev — 55,70 m 
la disc și Nikov — 5,40 la pră
jină. de valoare chiar și în- 
t.r-un concurs al seniorilor.

Ca și anul trecut, la Izmir, 
competiția a fost dominată de 
atleții români, învingători în 
majoritatea probelor, nu de 
puține ori la diferențe apre 
ciabile, demonstrînd nu doar

Pe marginea întrecerilor

PRINCIPALII PERFORM

talent, i 
care ne 
frumoas 
concurși 
multe r 
de junii 
privește 
zate de 
leva ant 
de la I 
(în cadr 
și hej 
te buna 
Pădure: 
strălucit 
autorita 
diale ca 

Cîtev;
BĂIEȚI 
inunski 
Ilie 10, 
topulos 
san 47 
3:53,84; 
8:18.90; 
41,53, .

<82 kg) 
extrem 

bulgarul 
fost con- 
a fost a- 
în ultima 

cu o

a 
de

Dorinei Bircu (cu fata) 
cearcă o nouă acțiune 
partida cu F. Giimiistekiv 
(Turcia), pe care l-a învins 

in final la puncte.
Foto: Aurel D. NEAGU

secundă.
„roată la cap" și-a trecut ad
versarul prin ,.pod“ și gongul 
a anunțat sfîrșitul luptei 
(3—1). Pentru locul 3, M. Tur- 
kay (Turcia) b.p. N. Ghiță.

La categoria 90 kg. Ciprian 
Radu s-a dovedit din nou su
perior mai tânărului său coleg. 
Alexandru Koteleș, în fata_că- 
ruia a cîștigat cu ’ * 
teu locul 3, Dragoș 
C. Potcraș.

Deși aflat 
mulți sportivi 
performanței, 
(100 kg) continuă să 
în rîndul sportivilor 
se poate pune bază în orice

10—3. Pen-
Zuz b. dese

vîrsta cînd 
_ spus „adio" 
Vasile

la 
au

Pușcașii 
se afle 
pe care

imternațională. tn 
l-a protejat pe colc-

întrecere 
finală, el _ . . . . _
gul său de club, Fetrișor Cru- 
ceanu, învingându-1 la punc
te. Pentru locul 3. A. Stavrev 
(Bulgaria) b. neprez. L. Lieb 
(România), oprit de medic s5 
mai lupte.

Nu putem încheia fără a 
menționa bunele prestații ale 
unor arbitri români, ale căror 
corectitudine șl competență 
au fost remarcate și de dele
gatul F.I.L.A. K. Walisewski 
(Polonia) : Constantin Bușoi, 
Simion Popescu, Gheorghe 
Bcrceanu, Constantin Alexan
dru. Vasile Toth, Ion Ionescu, 
Ovidiu Lazăr și Ion Crăciun.

Mihai TRANCA

• Criteriul Național de mi- 
nibaschet dotat cu „Cupa Pio- 
nicrul", competiție desfășurata 
sub genericul Daciadei, a lăsat 
frumoase impresii, dezvăluind 
aspecte interesante din cursul 
acestei sărbători a celor mai 
tineri practicanți ai sportului cu 
mingea la coș. Fără a scădea 
ceva din meritele profcsorilor- 
antrenori ai cluburilor sportive 
școlare (remunerați, desigur, 
pentru această activitate) vom 
sublinia că aprecieri deosebite 
pentru 
Deriu* 
flațl la Ploiești cu echipe rc- 
prezentind școli generale, case 
ale pionierilor și — mai cu sea
mă — școli generale din mediul 
rural, toți propagandiști pasio
nați și voluntari al baschetului, 
cum au fost: Școala generală

prezentarea la „Cri- 
se cuvin celor a-

NOEMI LUNG, PERFORMERA UNIVERSIADEI DE LA ZAGREB
(Urmare din pag. 1)

înot primul lucru ce sarc-n 
ochi e maturitatea băimăren- 
cei. Ea nu s-a afirmat la ni
vel înalt timpuriu, mai mult, 
nu sînt nici trei ani de cînd 
unii, deloc puțini, o șl etiche
tau „terminată" pentru marca 
performanță. Pentru ea in a- 
prilie ’85, în orașul său 
nordul țării (după ce 
casă de maramureșeni, 
familie în care cultul 
înseamnă crez de viață se vor 
fi consumat multe clipe spre 
aflarea răspunsului ■ - ■ •
rea de a renunța 
ge mai departe). Ia 
deci, Lung să fie 
numele unui mare . 
fotbal, dar și al primei 
mânce care a coborît sub 
tru minute 55 de secunde

din 
într-o 
într-o 

muncii

la întreba- 
sau a mer-
Baia Mare 
nu numai 
portar do 

ro- 
pa-
pe

sufinală și cu 2—0 (13,16) pe 
rorile Bilen (Belgia).

O altă finală eu juniori 
mâni s-a jucat la dublu mixt, 
in care Călin Creangă și Otilia 
Bădescu au întâlnit cuplul 
francez Marmourek, Coubal. 
Scor : 1—2, la mare luptă, cu 
18—21, 23—21 și 17—21 în se
tul decisiv. Medalia de argint 
ii onorează pe tinerii noștri, 
Otilia Bădescu, mai ales, sus
ținând un 
încununat 
dalii, de aur. 
pe frații 
Morgante, Pennacini 
și Franzel, Struse — R.F.G., cu 
2—0, apoi cu 2—1 dublul so
vietic Gusev, palina. cu 2—0 
pe Eloi, Fouquet (Franța). în 
semifinală.

Tot medalie de argint au 
obținut și Adriana Năstase. 
luiia Rișcann, în proba dedu
bla eadetc. ânârecuite in fi
nală de Wirth, Elb (Ungaria) 
cu 2—0 (15,18).

Așadar, o comportare frumoa
să, eu o bogată zestre de titluri 
și medalii, pentru cure sporti
vii și antrenorii lor — Viorel 
Fillmon, Ioan Lohr, Vasile Du
mitrescu, Emil Băcioiu, Serbau 
Doboși, Mihai 
ghe itozga și 
rită felicitări.

re-

adevărat maraton, 
cu alte două me- 

Ei învinseseră 
Keen — Olanda. 

I tal ia

Blcdea, Glicor- 
Doina Badi me-

★
dublu juniori au

Murzov,
Titlurile la 

revenit sovieticilor 
Vardanian, la dubiu cădeți lui 
Olejinici, Janesek (Cehoslova
cia), la echipe juniori și cădeți 
formațiilor U.R.S.S.

400 mixt. începea, spre sur
priza multora, drumul unei a- 
firmări continue, cu victorii 
în lanț în lupta cu cronome
tru!, pînă la „sub 4:40 ‘ 
400 mixt (sau de la 2:20 
2:14,72 la 200 m) fiind, i 
gur, mult, foarte mult. __ _
în fruntea topurilor mondiale, 
adică...

— Da, a trebuit să trec mo
mentele de cumpănă, recu
noaște franc, cum îi e felii], 
Noemi, cînd munceam parcă 
fără spor și cronometrul era 
împotriva mea... O dată trecut 
hopul am început să privesc 
mereu mai departe, mai 
■Și am văzut că se poate 
repede. 
Berlin, 
Budapesta, 
au reprezentat tot alîtea punc
te pe harta speranțelor niclc 
împlinite. Iar Universiada ’87 
a venit ca un moment al con
firmării. De care aveam efec
tiv nevoie: altfel privesc a- 
eum înainte...

— Dar nu a fost prea mult 
și prea greu la Zagreb. cu 
atîtea starturi ?

— Cînd „mergi" în atîtea 
probe, există o anume doză 
de risc. Vine șl oboseala, mai 
ales după o finală în care ai 
oprit timpul repede, iar la 
cîteva zeci de minute urmea
ză o alta, cu același gînd de 
vietorie si de rezultat pentru 
top. E și responsabilitatea ce-țl 
apasă umerii și mintea, știind 
ce, cit s« așteaptă de la tine. 
Am plecat însă la Zagreb 
convinsă că nu am nimic de 
pierdut, ei doar de

— Și ai cîștigat! 
dalii de aur. toate 
individuale, și două 
înseamnă un alt fel 
al Universiadei, al 
competiții polisportive, 
gă cele propriu-zisc. 
de cronometra.

— A fost frumos Ia 
Tricolorul pe ce! mai 
calarg, multele solicitări 
presei, cursa de 400 mixt 
care 4:42,95, timp foarte bun, 
a venit fără ea sj 
așa mai departe, 
gala cu amintirile, 
frumoase ar fi ele: 
europenele...

— Chiar așa, Noemi, ce 
fi în august, la Strasbourg ?

la 
i la 
desl- 
Pîn'i

sus. 
mai 

Irăklion, București, 
Sofia, Baia Marc, 

Brăila, Moscova

Dacă ar fi să faci o avancro
nică a Campionatelor Europe
ne, ce-al spune?

— Aș Începe, sigur, cu Ta
mara Costache. Campioana și 
recordmana lumii în sprintul 
pur nu are cum să piardă 
„eineizeciul". V-o spune nu 
doar prietena ei, dar și omul 
de înot. Apoi ea are gînduri 
mari pentru sută — speranțe, 
zic eu, întemeiate. Dacă păs
trează ritmul dc Ia Zagreb. 
Anca Pătrășcoiu urcă sigur pe 
podium. Stela Pura a fost a- 
nul trecut dublă campioană 
europeană de juniori și ea are 
toate calitățile spre a năzui la 
performanțe deosebite ea se
nioară acum (la 16 ani). Nu 
sînt de neglijat, pe urmă, șan
sele Luminiței Dobreseu, cade 
posibilitățile ei nu m-ai» în
doit nici o clipă. Si ar mai 
fi...

fi (și) Noemi

cîștigat.
Cinci me

in probe 
de bronz 
de record 

marilor 
pc ltn- 
retinute

Zagreb: 
înalt 

ale 
in

forțez și 
Dar acum 
oricît 
bat Ia

de
ușă

va

— Ar mai 
Lung !

— Dacă lotul decurge nor
ma’, 400 metri mixt îmi poa
te aduce primul aur continen
tal, plus mult dorita revanșă 
în fața sportivelor din It. D. 
Germană (au fost prea mari 
emoțiile debutului la C.M., a- 
nul trecui). La 200 mixt, lup
ta va fi mai marc, dar eu mă 
voi „bate" și aici pînă la ca
păt. Ca și în celelalte probe, 
inclusiv în ștafete. Va fi greu, 
foarte greu (pînă și nivelul 
înalt al rezultatelor dc Ia 
de Juniori o dovedește), 
topurile pot fi, e sincera 
convingere, confirmate Ș> 
tunel bilanțul românesc 
transforma intr-un 
record colectiv.

Și multipla laureată a Uni
versiadei ’87 pleacă spre Un 
nou antrenament, gîndit de 
antrenorul emerit Gheorghe 
Dimeca, condus azi de Moni
ca Csaszar. Din 
apoi in bazin, în 
parcă nu se mai 
reu de la capăt, 
spune chiar ea
dc am ajuns prin muncă, 
merge mai departe prin și mai 
multă muncă. Altfel, talentele 
se pierd, stelele dispar repe
de..."
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pregătire 
trevedem 
în timpul 
silit mai 
naționale 
sa ce ne 
ele reali- 
țeanu, e 
an Sîrbu, 
a 100 mg 
i) — 13,51 
v Q foar- 
ssat Ana 
, cînd a 
iroba cu

mon-

tehnice:
Katza-

10,61, ...4. 
Panagio 
2. Murc- 
— Popa

Cristca 
Bulgaria 

12,10; no 
ia) 14,16,

...4. Oaidă 14,64; 400 mg'— Bis- 
bas (Grecia) 52,25, 2. Matecscu 
52,38; lungime — Koukodimos 
(Grecia) 7,75 m, ...5. S. L'ngu- 
reanu 7,41 m; prăjină — Nikov 
(Bulgaria) 5,40 m, ...6. Răduca 
4,50 m; suliță — J. Ungurcaiiu 
68,84 m; ciocan 
6.3,98 m; decatlon 
6611 p. FETE : 
Laurcnția Hurmuz 
— Daniela Pleșcan

*— Ana Pădurean
mg — Ionica Doinnițeanu 13,72, 
400 mg — Daniela Burlacu 
59,19; lungime — Mirela Beta 
6,40 m; înălțime — Alina Asia- 
fei 1,86 
Voîceva
Manuela Tîrneci 45,58 m; hep- 
tatlon — Ionica Domnijcanu 
6184 p (n. rec).

— Hrațks
— Hurduc
100 m -
11,69; 400 m 

53,93; 1500m
4:12,00; 10;i

ny disc — Proletka
(Bulgaria 50,20 m, ...4.

Romeo VILARA

i Național de minibaschet

TFESORH DE LA SATE

I F.C. ARGEȘ „DERULEAZĂ" MEREU FILMUL
I

3 "

MECIULUI CU... PETROLUL
I Așa a fost prevăzut în pro

gram și așa s-a Iritîmplat. La 
F.C. Argeș, cu o punctualitate 
demnă de evidențiat (nici nu e 
de mirare, dacă îl cunoașteți 
bine pe exigentuj antrenor Flo- 

Halagian ; antrenor se- 
1, o noutate, Ion Voica) în 

ziua de 15 Iulie „a sunat adu
narea". Cu excepțiile de care 
vom vorbi pe parcursul aces
tui reportaj, lotul piteștean s-a I reunit acasă, a luat parte la 
necesarul control medical și a 
intrat fără mari introduceri în 
programul de pregătire. Și a

I
Irin 1 

cund,

I

I intrat cu încărcătura prevăzută 
tn planul de pregătire, fără să

Irelui, chia 
prea gaeu, 
unii ineătn

(profesor: 
generală 

ssor : Va- 
generală 

î (profe- 
ituite din 
mănunte : 
re drept 
îtul: for- 
: sprijini- 

Nicolae 
>rie și fi- 

clarat: 
practi- 

<lin mai 
re, inclu- 
ăm dez- 
11 cit mai 
a a doua 
ului", Ia 
tul trecui 

Deva și

baschelbaiiști 
ștafeta pasiu- 
sport. motiv 

văzut la Plo-

l ■' ne-au 
mulțumiri 
ru condi- 

cu plă- 
ipodarilor 
le Petrol 
T I.P.G., 
’. 6, 4 și 
.Mai'.
lonieresc" 

volantă 
ul Școlar 
dețean al 
• și Școa- 

Ploieșli. 
privind 

și socia
lul bas- 

'laresul 
• minl- 
atractiv 

tbalistie". 
vinte "fo
calizarea 
succesul

faptul că 
li, acum 
să lucre- 
știi. care 
stimulent 
a temei- 
ître cei 

cu tri- 
•au aflat 

Octavia 
• Caclar,

Csilla

• Al ți foști 
țin să transmită 
nii pentru acest 
pentru care am 
iești pe Agneta (mamă) si Ga
briela (fiică) Vogel din Brașov. 
Maria (mamă) si Florin (fiu) 
Popovici din Constanta. Silvia 
(mamă) si Sinii» (fiică) Negri
tă din Ploiești. Vasile (tată) și 
Mădălina (fiică) Barbu din Plo
iești.
• Ineditul l-a oferit un fost 

apreciat... fotbalist — 
Broșovselii, venit la 
pentru a-si încuraia 
Monica — talentata 
toare de ioc a echipei C.S.S. 
Arad.
• Ca in fiecare an. cei mai 

înaiți jucători ai „Criteriului" 
— 10 băieți si 10 fete — vor 
lua parte la „Tabăra giganti- 
lor". care va fi organizată, con
form tradiției, la Predeal, la în
ceputul lunii septembrie.
• O notă bună pentru cei 

doi antrenori (Viorel Teglas ți 
Marcel Cimpeanu) ai echipelor 
de băieți cat. I ți cat. a II-a 
ale C.S.ș. 1 Constanta. Am
bele au cucerit locul 1 si au 
prezentat citeva elemente bine 
dotate fizic, cu reale perspec
tive. Se vede treaba că tradi
ția baschetului constăntean (să 
nu uităm că de pe Litoral au 
plecat Costel Cemat. Nieolae 
l’irsu. Rodiea Jugănaru si alti 
internaționali) nu este vorbă 
goală.
• La fete, victoriile au reve

nit formațiilor pregătite de 
Constantin Wunsch (C.S.Ș. A- 
rad) si Cornelia Mlrcioiu (C.S.Ș. 
2 — Voința București), doi an
trenori reputati în activitatea 
cu copiii si juniorii. De men
ționat că prin succesul din a- 
cest an, C. Wunsch a egalat 
recordul lui Horatiu Giurgiu : 
5 victorii in edițiile de pînă a- 
cum ale „Criteriului**. Și o pre
cizare : Constantin Wunsch 
și-a început activitatea, cu ani 
în urmă, In comuna Pecica de 
unde au promovat pînă în Di
vizia A surorile Valeria si Ro
diră Chepefan.

Ladislau
Ploiești 

fiica • 
condueă-

” se țină seama de dogoarea soa- 
chiar dacă este parcă 

, cum ne spuneau 
- unii jucători și cum aveam să 
Ine convingem ți noi, asistînd 

ia unul din antrenamentele 
care au avut loc acum două 
zile pe stadionul Caraimanul 

Idin Bușteni. Pentru cei care 
acuză efortul prea mare, Fi. 
Halagian ne-a rugat să transcrl- 

Iem cîteva rînduri: „De cîțiva 
ani, F.C. Argeș nu mai are 
valori deosebite. Ceea Ce am 
realizat s-ș datorat muncii și 
disciplinei, principii de la care 
nu am abdicat și nici nu a:n 
de gînd s-o fac. indiferent de 
cel care se plînge de marele 
efort. Dacă jucătorii au valoa
re, ei sini primii care trebuie 
s-o demonstreze, să depășească 
«momentul Petrolul». Dacă o 
au, repet, pentru că de instru
ire nu duc lipsă și de acest lu
cru trebuie să fie convinși fără 
a ntal fi necesar să-i mai con
vingem noi*. Iată un punct de 
vedere care poate explica, dacă

I
I
I
I

ști - vreți, toate realizările echipei 
I argeșene, dar și insuccesele el, 
■ cel mai mare fiind l-gat de 
| ratarea din ultima etapă a 
I Ioc în cupele europene, de 
• F.C. Arces a fost atît de ai

Dumitru STANCULESCU

ratarea din ultima etapă a unui
-----r. -J care

F.C. Argeș a fost atît de aproa
pe. • Iată de ce, la întreba
rea „ce vrea să fie F.C. Argeș 
to viitorul campionat?", am 
primit următorul răspuns: „Să 
fie ce n-a fost in campionatul 
trecut. Reconstrucția echipei 
este terminată, dar n-am reușit 
să retnnodăm tradiția din cu
pele europene ți ne-am clasat 
doar pe locul șase. Asta ne a- 
rată eg mai avem mult de 
muncit, luțru pe care trebuie 
să-1 dovedim prin fapte. Și 
după cum s-a lucrat pînă acum, 
nu prea ar fi de reproșai ceva". 
Acum, cînd »e lucrează pentru 
viitorul sezon, F.C. Argeș a

. ------,------ 1 me
reu filmul meciului cu Petro-

Ilul, cînd, în mod neașteptat 
(„n-am pregătit cum se cuve
nea acel joc"), s-a năruit to
tul. „Hai să mai vedem o dată 

r, ne-a invitat Halagian.
V. am văzut cum „bătrînul" I. 
Solomon l-a bătut pe 40 de 
metri pe mai tînărul Eduard 
și a centrat, cum marcajul fun* 
dașitor centrali n-a existat, 
cum ezitarea lui Speriata a 
înlesnit golul „de plumb" al 
ploieștenilor. Lucruri care nu 
se pot uita, pentru că în acele 
secunde s-a năruit munca de 
un an. • La Bușteni, F.C. Ar
geș urmează un program de 
pregătire cuprins între turele 
de alergări de pe platoul din
spre Poiana Țapului și antre
namentele complexe tehnico- 
tactice, cu individualizări ți 
repetări de pe stadionul Carai

I
I
I
I
I
Iadus cu sine, la Bușteni” șl 

deocasetofonul și derulează 
reu filmul meciului cu Pr

I filmul'
Si am

I
I
I
I
I
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rima in- 
ntru în- 
obiectiv, 
. Hebei- 
,ncv rai-o 

tenipc-
* din a- 
■o la a- 

cu vi- 
s-o to- 
campi- 

>irea — 
hipierele 
liei. me- 
>roba pe 
ara. pe 

„Am 
ras muit 

tururi
1 mină, 
insă, to
pește c- 

reca- 
cu Va- 

P), pen- 
i finală 
ieile, cu 
, cu un 
expirării

timpului de luptă era 5—5 și 
am ciștigat ; iar victoria in ex
tremis (10—9) la Luau, în se
mifinale, mi-» dat certitudinea, 
că nu po*. scăpa titlul. Cu 
Funkenhauser a fost mult 
mai ușor"...

...Totul pare simplu acum, la 
zile bune după marile succe
se a'.e floretistelor. sigur că 
zecile de buchete de flori care 
le-ou întîmptaat pe feteic 
noastre la aeroport — EHsa- 
beta Tufan ți Claudia Grigo- 
rescu (de la Steaua). Reka La
zăr (Tractorul Brașov), Geor- 
geta Beea (Dinamo), Rozalia 
Ilus'i (C. S. Satu Mure) nu se 
pot compara cu o singură 
floretă mînuită îrrtr-un 
salt decisiv, după cum nici 
ca’dele felicitări adresate an- 
trenortlor lotului. Ștefan 
Ardeleanu (care le-a îndrumat 
la Lausanne) șl Tudor Petrus, 
secretarei federației, Ana Pas- 
cu (fosta campioană ——
dială a oficiat și sa : 
internațională) nu Pot, 
gur, compensa marile 
trăite, de Pe margine, în 
mentele-limită ale concursu-

a-

mon- 
arbitră 

desi- 
emoții 

1 mo-

lui. Totuși, Ștefan Ardelea- 
nu. ctum a fost 7 „Cu două se- 
mifinaliste — un „aur" eițtigat 
ți un „bronz" r»tat din vina 
arbitrului care, la 7—6 pentru 
Lu»n i-a refuzat lui Lazăr O 
tușă 
spus 
am 
bun la 
pă ca 
minări 
(9—4), 
R.F.G.,

valabilă, după cum a 
acolo toată lume» —

avut, zice-se. un culoar
echipe. Adică 7 In gru- 
II.R.S.S. (9—3), în eli- 

directe eu Franța 
și în semifinale cu 

campioana ediției 
precedente (9—6). Bun, de
sigur, numai echipe una ți 
una! Șj obosite, fetele.noas
tre au pierdut finala. Dar. cu 
mîna pe inimă, vă spun 
chip» noastră, tinără, 
in plină ascensiune".

Ce urmează 7 ..Nu Pot _____
dccît pregătiri și mai asidue, 
eu o mai deplină angajare $1 
responsabilitate, pentru a răs
punde condițiilor create, ast
fel îneît la Jocurile Olimpice 
1988 echipa feminină de flo- 
re'ă a României să uree din 
nou pe podium, ca la Los An
geles 1984“. a conchis Ana 
Pascu.

că e-
este

urmi

man. Și mereu se fac auzite 
cuvintele antrenorului nemul
țumit poate: „Hai. Jurcă", „Nu 
așa Șerbane! Cum ai să treci 
de adversar, dacă îți ridici 
mingea deasupra capului?" • 
Cu cine a plecat la drum Ar
geșul? în mare, cu același lot 
de jucători, fără noutăți so- 
norș, din păcate, cu unele pier
deri, care, poate, se vor recu
pera, Deci, Spcriatu (din nou 
exemplu de dîrzenie în pregă
tiri), Ilristca și tînărul Bli
darii (de la Aripi Pitești) — 
portari; Voicu, Eduard, Ștefan, 
Siniion, Tănase, Radu II, Ba
dea, Grigoriu, Bănuță, Șerban, 
Pîrvu (revenit de la Morenl), 
Băluță (revenit de la Jiul). O- 
brașcu, Jurcă. Moromete, Pană, 
D. Zamfir și noii M. Marcel 
și Vlădoiu, doi tineri jucători 
pitoșteni, precum și Nedelcu 
(de la Meeon București). Lipsă 
la apel este tocmai căpitanul 
echipei. Stancu, care marți, to 
finalul antrenamentului, a venit 
pentru prima oară, ztoibitor ți 
— se pare — cu gînduri ne
mărturisite. Absentează, de ase
menea, lonescu ți Stuparu, 
dispăruți fără urme de la e- 
chipa care i-a lansat, precum 
și Aehim, plecat și el fără ac- 
cordul cuiva. Echipa îl așteap
tă, în schimb, pe Ignat, ’ dar 
marți, cu un telefon tirziu, el 
anunța că „nu-1 lasă părinții 
să plece din Constanța!? • 
Rămîne de rezolvat și proble
ma lui RaAi II, omul de gol. 
Genunchiul la care acesta a 
fost operat de menise nu e re
făcut, e nevoie de verdictul 
specialiștilor, 
tavian Puiu 
tiri (și nu e 
cînd echipa 
tiri doar în _ , 
medical L. Carafețeanu, 
la toate; bun și în probleme 
gospodărești, pentru că din 
partea clubului, a conducerii 
sale, nu era nimeni la Buș
teni}. Sînt .^puncte negre", de 
neînțeles, pentru • asemenea 
unitate de profil și pentru • 

. echipă care ne-a convins că se 
pregătește ea rîvnă să arce 
mal sus decît s-a clasat tn se
zonul trecut. Dar ea trebuie 
sprijinită concret de oameni 
rare au obligația s-o facă.

dar medicul Oc- 
nu era la pregă- 
pentru prima oară 
rămîne la pregă- 
grija asistentului 

bun

Constantin ALEXE

P.S. Am aflat de la antre
norii F.C. Argeșului că, deși 
aveau toate aprobările, Ma
rius Dogarii, administratorul 
Complexului Hotelier Sinaia, 
din stațiunea cu același nu
me, n-a permis echipei să-și 
efectueze programul de recu
perare, ceea ce a creat serioa
se dificultăți în procesul de 
antrenament. Chiar așa, la 
hotelul Sinaia fiecare face ce 
vrea ?!...

Subiecte actualitate

DIN NOU, CARUSELUL...
Caruselul antrenorilor con

tinuă. Am putea spune chiar 
că e mai intens decîit oricind. 
Ca întotdeauna, pe la jumă
tatea lut iulie, asistăm, la un 
adevărat vernisaj ai corpu- 

tehnicieni. Angajările 
deqpori pe picior. E su- 
oa în fața conducătoru- 
să apară antrenorul Y, 
ca termenii contractului

lui de 
se fac 
ficient 
lui X 
pentru
— un contract care va dura un 
an sau nici ntît, pentru că iar
na aduce alte și alte schimbări
— să se lnfiripe. O bună par
te din antrenorii noștri 
de flotant si ...camere 
tel.

Cum se poate vorbi, 
de o muncă de fond 7

Mateianu a realizat cu F.C. 
Bihor o adevărată performan
ță. A urnit, cu entuziasmul pe 
care i-1 cunoaștem, o echipă 
împovărată cu trei puncte 
pentru caricatura de retur pe 
care o realizase cu un an in 
urmă și a acumulat un total 
de puncte care. împreună cu 
cele trei puncte fatidice, ar fi 
asigurat promovarea orășe
nilor în prima divizie. Mai 
mult la Timișoara, cronicarul 
și observatorul federal au a- 
firmat că Bihorul a jucat a- 
colo o partidă 
aplaudată de 
blic timișorean 
scenă deschisă.
rămas In urmă 
recent Mateianu —, dar partea 
cea mai proastă e că in fotba
lul nostru oamenii îți în
chipuie că nu e nici o pagubă 
in faptul că întrerup! o muncă 
de un an, care poate rodi a- 
bia după aeeea".

Nu ștun care sînt cauzele 
concrete ale acestui bizar... 
divorț — am auzit că l «-a 
reproșat lui Mateianu o Ine
ficientă pregătire de lamă —, 
dar atunci cum se explică ad
mirabilul meci de la Timi
șoara, acel 2—6 In fața lide
rului, în ultimele etape de 
campionat 7

De cele mai multe ori. an
gajările »e fac după ureche. 
Iar rezilierile de contract — 
care contract 7 — se produc 
din senin. Spunea recent un 
antrenor de „B“ că a fost ne
voit să-și părăsească echi
pa pentru că a intrat in con
flict cu liderul echipei, in ur
ma faptului că la o masă 
s-a servit o salată de roșii 
ta locul cerutei salate de cas
traveți. Ce să mai spui 7

au vize 
de ho-

atunci.

entuziasmau tă. 
exigentul pu- 
în picioare, la 
..Acum totul a 
— ne spunea

bi uite echipe „Încep o via
ță nouă" — cum ee spune. 
Paul Popescu, harnicul ți 
talentatul antrenor al Pro
gresului, îl înlocuiește — se 
pare — pe „profesorul** Con
stantin la F. C. Olt, care n-a 
putut uita, desigur, că era ca 
și intrată In Cupa U.EF.A., 
pierzînd la potou. 
a preluat 
Constanța.
ca, 
prieten 
mină 
mai mult, 
a asigura 
că și nu doar o promovare, 
după peregrinări sub cota sa 
de fond, o cotă pe care fot
balul i-o recunoaște, dovadă și 
faptul că, între timp, fostul 
conducător de joc al lui C.C.A. 
s-a aflat și pe banca echipei 
de tineret, la Cordoba, la fel 
cum s-a aflat, după cîteva 
luni, și Constantin Ardeleanu. 
fostul antrenor al Sportului 
Studențesc, care a luat acum 
trenul spre Corvinul.

Caruselul, deci, continuă. 
Moldoveanu s-a Întors la Pe
trolul. fosta «a echipă, după 
ce începuse o muncă aore- 
ciafâ la Buzău, tn schimb. Ia 
Buzău s-a... întors Lupescu. 
după ce nu s-a putut .Jega" de 
Drobeta, cane Drobeta or vrea 
să-l ia pe Mateianu. Există 
în fotbalul nostru antrenori 
care au poposit în vreo 30 de 
orașe. Fără să fi atins a- 
ceastă cifră, micuțul Dinu, fos
tul mijlocaș al Rapidului cam
pion, practică sistemul lui 
veni, vidl, vid, promovează ra
pid o echipă... ultima oară a 
fost reperat la Vaslui... ți a- 
poj pleacă... Gurile rele spun 
că o face pentru a nu retro
grada eu echipa pe care a 
promovat-o. dar nouă nu ne 
vine sS credem... Important e 
că am auzit recent un aforism 
creat de un antrenor care eîn- 
tă mereu balada antrenorului 
flotant „Schimbarea antre
nărilor — cozonacul conducăto
rilor". Nu știm cum să desci
frăm acest aforism, dar se spu
ne că el conține o mare par
te de adevăr...

N-ar fi lipsită de Interes o 
listă a schimbărilor de domi« 
ciliu înregistrate de antre
norii noștri cu sau fără voia 
lor. Și asta tot ta speranța că 
odată și odată se va trece ei 
la munca de fond.

loan CHIRILA

Constantin 
se aude — pe F. C. 

Ce mult am vrea 
to sfinșit, vechiul nostru 

Constantin să rft- 
sub soarele Litoralului 

de un an. pentru 
un ciclu de mus-

Laureatele „C“-ului—proaspete divizionare B

SERIA A lll-a: PETROLUL IAHCA-iN PREMIERĂ
• Asociația sportivă activează 

pe lingă întreprinderea de pro- 
duetto petro4ieră Brăila g Aso
ciația a fost înființată în anul 
1»74 • A activat în Divizia C în 
edițiile 1982—1667 • Președinție 
asociației : Ivan Dinu • Pre
ședintele secției dc fotbal t Jean 
Moroianu • Antrenor : Pompi- 
liu Buterez • Stadion propriu ; 
capacitatea tribunelor 1 *306

locuri • Virsta medie • echi
pei i 24 ani si < luni • LOTUL : 
Ciupearcă. Burlacu. Jalbă — 
portari, Panturu. Moroianu. Mel
ci». Slbișan. Rosioru. Dumitru — 
fundași. Oale. Jica, Nlcuțor Ion, 
Cosma. Trandafirescu Sîrbu — 
mijlocași. Clubotarlu. Caraman. 
Artf, Sontică. Barbu — înaintași 
• GOLGETERUL ECHIPEI : 
Clubotarlu — M Roluri • A C1S-

TIGAT TOATE PARTIDELE SUS
ȚINUTE PE PROPRIUL TEREN. 
Formația a pus accentul pe e- 
fensivă (66 goluri marcate), dar 
a avut o apărare mai penetra- 
biut (36 goluri primite). La ca
pitolul disciplină au fost două 
perioade distincte : in tur mal 
slabă (16 cartonase galbene si 
2 roșii) ; in retuir doar 5 car
tonase galbene. După venirea, in 
iarnă, a antrenorului P. Buterez. 
Jocul echipei a crescut în omo
genitate si eficacitate (in toam
nă. formația a fost pregătită de 
instructorii S. En&chescu si G. 
Ologu, foști Jucători ai echipei). 
De asemenea, in retur, au fost 
folosiți Jalbă. Slrbu si Barbu, 
crescuți in echipa proprie de 
juniori.

UMPRM0SPM1 MF9RMUZ1
NUMERELE 
TRAGEREA 
LA LOTO DIN 26 IULIE 1987

FAZA I

EXTRASE LA 
EXCEPȚIONA-

MARILE
BUCURII 

|l 
SURPRIZE 

ol» 
VERII I

EXTRAGEREA I : 23 76 30 
86 59 52 82 6 36 58 57 18.

EXTRAGEREA A II-a : 38 
73 31 72 62 27 3 83 85 15 71 74.

EXTRAGEREA A III-O : 3 43 
75 20 55 15 47 59 65 30 79

EXTRAGEREA
3.3 11 31 2 76 51

FAZA A Il-a

EXTRAGEREA 
84 55 65 75 50.

EXTRAGEREA
19 59 56 85.

EXTRAGEREA
78 16 20 52.j

A IV-a:
87 58 7 77

«1.
24

64.

A

A

A

V-a : 30

Vl-a : 3 53

VII-a : 63

fond TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.024.067 lei.

SIMPLU 
»• 

OPERATIV 1

• Cu numai 10 
lei, la toate agen
țiile și «inzfltorii 
volanți din rețeaua 
Loto-Pronosport j

• Singura con
diție : PERSEVE
RENȚA I

• Nu uitați : E- 
misiunea este limi
tată I

LOZUL 
.VACANTEI

se arnouje
AUTOTURISME DACIA 130U 
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După trei zile de meciuri echilibrate

DANEMARCA ROMANIA 3-2
IN SEMIFINALELE //CUPEI DAVIS"

AARHUS, 26 (P in telefon). Du
pă trei zile de întreceri, fiecare 
partidă întrerupîndu-se, fie din 
cauza, orei întirziate, fie a ploii, 
duminică seara s-n încheiat, la 
arena „Tenis Club 1900“, întîlnirea 
de tenis din semifinalele Zonei 
europene B a „Cupei Davis“, din
tre reprezentativele Danemarcei 
și României. Au fost dispute 
foarte echilibrate — atît cele pa
tru meciuri de simplu, cit șl cel 
de dublu — formația Danemarcei 
ciștigînd, în cele din urmă, la li
mită, cu 3—2.

După ce Florin Segărceanu a- 
dusese, vineri, pr'mul punct pen
tru ecnipa României (6—4, 6—3.
3—6. 3—6, 7—5 cu Peter Bastlan- 
sen), scorul a fost egalat de gaz
de. Michael Tauson s-a dovedit a 
fi mal tenace decît tenismanul 
nostru Adrian Marcu. pe care l-a 
întrecut cu 6—3, 6—2. 1—6. 4—6. 
6—3. Acest al doiiea meci. înce
put vineri seara, s-a întrerupt, 
fiind reluat sîmbătă dimineață.

Astfel că la scorul de 1—1 întîl
nirea de dublu avea o importanță 
capitală pentru configurația re
zultatului final. Perechea noastră 
a pierdut primele două seturi, a 
avut apoi forța să egaleze, 2—2, 
dar cel de al cincilea set a fost 
cîștlgat, din nou. de cuplul-gazdă. 
Rezultat final: Michael Morten
sen, Peter Bastiansen — Florin 
Segărceanu, Andrei Dîrzu 10—8, 
6—3, 3—6, 3—6, 6—2. Duminică, 
primul a intrat pe teren Adrian 
Marcu. Reprezentantul nostru a 
avut o evoluție excelentă, între- 
oîndu-il fără drept de apel, cu 
6—1, 6—1, 6—3 pe jucătorul nr. 1 
al Danemarcei, Peter Bastiansen. 
La scorul de 2—2 era rîndul lui 
Florin segăroeaniu — cel mai ex
perimentat jucător al formației 
noastre — să realizeze punctul 
decisiv. Punct pe care, însă, 
ratat, cedând neașteptat, în 
lui Michael Tauson, acesta 
urmă obținând victoria cu 
5—7, 6—4, 9—7

C. M. DE SCRIMĂ Lovitură de teatru in penultima etapă

Reprezentantul nostru a

LAUSANNE
Proba de spadă 
pionatelor Mondiale de scrimă de 
la Lausanne a fost cîstigată de 
sportivul vest-german Volker 
Fischer, medaliile de argint și 
bronz revenind sovieticului Șu- 
valov șl, respectiv, cubanezului 
Loyola. Proba de sabie pe echi
pe a fost cîstigată de selecțio
nata U.R.S.S,. care a întrecut în 
finală, cu 9—4. formația Bul
gariei.

(Agerpres). —
din cadrul Cam- SCHIMBARE DE LIDER ÎM TURUL FRANȚEI!

ALTE REZULTATE
Acest sfîrșit de sâptămînă a 

fost marcat, în tenisul interna
țional de întîlniri — unele foar
te importante ori echilibrate — 
în cadrul Cupei Davis. Din 
cauza ' fusului orar sau a unor 
întreruperi de meciuri, nu pu
tem publica rezultatele finale. 
Iată-le, la ora închiderii edi
ției, grupa mondială, la Frejus: 
Franța — Suedia 0—2; la Cara
cas: Paraguay — Spania 1—1; 
la New Delhi : India — Israel 
3—0; la Brisbane: Australia — 
Mexic 2—0; meciuri de recali
ficare, la Zagreb: Iugoslavia — 
Marea Britanie 2—0; la Hart
ford: S.U.A. — R.F.G. 0—2 (Ma
yotte — Jelen 8—6, 2—6, 6—1, 
3—6. 2—6- și McEnroe — Bec-

l-a 
fata 
din 

6—4.

IN CUPA DAVIS
6—4. 13—15, 10—8, 2—6,
după un maraton desfășu-

ker 
2—6, 
rat pe durata a 399 de minute); 
la Praga: Cehoslovacia — Ar
gentina 3—0; la Seul: Coreea 
de Sud — Italia 1—2; zona a- 
mericană, semifinale, la Edmon
ton: Canada — Ecuador 1—1; la 
Santiago de Chile: Chile — 
Brazilia amînat; zona asiatică, 
semifinale, la Bangkok: Thai
landa — Noua Zeelandă 0—3; 
la Tian Jin: R.P. Chineză — Ja
ponia 2—1; zona europeană, se
mifinale, grupa A, la Valkens- 
vaad: Olanda — U.R.S.S, 0—2; 
la Haskovo: Bulgaria — Elveția 
0—2; grupa B, la Porto: Portu
galia — Austria 0—2,

PARIS (Agerpres), — Disputa
tă c on tr acron o metru individual, 
la Dijon, pe distanța de .38 km, 
etapa a 24-a a Turului ciclist al 
Franței a revenit rutierului fran
cez Jean Francois Bernard în 
48:17 (medie orară 47,200 km). 
Delgado a sosit la mal mult de 
6 minute de învingător... In 
clasamentul general individual, 
înaintea ultimei etape, pe primul 
loc a trecut irlandezul Stephen 
Roche, urmat de spaniolul Del
gado la 40 s Bernard la 2,13,

Mottet la 6,40 etc. Etapa a 23-a, 
încheiată la Dijon după 224 km, 
revenise rutierului francez Regis 
Clere în 6h41:22.

Etapa a 14-a a Turului ciclist 
feminin al Franței, disputată in
tre Lons-Le-Saunier și Dijon, a 
fost cîștigată de sportiva sovie
tică Alla Iakovleva, cronometrată 
pe 92,5 km în 2hli8:05. în clasa
mentul general individual se 
menține lideră Jeannie Longo 
(Franța).

• PE SCURT• PE SCURT • PE SCURT • P£ SCURT • PE SCURT >
ATLETISM • cu prilejul Cam

pionatelor Asiei de la Singapore, 
sportiva chineză Eo Yuping a 
stabilit un nou record al Asiei 
în proba de hepta tlon, cu 6 036 p. 
Proba feminină de 400 m a re
venit atletei P T. Usha (india) — 
52,31, iar cea similară masculi
nă s-a încheiat cu succesul lui 
Hohd Amor ai Malkl (Oman) — 
45,77. Sportivul chinez Liang Xue- 
ren a cîștigat proba de săritu
ră cu prăjina cu rezultatul de 
5,35 m, în timp ce proba femini
nă de 100 m plat s-a încheiat cu 
victoria atletei filliplneze Lyia de 
Vega — 11,43.

BOX « Turneul internațional 
de box pentru juniori „Cupa 
Prietenia**, desfășurată în capita
la R.P.D. Coreene, Phenian, a 
fost domina* de pugiliștii sovie
tici, care au cucerit 4 titluri. Cite 
3 medalii de aur au obținut echi
pele Cubei și R.P.D. Coreene, iar 
R.D. Germană — două.

POLO PF APA * In ziua a treia 
a Campionatului European pen
tru juniori de la Atena s-au în
registrat următoarele rezultate :

actualitatea la șah
CAMPIONATUL MONDIAL 

PENTRU JUNIOARE
MANILA, 20 (Agerpres). — La 

Baguio (Filipine) în Campionatul 
Mondial de șah pentru junioare, 
după 6 runde, în clasament con
duce Kamila Baghinskalte 
(U.R.S.S.) cu 5,5 p. Cristina Bă- 
dulesou (România) ocupă locul 5, 
cu 3,3 p (1). La masculin, 
fruntea clasamentului se 
norvegianul Simon Agdestein 
austriacul Josef Klinger cu 
a p.

în 
află

Și cîte

(Spania) — 4 p, Brusztman (Polo
nia' — 3,3 p (1) etc. In runda a 
S-a Ioseliani a cîștigat la Maxi- 
movici, iar Cannela a remizat cu 
Matveeva.

BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 
în turneul interzonal de la Szirak 
(Ungaria), după 6 runde conduce, 
lslandezul Hjartarson cu 4,5 p, 
urmat de sovieticul BeLiavski 4 p 
(li). Mihail Marin (România), 
care în runda a 6-a a pierdut la 
Portâsch, se
3 D.

află pe locul 10 cu

INTILNIRI INTERNAȚIONALE

TURNEE INTERZONALE (Agerpres). In

BELGRAD, (Agerpres). — După 
5 runde, în turneul interzonal fe
minin de Ia Tuzla (Iugoslavia) li
dera clasamentului este marea 
măiastră sovietică Nana Ioseliani 
cu 4,3 p, urmată de Cannela

VARȘOVIA _____
turneul internațional feminin de 
șah de la Nalenchowe (Polonia), 
după 7 runde, in clasament con
duce maestra româncă Eugenia 
Ghiudă, cu 5 p, urmată de polo
neza Erenska — 4,3 p. cehoslova
ca Hajkova — 4 p etc. în runda

a
a 7-a Ghindă a 
lakis.

VARȘOVIA,
După 8 runde, 
național masculin de șah de la 
Nalenchowe (Polonia), lider al 
clasamentului se menține Goldin 
(U.R.S.S.) cu 5 p (1). Adrian Ne- 
gulescu (România), care in runda 
a 8-a a remizat cu Niun (Ceho
slovacia), se află pe locul 7, cu 
3,3 p.

• ta turneul international de 
șah de la Bid, după 8 runde, con
duce maestrul Daniel Caimpora 
(Argentina) cu 5,5 p, urmat de 
Hort și Gluko — 5 p, Romanișln 
— 4,5 p. In runda a 8-a, Campora 
a cîștigat la Lobron, Hort a re
mizat cu Hubner

ciștig-at la Gawr-1-

2€ (Agerpres). — 
în turneul inter*

PROPUNERE
PENTRU F.I.D.E.

PE GLOB

ig
a

ELVEȚIA. în urma recentei 
trageri la sorti a partidelor 
din primul tur al competiției 
europene intercluburi. s-a a- 
dus pe tapet chestiunea re- 
admiterii formațiilor 
Iată răspunsul lui 
Georges,

U.R.S.S. — Iugoslavia 9—9; Bul
garia — Spania 8—6, Ungaria — 
R.F. Germania 8—5; Grecia — 
Franța 11—6. • în cadrul zilei 1- 
naugurale a turneului de la Sin
gapore, formația sovietică Dina
mo Moscova a terminat la egalii 
tate: 2—2 cu echipa orașului aus
tralian Perth, iar selecționata 
Budapestei a dispus cu scorul de 
11—5 de formația provinciei chi
neze Guangxi.

RUGBY • Intr-un meci desfă
șurat la Sydney. reprezentativa 
Noii Zeelande a întrecut eu sco
rul de 30—16 (3—6) selecționată 
Australiei.

TENIS « Rezultate înregistrate 
în sferturile de finală ale tur
neului masculin de la Schenec
tady (S.U.A.): jaim-e Yzaga 
ru) — Jay Lapidus (S.U.A.) 
6—0; Jim Pugh (S.U.A.) — 
Testerman (S.U.A.) 6—2, 6—3, 
ny Mmoh (Nigeria) — Vince 
Patten (S.U.A.) 6—4, 7—6.

(Pe-
6—2.
Ben 
To- 
van

tur-VOLEI • în semifinalele 
neului feminin de la Moscova, e- 
chlpa U.R.S.S. a învins cu 3—0, 
formația Japoniei, iar selecționa
ta S.U.A. a întrecut, tot cu 3—0. 
echipa R.P Chineze.

► Ai învins, continua, ai pierdut continuă ’ <
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engleze. 
Jacques 

_. . președintele UEFA : 
„Cu ocazia centenarului creă
rii Ligii engleze, Ia 7 august 
voi fi la Londra. Mă voi în- 
tîlni cu dl. Taylor, ministrul 
britanic al sporturilor. Fără 
îndoială vom 
cerea printre 
engleze. Este 
Dar trebuie 
precauțiunile 
orice caz, decizia definitivă nu 
va fi luată decit în martie 
viitor, cu prilejul Unei re
uniuni a Comitetului nostru 
Executiv. Sper ca echipele 
engleze să poată participa 
deci la competițiile sezonului 
viitor !“ Dar. ceea ce nil spu
ne președintele forului fotba
listic european, e că UEFA 
își va spori observarea publi
cului englez comportarea lui. 
element de care va si depin
de. în primă si ultimă instan
ță. readmit.erea formațiilor 
..insulare".

FTT a declarat ; „Pentru Fe
derația noastră nu poate e- 
xista o îndatorire mai mare 
declt aceea de a extinde a- 
ria de practicare a tenisului 
în cit mai multe zone ale glo
bului și sper că vom reuși 
să împlinim acest deziderat, 
incepind chiar cu Africa

După cum am anun-
Sugar Leonard, cam-

■

■
■

«

discuta reîntoar- 
noi a cluburilor 
ceea ce doresc, 
să luăm toate 

neceare. In

COTE d’IVOIRE. La Abidjan 
au avut loo lucrările anuale 
ale Congresului Federației In
ternaționale de Tenis, desfă
șurate pentru prima oară în- 
tr-o tară din Africa. Cu â- 
cest prilej a fost ales un nou 
Comitet Director al Federa
ției. în funcția de președinte 
a fost reales, Philippe Cha- 
trier. La lucrări au luat par
te 200 de delegați reprezen
tând 75 de tari. Președintele

S.U.A. 
țat, Ray 
pionul mondial al categoriei 
mijlocie a abandonat titlul cu
cerit în fata lui Marvin 
Hagler. Organizatorii au si 
stabilit doi boxeri care-si vor 
disputa titlul vacant, la 29 
octombrie, la Caesar’s Palace 
din Las Vegas. Cei doi can
didați sint americanul Thomas 
Hearns și argentinianul Juan 
Domingo Roldan. Hearns a 
fost campion mondial la cat 
semimijloeie (WBA). la mij
locie mică (WBC), iar în pre
zent deține titlul la cat. se
migrea (WBC). în cazul unei 
victorii, în meciul cu Roldan. 
Hearns va fi primul pugilist 
din istorie care să fi deținut 
un titlu mondial la patru ca
tegorii diferite !

Dar cum există trei orga
nizații mondiale ale boxului 
profesionist, trebuie să stiti 
că si Ia acestea titlul mijlo
ciilor este vacant. Se discută 
ca Michael Olidie (Canada! 
și Iran Barkley (SUA) să-și 
discute titlul IBF. Iar Sumbu 
Kalembay (Italia!, camnionul 
Europei. și Michael Nunn 
(SUA) pe cei al WBA (dacă 
Marvin Hagler va reveni asu
pra deciziei luate de a aban
dona boxul, ca să fie prefe
rat Iul Nunn).

■

■

■

BELGRAD, 26 (Agerpres). — 
Comisia Executivă a Federației 
Internaționale de Șah (F.I.D.E.) a 
adoptat propunerea Asociației 
marilor maeștri, potrivit căreia 
se revine la un ciclu de trei ani 
în campionatul mondial masculin. 
In ce privește competiția supre
mă feminină, s-a hotărit menți
nerea actualului ciclu, de doi ani. 
O decizie definitivă v.a fi luată 
la Congresul F.I.D.E.

La 53 „ ___ __
Anquetil, supercampionul a- 
nilor ’60 
o cursă 
să fie, însă, ultima. In tim
pul recentului Tur al Fran
ței, medicii i-au constatat o 
maladie gravă care, aflată 
într-un stadiu avansat, ne
cesita o intervenție chirur
gicală urgentă, dificilă, ris
cantă. Evenimentul ar fi 
fost trecut, poate, cu vede
rea, din păcate, sint atîția 
alți oameni in situații ase
mănătoare... Dar Jacques 
Anquetil a uluit, încă o dată, 
așa cum o făcea pe vremuri, 
demonstrînd că a fost și 
este un învingător, odinioa
ră al șoselor, de astă dată 
asupra propriei sale vieți. 
Specialiștii l-au recomandat 
repaus total, dar marele per
former și-a continuat, cu 
frenezie șl cu dragoste, dru
mul, însoțind caravana pe 
lingă care era acreditat în 
calitate de comentator al 
ziarului L’Equipe. Sala 
operație eră gata, dar 
respect pentru cititorii 
de fiecare dimineață, a 
cis să amine întîlnirea 
oamenii în alb, chiar

de ani, Jacques

mai participă la 
care s-ar putea

eu
dacă

aceștia își diminuau, de la o 
zi la alta, asigurările inițiale. 
Fostul campion s-a mulțu
mit să declare, conform unei 
filozofii de viață proprii 
doar oamenilor puternici, pe 
care sportul de performanță 
știe să-i construiască: „E 
nevoie si te bucuri 
de frumusețea vieții, 
cu prețul pierderii 
curse. Alergător odinioară, 
ziarist astăzi, ințeleg să-mi 
fac misiunea cit pot mai bi
ne, să mă bucur de această 
împlinire și, mai presus de 
asta, să-i bucur pe alții. 
Spectatorii de acum trei de
cenii și cititorii din 1987 au 
ceva comun: sint cu toții 
prietenii mei și nu vreau 
să-i dezamăgesc in nici un 
chip !“.

Merită, intr-adevăr, să te 
bucuri, de frumusețea vieții 
pe care Anquetil o înțelege 
ca pe o împlinire a menirii 
proprii, de sportiv sau de 
ziarist. Și asta chiar cu pre
țul pierderii unei curse. Fos
tul campion crede însă că a- 
firmația rămîne valabilă 
chiar dacă această „cursă" 
ar fi însăși viața lui.

>>• 
mereu 

chiar 
unei

Radu TIMOFTE

UNUL A PLECAT... ALTUL 
A VENIT

Porto, câștigă to area 
a Cupei Campioni- 
are un nou antre-

Echipa F.C. 
din acest an 
lor Europeni, _ ___  _____
nor. După succesul repurtat ' în 
C.C.E., fostul conducător tehnic, 
Artur Jorge, a semnat un con
tract cu formația pariziană Ma
tra Racing. în locul său, La 
cîrma echipei portugheze a venit 
fostul internațional iugoslav To
mislav Ivici.

NOTA MAXIMĂ I

Venind vorba despre arbitri, 
vom mai consemna un fapt. In 
multe țări, la sfîrșituil sezonului 
competițional sânt desemnați cei 

. mal buni arbitri. In Ungaria, lo- 
oul 1 a revenit arbitrului F.I.F.A., 
Lajos Nemeth, care a condus 
partide și în recentul turneu din 
cadruil Universiadei de vară din 
Iugoslavia. El a primit, un pre
miu simbolic: un fluier de arbi
tru și o... pereche de ochelari. 
Pentru a fi exclusă orice even
tuală neplăcută surpriză din par
tea lui...

yern MUmchen a întrecut cu sco
rul die 3—2 (2—0) echipa F.c. Li
verpool.

VARȘOVIA (Agerpres). — La 
Varșovia s-a disputat un meci 
între selecționata olimpică a Po
loniei șl o echipă alcătuită din 
foști intern ați on iM polonezi. E- 
ch’ipa olimpică a cîștigat partida 
cu scorul de 2—1 (1—0), golurile 
fiind marcate de Sokolowski, 
Warzychâ, respectiv Gadocha.

Foarte mulțl dintre foștii fot
baliști devin antrenori sau arbi
tri. In rtadiuirlle de față vom 
vorbi de un alt destin, al celor 
care optează pentru a fi cavaleri 
ai fluierului. Fostul internațional 
Wojeieh Rudy a evoluat de 30 de 
ori în prima reprezentativă a Po
loniei. El a jucat timp îndelungat 
1a echipa Zaglebie Sosnowiec, fi
ind unul dintre cei mal buni â- 
taoanți. Nu demult, Rudy a 
abandonai activitatea competițlo- 
naîă, dar nu definitiv. Bine pre
gătit, teoretic șl practic, grație 
marii sale experiențe ca jucător, 
Rudy a trecut examenul de ar
bitri cu nota maximă. In curlnd 
vom auzi probabil că Rudy va 
conduce meciuri importante pri
mind ecusonul F.T.F.A.

REZULTATE, ȘTIRI

MUNCHEN (Agerpres). — E- 
chipa de fotbal victoria Bucu
rești, aflată în turneu în R.F. 
Germania, a făcut joc egal, 1—1 
(0—0), cu formația Spvgg Ren 
ningen.

BUDAPESTA (Agerpres). —
Rezultate înregistrate In turneul 
pentru echipe de tineret ce se 
desfășoară în Ungaria: israel — 
Ungaria 2—1; Finlanda — Selec
ționata Bavarlei 2—0.

MUN CHEN, 26 (Agerpres). — 
Intr-un meci amical disputat la 
Karlsruhe (R. F. Germania), echi
pa locală a întrecut cu scorul de 
2—1 (0—1), formația Galatasaray 
Istanbul.

MONTREAL, 26 (Agerpres). — 
Meciul pentru locul 3 la C.M. că
deți (Jucători pînâ la 16 ani), 
competiție ce se desfășoară In 
Canada, a fost cîștigat de selec
ționata Cote d’Ivoire, învingătoa
re în faița formației Italiei, cu 
scorul de 2—1 (1—0).

MUNCHEN (Agerpres). — In- 
tr-un meci amical, formația Ba-

VIENA, 26 (Agerpres). — Rezul
tate Înregistrate în etapa a doua 
a campionatului austriac de fot
bal : Sturm Graz — F. C. Tirol 
2—2; Austria Klagenfurt — G.A.K. 
2—3; Voest Linz — L.A.S.K. 1—1; 
Wiener Sportolub — Rapid viena 
t—3; Admira Wacker — VFB 
Modldng 3—3.
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