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UN FRUMOS SUCCES LA JOCURILE BALCANICE

La invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
cursul zilei de luni. 27 Iulie, 
primul minis tiu al Republicii 

Andreas Papandreu. a 
de prietenie

Elene, 
efectuat o vizită 
in țara noastră.

Noua vizită a 
elen in România, 
serie in cadrul întâlnirilor tra
diționale româno-elene la ni
vel inalt. ilustrează bunele re
lații dintre cele două țări, pre
cum si dorința comună de a 
dezvolta si mai puternic co
laborarea dintre România și 
Grecia. în același timp, vizita 
si noul dialog la nivel inalt 
vor contribui la întărirea con
lucrării româno-elene pe plan 
internațional. în direcția instau
rării unui climat de pace, secu
ritate si cooperare in Balcani, 
în Europa si în întreaga lume.

Premierul elen, care a pă
răsit in aceeași zi tara noastră, 
a fost insotit în această vizită 
de Karolos Papoulias. ministrul 
afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

La sosirea s> plecareș din 
tara noastră. pe aeroportul 
„Mihail Kogălniceanu" din Con
stanța, primul ministru al Re
publicii Elene a fost salutat 
cu cordialitate de Constantin 
Dăscălescu. prim-minislru al 
Guvernului Republicii Socialis
te România. Au fost de fată 
Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Ioan Toiu. ministrul afacerilor 
externe, precum și Mihai 
Marina, președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
județean Constanța, alte per 
soane oficiale

premierului 
care se in

1 
do păreri în legătură eu unele 0 
aspecte actuale ale situației 0 
internaționale. In mod deosebit 0 
au fost abordate probleme pri- 0 
vind dezarmarea în Europa, 0 
precum și în întreaga lume, în g 
special problema lichidării ar- 0 
melor nucleare. De asemenea, 0 
in cadrul convorbirilor s-a a- 
eordat un spațiu larg proble- 0 
melor legate de întărirea co- gș 
laborării și cooperării în Bal- 
câni, transformării acestei re- 0 
giuni intr-o zonă fără arme 0 
nucleare și chimice și fără 0 
baze militare străine.

La încheierea convorbirilor, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
șl premierul Andreas Papan gj 
dreu și-au exprimat satisfacția 0 
față de rezultatele vizitei, ale 0 
convorbirilor purtate, față de 0 
pozițiile și aprecierile comune 0 
exprimate în legătură cu ma- 
rile probleme ale vieții inter- 0 
naționale. 0

desfășurat $ _« JBV ’ • fi'Convorbirile s-au t , 
într-o atmosferă de caldă prie- 0 
tenie, de înțelegere «• «*«™s
reciprocă.

Cu prilejul vizitei

si stimă §fi*

Cu prilejul vizitei a fost a- g 
doptată o Declarație-apel, care Ș 
se va da publicității. 0

★

*
Neptun au avut 

zilei de luni, 27 
între

So- 
tovarășul 

primul 
Republicii Elene,

DE ATLETISM PENTRU JUNIORI
Reprezentanții țârii noastre învingători in mai mult de jumătate dintre probe ’

Spre deosebire de cele pentru seniori, Jocurile Bal
canice de atletism pentru juniori, întrecere tradițio
nală, ajunsă, acum, la Pitești, la cea de-a XVIII-a 
ediție, reprezintă o competiție exclusiv individuală, cea 
a seniorilor fiind, precum se știe, o întrecere indivi
duală, dar și cu clasamente generale pe națiuni. Deci, 
în ceea ce-i privește pe juniori, referirile se fae de 
regulă la individualități, dar n-a existat ocazie 
care să nu 
ansamblu a 
ca Piteștiul 
ansamblului, 
tisfacțle că 
a concursului a fost 
tic dominată de tinerii 
români, care au cîștigat 
ritatea probeioc.

Pentru exemplificare, iată un 
clasament general al învingă
torilor :

( în 
se fi făcut totuși referiri și la valoarea de 
unei „echipe" sau a alteia. Firesc, deci, 
să nu fie o excepție, așa că, pe planul 
consemnăm cu sa
și această

a
de

ediție 
prae- 
atleti 

majo-

Dublu succes la 
aruncarea suliței. 
Pe primele locuri: 
Erika Hiriț și 
Victoria Nistor 
(România) urmate 
de Anna Hori'aou 

(Grecia)

ș* w
Tara 4» -5.
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Foto :
Traian BADEA

la Izmir,

România
Bulgaria
Grecia
Iugoslavia

5. Turcia
6. Albania

1. 
2.
3.
4.

trecută, din ’80, -de ___
ca si cu alta prilejuri. Si de 
fiecare dată punctul forte l-au 
constituit feteie. în mod indu
bitabil, pe plan valoric gene
ral. superioare colegilor lor si 
din actuala echipă națională, 
reprezentantă a „promoției ’87“ 
a atleților juniori români. Ob-

l>c velodromul Dinamo6
8
3
2
1
0

+ 14 = 20
+ 3 = 11
+ 0 “ 3
+ 0=2
+ 0-1
+ 0 =- 0

S-A DECERNAT PRIMUL
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, luni, 
în stațiunea Neptun, un dejun 
în onoarea primului ministru al 
Republicii 
Papandreu.

în timpul 
desfășurat 
cordială, 
Ceaușescu și premierul Andreas 
Papandreu au rostit toasturi, 
urmărite cu atenție și sublinia
te cu vii aplauze de cei pre- 
zenți. Adresîndu-se, la încheie
rea toasturilor, ziariștilor români 
si străini prezenti. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
Cred că presa poate să scrie că 
România și Grecia, deși se gă
sesc în două blocuri militare 
diferite, se consideră, în primul 
rind, în blocul prieteniei, al pă
cii și independenței. La aceasta 
a subscris și premierul elen 
Andreas 
că „este 
portant*.

Ilene. Andreas

dejunului, care s-a 
într-o atmosferă 

președintele Nicolae

In stațiunea 
loc, in cursul 
iulie, convorbiri oficiale 
președintele Republicii 
cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și 
ministru ai — "
Andreas Papandreu.

în cadrul convorbirilor 
fost discutate unele probleme 
ale dezvoltării relațiilor 
rale și s-a făcut nn larg

★
Cu prilejul vizitei de .

Republicii Elene, Andreas Papandreu, a reînnoit invitația adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea președintelui 
Republicii Elene, Christos Sartzetalcis, și din partea sa, de a face 
o vizită oficială de stat in Grecia, la o dată cit mai apropiată.

au

bilate- 
schimb

și premierul 
Papandreu, subliniind
un

★
prietenie in România,

lucru foarte im-

★
primul ministru al

J. !'l. l 87. uit eunucii trecut cu succes

» Sporturile pe apă, cu tradiție in mediul studio, 
de pretutindeni, merită un loc printre disciplinele in
cluse permanent in programul Universiadelor • Ca- 
noistul Aurel Macarencu, caiacistele Luminița Muntea- 
nu și Marina Ciucur — de două ori pe cea mai inaltă 
treaptă a podiumului • 19 probe, 

resurse care sesînt încă unele
19 medalii, dar mai 
cer valorificate

<5

și moderna 
Zagrebului, 

pentru Uni-

Ua Jarun. noua 
bază nautică a 
construită special 
versiada '87. pe o oglindă de 
apă naturală, s-au desfășurat 
Întrecerile de caiac-canoe si 
canotaj, discipline olimpice ca
re debutau, cu acest prilej, în 
programul J.M.U.. la cererea 
organizatorilor acestei ediții, 
Idee pozitivă validată prin nu
mărul mare al ambarcațiunilor 
prezente la start. în care se 
aflau multe nume de rezonan
tă in marile regate internațio
nale, pentru care întrecerile 
din iulie dc k Jarun însem
nau. totodată, și o repetiție 
generală înaintea Campionate
lor Mondiale din august. Fapt 
subliniat, de altfel, într-o con-

După cum lesne se poate ve
dea. juniorii români au stră
lucit din nou, ca si la ediția

Romeo VILARA

(Continuare in vag. 2-3)

In finala „Cupei federației"

CURSELE MOTOCROSIȘTILOR
AU ÎNVINS... CANICULA• ••

• tn pofida căldurii toride, 
cîteva mii de prieteni credin
cioși ai sportului cu motor din 
Moreni au venit duminică pe 
Dealul Singeriș de la margi
nea orașului, pentru a asistă ta 
etapa finală (a 2-a) a tradi
ționalei competiții de moto- 
cros dotată cu trofeul „Cupa 
federației". Și n-au regretat, 
pentru că cei 77 de alergători, 
de toate categoriile, s-au stră
duit (și au reușit) să furnizeze 
curse atractive, în care învin
gătorii au fost deciși la ulti-

mele ture. • După succesele 
dobîndite în Campionatele in
dividuale. unde au urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului în trei din cele pa
tru clase din program, moto- 
crosiștii clubului sportiv al 
armatei, Steaua (antrenor — 
maestrul emerit al sportului, 
Gh. Ioniță) și-au’ înscris în 
palmares o nouă victorie, cu
cerind duminică pentru a 3-a 
oară 
ției", 
forța

consecutiv „Cupa feder»- 
intrecere care exprimă 

unei secții de mo toci-

TITLU DE CAMPION

(Continuare in pag. 2-3)

Canoistul Aurel Macarencu, dublu campion 
mondial universitar, pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de premiere 

al probei de 1000 metri

Troian IOANIȚESCU

Ieri, pe „ovalul" de beton din 
Parcul sportiv Dinamo, au 
demarat două importante com
petiții pe pistă : Campionatul 
Național rezervat seniorilor și 
Concursul Republican pentru 
juniori mari.

Proba de 1000 metri cu start 
de pe loc rezervată seniorilor 
a reunit la start 10 concurenți 
și s-a disputat in condiții des
tul de vitrege, vîntul puternic, . 
în rafale, și ploaia influențînd 
serios performanțele. Ultimul 
plecat. Ludovic Kovacs, a rea
lizat cel mai bun timp ; pentru 
locurile următoare o dispută 
foarte strînsă intre \_ 
che șl D. Răcășan, departajați 
de numai o sutime.

CLASAMENT : 1. Ludovic
Kovacs 1:10,5, campion național 
și cîștigător al finalelor Dacia- 
dei, 2. V. Mitrache 1:11,0, 3. 
D. Răcășan 1111,1, 4. Gh. Lău- 
taru 1:11,4 (toți Dinamo), 5. M. 
Mărginean (Steaua) 1:12,6. 0. N. 
Pătrașcu (Dinamo) 1:13,0.

La Juniori mari, după dis
putarea seriilor la 3000 m, cea 
mal bună performanță a rea
lizat-o Mihai Pîrjol (Dinamo) 
4:00,3. Astăzi, de la ora 16, în 
sferturi de finală se vor intît- 
ni: M. Pîrjol — I. Balea. P. 
Pătrunjel — Adr. Ivan, Em. 
Panache — C. Lazăr și Ov. 
Predescu — D. Vasile (H. S.).

V. Mitra-

La Constanța, In curlntl, turneul internațional feminin de baschet

CUPA MARII NEGRE-
In aceeași perioadă, un curs

de împrospătare a cunoștințelor antrenorilor

de
Internaționale

președin-ferintă de presă 
tele Federației 
de Canotaj. Thomas Keller, ca
re. arătînd înaltul nivel de 
competitivitate si spectaculozi
tate al întrecerilor — ceea ce 
a si determinat afluxul sporit 
al publicului, de ordinul miilor, 
in pofida caniculei —. si-a ex
primat părerea că disciplina 
olimpică a canotajului, tradițio
nal practicată în mediul tine
relului studios de pretutindeni, 
ar trebui să-si găsească un loc 
printre sporturile incluse per
manent în programul Univer
siadelor. Si toți cei prezenti la 
Jarun pentru canotaj si caiac- 
canoe — concurent!, antrenori, 
arbitri, oficiali, oameni de pre
să — au fost în unanimitate de

acord că aceste dispute au con
stituit o bună premisă pentru 
acceptarea de către F.I.S.U. a 
acestui punct de vedere.

Cu satisfacție trebuie să spu
nem că sportivii români în
scriși pe listele de start au 
contribuit pe deplin la atin
gerea acestei înalte cote valo
rice si de interes a întrecerilor 
pe apă. ei fiind — asa cum au 
transmis de la fața locului re
prezentanții mass-mediei inter
naționale — principalii anima
tori. Prezenti în număr mai 
mare la caiac-canoe (in 13

Paul SlAVESCU

(Continuare in vag a 4-a)

Tradiționala competiție de 
baschet feminin „Cupa Mării 
Negre", ajunsă la ediția a 25-a. 
se va desfășura între 12 și 16 
august. în Sala Sporturilor din 
Constanta, cu participarea re
prezentativelor Franței. R. D. 
Germane. Poloniei. României 
si a selecționatei orașului 
Minsk. Pentru echipele Fran
ței, Poloniei si României între
cerile pentru „Cupa Mării Ne
gre" vor constitui un bun pri
lej de verificare a pregătirilor 
pe care le efectuează în vede
rea Campionatului European 
din acest an (4—11 septembrie 
Spania).

Lotul tării noastre este alcă
tuit din : Magdalena Jerebie 
Gabriela Kiss, Aurora Dragoș. 
Tunde Enyedi (toate de la .,U“ 
Viitorul CSS CTuȚ-Napoca). Mă
lina M.arlnache (Olimpia Bucu-

reștl), Roxana Ștefan, Elena Ca- 
loianu (Voința CSS 2 București), 
Camelia Hinrta. Lucia Grecu 
(Voința Brașov). Gabriela Pelre 
(Chimistul CSS Rm. Vilcea). Iu- 
iia Alioman (CSS 1 Constanta). 
Carmen Moldoveanu (Politehnica 
București).
Cecilia 
(Rapid 
Nicolae 
ducerea 
xandru

în 
precis, între 13 si 16 august), 
tot Ia Constanta, va avea loc 
un curs de împrospătare a cu
noștințelor antrenorilor din di
viziile A sl Școlară si de ju
niori. Printre lectorii cursului 
se va afla și antrenorul Ron 
Nickevici, care a pregătit se
lecționata S.U.A. cîștigătoare a 
titlului mondial de juniori în 
anul 1983. în Spania.

Luminițe Măringuț, 
Laszlo. Cornelia Stochiță 

București) : antrenori : 
Martin (rever.lt la 
reprezentativei) și

Moise-
aceeași perioadă

con- 
Ale-

(mai

rever.lt


Etapa a șasea a Diviziei A de lupte greco-romane tĂLĂRElll Of IA STEAUA, ÎNVINGĂTORI ÎN „CIR
PARTIDE ECHILIBRA TE, REZUL TA TE SCONTA TE

BUCUREȘTI. Pe una din 
cele două saltele din sala de 
tuple a, clubului Dinamo a avut 

Progresul,triunghiularul"
— A.S.A. Cluj-Na- 
Dinamo 
gazdă.
trei dintre titulari 
Ută. la categoria 68 
Mavlea. la 74 kg, și

Joc
1! ucurești 
poca —•
Formația 
prezentat 
(Consta tin
kg. Iulian ... .
Sorin Herțea, la 90 kg, aflați 
în pregătire pentru apropia
tele Campionate Mondiale din 
Fi anta).: a< reușit .totuși.
eia pună Iară

București, 
deși nu a 

dintre

cum 
se im- 

,____ __ on Voi-
cu (48 kg). Cornel Chiriță (52 
kg) Radu Strubert (57 kg). 
Constantin Coșovan (62 kg). Ni- 
colae Croitorii (82 kg). Aurel 
Glonț (100 kg) si Mircea Si- 
mion (130 kg' și-au învins ad
versarii la puncte sau prin tuș. 
Așadar. 7—3 pentru Dinamo, a- 
tît cu Progresul cit și cu 
A.S.A. Să mai subliniem că. 
în intîlnirea cu Progresul, di- 
namoviștii ai cîștigat șase din 
cele șapte meciuri susținute 
prin tuș, iar în continuarea cu 
A.S.A. numai Voicu. Chiriță si 
Glonț au încheiat partidele îna
inte de limită

Deosebit de disputată a fost, 
însă, partida dintre Progresul 
și A.S.A. La prima categorie, 
48 kg. Marian Plătărescu a 
fost învins surprinzător prin 
tuș de juniorul Vasile Prutea- 
nu și astfel clujenii au con
dus cu 1—0.

apoi, prin victoria _ la 
obținută de Cristian 

la „52 kg" în meciul 
Cum clu-

Bucureștenii au
egalat, 
puncte 
Vasile. 
cu Steiian Drăcca. 
jenii n-au avut concurent la 
„57 kg“. Progresul a preluat 
conducerea cu 2—1. La catego
ria următoare. 62 kg. nici Pro
gresul n-a avut luptător si din 
nou egalitate : 2—2. Cu două 
victorii consecutive. Gheorghe 
Florea b.p. Gheorghe Bîndariu 
(68 kg) șj Mircea Constantin 
b.p. Sorin Buliga (74 kg). Pro
gresul se distanțează la 4—2. 
Clujenii au redus handicapul 
la 3—4. după ce luptătorul lor 
de la „82 kg". Vaier Rotaru,

a obținut victoria prin tus în 
fața lui Gigei Dascălu. La ur
mătoarele două categorii însă, 
elevii antrenorului bucureștean 
Staicu Olteanu au punctat de
cisiv : 90 kg — Marian Drugan 
b.t. Petre Lazăr si la „100 kg" 
Cristian Albuț b.p. Ion Marcu. 
Scorul devenise 6—3 pentru 
Progresul, care îsi asigurase 
victoria. La ultima categorie. 
130 kg. Ion Milea a fost în
trecut prin "tuș de Petre Pustui 
si rezultatul final a fost de 
6—4 pentru Progresul.

Foarte bune arbitrajele pres
tate de Marin Eolocan (Pi
tești), Vasile Juncu (Bacău) si 
Adrian Savlovschi (Galati)

Costin CHIRIAC

CEALALTA REUNIUNE care 
a avut loc în Capitală, orga
nizată de Metalul (tot în sala 
de la Dinamo), a adus în con
curs patru echipe de valori a- 
propiate. partidele dintre ele 
fiind mult mai echilibrate si 
viu disputate. Formația orga
nizatoare a învins pe Metalul 
IURT Lugoj (6—3), dar a pier
dut la Construcția Buc. (3—6) ; 
Construcția a depășit pe Tur- 
bomecanica Buc. (6—4) și a 
terminat la egalitate cu IURT 
Lugoj î Turbomecanica — Me
talul IURT Lugoj î 8—2.

S-au remarcat sportivii I. 
Chelaru (Construcția). V. Gheor- 
ghe si I. Stefan (Metalul Buc.). 
C. țintea si Gh. Minea (Turbo
mecanica). (Octavian GUTU — 
coresp.).

CRAIOVA. Sportivii de la 
CSM-TUG din localitate și-au 
valorificat avantajul ..terenului 
propriu", cîștigînd ambele par
tide susținute 7—2 cu Pra
hova Ploiești si 5—4 cu In
dustria Sîrmeî Buzău. Întîlni- 
rea dintre cele două formații 
oaspete s-a încheiat cu 5—4 
pentru ploieșteni, un meci fiind 
amînat. Dintre luptătorii cra- 
ioveni s-au remarcat D. Staicu. 
C. Pungă. E. Chifti C. Boată 
Si A. Niță. <V. POPOVICI — 
coresp.).

CORESPONDENȚII  NOȘTRI

MEDGIDIA. „Triunghiularul" 
disputat în localitate s-a ca
racterizat prin întîlniri echili
brate. viu disputate. în care e- 
chipa locală, cu un plus de 
voință si o mai bună pregătire, 
a cîștigat ambele partide : IMU 
Medgidia cu Cimentul Tg. Jiu 
7—3 si cu L. C. Dacia Pitești 
6—4. Echipa p teșteană a în
vins pe Cimentul Tg. Jiu cu 
scorul de 8—2. Un punct de 
interes l-a constituit disputa 
fraților Păduraru (Florin, de la 
Medgidia, și Gheorghe, de la 
Pitești). încheiată cu victoria 
lui Florin. (N. CARABAS — 
coresp.).

BRĂILA. Datorită neprezen- 
tării formației Farul Constan
ta (?!). s-a disputat un singur 
meci : Progresul Brăila — CS 
Botoșani : 5—3. (N. COSTIN — 
coresp.).

ȘIRET. întîlnirile din locali
tate au fost foarte echilibrate 
si rezultatele partidelor dintre 
cele trei formații au stat sub 
semnul întrebării pînă la sfîr- 
șitul ultimelor meciuri. Hidro
tehnica Șiret a ir.vins pe Rul
mentul Suceava (6—4) și a 
terminat Ia egalitate (5—5) cu 
Rapid București. Disputa din
tre Rapid si Rulmentul s-a în
cheiat cu 6—3 pentru Rapid, 
un meci rămînind în restantă. 
(FL. CRETU — coresp.).

BAIA MARE. Formația Mus
celul Cimpulung nu s-a pre
zentat (?), disputîndu-se astfel 
un singur meci : SIMARED 
Baia Mare — Eleeiroputere Cra
iova : 8—2. De la localnici s-au 
remarcat FI. Măgureanu. V. 
Mare, FI. Talpoș, O. Romocea. 
M. Trif si V. Cornea. (A. CRI- 
SAN — coresp.).

ORADEA. „Triunghiularul" 
din localitate s-a încheiat cu 
succesul echipei Crișul, care a 
dispus cu 
Slatina si 
partida cu 
rădeanului 
la lot — 
tîlnirea dintre cele două for
mații vizitatoare s-a încheiat 
la scorul de 5—4 pentru slăti- 
neni. arădenii păstrîndu-și a- 
ceeasi șansă de a egala scorul 
final în cazul unei victorii a 
iui L. Jușcă. (I. GHIȘA — 
coresp.).

MIERCUREA CIUC. 27 (prin 
ciclon). Pe Stadionul Munici

pal din localitate s-au desfășu
rat timp de trei zile. în orga
nizarea excelentă a foarte ti
nerei asociații sportive Izvorul 
M. Ciuc. cu sprijinul federa
ției de 
C.J.E.F.S.
de călărie
României". Competiția a reunit 
ia start 78 de sportivi din clu
buri si asociații cu secții de 
profil, între care Steaua Di
namo. C.S.M. Sibiu Dumbrava 
P. Neamț. C.S.M. Lugoj, C.S.M. 
Craiova. Petrolul Ploiești. A- 
gricola Tg. Mures. Metalul Ră
dăuți. A. S. Jegălia. A.S.A. 
Cluj-Napoca. C.S.M. Iași. A. S. 
Izvorul M. Ciuc.

Concursul, de o ridicată va-

specialitate si al 
Harghita, întrecerile 

dotate cu „Cupa

loare. la care a asistat un mare 
număr de spectatori, a do
vedit buna pregătire a majo
rității călăreților si cailor. Re- 
orezentantii clubului Steaua au 
reușit să' acumuleze cele mai 
multe puncte in cele 4 probe, 
cucerind ..Cupa României".

REZULTATE TEHNICE, pro
ba nr. 1. cat. ușoară : 1. Va
lentin Velea (Dinamo) cu calul 
Novac. 2—3. Titel Răducanu 
(Steaua) cu Plai si Albert Mo- 
canu (CSM Lugoj) cu Papu ; 
proba nr. 4. pe echipe : 1. Izvo
rul M. Ciuc, 2. Dumbrava P. 
Neamț. 3. Steaua : proba nr. 
3. „alegeți punctele" : 1. Radu 
Uiei (Steaua) cu Borneo. 2—3. 
Mircea Neagu (Steaua) cu Va- 
naidu. respectiv Begu : proba 
nr. 3, de forță : 1—2. Florin

Georgescu 
cu Mult 
(Dinamo) 
tina Cioc: 
Radi ana.
Sibiu) cu 
Pancu (SI 

CLASAI
Steaua 89’ 
pei Rom; 
635.5 p. 3 
rul M. Cit' 
va P. Ne 
Lugoj 384

între 30 
Miercurea 
etapa a 
Republica 
completă.

Carnet de reporter

SAH. LA TITU

6—4 de Aluminiu 
a tei minat cu 5—4 
CS Arad (meciul a- 
L. Jușcă — chemat 
a fost amînat). în-

DE PARTICIPANT!
Șahul îsi sporește spectacu

los simpatizantii si. mai ales, 
practicanții.

La Titu. așezare din județul 
Dîmbovița, de piidă. în apri
lie. martor ocular la primul 
simultan demonstrativ susținut 
de reprezentanți ai Clubului 
Sportiv Școlar nr. 1 din Bucu
rești, consemnam participarea a 
aproape 100 de miei pasionați 
ai sportului minții. Recent, ia 
un nou simultan. Ia care a 
fost prezent. printre alții 
maestrul international Gh. Can- 
dea. cifra a fost dublă !

Ca să punem punctul pe i. 
ar trebui să. arătăm că pri
mul sahist din orașul Titu a 
fost un pionier. Daniel Vătase, 
din clasa a 7-a a scolii 
nerale de lingă gară. S-a ini
țiat în acest sport, cu 4 ani 
în urmă, prin intermediul ta
tălui său si al unuia dintre an
trenorii C.S.S. 1 din București, 
prof. Dumitru 
cu aptitudini 
un copil de < 
rentă, Daniel 
pa's pe calea : 
a ajuns titular ; 
apoi component

i Năstase. Elev 
șahiste. dar si 

o rară perseve- 
a avansat pas cu 
aspră a devenirii; 
in echipa C.S.Ș. 1.

al echipei

La mutare, Daniel Vătasa, șahistul nr. 1 al c 
F

CUPE ȘI FESTIVALURI
* ,PI?,ALA PE TARA a «Cupei Constructorului" la handbal 

volei și tenis — organizată sub egida Uniunii Sindicatelor din 
Construcții, Materiale de Construcții și Industria Lemnului — 
s-a desfășurat de curînd la Alba Iulia, prilejuind frumoase și 
atractive dispute. La volei, locul I a revenit echipei I.A.CM 
Alba, urmată de cele ale T.A.G.C.I.N.D. Brăila și T.A.G.C.I.M 
Dolj. Handbalul a avut pe podium, in această ordine, forma
țiile I.M.C.M. Alba, I.M.C.M. vaslui și I.M.C.M. Caraș-Severin. 
Iar primii trei clasați la tenis sînt: Zoi tain Nagy (Bihor), Du
mitru Niță (Prahova) și Ioan Pavel (Prahova). [M. FLOREA] 
• „CUPA DUNĂRII" la box, competiție ajunsă la cea de a 
V-a ediție (organizator: C.S.M. Dunărea Galați), a reunit a- 
proximativ 100 de juniori și tineri boxeri de la 14 cluburi și 
asociații sportive din țară. Trofeul pus in joc a fost cîștigat 
de C.S. oțelul din localitate, pe locurile următoare situindu-se 
B.c. Galați șl Olimpia București. [T. SIRIOPOL] • „FESTIVA
LUL BUZOIAN DE MINIVOLEI" (pentru copii categoria 13—14 
aini) a reunit 25 de echipe participante (.17 de fete, 8 de băieți) 
din 13 județe. După o săptămînă de întreceri viu disputate, au 
fost stabilite „trio“-urlle fruntașe: C.S.Ș. Tricolorul Ploiești 
(antrenor: prof. Doru Moldoveanul, C.S.Ș. Bacău și C.S.Ș, Bu
zău la băieți, C.S.Ș. Constanța (antrenor: Viorica Lungu), C.S.Ș. 
Buzău și C.S.Ș. Tirgoviște la fete. [M. CHISLING] • UN REAL 
SUCCES de participare și de prezență a publicului a cunoscut 
și concursul dotat cu „Cupa Onești" la automodele. A fost o 
dispută pasionantă la toate cele 10 probe, între concurenți cu 
virste foarte diferite (de la cei 8 ani ai elevului Marcus Szigeti, 
de la Voința Timișoara, la cei 62 ai veteranului Gh. Barbu, de 
la Cimentul Turda). Cupa la echipe a rămas, să spunem așa. 
acasă (locui 1 C.S. Onești, pe celelalte două urcînd Cimentul 
Turda și Voința Reșița), în timp ce la individual ciștigătorli 
au extins numărul localităților incluse în palmares: Adrian 
Mureșan și Mihai Muscă (ambii de la C.S. Onești), Laszlo 
Szocs și Gh. Barbu (Cimentul Turda), LadiSlau Hanga și Gh. 
Csoma (Plastica Oradea). Dan Ivănescu (Voința Reșița). Eduard 
Szigeti (Voința Timișoara), loan Nenciu (Semănătoarea Bucu
rești) și ștefan Biou (Armata București). (Gh. GRUNZU] a DIN 
INIȚIATIVA Comitetului U.T.C. al întreprinderii textile „Ma
ramureș", ta colaborare cu asociația sportivă MARATEX, a 
avut loc cea de-a Vl-a ediție a competiției de fotbal dotată ou 
o cupă denumită tot „MARATEX" și destinată formațiilor (12 
la număr) constituite la nivelul secțiilor acestei întreprinderi 
băimărene. în partida finală s-au intîlnit echipele Filatura I 
și Finisaj chimic-lmprimerle, prima dintre ele cîștigînd cu sco
rul de 5—4 (după... lovituri de la 11 m). Cupa sportivității a 
fost decernată echipei Țesătorie Il-întreținere. IA. CRIȘAN]

CURSELE MOTOCROSIȘTIEOR AU IMS... CANICULA
(Urmare din pag. 1)

clism, deoarece trofeul se atri
buie celei mai bune echipe, 
din clasamentul general. A- 
vînd particip-anți ia toate cele 
4 clașe (50, 80, 125 și 250 cmc). 
steliștii s-au detașat din start 
(în etapa de la Brașov au 
acumulat 249 p). tivind în 
D. Titilencu. Al. Ilieș, M. Ven
turini, E. Miilner și A. Roman 
principalii realizatori. • Fă- 
cînd dovada calităților care 
i-au consacrat, motocrosiștii 
de la Poiana Cîmpina. pregă
tiți de fostul campion balcanic 
St. Chițu, au dominat etapa 
finală, urcînd pe podium în 3 
din cele 4 clase : L. Tomoșvari 
a cîștigat cursa seniorilor 
(250 cmc), P. Schmidt și C. 
Duță au ocupat locurile 2 și. 
respectiv, 3 la 125 cmc tine
ret. iar S. Cîrtoage a sosit al 
3-lea la 80 cmc. De data aceas
ta. cîmpinenii s-au prezentat 
în progres, temeinic instruiți 
la toate capitolele. Iar dacă 
mașinile lor au funcționat ca 
niște... ceasornice, aceasta s-a 
datorat, recunosc chiar alergă
torii, iscusiților mecanici N. 
Murgoci, C. Goran și Gh. 
Oproiu. „Și încă ceva, ne spu
ne maestrul emerit al sportului 
St. Chițu. S-au impus alergă
torii care, cu un plus de pre-

ROTUNDA A CÎSTIGAT „PREMIUL DE CONSOLARE"551
Ocupînd un 

re, Rotunda a 
parte a liniei 
duminică „Premiul de Consolare". 
Ea a confirmat astfel forma bu
na arătată In Derby, dar a be
neficiat de modu' cum a înțeles 
V. Pătrașcu să susțină în lupta 
finală pe Curtiș, fapt inexplica
bil mai ales într-un premiu cla
sic (arbitrii au cuvîntui !). Reu
niunea a fost dominată Insă de 
formația lui G. Sinii tu, care se 
pare că vrea să ajungă pe po
dium în acest an, el obțlnînd trei 
victorii: cu Anin, la cel de al 
doilea succes consecutiv, ou Osi
na, cam ușor handicapată, și cu 
Galu, pe oare R. Costică l-a stă- 
pînlt foarte bine, atactad la mo
mentul potrivit. Tînărul Gh. Cră
ciun a obținut și el cea de a doua 
victorie consecutivă cu Astru,

loc bun in alerga- 
atacat pe a doua 
drepte, cîștigînd

realizatorul unul nou record 
(1:27,4/km). cu care intră în rîn- 
durile vedetelor generației. Adus 
la forma maximă și condus foar
te bine de M ionescu. Respect 
șl-a egalat recordul carierei, ară- 
tîndu-se susceptibil de noi pro
grese. Am mai reținut victoria 
Sondiiței, care prin maniera de 
alergare și recordul realizat 
(1:31,3,km) spune mult pentru un 
cal de 2 ani Ultima învingătoare 
a reuniunii a fost Nety, la prima 
ei victorie în curieră, R. Arsene 
stăpînlnd-o bine.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Galu (Costică) 1:37,9. Cota: 
cîșt. 19. Curse a Il-a: 1. Turnir 
(O. Dumitru) 1:29,2; 2. Visarea; 
3. Sică. Cota: cîșt 140, ev. 30, ord. 
triplă 1460. Cursa a îll-a: 1. Son- 
dița (Moise) 1:31,3; 2. Dinar; 3.

Norela. Cota: cîșt. 30, ev. 25, ord. 
triplă 540, triplu I—H—III 295. 
Cursa a iV-a: 1. Anin (Suditu) 
1:29,4. Cota: cîșt. 25, ev. 11. cursa 
a V-a: 1. Respect (M. Ionescu) 
1:24,7; 2. Stăneuța; 3. Ruibist.
Cota: cîșt. 28. ev. 24, ord. triplă 
950. Cursa a Vl-a: 1. Rotunda 
(Dumitrescu) 1:25,4; 2. Curtiș; 3. 
Craidon. Cota- cîșt. 42. ev. 26. 
ord. triplă 1780, triplu IV—V—VI 
348. Cursa a Vil-a: 1. Osina (Su- 
ditu) 1:30,0. Cota: cîșt. 24. ev. 12. 
Cursa a VHI-a: 1. Astru (Gh. 
Crăciun) 1:27,4: 2. Haneș; 3. Vigi
lența- Cota: câșt. 26.
triplă 270. Cursa a IX-a: 1. Nety 
(Arsene) 1:2U.9; 2. Rimeț. Cota: 
cîst. 50. ev. 13, ord. 18. triplu 
VII—VIII—IX 244.

A. MOSCU

ev. 7, ord.

gătire fizică, au înfruntat un 
adversar pe cit de nedorit, pe 
atit de neînduplecat : cani
cula". • Cea mai numeroasă 
participare a avut-o la, această 
ediție secția de moto Torpedo 
Zărnești, condusă de antreno
rul E. Miilner. în acest an 
cunoscutul tehnician a avut 
satisfacția aă elevii Iui s-au 
apropiat mai mult de valoarea 
laureaților. de care i-au des
părțit mai puțin de 50 de 
puncte. • Fără doar Și poate, 
cel mai solicitat specialist de 
pe marginea traseului a fost 
duminică inimosul antrenor 
V. Milea din Cimpulung Mu 
cel. Angajat in lupta pentru 
întîietate. băiatul lui • de 16 
ani. I. Milea, la antrenamentul 
oficial a fost- angrenat intr-o 
busculadă, din care a ieșit cu 
o roată făcută... armonică. Tn 
scurtul timp pînă la ora star
tului. tatăl său a centrat-o și 
i-a schimbat peste 20 de spițe. 
Dar. după cîteva ture, la o 
„cocoașă" a traseului aceeași 
roată a cedat. A înlocuit spi
țe, iar altele le-a consolidat în 
așa măsură îneît în manșa a 2- 
a a el. 80 cmc, I. Milea să poată 
evolua la adevărata lui va
loare, ocupînd locul secund, 
spre satisfacția tatălui său. • 
La start au fost prezenți moto- 
crosișt] din 14 cluburi și aso
ciații sportive. Alături de sec
ții cu vechi ștate de activitate 
au venit de la o distanță de 
circa 500 km concurenți apar- 
ținînd asociației Matrița Odor- 
heiu Secuiesc, iar antrenorul 
I. Prosbic (CSM Borzești) a 
remorcat mica mașină (50 
cmc) a elevului său. E. Moși- 
noiu, de o motocicletă cu ataș 
ajungînd în timp util la Mo- 
reni. în schimb, au absentat 
reprezentanții secțiilor ITA 
Buzău și ITSAIA Timișoara, 
cu mai mari posibilități 
participare. Păcat !

învingătorii etapei : L. 
moșvari (Poiana Cîmpina)

Titilencu 
M. Ven- 
cmc și 
Zărnești)

Bucureștiului. câștigătoare a 
Campionatului republican șco
lar si. de asemenea, al echipei 
Capitalei.
turnee în Iugoslavia ■ si Polo
nia. L-au secondat, în acest ad
mirabil efort spre împlinire 
prin sport, sora sa. Ionelia 
(clasa a 6-a). numeroși colegi 
din Titu — frații Adrian si 
Ileana Brădianu Florin si A- 
delina Ilie. Ionut și Florin 
Mircea, din așezările învecina
te — Valentin și Georgiana Pre- 
descu din Lungvlețu. Cosmin si 
Mădâlina Balea din Dimbo- 
v.cioara. multi alti copii pen
tru care șahul a însemnat „nu 
numai un prilej de destindere^ 
ci și un puternic 
învățătură", cum 
Anton Sloichici.
Combinatului avicol 
care ființează acum 
centru sahist din Titu. Același 
interlocutor.
relata că 
decernare a 
de 29 iunie.
cat ne podium au primit. în 
afara unui bogat set de cărți, 
s. cite un joc complet de șah.

La recentul simultan, organi
zat la 37 de mese in cadrul 
Liceului agroindustrial 
găzduiește, deocamdată, 
tatea noului centru) 
prezenți încă 
atîtia amatori.

care a întreprins

stimul la 
remarca dr. 

directorul 
pe lingă 

primul

el însusi Sahist. ne 
la festivitatea de 
premiilor. în ziua 
elevii care au ur-

se initie 
Profesorii 
Năstase 
au select 
proape 81 
și începu 
itori șahi 
mă etat 
Școlar ni 

„Este ti 
clubului 
prof. M 
C.S.Ș. 1. 
bucurăm 
factoriloi 
să pot», 
iroaga rr 
dios, ca 
dona, de 
tea scolai 
de a de 
formeri. 
încurajea 
centre s: 
ale tării, 
flate in 
Bucureș!

La tos 
sublinier 
rință : 1 
înscriși i 
antrenor 
sînt elev 
școlar ci 
Altfel s 
demn de 
minții.

(care 
activi- 

au fost 
de cinci ori pe 

toti dornici să
■F -'HJTvi'rjw'r.i. '» i» mini'll—waaaCTsa

JOCURILE BALCANICE D
(Urinare din pag 1)

de

To
la

250 cmc seniori. D. 
(Steaua) la 125 cmc. 
turini (Steaua) la 80 
Z. Ferenczi (Torpedo 
la 50 cmc. CLASAMENT GE
NERAL PE ECHIPE: 1. Steaua 
430 p, 2. Torpedo Zărnești 
383 p, 3. Poiana Cîmpina 265 p.

servația nu are în vedere doar 
mai multele titluri cucerite, ci
— admițind ea egal nivelul ge
neral al pregătirii fizice si de 
concurs — pe acela 
lecției primare. Ca 
moliile" precedente si 
tele noastre 
vedere, mai 
implicit mai 
apropia... în . ___
marea performantă. Iar rezul
tatele dovedesc din plin acest 
aspect decisiv pentru perspec
tiva atletismului românesc, prin 
perspectivă întelegînd nu nu
mai participarea la apropiatele 
Campionate Europene de ju
niori de la Birmingham, ci și 
pe cea mai depărtată, 
a Jocurilor Olimpice 
și 1996.

Oricum, evoluția în 
a ..tricolorilor" juniori în com
petiția de la Pitești a fost 
realmente reconfortantă (si 
foarte plăcută ochilor de ur
mărit) in primul rînd datorită 
contribuției pe care fiecare 
competitor a căutat să o aducă, 
pe măsura posibilităților, la 
succesul acestei a XVIII-a e- 
ditii. în 
cele mai 
titiei.

Acum, 
români ; 
noi recorduri naționale, de ju
niori. cele două ale Tonicăi 
Domnițean, din Pitești (100 mg
— 13,51 și heptatlon — 6 187 p), 
al clujeanului Dorin Muresan 
(47,66 pe 400 m) și al bucu- 
resteanului Mugur 
(52,31 la 400 mg), ceea ce re
prezintă. desigur un anumit 
moment din însăși desfășura-

nar. 
bine 
apte 
pas

al... se- 
și „pro- 
acum le
la primade

selecționate, 
pentru a se 
alergător de

să zicem, 
din 1992

ansamblu

ansamblu una dintre 
valoroase a compe-

la Pitești, sportivii 
au înregistrat patru

Mateescu

con
ro:

An

rea 
meri 
fost 
dreaptă
cerirea ' 
pioană 
'a 1 500 
fondiste) 
Dcnisa 
ros. Doi 
lelalte 
Homnca 
Domnite 
zerve d 
Alina 
după o 
un acei 
sulițașa 
toarea 
sprinter;

Si aci 
sciiptun 
lalte pr 
în ediții 
tru : FI 
Gheorgț 
Daniela 
24,15. 3. 
nia) 24. 
Gheorgl 
Zăvelcă 
2:02.76 
2:00.87. 
3 000 n 
(Români 
Hanxhai 
km ma 
roiu 24 
(Români 
1. Elen; 
15 66 m 
(Bulg.) 
rika Hi 
Mi stor 
m : 4X4 
can. Ne 
3:38.43 ; 
Stoianm 
Mureșar



IEI“ Divizionarele A au luat startul în pregătiri
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UNIVERSITATEA CRAIOVA: UN GRUP COMPACT 
DE JUCĂTORI
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A I

A început de curînd perioada pregătitoare pentru divi
zionarele A in vederea startului competițional in se
zonul 1987—1988. Si, ca de fiecare dată, pe vremea 

aceasta, reluarea antrenamentelor se petrece pe un fond 
de optimism, mai mult sau mai puțin robust, al factorilor 
din anturajul cluburilor : conducători, antrenori și, nu in 
ultimul rînd, jucători. Faptul, gîndurile de mai bine desprin
se din declarații și dialoguri, ne apare firesc, cu toții do
rind ca echipa lor să depășească realizările sezonului pre
cedent, șă ridice ștacheta la o cotă conformă cu nivelul 
primului eșalon si — de ce nu? — cit mai aproape de 
un standing internațional.

Se cunoaște insă prea bine (dacă nu din lingvistică, măcar 
din... bilanțurile trecutelor stagiuni fotbalistice) că A VOI 
nu înseamnă neapărat și A PUTEA, o perfectă stare de 
spirit la ora concursului trăgindu-și seva din acumulările 
obț'nute cu precădere, acum, in săptămânile de conștiin
cioasă revizuire a materiei la toate capitolele: prospețime 
fizică, abilitate in manevrarea balonului, orientare tactică.

Vorbim, în prezentele rinduri, la modul general, despre 
echipe, dar intenția noastră este aceea de a ne adresa 
jucătorilor, îndeosebi celor mai tineri dintre ei, tentați nu 
o dată — la inceput de sezon — să aspire la mult și să 
realizeze destul de puțin.

„Ad astra, per aspera", cit mai sus invingind greutățile 
este, iată, una din maximele la care i-am invita pe tinerii 
fotbaliști să cugete mai adine, in aceste zile, de pregătire 
a unei noi ediții de campionat; luind, eventual, ca exemple 
mobilizatoare pe unele dintre stelele... Stelei (i-am numi, 
in ordinea posturilor, pe Iovan, Bumbescu, Stoica, Boloni, 
Lăcătuș), care își datorează, între altele, urcușul spre culmile 
performanței, permanentei dorinți de autodepășire, exprima
tă in cimpul de joc printr-o putere de luptă rar întilnită.

A VOI, din tot sufletul, să te pregătești sistematic și fără 
menajamente, încă din fragedă virstă, înseamnă, intr-adevăr, 
și A PUTEA să te evidențiezi — la 34 de ani ! — aproape 
etapă de etapă, intr-o echipă competitivă. Si ca Boloni, 
subiectul frazei de mai sus, jucători longevivi, foarte ti
neri la o virstă înaintată, mai sînt in fotbalul nostru...

Gheorqhe N’COLAESCU
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Din dosarele Comisiei de disciplină ACUZAȚII
Multe spune uneori omul la... 

supărare 1 Dar, pe măsură ce 
„febra" începe să scadă, calmul 
și luciditatea iau locul celor gân
dite în primul moment. Din pă
cate, Politehnica lași nu ne-a c- 
ferit un astfel de exemplu. Clu
bul ieșean nu s-1 putut împăca, 
în nici un fel, cu înfrîngerea su
ferită pe teren propriu, în fața 
lui C.S.M, Suceava, „căutând" eu 
tot dinadinsul și găsind pînă la 
urmă o ser'e de „explicații" pe 
baza cărora sancțiunile au înce
put să curcă în stingă și în 
dreapta, fără a se ține seama 
măcar de prevederile Regulamen
tului de organizare a activității 
fotbalistice tn acest cl!mat, doi 
dintre fucăto-ril de bază ai echi
pei, Narcis Ciocîrlan șl Gheor
ghe Munteanu, cărora nu li se

vn ,-unui

PENTRU JUNIORI

aduseseră pînă atunci nici un fel 
de imputare, au fost excluși din 
activitatea fotbalistică (! ? !). 
Veți întreba, desigur, ce abateri 
deosebit de grave comiseseră, 
peste noapte, cei doi jucători, in
cit clubul, ignorând și prevederi
le regulamentare, să ia o măsură 
atît de drastică. învinuirea — 
„lipsă de atașament față de cu
lorile clubului* — este cit se poa
te de vagă și, generalizată în caz 
de înfrângere, ar putea duce la... 
excluderea din activitatea fotba
listică a zeci și zeci de jucători. 
Fără nici o dovadă, doar sub im
pulsul supărării !

Pe bună dreptate, în ultima ei 
ședință, înainte de a lua o va
canță pe care o dorim cît mai... 
lungă, Comisia de disciplină a 
F.R.F. a respins memoriul înain
tat de Politehnica Iași, „ca nere
gulamentar, nefondat și nesusți
nut* (n.n nesusținut măcar, de
legatul echipe, ieșene neprezen-
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1:50,60.... 3. G. Fi- 
5 600 m : 1. Hay- 

I 14,38,30. 2. Cr.
14:46.74 m : 2 000 m.

rinici (lug.) 1 
lip 1:51,24 ; ! 
dan (Turcia) 
Cristea 
obst. : 1. Noner (Iug.) 5:44,32, 
2. FI. Băltariu 5:44,87 ; triplu : 
1 Boșnakov (Bulg.) 16,30 m, 
2. Cr. ~ * “
Boroș 
Kostov 
Biczok
Despotov (Bulg.) 18.80 m..„ 
Gh. Gușet 16.46 m • 4X400 m : 
1. România (Bărbos Dobre, 
Dumici. Mureșan) 3:14.65.

POIANA BRASOV. Rezultate 
de la concursul organizat de 
comisia județeană de atletism ; 
disc : Mariana Icnescu-Lengyel 
67,62 m. Floarea Vieru 57,14 m; 
greutate : Lengyel 18,38 m. 
Vieru 16,80 m : ciocan : Bîndar 
77.00 m. Mehes 70,30 m. Fa- 
zekas 70,00 m.

Jacotă 15.99 m. 3.
15,97 m • înălțime : 
(Bulg.) 248 m.... 6. 
2,08 m ; greutate :

Cs.
1.
s.
1.
3.

Universitatea Craiova va fi 
anul acesta pentru a 11-a oară 
consecutiv prezentă într-o cu
pă europeană, și pentru a 16-a 
oară în total. O carieră inter
națională, deci, dintre cele mai 
frumoase, cu care nu se pot 
mîndri prea multe echipe de pe 
continent. Această nouă pre
zență însă a atîrnat... de un 
fir de ață ; craiovenii au cu
cerit nesperatul (la un moment 
dat) loc 5 la potou, devansînd 
cu un „piept** pe F.C. Argeș și 
F.C. Olt, Acum, „alb-albaștrii“ 
își îndreaptă toate gîndurile 
spre o cît mai bună comporta
re jn „Cupa UEFA“ și, desi
gur, și în campionat. Zilele tre
cute i-am găsit la Poiana Bra
șov, unde craiovenii și-au sta
bilit pentru cîteva zile cartierul 
general al pregătirilor.

Despre antrenorul Constantin 
Oțet se poate spune că se... 
confundă cu echipa craioveană. 
începe al 15-lea campionat sub 
culorile Universității. El este 
ajutat în pregătire de interna
ționalul Silviu Lung, promovat 
antrenor secund alături de mai 
vechiul Nicolae Zamfir, dar 
care a rămas la Craiova în tra
tament medical. Ca de altfel și 
medicul Vasile Frinculescu — 
și el bolnav —, alt personaj 
care se confundă cu echipa-fa- 
nion a Olteniei. în locul său 
este dr. Andrei Bondari. Masori: 
Aurelian T*cu și Costel Văetiș, 
Absențele din conducerea teh
nică vor fi, sperăm, trecătoare 
și urîndu-le însănătoșire grab
nică celor în cauză, cîteva cu
vinte despre Iotul cu care Uni
versitatea Craiova va ataca cel 
de-al 24-lea campionat al său. 
în linii mari, lotul este același 
din campionatul trecut, deși — 
după cum vom vedea — au 
apărut și destule nume noi. 
Unele modificări mai pot însă 
interveni, întrucît, ca echipă 
califjcată într-o competiție eu-

NEÎNTEMEIATE
tîndu-se la ședință, deși fusese 
convocat). în schimb, Narcis Cio- 
cirlan și Gheorghe Munteanu s-au 
prezentat la această ședință, pen
tru ei plediînd nu vorbele, ci fap
tele, îndelungata lor activitate 
fără abateri, dragostea lor pen
tru fotbal.

în acest sens, n-au putut decît 
să ne impresioneze cete trei do
sare mari, în care Narcis Ciocîr- 
lan, azi în etate de 35 de ani, își 
strinsese cu. migală, ou grijă, 
mărturii ale bogatei sale activi
tăți: fotografii, ironici, articole, 
programe etc

Este clar că Politehnica iași a 
greșit: cei doi jucători nu me
ritau un asemenea tratament du
pă ce, ani de zile (Narcis Cio- 
cîrlan — timp de 13 ani), au 
luptat cu ardoare pentru culorile 
echipei din Iași.

Jack BERARIU

PRIMELE MECIURI AMICALE
Duminică s-au desfășurat pri

mele meciuri de verificare a di
vizionarelor A în vederea nou
lui sezon. Iată cîteva relatări:

METROM BRAȘOV — F.C. OLT 
0—3 (0—2). Joc disputat pe co
chetul stadion al formației bra
șovene. Au marcat: Pena, Turcu 
și Eftimie. F.C. Olt a folosit echi- 
Da : Ciurea — Laurențiu, M. zam
fir, Mihali. D. Petrescu — M. Po
pescu, Rădulescu, Eftimie — Leța, 
Pena, Turcu. Au mai jucat: Ghe- 
rasim (portar), Dumitrescu, C. 
Gheorghe, Plăvițiu, Argeșeanu, 
Bung armean. (C. Gruia — coresp.)

METALUL TG. SECUIESC — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 0—4 
(0—4). Golurile formației victo
rioase au fost realizate de Weis- 
senbacher 2, Ciurea și Rada. Cra- 
io venii au folosit două echipe:
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Categoria 2: 9 variante 25% 
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Report Ia categoria 1: 99.481 lei.

a 5.556 lei; categ. 3: 17 variante 
a 641 
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Z: 2.906,50 a 100 lei.
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TINERI LA PORȚILE AFIRMĂRII
a

ropeană intercluburi, formația 
din „Bănie" beneficiază de o 
perioadă de transferări mai lun
gă, pînă la 15 august, timp în 
care vor deveni cunoscute și 
rezultatele examenelor de admi
tere la facultăți. La Poiana 
Brașov se aflau în pregătire 
următorii ;

PORTARI : Lung, Șt. Matees
cu (crescut în centrul de ju
niori al clubului craiovean, re
venit de la Dierna Orșova), 
Crișan (fost la UTA) ;

FUNDAȘI : Negrilă, Cioroia- 
nu, Gh. Popescu, E. Săndoi, I. 
Zamfir (revenit de la Electro- 
putere, unde fusese împrumu
tat; fostul fundaș central de 
marcaj al selecționatei UEFA 
’85), Weissenbacher (fost la Stea
ua ; venit prin schimb cu Un- 
gureanu), Mănăilă, Ad. Popes
cu, Rada, Dumitra (de la ti
neret) ;

MIJLOCAȘI : Irimescu, Ciu
rea (de la Electroputere), Geol
gău. Cojocaru (de la C.S.M. 
Reșița), Bica, Badea, Stoica ;

ÎNAINTAȘI: Ghiță (de la E- 
lectroputere ; golgeterul seriei 
a II-a a Diviziei B cu 16 go
luri marcate), Neagoe, Dogaru, 
Prună, Vancea (de la Jiul Pe
troșani) M. Mateescu, M. Anton. 
Toți, în afara celor cu... pa
ranteze, din producție proprie.

După cum se vede, lipsesc 
cîteva nume : portarii Racolțea 
și Sinescu ; Ungureanu, de 
care s-a amintit ; Biță s-a îna
poiat la Electroputere ; Tilihoi, 
ca și Dumitrașcu, au primit 
dezlegări ; Bileru este și el pe 
„lista de schimb**, pe care s-ar 
mai putea adăuga și alte nume 
pînă la definitivarea lotului. 
Primise dezlegare și Bicu, dar 
se pare că asupra ei s-a reve
nit. Se pare ca se va renunța 
și la Octavian Popescu (îm
prumutat pe patru ani de la 
C.S. Tîrgoviște, mai avea un an 
la Universitatea). Vancea și 
Crișan au dat examene de ad
mitere la „Științe economice**, la 
Universitatea din Craiova,

„Sini destule nume noi m 
loțu! nostru. Dar sîntem cu to
ții hotărîți să reînnodăm fru
moasele comportări ale echipei. 
Lotul de jucători tineri — Uni
versitatea Craiova a dus Întot
deauna o politică foarte bună 
de creștere a cadrelor proprii; 
cite echipe din țară nu au a- 
cum jucători de valoare prove- 
niți de Ia noi? — are toate 
șansele să se afirme. Noi avem 
încredere în acești fotbaliști, 
muiți dintre ei testați și anul 
trecut, în campionat**, spunea 
antrenorul Constantin Oțet. Iar 
Silviu Lung îl completa : „Mari 
speranțe ne putem pune în 
Săndoi, Gh. Popescu, Zamfir, 
Badea, dar și în Rada, jucător 
foarte dolat. împreună cu Ne
grilă. Irimescu, Geolgău, Adrian 
Popescu („Și Lung !“, a comple
tat C. Oțet) — alcătuiesc gru- 
jui jucătorilor în jurul căruia 
trebuie să formăm noua echi
pă a Universității**. Referitor la 
numerosul contingent de jucă
tori tineri, C. Oțet a simțit ne
voia să adauge : „Noii veniți 
au datoria să subscrie la cîteva 
obiective care au fost perma
nent în vederile clubului nos
tru, un club cu profil studen
țesc. Și anume : încadrarea în 
viața studențească, ceea ce pre
supune alături de performanțe 
pe terenul de fotbal și perfor
manțe Ia examene, atașament 
față de culorile clubului, res
pect față de spectatori, antre
nori și conducători, deplină a- 
deziune la viața de colectiv. 
Marile performanțe ale echipei 
noastre au avut Ia bază coezi
unea jucătorilor, faptul că ei al
cătuiau o familie, familia «alb- 
albaștrilor». La aceste exigențe 
trebuie să răspundă si tinerii 
purtători ai culorilor clubului. 
Și văzîndu-i la antrenamente, 
cred că așa va fi“.

I-am lăsat pe craioveni ur- 
cînd și coborînd sub soarele 
care era la fel de puternic și ’a 
Poiana Brașov, pantele abrupte 
din apropierea hotelului „Sta
dion**...

Mircea TUDORAN

Printre celiipcle care au fost aproape dc „A“
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Dacă lupta 
a Diviziei B 
frumoase

Lung — Negrilă, E. Săndoi, Gh. 
Popescu, Weissenbacher — Badea, 
Rada, Irimescu, Ciurea — Geol- 
gău, Vancea (repriza I) și Cri- 
șa<n — Ad. Popes?u, Zamfir, Cio- 
roianu, Dumitra — M. Anton, fii
ca, Cojocaru — Stoica, Neagoe, 
Ghiță (repriza a II-a, cînd au 
mai evoluat Șt. Mateescu, M. Mate- 
escu și Dogaru). Craiovenii vor 
juca azi cu F.C.M. Brașov și 
miercuri, la Rîșnov. cu formația 
locală Bucegi.

MIINE, miercuri 29 iulie, de la 
ora 18,30 stadionul Tractorul din 
Brașo-v va găzdui un interesant 
meci internațional, oare va opu
ne divizionarei B cu același nume 
(antrenată acum de Marcel Go
ran. principal, și Horia Popescu, 
secund) formația egipteană Ar
senal Cairo.

• Așa cum reiese din practica 
acumulată de-a lungul anilor la 
sistemele de joc. una din căile de 
a spori șansele particlpanților șl. 
Implicit, interesul acestora față 
de formulele respective este di
versificarea continuă a acțiuni
lor cu caracter deosebit. Iată de 
ce Administrația de Stat Loto- 
Pronosport a și întreprins, în 
ultima perioadă, măsuri adecvate 
în sensul menționat, iar rezulta
tele nu s-au lăsat așteptate, așa

o atestă și numeroasele 
din care nu 
importantele 

autoturismele

cum 
tiguri atribuite, 
sesc, alături de 
me de bani, 
excursiile în străinătate. O ase
menea acțiune de mare interes și 
atractivi ta te va fi — fără îndo
ială — și TRAGEREA LOTO 2 
care va avea loc duminică, 2 au
gust. Deși pentru marea masă a 
iubitorilor acestui gen de trage
re formula nu mai trebuie reco
mandată, reamintim, pentru cei

cîș- 
lip- 
su-

Și

mai puțin familiarizați, că la 
LOTO 2 se efectuează 3 extrageri 
succesive, din șirul numerelor de 
la 1 la 75 a important de știut 
este că, spre deosebire de alte 
tipuri de trageri LOTO, la LOTO 
2 se pot obține cîștiguri și cu 
NUMAI 2 NUMERE. Printre par
ticularități. se impune și aceea 
că participarea se face cu bilete 
cu taxă unică (10 lei), cu preci
zarea că pot fi jucate variante 
achita-e sută la sută sau numai 
în proporție de 25%. Oricum, e- 
sențială este participarea. Iar a- 
gențiile Loto-Pronosport rămîn 
la dispoziția particlpanților, pen
tru ca aceștia să-și exprime în 
voie opțiunile. pînă sîmbătă, 1 
a ugust.
• Nu uitați că astăzi fiind 

marți, este și ULTIMA ZI în care 
mai puteți să vă jucați numere’e 
favorite la tragerea obișnuită 
PRONOEXPRES a acestei săptă- 
mîni.

din prima serie 
a avut așa de 

„turnante**, dacă ea 
a devenit cea mai interesantă 
si mai plină de neprevăzut. în 
comparație cu întrecerile de 
promovare din celelalte serii, 
meritul îl are. alături de concu
renta victorioasă. C.S.M. Su
ceava. un alt veritabil outsi
der. F.C.M. Progresul Brăila. 
Da. echipa brăileană a deve
nit la un moment dat un ve
ritabil „coșmar** pentru cele 
două mari favorite, Politehnica 
Iași si F, C. Constanta. Brăi- 
lenii au condus 17 din cele 
34 de etape ale 
tr-un clasament 
tru“, alcătuit pe 
telor directe, se 
locul al doilea ! . . _ 
ceava. 2, Progresul Brăila, 3. 
Politehnica Iași. 4. F. C. Con
stanța). „Cum s-a petrecut a- 
eeastă metamorfoză cu echipa 
dvs. ?“, l-am întrebat pe pre
ședintele clubului, Oct. Ulmann, 
de ani si ani sub culorile brăi
lene. si ca iucător si ca an
trenor. deci perfect cunoscător 
al vieții interioare a formației 
de la malul Dunării, 
plictisisem 
dc echipă 
nului. Am 
dovezi că 
mai mult din faptul că, de mai 
multi ani, la fiecare inceput 
de sezon. 2—3 jucători erau 
solicitați de cluburi din prima 
divizie. Chiar de la startul pre
gătirilor. ne-am fixat, cu an
trenorii si. Jucătorii, obiectivul 
de a ne plasa pe podium, 
ncficiam si beneficiem si 
o atmosferă dătătoare de 
credere. Avem 
sionati. media 
fiind remarcabilă : 
partidele de acasă, 
nrimit este puternic, 
secință, apelind si Ia 
mul a doi antrenori 
V. Grossu. la al doilea an pe 
o bancă tehnică de „B**. si se
cundul său, O. Stoian, după 
doi ani la „C“ • 
drum. Si. între 
si a 10-a. s-a 
nostru dătător 
cinci meciuri. 
Dar imediat a ------  —
medaliei. Eșecuri Ia Slobozia, 
Bîrlad si Tuicea. Seria de că
deri s-a oprit, am revenit, am 
participat, dintr-o bună pozi-

cursei și. în- 
„al celor pa- 
baza rezulta- 
află chiar pe 
(1. CSM Su-

„Ne cam 
de invariabilul rol 
de mijlocul pluto- 
mai avut si cîteva 

lotul nostru poate

spectatori 
prezentei 

20 000 Ia 
sprijinul 
In con- 

entuzias- 
tineri —

Be
de 
în-

„B“, 
. Sîoian, 
— am pornit Ia 

: etapele a 5-a 
plasat sprintul 
de speranțe : 
cinci victorii, 
venit reversul

tic. Ia lupta pentru promovare, 
in care atacul puternic al su
cevenilor s-a dovedit determi
nant ! Dar as spune că am 
prins „gustul podiumului**, că 
am realizat într-o oarecare mă
sură ceea ce ne propusesem la 
început de campicnat. Că am 
jucat un fotbal de atac, poate, 
prea deschis chiar. Să fi fost 
si acest exagerat de romantic 
fotbal al nostru, cu 75 de go
luri. înscrise, dar si cu multe 
J!2) primite, ia originea debi- 

, litătii defensivei 1 Posibil. Cîți- 
va dintre jucători au avut 
prestații constant bune : Petra- 
che. Drăgoi, Darie. Tudose. Al
ții însă, ca Titîrișcă, Nedelcu, 
Ca(aroș, Pascu, au rămas da
tori. Ca foști divizionari A pu
teau fi mai în fată in clasa
mentul randamentului**

O înfățișare cum nu se poa
te mai cuprinzătoare, deși în 
puține cuvinte, a „ofensivei 
brăilene**. „A fost vorba doar 
de o apariție trecătoare în zo
nele înalte ?“ Iată ce l-am în
trebat pe președintele clubului 
brăilean. „Nici vorbă, de abia 
am prins gustul* acestor locuri 
fruntașe, ni s-a răspuns. Pre
gătim o nouă stagiune compe- 
tițională cu aceeași Încredere, cu 
ambiția cu care s-a luat startul 
in precedenta. Schimbări in an
grenajul nostru ? Cea mai im
portantă, aceea că antrenor 
principal este acum R. Cosmoc, 
unul dintre cei mai experimen
tali tehnicieni ai noștri, care 
va colabora tot eu O. Stoian. 
Lotul ? Tn marea lui majorita
te, același, capabil, credem noi, 
la media dc virstă de 26—27 
de ani, să realizeze un traseu ase. 
mănător celui precedent, dar 
cu un final mult mai convin
gător si mai productiv. Spec
tatorii sînt mai departe plini 
de încredere 
antrenamente 
porterii care 
scască ! Cu 
mente, avem
abordăm noua ediție plini de 
încredere si optimism. Am fost 
foarte aproape de ,.A“, sperăm 
să fim Ia anul chiar acolo sus. 
pe prima scenă**. a încheiat 
O. Ulmann, interlocutor avizat 
si amabil.

Să le dorim succes brăilenilor 
in tentativa lor 1

in echipă. Si la 
sînt numeroși su- 
nu întelee să lin- 

asemenea arffu- 
toate motivele să

Eftimie IONESCU



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
VARȘOVIA, 27 (Agerpres). 

Partidele din runda a 7-a a 
turneului internațional femi
nin de șah de la Nalenchowe 
(Polonia) s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Gavrila- 
kis — Erenska 0—1 ; Kaczo- 
rovska — Ghindă 1—0 ;
Baumstark — Muslinova re
miză ; Vasanti — Nowik re
miză ; Hajdova — Mecitkaia 
1—0.

în clasament conduce Eren
ska (Polonia). cu 5,5 puncte, 
urmată de Ghindă (România) 
și Hajkova (Cehoslovacia) — 
cu cîte 5 puncte.

• în Polonia, au început Cam
pionatele Europene de baschet 
pentru cadete (jucătoare pînă 
la 17 ani), în prima zi a com
petiției reprezentativa Româ
niei obținînd o victorie clară, 
cu scorul de 78—45 (42—25), 
în fața selecționatei Franței. 
Principala realizatoare a echi
pei noastre a fost Magdalena 
Mâner, care a înscris 22 de 
puncte.

Alte rezultate : Iugoslavia — 
Italia 89—68 (37—30) ; Polonia 
— Finlanda 70—67 (31—29) ; 
U.R.Ș.S. — Ungaria 92—70 (54—
39) ; Cehoslovacia — R.F. Ger-

mania 82—54 (42—33) ; Bulga
ria — Spania 72—71 (41—34).
• în cadrul concursului inter

național de lupte libere, dotat 
cu „Marele Premiu al orașului 
Lodz‘‘, sportivul român Dumi
tru Drăghici s-a situat pe pri
mul loc la categoria 48 kg. 
învingîndu-1 in finală pe polo
nezul Marek Ianisewski.

Pimd linul in a î4-a edific a Turului Franței

PRAGA, 27 (Agerpres). în 
mai multe orașe din Cehoslo
vacia se desfășoară întrecerile 
competiției de fotbal 
juniori 
cadrul 
niei a 
(1-0) 
Alte 
R.P.D.
Cehoslovacia 
(1-0).

pentru 
„Turneul Prietenia", in 
căreia formația Româ- 

învins cu scorul de 1—0 
reprezentativa Ungariei, 
rezultate : U.R.S.S. — 
Coreeană 3—0 (2—0) ;

Cuba 4—0

Stephen Roche

Ceea ce părea să se îndrepte 
spre o surpriză, spaniolul Pe
dro Delgado (PDM) conducea 
după 23 de etape, s-a încheiat, 
totuși, prin respectarea pronos
ticurilor : irlandezul Stephen 
Roche, 28 de ani, și-a adjudecat 
al 74-lea Tur ciclist al Franței 
sosind cu tricoul galben pe 
Champs Elysees, după 25 de e- 
tape (o zi de odihnă, 18 iulie, 
in fosta cetate papală de la A- 
vignon) și 4 100 de kilometri. In 
urma lui, Delgado la 40 s, Jean 
Francois Bernard (Toshiba) la 
2:13, Charles Mottet (Systeme 
U) la 6:14, Luis Herrera (Cafâ 
de Colombia) la 9:32 etc., etc., 
ordine stabilită, de fapt, de
„contracronometrul" de la Di
jon (contînd ca etapa nr. 24),
care 1-a „curățat" pe Delgado 
(la 6 minute de cîștigător 1) și
l-a propulsat pe Roche.

în condițiile în care doi din- 
tră marii favoriți, francezul 
Laurent Fignon și irlandezul 
Sean Kelly, n-au avut nici un 
cuvînt de spus, primul (acuzînd 
încă implicațiile unei afaceri 
de' dopaj) părînd să fie la ca
pătul puterilor și. riscă unii, al 
carierei, iar celălalt dovedin- 
du-se incapabil să păstreze ca
dența în iulie (Jacques Anque- 
til: „mă îndoiesc că, vrind să 
fie in formă de la 1 februarie 
la 1 noiembrie, Kelly se va pre
zenta altfel decît sleit la star
tul Turului"), Marea Buclă a 
însemnat, parcă mai mult decît 
oricînd, „un joc al așteptări
lor". Existau semne, dată fiind 
ceea ce specialiștii 
drept „la saturation 
Roche" („Miroir du 
că scundul Delgado 
izbuti, în sfirșit. lovitura 
grație, devenind al treilea spa
niol, după Bahamontes (1959) și 
Ocana (1973), capabil să cîștige 
Le Tour. Mai ales că, anul 
trecut, fusese nevoit să re
nunțe (de pe locul 5) la ieșirea 
din Alpi, covîrșit de moartea

mamei. Numai că .sprintul” lui 
Roche a fost fără replică ! Si
gur că o întreagă echipă „Car
rera" s-a subordonat irlandezu
lui, cea dintîi „victimă" fiind 
elvețianul Maechler, cel mai 
stabil lider al actualei ediții (7 
etape, Mottet 4, Delgado 4), se- 
•undat de Bontempi, Zimmer- 
nann și Schepers, dar la fel 
le adevărat f că și Roche s-a 
irătat la înălțimea liderului, 
impunîndu-și legea, spre sfîrși- 
'ul cursei, într-un pluton în 
are numai „lupul tînăr" numit 

Bernard e mai agitat apele, 
•îștigînd contratimpul de la 
Dijon care l-a urcat în frunte 
pe... Roche ! Inclus și el între 
tavoriți, columbianul Herrera 
s-a mulțumit cu un loc lingă 
podium și cu victoria în cla
samentul cățărătorilor. Puțin, 
desigur, pentru cîștigătorul 
Vueltei 1987, dar mai mult decît 
nimic I

S-ar putea spune că, adjude- 
cîndu-și Le Tour după izbînda 
din II Giro (obținută însă după 
abandonul lui Kelly), Stephen 
Roche a devenit „urmașul" cel 
mai autorizat al lui Bernard 
Hinault, la o oră la care celă
lalt pretendent, americanul 
Greg Lemond (învingător în 
Turul Franței 1986), se află în
că în convalescență după un ac
cident de vînătoare. Elogiind 
triumful lui Roche, comentato
rii nu s. sfiesc însă să noteze 
că succesul său de acum a fost 
mai degrabă fără glorie ! Roche 
n-a cîștigat decît o etapă la in
dividual (a 10-a) și una pe e- 
chipe (a 2-a), față de 3 în II 
Giro 1 Chiar dacă admitem că 
plutonul încă nu și-a găsit „șe
ful", verdictul amînîndu-se mă
car pînă la reintrarea lui Le
mond, trebuie să acceptăm că 
Roche are. de duminică, priori
tate. Să mai vedem.

„CUPA FEDERAȚIEI** 
LA TENIS FEMININ

OITAWA. 2î (Agerpres). — 
Competiția internațională femi
nină de tenis pe echipe „Cupa 
Federației" se va desfășura în 
această săptămină Ia Ottawa 
(Canada), principalele favorite 
fiind formațiile S.U.A., Ceho
slovaciei. R. F. Germania și 
Bulgariei. La meciuri vor lua 
parte 42 de jucătoare, compe
tiția urmînd să se ‘ ‘ ' 
ziua de 2 august.

Ediția precedentă 
tiei s-a desfășurat 
slovacia. în finală 
nit echipele S.U.A. 
slovaciei, victoria revenind pri
mei formații.

încheie în

a competi- 
în Ceho- 

s-au întîl- 
și Ceho-

DE PRETUTINDENI
• Unul dintre cei mai buni 
„canguri" din lume este sărito
rul bulgar Hristo Markov, fos
tul deținător al recordului eu
ropean la triplu salt. Despre el 
se spune că este in măsură să 
sară 18 metri !

Foto : Al. SOMOGYI (Oradea)

automobilistic 
se va desfă- 
și 4 august, 

participa cu

O vi di u lOANIȚOA’A

• La raliul 
al Malayeziei, ce 
șura între 1 
R.P. Chineză va 
zece echipaje. Toți concurenții 
chinezi vor lua startul pe ma
șini „Mitsubishi".
• în Nigeria, jocul de bas

chet cunoaște o popularitate 
crescinda. situîndu-se în pre
zent pe primul loc, înaintea 
fotbalului, in preferințele ama
torilor de sport. La aceasta o 
contribuit și victoria 
natei nigeriene la 
campionate africane 
echipelor de juniori.
• înotătoare^ americana

Lynne Cox (30 de ani), renu
mită pentru performanțele sale 
pe distanțe lungi, intențlo-

selecțio- 
recenteV’ 
rezervate

identificau 
possible de 
Cyclisme“), 
(1,72 m) va 

de

MfMBRU Al AIBĂ
Comitetul Executiv al Fede

rației Internaționale de Box 
Amator (AIBA) a aprobat ce
rerea de afiliere a federației 
de specialitate din R.P. Chi
neză. în acest fel. R.P. Chi
neză a devenit cel de al 150- 
lea membru al forului inter
național al pugilismulul amator.

SPULBERATAINCA 0

Romeo VILARA

deceniile 
atletismului 
grup, mai

„BARIERA'

Stop cadru

Fiecare dintre 
erei moderne a 
a avut cite un 
mic sau mai mare, de aler
gători de certă valoare (ra
portată la etapa respectivă 
a dezvoltării acestui sport), 
dar parcă nici unul n-a 
avut atiția ca acest al op
tulea deceniu al secolului 
nostru. Iar cel mai mare 
dintre toți așii atletismu
lui actual ne apare maro
canul Said Aouita, neîntre
cut pe distanțele semifon- 
dului și fondului, autorul a 
nenumărate victorii presti
gioase, al unui mare nu
măr de recorduri mondiale 
fi, evident, africane.

Ne face plăcere să rea
mintim, ori de cite ori a- 
vem prilejul, că lansarea 
lui Aouita pe orbita marii 
performanțe s-a produs la 
București, la Universiada 
din 1981, cind el a cîștigat 
cursa de 1500 m, lansind un 
finis debordant și irezisti
bil pe ultimii 300 de metri. 
După ce in 1984 a devenit 
campion olimpic la 5000 m 
(13 :05,59), Aouita a luat la 
rind probele semifondului, 
corectindu-le recordurile.

La această oră, el mai de
ține performanțele maxime 
la 1500 m — 3 :29,46 (din 
’85), 2000 m — 4 :50,81 (din 
•81) și 5000 m — 12 .-58,3.9 
(din ’87). Dintre toate, re- 
cordiul de la 5000 m ni se 
pare de-a dreptul fabulos, 
fiind primul rezultat sub 
13 minute ! O nouă „bari
eră" spulberată...

Aouita, care nu a împli
nit încă 27 de ani, mai are 
înainte o frumoasă activi
tate și posibilitate de a 
realiza alte si alte perfor
manțe deosebite. In orice 
caz, pentru exemplificare, 
iată lista celor mai bune 
performanțe ale sale: 800 
m — 1 :44,38 (1983), 1000 m 
— 2 -.15,71 (’83), -----
3 :29,46 ----
3 :46,92
4 :50,81
7 :32,23
8 .T4.81 
12 .-58,39 
27 -.26,11 
8 :40,2 (’79).

La care dintre aceste 
probe va participa Aouita 
la „mondialele" de la 
Roma ?

(’85)
(’85),
(’87),

(’86),
(’86),
(’87),
(’86),

1500 m — 
1 milă — 
2000 m — 
3000 m — 

2 mile —
5000 m — 
10000 m — 

3000 m obst.

ECHIPA UNIUNII SOVIETICE - CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA CAOLJI
La Toronto (Canada) s-a înche

iat Campionatul Mondial de fot- 
bal-cadeți (jucători pînă la 10 
ani), victoria finală revenind for
mației U.R.S.S., care, în partida 
decisivă, a întrecut cu scorul de 
4—2 echipa Nigeriei (după pre- 
•lungiri și executarea loviturilor 
de la 11 m) ! La sflrșltul timpu
lui regulamentar

neazâ apele
foarte reci a’e strîmtorii Beh
ring, pe distanța de 4,500 km, 
între insulele Diomede.

BERLIN, 27 (Agerpres). Rezul
tate înregistrate în competiția in
ternațională „Cupa de vară — In
tertoto Ujpest-i Dozs-a Budapesta
— Wismut Aue 3—3; Spartak Var
na — Halmstad (Suedia) 2—0; 
Ruda Hvezda Cheb — I.F.K. Nor- 
rkoeping 2—2; ELir Trnovo — 
F.C. Ret-Weiss Erfurt 3—0; F.C. 
Cart Zeiss Jena — Lausanne 3—0; 
Vas as Bu dapesta — Aarhus 2—1: 
F.C. Magdeburg — F.C. Chaux-de- 
Fonds 5—1 Pogon Szczecin — 
Hammarby Stockholm 3—0.

MOSCOVA, 27 (Agerpres). In 
etapa a 19-a a campionatului 
U.R.S.S. s-^au înregistrat 
toarele rezultate: Spartak 
cova — Dinamo Moscova 
Dniep-r Dniepropetrovsk — 
list Harkov 2—0; Ș-ahtior Donețk
— Torpedo Moscova 1—2; Ksirat 
Alma A ta — Guri a Lancihuti 
1—0; Jal'ghiris Vilnius — Ararat 
Erevan 2—0; Zenit Leningrad — 
Dinamo Tbilisi 1—1; Dinamo 
Minsk — Nefci Baku 1—3. In 
clasament continuă să conducă 
Spartak Moscova cu 26 puncte-

PE SCURT

LA JARUN, FLOTILELE ROMÂNEȘTI CU TOATE
(Urmare din pag. I)

probe) si mai putini la cano
taj 
au 
cu 
de . ___  _
mai înaltă treaptă, de „aur", 
de 5 ori pe cea de „argint" si 
de 4 ori pe cea de „bronz"! 
Cu alte cuvinte, o eficiență de 
netăgăduit.

Aruncînd o privire retrospec
tivă asupra tabloului cu învin
gătorii Universiadei de la Za
greb. cîteva nume românești se 
impun cu autoritate, așa cum 
au făcut-o. de altfel, si de-a 
lungul curselor la care au par
ticipat. indiferent de adversa
rii avuți. Este vorba de canois- 
tul Aurel Macarencu. dublu 
campion mondial universitar 
(la simplu 500 și 1 000 m). si 
de caiacistele Luminița Mun- 
teânu si Marina Ciucur (care 
după ce au cîștigat dublul au 
realizat eventul prin victoria 
de la caiac 4. alături de Tecla 
Borcănea si Mihaela Nedejde). 
Si în ceea ce-i privește De a- 
nesti sportivi de mare valoare 
formată prin muncă fără pre- 

în nenumărate ore de ar- 
vînt. ploaie, departe de

(6 probe) sportivii noștri 
realizat un excelent bilanț : 
totii au urcat pe podiumul 
premiere, de 10 ori pe cea

a traseelor pre- 
deplin anonl- 

i“ doar la

larma obișnuită 
gătirii. într-un 
mat (care se ..sparge' 
„explozia" marii performante), 
ei au dovedit și după concurs 
o frumoasă armătură interioa
ră, omenească, morală, Aurel 
Macarencu. sportivul de la 
Steaua, cel care este conside
rat fără echivoc canoistul nr. 
1 al lumii (la 1 000 m l-a în
trecut pe sovieticul Kalinicenko 
cu mai mult de două bărci) 
demnul urmaș al unuia dintre 
antrenorii lotului, Ivan Paf 
zaichin. a răspuns întrebărilor 
presei vorbite și scrise cu au
tentică modestie, apreciindu-si 
adversarii și referindu-se, me
reu, la proximele Campionat,’ 
Mondiale, imde are de apărat 
un înalt prestigiu, al scolii ro
mânești de caiăc-canoe si al 
lui personal. Iar cele două fete 
de la Dinamo, fiecare cu cîte 
două medalii de aur pe piept 
recunoșteau cu deplină sporti
vitate. după finalul palpitant al 
cursei de caiac 4 în care în- 
trecuseră de puțin puternica 
ambarcațiune sovietică, că au 
cîștigat „cu ultimele cinci lo
vituri de padelă". Care dove
deau însă, fără tăgadă, forța 
lor fizică sl morală într-o si- 
tuație-limită. peste care au tre-

autentice cam-cut in stil de 
pioane.

O mențiune 
caiacul 2 masculin Daniel Sto- 
ian — Angelin Velea, campio
nul mondial al probei. Convins 
că nu-i poate rezista nimeni 
unui ritm susținut, echipajul 
nostru a pornit foarte tare în 
.-ursa de 1 000 rr. la jumătatea 
ei înregistrînd un timp compe
titiv chiar pe distanta sprintu
lui pur. Nu întotdeauna, însă, 
vorba proverbului, socoteala de 
acasă se '"potrivește cu cea din

rg. așa incit dublul Erwan-
— Lonker (R.F.G.). care 

: muțlumise initial să prindă 
îoar plasa românilor i-a în- 
recut la finiș 1 Mare surpriză, 
.are a si declanșat o mare do
rință de revanșă în proba de 
500 m. cîștigată cu aplomb de 
Stoian — Velea după — spe
răm ! — concluziile de rigoare 
<i în' vederea apropiatelor 
.mondiale" de la Duisburg.

Canotajul are de partea sa 
in procentaj mai bun (5 me

dalii de aur și un argint din 
6 probe), dar. să nu uităm, si 
o participare net inferioară nu
meric caiacului-car.oei. Ceea ce 
arată că mai sînt încă resurse 
nevaloriflcate în domeniul per
formanței canotajului. De alt-

specială pentru

urmă- 
Mos- 
i—i; Meta-

TEN1S • Finala turneului in
ternațional masculin de la Stowe 
(S.U.A.) se va disputa între 
Ivan Lendl și Jimmy Arias, tn 
semifinale. Ivan Lendl l-a elimi
nat cu 1—6, 4—6, 6—2 pe 
Kricks vein. în timp 
dispus cu 6—2 1—6 
Witsken

YAHTING « In 
pionatelo; Mondiale . 
niori, ce se desfășoară la Kopar 
(Iugoslavia), la clasa „470“ meda
lia de aur a tost cîștigată de 
sportivii iugoslavi Marko KocLa- 
nlel și Zellko Planisid

Aaron 
ce Arias a 
7—6 de Todd
cadruil Cam- 
pentru ju-

PINZELE SUS!
fel, discutând cu Mihaela Ar- 
mășescu (medaliată cu argint, 
inimeună cu Adriana Chelariu. 
!a 2 rame) aceasta îmi spunea 
că ultima linie dreaptă dinain
tea C.M. din această vară con
tează foarte mult, atît ca ola
ni ficare 
stabilire 
pentru 
Sigur.
țâre 
toare. 
de sosire, sehifistele de sim
plu. Maria Sava (cat. ușoară) 
Si Marioara Popescu (cat. se
nioare) a impresionat la Ja- 
run. ca si titlurile de campioni 
mondiali universitari dobîndite 
de Anișoara Bălan. Veronica 
Cogeanu. Doina Ciucanu. Ani- 
soara Minea (4 vîsle). V. To- 
moiagă. D. Popescu. D. Năsta- 
sc. V. Kobu, FI Micii (4+1 ra
me). D. N’cagu D Dobre (2 
rame). Federația de specialita
te a dovedit că se află pe 
un drum bun. de muncă și 
responsabilitate. în perspectiva 
J.O. ’88, însă, aria de inves
tigație si selecție trebuie mă
rită. lotul reprezentativ de ca
notaj înfățișînd la Universiada 
■37. de la Zagreb, doar o ima
gine... sintetică (mai ales în 
privința probelor masculinei.

a efortului, cît si ea 
a formulelor optime 

fiecare ambarcațiune, 
maniera categorică în 

s-au desprins în cîștigă- 
cu mult înaintea liniei
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