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La recenta și foarte reușita ediție a C.E. de natație pentru juniori

CINCI TINERE ROMÂNCE AU ÎNOTAT MAI REPEDE 
Șl AU URCAT DE NOUĂ ORI PE PODIUM

• lin total record al medaliilor, dar... • in singur reprezentant al Băieților, nici 
o prezentă în finalele A © „Argintul" de la sărituri in apă și semnificația lui

Asociația sportivă Hidroteh
nica Buzău apare din oc în 
ce mai insistent in rubrica 
noastră de tenis de masă, zi
lele acestea înscriindu-și în 
palmares un titlu european și 
o medalie de argint la cădeți, 
prin Iulia Rișcanu, componen
tă a echipei și a dublului 
României care au evoluat la 
Atena. Este unul din roadele 
strădaniilor consiliului asocia
ției (președinte — ing. Romi- 
că Condruz) de a contribui la 
afirmarea performanței buzo- 
iene în cîteva ramuri, pe te
melia firească a sportului de 
masă practicat in cadrul între
prinderii pentru Execuția și 
Exploatarea Lucrărilor de îm
bunătățiri Funciare Buzău 
(I.E.E.L.I.F.). Dorind să cu
noaștem preocupările celor de 
acolo, mărturisim că nu a fost 
ușor să stabilim un prim con
tact cu președintele asociației, 
greu de găsit la sediu și me
reu presat de treburile sale

REPORTAJUL 
nostru.
de director tehnic, ca de altfel 
toți cei ce muncesc în acest 
sector important. „Spuneți re
pede, că frige !...“ ne-a zis do 
fiecare dată și am înțeles că nu 
era vorba de canicula de afa
ră, ci îndeosebi de lucrările 
(în execuție și în exploatare) 
de irigații, într-o perioadă- 
cheie cînd Se hotărăște soarta 
recoltei. Cu cîteva informații 
laconice Și cu „rază verde" în 
sectoare și sisteme, am por
nit să cunoaștem oamenii, pre
ocupările și pasiunile lor 
sportive...

Majoritatea tineri, cei de la 
„Ielif“ iubesc sportul, de care

(Continuare in pag. 2-3)
„Nouj val“ al înotului euro

pean este realmente puternic 
■— iată concluzia la care spe
cialiștii natației au ajuns lesne 
urmărind rezultatele Campio
natelor Europene pentru juni
ori, disputate săptămîna trecu
tă la Roma. într-adevăr, o 
seamă de înregistrări ale cro- 
nometrelor de la Fbro Italico 
vădesc un progres indubitabil, 
pe a’ocuri surprinzător. al

rapid cu trei secunde decît cam
pionul de dinaintea sa, în timp 
ce în cursa similară a fetelor 
saltul S-a materializat în mai 
bine de/două secunde. Iar ori
cine se poate lămuri și mai 
bine de valoarea performanțe
lor din capitala Italiei cînd 
reținem exemplul Danielei Hun
ger, din B.D. Germană, care 
ar fj puiuț sosi, ci timpii ob. 
ținuți la Roma, a doua în fi-

concurs, șî-au ameliorat rezulta
tele anterioare de vîrf. Un a- 
devăr tonic, care atestă price
pere în urmărirea și atingerea 
vîrfului de formă lă principala 
competiție a anului pentru 
„speranțe". Bilanțul de ansam
blu reprezintă, pe de altă par
te, un record al participării 
românești la C.E. de juniori, 
prin totalul celor nouă meda
lii — patru de argint, cinci 
de bronz —, cu una peste re
alizarea din ’86. Lipsește însă, 
la fel de adevărat, strălucirea 
aurului de anul trecut, de la 
alte ediții. Ceea ce îndeamnă, 
de pe acum, la o judecată am
plă a potențialului înotului 
juvenil pentru aflarea unor 
căi noi de valorificare supe
rioară a acestuia, de afirmare 
plenară a talentelor în cadrul 
general al progresului pe plan

Geo RAEȚCHI

(Continuare In oag a 4-a)

Cele cinci medaliate ale înotului nostru la Roma : Andreea Si- 
ghiarto, Corina Dumitru, Livia Copariu, Ramcna Terșanschi, 

stingă la dreapta) si antrenorul 
Foto- A D. NEAGU

Alexandrina Croitoru (de la 
emerit Gh. Dirheca.
sportivelor de 14—15 ani, al 
băieților cu un an mai mari. 
S-a coborît, spre pildă, cu a- 
proape o secundă față de edi
ția precedentă pe sută liber la 
fete, s-a înotat sub 2:20 la 200 
bras băieți (anul trecut cîștigă- 
torul a avut 2:22), învingăto
rul de la 200 spate a fost, 
cum nu s-a prea întîmplat în 
Ultima vreme, un francez, mai

nalele „mondialelor" (de se
niori !) de la Madrid ’86 și la 
50 m liber, și la 200 m mixt...

în acest context general, și 
tinerele înotătoare românce au 
arătat că „se grăbesc". O do
vedesc cele doua recorduri na
ționale de junioare, cele cinci 
ale categoriei 14 ani, o arată 
faptul că toate sportive’e noas
tre, cinci la număr, intrate în

FINALA „CUPEI PIONIERULUI" LA OINĂ
Intrată în tradiția sportului 

nostru național. „Cupa Pionie
rul" la oină a ajuns in faza 
finală. Dintre sutele de parti
cipante. 16 echipe care au mers 
din victorie în victorie în e- 
tapele anterioare și-au dobîn- 
dit dreptul de participare la 
turneul final, care începe astăzi 
pe două terenuri din incinta

stadionului „23 August' din 
Mangalia. Printre protagoniste 
se află formațiile micilor oi- 
niști de la școlile generale din 
comunele Gherăiești (jud. 
Neamț). Frasin (jud. S.uceava), 
Vorona Mare (iud. Botoșani). 
Soroiaia (jud. Vrancea) și alte 
centre ale sportului nostru na
țional.

Mircea COSTE A

Gimnastică la locul de muncă, la unul din ateliere
Foto : Ionel ȘTEFAN — tehnician

—--------------------------------------------------------------------------------- ----------------- gr

Turneul International de Lupte libere al României

UN TEST INSUFICIENT DE CONCLUDENT
IN PERSPECTIVA CAMPIONATELOR MONDIALE
La sfîrșitul săptămînil trecu

te. Sala Floreasca a găzduit în
trecerile Turneului Internațio
nal de lupte libere al Româ
niei, concursul constituind un 
ultim prilej de verificare a 
Stadiului de pregătire a spor
tivilor ce urinează să parti
cipe la Campionatele Mondiale 
din Franța. Așa cum aminteam 
și în cronica noastră, prezența 
sportivilor de peste hotare a 
fost mai puțin numeroasă (si 
valoroasă) ca la edițiile pre
cedente. specialiștilor noștri fi- 
indu-le greu să desprindă con
cluzii reale în condițiile amin
tite. Este adevărat. în rindurile 
concurenților străini 
tat cîțiva adversari 
care i-au solicitat 
selecționabilii noștri, 
că la patru din cele nouă ca
tegorii (la care au avut loc 
întreceri) s-au întîlnit (în fi
nală) luptători români, ridică 
unele rezerve asupra nivelului 
valdric al comoetiției. Acestea 
fiind datele problemei, victo-

riile realizate de reprezentanții 
noștri trebuie atent cîntărite si 
apreciate ca atare.

In cele ce urmează, vom în
cerca să analizăm, succint, 
comportarea tuturor componen- 
ților lotului national (firește, 
în contextul amintit) și să a- 
preciem ce posibilități de repre
zentare există la Campionatele 
Mondiale există. Unul dintre

sportivii de
Alin Păcuraru
liat cu argint la Campionatele 
Europene din 
comportat slab, mult sub evo
luțiile anterioare. Diminuarea

bază ai lotului. 
(48 kg), meda-

acest an. s-a

Mihai TRANCA

lddl=m.R4

au exis- 
redutabili. 
intens pe 
dar faptul

(Continuare in pag 2-3)

DÎMBOVIȚA: PREOCUPARE SUSȚINUTĂ PENTRU* d
ACTIVITATEA CU JUNIORII SI TINERETUL «i

Gheorghe Mîțu (dreapta) a întimpinat o dirză rezistentă din 
partea lui P. Aleksandrov (Bulgaria), pe care l-a învins greu la 
puncte. Foto : Aurel D. NEAGU

Sigur că județul Dîmbovița 
nu are tradiția, să zicem. a 
Clujului la baschet sau a Ti
mișului la handbal, a Harghi
tei la hochei sau a Bihorului 
la polo. Este și acesta, dacă 
vreți, unul din motivele pen
tru care factorii diriguitori ai 
mișcării sportive dîmbovițene 
au optat pentru sporturi indi
viduale ca 
tare, obținînd 
bune rezultate, 
atletism, judo și lupte.

Care este atunci în acest .. 
deț locul jocurilor sportive ? 
Ce reprezentare au ele la ni
vel național ? Care s'nt. rezul
tatele muncii ■ desfășurate ?

discipline priori- 
și o serie 

precum
de 
în

ju-

Iată ctteva din întrebările la 
care am căutat răspunsuri 
într-o recentă discuție cu ac
tiviști al C.J.E.F.S. Dîmbovița.

La nivelul senioarelor și se
niorilor participarea se opreș
te — deocamdată, au afirmat 
unii dintre interlocutorii noș
tri — la eșalonul secund. în 
campionatele republicane în
cheiate nu demult, formațiile 
participante au reușit unele 
rezultate meritorii precum : 
Ia volei fete, C.S.M. Oțelul — 
locul 2, la volei 
Tîrgoviște — 3 
Tîrgoviște — 7). 
Textila Pucioasa 
chef masculin,

— 4. în întrecerile juniorilor 
„recolta" este ceva mai valo
roasă : promovarea echipelor 
de volei fele a C.S.Ș. Găești 
șl de handbal băieți a C.S.Ș. 
Dîmbovița în Divizia școlară, 
cîștigarea locului doi pe țară 
la juniori I de către handba- 
liștîi de la C.S.Ș. Tetrolul și 
de baschetbalistii de la C.S.Ș. 
Dîmbovița.

în privința promovărilor la 
loturile reprezentative, jude
țul se mîndrește cu ocuparea

IERI, LA VELODROM, AL DOILEA 
TITLU PENTRU CICLIȘTII DINAMOVIȘTI

băieți, SARO
(dar Metalul 

la
_ 3.
C.S.M. Oțelul

loan NOVAC
rugby, 

la bas-
(Continuare în pag 2-3)

Campionatele Naționale de ci
clism ale scăderilor, desfășurate 
pe velodromul Dinamo din Capi
tală, au continuat ieri cu proba 
de 4000 m urmărire individuală, 
în care, în serii, cele mai bune 
performanțe au fost realizate de 
L. Kovacs (4:57,6), Gh. Klein- 
peter (4:59,3) și V. Mitrache 
(5:00,3). în sferturi de finală s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
D. Răcășan 5:01,6 — Gh.' Lă-utaru 
(ambii Dinamo) 5:10.7 ; V. Mi
trache 5:00,9 — N. Pătrașcu (am
bii Dinamo) 5:15,9 ; Gh. T" ‘ 
peter (Voința Arad) 5:04,7 
Oprescu (I.M.G.B.) 5:10,2
Kovacs (Dinam-o) 5:02,2 
Cetea (Steaua) 5:09-,8. * 
nale, programate astăzi 
ora 15,30, se vor'întîlnl :

Klein. 
— s.

! ; L. 
Ol. 

în semifl- 
de lâ 
V. Mi-

trache — Gh. Kleinpeter. D. Ră- 
cășan — L. Kovacs (sportivii sub
limați au cîștigat manșel-e res
pective) .

în semifinalele probei do urmă
rire individuală 3000 m, din ca
drul Campionatului Republican 
rezervat juniorilor mari, V. Du
mitru 3:58,4, a dispus de I. B-alea, 
iar C. Lazăr 3:13,3 de Ad. Ivan, 
în finala mică, locurile 3—4, Ad. 
Ivan (CSȘ) 3:56,9 — I. Balea 
(Voința Buc.) 3:54,3, iar in cea 
pentru locurile 1—2, Cătălin La
zăr (Dinamo) 3:50,0 l-a învins pc 
V. Dumitru (Voința Buc.) 3:52,9, 
devenind campion republican șl 
cîștigător al finalelor Daciadei. 
Pînă acum, sportivii dinamo-vi-ști 
au cîștigate două titluri din două 
posibile (H.S.).



EXTEMPORAL DE VACANȚĂ...
rile aviatice, în general N-a 
spus direct, dar a spus fru
mos.

Maestrul emerit al sportului 
Vasile Sebe, comandantul Șco
lii de parașutism de la Com
plexul sportiv „23 August" din 
Capitală, lasă creta din mină, 
se îndepărtează cîțiva pași de 
tabla pe care a scris subiectele, 
după care anunță ultimul punct 
al extemporalului de vacanță : 
„Ce v-a determinat să 
aici, la Turn, in tabăra 
rașutism ?“

Liceenii se privesc 0 
între ei — li s-a cerut

veniți 
de pa-

clipă 
fran-

— Frumos, dar nu corect.
Turnul de parașutism nu
chiar atît de tinăr, curînd 
vom sărbători 35 de ani 
existență.

— îi scazi un punct ?
— Ii scad două puncte: 

aviație nu merge cu aproxi
mație, trebuia să spună exact 
ce suprafață are parașuta.

— E vacanță, maestre !

e
ii 

de

în

PARTICIPARE NUMEROASĂ LA CAMPIONATELE
NAȚIONALE DE MOTOCICLISM

Etapa a 3-a a Campionate
lor Naționale de motocidism 
viteză pe șosea s-a desfășurat 
duminică pe un traseu lung 
de circa 3 000 de metri, ales 
în centrul municipiului Timi
șoara. S-a înregistrat o parti
cipare numeroasă, la startul 
celor 6 clase de concurs ali- 
niindu-se 120 de concurent! 
din 24 de cluburi și asociații 
sportive din întreaga țară. în 
majoritatea lor. alergătorii 
s-au prezentat bine pregătiți, 
furnizînd curse apreciate de 
numerosul public. Iată clasa
mentele 5

CI. 50 cmc națională : 1.
C. Băjan (I.T. București), 2. 
F. Tică (Progresul Timișoara), 
3. Șt. Ghiță (Calculatorul 

sport
Dumi- 

Bueurești), 
(I.M.A.S.A. 

Niculița 
Cîmpina) ;

Nou promovate în Divizia A I

O REVENIRE Șl PATRU D
ei : I. Lascu 
pentru secr 
secție, Crăciu 
meritele sa] 
asigurarea c< 
gătire).

Stanca (Voința Oradea) ; cl. 
125 cmc — 1. D. Arsin (Pro
gresul Timișoara), 2. V. Hara- 
lambie (Unirea Drobeta Tr. 
Severin), 3. O. Vrăjitoru 
(I.M.G. Buc.) ; cL 250 cmc —

I. Viktor (Voința Oradea), 
S. Sandu (I.M.G. Buc.). 3. 
Chiriță (C.S.M. Reșița) ; 
500 cmc motociclete cu ataș 
1. frații Iuliu și Attila Toth 

(I.R.A. Tg. Mureș), 2. A. Pal
— C. Gyurko (I.M.A.S.A 
Sf. Gheorghe), 3. P. Popescu
— A. Popa (Torpedo Zăr- 
nești).

în paralel, a avut loc „Cupa 
Progresul" pe echipe. Ordinea : 
1. I.M.G. București 120 p, 2. 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 97 p, 
3. Progresul Timișoara 84 p. •

Un fapt demn de remarcat : 
în deschiderea întrecerilor a 
fost înminată medalia de 
maestru al sportului concuren
tului Doru Arșin de la Progre
sul Timișoara.

1. 
2. 
P. 
el.

Prezentăm astăzi și celelalte 
echipe fruntașe ale eșalonu
lui secund în ediția 1986/87, 
care în noul sezon vor evolua 
în seria a II-a a primei divi
zii la rugby.

C. CREȚU — eoresp.

3.

LA EGALITATE$1 INDONEZIEI

C. GRUIA, eoresp.

(Urmare din pag. 1)

sportivilor 
victorii V. 
I. Mihăiță 
(75 kg) și

București) ; ci. 50 cmc 
(fete) — 1. Carmen 
traseu (Calculatorul 
2. Elena Rauca 
Sf. Gheorghe), 
Frîncu (Energia 
(băieți) — 1. M. Mezincescu 
(I.M.G. București), 2. O. Vră- 
jitoru (I.M.G. Buc.), 3.

U.R.A. TECUCI
După 36 de ani de activi

tate, formația tecuceană își 
realizează un obiectiv de refe
rință ; meritul este al jucăto
rilor, dar și al zeloșilor lor 
susținători. In campionatul 
care s-a încheiat, U.R.A. Te
cuci a obținut victoria în 9 
din cele 10 meciuri susținute, 
lingă antrenorii D. Dumitrescu 
și Eug. Purcel s-a aflat, adese
ori. statornicul animator al 
rugbyului tecucean Aurel Bu- 
huși. Lotul de jucători : Zam
fir. Drumov, I. Blănaru, Călu- 
găreanu, Mocanu, Dodan (căpi
tanul echipei), Rebegea, G. 
Popa, Bârlădeanu, Costanda- 
che, Munteanu, Zaharia, Sto- 
ian, Trandafir, Trofin. Con- 
drache, Tașcă, Grecu, Bocu, 
Damian, Sîrmache, Novac, 
Frumuz, Drăgan, V. Blănaru 
Sturzu și Bălan. Președintele 
secției este ing. I. Durbacă.

HIDROTEH
Forma țiavȚ 

in prima 
mare ambiții 
a antrenorul1 
noii Ene. Es 
nacitatea ac 
părăsise cu 
nul de oliță 
fermă că a 
decît un 
Lotul folos 
Aștefanoaie, 
tulescu. Capi 
Dascălu, Dul 
T. Nicolae, 
Petrilă, Poja 
Rusu, Săpun 
tea, Iftenie 
ședințele se< 
te, aflat 
echipă.

La Turn, in tabăra de 
cobori din văzduh

parașutism, liceenii deprind arta de a

chețe în răspunsuri —. 
ligrafiază numele sus, în 
din dreapta al colii de 
și încep să scrie: „Pe 
m-a determinat să vin, 
dragoste mai veche.
i-am văzut poza într-o revistă : 
era frumos, inalt, svelt, cu o 
uriașă pălărie albă, de mătase".

— A confundat subiectul, nu? 
întreb.

- N_a confundat nici un 
subiect, zice Vasile Sebe. Să 
citim mai departe : ,Jn fapt, 
de anul trecut, -de cînd eram 
elevă în clasa a Xl-a, m-a cu
cerit. Cînd, cu brațele-i puter
nice, mă ridică spre înălțimi, 
simt că mă pierd, că plutesc, 
că sînt în al 9-lea cer".

— Franchețe ți-a 
maestre I

— Să vedem cum 
„La drept vorbind, 
înalță decît pină la 86 de me
tri, iar pălăria cu care sînt ri
dicată are o suprafață de a- 
proximativ 58 m2“.

— Clar : a venit în tabără 
fiindcă e îndrăgostită de Tur
nul de parașutism, de sportu-

îșl ca- 
colțul 
hîrtie, 
mine 

aici, o
Intii,

trebuit,
încheie : 
nu mă

— Asta e, că extemporalele 
de vacanjă na se notează!

— Dar ce se notează ?
— Se notează, dacă ești re

porter, că aici e tabără a 
U.T.C., cu multi elevi fruntași 
la învățătură, veniți din jude
țul Tulcea (Constantin Micu, 
clasa a Xl-a, Lie. ind. nr. 5 
Tulcea, Nicolcta lonescu, ele
va cu extemporalul, în toamnă 
în clasa a XH-a Ia Liceul 
industrial din Macin, acum co- 
mandant-elev al acestei tabere), 
din județele Călărași, Gorj, Ia
lomița (aici, elevii au venit cu 
ing. Laurcnțiu Bucur, profe
sor de electrotehnică la Liceul 
agroindustrial Țăndărei).

— Ce se
— Adică, 

dacă aș fi 
linia, insă, 
sionalitatea 
Gheorghe, comandantul acestei 
tabere. Iar in încheiere aș pune 
o frază din care să reiasă că parașutismul este un sport 
frumos, captivant.

mai notează ? 
ce aș mai nota eu. 
reporter ? Aș sub- 
activitatea, profe- 
tovarășului Vasile

Vasile TOFAN

SELECȚIONATELE DE BOX ALE BRAȘOVULUI

BRAȘOV, 28 (prin telefon).
In cadrul turneului de pregă- 

pe care îl întreprinde în 
noastră, selecționata de 

a Indoneziei, sub îndruma- 
antrenorului nostru emerit 
Popa, a susținut o întîl- 
în compania selecționateinire

Brașovului. Pe ringul instalat 
în sala de festivități a între
prinderii de Autocamioane din 
localitate s-au disputat . zece 
meciuri, reuniunea fiind reu
șită si urmărită cu interes de 
un public entuziast și bun cu
noscător al ..nobilei arte". Sco
rul general al reuniunii a fost

10—10. Din rîndul 
localnici au obținut 
Iordache (51 kg), 
(63,5 kg), I. Tănase
I. Simina (91 kg). De la oas
peți au cîștigat L. Alham (54 
kg), T. Agus (60 kg). T. Ga- 
ruda (71 kg) și S. Liston (81 
kg). Două partide s-au termi
nat la egalitate : V. Strătiiă —
II. Guntar (57 kg) și V.
șa — F. Arvan (67 kg).

Selecționata Indoneziei 
susține ultima partidă în 
noastră sîmbătă. la Ploiești.

PIc-

va 
tara

CONSTRUCTORUL CONSTANȚA
Prezentă de mai multe ori 

în turneul de baraj pentru 
Divizia A, iată că acum echipa 
constănțeană 
reușește -să 
mare, într-o 
chiar din primele etape. Expe
riența multor jucători și a 
antrenorului Ion Tomescu, fost 
titular 
spună 
tul . 
Sirbu, 
Alexe, 
sile, Nache, 
Militaru, Crăciun, 
Cîju, P. Mădularu, 
dariu, Bordea,

Constructorul 
facă pasul cel 

dispută aspră.

la Farul, avea să-și 
în cele din urmă cuvîn- 
Lotul utilizat : Nicola. 
Almăjan, C. Mădularu. 
Popiniuc, Manoilă, Va- 

Dănilă, Savin. 
Bogheanu, 
M. Liva- 

Brehuescu, 
I. Livadariu, Neagu, Boeru.și 
Paraschiv, Președintele secți-

1.0

In disputa 
chimistul Pi 
Giurgiu. f< 
județului < 
„mai consta 
și mai ales 
ciază destul 
care a pree 
norul Dumi 
lotul de cai 
Baboi, Cic 
Stan cu, I. 
reanu, Steg 
ani, Cotigă 
C. Popa, 
ghe, Flori 
Pocol, Al. < 
lonescu, V. 
Hinea. Pn 
Constantin

ENERGI

TURNEUL INTERNATIONAL DE LUPTE LIBERE al
dreptul să aspire la performan
te internaționale. De fapt, ca
tegoria lor este singura la care 
pe primul loc s-a clasat un 
participant străin.

Claudiu Tămăduianu (74 kg) 
rămine un sportiv cu expe
riență internațională, care a 
avut o comportare bună si la 
acest turneu. Deși a manifes
tat (uneori) o prudentă exage- 

■ rată (nu practică lupta totală, 
așa cum o cere F.I.L.A.). el 
a controlat în permanentă dis
puta cu toti adversarii, i-a do
minat, „punctind" exact atît și 
atunci cînd era nevoie, pro- 
bînd apreciabile cunoștințe 
tehnice.

La 82 kg a cîștigat Gheorghe 
Mîtu, dar mai greu decît ne 
așteptam. El este un sportiv 
eu o bună experiență competi- 
tională. însă nu manifestă su
ficientă eficientă în executa
rea procedeelor de atac.

Categoria 90 kg a avut în 
finalele pentru primele 4 locuri 
numai sportivi români. Din 
nou Ciprian Radu s-a dovedit 
superior celorlalți candidați la 
titularizarea în echipă, dar în
trecerile la această categorie 
nu i-au oferit posibilitatea 
să-si probeze posibilitățile de 
a obține performante st la ma
rile competiții internaționale.

Vasile Pușcaș (100 kg) are

potențialului său de luptă se 
datorește. în mare măsură, 
faptului că a absentat de la 
pregătire, iar creșterea în greu
tate îi creează mari dificultăți 
in menținerea la categoria 48 
kg. El a fost învins clar de 
juniorul Ilomică Rașovan, în 
evidentă creștere valorică, dar 
căruia nu i se întrevăd prea 
multe sanse la întrecerile mon
diale. această categorie cuprin- 
zînd multi sportivi valoroși pe 
plan mondial. Dorinei Bircu 
(52 kg) s-a prezentat în pro
gres fată de competițiile ante
rioare. dar adversarii pe care 
i-a întîlnit nu s-au situat la 
nivelul valoric comparativ cu 
cel de pe plan mondial. Exact 
aceleași aprecieri se pot face 
si în legătură cu Dănuț Prefit 
(57 kg), care a reușit să se 
revanșeze în fata iui Aurel 
Neagu.

Măricel Popa (62 kg) s-a 
comportat aproape de nivelul 
posibilităților. El a cîștigat des
tul de greu meciul cu turcul 
Erten Zekai. sportiv care nu 
s-a clasat în primii trei la „eu
ropenele" din acest an.

Cei doi selectionabili la cat. 
68 kg. Octavian Tent Si Daniel 
Ioniță, n-au reușit să demon
streze o valoare care să le dea

apreciabile cunoștințe tehnice și 
o bogată experiență internațio
nală. fiind considerat ea unul 
dintre principalii candidați la 
un loc pe podiumul „mondiale
lor" (performantă De 
prezentantii noștri la 
n-au mai realizat-o 
ani !).

Firește, pregătirea
cașu. ca si a celorlalți compo
nent ai lotului, trebuie conti
nuată cu toată atentia st con
știinciozitatea în cele aproape 
trei săptămâni care ne mai des
part de Campionatele Mondiale.

care 
acest 

de

re- 
Stil 
opt

lui Pu«-

Bucurie r 
menilor n 
prinderea d 
rații de 
București, 
echipei lor. 
calități per 
modelat de 
țin Fugigi 
foști intei 
apreciați 
la dispoziți 
Stoica, Gh< 
Pricop, V 
Gheorghe, 
Decu, Ar 
Sîrbulescu, 
Dugaia, lor 
leanu, Pav< 
Calapod, 
Popa, Enac 
letski, Br 
Președinta 
bâlăti (și i 
țional).

ACTIVITATEA CU JUNIORII I
(Urmare din pag. 1)

HIDROTEHNICA BUZĂU, DE LA SPORTUL DE MASĂ LA PERFORMANȚĂ
(Urmare din pag. 1)

se interesează Și îl practică. 
Pe prim-plan. firește, fotba
lul, cu un strașnic campionat 
pe asociație, din care a rezul
tat în timp și o echipă „de 
județ“. Din 1986 încoace, în 
campionatul județean, catego
ria „Promoție", au cîștigat Seria 
și barajul și acum sînt în cate
goria „Onoare". 1 In „Cupa 
României" — ediția 1987/88 — 
au ieșit primii în faza pe Ju
deț și urmează să întîlnească 
o echipă din Divizia C. 
învins cu 4—0
Zmeeni, echipă 
județul Buzău. __ _____
la Construcții Industriale Fo
restiere, care îi puseseră să le 
marcheze terenul, ca pe unii 
mai... mici, i-au „bătut" cu... 
15—1 ! Antrenor (șl jucător) 
este Dumitru Mureșanu, fost 
la Gloria Buzău, azi șeful 
Secției Utilaj-Transport a 
I.E.E.L.I.F. Din echipă fac

Au
pe Recolta 
cu faimă în 

iar Pe cei do

parte și Vasile Busuioc („vîrf 
eu calități"), lăcătuș mecanic, 
Laurențiu Manole și Marian 
Dragomir, mecanici, ca și alți 
muncitori. Există în anotim
pul rece și un campionat de 
minifotbal în sală, în care 
poate fi întîlnit uneori și di
rectorul întreprinderii. ing. 
ftheorghe Alexandrescu, ani
mator (alături de ing. Gheor. 
ghe Cassîan) al fotbalului. 
Aurel Stănculea, subingmer, • 
șef de sistem, Ionel Ștefan 
tehnician, Dumitru Popa, elec
trician, și alțl „jucători peste 
30 de ani. nelegitimațî", se 
destind după orele de muncă, 
fac mișcare, practicînd sportul 
preferat.

Marșul 
probe grele din 
pendulează 
de masă 
manță, cu 
inova pe 
republican, 
pe de valoare medie activează 
3a cele două nivele, cu inten-

și crosul — două 
atletism — 

între activitatea 
și cea de perfor- 
dorința de a pre
plan județean șl 
Deocamdată, echl-

Insufla . copiilor șl 
dragostea pentru 
sporturilor", prin 

_ . unor pasionați ca
Bănișor, Ion Calolan 

Angheluș Văduva. Com

țla de a 
tinerilor 
„sportul 
exemplul 
Toma 
sau 
pionatele asociației se orga
nizează șl la volei (încercîn- 
du-se chiar promovarea în 
Divizia B), șah (subing. Pom- 
piliu Popescu, cat. I de clasi
ficare. pregătește două grupe 
de copii, băieți și fete, dintre 
cei mal talentați), tenis șl, 
firește, tenis de masă, cu una 
din cele mai puternice secții. 
Toți jucătorii din echipele 
divizionare au obligația să 
crească, la rîndul lor, jucători 
dintre copiii celor ce mun
cea la I.E.E.L.I.F., ocupindu-se 
de cite o grupă.

într-o întreprindere cu 
puternic parc de mașini 
agregate de tot felul, este 
înțeles șl pasiunea pentru 
sportul volanului. Subinginerul 
mecanic Radu Negru cutează 
chiar la concursuri ropubli-

un 
șl 

de

cane, sosind deocamdată în 
partea de mijloc a clasamen
tului, avînd ca ajutoare pe 
strungarul Ștefan Coadă și 
șoferul Gheorghe Zamfir.

Prin excelență constructori, 
membrii asociației Hidroteh
nica 'participă activ Ia amena
jarea bazei materiale a acti
vității sportive. terenurilor 
existente — de tenis, handbal, 
volei și fotbal — urmînd să 
li se adauge altele, pe măsura 
cerințelor celor de 2ia 
I.E.E.L.I.F. și copiilor lor.

Un bogat program de acti
vități sportive de masă și-a 
propus Hidrotehnica în cadrul 
acțiunilor dedicate aniversării 
Congresului ăl IX-Iea al parti
dului și a Zilei de 23 August. 
Alături de cei ce muncesc aici, 
sînt invitați să participe cole
gii de la întreprinderile simi
lare din Slobozia și Focșani, 
simbolizînd într-un fel legă-. 
tura organică, continuitatea in 
curs' de realizare pe teritoriul 
țării a impresionantelor lu
crări de îmbunătățiri funciare 
din grandiosul program elabo
rat de partid.

locului trei pe țară, în 1986. 
în clasamentul contribuției la 
formarea acestora, numai că 
și aici pondere însemnată au 
avut-o sporturile nominalizate 
ca prioritare, deci cele indivi
duale. Timidele promovări în 
loturile naționale, și acelea 
doar la juniori sau la tineret 
— baschetbaliștii Hor ia Păun 
și Sorin Hamseac, handbaliș- 
tii Pavel Bejan, Gheorghe 
Iancu, Ion Aldica și Ion Pățan, 
voleibalistele Alice Popescu șl 
Loredana Ignat —, ridică nu 
Puține semne de întrebare 
privind aportul „jocurilor", 
munca ce se desfășoară în 
această direcție.

Din fișa cu „problemele din 
județ" ale sporturilor pe echi
pă am reținut că situația 
existentă — nicidecum mulțu
mitoare,au precizat interlocu
torii înșiși — se datorează 
mai multor cauze, printre oare 
și aceea a numărului și calită
ții antrenorilor. Din cei 10 
tehnicieni cu normă întreagă, 
nici unul nu este destinat 
jocurilor (fotbalul neintrînd 
în calculele noastre, cu toate 
că ni se pare și nouă exagerat 
ea această disciplină să dis
pună de jumătate din totalul 
lor). în acest fel, sporturile 
pe echipă sînt obligate să an
gajeze specialiști doar cu pla
ta cu ora. în al doilea rînd. 
bazele sportive pentru perfor
manță — exceptînd moderna 
„Polivalentă" din Tîrgoviște — 
cuprinde doar săli și terenuri 
simple, aparținînd școlilor și 
liceelor din județ. Nici cea 
mai mare unitate de învăță- 
mînt sportiv. C.S.Ș. Dîmbo
vița, nu dispune de o bază

proprie pe 
și competi' 
fiind oblii 
spațiile 
problemele 
multe, por 
șl pînă la 
șoară la 1 
sdmțindu-s< 
de exigent 
răspundere 
tivelor p 
propus" — 
ședințele * 
tovarășul 
tr-o serie 
cercat și 
rea lor. 
selecția, r 
cu juniorii 
și acestea 
du-se solu 
a se ieși di 
află afirm 
gorii de si 
ză la pub 
spre exen 
sificarea 
și inițiere 
din clasele 
pregătire 
țile de .• 1 

Evident, 
bună repr 
și în can 
și senloar- 
și la loti 
pentru că 
liști și a 
pasionați 
Diaconesct 
tel Gherg: 
Pană ș.a., 
buie să a 
sistență și

Așteptăn 
că. mai e: 
loare na 
nu? — ii
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izăr, 
odo- 
ihet, 
rhel, 
Sid- 
rtz. 
ăr- 

rna-

în discuțiile purtate zilele 
trecute cu fotbaliștii de la 
F. C. Olt — care duminică au 
încheiat o scurtă perioadă de 
pregătire la munte —. regretul 
că echipa lor nu si-a menținut 
pînă în final locul ce i-ar fi 
adus, pentru prima dată, pre
zența într-o competiție europea
nă intercluburi înregistrează o 
unanimitate. Laurentiu. căpita
nul echipei, era destul de clar 
atunci cind ne spunea : „S-a 
afirmat de atitea ori că e mai 

Iușor să ajungi -«sus», dar este 
mai greu să te menții pe un 
loc fruntaș. De data asta am 
simtit-o pe pielea noastră, cum 
se spune : Cupa UEFA, de 
care la un moment dat eram 
aproape siguri, s-a spulberat 
ca un vis. Tocmai de aceea, 
pentru a nu mai avea astfel 
de deziluzii, intregul Iot a în
ceput pregătirile cu gîndul de 
a reuși in campionatul viitor 
ceea ce nu am realizat în cel 
încheiat. Pentru asta nu e vor
ba numai de calitatea sau de 
volumul muncii, ci se impune 
să fim o ECHIPA. Si asta 
deoarece in sezonul trecut au 
existat niște neînțelegeri care 
nc-au tras in jos".

Mihai Zamfir, ca si Eftimie 
(care începe al șaptelea cam
pionat sub culorile lui F. C. 
Olt), doi dintre jucătorii de 
bază ai echipei, ne vorbeau 
despre optimismul cil care în
treg efectivul a început pregă
tirile pentru noul sezon.- de în
crederea în noua conducere 
tehnică („care trebuie să fie un 
catalizator între grupul de ju
cători tineri si cei experimen
tați", după cum spunea M. 
Zamfir), de dorința ca F. C. 
Olt să nu mai cunoască osci
lațiile din campionatul trecut, 
în care turul a fost mult mai 
bun decît returul.

Așadar, o unanimă dorință a 
jucătorilor de a se depăși pe 
el înșiși, de a realiza o perfor
manță bună, dorință împărtă
șită si de noii antrenori. Paul 

i si Silviu Stănescu ;
— — binecunoscut nu nu- 

„perioada Metalul 
sau din anii petre

cut! la Progresul-Vulcan, ci și 
de la F. C. Baia Mare, cu care
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F.C. OLT DOREȘTE SA REPETE 
DIN CAMPIONATUL TRECUT Sl f

a ajuns în Cupa Cupelor ; cel 
de-al doilea — din îndelungata 
sa perioadă de activitate la U- 
niversitatea Craiova. Așadar, 
un cuplu de antrenori ..de cupe 
europene", care poate 
eforturile jucătorilor spre a- 
ceasta împlinire.

Cei doi (din „echipa 
mai fac parte medicul Paul 
Popescu — potrivire perfectă 
de nume cu antrenorul prin
cipal ! — și masorul Nieolae 
Gagiu) au la dispoziție urmă
torii jucători : Ciurea, Anghel 
Gherasim (venit de la F. C. 
Constanța)—portari; Laurențiu, 
Rădulescu, M. Zamfir, D. Petres
cu, Mihali, Bungărdean (de la Vi
itorul Gheorgheni) fundași • 
Eftimie, M. Popescu, Leța, Du- 
dan, C. Gheorghe (de la Chi
mia Rm. Vilceaf, Plăvițiu, O- 
timan, Ad, Georgescu, Dumi
trescu (de la Steaua-tineret) — 
mijlocași ; Pena. Turcu, Arge- 
șeanu, Mozăceanu 
neret) — înaintași, 
sește Minea, care 
festat dorința dea.. _______

„Pozitiv este faptul că toți jucă
torii, absolvind cu bine examenul 
medical, s-au putut angaja 
cu toate forțele la efortul so
licitat in mod gradat, ceea ce 
este încurajator pentru noi. ne

canaliza

tehnică"

(de la ti- 
Din lot lip
si-a mani- 

se transfera.

declara . antrenorul Paul Po- 
pescu. Dar nu este mai puțin 
adevărat că lotul este lipsit de 
omogenitate pe „compartimen
te" si restrins numeric, tn plus, 
rezervele nu se prezintă Ia va
loarea si potenta titularilor. Cel 
mai fragil mi se pare atacul, 
cu doar doi jucători de spe
cialitate, Pena si Turcu. L-am 
mai putea folosi in ofensivă 
pe Adrian Georgescu, dar a- 
cesta este încă nerefăcut după 
o fractură de peroneu. Vom fl 
obligati să lucrăm foarte mult 
cu toii jucătorii pentru a do- 
bindi o pregătire cit mai bună. 
Lotul neavind vedete — si mă 
refer la sensul bun al euvin- 
tului —. trebuie ea eebipa să 
devină vedeta".

Duminică. F. C. Olt a jucat. 
Ia Brașov, cu Metrom si a 
cîștigat cu 3—0, după un joc 
destul de bun pentru perioada 
de pregătire în care se află 
echipa. A impresionat plăcut 
dăruirea cu care au evoluat 
jucătorii, dorința lor de a pune 
în practică cele deprinse la o- 
rele de pregătire, modul în 
care s-au încadrat în joc noii 
veniti — premise bune pentru 
viitorul sezon.'

Mircea TUDORAN

Laureatele ,,C“-ului, proaspete divizionare B

A OBȚINUT PROMOlAllfA IA ULTIMA [IAPA!
• Asociația activează pe lingă 

întreprinderea de sere „30 De
cembrie44 (Secioțru'l agricol Ilfov) 
și a fost înființată în anul 1950 
(sub numele de Argeșul „30 De
cembrie44) $ A activat în Divizia C 
în edițiile 1983—1987 • Președin
tele asociației: Ion Mocean « 
Președintele secției de fotbal : 
George Fierea; vicepreședinte : 
Ion Dobra • Antrenor: Nieolae 
Tăinăsescu ®. Stadion propriu ; 
capacitatea tribunelor: 2 000 locuri 
• Vîrsta medie a echipei: 23 ani 
șl 4 luni « LOTUL: iordan, A- 
dam — portari; Mihăilescu, Bar
bu, La^ăr. Ciobanu, P. Dumitru, 
Niculescu, Stănescu — fundași; 
Niță, Pop, Pîslaru, Nignea, Co-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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„CAMPIONATUL? NOI TOTI 
ÎL PUTEM FACE MAI BUN...

...consideră arbitrul ION CRĂCIUNESCU. cel mai tînăr 
purtător al ecusonului F. I. F. A.

u

Secvența asupra căreia ne 
vom opri se derula, cu pa
tru ani și jumătate în ur
mă. în noua sală a sportu
rilor din Brașov. Două e- 
chipe alcătuite din jucătorii 
lotului național (cei care 
ținuseră în șah. la Florența, 
pe proaspăta 
mondială, echipa 
zot) se lansaseră 
ză dispută de 
Cei din tribune 
teau foarte bine . . 
pe Boloni. pe Țicleanu. _ _ 
Lung, pe Iorgulescu. pe toți 
ceilalți. Dar. la un moment 
dat s-a făcut o schimbare. 
A intrat un puști, unul de 
statură potrivită. brunet, 
destul de firav. „Asta ci- 
ne-i ?“ a întrebat cineva de 
lingă „mantinela" sălii. 
Răspunsul a venit cu oare
care întîrziere, așa. ca în- 
tr-un telefon fără fir. „li
nul de Ia Constanta, Hagi". 
Intr-adevăr el era. Hagi nu 
jucase la Florența, nici nu 
mai fusese chemat vreodată 
în grupul „tricolorilor". Dar 
Mircea Lucescu intuise din 
timp marele talent al ju
niorului Hagi si hotărîse 
să-l promoveze în familia 
deosebită a echipei națio
nale. SA CREASCĂ. Luces
cu ri-a greșit, 
devenit, 
timp, ceea 
nul dintre 
ai „ll“-lui 
nul dintre 
fotbaliști ai țării.

campioană 
lui Bear- 

intr-o dîr- 
minifotbal. 
îi cunos- 

pe Bălăci.
pe

Si Hagi a 
în foarte scurt 

ce s-a dorit : u- 
pionii de bază 

reprezentativ, u- 
cei mai buni

tI
Nu de mult, pe foarte bu

nul gazon al stadionului 
Voința s-a disputat un meci 
internațional de juniori. E- 
chipa noastră atacă, joacă 
dezinvolt, creează multe faze 
spectaculoase. La originea 
lor — talentul unui jucător 
de excepție. Constantin Sta
nici. Tot ceea ce a făcut el 
în joc — de la pasele inte
ligente date coechipierilor, 
schimbările inspirate de di
recție si pînă la cele trei 
goluri marcate — l-au de
terminat pe antrenorul Tra
ian Ionescu să declare de 
fată cu alți cîțiva antrenori 
recunoscuți : „Am văzut la 
viața mea multi jucători ti
neri. dar ceea ee face a- 
eest Stanici la virsta junio
ratului e eu totul deosebit. 
Este evident eă nivelul lui 
nu mai este cel de la ju
niori. El trebuie să sară de 
acum toate treptele. asa 
cum s-a intîmplat cu Hagi. 
Ii trebuie MOTIVAȚIA ne
cesară ca să poată progresa, 
ca să poată creste în con
tinuare".

...O spune Traian'ionescu. 
cel care, printre alte nu
meroase tinere talente, are 
meritul de a-1 fi descoperit 
și „crescut" pe Florea Du- 
mitraehe. Adevărul este că 
nu apar prea multe talente 
de excepție, ca să nu acor
dăm toată atenția 
care bat viguros la poarta ♦ 
consacrării. (L. D.), <

vaciiu, Pîrvan, Martinescu, Mar- 
geLatu — mijlocași; Vișinolu, 
Neagu, G. Dumitru, Huțanu, Ră- 
dulescu — înaintași • Golgeterul 
echipei: Neagu — 23 goluri » In 
pauza dintre tur și retur, la in
tervenția conducerii întreprinderii 
(Mihai Dumitru — director gene- 
nal. Zenovie Moldovean u — di
rector comercial), au fost luate 
mal multe măsuri, printre care 
readucerea antrenorului N. Tănă- 
sescu și a lui șt. Stănculescu, ca 
metodist -
scoși din 
jucătorii 
hăilascu, ______ _..... ... _____
ță, Singiorzan. • Linia mediană 
a constituit atuul echipei, ea re- 
mareîndu-se prin clarviziune șl 
joc constructiv. în ceea ce pri
vește disciplina ea s-a situat în 
prim-plan, echipa avînd doar un 
jucător eliminat (Lazăr — două 
etape suspendare). Este cazul să 
reamintim că în această serie e- 
chlpa cîștligătoare a fost cunos
cută ta ultima etapă 1

coordonator. Au fost 
lot, ea necorespunzători, 
Minculescu, Ciucă, Mi- 
Porojan, Dineu, Chirea-

Există mai multi arbitri ro
mâni care au obtinut. de-a 
lungul anilor, ecusonul FIFA. 
Dar vîlceanul Ion Crăciunescu 
este cel care a reușit această 
frumoasă izbîndă la numai 36 
de ani. fapt care-1 onorează 
și. bineînțeles. îl obligă la mai 
mult, la prestații de înaltă ți
nută. „in toamna trecută, ne 
spunea el, am arbitrat meciul 
Italia — Scotia din cadrul tur
neului final al C.E. de juniori, 
iar în primăvară am condus 
la centru partida Bulgaria — 
Luxemburg din cadrul Campio
natului European. Cu aceste 
două meciuri am Îndeplinit 
norma necesară obținerii ecu
sonului, fiind, ca vlrstă, cel 
mai tînăr dintre arbitrii ro
mâni care reușește acest lucru. 
Este un bun prilej pentru mine 
de a mulțumi tuturor celor ca
re m-au ajutat să ajung aici 
și, bineînțeles, un stimulent de 
a mă pregăti in continuare cu 
și mal multă ambiție, cu do
rința fermă de a realiza arbi
traje corecte, care să nu dea 
naștere la nici un fel de dis
cuții, care să fie apreciate do 
toată lumea...". Iar un prim si 
bun prilei de pregătire pentru 
noul sezon îl constituie, desi
gur. cursul de perfecționare re
zervat „cavalerilor - fluierului" 
care se desfășoară în aceste 
zile în pitorescul oraș de pe 
malul lacului de acumulare a] 
Porților de Fier I. Orșova cea 
nouă. „Sînt foarte bine venite 
aceste cursuri — subliniază cel 
mai tînăr purtător al ecuso
nului FIFA. Eu, unul, n-am să 
pot uita ușor, de exemplu, 
contribuția adusă la acest curs 
anual de cunoscutul fost arbi
tru Rudy Glockncr. Sînt lucruri 
extrem de utile, deosebit de 
Instructive pentru fiecare din
tre noi. Sigur că nu pot lipsi 
din programa cursului lecțiile, 
analizele, criticile. filmele. însă 
nimic nu poate fi mai intere
sant, zic. eu, ea dialogul pur
tat pe baza regulamentului, a 
regulilor de joc. a unor situa
ții concrete ivite unuia sau al
tuia dintre noi în timpul 
ciurilor. Departe de mine 
du-I de a-i... invăia pe 
care ne-au invătat pe noi 
biirajul, dar așa mi se

me- 
gîn- 

ecl 
ar- 
par

mie a fi mai folositoare aceste 
cursuri, care, repet, de la an 
la an devin tot mai interesan
te, ajutindu-ne tot mai mult".

Cursul de perfecționare a 
arbitrilor oferă totodată un bun 
prilej pentru dezbaterea nou
tăților survenite la unele arti
cole ale regulamentului. „Si, 
pornind de la ele. ne mr.I spu
nea arbitrul Crăciunescu, aș 
vrea să subliniez două lucruri: 
1. echipele noastre care vor 
juca in cupele europene trebuie 
să dezbată cu jucătorii lor toa
te aceste noutăti. precum si o 
altă serie de aspecte legate de 
arbitraje, care vor fi din ee 
in ee mai severe, mai drasti
ce ; 2. necesitatea unei educări 
permanente a tuturor celor im
plicați in fotbal in spiritul co
rectitudinii, al fair-play-ului. 
pentru că — nu spun o nou
tate — Ia bunul mers al aces
tui atit de îndrăgit sport concu
ră si jucătorul, si antrenorul, 
și arbitrul, si conducătorul de 
club, dar si... spectatorul. E o 
corelație între toti acești fac
tori. fiecare îsî are contribuția 
sa la reușita sau nereușita u- 
nui meci, la reușitele sau ne
reușitele unui campionat...".

Si ajungînd în acest fel. la 
campionatul primei noastre di
vizii. arbitrul vîlcean ne-a fă
cut si cîteva destăinuiri. El. u- 
nul. de pildă, nu poate înțelege 
ca un arbitru de valoarea lui 
Igna să fie 
meciurile de 
natului ! Nu 
cu fotbalul 
practicat de ____  _________
A G,exact ca acela din ..B“, uride 
am condus mai multe meciuri") 
și asta trebuie să dea tuturor 
serios de gîndit ! Nu poate ac
cepta proliferarea actelor de 
indisciplină în rîndurile jucă
torilor („destui dintre ei slab 
educați, incorect îndrumați"), 
o frină evidentă în progresul 
fotbalului nostru.

La Orșova se desfășoară co
locviul arbitrilor noștri. Prin
tre ei. si foarte tînărul purtă
tor al ecusonului FIFA Ion 
Crăciunescu, ale cărui cîteva 
gînduri le-am înserat în pre
zentele rînduri.

delegat tusier la 
vîrf ale campio- 

poate fi de acord 
de nivel scăzut 
multe divizionare

Laurențiu DUMiTRESCU

Printre echipele care au fost aproape de „A"

ELECTROPUTERE Șl ANTRENORUL El ȚIN MULT

LA „IMPRESIA ARTISTICA"

♦ 
♦ 
i

♦ 
♦
♦

♦

♦
♦
♦♦

celor X

• Tragerea obișnuită să(n- 
tămînală PRONOEXPRES are loc 
în sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, din București, astăzi, 
miercuri, 29 iulie, începînd de la 
ora 1*5,50» Aspecte de la efec
tuarea operațiunilor de tragere 
vor fi transmise la radio, pe pro
gramul I, la ora 16,15. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate în 
reluare, pe același program, la 
orele cunoscute. Tragerea fiind 
publică, accesul în sală este li
ber pentru cei interesați.

• în absența temporară a con
cursurilor Pronosport (vă re
amintim că acestea vor reîncepe 
o dată eu reluarea campionatului 
național de fotbal, Divizia A),

ton reowsmi inuml
participanților le rămîne în con
tinuare un cîmp vast de opțiuni, 
fiind invitați să-și încerce șansele 
la celelalte sisteme, atît de nu
meroase și variate. De reținut că 
săptămînal au loc trageri PRO- 
NOEXPRES (de obicei miercurea) 
șl LOTO ■ ■
caracter 
serie 
riate, 
chiar 
toare 
gust) . _
teresantă șl avantajoasă TRAGE
RE LOTO 2, la care, pe lingă 
cîștigurile în numerar, se vor a-

(de regulă, vinerea) ' cu 
obișnuit, precum și o 
trageri, extrem de va- 
caracter special. Astfel, 
începutul lunii urmă-

de 
cu 
la
(mai precis duminică, 2 au- 
este programată o altă ln-

Electroputere, echipa care la 
sfirsitul campionatului 1985— 
1986 abia-abia s-a salvat de la 
retrogradare, a devenit brusc, 
în ediția următoare, una din
tre revelațiile eșalonului se
cund. Și nu atît prin poziția 
fruntașă ocupată în a doua par
te a întrecerii, cît mai ales 
prin fotbalul practicat, ofensiv 
spectaculos, eficace (este a 5-â 
echipă din toate 
ductivitate ; a 
mai mult decît 
movată în ..A" 
Explicația? Ne-o 
mitru 
cund. 
ani în 
chipei.
care au
la bine, si la rău. cunoscîn- 
du-se faptul că Electroputere 
a mai și retrogradat din „B“. „In
tr-adevăr. sînt destul de vechi 
la „Electro", o cunosc ca ne 
mine însumi, știu ce putea ea 
pină in iarna trecută, știu ce 
poate ea acum. Saltul s-a da-

seriile ca pro- 
înscris chiar 
proaspăta pro- 
din Suceava), 
dezvăluie Du- 

Stanciu. antrenorul se- 
aflat de aproape șapte 
conducerea tehnică a e- 
Cu alte cuvinte, omul 

rămas pe corabie si

torat, indiscutabil, venirii Ia 
noi a lui Sorin Cirtu. jucător 
de excepție, totodată antrenor 
priceput, inteligent, care cu
noaște in amănunțime tainele 
jocului, un om care a știut 
să-i adune in jurul său pe toti 
eeilalti. să Ie spună ce să facă 
si cum să facă un lucru sau 
altul, intr-un meci sau altul. 
E, oare, puțin ?"

Saltul s-a produs, așadar, 
prin venirea iucătorului-antre- 
nor Sorin Cirtu. Si la foarte 
scurt timp după cele spuse de 
secundul D. Stanciu. S-a .înfi
ripat dialogul cu autorul uneia 
dintre cele mai frumoase ac
țiuni individuale (dribling reu
șit. urmat de un ..oxford" cu 
care a săltat mingea peste al 
doilea adversar ieșit în cale, 
reluare, 
timetru 
dreapta 
renurile 
tîda cu 
lungiri.

tribui numeroase autoturisme 
,,Dacia 1:300“.

U.n alt sistem, pe cit de 
popular pe atît de îndrăgit și 
avantajos, este cel al LOZULUI 
îi) PLIC. în ceea ce privește se
riile obișnuite, este de reținut că 
acestea se găsesc de vînzare pre
tutindeni, atît la punctele de vîn
zare din rețeaua proprie Loto- 
Pronosport (agenții. și vînzători 
volanți), cît și la unitățile man
datare (din cadrul comerțului de 
stat și cooperatist, unități turisti
ce și de alimentație publică, ofi
cii poștale etc.). De un interes 
aparte se bucură, în ultimul 
timp, seriile limitate speciale, la 
care se atribuie cîștiguri supli
mentare.

din voleu. la un cen- 
de... gol. în stîlpul din 
porții), văzute pe te- 
noastre. cea din par- 

Betis Sevilla, din pre- 
__ _ fază reluată apoi si 
transmisă de Euroviziune pen
tru toate posturile ei. ca s-o 
vadă mai ales copiii de pre
tutindeni, 
îndrăgească sl mai mult 
balul :
un retur bun. am venit în fi
nal pe locul 3, loc pe care 
consider că l-am meritat. S-ar 
fi putut mai mult ? Știu eu ? 
Diferența de puncte fată de 
A.S.A. si Progresul era însă 

Ne-am străduit, 
să facem jocuri fru- 

Multi susțin că în „B" 
poate așa ceva. Ba se 
Am auzit c-a demon- 
Bihorul în seria a III-a.

ca acești copii să 
fot- 

„E adevărat, am avut

si 
prea mare, 
totuși, 
moașe.
nu se 
poate, 
strat-o 
Am căutat s-o demonstrăm si 
noi in seria a Il-a. Si asta-i 
bine pentru fotbal..."

Foarte bine, nu bine. De alt
fel. doi antrenori ca Viorel Ma- 
teianu si Sorin Cirtu nici nu 
pot să-și învețe echipele lor 
să joace altceva decît un fot
bal care place. Electroputere a 
avut si un grup de jucători ta- 
lentati. dispusi . să aplice în
tocmai ce le cerea antrenorul 
aflat pe gazon. în mijlocul lor. 
Este vorba de Boldici. Bărbu- 
ceanu. Olaru. Drinceanu. Lută. 
Calafeieanu, Firănescu. Zamfir, 
Ghiță. Ciurea, ultimii trei tre- 
cînd, din această vară la Uni
versitatea. în , locul lor venind 
Bită, Anton, Barbu. Andries. 
Cu ei si cu cei rămași. Elec
troputere (avînd în conducere 
oameni dispuși să pună cu a- 
devărat umărul : D. Amzu — 
directorul general al Centralei. 
I. Lupulescu — directorul în
treprinderii. președintele secției 
de fotbal. R. Dumitrescu — 
președintele clubului) va căuta 
SA FORȚEZE în ediția care 
vine. însă nu asa. oricum. Dar 
să-i dăm din nou cuvîntul an
trenorului. unul dintre cei mai 
tineri tehnicieni din fotbalul 
nostru : „Dorim să dăm o re
plică viguroasă partenerelor de 
întrecere. începutul va fi ceva 
mai greu, pînă se vor încadra 
noii veniti. pînă se vor reface 
complet Bită si Firănescu. in
disponibili încă. Repet. însă, 
„Electro" va continua să joace 
nu doar pentru puncte, ci «1 
pentru... impresia artistică, atit 
de dragă mie..."

...Cum, de altfel, a jucat e- 
chipa si în returul campiona
tului trecut, culegînd pretutin
deni aprecieri elogioase Cum. 
de fapt, a jucat întotdeauna 
Sorin Cîrtu. Cum caută să 
joace si acum, la 32 de ani...



O NOUĂ VICTORIE A. TINERELOR 

BASCHETBALISTE ROMÂNCE
VARȘOVIA, 28 (Agerpres). 

Campionatul european de bas
chet pentru cadete a continuat, 
în Polonia, cu meciurile zilei 
a doua a competiției, în cadrul 
căreia echipa României a ob
ținut o nouă victorie cu sco
rul de 86—68 (42—42) în fata 
reprezentativei R. F. Germa
nia. Principala realizatoare a

echipei noastre a fost Marga
reta Veres, care a înscris 34 de 
puncte.

Alte rezultate s U.R.S.S. — 
Franța 87—47 (43—28) j Iugo
slavia — Polonia 83—69 (44—30); 
Bulgaria — Finlanda 79—62 
(35—29) < Cehoslovacia — Un
garia 78—75 (36—34) ; Italia — 
Soania 72—70 (41—29).

Pentru prima oară in istoria tenisului C. M. DE MITDMOHILiSM,

SUCCESE ALE TINERILOR NOȘTRI JUDOKA
LA TURNEUL

La sfirșitul săptămînii tre
cute. la Plovdiv (Bulgaria), 
s-au disputat întrecerile Tur
neului International „Prietenia" 
la judo pentru iuniori. la care 
au fost prezente echipe din 
opt țări : Bulgaria (cu două e- 
chipe). Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Germană. Po
lonia, România, Ungaria si 
U.R.S.S.

Reprezentanții tării noastre, 
instruiti la Centrul de pregă
tire olimpică de la Alba Iulia 
(antrenori : N. Marinescu. M. 
Frătică, Al. Filip, A. Szabo), 
au avut o comportare remar
cabilă. cîștigînd un număr de 
cinci medalii. între care una 
de aur — Florin Lascău (TCI 
Oradea), la 78 kg două de 
argint — Adrian Szekely (Ra
pid București), la 71 kg, și

„PRIETENIA"
Petru Opris (TCI Oradea), la 
+95 kg, și două de bronz : 
Radu Ivan (Rapid București), 
la 86 kg și Zoltan Tesari (TCI 
Oradea), la 60 kg.

Cu aceste performante, dele
gația tării noastre a ocupat lo
cul trei în clasamentul pe na
țiuni. Iată primii clasați la 
toate categoriile : 60 kg —- St. 
Stanev (Bulgaria). 65 kg — S. 
Baraev (U.R.S.S.). 71 kg — 
I. Hristov (Bulgaria). 78 kg — 
Florin Lascău (România). 86 
kg — N. Nikiforov (Bulgaria), 
95 kg — V. Cepianid (U.R.S.S.), 
+95 kg — Z. Dobrindașvili 
(U.R.S.S.). oppen — D. Haha- 
leșvili (U.R.S.S.).

Lotul român a fost ' însoțit 
de antrenorul Mircea Frătică 
si arbitrul international Ilie 
Papa.

ECHIPA S.O.A. PĂRĂSEȘTE „PRIMA SCENĂ"!
Rezultate înregistrate în com

petiția internațională de tenis 
„Cupa Davis" : Spania — Pa
raguay 3—2 ; Franța — Suedia 
1—4; India — Israel 4—0 : 
Australia — Mexic 4—1 ; Iugo
slavia — Marea Britanie 3—0 : 
Cehoslovacia — Argentina 5—0; 
S.U.A. — R. F. Germania 2—3 (!)

NEW YORK, 28 (Agerpres). 
Comentînd rezultatele meciuri
lor din „Cupa Davis", cores
pondentul sportiv al agenției 
EFE menționează. între altele, 
eliminarea din grupa de elită 
a echipei de tenis a S.U.A., 
care a fost învinsă surprinză
tor cu 3—2, la Hartford, de că
tre formația R. F. Germania.

în jocul decisiv. Boris Becker 
l-a întrecut cu 6—2. 6—3. 5—7, 
4—6, 6—2 pe Tim Mayotte, după 
ce în prima zi cîștigase si la 
John McEnroe. Pentru prima 
oară în istoria tenisului, scrie 
comentatorul spaniol, echipa 
S.U.A. retrogradează în „divi
zia secundă", deși în meciul de 
la Hartford a prezentat o for
mație considerată de specialiști 
foarte puternică. John McEnroe 
s-a arătat dezolat de această 
contraperformanță. dar a decla
rat că speră să fie chemat din 
nou să joace în echipa S.U.A. 
pentru a contribui la revenirea 
acesteia în prima grupă valo
rică.

FORMULA 1

MUNCHEN, (Agerpres). „Ma
rele Premiu al R. F. Germa
nia" la automobilism — For
mula 1 s-a încheiat pe circui
tul de la Hockenheim cu vic
toria pilotului brazilian Nel
son Piquet („Williams-Honda"), 
cronometrat pe 299,068 km în 
1.21:25,091 (medie orară 220.394 
km). Pe locurile următoare s-au 
situat suedezul Stefan Jo
hansson („McLarren-Porsche") și 
brazilianul Ayrton Senna („Lo- 
tus-Honda").

în clasamentul Campionatului 
Mondial al piloților, pe primul 
loc se află Nelson Piquet, cu 
39 p, urmat de Ayrton Senna — 
35 p, Nigel Mansell (Marea 
Britanic) — 30 p. Alain Prost 
(Franța) — 26 p etc.

ACTUALITATEA SAHISTA
VARȘOVIA, 28 (Agerpres). 

în runda a 8-a a turneului in
ternațional feminin de șah de 
la Nalenchowe (Polonia), maes- 
tra româncă Eugenia Ghindă a 
cîștigat la Erenska. Novik a 
pierdut la Baumstark. Partidele 
Sikora — Gavrilakis, Muslimova 
— Hajkova, Kaczorovska — 
Vasanti s-au încheiat remiză.

atletism • In clasamentul 
pe medalii al campionatelor Asiei, 
competiție ce s-a desfășurat la 
Singapore, pe primul loc s-a si
tuat echipa R.P. Chineze — cu 
21 medalii de aur, 13 de argint șl 
8 de bronz, urmată de Qatar — 
5—2—1. In ultima zi a concursu
lui, proba feminină de 1 500 m a 
revenit sportivei chineze Yang 
Liuxua, în 4:19,29. • Edwin Mo
ses a terminat învingător In pro
ba de 400 m garduri din cadrul 
concursului de La Gateshead 
(Anglia), fiind cronometrat tn 
48,84. In cursa de 100 m, primul 
a trecut linia de șoslre britanicul 
Allan Wells, înregistrat în 10,38. 
• In cadrul concursului de la 
Durham (S.U.A.) și-a făcut re
intrarea tripla campioană olim
pică Valeri Brisco (S.U.A.), în
vingătoare în proba de 200 m. 
cu timpul de 22,28.

BASCHET <» Turneul pentru 
juniori de la Dlmltrovgrad (Bul
garia) s-a încheiat cu succesul 
formației Iugoslaviei, care a dis
pus, în finală, cu 82—75 (42—30) 
de echipa Italiei. In întilnirea 
pentru loqul 3, selecționata Gre
ciei a întrecut cu 69—67 (29—32)
formația Uniunii Sovietice.

box • In cadrul unei gale 
desfășurate la Miami (S.U.A.), 
pugilism! columbian Miguel Lora

PE SCURT
și-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria cocoș (ver
siunea W.B.C.), tavlngîndu_l prin 
abandon în repriza a 4-a pe me
xicanul Antonio Avelar. Meciul 
fusese prevăzut pentru 10 reprize.

haltere • In cadrul unul 
concurs disputat la Rangoon, hal
terofilul clunez Lt Jlnhe a sta
bilit un nou record al Asiei la 
categoria 67,5 kg, rldicînd. la sti
lul smuls, o halteră cîntărind 
143,5 kg.

ÎNOT • In Campionatele de 
natație ale 'S.U.A., Janet Evans 
a stabilit un nou record mondial 
în proba de 800 m : 6:22,44.

SCRIMA • Ultima probă a 
Campionatelor Mondiale de la 
Lausanne, cea de sipadă pe echi
pe, s-a încheiat cu victoria for
mației U.R.S.S., care a întrecut 
tn finală cu 8-7 selecționata R.F.G.

TENIS • Rezultate din primul 
tur al competiției, „Cupa Fede
rației*, turneu pe echipe, ce se 
dispută la Vancouver (Canada) : 
Cehoslovacia — Suedia 3—0 ; R.F. 
Germania — Hong Kong 3—0 ; 
Argentina — Elveția 3—0; U.R.S.S. 
— Israel 3—0 ; Coreea de Sud — 
Norvegia 2—1 ; Iugoslavia — Po
lonia 2—1 ; canada — Olanda

3—0 ; Noua Zeelandă — Brazilia 
2—1.

TIR • Alțl învingători la C.E. 
de la Lahti: talere aruncate din 
șanț (f): Roberta Pelosi (Italia) — 
1186 t.d. ; talere aruncate din 
turn : Svetlana Demina (U.R.S.S.)
— 194 t.d. ; pușcă (800 m) calibru 
mare — Malcolm Cooper (Anglia)
— 597 p.

VOLEI • La Nagoya (Japo
nia), într-un meci internațional 
masculin, echipa Japoniei a în
vins cu scorul de 3—0 (16—7,
16—14, 15—12) formația Franței. « 
Finala turneului feminin de la 
Moscova a fost cîștigată de echi
pa U.R.S.S., care a întrecut cu 
scorul de 3—0 (4, ÎS. 10) selec
ționata S.U.A, In meciul pentru 
locul 3, R.P. Chineză a dispus 
cu 3—2 de Japonia.

în clasament, pe primul loc 
a trecut din nou Eugenia Ghin
dă cu 6 puncte, urmată de E- 
renska și Hajkova cu cîte 5,5 
puncte, Sveczik — 4,5 p (1) etc. 
Pînă la încheierea turneului 
mai sînt de disputat 3 runde

BUDAPESTA. 28 (Agerpres). 
După șapte runde. în turneu) 
interzonal de la Szirak (Unga
ria) în fruntea clasamentului 
se află marele maestru sovie
tic Aleksandr Beliavski cu 5 p 
(1). urmat de Liubojevici (Iu
goslavia), Nunn (Anglia). Hjar-

tarson (Islanda) cu cîte 5 punc
te. Salov (U.R.S.S.), Milos (Bra
zilia), Portisch (Ungaria) — 4,5 
p etc. Mihail Marin (România), 
care în runda a 7-a a pierdut 
la Nunn. ocupă locul 11 cu 3 p.

BIEL, 28 (Agerpres). în tur
neul internațional de la Biel. 
după 10 runde, lider al clasa
mentului este Boris Gulko — 
6.5 p. urmat de Campora și 
Hort 6 p, Romanișin — 5,5 p 
etc. în runda a 10-a Romanișin 
a remizat cu Gulko, egalitatea 
fiind consemnată în partida 
Campora — Hubner.

IUGOSLAVIA, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ 
DE JUNIORI LA POLO

ATENA. 28 (Agerpres). în fi
nala Campionatului European de 
polo pe apă pentru juniori, de 
la Atena, echipa Iugoslaviei a 
întrecut cu scorul de 8—7 for
mația U.R.S.S.. iar in meciul 
pentru locul 3 selecționata R. F.

Germania a învins cu 7—6 re
prezentativa Ungariei.

Alte rezultate înregistrate în 
partidele pentru clasament : 
Bulgaria — Italia 5—4 ; Olan
da — Grecia 9—6 : Spania —• 
Franța 13—7.

CINCI TINERE ROMÂNCE
tU'mare iin pag I)

internațional. Mai ales că trei 
din cele cinci sportive prezen
te la Roma au drept de parti- 

' cipare și la ediția viitoare !
Ce se poate spune despre 

fiecare din cele cinci în par
te? (Singurul nostru băiat în 
competiție. Laurențlu Nicoles- 
cu, a evoluat slab, nereușind 
nici o calificare în finalele A). 
Livia Copariu a izbutit o pre
mieră pentru înotul sibian — 
trei medalii de bronz, plus 
.,argintul" cu ștafeta de 4X200 
liber. Ea a demonstrat limpe
de că e o sprinteră de rasă, 
„mergînd" din record în re
cord, la 50, 100 sau 200 m li
ber continuînd să coboare 
spectaculos scara timpului, Li
via a fost învinsă acum (să 
nu omitem un amănunt : Da
niela Hunger, marea speranță 
a puternicei școli de natație 
din R.D. Germană, de pildă, 
are un an mai mult, ceea ce 
contează, nu-i așa, la juniori), 
dar, nu ne îndoim vreo clipă, 
tot viitorul îi aparține. Ei, 
celorlalte medaliate la C.E., 
dintre care Alexandrina Croi
torii a semnat, de asemenea, 
o premieră, dar pentru Brăila 
„argintul" și „bronzul" din 
cursele de spate argumentînd 
investiția de încredere în a- 
ceastă foarte posibilă conti
nuatoare — tot în vîrstă de 
14 ani — a tradiției în pro
cedeul primelor succese ro
mânești la mari ompetiții. De 
aceeași vîrstă. Corina Dumitru 
duce la Brașov două medalii 
de argint, una de la 200 flu
ture, cealaltă de la ștafetă. 
Pregătirea ei. de o bună bu-

AU (NOTAT MAI REFcUE
cată de vreme în cadrul cen
trului olimpic băimărean, dă, 
iată, roadele așteptate, ca și 
a Liviei Copariu la Reșița, 
apoi la Ploiești. Au urcat din 
nou pe podium la „europene" 
Andreea Sighiarto și Ramona 
Tersanschi, ambele de la 
C.S.M.Ș. Baia Mare. Prima 
și-a... păstrat „argintul" la 200 
m spate, înotînd mai repede 
cu peste două secunde față de 
’86. a fost medaliată și la 200 
m mixt, cu record național de 
junioare, a contribuit la alt 
record, al cvartetului de 4X200 
m liber. A doua maramure- 
șeancă pare urmărită efectiv 
de neșansă : ea trebuie să se 
mulțumească cu ..argintul" 
ștafetei (în care a avut cel 
mai bun timp, în ultimul 
schimb), pentru că la 400 liber 
a pierdut podiumul la sutimi 
de secundă, după ce a „ple
cat" 1:03,3 și a sosit 1:02,8, jar 
la 200 sau 800 m, deși și-a îm
bunătățit performanțele prece
dente, nu a sosit între primei 
trei, autoare a unor rezultate 
cu totul remarcabile. Cu cali
tățile sale, Ramona nu trebuie 
să dezarmeze. In fond. nici 
Noemi Lung nu a fost meda
liată la „europene", ca junioa
ră...

Vorbind despre înot, să nu 
uităm însă că primul trofeu la 
Roma a venit, pentru delega
ția noastră, din partea... sări
toarei în apă Daniela Popa. 
„Argintul" cucerit de orădean- 
că la platformă reprezintă, ne 
place să credem, semnul unor 
schimbări de fond în mica lu
me de la noi a acestei disci
pline sportive.

„ORA DE
Cum campionatul Franței a șl 

început, între primele din Eu
ropa (el șl cel austriac), vă pro
punem un scurt popas pe „he
xagon", spre a vă aduce Ia cu
noștință, lie șl în trecere, nou
tățile de ultimă oră din, „divi
sion I“. Să notăm mai iutii că, 
in raport cu alte sezoane, mo
dificările de loturi au fost in 
această vară mai numeroase ca 
orlcînd, ultimele rezultate Inter
naționale ale „cocoșului galic", 
între oare ieșirea din cursa pen
tru „Euro ’88“ (Franța fiind 
campioana continentală en ti-

Paris Saint Germain iș: pune 
mari speranțe in Ray Wilkins

ENGLEZĂ"
tre !), determinând tendința de 
întărire a campionatului. Para
doxal însă. Bordeaux și Marsei
lle, locurile 1 și 2 anul trecut, au 
apelat la nume mai puțin cu
noscute, cu excepția lui Klaus 
Allots, care, semnând pentru 
Marseille, a devenit coechipier cu 
compatriotul său Forster. în rest, 
irlandezul O’Boyle (Li-nfield) în 
garnitura lui Aim6 Jacquet, care 
l-ar pierdut pe Battiston (plecat 
la Monaco), precum și două 
transferuri „exotice** pentru 
Olympique : sen egalezul Fall și 
tahitianul Apriou.

Forțe proaspete, și de calibru, 
’a Monaco, unde ștefan* Covaci 

l fost numit director tehnic, lă- 
ând postul de antrenor tînăru- 
ui (58 de ani) Arsene Wenger : 

englezii Hoddle (de la Totten
ham) și Hateley (de la Milan). 
Monaco s-a despărțit de dane
zii Lerby (de acum la Eindhoven) 
și Busk (la Austria Viena), re- 
lunțînd și la Btjotat (pentru 
Bordeaux). Intr-o măsură mai 
nare ca altădată, jucătorii bri
tanicii au luat drumul Franței. 
Au mai traversat Canalul Mînecii 
roșcovanul Mo Johnston, cedat 
de Celtic Glasgow lud Nahtes 
(de unde Olarticoechea s_a în
tors la Argentinos Juniors), și 
flay Wilkins, 31 de ani. 82 de 
selecții în reprezentativa Angliei, 
care a optat pentru Paris Saint 
Germain. In acest cadru, nici nu 
e de mirare că „l’Equipe** a ti
trat „Divizia I e la ora de en- 
gleză“ ! încă un polonez, pe lin
gă Zgutczynski, la Auxerre, 
Waldemar Matysik de la Goral-k 
Zabrze, precum și un argentinian 
bine cotat, Calderon (fost la Be- 
tis Sevilla), tn lotul lui P.S.G. 
Nici chiar Metz n-a stat cu mâi
nile încrucișate, asigurîndu-și ser. 
viciile internaționalului brazilian

f'OTBAL

Josimar, în timp ce, la Nice, 
noul antrenor Bjekovicl (care
I- a Înlocuit pe Serafin), a ți
nut cu tot dinadinsul, și a reu
șit, să-l aibă ca „libero** pe co
naționalul său Elsner, fost la 
Steaua Roșie Belgrad. în schimb, 
Brest nu i-a mai putut reține 
pe Julio Cesar (care a optat pen. 
tru noua promovată Montpellier) 
și pe Brown (trecut la Real 
Murcia), străduindu-se să-i facă 
uitați prin transferurile lui ITi- 
gualn (Boca Juniors) și Tvet- 
kovici (Steaua Roșie). La Matra 
Racing Paris (fost Racing Club), 
sosirea antrenorului Artur Jorge, 
aureolat de izbînda lui Porto în 
C.C.E., a produs mare agitație, 
jucătorii, în frunte cu Bossis și 
Francescoli (uruguayanul a evo
luat excelent la recenta „Copa 
di America*4), protestând la nu
mire și alcătuind o petiție pen
tru menținerea în post a lui Vic
tor Zvunka. Conducerea clubu, 
lui a fost însă fermă, menținîn- 
du-și punctul de vedere.

Notând rezultatele din etapa a
II- a, Auxerre — Bordeaux 1—3, 
Marseille — Cannes 3—0, Lens — 
Monaco 1—3, Nantes — Brest
1— 0, Le Havre — Niort 3— 0, 
Montpellier — P.S.G. 4—1 !, 
Nice — Lille 2—1., Toulouse — 
Lâval 1—0, Matra — St. Etienne
2— 1 și Metz — Toulon 2—0, presa 
franceză e circumspectă, existând 
(și) posibilitatea ca „invazia** 
fotbaliștilor străini să pericliteze 
și mai mult capacitatea de re
prezentare internațională a „co
coșului galic*4. Firește, însă, ver
dictele se amină.

Ovidiu IOANIȚOAIA
---------------------------------------------------- ȘTIRI • REZULTATE------------------------------------------------------

• în cadrul turneului de ia 
Grdningen, la care participă și 
F.C. Malines, Werder Bremen a 
întrecut echipa locală cu 3—1 
(2—0). • Prin golurile marcate 
de Zavarov și Kuznețov, Dinamo 
Kiev a dispus cu 2—0 (1—0) de 
Ț.S.K.A. Moscova, într-un meci 
din campionatul U.R.S.S. con- 
tind ca restanță din etapa a 
15-a. • Formațiile Empoli (pri
ma divizie) și Triestina (divizia 
a doua) au fost penalizate cu 
cîte 5 puncte pentru sezonul

1587/88, a anunțat federația ita
liană. Măsura a fost luată de
oarece echipele respective au re
fuzat, în campionatul încheiat, 
să susțină o partidă directă cu 
Implicații asupra promovării și 
retrogradării • Manchester Uni
ted a întâlnit, în Danemarca, pe 
Naestved. Englezii au cîștigat cu 
2—0. • Federația din Malta se 
pregătește să inaugureze un 
complex tehnic integrat stadio
nului național ..Ta Qali“ din La 
Valetta. în cadrul lui va func
ționa și prima școală de antre

nori din țara respectivă • Mer
thyr Tydfil, care va reprezenta 
Țara Galilor in Cupa Cupelor, e 
o echipă numai pe jumătate cu 
statut amator. Intre jucătorii ei, 
se numără și fostul atacant al 
„naționalei** Angliei, Bob Lat- 
chford. Stadionul local, „Peny. 
darren Park**, nu are decît 1 500 
de locuri (la o populație de 
25 000) și se depun, în prezent, 
mari eforturi pentru lărgirea și 
modernizarea lui, în vederea me
ciului cu Atalanta Bergamo din 
Cupa Cupelor.


