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|Pe velodromul Dinamo1 FINALE FOARTE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, miercuri, 29 iulie, 
o vizită de lucru pc ȘANTIE
RUL CENTRALEI NUCLEA
RO-ELECTRICE DE LA CER
NAVODA. obiectiv de cea mai 
mare însemnătate pentru pro
gresul economic și social al 
(arii.

Constructorii, cărora li s-au 
alăturat mii de oameni ai 
muncii din Cernavodă, din lo
calitățile învecinate, au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o emoționantă primire. Prin 
ovații si urale puternice s-a 
dat expresie bucuriei si recu
noștinței tuturor celor ce tră
iesc si muncesc în acest ju
deț față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de numele căruia 
sini indisolubil legate mărețele 
împliniri pe care le trăiește 
țara. Cei prezenți au aclamat 
cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu si Po
porul !“, „Ceaușescu — munci
torii !“, „Stima noastră și min- 
dria, Ceaușescu — România !“, 
purtau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei 
Elena Ceaușescu, fluturau ste- 
gulete tricolore si roșii.

Ităspunzind cu prietenie ma
nifestărilor de înaltă prețuire 
ale celor prezenți, secretarul 
general al partidului le-a adre
sat un salut călduros si cele mai bune urări.

Vizita a prilejuit o examinare 
aprofundată a stadiului con
strucției primei centrale nu- 
clcaro-electrice a tării, prevă
zută cu 5 reactoare, fiecare a- 
Vînd o putere de 700 MW.

La această analiză au luat 
parte tovarășii Ion Dincă, Silviu 
Curticeanu, loan Petre, Gheorghe 
Petrescu, precum si miniștri, 
specialiști din institutele de 
cercetare si proiectări, din ma
rile intreprinderi industriale 
care contribuie Ia realizarea a- 
ccstui important obiectiv energetic al țării.

In cadrul dialogului de lucru, 
secretarul general al partidului 
a lost informat despre măsu
rile luate în direcția asimilării 
și livrării Ia termen a mate
rialelor, utilajelor si echipa
mentelor necesare construcției 
centralei, creșterii gradului de 
integrare în fabricație in tara 
noastră a unor asemenea agre
gate ce intră în componenta 
centralelor nuclearo-clectricc.

S-au vizitat reactorul si sala 
de mașini a primului grup e- 
nergetic, înfățișîndu-se, cu a- 
ccst prilej, o dată cu stadiul lu
crărilor, o serie de tehnologii 
noi de montarea echipamente
lor nuclearo-electrice, cu res
pectarea strictă a normelor si 
practicilor internaționale în a- 
cesl domeniu.

In timpul vizitării celui de 
al doilea reactor, s-a putut 
constata că lucrările de con
strucție au fost, in cea mai 
mare parte, finalizate, creîn- 
du-se, astfel, condiții pentru 
extinderea operațiunilor de 
montaj.

în continuare au fost vizitate 
celelalte unităti ale centralei, 
aflate în diferite stadii de e- 
xecuție.

în discuția cu miniștrii, cu 
specialiștii și ceilalți factori, 
tovarășul' Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se acționeze. în con
tinuare, pentru accelerarea rit
mului lucrărilor de construcție 
pe șantier, pentru scurtarea 
ciclurilor de montaj în vederea 
recuperării rămînerilor în ur
mă, astfel incit Centrala nu- 
clearo-electrică de Ia Cerna
vodă să inceapă să producă în 
cel mai scurt timp posibil.

In timpul vizitei au fost a- 
nalizate, de asemenea, unele 
probleme privind asigurarea u- 
nor condiții tot mai bune de 
viață si de muncă constructo
rilor. celor ce vor lucra la a- 
ceastă centrală nuclearo-elcc- 
trică, tuturor locuitorilor orașului.

La sfirșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a felicitat 
pe constructorii Centralei nu
clearo-electrice de la Cernavo
dă pentru rezultatele obținute 
pină acum.

Secretarul general al parti
dului si-a exprimat convingerea 
că oamenii muncii de pe acest 
șantier, organele si organizați
ile de partid vor face totul 
pentru ca Întreaga centrală de 
Ia Cernavodă să producă ener
gie electrică intr-un timp cit 
mai scurt.

îndemnurile și urările secreta
rului general al partidului au 
fost primite cu deosebită satis
facție de cei prezenți, care l-au 
asigurat că vor acționa, cu dă
ruire si abnegație, în spirit re
voluționar, pentru realizarea 
exemplară a importantei sar
cini ce le-a fost încredințată — 
construirea primei centrale nu
clearo-electrice a tării.

ATRACTIVE
Pe velodromul Dinamo din 

Capitală au continuat ieri în
trecerile viteziștilor, partici- 
panți la finalele Campionatelor 
Naționale si ale Daciadei.

La seniori, în semifinale, la 
4 000 m. urmărire individuală, 
s-au întîlnit: V. Mitrache (Di
namo) 4:54,0 — Gh. Kleinpeter 
(Voința Arad) 5:09,7 și D. Ră- 
cășan 4:55,9 — L. Kovacs (ambii 
Dinamo) 4:57,5. în finala pen
tru locurile 1—2: V. Mitrache 
4:54,5 a dispus de D. Răcășan 
4:56,8. iar 
Kleinpeter 
frumoasă 
L. Kovacs 
1. Vasile 
national si cîștigător al finale
lor Daciadei. 2. D. Răcășan, 3. 
Gh. Kleinpeter, 4. L. Kovacs. 
5. Ol. Celea (Steaua). 6. S. O- 
prescu (I.M.G.B.).

în proba de urmărire echipe 
juniori mari. în finala mică- e- 
chipa CSȘ1 a cîștigat prin ne- 
prezentarea echipei Dinamo, 
iar în finala mare Voința Bucu
rești (Vasile Dumitru, Paul 
Radu, Ionut Balea, Emil Pana-

în finala mică: Gh. 
5:04,8 a reușit o 

victorie în fata lui 
5:09,4. CLASAMENT: 

Mitrache, campion

I... ......
g che) 4:53,3 a dispus de Stirom 
Ș (5:06.3). devenind cîștigătoare a 

campionatelor. întrecerile ju- 
5; niorilor au continuat cu desfâ- 
-2 șurarea probei de viteză. în 
g care. în serii, s-au înregistrat 
sî următoarele rezultate: AI. Ivan 

(CSȘ-1) 14,0 — M. Pir joi (Dina
mo), I. Balea 12,1 — M. Dima 
(Stirom). C. Lazăr (Dinamo) 
12,7 — B. Constantin (Voința). 
P. Radu (Dinamo) 14,7 — G. 
Paraschiv (CSȘ 1). C. Toma 
(CSȘ1) 13,5 — N. Minea (Sti
rom) și A. Radu (Voința) 12,6 
— M. Simion (Stirom). în sfer
turi se vor întîlni Al. Ivan —

0 A. Radu, I. Badea — C. Toma. 
ÎȘ C. Lazăr — M. Simlon și P. 
g: Radu — M. Dima. (II. S.)
f :--------—
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Mai mici și mai mari, cu voioșie spre același țel: un loc pe . 
„tabloul" Campionatelor Naționale ale copiilor...Foto: Iorgu BĂNICĂ

Reportajul nostru

tillll DE COPII PE 40 DE TERENURI 
TENIS AEE CAPITALEI

A zecea acțiune de selecție organizată de Centrul republican 
pregătire • Primii 32 la fiecare categorie de vlrstă vor lua 

parte la Campionatele
In plină vacanță, peste 600 

de copii din intreaga țară sini 
prezenți in aceste zile la Cen
trul republican de tenis din 
Capitală, unde are loc cea de 
a zecea mare acțiune de selec
ție. Am putea spune, astfel, 
că in timp ce „bacalaureații" 
așteaptă cu nerăbdare rezulta
tele la examenele de admitere 
in facultăți, copiii veniți la 
selecție vor să știe dacă aceas
tă severă verificare a pregăti
rii le va permite să-și înscrie 
numele pe tablourile „națio
nalelor" rezervate lor (8—15 
august, Satu Mare). Pentru că, 
iată, spre deosebire de prece
dentele nouă acțiuni de selec
ție (care se făceau pe ani: 
9, 10, 11, 12, 13 și 14), cea la
care sintem martori acum își 
propune ca prim obiectiv o 
triere a valorilor pentru Cam
pionatul Național al copiilor,

©
de

Naționale ale copiilor 
primii 32 la categoriile 8—10, 
11—12 și 13—14 ani urmind 
să-și cucerească dreptul de a 
concura pentru titlul — atit 
de dorit de fiecare — 
pion al țării,

Centrul republican 
este centrul întregii 
„Este un interes cum 
nu am văzut pentru 
de selecție pe care le organi
zăm în. fiecare an, începînd din 
1983“ — ne spune antrenorul 
coordonator al Centrului, Ale- 
xe Bardan.

Coborim pe terenuri. întâl
nim nume devenite intre timp 
foarte cunoscute în tenisul 
nostru intern, iar unele și în 
cel internațional, tocmai pen
tru că o parte dintre copii au 
urmat această școală de învă
țare intensivă a „sportului alb". 
Dinu Pescariu (TCB) a cîști- 
gat două locuri II la un pu
ternic turneu internațional din

de cam-
de tenis 

acțiuni. 
de mult 
acțiunile

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE KARTING
Kartodromul din Galați a 

găzduit cea de a IlI-a etapă 
a Campionatului Național de 
viteză pe circuit, într-o bună 
organizare, dublată de ambi
ția cu care și-au apărat șan
sele cei 164 de concurenți din 
32 asociații sportive și cluburi 
din țară. Iată cîștigătorii .:

50 cmc, juniori — M, Stan 
(CJAK IR A Tecuci) ; 50 cmc, 
cădeți — M. Muntean (Danu-

bius Galați) ; 50 cmc, națio
nal — A. Tănase (Danubius) ; 
80 cmc — C. Rusu (Unirea 
Tricolor) ; 125 cmc — L. Ște
fan (Metalul Tg. Secuiesc) ; 
250 cmc — St. Moldovan (IPA); 
echipe : Unirea Tricolor- Bucu
rești. (T. SIRIOPOL, coresp.).

Bulgaria, iar anul trecut a de
venit campion al țării la 11—12 
ani (antrenor: Liviu Vasllcs- 
cu) : Andrei Pavel (CSȘ 2 
Constanța), revenit recent de 

Centro" din Portu- 
ocupat locul II la 
primul la dublu, cu 
(antrenor ■: Viorel

la „Oupa 
galia, a 
simplu și 
Pescariu

ton GSVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)

Din nou victorii la Balcaniadă...

J. IU. U. ’87, un examen trecut cu succes

DOUĂ ÎNOTĂTOARE (7 medalii de aur)
CIT UN LOT ÎNTREG!

O Noemi Lung și Anca Pâtrășcoiu, deschizătoare de 
pîrtie • Noile recorduri mondiale universitare și 
apropiatele Campionate Europene • Gimnastele 
noastre s-au numărat printre protagoniste, fără, însă, 

□ străluci (așa cum ne ob'șnuisem)

întrucît primul 
reportai al Univer
siadei ’87, trans
mis de la fata lo
cului chiar în ziua 
deschiderii oficia
le. era ilustrat cu 
o fotografie ce în
gemăna loturile 
noastre de înot si 
gimnastică. avî.nd 
mențiunea că aș
teptam de la aces
tea. ca si de la 
ceilalți sportivi ro
mâni. comportări 
valoroase, la înăl
țimea prestigiului

er;t de-a lungul edițiilor pre
cedente. acum încheiem cu înotul 
și gimnastica suita retrospective

Noemi Lung, în plin e- i 
fort, spre una dintre me
daliile Universiadei ’87

Foto : S. ZUPANOVIC

Zagreb. Precizînd că reprezen
tanții acestor două importante 
discipline olimpice — dar. mai 
ales. înotul feminin — au răs
puns prin fapte așteptărilor, 
contribuind (ce-i drept, unii 
mai mult, alții mai puțin...) la 
zestrea de medalii a delega
ției universitare românești.

Vorbind de contribuția îno
tului. să precizăm de la în
ceput că el a avut un rol deo
sebit. In primul rind, prin ca
racterul său mobilizator pen
tru intreaga delegație aflată in 
satul Universiadei. Sava. me
daliile cuvenite învingătoarei 
Ia 200 m mixt si 400 m liber 
Noemi Lung, consfințind pri-

P„.,i SlAV'SCU
lor analitice pe marginea ma
rii întreceri polisportive de la (Continuare In pag a 1-a)

...DAR CÎTI DINTRE ATLETII
NOȘTRI JUNIORI VOR AJUNGE 

AUTENTICI PERFORMERI?
Din 1961. de cînd pe Stadionul 

Municipal din Cluj-Napoca s-a 
desfășurat o ediție, așa-zisă 
experimentală, a unei compe
tiții balcanice' pentru atletii 
juniori. , deși întrecerile s-au 
bucurat atunci de un frumos 
succes, a trebuit să mai treacă 
destui ani pînă ce ideea în 
sine a acestei comoetitii a fost 
validată și tradusă în practică. 
Totuși. .Tocurile Balcanice de 
iuniori si-au derulat acum, la 
Pitești, cea de a 18-a ediție 
materializarea. în timp, a u- 
nei idei valoroase, a unor 
preocupări pentru munca a- 
ceasta atit de încărcată dc 
semnificații de a descoperi si 
•de a pregăti noi si noi talente, 
tineri apti a aborda cu succes 
marca performanță atletică.

De-a lungul anilor, prin mun
ca neobbsită a antrenorilor care 
se ocupă cu precădere de pre
gătire.,. tinerelor cadre de atleti. 
ca si prin strădaniile elevilor 
lor. au fost realizate perfor
mante dintre cele mai remar
cabile. Juniorii români au cîs- 
tigat. nu o dată, titluri balca
nice pe care apoi le-au ono

rat si prin clasări meritorii la 
Campionatele Europene sau 
chiar Campionatele Mondiale. 
Cel puțin în ultimii doi ani. 
la Izmir si acum la Pitești, 
ațleții noștri iuniori au domi
nat consistent întrecerile. nu 
doar prin numărul victoriilor 
și prin locurile de pe podiu
mul de premiere, cit mai ales 
prin valoarea unora dintre per
formante. realizate îndeosebi în 
întrecerile feminine. Dar Izmi- 
rul și Piteștiul nu sînt ediții 
izolate in ansamblul competi
ției. căci si altă dată, chiar 
dacă atletii noștri n-au obți
nut tot atîtea victorii s-au a- 
flat mai mereu în frunte. Ce 
demonstrează aceasta altceva 
decît impresionantul izvor de 
cadre de care dispune atletis
mul nostru, marele număr de 
talente care există de-a lungul 
și de-a latul țării ? Este recu
noașterea în fapt că în Româ-

Romeo VILARA

(Continuare in pag 2-3)



NEVOIA DE GIMNASTICA
Așezate pe podea. In fata 

stativului cu urzeala ce co« 
boară de sus. din apropie
rea tavanului, pe o lățime 
de cîțiva metri, lucrătoarele 
din secția covoare a între
prinderii județene de pro
ducție industrială si prestări 
servicii Constanța, migălesc 
fir cu fir cu o dexteritate 
care impresionează plăcut 
privirea. In fata fiecărui 
stativ stau în linie cîte 3—4 
alegătoare în aceeași pozi
ție incomodă, mereu aple
cate pe lucru, concentrate 
și uimitor de îndemînatice. 
Te miri de precizia și vi
teza cu care detașează din 
păienjenișul urzelii un anu
me număr de fire pentru 
a le șerpui printre ele apoi 
pe cele de lină, multe si 
de diverse nuanțe... Ne a- 
flăm. cu cîteva minute îna
inte de pauză. în vizită la 
această unitate cu specific 
feminin, pentru a asista la 
exercițiile de gimnastică la 
locul de muncă. Oaspeții — 
mai multi activiști sportivi 
si medici — s-au risipit 
prin hală, fiecare pe lingă 
un grup de țesătoare care 
îsi văd imperturbabil de 
treabă.

Urmărim cu atenție, timp 
de 2—41 minute, țesătoarele 
de la un covor mare. în 
fază incipientă, deci din po
ziția așezat si încovoiat spre 
In față. La un moment dat, 

' una dintre ele îsi îndreaptă 
! trunchiul cu o grimasă care 

vorbește despre poziția de 
[ lucru. îsi duce mîinile la 

ceafă si-si masează gitul.
[ Mă observă că o privesc 

și-mi aruncă o privire în- 
; trebătoare. „E greu ?", în

treb într-o doară. „întut- 
! deauna e greu pină la pri- 
[ mul întors. Poziția e grea, 
i concentrarea nervoasă mare, 
' mai ales la un model pre- 
i tentios ca ăsta. Heriz 991", 
| răspunde Elena Grigorescu, 
i continuînd să-și maseze gî- 
| tul si să împingă umerii 
i către spate. „Cum adică pri- 
I mul întors mai întreb.
1 „Adică partea asta de jos 
! de tot care ne obligă să 
| siăm încovoiate", 
i spatele meu pe 
[ Doina Eftimie. „Poziția 
i lucru din acest moment 
| vorîzează cifoza". Lîngă 
■ profesoara Lucia Ene.
I prlgă. pledantă cu vorba si 
| cu fapta pentru gimnastica 
' la locul de muncă, face un 
1 gest atît de semnificativ fn- 
' cît l-am si tradus : „Ei, vezi

aud din 
maistrul 

de 
fa- 
ea.
a-

Finalele Campionatelor Naționale și ale Daciadei la navomodele

MINI-FLOTA, MAXI-PERFORMANȚE
Pe excelentele poligoane de pe 

rful Șiret, amenajate 1a admira
bila bază de agrement a munici
piului Bucău. s-au desfășurat fi
nalele Campionatelor Naționale șl 
ale Daciadei Ia navomodele, la 
care au participat reprezentanții 
a 25 de asociații și cluburi spor
tive din București șl din 14 jude
țe ale țării.

tn urma unor interesante șl a- 
iraetive dispute, la care au fost 
prezenți, timp de cinci zile, peste 
170 de sportivi calificați din fa
zele județene, membrii comisiilor 
de examinare a construcțiilor șl 
juriul au decernat — pentru cele 
două grupe de concurs (navomo- 
dele machete funcționale liber 
lansate și navomodele teleghida
te) care au cuprins 15 clase di
ferite — la echipe trei titluri se
niorilor și tot atîtea juniorilor, 
iar la individual 15 titluri primei 
categorii șl alte 1B celeilalte.

De pe tabelul sinoptic al com
petiției, In prim-plan apar succe
sele înregistrate de doi eoncu- 
rențl: la seniori, de Vasile Petra- 
che, de la ICEMENERiG București, 
care a reușit să uree pe prima treaptă a podiumului de premiere 
de cinci ori, Iar ta juniori, de 
Daniel Durdun, de la Voința Re
ghin, care și-a adjudecat de două 
ori locul Ț și s-a clasat în alte 
trei rânduri al doilea. Datorită 
lor, în special, tntr-uin clasament 
„al primilor trei", secțiile din 
care fac parte s-au plasat tn fruntea Întrecerilor: la seniori, 
ICEMEnerg, cu șase locuri I, 
două locuri n șl un loc m (toa
te 1a individual) șl Voința Reghin 
la juniori, de cinci ori prima (din 
care de două ori 4a echipe), de 
trei Ori a doua și o dată a treia.

„Datorită unor bune condiții de Întrecere — asigurate prin grija C.J.E.F.S. Bacău. consiliului 
popular municipal și Comisiei Ju
dețene de specialitate — finalele 
din acest an au permis obținerea 
multor recordur1 naționale, în 
curs dc omologare la Comisia 
tehnică a federației noastre", 
ne-a precizat vicepreședintele 
F.R. Modelism, viceamiral (r) 
Gheorghe Sandu. „Competiția — a 
continuat interlocutorul — a constituit șl un excelent prilej de a- 
firmare a capacității noilor mo
toare termice de 2,5 cmc șl de

Sergiu

r

(Urmare din pag. 1)

am dreptate cînd spun 
' tot cu un 

„Dar cine n-a spus

C.S.Ș. 2), Constanța (Farul și 
2), Chimia Năvodari si Rulmentul 
au ținut să fie prezente la a- 
a doua ediție a competiției. Suc-

DIN NOU VICTORII IA BALCANIADA...

că 
că..." Răspund 
gest: 
că... 7“

Puțin mai tîrziu. tremurul 
urzelii a încetat la toate 
războaiele. E pauză. Tesă 
toarele s-au ridicat, s-au a 
liniat pe interval si. con 
duse de colega lor ma 
tînără. Dumitra Barbu, din 
tr-a XlI-a la seral — încep 
exercițiile de gimnastică. 
Dintre aceste exerciții nu 
lipsesc cele pentru dezmor- 
țirea coloanei, a picioarelor, 
a Ritului (prin mișcări ale 
capului sau masaje recipro
ce ale mușchilor respectivi), 
cele pentru relaxarea dege
telor. de care depinde ran
damentul în muncă. La în
cheierea exercitiilor. am mai 
intîrziat. de vorbă cu o 
fostă atletă, maistrul Amet 
Ncriman, cu ajutorul căreia 
Lucia Ene mărturisea că a 
reușit să introducă la 
I.J.P.I.P.S. gimnastica la lo
cul de muncă, si cu pre
ședinta comitetului sindica
tului pe întreprindere. An
gela Sorcaru. Intîrziere-pre- 
text pentru a trage cu o- 
chiul la efectul exercitiilor. 
Efect vizibil într-un pitiș 
de spor, de vioiciune si a- 
gilitate în mișcări la toate 
țesătoarele. Lucru observat, 
de bună seamă, si de alti 
invitați la acest schimb de 
experiență, activiști sportivi 
din județele apropiate — 
Anica Hîncu (Brăila). Ange
la Carp (Galați). Adela Pri- 
cop (Călărași). O. Panes 
(Ialomița), M. Topolschi 
(Tulcea). —. precum și nu
meroși medici de întreprin
dere constănțeni. Cu toții 
am avut o mostră convin
gătoare despre rolul gim
nasticii la locul de muncă 
atît In creșterea productivi
tății muncii, cît si în scă
derea morbidității, în evi
tarea unor deformați! de 
poziție si în menținerea u- 
nei stări bune a sănătă
ții generale. Mostre care 
pledau concret pentru in
troducerea pretutindeni a 
gimnasticii, pentru conștien
tizarea tuturor celor ce au 
acută nevoie de ea. de e- 
fectele pozitive asupra mun
cii si sănătății lor.

Aurelian BREBEANU

prezentare a prototipului motoru
lui de 3,5 cmc, ambele realizate 
de secția de aeromodele a C.J.E.F.S. Bacău to colaborare 
cu Fabrica de avioane. Așteptăm 
ea la cel de al doilea Campionat 
Național de navomodele vellere 
liber lansate radiocomandate și Ia 
navomodelele de curse cu motoare termice ce se vor desfășu
ra, in perioada 2—« septembrie, la 
Neptun să fie realizați timpi buni, care să se apropie sensibil 
de cei înregistrați in competițiile 
internaționale",

loan NOVAC
CÎȘT1GATORI. GRUPA E (na

vomodele machete funcționale li
ber lansatei), clasa EX, seniori: 
Gh. Lovacz (Voința Arad); ju
niori : M. Vreanu (Voinicelul 
București) ; clasa ES, seniori: Gh. 
Păcurar; juniori: c. Voinea (am
bii Textila sebeș); clasa_EK, se
niori : I. Orosz (ICEmEnerG 
București); juniori: FI. Matei (C.S.U. Galați); clasa EH, seniori: 
C. Kor&my (Voința Arad); ju
niori: M. iaicovld (Șantierele Na
vale Tulcea). Clasament echipe 
seniori: 1. Votoța Arad 370 p, 2. 
CA.U. Galați 365 p, 3. Textila 
Sebeș 245 p; juniori: 1. Șantie
rele Navale Tulcea 655 p, 2. Ce
tatea Giurgiu 652,5 p, 3. Voinice
lul București 350 p. GRUPA F 
(navomodele teleghidate), clasa

600 DE COPII PE 40
(Urmare din pag. 1)

PopK Este prezent un grup 
masiv de jucătoare dinamo- 
viste bucurețtene (antrenor: 
Constantin Cosmescu) : Irina 
Spîrlea, Ruxandra Mățăoanu, 
Aura Zîrnoveanu, Mlrela Ivăn- 
ceanu, precum ți Ștefan Stă- 
nilă de la Progresul (antre
nori : Teodor Frunză și Silviu 
Sperneac). Cătălina Cristea 
(Dinamo București), care a în
ceput 
emerit 
care in 
pliniți, 
țării, Alexandru

tenisul cu antrenorul 
Cristea Caralulis, și 

1985, la nici 10 ani îm- 
devenea campioană a 

Băncilă și

Cîteva secvențe specifice marii recrea 
ții a anului școlar... Prima ne-au ofe
rit-o purtătorii cravatelor roșii cu tri
color care activează în cadrul cercului 
de fotbal al Palatului pionierilor și șoi
milor patriei din Capitală. Adică elevii 
profesorilor-antrenori Dumitru Matei si 
Radu Kădulescu. Știți ciți 7 Aproape 400 ! 
Pe baza de la Lacul Tei a „Palatului", 
cei doi apreciați pedagogi au inițiat un 
campionat al vacanței : pe străzi, pe 
școli ți pe cartiere. Au răspuns „pre
zent 1“ peste 30 de echipe de copii si 
— separat — de... părinți care au ținut 
să fie martori la această mare între
cere fotbalistică a celor mai mici spor
tivi ai Capitalei...

N-au avut decit satisfacții. Unii, vizavi 
de copiii lor. alții de spectacolele vi
zionate. Mai intii, cel din finala pe 
străzi, dintre „Paul Greceanu" si „Ște
fan eel Mare". 3—2 pentru prima echi
pă, 5 goluri, unul mai frumos ca ce
lălalt ! Apoi, finala pe cartiere, dintre 
Colentina și Voluntari. Scor: 4—1. In 
fine, finala pe școli, „28" cu „30". în 
care am consemnat un 2—1 dramatic, 
cu faze la temperatura din precedentele 
zile 1

Antrenorii ne-au îndemnat să notăm 
cîțiva elevi-fotbalisti, poate viitori titu
lari Ia Steaua sau Dinamo : Răzvan 
Ardeleana, Florin Leațchi și Nicolae Ma
rin. O facem cu plăcere, așteptînd con
firmarea...

A doua secvență, la Brașov. Tot o 
capă a vacantei. Aproape o duzină de 
echipe de minirugby din orașul de sub 
Tîmpa (C.F.R.. Școala 19. Tractorul), din 
București (Grivița Roșie, Gloria^ Mașini 
Grele, - —
C.S.S.
Bîrlad 
ceastă 
resul de anul trecut al cupei a fost un

nia se desfășoară, cu rezulta
tele cunoscute, o activitate pro
digioasă la nivelul atletismului 
juvenil, deși, dintr-un bun în- 
cenut. trebuie să recunoaștem 
deschis, că si în această pri
vință există încă foarte multe 
posibilități nevalorificate, des
tul de multe «pete albe" pe 
harta atletismului, localități cu 
numeroasă populație școlară, 
dar unde atletismul este prea 
puțin cunoscut si practicat.

Independent de toate acestea, 
revenind la Jocurile Balcanice 
de juniori, trebuie să consem-

F 1 V (3,5 cmc), seniori: p. O’asz 
(Avîntul Tg. Mureș), clasa F 1 V 
(6,5 cmc), seniori: V. Petrache 
(ICEMENERG); juniori: S. Gazsy 
(Avtotul Reghin); clasa F 1 V (15 
cmc), seniori: I. Suclu; juniori: 
S. Pleseh (ambii Avîntul Tg. Mu
reș) î clasa F 2 A, seniori! H. 
Orban (Voința Timișoara); juniori: 
M. Popescu (Jiul Petroșani); cla
sa F 2 B. seniori: M. Popescu 
(Portul Constanța)! juniori: M. Dragoș (Voința Reghin): clasa 
F 3 E, seniori: p. Abraham (Jiul); 
juniori: D. Durdun (Voința Re
ghin) ; clasa F 3 V, seniori: P. 
Abraham; juniori: S. Gaszy; 
clasa F 1 F (pînă la 1 kg), se
niori: V. Petrache; clasa FIE 
(peste 1 kg), seniori: V. Petrache; 
juniori: D. Hera (C.S.T.A. Bucu
rești) ; Clasament echipe senior!: 
L Jiul Petroșani 1345 p, 2. Avîn
tul Tg. Mureș 640 p, 3. C.S.T.A. București 515 p; juniori: 1. Vo
ința Reghin 625 p, 2. C.S.T„A. 
București 335 p, 3. Fulgerul Giur
giu 230 p. Clasa FSRE (plnă Ia 2 
kg), seniori: V. Petrache: juniori: 
D. Ungureanu: (ICEPRONAV Ga
lați) ; clasa FSRE (peste 2 kg), se
niori: V. Petrache; juniori: D. 
Durdun. Clasament seniori: 1—2. 
C.S.T.T. Brașov șl C.S.T.A. Bucu
rești 160 p; juniori: 1—2.
ICEPRONAV Galați șl Voința Re
ghin 100 p

DE TERENURI DE TENIS
Tralan Georgescu (ultimii doi 
pregătiți de Constantin Dima)
— toți sînt în evident progres, 
ea ți Monica Năstase (TCB, 
antrenor: Gheorghe Chitan), o 

'jucătoare cu o voință extraor
dinari, care iși analizează sin
gură, apoi cu tatăl ei, apoi cu 
antrenorul ce o pregătește, fie
care meci, învățind din gre
șeli ți proprunîndu-ți să toace 
mereu mai bine.

Și această acțiune de selecție
— care ocupă nu mai puțin de 
40 de terenuri (la Centrul „23 
August", la patinoar, la TCB 
etc.) — ne convinge că la ni
velul copiilor există o bună

O fandare com
pletă, executată 
prin surprinderea 
adversarului se 
poate încheia foar
te adesea cu o 
tușă..." explică e- 
levilor săi prof. 
Gh. Bârdan Foto: 
Gabriel MIRON 

îndemn de a răspunde si de data a- 
ceastă invitației micilor rugbyști din 
Brașov (antrenor : Vasile Soporan). caro 
doresc să ajungă mari jucători. Dan Pe- 
țrulă și Roland Werner anunță de pe 
acum pe iscusiți 1 strategi al grămezii 
ceferiste. Un mijlocaș la deschidere si. 
respectiv, un coordonator al pachetului 
de Înaintași, care au făcut deliciul com
petiției.

Micii rugbyști de la C.F.R. Brașov 
au și cîștigat trofeul, printr-un 24—16 
cu adversarii (pe teren, numai) de la 
Gloria București. Finală palpitantă, cu 
6 eseuri, fată de 4 ale învinșilor. în 
care arbitrul principal. Marian Voina. 
divizionar A. a alergat de două ori mai 
mult decît Intr-un meci de seniori... în 
meciul de consolare, „VIII“-uI Griviței 
Roșii, al fostului international 
Bărgăunaș, n-a avut In cel al Chimiei 
Năvodari adversarul așteptat : 21—0 ! Co
piii Litoralului au promis să se revan
șeze cît de curînd. Pentru că si ei or
ganizează o întrecere similară, pînă la 
terminarea vacanței...

Revenim în Capitală. între minimus- 
chetarii asociației sportive Utilajul chi
mic, în fapt — cei mai multi — pio
nieri Ia Școala nr. 104 de pe platforma 
Berceniior. nentru a nota cea de a treîa 
secvență... 200 de viitori sabreri (proba

de specialitate a 
fost sportiv la Stea 
de foc" a selecției 
mism drumul lor s 
tigătorii „Cupei vac 
au obținut o seii< 
la panoul de onoar 
nizației de pionier 
Florian Mersuda și A 
I la Campionatul Rej 
(10—13 ani), perfor 
trecerea juniorilor 
la individual, prin 
la echipe.

Președintele asoc 
chimic, Octavian 1 
Școlii nr. 104 (pri 
au toate motivele 
ceste reușite pe i 
aici vor să le mul 
a vacanței mari, p 
petiții. în Capitală 
stanța (mai exact, 
astfel că bilanțul 1 
la 15 septembrie, 
să fie un prilej < 
legii si profesorii 1 
Aghiniței si tot m

putut oferi un nivel 
rezultatelor lor spor-

năm cu satisfacție marele nu
măr al succeselor dobîndite 
în întrecerea cu egalii de-o 
vîrstă din Albania. Bulgaria, 
Grecia. Iugoslavia si Turcia, 
ceea ce. indiscutabil, constituie 
un prilej de bucurie... Dar. din 
păcate, există un dar ! Ce se 
întâmplă oare cu numeroasele 
talente din rîndurile juniorilor 
în momentul în care aceștia 
pășesc „pragul" categoriei se
niorilor, căci doar puțini, chiar 
foarte puțini dintre ei. reușesc 
să se mai mențină în „cadență", 
restul dispărînd pur si simplu. 
Știm că. odată deveniți seniori, 
acești tineri au de făcut față 
rigorilor vieții studențești, ori 
ale altor activități, si doar prea 
puțini dintre ei (si nu totdeau
na chiar cei mal talentată !) 
izbutesc să asambleze aceste 
cerințe cu cele ale pregătirii 
sportive si competiționale. ast
fel că . sînt destui cei care a- 
bandonează atletismul sau de
vin anonimi, tocmai în momen
tul în care, fiziologic si tehnic, 
ei ar fi 
superior 
tive.

Pentru
Ies. așa. __ ____ _____ _______
anului 1982, cînd Balcaniada de 
juniori a avut loc la Drama, 
in Grecia. Dintre participanții 
de atunci au devenit principali 
performeri al atletismului in
ternațional : iugoslava Slobo- 
danka Colovici la 800 m, bulgă- 
roaicele Zvetla Isaeva la înălți
me si Zvetla Mitkova la disc 
etc. Dintre atleții noștri, cu ex
cepția lui Sorin Matei si. poa
te. Ilinca Mitrea, Ella Kovacs, 
Gh. Freeățeanu si C. Militaru. 
restul ori au dispărut, ori mai 
concurează, dar la un nivel 
mediocru. Ar fi. deci, o temă 
de meditație pentru antrenorii 
noștri, pentru .Colegiul central 
de antrenori, pentru Biroul Fe
derației de Atletism, ori chiar 
nentru organele de resort din 
Ministerul Educației si învăță- 
mîntului. Căci ar fi păcat ca 
atîta muncă, atîtia bani chel- 
tuiți, atâtea și atîitea speranțe 
să se irosească.

exemplificare am a- 
la întâmplare, anuarul

Antrenorii sint, după

bază a tenisului românesc.. Ce 
se întimplă, însă, cînd acești 
copii — sau măcar o parte din
tre ei — ajung la virsta re
prezentării in „Cupa Davis" 
sau in „Cupa Federației"? În
trebarea este justificată, pentru 
că — e clar — rezultatele sînt 
total nesatisfăcătoare la acest 
nivel.
opinia noastră, principalii vl- 
novați.
deci cu _ .
să întreprindă măsuri urgente 
ți eficace. Tenisul românesc 
are resurse, . dar este nevoie 
de mobilizarea capacității pro
fesionale a tuturor factorilor 
implicați în tenis pentru a 
scoate din impas acest frumos 
sport.

Federația de tenis are 
atît mai mult obligația

Adrlan 
Nicolae 
Remus

n Echipele reprezentative 
tineret — feminin și masculin — 
se află la Ankara, unde se des
fășoară Campionatele Baloanice 
pentru această categorie de vîrs
tă, tnoepind de astăzi plnă dumi
nică. Lotul fetelor, pregătit de 
Bogdan Macovel, este format din: 
Carmen Moldovan, Elisabeta Ro
șu și Carmen Frangu — portari; 
Alexandrina Oprea, Adina ion, 
LIdia Butnărașu, Emilia Luca, 
Marilcna Doiclu, Esztera Carape- 
tru, Liliana BioJu, Beatrice Duca, 
Nicoleta Boriceanu șl Marlnela 
Peiruș — jucătoare de cîmp. Se
lecționata masculină, pregătită de 
Oprea Vlase șl Ștefan Birtalan, 
are următoarea componență: Va
sile Cocuz și Livlu Ianoș — por
tari, Barna Akaczos, Denis Chl- 
riac, Nichifor Dobrescu, 
ștot, Flaviu Sîmboan, 
Popescu, Costică Neagu, 
Chiriiă, Sorin Săftescu, Tltus Do- 
nosa, Remus Moldovan șl eristi
cei Bursuc — jucători de cîmp. 
Turneul balcanic reprezintă o 
bună ocazie de verificare a sta
diului de pregătire a echipei re
prezentative de tineret a Româ
niei, în vederea participării la 
Campionatul Mondial, programat 
în luna decembrie, în Iugoslavia. 
Șl pentru că am amintit de C.M., 
prezentăm seriile: A —
R. D. Germană, Spania,
B
Franța, o 
U.R.S.S.
S. U.A, 
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BASCHET. PUBLIC NUMEROS, a tino 
feră emoționantă pe terenul de la „Drep 
cu prilejul încheierii turneului organi2 
de A.S. Mme-Energie (ultima echipă la ca 
a activat regretatul antrenor emerit Cos 
Herold), în colaborare cu Comisia muni 
pală de baschet. Au fost premiate form 
țiile clasate pe primele locuri (L Unii 
Tricolor — antrenor: Cornel Marin, 2. A< 
demia Militară H — antrenor: Pompiliu I 
sere, 3. Sănătatea — antrenar: Vasile B< 
deianu), s-a decernat premiul special (ecJ pei Star, formată din: Andrei Folbert, Mii 
Nedef, Grigore Costescu, Mihai Dimane 
Horațiu Giurgiu, Florin Dudescu ș.a.), s- 
acordat distincții (celui mai vârstnic pai 
cipant, ca spectator, fostul intemațioi 
Sim Sădeanu; celui mai tânăr jucător — 
ani — Luca Diacon eseu de la „Acaden 
H“). Felicitări organizatorilor, fellf’t 
participanților și nădăjduim că inițiati^ * 
sociației sportive Mine-Energie nu vă 
mine... unicat, mai ales că tradition aia 1 ză a baschetului bueureșbean, terenul de 
„Drept4*, a demonstrat, încă o dată, că p 
te fi o gazdă ideală în sezonul esth 
(D. ȘT.)

CICLISM. PROGRAMUL competițiilor 
terne și internaționale Ia care urmează 
participe rutierii noștri este stabilit la 
ceputu-1 fiecărui an calendaristic, după c 
este difuzat tuturor celor interesați, 
funcție de unele motive obiective, calen 
rul competlțional poate suferi modific 
care, firește, trebuie făcute cunoscute ii 
diat, inclusiv reprezentanților presei, p 
tru o promptă și eficienta reflectare a a 
vită ții cicliștilor de performanță. Or, f-e 
rația a uitat de această îndatorire a sa 
informare, neanunțând modificările datt 
de desfășurare ale unor întreceri. Ex<
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PETROLUL 
ȘL. PROBLEMELE
Doi ani de Ia revenirea în 

Divizia A. Petrolul Ploiești a 
avut, fată de componenta va- ' 
lorică a lotului tău. compor
tări mal mult decit onorabile, 
ba chiar peste așteptări, so
sind in prima Jumătate a cla
samentului. ultima oară la un 
pas de Cupa U.E.F.A.. deși re
cunoștea că aceasta este peste 
puterile sale.

Așadar, când totul se termi
nase cu bine, nimic nu Părea 
că va tulbura... apele liniștite 
si Eîndurile suporterilor săi se 
îndreptau spre locuri si mai 
bune în clasament. Si poate că 
așa va fi, DAR...

...De ani și ani. Petrolul pre
feră pentru zilele de pregătire 
montană Sinaia si. din nou. 
hotelul „Păltiniș", unde se află 
și acum. Marti, am găsit-o în 
plin proces de antrenament (cu 
trei ședințe de pregătire pe 
zi). De data aceasta, echipa 
ploieșteană ne-a întîmpinat cu 
multe (si neașteptate) surpri
ze. La cererea sa. Mircea Dri
llca a fost eliberat din funcția 
de antrenor principal si în lo
cul lui a fost solicitat (si a 
acceptat numirea) Constantin 
Moldoveanu, care s-a aflat 
nînă acum la Buzău, la debu
tul său in Divizia A. Așadar, 
după mai bine de 30 de ani, 
Dridoa se desparte de clubul 
cu care si-a contopit numele 
și activitatea, iar după 13 ani 
Costică Moldoveanu. si el plo
ieștean get-beget. revine la e- 
chipa care l-a consacrat ca ju
cător în vremea cînd Penarol 
nu putea să-i uite cele două 
goluri. înscrise la Montevideo.

La venire, Moldoveanu i-a a- 
les ca secunzi, dar cu sarcini 
mai complexe, pe Camil Opri- 
șan, antrenorul juniorilor care 
au ocupat locul trei în cam
pionatul national, si pe Noni 
Lindemberg, cel care de vreo 
zece ani. harnic si modest, a 
ridicat o sumedenie de jucă
tori în cadrul clubului. ,.desi 
cam 200 de copii si juniori au 
la dispoziție doar un modest 
teren", cum ne spunea el. O- 
prișan va lucra si la speranțe, 
iar Lindemberg va face si 
munca de îndrumare cu iunio- 
rii. „Trebuie să ne gînilim la 
viitorul echipei. ca singura 
șansă a noastră", spunea C. 
Moldoveanu. Si medicul e nou. 
Laurenfiu Bulată, la fel de 
tînăr. cel care a colaborat la 
pregătirea excelentei înotătoare 
Tamara Costache. Doar fostul 
ciclist de performantă. I. Bu- 
laru, a rămas pe postul său 
de... maseur ! Si au mai rămas 
Mihai Cristache. inimosul or
ganizator, și Stefan Stanciu. 
din activul obștesc, pe care 
i-am găsit la Sinaia (ultimul, 
în concediu de odihnă). în 
preajma echipei, să rezolve 
ceea ce trebuie de rezolvat a- 
cum. în perioada de pregătiri. 
Dar ne-am dat seama că în ca
drul clubului mai sînt multe de 
făcut în organizare, că se aș-

DE AZI 
SALE DE VIITOR 
teaptă sprijinul numeroșilor 
membri din consiliul clubului : 
acum si nu doar în tribună, la 
meciurile din campionat! 
Marti, antrenamentul a fost 
făcut pe un platou din Poiana 
Țapului, „depistat" de F. C. 
Argeș si Petrolul. O pajiște în
tinsă. dar denivelată. în ju
dețul său. de neînțeles. Petro
lul nu are un teren de antre
nament. pentru că. în ciuda a- 
probărilor forurilor locale, con
tabilul sef de la întreprinderea 
din Sinaia, tovarășul Căpraru. 
n-a vrut să-i lase pe divizio
narii A. echipa-fanlon a jude
țului. să intre pe gazonul sta
dionului local, pentru că strică 
terenul pe care joacă echipa 
„de mare performanță", divi
zionara C Carpati Sinaia. Si 
așa. Petrolul se urcă în auto
buz să joace meciuri DE VE
RIFICARE la Bușteni sau se 
întoarce acasă, pe stadionul 
propriu !?!

Cînd i-am revăzut pe jucă
tori. am constatat că surpri
zele nu s-au încheiat. Mai in- 
tîi. cei prezenti la pregătiri : 
Jipa. Niculescu si Preda (ul
timul dintre ei. doar de 17 ani) 
portari, iar jucători de cîmp : 
Pancu. Stefan. P. Guse. Pitu
lice, Ursea, O. Grigore. Moca- 
nu, Catinca, Hincu, I. Solomon, 
I. Gușe, Ștefănescu, Cr. Ene. 
I. Manea, cei vechi si cunos- 
cuți. Noutățile se numesc Dră- 
gan (revenit de la F.C.M. Bra
șov). Călin (înapoiat după pe
riplul său la Jiul. Victoria si 
Moreni), I. Nicolae (revenit de 
la Steaua Mizil), Ruse (tot de 
la Steaua Mizil). Purcăreată 
(de la F. C. Constanța). A 
plecat Liliac (la Steaua) si în 
locul lui urmează să vină Ilie 
Bărbulescu, dar pînă marți 
seara el nu sosise încă la pre
gătiri (!?) ; au mai plecat Bu- 
tufei (la Moreni). Bălan (s-a 
înapoiat la Filipești) și Clinei 
(la Brazi). Cu lotul ploieștean 
mai sînt si tinerii Panait, Zafi- 
ris, Dima, promițătoare talen
te. ca si Stan, aflat acum la 
Turneul Prietenia. Acesta e 
Petrolul de azi. Ce va face a- 
ceastă echipă în viitorul cam
pionat ? Spunea Moldoveanu : 
„Să nu coboare mai jos, să 
păstreze în jocul său ce a fost 
mai bun. si au fost destule, să 
facă noi acumulări, prin recep
tivitate, disciplină si muncă, să 
elimine carențele din faza de 
atac, ineficacitatea. Mircea Dri
dea a marcat mai multe go
luri decit mine, ca jucător, iar 
eu doresc acum, ca antrenor, 
sigur, cu ajutorul echipei, să-l 
depășesc Ia capitolul eficacita
te. Să vedem. Sîntem în plin 
proces de pregătire, iar me
ciurile de verificare ne vor 
conduce spre cea mai bună 
formulă de echipă, cu jucătorii 
care vor fi în măsură să a- 
plice ceea ce ne propunem".

Constantin ALEXE

ievansarea Campionatelor Na- Velodromul Dinamo, care se 
această săptămînă (progra- 

i luna august) și care, la rjn- 
.ermlnat reprogramarea altor 
m ar fi „Cu.pa F.R. Ciclism11, 

viitoare, șl „Cupa Voința".
14 ANI, Livia Coparlu a tir- 

l 25,93 înregistrat la „europe- 
or Ce la Borna, pe poziția a 
1 mondial la 50 m Uber 1 Ta- 
e, campioană și recordmană a 
5 lideră in acest top, are, la-

cumva de posibilitățile unei 
romane Luminița Dobrescu. 
și celelalte reprezentante ale E. — Andreea Sighiarto, A- 
oitoru, Corina Dumitru, Ra- 
chi — au intrat in ierarhiile 
sau și-au îmbunătățit locu- 

tnă ta iulie. Inclusiv cvartetul 
>er... (G.R.)
TURNEUL INTERNAȚIONAL 

! României, disputat la știrii trecute în sala Ftoreasca, 
incurs au apărut doi sportivi 
me: Tenț. Este vorba despre 
1, campionul național al ca- 
și Alexandru Țenț (62 kg), în 

ani. Dar în familia tehnicia

nului constructor din Oradea Mihal Țenț 
(fost și el luptător) există patru practicant! 
ai luptelor libere: Octavian și Alexandru, 
Mihai (109 kg) și Nicușor — cel mal mic, 
ocupantul locului 3 la finala pe țară de la 
Deva —, deci toți cel patru copil. Tatăl iși 
urmărește de cele mai multe ori flăcăii la 
concursurile din țară, după ce el însuși 
Ie-a transmis primele cunoștințe despre 
acest sport tuturor celor patru fii al săi, 
lndrumîndu-i, apoi, spre sala de antrena
ment. (M. TR.)

RUGBY. PRINTRE multele învățăminte 
după Cupa Mondială una este reliefată cu 
pregnantă de Înregistrările video: jucătorii 
noștri nu comit un număr prea mare de 
greșeli față de cele mai puternice echipe, 
„a căror superioritate constă, înainte de 
orice, tatr-un angajament total", cum bine 
remarca experimentatul internațional Mir
cea Paraschiv. Și ne place să credem că 
antrenorii vor înțelege exaet imperativul 
reconsiderării modului de angajare în joc, 
sub cerințele rugbyulul modern la marea 
competiție. Primul prilej de dezbatere îl 
reprezintă consfătuirea metodică de luni. 
Apropo de acest gen de acțiuni, sugerăm 
ca bogatul material documentar existent să 
fie prezentat și analizat tuturor tehnicieni
lor noștri. Stat, repetăm, multe de învățat... 
(G.R.)

TENIS DE MASA.la ..europenele" de 
juniori de la Atena, între cel Invitați să 
oficieze s-a aflat și compatriotul nostru 
Radu Popescu, arbitru internațional. Pres
tațiile sale au fost apreciate de foTul eu
ropean, care i-a încredințat și una din fi
nale. Șl ce puține sînt meciurile care de
cid titlurile, față de . numărul arbitrilor 
prezenți... (M.C.)

SISTEMUL DE JOC, DE LA TEORIE III TEREN! 
r\estule sînt acele probleme legate de 

joc ce trebuie rezolvate acum, în plină 
perioadă pregătitoare, de către divi

zionarele A, care, iată, au și început me
ciurile cu caracter de verificare și omoge
nizare ; testele menite să pună la punct atit 
cadrul tactic, cit și dinamica lui, acea miș
care in teren, variată, complexă, fără de 
care așezarea in spațiul de joc nu prețuiește 
decit prea puțin.

La capitolul așezării în teren, sfîrșitul se
zonului precedent ii găsise pe antrenori dis- 
eutînd cu aprindere despre un sistem de joc, 
tel ou trei fundași, folosit in arena inter
națională încă din 1984, cînd, de pildă, la 
turneul final al C.E., Danemarca iși surprin
dea partenerele de întrecere păstrînd, in 
fața ultimului apărător, un trio de fundași 
alcătuit din Nielsen, Busk și M. Olsen. În
trebarea era (la „colocviul" găzduit in co
loanele Suplimentului de fotbal al ziarului 
nostru): de ce trebuie să jucăm, în ultima 
linie, cu 4 fundași, cînd, de o bună bucată 
de vreme, mai toate echipele trimit în față 
doar doi înaintași 7 Iar răspunsul il avuse
sem chiar înaintea demonstrației teoretice, 
la unele meciuri ale stagiunii 1986—87, cind, 
in afara echipei naționale (la jocul cu Aus
tria, din preliminariile C.E.), și alte formații 
de club au acționat în „ariergardă" cu o su
perioritate numerică de +1: trei fundași 
opuși celor două virfuri. Mai „stingace" 
atunci, in acea etapă de experiment, pe dea- 

unora dintre
« atunci, tn acea etapă de exp< 
\ tupra lipsită și de aportul

titulari, formația Sportului Studențesc și-a 
plătit „cutezanța" cu o înfringere suferită 
la scor, în fața liderului clasamentului, in- 
trucît ofensiva in viteză și supranumerică a 
partenerei de întrecere i-a găsit pe „alb- 
negri" descoperiți in „16“-le propriu.

Folosind, acum, la maximum jocurile-test, 
apare firesc ca divizionarele A (adepte ale 
variantei 1-3-5-2 doar atîta vreme cit adver
sarul acționează cu numai doi înaintași) să 
persevereze în această direcție: corectindu-și 
erorile, inerente la început de drum, și dînd, 
în acest scop, o mai justă interpretare rela
ției așezare-mișcare în teren. Desigur, re
zolvarea problemei o aduce, in bună măstură, 
modul in care va fi folosit jucătorul eliberat 
din ultima linie și devenit al 5-lea mijlocaș, 
tn fapt, un component temporar al liniei 
mediane (ca, de altfel, și ceilalți 4 echipieri), 
din care, printr-o orientare rapidă, inteli
gentă, in spațiul de joc, el poate urca in 
atac eu condiția de a reveni, la nevoie, in 
zonele de teren impuse de fază.

Abordat eu competență la „colocviul" din 
primăvară, acest aspect important, al perma
nentei colaborări dintre componența unei 
echipe, se cere, firește, a fi transferat de 
la „masa rotundă" in teren, la orele prac
tice. Startul in campionatul intern și în cu
pele europene se află pe-aproane și el nu 
trebuie si găsească echipele noastre nepre
gătite la vreuna dintre materiile de bază.

Gheorghe N'COLAESCU

Printre echipele tare au lost aproape de „A"

LA F.C. MARAMUREȘ, RETURUL NU A PUTUT 
ACOPERI DEFICITUL SEZONULUI DE TOAMNĂ
Referitor la seria a IlI-a a 

Diviziei B se afirmă că lotul 
cel mai bun l-a avut F. C. 
Maramureș, că jocul cel mai 
frumos l-a prestat F. C. Bi
hor, dar că a promovat... Po
litehnica Timișoara, în timp 
ce Gloria Bistrița și-a păstrat 
rolul de arbitru ! în toate a- 
ceste afirmații există cite un 
sîmbure de adevăr, singura 
certitudine fiind revenirea lui 
„Poli" în Divizia A. „Politeh
nica a avut față de noi avan
tajul constanței", ne spunea 
zilele trecute Alexandru Kol
ler, unul dintre conducătorii 
Iui F. C. Maramureș în trecu
tul campionat. Și, într-adevăr. 
formația de pe Bega a avut 
o linie mai puțin sinuoasă în 
rezultate decîi contracandida
tele la prima divizie, echipele 
din Baia Mare și Oradea, rea- 
lizînd, de altfel, rezultate sub 
așteptări și sub posibilități 
tocmai cu echipele care pînă 
la urmă au luat drumul Di
viziei C !

„Momentele-cheie" au fost 
două (ambele, meciuri în de
plasare), repartizate cîte unul 
în fiecare jumătate a campio
natului. Mai întîi jocul din 
etapa a 13-a, de la Deva, unde 
F. C. Maramureș a pierdut cu
2— 0, apoi cel din etapa a 29-a, 
de la Bistrița, cînd maramu
reșenii au fost învinși cu 3—2. 
în schimb, „Poli" a cîștigat cu
3— 0 la Deva (acolo unde „cla- 
case“șiF.C. Bihor cu 2—1), iar 
la Bistrița a terminat la ega
litate : 2—2.

Băimărenii s-au aflat la un 
pas de „A" datorită, în spe
cial, returului, în care au acu
mulat 26 de puncte, cu 6 mai 
multe decît în toamnă, cînd 
au început campionatul „cu 
stîngul". După acel 6—0 din 
etapa de start, cu Olimpia 
Satu Mare, au urmat în ordi
ne 0—2 cu U.T.A., la Arad, 
0—2 cu F. C. Bihor chiar la 
Baia Mare și 0—0 cu C.I.L. 
Sighet. după patru etape echi
pa aflîndu-se pe locul 11. Re
venirea a fost grea, pentru că 
nu urmat și alte înfrîngeri 
care au ridicat la cinci numă
rul meciurilor pierdute astă- 
toamnă. Returul de calitate al 
fotbaliștilor băîmăreni nu a 
putut acoperi deficitul de 
puncte din prima parte a în

trecerii, determinînd ratarea 
promovării.

Faptul că nu s-au calificat 
pentru Divizia A i-a ambițio
nat pe băimăreni. Ei abor
dează viitoarea întrecere cu 
un lot completat cu cîțiva ju
cători tineri, ca de pildă 
I. Raț, Buciu și Baiza (cu to
ții reveniți de la Minerul Cav- 
nic), Dorobanțu (înapoiat după 
efectuarea stagiului militar), 
Vase (venit de la Minerul Bă- 
iuț) și Giirbe (de la C.I.L. Si
ghet). Din vechiul lot nu a 
plecat nici un jucător, echipa 
începîndu-și pregătirile la 27 
iulie tot sub conducerea an
trenorului Nicolae Szabo, care 
este ajutat de I. Onciu și de 
fostul jucător I. Condruc. Mo
dificări a cunoscut conducerea 
clubului, alcătuită acum din : 
președinte — ing. loan Dulfu; 
prim-vicepreședlnte — ing. Li- 
viu Pop ; vicepreședinți — 
loan Sauliuc și Aurel Coman.

„Obiectivul nostru rămînc 
același : locul 1 în serie, care 
aduce promovarea în ■“A»; va
loarea echipei ne dă dreptul 
să sperăm la un campionat 
bun pentru noi", ne spunea 
I. Sauliuc, proaspătul vicepre
ședinte al clubului.

Mircea TUDORAN

I

MECIURI AMICALE
• ÎN MECI AMICAL, F.CJW. 

BRAȘOV — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 1—1 (0—1). Peste 6 000 
de spectatori au urmărit marți, 
pe Stadionul Tineretului, un joc 
plăcut și util ambelor echipe. Au 
marcat: Rada (min. 39 — lovitură 
liberă de la 18 m) șl Mandoca 
(min. 80). Portarul brașovean 
Polgar a respins o lovitură de la 
11 metri executată de Rada, iar 
Bica a trimis mingea ta bară 
(min. 82). F.CJW. Brașov: Paras
chiv - Bălan Naghl, Ștefănescu, 
Kiss — Boar, Avâdanel, Mărgărit 
— Kramer, Terheș, Barbu. Au 
mai fost folosiți; Polgar, Șulea, 
Mandoca. Andrasi I, Andrasi n, 
Pătru, P. Lucian, Berteanu, Filip și Cadar. Universitatea: -Lung — 
Negrilă, E. Săndoi, Gh. Popescu, 
Weissenbacher — Ad. Popescu, 
Rada irimescu. Clurea — Badea, 
Vancea. Au mai jucat: Crișan, 
Șt. Mateescu, Ctoroianu, Dumitra, 
M. Anton, Bica Cojoearu, Ghlță, 
Neagu, Dogaru și M. Mateescu. 
(C. GRUIA — coresp.)

C.SJW. SUCEAVA — SP. STU
DENȚESC BUCUREȘTI 1—1 (0—0). 
Au marcat: Co aș (min. 62) șl Sta
te (min. 75). C.SJW.: Alexa —Popa, 
Cristesou, Gâlușcă, P. Grigore — 
Buliga, Muclleanu, Păluș — Ca- 
șuba. Sfrljan, State (au mal ju
cat: Bucu H, Florian, Butnaru, 
Trică, Ltachelstern). Sp. Studen
țesc: Cristian — M. Marian, Ca
zan, lorgulescu Munteanu H — 
Cristea, ȚLcleanu. Bozeșan — Co- 
raș, Pană, P Mircea (au mai ju
cat: Voicilă, Lucescu H, Ciucă, 
Burchel, Achlm ’’ologea Oltea- 
nu, Bîcu, Țirler. Ene). Sp. Studen
țesc a jucat și la Cîmpulung 
Moldovenesc cu Explorări: 2—2 
(1—1). (I. MINDRESCU — coresp.)
• C.SJW. BORZEȘTI — S.C. 

BACAu o—i (0—0). A marcat: Fișic (min. 54). (Gh. GBUNZU — 
coresp.)

Laureatele „C“-ului — proaspete divizionare B

SERIA AV-a: METALUL BUCUREȘTI S-A IMPUS ÎN RETUR
• Clubul Sportiv Metalul Bucu

rești activează ne lingă între
prinderea „23 August" șl a fost 
înființat în anul 1947 • A activat 
tn Divizia A în ediția 1949—1950; 
tn Divizia B în perioadele 1948— 
1949 șl 1950—1985; in Divizia C în 
perioada 1985—1937 « Președintele 
clubului: Ion Sava; vicepreședin
te: Flavlu Filip • Președintele 
secției de fotbal: Nicolae Arsenle 
• Antrenori: Bujor Hălmăgeanu, 
Cornel Dinu (în ultimele 5 etape) 
— principali, Ștefan Georgescu — 
secund * Stadion propriu; capa
citatea tribunelor: 10 000 locuri • 
Vîrsta medie a echipei: 21 ani și 
5 luni O LOTUL: Șerban, Mure- 
șan Giurcă — portari; Mihăllă, 
Vtad, stroe, Dumitnache, Dumi- 
trașcu, Gîrdea — fundași; Niță,

C. Nica, Șumulanschi, Ochiosu, 
Stoian, Gheorghe, Dogaru, loni+ă, 
Ruse — mijlocași; Pomohacl, Pe
tre, Niculescu, Zamfir, Hofman, 
Banea — înaintași « Golgeterii 
echipei: C. Nica — 12 goluri și 
Șumulanschi — io goluri # tn 
ceastă serie, cu multe formații 
dornice de a promova în eșalo
nul secund, lupta a fost deose
bit de aspră, rocadele în fruntea 
clasamentului țlnîndu-se lanț. 
Mal bine pregătită, Metalul s-a 
impus în partea a doua a retu
rului. Echipa practică un joc o- 
fensiv. mijlocași’ particlpînd la 
fazele de atac In linia mediană 
sînt jucători cu multă experiență 
eompetiționalâ, constituind „com
partimentul" torte al echipei.

iDMINISTRHIA Of STAI LOTO PRONOSPORT IWOPMEAlA

• NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 29 IULIE 1987

EXTRAGEREA I : 26 21 2 27 28 43
EXTRAGEREA a Il-a : 15 20 5 30 9 39
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 733.627 lei, din care 99.481 lei,

report la categoria 1.
• V-ațl procumt bilete cu nu

merele favorite la TRAGEREA 
OBIȘNUITA LOTO de mîine, vi
neri. 31 iulie ? Dacă nu, mai pu
teți inc? fa.ee acest lucru AS
TA 'A (dar NUMAI ASTAZI !). 
Reamin-im că șansele de reușită 
sporesc direct proporțional cu 
numărui de variante jucate (care 
pot fi achitate integral, dar și în 
cotă de 25%).

A Corolarul acestei săptămîni 
se anunță a fi TRAGEREA LOTO

2 ce va avea loc duminică, 2 au
gust. Intrat deja în obișnuința — 
dar și în cîmpui de simpatie — 
al participanților acest gen de 
tragere s-a impus din ce în ce 
mai mult prin simplitatea sa, dar 
și prin gama de câștiguri deose
bit de generoasă, din care se re
marcă autoturismele Dacia 1300“, 
nelipsite în ultimul timp la omo
logările care de obicei, au loc 
în a cinceia zi (deci, vinerea) ce 
urmează datei la care are loc

tragerea.• Săptămînal. la sediul central 
al Administrației de Stat Loto- 
Pronosport se prezintă (potrivit 
unei programări prealabile) zeci 
și zeci de participanți, beneficiari 
de autoturisme „Dacia 1300“, pen
tru a intra în posesia actelor de 
proprietate și, implicit, a mtdt 
rîvnitulud cîștig. Iată, de pildă, 
pe cîțiva dintre fericiți! cîștigă- 
torl din ultomul timp: Ioan Vre- 
meș (Mereni, Teleorman) și Ma
rin Fio rea (București), la Prono
sport: Edmund Dandoti (Timi
șoara) și Gheorghe A-niței (Pia
tra Neamț) la LOTO; Costdcă An- 
dironic (Balotești, Vnancea), la 
Pronoexpret și Toader Chiper 
(Frasin,'Suceava), la Loz în Plic, 
precum și mulți alții. Este la în- 
demîna oricui îndeplinirea . unei 
asemenea dorințe, cu o simplă și 
singură condiție : PARTICIPA
REA
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BASEBAL. A Campionatul Eu

ropean, ajuns la a 20-a ediție, a 
fost cîștigat, la Barcelona, de formația Olandei, care a dispus în 
meciul decisiv, cu 16—1. de echipa 
Italiei.

„CUPA FEDERAȚIEI"
MONTREAL, 29 (Agerpres).— 

In ziua a doua a competiției 
Internaționale feminine de te- 
ni» pe echipe „Cupa Federa
ției" s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Franța — 
Austria 3—0 ; S.U.A. — Japonia 
J 9; Bulgaria — Grecia 2—1 ; 
Australia — Danemarca 3- 0 ; 
Ita'i-a — Belgia 2—1.

C E BE BASCHET CADETE
VARȘOVIA, 29 (Agerpres). — 

Tezultate înregistrate in cadrul 
Campionatelor Europene de baschet pentru cadete, compe
tiție ce se desfășoară în Var
șovia: Finlanda — Italia 64—62 
(38-31) ; Iugoslavia — Spania 

88—82 (41—40); U.R.S.S: — R.F. 
Germania 99—58 (45—23) ; Bul
garia — Polo-Dia 83-73 (48—34); 
Cehoslovacia — iTomânia 91—71 
t*6—36) ; Franța — Ungaria 
77-65 (39—31).

I A\\ Carnet

„i:il MM MARL“ SI
televiziune Abc

Unite 
trecută

I
!

Lanțul de 
lin Statele 
săptămâna 
fără îndoială tristă, 
iminente intervenții 
qicale asupra celui 
— i-a plăcut, de altfel, lui 
însuși să se numească ast
fel — „cel mai mare boxer 
al tuturor timpurilor". Iu
bitorii nobilei arte iși amin
tesc, cu siguranță, de toate 
super-auto-aprecierile care 
i-au și adus de altfel au
torului lor, la vremea res
pectivă, încă o poreclă, 
mai puțin laudativă : „fan
faronul". Cert e insă tin 
lucru : că în cariera lui — 
eroul nu-i altul decit Cas
sius Clay, alias Muhammad 
AU — a Cunoscut mai toată 
gama de glorii și căderi ale 
unui mare performer, După 
titlul olimpic cucerit la 
Roma in I960. a‘ urmat tit
lul mondial al greilor pro
fesioniști. . recucerit de două 
ori, printre învinșii. săi nu- 
mărmdu-se „ntime" mari, 
ca Liston, Quarry sau Fo
reman, dar și detronări, . în 
fata lui Joe Frazier (după 
un memorabil meci al seco
lului, cînd „inegalabilul" a 
făcut cunoștință cu podea
ua), printr-o bizară hotă- 
rîre administrativă (urmare 
a refuzului de a lupta in

anunța 
vestea, 
a unei 
chirur- 

ce a fost

Vietnam), apoi în fata lui 
$5 Leon Spinks, boxer reduta-

bit, dar și înaintea unui oa- 
recare Berbick. infrlngere 

ț

J. J
(Urmare din pag l)

mele victorii românești în ma
rea întrecere de la Zagreb. Si
gur. programul, obiectiv vor
bind. desemnase înotul ca des
chizător de pîrtie în finalele 
întrecerilor la care participau 
sportivii noștri. Dar. subiectiv 
vorbind, ne Interesa pe toți 
foarte mult cum va fi acesl 
debut. Și, așa cum prea bine 
sc știe (mijloacele de informa
re. inclusiv cele internaționale 
au făcut-o operativ si din bel
șug). strălucirea primelor suc
cese românești la ediția ‘87 a 
Universiadei s-a răsfrînt asu
pra întregii durate a „Olimpia
dei studențești". în care, dc 
fapi. foarte puține au fost zi
lele fără medalii pentru spor
tivii noștri. Noemi Lung, a- 
ceastă adevărată si mare per
formeră a înotului mondial, a 
cîștigat ambele probe amintite 
mai sus într-o manieră de au
tentică campioană. înregistrînd 
(firesc, am zice) noi recorduri 
mondiale universitare. Iar în 
proba de 400 m liber, despre 
nivelul performantei vorbește 
si faptul că a doua clasată, 
americanca Mitzi Kremer, a 
coborît si ea sub vechiul re
cord mondial universitar îno
tătoarei româncă cîstîgînd însă 
detașat (4:10.84 fată de 4:12.18). 
Deci. în al doilea rind. putem

DELEGAȚIA U.R.S.S. PENTRU CAI.
DE ATLETISM DE LA ROMA

MOSCOVA, 39 (Agerpres). 
La cea de-a doua ediție 
Campionatelor 
atletism de la Roma, competi
ție programată între 29 august 
și 6 septembrie, U.R.S.S. va fi 
reprezentată de un lot masiv 
de sportivi și sportive, avînd 
în frunte patru deținători ai 
titlului suprem : săritoarea în 
înălțime Tamara Bikova. Ghe- 
nadi .Avdeenko, la aceeași pro
bă, Serghei Bubka, recordman 
mondial la săritura cu prăjina, 
și Serghei Litvinov — arunca
rea ciocanului.

Din delegația sportivilor so
vietici vor face parte, de ase
menea. Iuri Sedih (aruncarea 
ciocanului), Aleksandr Kova
lenko (triplu salt), Svetlana Ki
tova. Marina Loseva. Elena 
Medvedceva. Tatiana Sarno-

a
Mondiale de

lenko, Nadejda Olizarenko, Liu
bov Gurina, Irina Podiulov- 
skaia și Elena Romanova (in 
probele de semifond si fond). 
Natalia Grigorieva (100 m gar
duri), Elena Belevskaia. Galina 
Cistiakova și Irina Valiukevici 
(săritura in lungime), precum 
și Viktor Brîzgin, Aleksandr 
Evgeniev (în probele de sprint). 
Alexandr Markin (110 m gar
duri), Valter Kiulvet (decatlon).

ȘAH. • In runda a opta a tur
neului interzonal de la Szirak (Un
garia) maestrul român Mihail 
Marin a cîștigat Ia marele maestru 
iugoslav Velimirovici, în timp ce 
englezul Flear l-a învins pe com
patriotul său Nunt-, Alte rezulta
te : Christiansen — Bouaziz 1—0 ; 
Liubojevici — Beliavskl remiză-; 
Todorcevici — Portisch 0—1 ; An
dersson — Villa remiză ; Adorjan 
— Hjartarson 1—0 ; Benjamin — 
Salov remiză. în clasament condu
ce Beliavskl (U.R.S.S.) — 5,5 p 
(1), urmat de Liubojevici (Iugo
slavia) — 5,5 p. Mihail Marin o-- 
cupă locul 9, cu 4 p. • După 8 
runde, în turneul interzonal fe- 
minfn de la Tuzla (Iugoslavia), în 
fruntea clasamentului se află 
sovietica Ioseliani și poloneza 
Brustman cu cîte 
opta Brustman a 
meta, iar Veroczi 
Semenova, * în

turneuiui Interzonal feminin de șah 
de la Smed^revska Palanka, Ga- 
prlndașvlli a cîștigat la Lllin- skaia, Israilova a învins-o pe 
Chavez, în timp ce partidele 
Voiska — Markovîci, Arkel — De Armas, Măriei — Nueberg, 
Yan Feng — Maddle s-au încheiat 
remiză. în clasament conduce 
Marta Litinskaia (U.R.S.S.) cu 8 
p, urmată de Măriei (Iugo lavia) 
7.5 p.

TENIS. • Turneul masculin de 
la Stowe (S.U.A.) s-a Încheiat 
cu victoria lui Ivan Lendl, care 
l-a întrecut în finală, cu 6—3, 6—3, pe Jimmy Arias, e Des
fășurat în orașul american Sche
nectady, turneul masculin con- 
tînd pentru „Marele Premiu" 
s-a încheiat cu victoria jucăto
rului peruan Jaime Yzaga, învin
gător în finală cu 0—6, 7—6, 6—1 
în fața americanului Jim Pugh.

extern

pus, practic, punct, 
unei cariere senza- 

demnă de un mare
care a 
in 1981, 
ționale, 
scenariu de film sau de un 
mare roman de aventuri.

De ce am insistat tocmai 
acum asupra fostului cam
pion ? In primul rină pen
tru că, la 45 de ani, Cassius 
Clap a rămas, egal lui în
suși, păstrîndu-și mândria și 
declaring că nu va permite 
nici unui medic, in ciuda 
oricărui Tise, să se atingă 
de el. Susține sus și tare, 
ca odinioară, în gălăgioase
le, dar atit de pitoreștile 
sale conferințe de presă : 
„Cassius Clay este intan
gibil, nimeni nu e demn să 
ajungă ațît de mult în in
timitatea sa, cum ar face-o, 
bunăoară, un doctor cu bis
turiul". Dar în același timp, 
pentru prima oară in viața 
sa, cel ce a fost „imbata
bilul" și „inegalabilul" Cas
sius Clay a recunoscut pu
blic că cel mai mare boxer 
al tuturor timpurilor n-a 
fost el însuși, ci Ray Sugar 
Robinson. E, cu adevărat, 
de apreciat puterea de a 
le recunoaște învins, chiar 
și într-un meci indirect, 
peste ani, . 
onorific, după ce, 
îndelungată, 
gea" 
te-ai 
fost

meci
pentru un titlu 

vreme 
„ai făcut le- 

în boxul mondial, 
crezut imbatabil, ai 

convins că ești unic
Radu TIMOFTE

I
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șl
7 p. în runda a 
cîștigat la Fro.
a pierdut la 

runda a 10-a a

VOLEI. • Echipa feminina a 
Franței șl-a continuat turneul în 
Brazilia, întâlnind la Florianopolis 
reprezentativa țării gazdă, volei
balistele braziliene au terminat 
învingătoare cu scorul de 
(15—17, 15—7, 15—12, 15—7).

■JUCĂTORI DE LA M. T. K.

Ion OCHSENFELD

DECADENȚAMĂRIRE ȘI

(prin telefon), 
are loc aici cel 
Festival națio-

LEIPZIG, 29 
în aceste zile, 
de al VIII-Iea 
nai de gimnastică si sport din 
R. D. Germană, manifestare de 
amploare, care reunește ma1 
multe discipline. în mod spe
cial. atentia noastră a fost re
ținută, marți, de partida ami
cală de fotbal dintre reprezen
tativele R.D.G. și Ungariei, 
terminată cu scorul de 0—0. De 
ce în mod special ? Pentru că 
antrenorul ungur Jozsef Ve- 
rebes a folosit nu mai puțin 
de 7 jucători de la M.T.K. Bu
dapesta (care e si clubul la 
care lucrează Verebes). viitori 
adversari ai fotbaliștilor de la

Steaua în turul I al C.C.E. : 
Gaspar, Farkas. Hines, Szallay 
Tegessi. ..........................
Formația 
generai, 
jucătorii 
deosebit, 
Farkas, 
tercalat 
Gaspar, 
gile pe 
accidentîndu-se. arbitrul danez 
Dangert a lăsat, după pauză 
locul colegului său de la linie 
Sorensen ! Alte amănunte. in
tr-unui din numerele noastre 
viitoare.

Poloskei și Varga, 
oaspete a lăsat, in 

o impresie bună, iar 
de la M.T.K. în mod 

Mai ales fundașul 
cu gabarit, adesea in- 
îri atac, si portarul 
foarte sigur la min- 

sus. Ca o curiozitate :

„Copa America" a dat și mai 
multă apă la moară celor, nu 
puțini, care susțin că fotbalul 
brazilian, cîndva cel mai spectaculos (și mai bine plătit !) din 
lume, a ajuns la un pas de pră
pastie 1 Acel 0—4 cu Chile, doilea rezultat ' '
„canarinhos" în mcricil de Sud 
nat o înfrtngere, 
fără precedent, 
cienii In istoria 
balului din țara 
ne mondiale. După eșecul de la 
.,Mundial", 0—I cu Chile a fost, 
se nare, picătura care a umplut 
paharul, nu doar zilele selecțio
nerului Carlos Alberto Silva l'iind 
numărate, dar și acelea ale în
tregii federații braziliene ! Ex
primat de Silva, după cum ur
mează, „întotdeauna pe primul 
plan s-au situat interesele lui 
Flamengo sau Fluminense, pe 
lingă care cele ale reprezenta
tivei aproape că n-au contat!", 
conflictul dintre marile cluburi 
șl federație a atins apogeul. Cînd 
Zico și-a permis, recent, să-l numească pe Nabi Chedid, pre
ședintele federației, ,un ignorant

al înregistrat dc 
campionatul A. 
n-a mai însem- 
ci o catastrofă, 
afirmă statistl- 
mai nouă a fot- 
triplei campioa-

desăvîrșll", nu numai că nlm. 
n-a simțit nevoia să-l pună 
punct, ba chiar Carlos Albert' 
(căpitanul echipei Braziliei, cam 
pioană mondială în 1970) a turna 
gaz oeste foc, precizînd că „tre 
buie să schimbăm toate struc
turile ! Actuala criză este pro
vocată de Incompetenta condu
cerii federației!".

încă mal mult. Intr.un moment 
în care forul național are mari dificultăți (financiare îndeobște, 
datoria rldicîndu-se la cîteva mi
lioane de dolari) în organizarea unei noi ediții de campionat, re
prezentanții celor mai puternice 
13 cluburi (Fluminense, Flamgn- 
go, Botafogo, Cruzeiro, Atletico 
Minc-iro, Santos, Palmeiras, Vasco 
da Gama, Gremio Porto Alegre, 
Sao Paolo, Corinthians, Interna
tional, Bahia) s-au reunit la Sao 
Paolo, sub președinția lui Măr
ci» Braga („patronul" lui Fla- 
mengo), hotărînd desfășurarea 
unui campionat independent, scos 
de sub autoritatea federației! 
„Totul trebuie luat de . la încenut. 
a declarat Bra"a, căol stadioa
nele au ajuns goale, iar cei mai 

- buni fotbaliști părăsesc Brazilia.

Bebeto (Flamengo), o 
urcă, pe firmamentul fotbalului 
brazilian. Puțini vin insă din 

urmă i
popular 
e grav 
durează 
am de-

UN EXAMEN TRECUT CU SUCCES

Fotbalul, cîndva cel mai 
sport în țara noastră, 
amenințat, Iar impasul 
de cîțiva ani. Mu există, 
cis, altă cale de ieșire decit ru
perea de federație și tragem nă
dejde că respectivul organism nu 
ne va împiedica să acționăm".

Că impasul este, cu adevărat, 
orotund, o demonstrează. între 
altele, și faptul că, spre a salva 
„rețetele", clubul Fortalenz.a a 
angajat... 4 streapteuse, puse să 
se „producă" înainte de me»: și 
în pauza acestuia t Rezultatul a 
dezamăgit, la prima partidă nu
mărul spectatorilor fiind do 275! 
„Nu femei care se dezbracă vrea 
publicul să vadă, a comentat un 
purtător de cuvînt al clubului, 
ci fotbal. Fotbal însă n-avem de 
unde-1 oferi ?!“. Mărire și de
cadentă !

vorbi despre rolul deosebit al 
acestui start lansat al înotu
lui prin valoarea sa competi
tivă.

A venit apoi rîndul unei alte 
mari campioane a înotului 
nostru să dețină afișul zilei, 
Auea I'ătrășcoiu intrecîndu-le 
net la 100 m spate pe princi
palele adversare, Susan O’Brien 
(S.U.A.) și Jolanda de Rover 
(Olanda), aceasta din urmă 
campioana olimpică la Los An
geles, acolo unde dinamovista 
obținea în 1984 prima medalie 
(bronz) a înotului românesc. 
Timpul elevei antrenoarei e- 
merite Cristina Șopterian 
(1:02.22) reprezenta un nou re
cord mondial universitar si o 
bună acreditare pentru apro
piatele Campionate Europene, 
la care, desigur, se gîndea 
Anca si atunci cînd, din cele 
4 medalii pe care le mai ob
ținea în piscina Mladost, „au
rul" îi împodobea costumul a- 
zuriu. după încheierea celei
lalte probe favorite. 200 m 
spate.

Pentru majoritatea ziariștilor 
străini prezent! la cea de a 
14-a ediție a J.M.U.. nu chiar 
toți familiarizați cu timpii de 
excepție ai înotătoarei noastre 
Noemi Lung, suita incompara
bilă de victorii (5). ca și nu
mărul record de medalii (7) 
constituiau un veritabil subiect 
de senzație, fapt ce ne-a de

venit extrem de clar în timpul 
(și după !) conferința de presă 
organizată cu campioana ro
mâncă la Vjesnik. Dincolo, 
însă, de toate acestea, de pofta 
de concurs a băimărencei. ră- 
mîneau vitalitatea, resursele si 
modestia unei autentice spor
tive. pregătită cu atenție, ști
ință si devoțiune pentru me
serie de antrenorul emerit 
Gheorghe Dimeca. Văzînd-o a- 
cum pentru prima oară in pli
nă desfășurare, intr-o compa
nie redutabilă, pe Noemi Lung, 
credem din toată inima în șan
sele ei pentru „europenele" de 
la Strasbourg, unde dorim să-i 
vedem încununate pe deplin 
munca trudnică de ani buni 
sacrificiile pentru atingerea a- 
cestui tel înalt care este ma
rea performantă, sub culorile 
tricolore.

Pentru amatorul do statistici, 
bilanțul înotului a fost deose
bit : 11 medalii, din care 7 de 
aur. Dar dacă vedem că aces
tea s-au datorat numai apor
tului a două sportive (nu cre
dem a eresi estimînd că. fără 
randamentul lor consistent. 
..bronzul" ștafetei dc 4X200 m 
Hber nu ar fi scos la bim'nis 
si numele colegelor lor Fniko 
Paieposar si T’meea ''«th ano- 
oîme în celelalte o»ohe. ca. de 
altfel, qî singurul reprezentant 
în întrecerile b”ieii1or. Flavins 
vîcan. care a „prins" o «tnonirS

finală A. la 100 m fluture si 
un loc 5...), apar niște semne 
de întrebare.

Semne care ar putea însoți 
și evoluția de ansamblu a gim
nastelor noastre, acreditate la 
Zagreb de prestigioase cărți de 
vizită în marile întreceri in
ternaționale. inclusiv în cele 
ale Universiadelor. Pentru că. 
iată, la Palatul Sporturilor, li
dera echipei, campioana olim
pică si a ediției precedente a 
Universiadei. Ecaterina Szabo, 
mai împovărată ca orieînd. n-a 
mai avut aplombul, decizia si 
anvergura exercițiilor cu care 
obișnuise lumea gimnasticii 
mondiale. Ceea ce a impietat 
asupra rezultatelor generale ale 
echipei si a facilitat desprinde
rea în cîștigfitoare a redutabi
lului cvartet sovietic (avînd în 
frunte pe Elena Sușunova. dor
nică să revină in prim-plan 
înaintea marilor întreceri din 
toamnă, foarte bine pusă la 
punct). Fără acest punct forte 
pe care se sconta (să nu ui
tăm. totuși, că fetele noastre 
au evoluat mal bine în dispu
tele pe aparate. Ecaterina Szabo 
— de două ori „argint" și Le- 
nuța Rus — de două ori 
„bronz"), gimnastele universi
tare românce s-au numărat 
doar printre protagoniste, fără 
însă a străluci.

Ovidiu IOANIȚOAÎA

ȘTIRI, REZULTATE
• In „Cupa de Vară — inter- toto“, la Copenhaga, campioana 

Danemarcei, Brondby, a întrecut 
cu 1—0 (0—0) formația vest-ger
mană VfL Bochum. <$ Federația 
argentiniană a anunțat că echi
pa reprezentativă, campioană 
mondială un titre, va onora, anul 
viitor, două turnee de anvergu
ră. în august, va juca în R.F.G., 
alături de selecționatele Franței, 
U.R.S.S. și R.F.G., iar in septem
brie, în Australia, unde vor mai 
fi prezente ,,naționalele" Brazi
liei, Arabiei Saudite șl. firește, 
țării gazdă. © Rezultate din ..Tur
neul Prietenia" pentru juniori, 
in curs de desfășurare în Ceho
slovacia : Bulgaria — R.D.G. 0—0, Cehoslovacia — U.R.S.S. 0—0. Un
garia — Cuba 4—0, Polonia — 
România 1—0. © Reintră Platini ! 
Fostul internațional francez, re
cent retras din activitate, și-a dat 
acordul pentru a juca în mre.ui 
Anglia — Restul lumii, programat 
la 8 august, la Londra. în cadrul 
sărbătoririi a 100 de aii de ia 
crearea Ligii engleze. Ala'uri de 
Platini, în selecționata mondială 
(antrenată de Terry Venables) 
vor mai evolua Maradona, Josi- 
mar, Elkjaer Larsen. Dasaev, 
Belanov, Berthold, Futre, Det-arl 
ele. • Turneu internațional la 
Oldenburg (R.F.G.) : Borussia MonchengladbacH — F. C. Niirn- 
berg 5—0 (locurile 1—2) și VfB 
Oldenburg — Luton Town 2—0 
(locurile 3—4).
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