
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
In județul constanța

Proletari din toate țările unlti-vd i

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuai, joi. o nouă vizită 
de lucru ta județul Constanta,

Dialogul secretarului general 
al partidului eu oamenii muncii 
constănteni a prilejuit o ana
liză cuprinzătoare a modulul în 
care se îndeplinesc sarcinile 
prevăzute pentru acest an, o- 
biectivele stabilite de Congresul 
al XIH-Iea pentru actualul 
cincinaL

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a fost intimpinat eu multă în
suflețire de.colectivele de mun
că din unitățile vizitate, care au 
exprimat cu satisfacție și respect 
sentimentele de nețărmurită 
dragoste și recunoștință ale 
tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc ta acest județ pentru 
preocuparea statornică a ' secre
tarului general al partidului ca 
înfățișarea așezărilor dobrogene, 
a întregii țări, să devină mai 
Înfloritoare, ca viața tuturor 
cetățenilor patriei să fie tot 
mai prosperă.

Vizita a Început * la COMBI
NATUL PETROCHIMIC MIDIA, 
construit la inițiativa secreta
rului general al partidului, 
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. obiec
tiv reprezentativ al perioadei 
de mărețe înfăptuiri inaugurată 
de Congresul al IX-Iea al 
P.C.R.

La coborirea din elicopter, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat de primul secretar 
al Comitetului județean de 
partid. Mihai Marina.

Vizita s-a constituit din pri
mele momente intr-un rodnic 
dialog de lucru. în cadrul căruia 
au fost examinate probleme 
esențiale privind activitatea 
desfășurată si rezultatele obți
nute de colectivul acestei im
portante unltăti a petrochimiei 
românești.

La analiza efectuată au par
ticipat tovarășii Gheorghe 
Oprea, Silviu Curticeanu. pre-, 
cum șl miniștri, alte cadre de 
conducere si specialiști din pro
ducție și cercetare.

In timpul vizitei au fost pre
zentat! principalii indicatori de 
plan pe 1987 și pe întregul 
cincinal, relevindu-se felul cum 
se acționează pentru îndeplini
rea lor.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată analizării modului ta 
care se înfăptuiesc programele 
de organizare si modernizare a 
proceselor de producție prevă
zute pentru actualul cincinal, 
programe elaborate sub Îndru
marea directă a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. președintele Consi
liului Național al Științei și 
Invățămintului.

Pe parcursul vizitării unor 
unități de bază ale combinatu
lui — instalațiile de reformare

catalitică, de piroliză, de poli- 
propilenă — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se acțio
neze cu toată hotărirea pentru 
urgentarea aplicării programe
lor de organizare si moderni
zare a producției prevăzute 
pentru actualul cincinal.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a felicitat colectivul 
Combinatului petrochimie Mi
dia pentru activitatea depușă 
și realizările obținute și a adre
sat oamenilor muncii, organi
zației de partid, colectivului de 
conducere chemarea de a ac
ționa eu Întreaga fermitate 
pentru Îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan, pentru 
prelucrarea superioară a țițeiu
lui șl obținerea unor produse 
de valoare tot mai ridicată.

Dialogul de lucru ai secreta
rului general al partidului cu 
oamenii muncii din județ a fost 
continuat la INSTITUTUL DE 
CERCETARE ȘI PRODUCȚIE 
PENTRU CREȘTEREA OVINE. 
LOR ȘI CAPRINELOR PALAS 
— CONSTANȚA.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost invitat să viziteze expo, 
zlția. și standurile care ilus
trau principalele aspecte lega, 
te de activitatea acestei unități 
de cercetare și producție.

Secretarului general al parti
dului l-a fost prezentat pro. 
gramul de creștere a ovinelor 
in județul Constanța, gazdele 
informing că» în ultimii două
zeci de ani, numărul ovinelor 
s-a dublat, iar producția de 
lînă a crescut de aproape trei 
ori, ca urmare a creșterii pon
derii oilor din rasa Merinos de 
Palas.

S-a vizitat, în continuare, o 
expoziție cuprinzînd rase de 
oi și capre cu însușiri deose
bite privind producțiile de 
lină, lapte și carne.

La Încheierea vizitei, tova. 
rășul Nicolae Ceaușescu, apre
ciind rezultatele obținute, a 
subliniat răspunderea ce re
vine acestui institut in înfăp
tuirea întregului program de 
dezvoltare a creșterii ovinelor 
și caprinelor ta țara noastră și 
a subliniat necesitatea ca . re
zultatele obținute ta cercetare 
să se reflecte ta sporirea pro
ducției de lină, lapte și carne 
in unitățile da stat și coope
ratiste din toate județele. 
Secretarul general al partidului 
a arătat că este necesar să se 
asigure o mai bună organizare 
a întregii activități pentru de
plina valorificare a posibilită
ților existente, pentru obține
rea de rezultate superioare in 
timp cît mai scurt. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat suc
ces cercetătorilor, tuturor oa
menilor muncii, exprimind con
vingerea că, prin realizările 
sale, Institutul Palas-Constanta 
se va putea compara cu unită
țile similare apreciate pe plan 
internațional.
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...După succesul juniorrlor noștri la „europenele4* de tenis de masă
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„Să ne bucurăm, dar cu 
măsură, mai ales cînd e vorba 

de performanțe la nivelul co
piilor", așa ne-a răspuns la 
felicitări antrenoarea fede
rală Ella Constantinescii, pe 
peronul Gării de Nord, la so
sirea sportivilor participant! 
la Campionatele Europene de 
tenis de masă pentru juniori, 
de la Atena. Cunoscînd exi
gența și spiritul realist al 
fostei campioane mondiale, 
primele sale cuvinte nu ne-au 
surprins, deși ele se refereau 
la _ un bilanț foarte bun, cu
prinzînd 4 titluri continentale 
și două medalii de argint cîș- 
tigate de Daniel Cioca („aur" 
la simplu juniori), Otilia Bă- 
descu și Kinga Lohr („aur" la 
echipe șl dublu junioare), 
Adriana Năstase si Iulia Rîș-

Daniel Cioca, pe treapta cea 
mai înaltă a podiumului,- în cea 
mai grea probă, „proba adevă

rului", cea de simplu.

Simbătâ și duminica, in Sala Floreasca

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE 
AL ROMÂNIEIGRECO-ROMANE

Cu aproape trei săptâmini 
înaintea Campionatelor, Mon
diale de la Clermont Ferrand 
(Franța), cei mal buni luptă
tori români de la stilul greco- 
romane vor susține un ultim 
și important test de verificare 
a gradului de pregătire. Este 
vorba despre Turneul Interna
țional de lupte greco-romane 
al României, aflat, acum, la 
cea de a XXVI-a ediție.

întrecerile se vor desfășura 
in Sala Floreasca. după urmă
torul program : sîmbătă, de la 
orele 10 si 16.30. si 
de la ora 10.

Deși participarea 
puțin numeroasă ca 
precedente, pe foile de con
curs vor apare totuși numele 
unor sportivi reputati din Bul
garia, R. D. Germană, Finlanda 
și. firește, din țara noastră. La 
actuala ediție si-au mai anun
țat participarea sportivi 
Iugoslavia si Israel.

Deci, începînd de mîine, 
sile Andrei. Sorin Herțea. 
hai Cismaș. Ilie Matei, Ion Gri-

goraș, Nicolae Zamfir, Petre Că
rare, Anton Arghira. ca si cei
lalți sportivi români fruntași 
(cite 3—4 la fiecare categorie 
de greutate) se vor strădui să-i 
convingă pe selecționeri că se 
află într-o formă corespunză
toare de concurs pentru a pu
tea participa cu succes si la 
„mondialele" din Franța (19—22 
august).

canu („aur" la echipe cadete+ 
„argint" la dublu cadete) și 
Călin Creangă, Otilia Bădescu 
(„argint" la dublu mixt). De
sigur, lungul drum de la 
Atena pînă acasă i-a dat posi
bilitatea să reflecteze asupra 
a ce a fost bun și ce nu, mai 
ales cînd e vorbă de sportivi 
tineri, care trebuie educați să 
muncească mereu mai bine, 
să... se bucure cu măsură și, 
după un succes oricit de mare, 
s-o ia de la capăt'cu pregăti
rea, mereu mai intensă.

Același spirit l-am întîlnit 
și la antrenorii Viorel Fili- 
mon (fete) și Gheorghe Bozga 
(băieți). Filimon a subliniat 
că, la fete, „europenele" au 
fost chiar mai tari decît cele 
de anul trecut. Au „ieșit" la 
senlorat o serie de jucătoare, 
dar au rămas Davîdkova, Mi- 
hockova (Cehoslovacia), Nagy, 
Kahn (Ungaria), Nolt/en 
(R.F.G.), Fazlici (Iugoslavia) 
și au apărut altele noi, ca 
Palina (U.R.S.S), o apără
toare care a și cîștigat titlul. 

Dacă pe ansamblu 
ne satisfacă 
ale fetelor, ca și 
la o privire mai 
și motive de insatisfacție, 
prevenea V. Filimon. 
greta 
Otiliei Bădescu 
simplu, pentru 
mari speranțe. 
Otilia a fost __
trerupă un timp pregătirile — 
spunea — șl, dorind prea mult, 
nu a mal jucat cu dezinvoltura 
obișnuită, ci evident inhibată. 
A început nesigură la echipe, 
cu Suedia, în grupa semifi
nală, a pierdut două meciuri

Mircea COSTEA

trebuie să 
cele trei titluri 

„argintul", 
atentă apar 

ne 
El re- 

eliminarea prematură a 
în proba de 
care nutrea 

Este adevărat, 
nevoită să în-

(Continuare ta pap a <-a)

duminică.

este mai 
la edițiile

din

Va- 
Mi-

0 BOGATĂ ACTIVITATE SPORTIVĂ, DAR Șl UN PRILEJ 
. PENTRU 0 MAI BUNĂ CUNOAȘTERE A PATRIEI
Taberele de vacanfâ își demonstrează din plin valențele lormativ-cdiicative

In perspectiva taberei de la Bucșani-Dîmbovița, elevii rug- 
byști din Brașov și-au continuat activitatea, printr-o suită de 
meciuri inter-cartiere. O modalitate de a fi în permanentă pre
gătire l Foto : Gabriel MIRON

• în aceste zile ale vacanței de 
vară, cînd toate drumurile ti
neretului studios duc fie spre 
munte, fie spre Litoral, la or
dinea zilei se află taberele 
sportive. în cadrul lor, elevi 
din întreaga țară, cu aptitudini, 
preferințe pentru o anumită 
ramură de sport, totodată cu 
merite la învățătură și în ac
tivitatea organizațiilor de pio
nieri sau de tineret, își conti
nuă pregătirea, perfecționarea, 
calea spre măiestrie, sub în
drumarea unor profesori-antre- 
nori cu recunoscute merite pe
dagogice.

Prin grija Ministerului Edu
cației și învățămîntului, peste 
3 500 de elevi și eleve vor par
ticipa la activitatea taberelor 
sportive specializate : atletii in 
Paring, la 2 Mai Mangalia,

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Echipa campioană, Dinamo I, in cursa care a permis doborî- 
rea recordului national. Duce „trena" L. Kovacs, “rm“‘
V. Mitrache, Gh. Lăutaru și D. Racașan Foto . Aurel D. NEAGU

Pe velodromul Dinamo

NOU RECORD NAȚIONAL
Pe velodromul Dinamo, în cea 

de a patra zi a Campionatelor 
Naționale si ale finalelor Da- 
ciadei Ia ciclism, am consem
nat, în seriile probei de 4 000 
m. urmărire echipe, doborîrea 
unui record, vechi de 5 ani 
de către prima echipă a clubu
lui Dinamo — 4:34,0 (v.r. 4:35,4). 
în finala mică. Dinamo II 
4:46,7 — Steaua II 4:54,4. iar 
în cea mare Dinamo I 4:34.5 — 
Steaua I 4:42,4. CLASAMENT: 
1. Dinamo I (V. Mitrache. L. 
Kovacs, D. Răcășan, Gh. Lău
taru). campioană națională. 2. 
Steaua I (Cr. Neagoe, C. Popa. 
Ol. Celea. Al. Ion). 3. Dinamo 
II (Val. Constantinescii. C. Că- 
ruțașu, C. Paraschiv. N. Pă- 
trașcu). 4. Steaua II. 5. I.M.G.B.

w URMĂRIRE ECHIPE
în proba de 200 metri lansat se- 
niori. cele mai bune perfor
mante au fost realizate de C. 
Ciulei (Steaua) 11,5, G. Ion 
(Dinamo) 11,6 si Cr. Mihăltan 
(Steaua) 11,9. în serii se vor 
întîlni C. Ciulei — M. Alecsiu 
(Dinamo). G. Ion — Oct. Tu- 
dorache (Steaua), Cr. Mihăltan 
— M. Mărginean — I. Schneider 
(al patrulea sportiv pentru 
sferturi de finală va fi desem
nat de recalificări).

în optimile probei de viteză 
ale luniorilor mari si-au dispu
tat întîietatea următoarele pe-

Horațiu SIMA

(Continuare în pag 2-3)



DUMINICĂ, O NOUĂ ETAPĂ

TINERII PERFORMERI DIN GLINA

Șl POPEȘTl-LEORDENI
Linsă București, dar nu crea 

aproape, se află comuna Glina. 
Acolo, în școala veche, un 
tinăr si ambițios antrenor de 
lupte libere — ajutat de oa
meni binevoitori — a amena
jat o sală, nu prea mare, pen
tru practicarea sportului îndră
git. Două frînghii împletite din 
cele uzate de pe la troleibuze, 
o as,i-zisă halteră, confecționa
tă dintr-o teavă cu tambure de 
camion la capete, si o saltea

campionatul de juniori, echipă 
calificată anul trecut la tur
neul final, după o suită de suc
cese obținute în fata unor for
mații puternice. între care si 
C. S. Onești, vicecampioana 
din ’85.

încurajat de reușite, tînărul 
antrenor de la Glina a înfiin
țat, în primăvara lui ’85, o 
secție si în comuna Popești- 
Leordeni. Acolo a adunat în 
jurul său 40 de copii, unii —

A DIVIZIEI DE
Duminică. în București si 

alte localități, se vor desfășura 
întrecerile etapei a șasea a Di
viziei A de lupte libere. In 
Capitală sînt programate două 
reuniuni. In prima, organizată 
de Danubiana (sala Rapid, de 
la ora 10), echipa bucureșteană 
va trebui să depună eforturi 
considerabile pentru a depăși 
formațiile Jiul Petrila si A.S.A. 
Oradea, ambele situate mai 
bine în clasament, după prima 
jumătate a întrecerilor din 
grupe. O astfel de reușită i-ar 
facilita echipei organizatoare 
părăsirea -zonei fierbinți" în 
care se află. într-o situație si 
mai neplăcută se găseste cea 
de a doua formație organiza
toare. Eicctra București. Fără 
nici o victorie în tur. elevii 
antrenorului Ion Nae vor tre
bui să se autodepăsească în

LUPTE LIBERE
cea de a doua parte a cam
pionatului. Adversarele de du
minică sînt Progresul Brăila si 
C. S. Onești.

Celelalte reuniuni vor avea 
loc la CLUJ-NAPOCA (U. M. 
Timișoara, Vulcan București si 
Voința Cluj-Napoca), TG. JIU 
(Vagonul Arad, Rapid Bucu
rești. URBIS București si C. A. 
Lupte Tg. Jiu), SATU MARE 
(Constructorul Hunedoara. Di
namo Brașov si UNIO Satu 
Mare). TG. MURES (înfrățirea 
Oradea, Steagu] Roșu Brașov și 
Mureșul Tg. Mureș). ODOR- 
HEI (Armătura Zalău. Viitorul 
Gheorgheni, Lemnarul Odor- 
hei), CONSTANTA (Nicolina 
Iași, Steaua si Hidrotehnica 
Constanta) și TÎRGOVISTE (O- 
felul Călărași, Dunărea Galati 
și C. S. TirgovisteJ.

I SCUTIRI CU

Tînărul antrenor Nicolae Pirvu șl micuții săi luptători de la 
Glina Foto : C. COSTIN
cu... vechi stagii, alcătuiau la 
început toată zestrea sălii. Dar, 
tînărul antrenor Nicolae Pîrvu 
— fost luptător la divizionara 
A Vulcan București — nu este 
pretențios din fire...

Ia primăvara lui ’81, cind a- 
vea 23 de ani. Pîrvu s-a acci
dentat și n-a mai putut să 
continue activitatea competi- 
țională. deși era titularul echi
pei. la categoria 62 kg. Și-a 
pus. însă. în gînd să nu re
nunțe 4a lupte. Trebuia să-și 
ajute, in continuare, echipa cu 
care cunoscuse consacrarea. U- 
șor de zis, dar cum 7 A obți
nut. după strădanii, carnetul de 
antrenor. Cu el în buzunar, a 
cutreierat prin comunele din 
jurul Capitalei. La Glina a gă
sit înțelegere. Atit i-a trebuit 
lui Pirvu, că s-a si pus pe 
treabă. în scurt timp și-a al
cătuit două grupe de cîte 15 
copii, selecționați de el din 
clasele școlii. Pleca de acasă 
dimineața. în zori, si se întor
cea noaptea, tîrziu ; unii elevi 
învățau dimineața, alții după- 
amiaza si era nevoit să-i aș
tepte. Si lată că. nu după mult 
timp, la finalele republicane de 
copii si cădeți, au intrat în a- 
renă si micuții luptători ano
nimi de la Glina. Nu mică a 
fost surprinderea celor prezenți 
la finalele din ’84 cînd Ion 
Constantin — unul dintre ta- 
lentatii elevi ai lui Pîrvu — 
cucerea titlul de campion na
tional de cădeți la categoria 
44 kg, performanță pe care a- 
vea s-o repete sl la juniori, 
anul trecut. Mai mult (visul 
oricărui antrenor). Constantin 
a fost selecționat si în lotul 
reprezentativ ! Dumitru Teicu. 
Constantin Păun. Ilie Marin si 
Tănase Constantinescu au ur
cat si ei treptele podiumului 
de onoare la finale. Recent, 
Marcel Puchiu a devenit cam
pion republican de juniori la 
categoria 60 kg.

Copiii lui Pîrvu au crescut, 
firește mari si n-a mai mirat 
pe nimeni cînd Glina-Vulcan 
s-a înscris și cu o echipă în

după părerea sa —deosebit de 
talentați. „Despre frații Nicolae 
si Liviu Gâgiu veți auzi, cu 
siguranță", a tinut el să subli
nieze.

Acum. Nicolae Pîrvu se poate 
mîndri cu bilanțul luptătorilor 
săi : 12 medaliatl la campiona
tele republicane de copii, că
deți. juniori si chiar la spe
ranțe. Cei mai bunj dintre ei 
sînt promovați la divizionara 
A Vulcan (antrenor principal : 
Ilie Chîrilă), care, anul trecut, 
a cucerit pentru a patra oară 
consecutiv medaliile de bronz. 
O contribuție Ia obținerea lor 
si-a adus, neîndoios, si tînărul 
antrenor de la Glina si Po- 
pești-Leordeni.

Costin CHIRIAC

O BOGATĂ
(Urmare din pag. 1)

Bucșani — Dîmbovița, Sun- 
cuiuș — Bihor și Bogda — Ti
miș ; gimnastele de „ritmică “ 
la 2 Maj Mangalia ți Paring; 
tinerii judoka la Deva; bas
chetbalistele la Sf. Gheorghe ; 
voleibaliștii la Rîmnicu Vîlcea ; 
fotbaliștii la Piatra Neamț ; vo
leibalistele la Fălticeni; hand- 
ba’ișlii la Alba Iulia; baschet
baliste la Mangalia ; luptătorii 
în Paring; rugbyștii la Buc
șani ; caiaciștii și canoiștii la 
Pitești (lacul Bascov) ; schiorii 
la Mangalia etc.

Tabere cu profil complex 
(sportiv și de instruire) orga
nizează și Secția sport, turism 
și pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei a C.C. al 
U.T.C., la Costinești și Beclean 
pe Someș, acolo unde vor lua 
parte — pe serii — aproape 
1000 de elevi, președinți de 
asociații sportive din școli 
profesionale și licee. De notat

CITIT! NUMĂRUL 7 SPORI
£ AL REVISTEI ILUSTRATE
? In sumar :
> • Comentarii asupra succeselor sportivilor rom&ni la Uni- i
ic versiada de la Zagreb J
< • Panoramic SPORT : Județul Neamț 3
> • Boxul nostru juvenil se menține in elita mondială 5
£ • Costinești =• zile de soare și sport j
< 9 Patru pagini din activitatea fotbalistică 3
5- • Prezentarea echipei steaua, campioană la rugby j
£ 9 Un reportaj de la Campionatele intemațlonalhe de pentatlon 5
£ ale României 3
£ 9 Numeroase competiții pe agenda Dadadei _ ș
£ • Viața sportivă (fotografii din activitatea internă) j
C 9 Criteriul național de mlnibaschet • Poșta redacției 9 Cu- 3
£ vinte încrucișate 3
<' 9 sport Magazin (două pagini ilustrate, din sportul inter- 5
£ național) 5
£ • Orizont extern. Reportaje din sportul de peste hotare.
£ UN NUMĂR IN 24 DE PAGINI, BOGAT ILUSTRAT. 1

CAMPIONATELE ȘCOLARE DE ȘAH
La Timișoara s-au încheiat 

întrecerile finale din cadrul 
Campionatelor Naționale școla
re, ediția 1987.

Opt echipe s-au întrecut, la 
6 mese. în turneul masculin, 
victoria revenind reprezentati
vei județului Timiș (antrenor : 
A. Sasu Ducșoara). cu 29,5 p 
din 42 posibile. Pe următoare
le locuri, echipele Galați 29 p 
și București 28 p. Cel mai bun

rezultat la prima masă apar
ține elevului Costin Cozianu 
(Galați) 6,5 p din 7.

La feminin, campioană este 
reprezentativa județului Iași 
(antrenor : Margareta Perevoz- 
nic) — 19 din 24. S-a jucat la 
4 mese. O urmează echipele 
București 17 p si Timiș 14,5 p. 
I-a prima masă. Andreea Mat
ter (București) a obținut sco
rul maxim de 4 p (5).

l Pentru orice sportiv «are 
practică tenisul și dorește 
să se afirme, idealul este 
Să participe la cit mai mul
te concursuri, știut fiind 
faptul că numai ÎN CON- 

I DIȚII DE ÎNTRECERE se 
poate verifica stadiul pre
gătirilor. se pot face com
parații in privința valorii. 
Este de înțeles, deci, că și 
tenismenii noștri, în marea

i lor majoritate, acceptă un 
astfel de mod de a-și testa

1 valoarea si pregătirea si nu 
I putini sînt cei ce muncesc 

fără menajamente pentru a
1 se afirma în concursuri.
I . Iată însă că unii dintre 

tinerii noștri tenismeni au
1 altă optică. dacă băgăm 
I bine de seamă, cînd e vor

ba de concursuri interne...
1 în vederea creșterii valorice 
l a Campionatului Național 

individual al juniorilor, fe-
1 derația de tenis a hotărit 

organizarea unei acțiuni de 
selecție, tocmai în ideea ca 
pe tablouri . să pătrundă cei 
mai buni. Ceea ce s-a si 
întimplat în București la 
Centrul republican de pre
gătire. în perioada 20—26 
iulie. Numai că 
ceastă acțiune au 
dălina Voinea. 
mungi, Monica 
Gabriela Mitrică.
Ivana și alții. __ ._____
să-șl explice altfel absența, 
aceste jucătoare au apelat 
la... certificate medicale. 
Este însă cel puțin suspect 
faptul că TOATE S-AU ÎM
BOLNĂVIT ÎN ACEEAȘI ZI 
(20 iulie) și certificatele me
dicale poartă. la rînd. nume-

de la a- 
lipsit Mă- 
Diane Sa- 
Pecheanu.

Daniela 
Neputînd

rele 1022 (Pe< 
(Voinea), 
etc. Deci. în / 
MENT s-au de 
novila. epicom 
lă dreaptă 
riartrita 
stingă, de 
sportivele 
dența „imboî > 
prea bate la c 
— mai 
ficatele 
fie — 
ordine, 
tuim : i 
lecție, 
așa 7 - 
pot fi i 
tă cu j 
Mai grav ni 
că antrenorii 
nale de senio 
găreeanu si 
sianu. au 1: 
fața acestei si 
au încuraiat-< 
primii chema 
acest lucru. ( 
După opinia 
zul sportivele 
si al altor ii 
procedat astf, 
primiți în Ci 
tional individ 
lor. întrucit < 
tigat dreptul 
Iar dacă sîr 
bolnavi, e 1 
trebui opriți 
turnee.

în tenisul 
prea face fie 
si mai cu s 
trenori — se 
tă disciplina 
zultatele din 

tor

io:

si, 
sca 
car 

îp

i ales c 
! au ai 

că cev 
si ace 

sustrag 
pentru

— ele. 
puse pe 
jucătoa

1 Cit de 
| vizarea"

ne-o arată lămurit diferențele 
care există între plasamentul 
figurilor albe și al celor ne- 

! gre în exemplul prezentat în 
1 rubrica precedentă (alb — Rhl, 
! D17, Tgl. Ne6. Pa5, b3. g2, h2 :

negru — Rh7, De4. Td2, Nd4, 
i Pa7, b4, g7, I16). Același nu- 
; măr de piese, de o parte si

de cealaltă, dar cele negre sînt 
! mult mai activ plasate si tirul 
1 lor se îndreaptă convergent 
! spre reduta adversă din colțul 
' drept al tablei, in realitate 
! foarte fragilă.

importantă este „acti- 
forțelor pe eșichier

REMINISCENȚE
Care este unica mutare care 

decide? Evident. nU l...N:gl(?), 
ceea ce ar fi o captură inefi
cientă. din cauza acelei ame
nințări albe foarte vizibile, 
2.NÎ5+, despre care am și vor
bit. Trebuie jucat mult mai e- 
nergic, anume l...D:g2+ ! direct 
asupra figurii de țintă. Răs
punsul este forțat, 2.T:g2. iar 
acum ultimele două piese ne
gre sînt suficiente pentru vic
torie : 2...Tdl+ 3.Tgl Ttgl mat.

Am reținut această secvență 
caracteristică dintr-o partidă 
disputată între G. Ligtering si 

. P. Boersma, doi competitori ai 
finalei campionatului Olandei.

încheiat recent la Hilversum tu 
victoria lui Jan Timman.

Perfecta colaborare dintre fi
guri. de data aceasta albe, 
poate fi admirată si în exem
plul care urmează. Pe diagra
ma alăturată ele iau 
ziția întîlnită într-o
moașă partidă din anto
logia șahului românesc. A 
fost jucată intr-un turneu des
fășurat la București. în anul 
1923. învingătorul de atunci 
este astăzi președintele de o- 
noare al F.R.Ș.. profesorul u- 
niversitar Ion Gudju. La 90 de 
ani. încă activ, mereu prezent 
la manifestările majore ale

Dauă mută 
re

sportului mini 
bosit promotoi

ACTIVITATE SPORTIVĂ
că în tabăra de la Costinești, 
în programul întocmit figurea
ză, în prim-plan, inițierea in 
înot, în timp ce la Beclean va 
avea loc și finala pe țară a 
„Cupei U.T.C." la oină, 'com
petiție aflată sub genericul 
Daciadei (20—22 august).

Cum intenționați să organiza
ți viața de tabără 7 La între
barea noastră ne-au răspuns 
cîțiva dintre directorii acesto
ra, cadre didactice care coor
donează de mulți ani activita
tea elevilor sportivi în vacan
ța de vară.

Prof. Lixandru Pândele, an
trenor la C-S.Ș. Rapid Bucu
rești : „Răspund, în principal, 
de tabăra de Ia 2 Mai—Manga
lia, împreună cu un colectiv de 
cadre didactice cu care am mai 
colaborat. Există, prțn urmare, 
o unitate de concepție, în acti
vitatea noastră, in beneficiul 
muncii. In afara orelor de 
pregătire sportivă, ne preocu
pă ca participanții la tabără 
să cunoască Litoralul, cu fru
musețile sale aparte, creație a

Epocii Nicolae Ceaușescu, pre
cum și amenajările pentru 
sport, tot mai multe de la an 
Ia an, aflate la dispoziția ti
neretului".

Prof. Eugen Peterfi, directo
rul Clubului Sportiv Școlar din 
Petroșani : „Tabăra din Paring 
este, de fapt, găzduită de clu
bul nostru. Un prilej binevenit 
pentru sute de elevi și eleve 
de a lua cunoștință cu Valea 
Jiului, cu bazinul carbonifer și 
cu oamenii săi minunați și, de
sigur, cu ineditul montan, cu 
Parîngul, dar și cu Retezatul, 
cu lacul glaciar de la Bucura. 
Punem accent, de fiecare dată, 
nu numai pe pregătirea în 
continuare a elevilor cu apti
tudini în sport, ci și pe edu
cația lor patriotică, pe cunoaș
terea trecutului istoric și a tot 
ce se realizează astăzi atit de 
măreț în anii noștri, al socia
lismului".

Prof. Corneliu Mitan. antre
nor la Clubul Sportiv Școlar 
Gloria Arad : „Bucșanii consti

tuie, pentru elevii care s-au 
dedicat rugbyului, un Ioc de ta
bără minunat. Condițiile de 
pregătire sînt excelente, asi
gurate de consiliul popular al 
comunei și, desigur, de Minis
terul Educației și Invățămîn- 
tului, in colaborare cu federa
ția de specialitate. Ne propu
nem să avansăm pregătirea 
viitorilor rugbyști, prin lecții 
individuale și mecluri-test, iar 
in final, printr-o competiție, o 
cupă a taberei. Sigur, și în ca
zul nostru, vecinătatea Tirgo- 
viștei (n.n. 8 km.) și a pitoreș
tilor așezări de pe valea Dîm
boviței — Pucioasa, Fieni, Pie- 
troșița — cu multe construc
ții noi, cu obiective economice 
importante, constituie o invita
ție la drumeție, ca și în anii 
precedenți..."

Deci, tabere cu profil spor
tiv, dar și bune prilejuri pen
tru lărgirea orizontului cunoaș
terii, iată ce urmăresc cei ce 
răspund de activitatea elevi
lor, acum, în vacanța mare, 
căutînd să le înfrumusețeze cit 
mai mult zilele din sezonul es
tival.

RECORD
(Urma

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÂȘTIGURILE 

TRAGERII LOTO 
DIN 24 IULIE 1987

Categoria 1 : 4 variante 25% 
a 30 334 lei; categoria 2: 
17 variante 25% a 4 095 lei ; 
categoria 3 : 17,75 variante a 
3 922 lei; categoria 4 : 35,75
variante a 1 947 lei; categoria 
5 : 167 variante a 417 lei; ca
tegoria 6 : 279 variante a 250 
lei ; categoria X : 1 429,25 va
riante a 100 lei.

® TRAGEREA OBIȘNUITA IXJ- 
TO de astăzi, vineri, 31 iulie, va 
avea loc în București, In sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
Sncepînd de la ora 15,50. Aspecte 
de la efectuarea operațiunilor de 
tragere vor fi transmise la radio, 
pe programul X, ta ora 14,16. Nu

merele extrase vor fi radiodlfu- 
tate ulterior, pe aceiași program, 
la orele deja cunoscute.
• Au mal rămas DOUA ZILE 

pină la interesanta *1 atractiva 
TRAGERE LOTO 3 de duminică, 
2 august, câre oferă perspectiva 
generoasă a ciștlgurljor in nume
rar sau autoturisme. Reamintim 
doar că NUMAI ASTAZI și MD- 
NE se mal pot procura bilete cu 
numerale favorite la tragerea res
pectivă.
• Consultând PROGRAMUL LO- 

TO-PRONOSPORT aveți posibili
tatea să aflațl toate amănuntele 
legate de TRAGEREA LOTO 2 de 
duminică, precum șl o serie de 
alte interesante informații pri
vind tragerile PRONOEXPRES șl 
LOTO. Vă informăm, cu aceas
tă ocazie, că de un deosebit suc
ces se bucură serialul semnat de 
Nlculae Oprea, privind „Stelele

fotbalului italian", care, ta pre
zent, a ajuns la „compartimen
tul apărătorilor fundași". Iată, 
deci, un nou prilej de solidă do
cumentare pentru iubitorii con
cursurilor Pronosport, dar au 
numai pentru aceștia.

9 Șansele de reușită pot fi În
cercate in permanență, juctad la 
LOZ ta PLIC. Reamintim că se 
mal află încă ta vtnzare (dar 
pentru puțin timp !) emisiunea 
specială limitată, cu dștlguri su
plimentare. .LOZUL VACANTEI".

AUTOTURISME

rechi: Al. I 
A. Radu 
(Voința) 12,1 
C. Lazăr (I 
mion (Știre 
(Dinămo) 13 
rom). Semif 
două manșe 
Ivan (14,1 ■ 
M. Simion. 
Balea (11.9 
fața lui P. 
mult interi 
fost deosebi 
care sporii 
manșă: M. 
12,5. iar P. 
12,4: record 
ti gate în C 
al juniorilo 
on - a 1 
manșa deci 
posesia me 
finala mari 
lent al ci 
Al. Ivan, f 
și 13,2) în 
CLASAME1 
Ivan, camr 
tigător al : 
I. Balea, * 
Radu, 5. ă!



Divizionarele A și pregătirile lor pentru viitorul sezon competitional
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SPORTUL STUDENȚESC: EFORTURI NEDRĂMUITE
PENTRU AL 6-LEA START

Sportul Studențesc formează 
împreună cu Rapid și „U“ Cluj. 
Napoca, grupu] celor mai vechi 
divizionare A din fotbalul nostru 
(în acest grup ar mai fi intrat 
și Jiul, dar echipa minerilor a 
părăsit, in această Vară, scena 
primei divizii). De Cîțiva «ni 
buni, formația din „Regie" se 
numără și printre echipele 
fruntașe ae campionatului, 
făcînd' mereu parte, din „cvar
tetul" care a dus trena dispu
tei pentru „podium" și pentru 
cupele europene. Mai greu a 
fost anul trecut, deși — acce
lerând serios in ultimele etape 
— a reușit, totuși, 
4-a linia de sosire.

„A fost mai greu 
afirmă antrenorul 
Mircea Radulescu — 
echipa a evoluat fără doi din
tre jucătorii ei de bază, Hagi 
și Iorgulescu. Din această cau. 
ză a fost mai greu..." Pînă la 
urmă, însă, satisfacție gene
rală : Sportul Studențesc a iz
butit. așa cum arătam, să o- 
cupe o poziție fruntașă, care 
i-a permis să-si înscrie din nou 
numele pe tabloul celor 64 
cluburi din Cupa U.E.F.A.. 
diția 1887/1988. Cu bucuria 
cestei izbînzi. care părea, 
un moment dat. destul de în
depărtată. s-a sunat adunarea 
lotului șl plecarea lui tocmai 
la Cîmpulung Moldovenesc. 
„Ne-am holărit să schimbăm 
vechiul nostru loc al pregătiri
lor de vară. Pinul Rece, ne 
spunea ieri, la revenirea echi
pei în Capitală. Eugen Banciu. 
vicepreședintele clubului. nu 
numai pentru că s-a dorit un 
alt „decor", ci pentru că acolo 
ni s-au oferit condiții mult mai 
bune. Si de cazare, si de re
facere, si mai ales de antrena
ment. terenul fiind foarte a- 
proape. Ce ne rămine de fă
cut in continuare ? Destul de 

lucruri. care solicită 
irturi : eforturi în două

1. pentru întărirea 
permanentă a lotului s 2. pen
tru Cupa U.E.F.A., căutînd să 
aflăm cam toi ce se poate afla 

Idesnre viitoarea adversară. Ka
towice, pe care vom face tot 
posibilul s-o eliminăm. Recu
nosc, nu va fi deloc ușor, dar 
ce partidă mai poate fi ușoa
ră în cupele europene

Nici una si 
Studențesc știe 
ti! a trecut, cu 
în dublul meci 
cosia. pe care

limine doar cu un scor minim. 
Dar, la Cîmpulung Moldove
nesc. lotul s-a pregătit Intens 
toți cei 23 de jucători prezenți 
acolo s-au angajat la efort si 
efortul n-a fost deloc ușor. Este 
vorba de portarii Cristian, Voi- 
cilă si Lucescu. fundașii M. 
Marian. Cazan. Ciucă (revenit

să treacă a

în retur — 
principal 
deoarece

de 
e- 
a- 
la

numai Sportul 
prin cite emo- 
un an in urmă, 
cu Omonia Ni- 
a reușit «-o e-

Laureatele „Oului

SERIA A Vl-a

EUROPEAN
Ispir. Stefănescu si Boloni. Ce 
mi-aș dori acum, după cele 
trei antrenamente zilnice de la 
Cinipuiung Moldovenesc ? In 
primul rînd, să ne plătim da
toriile fată de suporterii noștri. 
Adică să trecem de Katowice 
si să nu mai avem un campio
nat ca cel de anul trecut, in

Teme ce se cer revăzute

„FOTBALUL VIITORULUI" A... SOSIT

ni

s
h.

> A

Secvență de la unul dintre antrenamentele Sportului Studen
țesc, desfășurate, in aceste zile, in Capitală.

Foto : Aurel D. NEAGU
de la F. C. Constanța, unde a 
fost împrumutat). M. Popa, Pa
nă, Poiogea (revenit de la 
Automatica, unde a jucat un 
an). Munteanu II și Bucico 
(de la F. C. Bihor), de mij
locașii Ticleanu. Ene (de la 
Unirea Slobozia). Cristea, Bo- 
zeșan și Achim (de la F. C. 
Argeș) si înaintașii Iorgulescu 
I. Coraș, Olteanu (de la Me
canică Fină). Țîrlea (de la 
U.T.A.). Bîcu (de la Univ. Cra
iova), Burchel șl S. Răducanu 
(de la F.C.M. Brașov), ultimul 
făcînd „rocadă" cu Terheș. A 
lipsit mezinul echipei. Stanici, 
plecat cu naționala de iuniori 
în Cehoslovacia, la Turneul 
Prietenia. Pe multi i-ar putea 
surprinde plasarea lui Gino 
Iorgulescu în grupul înaintași
lor. Adevărul este că interna
ționalul nostru si-a manifestat 
dorința de a se reprofila pe 
un post (și antrenorii 
de acord) în care a 
tionat. Alungind însă 
dașii „alb-negrilor"„ 
Paul Cazan, căpitanul 
$i-i... lăsăm cuvîntul in înche
ierea acestor rînduri: „Mă nu
măr printre bătrinil Sportului 
Studențesc si ai Diviziei A, in 
care, așa cum s-a scris recent, 
am ajuns Ia 460 de meciuri a- 
flindii-mă pe locul 4, după

care am alternai prea multe 
jocuri de nivel mediu cu prea 
puține partide unanim aprecia
te. Si mai doresc ceva : să 
continui cursa. împreună eu 
Ispir, Stefănescu și Boloni 
pînă la cota celor 500 de me
ciuri in Divizia A..."

Ca să dea 
xemplu celor 
demonstreze 
foarte mari 
Cîmpulung Moldovenesc), 
seriozitate (maximă) și 
dragoste (permanentă) fată de 
ceea ce faci, nu se poate rea
liza mare lucru în nici un do
meniu. Si cu atît mai mult în 
fotbal.

toti patru un e- 
mai tineri, să le 
că fără eforturi 
(ca acelea de la 

fără 
fără

Laurențiu DUMITRESCU

Dintotdeauna, indiferent de 
sistemul la modă (W.M.- 
ul. cu 4 fundași sau cu numai 
3). antrenorii au pus mare 
preț pe conducătorul de joc. 
O figură centrală, să recunoaș
tem, a oricărui „unsprezece" 
competitiv, întruchipată de fot
balistul cel mai dotat si (în 
consecință) căutat mai tot tim
pul de coechipieri pentru ca
litățile sale deosebite — inte
ligență, abilitate. clarviziune 
—. puse, toate. în slujba echi
pei. Cu buni ani în urmă, in 
epoca așa-zis romantică a fot
balului jucat în ritm de tango, 
era suficient ca echipele să în
corporeze în rindurile lor un 
asemenea jucător pentru ca ele 
să se declare satisfăcute. Con
ducătorul sau constructorul de 
joc, organizatorul sau „arhitec
tul" echipei, spuneți-i cum 
vreți, acest jucător de excep
ție. ales, de regulă, dintre in
teri sau mijlocași. îndeplinea, 
cu precădere, munca de „dis
pecerat". asigurînd legătura in
tre apărarea imediată si vîr- 
furi.

Dar asta a fost, realismul în
locuind romantismul si în jo
cul de fotbal, si primul vizat 
de marcajul devenit pe zi ce 
trece mai sever a fost jucă
torul-dispecer. A trebuit să 
treacă un timp pînă ce teh
nicienii cei mai dotati. In pas 
cu evoluția fotbalului, au găsit 
antidotul, fixînd mai multi ju
cători „de profil" pe post de 
dispecer. Si. în această ordine 
de idei, cu prilejul unuia din
tre cursurile de perfecționare 
a antrenorilor, organizate de

F.R.F., cu puțini ani în urmă, 
ne-a făcut plăcere să-1 auzim 
pe Ion Motroc. profesor la ca
tedra de fotbal a I.E.F.S.. mem
bru al Colegiului central, ros
tind următoarele cuvinte (să le 
zicem de anticipație) în mate
rie de joc : „In fotbalul viito
rului, spunea I. Motroc. in con
dițiile marcajului om la om. 
care va deveni si mai necru
țător. conducător de joc va fi 
fiecare component al echipei. 
Posedind o pregătire polivalen
tă. fizică, tehnică, tactică, gata 
să facă față oricărui rol, potri
vit eu zona în care se va afla 
temporar, jucătorului viitorului 
(n.n. care, trebuie spus. în fot
balul international, ca si în a- 
cesta al nostru, a ți... sosit), 
pentru a putea să îndeplineas
că funcția de coordonator, nu-i 
va rămine decit să se demarce 
la timp. Apoi, se înțelege, o 
dată intrat in posesia mingii, 
el va -dispecera"".

Un alt tip de jucător, tre
buie spus în încheierea aces
tor rînduri. va exista în con
tinuare în fiecare echipă. Pen- 
iru plusul de inițiativă si de 
tărie morală (afișate, cu pre
cădere. în momentele-cheie ale 
jocului) tehnicienii l-au numit 
lider. (Deși. în trecut ca și 
In prezent, destule formații au 
beneficiat sau beneficiază de 
cîte doi si chiar trei asemenea 
fotbaliști). îl putem vedea. în 
aceste zile, pe terenurile me- 
ciurilor-test. stimulîndu-si co
echipierii in vederea unui cit 
mai bun start competitional.

Gheorghe NICOLAESCU

au fost 
mai ac- 
la fun
dăm de 
echipei.

)• -1

ACCENTE FIREȘTE, ÎN ZIUA Șl LA ORA JOCURILOR...

proaspete divizionare B

SPORTUL MUNCITORESC CARACAL
A DOMINAT ÎNTRECEREA

teritorială,• Asociație sportivă _________
înființată ta anul 1946 * A acti
vat în Divizia B în ;: ’
1946—1948 • A activat In Divizia 
C în ediția din 1948, precum șl în 
perioada 1971—1987 • Președintele 
asociației: Barie Holdon • Pre
ședintele secției de fotbal: Ionel 
Nițulescu • Antrenor : Ștefan 
Cherănoiu • Stadion propriu; ca
pacitatea tribunelor: 10 006 locuri. 
B Vîrsta medie a echipei: zl ani 
șl io luni > lotul.: Mlncă. Pe
trescu — portari; Roșea I, Crețu, 
Roșea II, Dieu, Micu, Tanasoglu— fundași; Plotoagă, Popa, Mi-
bran, Roșea IU, Marinescu, Moga
— mijlocași; Stan, Cherolu, Nă- 
uiu, Bărbulescu, Vișan, Mitrică — 
înaintași B Golgeterul echipei : 
Năuiu — 15 goluri B In tur e- 
chipa a jucat deschis,,-spectacu
los, reușind meciuri de bună ca
litate, încheiate, ta general, cu 
mari diferențe de scor. In retur, 
din dorința asigurării promovării 
tn Divizia B, s-a pus accentul pe 
apărare, cu contraatacuri rapide,

perioada

care au pus în derută apărările 
adverse. în aceste condiții de joc, 
echipa a plecat cu puncte pre
țioase de la Băilești, Tr. Măgu
rele, Brezei Stoicănești — victo
rii sau puncte care au menținut-o 
permanent în fruntea seriei. E- 
chipa a fost sprijinită permanent 
de organe’e locale.

t

Din punct de vedere al pro
gramului, nimic nou. Cu cite- 
va excepții (Steaua, precum 
și cele trei nou promovate, 
care au încheiat stagiunea de 
vară mai tîrziu), divizionarele 
A și-au început pregătirile 
pentru viitorul campionat 
15 iulie. Prezeni • -- -
controlul medica'', _____  __
trenamente ta localitate, pen
tru readaptarea la efort, și, 
apoi, pregătirea de bază, de 
regulă tn zone montane, aco
lo unde le-am întâlnit tn aces
te zUe în plin efort. Și, din 
cîte am văzut, se lucrează in
tens, antrenorii nu s-au lăsat 
înduplecați nici de căldura 
toridă (da, așa era chiar șl la 
munte, la Bușteni, de pildă), 
nici de părerea unora, potri
vit cărora volumul de antre
nament ar fi cam încărcat. Se 
uită mereu „amănuntul" că de 
calitatea acestor pregătiri de
pinde în proporție de aproape 
sută la sută... calitatea jocu
lui practicat in turul campio
natului, care Se apropie cu 
pași repezi.

la
ița la cluburi, 
ii, cKeva an-

Se efectuează și cite trei 
ședințe de pregătire pe zi, ta 
care este inclusă acea jumă
tate de oră de gimnastică de 
dimineață, prin care jucăto
rii intră, de fapt, în progra
mul de lucru al zilei respec
tive.

șl unde am fost am văzut 
că jucătorii (chiar dacă unii 
se mal văitau că e prea greu) 
lucrau cu conștiinciozitate, 
răspunzînd la solicitările an
trenorilor.

Cu un lucru nu s-au prea 
împăcat unii jucători de la 
F.C. Argeș, de pildă cu antre
namentul de DUMINICA DU- 
PA-AMIAZA. „Păi nici azi 
după-masă nu avem program 
liber 7", se întrebau ei. Și 
discutând acest lucru cu ex
perimentatul șl exigentul an
trenor Florin Halagian, ne-am 
convins că nu e nimic exage
rat ta asta, ba, dimpotrivă, că 
totul e firesc, e logic. „Ne 
pregătim pentru campionat, 
ne spunea FI. Halagian, iar 
duminica este momentul de 
virf al activității dintr-o săp- 
tămină. Am programat antre-

namentele duminica, la ora 
meciurilor, ca pe un lucru fi
resc, iar luni după-amiază ju
cătorii vor avea o pauză, așa 
cum se intimpiă și in sezonul 
competițional". Mai e nevoie, 
oare, de alte argumente 7

Peste cîteva zile, același lo
gic principiu de pregătire 
l-am întâlnit și in tabăra Pe
trolului. Duminică, antrenorul) 
C. Moldoveanu avusese cu e- 
levil săi o zl de lucru plină. 
Iată de ce jucătorii trebuie să 
fie convinși de necesitatea u- 
nei pregătiri adecvate la ce
rințele sezonului competițio
nal care va urma. Acesta este 
șl rostul perioadei de pregă
tiri centralizate, pe care divi
zionarele A o parcurg în pe
rioada de față, șl, cum spu
neam, de calitatea muncii de 
acum, de felul cum jucătorii 
răspund la solicitări depind 
rezultatele unui sezon de la 
care toată lumea așteaptă sal
tul valoric corespunzător. Ur
mează un sezon de mari soli
citări pe plan Intern șl inter
național.

Constantin ALEXE
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ȘANSE SPORITE 

DE CIȘTIG I
• 12 numere, din 75, în $ 
cadrul a 3 extrageri f

• I.C.IJW. BRAȘOV — STEAUA 
0—5 (0—1). Peste 7 000 de specta
tori au ținut să asiste la acest 
meci de verificare, pentru a ur
mării evoluția campioanei țării, 
care, mal ales in repriza secundă, 
a manifestat o deosebită poftă de 
joc. Golurile au fost Înscrie de 
Plțurcă (min. 37 țl 50), Lăcătuș 
(min. 60), Boloni (min. 60), Bălan 
(min. »0). steaua a aliniat urmă
torul „unsprezece": StSngaciu •— 
Iovan, Bumbescu, Beloded Ici, Ro- 
tariu — BaHnt. Bagi, Majaru, 
B&lCnl — Lăcătuș. Plțurcâ. Au 
mal jucat: Liliac, Bălan, Lucaei, 
Craiu, Butoi, Buterchi. Petcu. (C. 
GRUIA — coresp.)

năUă, Dogaru, Anton, M. Mate
escu, Neagoe. In continuarea 
pregătirilor, Universitatea va par
ticipa Ia un turneu internațional 
Ja Vama, alături de echipele 
Srcdeț Soria — campioana Bul
gariei. Cernomore Varna și Bele- 
nenses Lisabona, clasată pe locul 
3 în campionatul portughez, (C. 
CODLEANU - coresp.)

> 9 Se cîțtigâ ți cu 2
Yiumere

ti

• Cîștiguri in numerar 
ți autoturisme

• ULTIMA ZI 
de participare, 
SÎM3ÂTÂ, 1 august !

• BUCEGI RIȘNOV — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 1—4 <0—3). A 
fost ultima partidă a eraloveni- 
lor susținută In cadrul pregăti
rilor efectuate la munte. Golurile 
lor au fost marcate de E. Săndoi, 
welssenbacber. P. Badea, Ghiță, 
șt. Stoica șl M. Mateescu. Pentru 
gazde a înscris Cojenelu. Divizio
nara A a utilizat următoarea 
formație: Crișan — Negrilă, E. 
Săndoi, Rada, Welssenbacber — 
Gh. Popescu, P. Badea, Ad. Po
pescu, Clurea — Vancea, Ghiță. 
Au mal jucat: șt. Mateescu, Șt. 
Stoica, Ciorolanu, Dumitra, Mâ-

• PETROLUL MOINEȘU — S.C. 
BACAu 3—2 (3—1). An marcat:
Sandu (min. 26 șl 32), AlUneăl 
(mim. 41), respectiv Bîriea (min. 
27 autogol) și Agachl șmin. *6 — 
din penalty). Băcăuanii an aliniat 
formația: Fierea — Andrleț, A- 
gachi, Arieni, Viscreanu — Bur- 
leanu, Ivanov, Tismănaru — Șoi- 
man, Setatele, Fulga. Au mai ju
cat: Cimpeanu, Andronic, FîșJe, 
Verigeanu, EMsri (N. ROTARU — 
coresp.)
• ABATORUL. BUCUREȘTI — 

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
2—6 (1—3),
• AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
3—1 (3—1).

• STADIONUL. „Tractorul" din 
Brașov a găzduit miercuri, Jn

fața a 6.000 de spectatori, primul 
meci internațional al noului se
zon, care a opus divizionarei B 
cu același nume echipa egiptea
nă Arsenal Cairo, câștigătoarea 
„Cupei Africii". Partida, viu dis
putată, Interesantă, s-a Încheiat 
cu un scor alb: 6—0. In cadrul 
turneului pe care fi Întreprinde 
în țara noastră, echipa din Cairo 
va evolua și la București, marți 
1 august, la ora 18, pe stadionul 
Ciulești, in compania divizionarei 
A Rapid (RAzvan BORTEA — 
coresp.)
• CONCURSUL republican 

AL CLUBURILOR ȘCOLARE. La 
Piatra Neamț s-au desfășurat, In- 
cepînd de la 11 îuHe, jocurile 
turneului final al ediției din acest 
an a Concursului republican al 
etuburilor sportive școlare. Iată 
rezultatele înregistrate: CJS.Ș. 
„Poli" Timișoara — C.S.Ș. Bacău 
1—3, C.S.Ș. Arad — C.S.Ș. Tg. 
Mureș 1—0, CB.Ș. Piatra Neamț — 
C.S.Ș. Constanța 7—0, C.SUȘ. Uni
versitatea Craiova — C.S.Ș. Odor- 
hed 11—J (etapa I); Timișoara — 
Tg. Mureș 0—8. Arad — Bacău 
0—3, Piatra Teamț — Gdorhei 
5—6, Craiova — Constanța 4—0 (e- 
tapa a n-a); Timișoara — Arad 
3—1, Tg. Mureș — Bacău 0—2,

Piatra Neamț — Craiova 5—0, O- 
dorhel — Constanță 1—3.

Partidele pentru ordinea finală 
a clasamentului s-au încheiat cu 
următoarele rezultate:

Locurile 1—2: C.S.Ș. Piatra 
Neamț — C.S.Ș. Bacău 2—0; »—4: 
CjS.ș. Univ. Craiova — C.S.Ș. Tg. 
Mureș 2—1; 5—6: CB.Ș. „Poli" Ti
mișoara — C.S.Ș. Constanța 4—0; 
7—8: C.S.Ș. Arad — C.S.Ș. Odor- 
heiul Secuiesc 5—0.

După cum se poate observa, 
gazdele turneului au terminat ne
învinse, marcând 17 goluri, fără 
să primească vreunul I (loan ZA- 
HARIA — coresp.)

• Blletele-abonament pentru 
turneul internațional de fotbal 
„Cupa Steaua", din zilele de 4 și 
5 august a.c., ce va avea loc pe 
stadionul din Ghenoea, cu parti
ciparea echipelor F.C. Bruges, 
Den Bosch, A.S.K. Vorwărts și 
Steaua, se pun astăzi In vtozare 
la casele stadioanelor Steaua, Di
namo, Rapid, precum și la agen
țiile Steaua (str. Brezoianu) șl 
Unirii. Pentru acest turneu sînt 
valabile legitimațliile de culoare 
roșie și verde, eliberate de către 
C.N.E.F.S., și abonamentele emise 
de clubul Steaua.



ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
VARȘOVIA, 30 (Agerpres). Cu 

o rundă Înainte de încheierea 
turneului feminin de Ie Nalen- 
chowe (Polonia), în fruntea cla- 
samentuluiî se află .maesbra ro- 
mâncă Eugenia Ghindă șl polo
neza Erenska, ambele cu ctte 7,5 
puncte, urmate de cehoslovaca 
Hajkova — 7 p, Sweczik (Polo
nia) — Bp etc. In runda a 10-a, 
Ghindă a remizat cu Sikora, e- 
galltatea fiind consemnată și în 
partidele Novlk — Sveczlk, Kaczo- 
rotțska — Hajkova. Erenska a 
cîștigat la Secinska, Muslimova 
a pierdut la GavrilaMs, iar Ba
ums tark a obținut victoria în 
partida cu Vasantl.

tn turneul masculin de șah de 
Ia Nalenchowe, după 12 runde 
conduce în clasament Goldin 
(U.R.S.S.). virtual cîștlgător — cu 
9 puncte, urmat de Gavrilakis 
(Grecia) și Tolnay (Ungaria) — 
cu dte 8,5 p. Adrian Negulescu, 
care în runda a 12-a a remizat 
cu Redzepagici, se află pe locul 
7, cu 5,5 puncte.

BUDAPESTA, 30 (Agerpres). 
Partidele disputate în runda a 
9-^a a turneului interzonal de La

Szirak (Ungaria) s-au soldat cu 
următoarele rezultate: Nuinn — 
Todorcevicl 1—0; Beliavski — Mi- 
los 1—0; Allan — Benjamin 0—1; 
Salov — Christiansen 1—0; Veli- 
mirovlci — Fleer 1—0; Hjartarson
— Marin 1—0; De la Villa — A- 
dorjan remiză; Bouaziz — An
dersson remiză.

tn clasament conduce BeUavski 
(U.R.S.S.) cu 6,5 p (1), urmat de 
Nuna (Anglia), Salov (U.R.S.S.) 
șl Hjartarson (Islanda) — 6 p. Mi- 
tiail Marin (România) ocupă lo
cul 11 cu 4 puncte La turneu 
participă 18 concurențl, primii 
trei clasați urmînd să se califice 
pentru tumeui candldaților la 
titlul mondial de șah.

BELGRAD, 30 (Agerpres). Du
pă 9 runde în turneul interzonal 
feminin de la Tuzla (Iugoslavia), 
în clasament conduc Ioseliani 
(U.R.S.S.) șl Brusztman (Polonia)
— cu cite 7,5 puncte, secundate 
de Arahamla (U.R.S.S.) — 7 p.

în runda a 9-a. Ioseliani a re
mizat ou Kadilkar, egalitatea fi
ind înregistrată șl în partida Hoj- 
berg — Brusztman. Arahamla a 
cîștigat la Shi Lan.

SPORTUL
PE AGENDELE FEDERAȚIILOR INTERNAȚIONALE

BASCHET. Campionatul
Mondial masculin. din 1990 va 
avea loc în Argentina, în mai 
multe localități. Faza finală se 
va desfășura la Buenos Aires, 
într-o sală de 20 000 locuri, a- 
flață, la această oră, în con
strucție. Din punct de vedere 
organizatoric, elementul cel 
mal important * este acela că 
numărul formațiilor partici
pante va fi Iarăși. de 16 și nu 
de 24, ca la ultima ediție a 
C.M. din 1986, din Spania. în
trecerile se vor desfășura în
tre 11 șl 22 iulie.

PENTATLON MODERN. în
cepând de mîine și până la 

8 august va avea loc cea de-a 
VTI-a ediție a Campionatului

DUPĂ SUCCESUL JUNIORILOR LA „EUROPENELE"
(Urmata din pag 1)

(scor final 3—2), dar în semi
finala cu Ungaria și finala cu 
Cehoslovacia a jucat ca la 
carte. Cu Palina, la simplu, nu 
a aplicat tactica necesară și 
a pierdut. Graba, la Otilia și 
la mai toți tinerii noștri, e 
una din marile greșeli. Kinga 
Lohr a făcut risipă de ener
gie, a fost peste așteptări, în 
probele individuale oboseala 
și-a spus cuvîntul (ea luptă 
exemplar și realizează totul 
din efort), dar nu i- se poate 
reproșa nimic. La cadete, 
Adriana Nâstase a corespuns, 
a fost jucătoarea. de bază 'în 
echipă, a luptat fără rezerve, 
în probele individuale și ea 
s-a grăbit. Iulia Rîșcanu a 
evoluat mult mai slab, marele 
ei defect fiind „căderile" de 
ordin psihic, mai ales in si
tuații grele. „Dacă felele, mai 
ales junioarele, pot primi un 
calificativ bun, mai avem-mult 
de lucru, îndeosebi cu cadetele, 
care peste 2—3 ani vor fi 
junioare" — încheia el.

Despre băieți ne-a vorbit 
Gh. Bozga. Și concursul mas
culin a fost tare, după păre
rea sa, cu mulți jucători foarte 
buni. Marea satisfacție a pro
dus-o Daniel Cioca, apărător, 
într-o vreme cînd stilul defen
siv nu mai e „la modă". A 
jucat mai bine de Ia un meci 
la altul, tot mai încrezător în 
forțele sale, lucid, valorifi- 
cîndu-și Integral posibilitățile. 
Și-a timorat pur și simplu 
adversarii. Echilibrat, ascul
tător, a făcut ce a trebuit, cînd 
a trebuit. La 18—18 in setul 
decisiv (activizare !) pentru 
titlu, Saive a fost gratificat 
cu un punct Moment de mare 
tensiune, care scotea din pri
ză orice jucător, cit de pregă
tit. Cioca, la serviciu (șl la 
atac !), nu și-a pierdut capul 
și a punctat : 19—19. Pe ser
viciul (și atacul) lui Saive, 
Cioca a pus tot pe masă și... 
20—19. Servește si cîștigă 
Cioca I Pe Saive nu-1 mai as
culta mina. Pe Tiberiu Het- 
tman e supărat antrenorul 
lotului, fiindcă nu a confir
mat speranțele, jucînd slab. 
Un singur punct cîștigat de el 
în partida cu echipa Franței 
ne-ar fi dus pe podium. Fără 
spirit de concurs nu se poate 
nimic... Despre elevul său, 
Călin Creangă, ne spune că a 
fost în nota obișnuită doar in 
proba pe echipe. Cu spirit de 
echipă, el și-a dat sufletul, 
cum se spune, dar prea l-a

afectat înfrîngerea Ia al trei
lea francez și și-a pierdut din 
curaj. S-a văzut clar la sim
plii. La dublu mixt cred că el 
și-a făcut datoria... Cu un 
plus de hotărîre din partea 
ambilor’ jucători, puteam lua 
titluL El nu va mai fi la două 
asemenea „europene" de juni
ori și va trebui să dăm mai 
multă atenție pregătirii, mai 
ales sub aspect fizic și psihic. 
„Nu e de sării în apă, cum 
se spune Ia noi, dar cit mai 
e timp, să retușăm ce nu 
merge. Este bine că băieții se 
apropie, în perspectivă, de va
loarea fetelor — ne-a mai 
spus Gh. Bozga — și ăsta • 
lucrul cel mai promițător".

Am rugat pe antrenoarea 
federală Ella Constantinescu 
să concluzioneze discuția 
noastră : „Am avut delegația 
cea mai puțin numeroasă (7 
sportivi) și ani ocupat locul 
doi intr-un clasament neoficial 
pe medaliile de aur și argint, 
după reprezentativa U.R.S.S. 
(13 sportivi, tot cu 4 medalii 
de aur). Se văd roadele ori
entării noastre spre copii si 
juniori, se atestă calitățile co
piilor noștri și competența 
antrenorilor. Să reținem că 
aveam acasă și al ți sportivi 
foarte buni, aproape de va
loarea mcdaliaților. Deci, vic
toriile, ca și infringerile, ne 
îndeamnă la o pregătire cali
tativ corespunzătoare. Canti
tatea contează enorm, dar 
calitatea decide !

Doresc să menționez munca, 
strădaniile antrenorilor Fili- 
mon (a avut de condus două 
echipe) și Bozga, in pregăti
rile finale și în conducerea 
sportivilor la „europene". Ase
menea colegilor care au cres
cut ș| pregătit pe medaliați, 
ei au probat seriozitate, com
petență și dăruire. Fără să 
mă refer exclusiv la cei doi, 
sînt obligată să atrag atenția 
asupra obiceiului general al 
antrenorilor noștri de a exa
gera Ctt indicațiile, chiar după 
fiecare minge. Este timpul să 
se înțeleagă că indicațiile de 
pe margine, in timpul jocului, 
nu pot face marc lucru și nu 
o dată încurcă pe jucător, luîn- 
du-1 posibilitatea să gîndească 
ei însuși ce să facă, să se 
concentreze. Intr-o disciplină 
ca a noastră, sportivul trebuie 
crescut astfel incit să evolueze 
mal independent de antrenor. 
Cîteva indicații orientative de 
bază în pauze sînt de ajuns. 
La examen elevul intră sin
gur, nu cu profesorul".

DE TENIS DE MASĂ
Subscriem total la aceste 

opinii realiste, la această 
maniera de a aborda un suc
ces de prestigiu, cu încrederea 
că așa vor proceda și sporti
vii, ca șl antrenorii, inclusiv 
cei care au contribuit Ia cele 
patru medalii de aur și două 
de argint, mai multe decît 
s-au obținut la edițiile prece
dente.

Mondial feminin, competiție 
care se bucură de un succes 
tot mai mare, de la o ediție 
la alta, femeile demonstrînd o 
mare aplicație pentru a.- 
ceastă disciplină considerată, 
multă vreme, a fi • exclusiv 
masculină. întrecerile „mondia
lelor" vor fi găzduite de loca
litatea vest-germană Bern- 
sheim.

LUPTE. Se împlinesc 75 de 
ani de existență a Federației In
ternaționale, aniversare ce va fi 
marcată de un Congres so
lemn, programat la Clermont- 
Ferrand, in Franța, la 22 au
gust. FILA a fost înființată în 
anul 1912, ca și Federația In
ternațională de Atletism, cu 
prilejul J.O. de la Stockholm. 
Dar, independent de această 
constituire, luptele au figurat 
în programul Jocurilor Olim
pice încă de la prima ediție, 
în 1896, iar campionatele mon
diale, de tot felul, au fost or
ganizate încă cu mult înainte, 
insă ofidial acestea au început 
abia în anul 1921, la Helsinki.

GIMNASTICA. Prima de
monstrație cu noul program 
de exerciții impuse, valabil 
pentru perioada 1989—1992, se 
va face cu ocazia Campiona
telor Mondiale feminine, care 
urmează să aibe loc la Rotter

dam, între 18 și 25 octombrie 
a CULTURISM. în anul 1946, 
Ia Montreal, în Canada, doi 
frați, Joe și Ben Weider, apre
ciind că la vechij greci mai 
ales, dar și la romani, cul
tura fizică, culturismul, era 
o activitate foarte prețuită, au 
decis să o reactualizeze, re- 
dîndu-1 popularitatea. Ei au 
întocmit un comitet de iniția
tivă, al cărui principal obiec
tiv a fost acela al populari
zării culturismului. Cu trece
rea timpului, din acest simplu 
comitet a fost constituită 
Federația Internațională de 
Culturism — IFBB (Interna
tional Federation of Body- 
Builders), care și-a propus să 
organizeze, să stimuleze și să 
coordoneze, la scară mondială, 
această activitate care a deve
nit competițională. Ediția din 
acest an a „mondialelor" se 
va desfășura în septembrie, 
la Râno, în S.U.A. (concursul 
feminin) și în octombrie, la 
Madrid (concursul masculin). 
Acestea sînt competiții ama
toare, deoarece profesioniștii 
(iată că există și această cate
gorie !) ișl vor disputa titlu
rile de „mister" și „miss" 
Olympia la Gftteborg și. res
pectiv. la New York.

* ------  — de LA UN BUT LA ALTUL ești primul care plătește... oa- §§ RUGBY 
I

§

• Victoria rugbyștilor neo
zeelandezi la prima ediție a 
Cupei Mondiale, pe care au 
cîștigat-o de o manieră impre
sionantă, a însemnat un mo
ment foarte important pen
tru destinele sportului cu ba
lonul oval în această țară, In 
care, cej puțin așa se credea, 
rugbyul era considerat ca o 
veritabilă instituție. Dar iată 
declarația făcută de Richie 
Guy, managerul echipei AU 
Blacks : „Acest succes a ser
vit considerabil interesele 
rugbyului nostru, căci, în cli
pa de față, acest sport trebuie 
să lupte ca să reziste concu
renței tot mai puternice pe 
care i-o face, spre exemplu, 
fotbalul și baschetul, in rîn- 
durile tineretului. Și consta
tăm că de la o vreme tinerii 
se Îndreaptă către sporturile 
mai puțin periculoase și mai 
puțin pretențioase. Victoria 
de la Cupa Mondială va spori, 
insă, tn mod cert, numărul 
candidaților care vor să de
vină rugbyștl. A fost, de a- 
ceea, ceva extraordinar !...«.
• Fundașul XV-lui Franței, 

Serge Blanco (29 ani), binecu
noscut șl iubitorilor de rugby 
din țara noastră, este de pro
fesie agent publicitar, profe
siune care-1 obligă să par
curgă zilnic zed și zed de ki
lometri, cu felurite mijloace 
de locomoție, ceea ce este 
destul de obositor. El a avut 
prilejul ca, partidpînd la Cu
pa Mondială, să se poată O- 
cupa... în exclusivitate de

rugby. Din păcate, s-a acci
dentat la șold, dar totuși a 
jucat: „Sini foarte satisfăcut 
de Cupa mea. O așteptam de 
multă vreme. Nu mă mal gîn- 
desc că rana m-a handicapat 
foarte mult tn evoluția mea 
pe teren. Eu nu sînt Pele al 
rugbyului, cum mi se spune 
de către unii, și nici nu mă 
consider ca atare. Eu stat 
Serge Blanco și am venit aici 
ca s-o dovedesc. Am insă șl 
două mari regrete, nu acela 
de a fi pierdut finala (njn. cu 
Noua Zeelandâ), ci de a fi în
casat atit de multe puncte 
(nun. scorul a fost de 29—9) și 
regret mai ales faptul că a- 
ceastă Cupă Mondială a venit 
tocmai la sfirșitul carierei 
mele sportive",
• După insuccesul din sfer

turile de finală ale Cupei Mon
diale, eînd echijfe Irlandei a 
fost întrecută de cea a Aus
traliei cu 33—15, oficialitățile 
rugbystice irlandeze au decis 
să ia unele măsuri organiza
torice privind dezvoltarea vi
itoare a acestui sport. între 
altele, s-a hotârit și destitui
rea antrenorului Mick Doyle, 
de profesiune veterinar, și în
locuirea sa cu Jim Davidson, 
fost jucător inlemațional, ta 
Unda a treia pînă de curtad 
antrenor ai formației provin
ciei Ulster. „Sper să am mai 
mult noroc decît a avut Doyle, 
a spus Davidson, in profesiu
nea aceasta, de antrenor, tre
buie să ai și șansă pentru a 
te putea menține la nivelul

lele sparte !“
• Tribunalele de oriunde 

sînt puse uneori, să judece 
anume pricini de nici nu-ți 
vine a crede. O astfel de pri
cină* urmează a fi judecată de 
Tribunalul din Paris, care la 
29 septembrie va trebui să se 
pronunțe kt litigiul dintre Fe
derația franceză de rugby (în 
XV) și surata sa pentru jocul 
în XU. Care aste litigiul 7 
F.F.R. (XV) se opune catego
ric denumirii luată de surata 
sa, aceea de Federație france
ză de rugby în xni. In fapt, 
discuția pornește de la aceea 
că federația tn XIII nu tre
buie, tn nici un caz, să-și zi
că de... rugby, această denu
mire fltadu-l rezervată, în ex
clusivitate, jocului in XV. 
Faptul că și federația de XIU 
dorește a-și zice de rugby, 
poate crea riscurile unei gra
ve confuzii în rândurile publi
cului, ale presei etc. Dirigui
torii jocului în xm afirmă 
însă că noțiunea aceasta, de 
rugby, este absolut valabilă 
pentru ambele sporturi, mai 
ales că, ta 1823, la Începuturile 
sale, rugbyul se juca de către 
echipe alcătuit® din... 20. Pen
tru a debloca situația, aflată 
oricum ta impas, Xtn-le pro
pune să revină la denumirea 
sa anterioară, aceea de „Ligi 
Franceză a rugbyului tn xin*. 
dar XV-le refuză ta continua
re t Dacă ați fi judecător, ce 
ați decide ’

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA
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o ultimele știrio ultimele rezultate ^ultimele
ATLETISM • în cadrul con

cursului de la Leipzig, Petra Fel- 
ke (R.D.G.) a stabilit un nou re
cord mondial fii proba feminină 
de aruncarea suliței, cu rezulta
tul de 73,99 m. Precedentul re
cord era de 77,44 m și aparținea 
atletei britanice Fatima Whit
bread, de la 28 august 1986. • 
ștefan Fernhotai (Suedia) a 
aruncat discut la 68,30 m, 
realîzînd cea de a doua per
formanță mondială a acestui se
zon. Prima este deținută, cu 69,52 
m, de recordmanul mondial JUr- 
gen Schultz (R.D. Germană) • 
Brazilianul Josă Luis Barbosa (26 
ani), alergător pe 808 m, tinde să 
devină succesorul compatriotului 
său Joaquin Cruz, campionul o- 
limpic. Recent, el a obținut cu 
1:43,89 cel mal bun rezultat mon
dial din aoest sezon. Al doilea 
performer ai anului este france
zul Philippe Collard, cu 1:43.95

BASCHET 9 în ziua a patra a 
Campionatului European de bas
chet pentru cadete. competiție ce 
se desfășoară în Polonia: Bulga

ria — Italia 69—58 (42—25); Ceho
slovacia — Franța 78—52 (47—29): 
U.R.S.S. — România 106—57 
(41—>35); Finlanda — Iugoslavia 
80—66 (40—48); Polonia — Spania 
87—83 (după prelungiri),

ÎNOT • Campionatele S.U.A. au 
continuat la Clovis (California). 
Proba feminină de 200 m spate a 
fost cîștigată de Amy Shaw, care, 
ou timpul de 2:29,78, a realizat 
un nou record al S.U.A. La 100 
m liber. Dara Torres a sosit pri
ma. fiind înregistrată cu timpul 
de 5644, în timp ce proba simi
lară masculină s-a încheiat cu 
succesul Iul Matt Biondi, crono
metrat în 49,34.

TENIS • în turul secund al 
turneului internațional masculin 
de la Washington, americanul 
Jimmy Connors l-a eliminat cu 
6—3, 6—4 pe compatriotul său 
Kelly Jones, australianul Simon 
Youl a dispus -u 7—6, 4—6. 6—3 
de Patrick Kuehnen (R.F. Ger
mania). iar Jimmy Arias (S.U.A.) 
l-a întrecut cu 7—5, 6—2 pe Mi
chael Kures (S.U.A.).

DESPRE EXIGENȚA
după drama de pe Heysel, la 29 
mai 1985), are acum nevoia de 
mine, sau do unii ca mine, mal 
mult ca orioînd". Drept pentru 
care a semnat pentru Aston Villa 
Birmingham.

Prima tatltaire a jucătorilor de 
Ia Aston Villa cu noul 
însemnat, pentru 
un adevărat șoc. 
țla" de rigoare, 
fost angajat aici 
jucați un fotbal 
ham Taylor a pus piciorul 
prag, anunțînd că: „de azi înain
te, nimeni nu se va urca în au
tocarul clubului (n.n. pentru’ me
ciurile din deplasare) fără cra
vată. Blugii sînt excluși. Cel care, 
cu două zile înainte de susține
rea unei partide, oficiale sau a- 
micale, va fi văzut tatr-un res
taurant, va suporta o amendă us
turătoare. în caz de recidivă, va 
fi exclus din lot chiar dacă va 
pretexta că n-a băut decît o li
monada I Eu n-am nevoie de ex
plicații, ci de jucători ta putere. 
Și facă ceva: spălarea echipa
mentului va fi fa sarcina voas
tră". Mirării unuia dintre mem
brii lotului, intrigat Îndeobște de 
această ultimă hotărîre, fără pre
cedent în istoria clubului, Taylor 
l-a răspuns fără ezitare: „II veți 
spăla cu mîna, nu eu mașina. 
De ce 7 Pentru că fotbalul dez
voltă picioarele și, în unele ca
zuri, și capul. Repunerea balo
nului de la margine presupune 
însă și mîini puternice, ca să nu 
mal spun că munca nu face rău 
nimănui".

O exigență care invită, nu-1 așa, 
la... no coment!

Ovidiu IOANIȚOAÎA

Avtad, ca șî Kendall (vezi 
„Sportul" din 16 iulie), reputația 
unui antrenor dintr-o bucată, 
Graham Taylor s-a despărțit de 
echipa engleză Watford. A făcut 
acolo, fără îndoială, o treabă bu
nă, încheind campionatul în pri
ma jumătate a clasamentului. 
Dar nu l-a fost totdeauna ușor, a 
recunoscut-o el însuși, „patronu
lui" echipei, nimeni altul decît 
celebrul cîntăreț pop Elton John, 
plăcfadu-4 „să se amestece în 
toate". „Elton, a zis Taylor, e un 
om minunat și un interpret de 
clasă. Nenorocirea începe însă 
din momentul în care, supraiicl- 
ttadu-și cunoștințele ta materie 
de fotbal, dădea sfaturi după 
sfaturi șl, încă mal enervant, îți 
cerea să ții eont de ele !“. Ajuns 
la sfirșitul contractului cu Wat
ford, Taylor a fost imediat con
tactat de Betis Sevilla, formațiile 
spaniole afllndu_se azi, mal 
mult ea orieînd. atrase de apli- 
caUa și seriozitatea tehnicienilor 
britanici: Barcelona cu Terry Ve
nables, Real Sociedad San Sebas
tian cu John Tosh ack, F.C. Se
villa cu Jock Wallace, Celta Vigo 
cu Colin Addison și, ultima „mu
tare", Athletic Bilbao cu Howard 
Kendall, dacă nu cumva, între 
timp, și atit de curtatul (mal ales 
de Real Murcia) Ron Atkinson nu 
va fi optat șl el pentru „castelele 
Spaniei".

Numai că Taylor a refuzat orl- 
oe ofertă, motivlnd că „prea mulți 
colegi de-a! mei au plecat din 
Insulă, ti privește, numai că eu 
am decis să rămîn. socotind că 
fotbalul englez, ta dificultate da
torită ruperii de continent (n.n. 
cu trimitere clară la suspendarea 
cluburilor din cupele europene

„coach" a 
toți cel prezențl. 
După „diploma- 
de genul „am 
ca să vă ajut să 
mal bun". Gra

ta

'X, 'X.

'otbal

• Fostul selecționer al 
reprezentativei Bulgariei, 
Ivan Vuițov, va pregăti e- 
chlpa iugoslavă Hajduk 
Split. Contractul încheiat 
prevede o perioadă de doi 
ani.

• Competiția internațio
nală pentru juniori „Tur
neul Prietenia" a continual 
în Cehoslovacia. înregls- 
trtadu-se următoarele re
zultate: Polonia — Cuba 
3—2 (1—1); Ungaria —
Cehoslovacia 3—2 (1—1);
R.P.D. Coreeană — Ceho
slovacia B 9—0, U.R.S.S. — 
R.D. Germană 1—0; Cuba 
— România 2—1; Cehoslo
vacia — Polonia 1—0; Bul
garia — R.P.D. Coreeană 
5—î.
• în ziua a doua a tur

neului internațional de la 
Dresda s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Dyna
mo Dresda — Szeged 2—1 
(2—1); StaM Riesa — T.J. 
Vltkovlce 0—2.

• La Frankfurt pe Main 
s-a disputat „Supercupa 
R.F. Germania" la fotbal, 
între cîștigătoarea campio
natului, Bayern Mftrfchen, 
șl deținătoarea „Cupei", 
formația S.V. Hamburg. 
Partida la care au asistat 
18 090 spectatori, s-a înche
iat cu victoria echipei Ba
yern Mttachen cu scorul 
de 2—1 (0- 1). Golurile au 
fost marcate de Wegmann 
(mta. 60 șl 87), respectiv 
Okonski (min. 39).
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