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Interesant profirom de volei ieminin la constanta

„CAPETE DE AFIȘ": 
TREI INTiLNIRI ROMÂNIA - ITALIA

Popasuri în mijlocul elevilor din Bărcănești

ROADELE ÎNVĂȚĂTURII SE VĂD
ATlT ÎN CiMP, CÎT $1 LA SPORT

Sala sporturilor din Constanta 
va găzdui, mîine, luni si marți, 
un program voleibalistic de 
interes, program pe afișul că
ruia figurează echipele repre
zentative feminine A și B ale 
României și Italiei, precum și 
divizionarele A Farul Constan
ța și C.S.U.-I.M.N. Galați. Desi
gur, „capul de afiș" îl dețin, în 
fiecare dintre cele 3 zile de 
concurs, întîlnirlle dintre pri
mele reprezentative română și 
italiană, care se pregătesc pen
tru faza- finală a Campionatu
lui European, programată la 
sfîrșitul lunii viitoare, în Belgia.

După cum ne-au informat or
ganizatorii, echipele secunde 
ale celor două țări, precum și 
cele două divizionare A vor ju
ca — zilnic de la ora 15 — în- 

tlr-un turneu separat de 4, iar 
In finalul fiecărei reuniuni se 
vor intîlni echipele naționale A 
ale României și Italiei. Deci, 3 
teste importante pentru volei
balistele noastre dat fiind fap
tul că, actualmente, „squadra 
azzurra" este una dintre frun
tașele continentului. Să nu ui
tăm că, în ultimul timp, for

Mărfi fi miercuri, la București

UN ATRACTIV TURNEU INTERNATIONAL
DE FOTBAL, DOTAT

Sezonul competițional de 
fotbal se apropie. în această 
perioadă de pregătiri, echipele 
divizionare A susțin în orașele 
din apropierea zonelor monta
ne primele meciuri de verifi
care, urmărite cu mare interes 
de către iubitorii sportului cu 
balonul rotund. Iată însă că 
și amatorilor de fotbal din Ca
pitală li se oferă un fericit 
Prilej ca în acest sezon esti
val să revină in tribunele sta
dionului pentru a urmări pa
tru interesante și atractive 
partide, cu participarea unor 
prestigioase formații de peste 
hotare.

Marți și miercuri, pe stadio
nul din Ghencea, Clubul Spor
tiv al Armatei Steaua organi-

Activiștii sportivi clujeni, cu 
care am organizat dezbaterea 
pe marginea jocurilor sportive, 
nu si-au ascuns satisfacția fată 
de frumoasele rezultate obți
nute in Ultimii ani la baschet, 
tenis de masă (discipline care 
s-au afirmat atit pe plan in
tern, cît și internațional), 
handbal, polo, volei, ne-au 
vorbit despre competenta, pri
ceperea șl pasiunea unor repu- 
tati tehnicieni în descoperirea 
și instruirea — într-un flux 
continuu — a celor mai talen- 
tati dintre performeri si. spre 
cinstea lor. nu s-au ferit să 
spună pe nume lipsurilor care 
mai persistă într-un domeniu 
sau altul al activității, cu con
vingerea fermă că numai pro- 
cedînd astfel vor putea adău
ga alte si alte realizări remar
cabilului bilanț pe care-1 dețin 
în prezent in multe jocuri 
sportive.

Baschetul feminin reprezin
tă. neîndoios, o frumoasă si 
reprezentativă carte de vizită 
a sportului clujean. Echipa lo
cală, „U“-CSȘ Viitorul (antre
nori — Nicolae Martin si flo
ria Pop), domină de cîțiva ani 
buni activitatea competițională 
internă, ciștigînd de mai multe 
ori titlul de campioană a tă
rii si avind prezente notabile 
Si în „Cupa Campionilor Eu
ropeni". Magdalena Jerebie, 
Paula Misăilă. Virginia Popa. 

mațiile de club peninsulare s-au 
aflat printre protagonistele cu
pelor europene, Olimpia Teo
dora Ravenna fiind vicecampioa- 
nă europeană în ultimele două 
ediții ale C.C.E. Lotul italian a 
sosit ieri la prînz în Capitală, 
de unde și-a continuat drumul, 
seara, la Constanța. El cuprin
de jucătoarele: Barbara Valse- 
sta, Claudia Gatti, Carmela Pri
mavera, Manuelă Behelli, Li
liana Bernardi. Rossana Past, 
Alessandra. Zambelli, Sabrina 
Conte, Cristina Boselli, Mlrna 
Marabissi, Sabrina Bertoni și 
Beatrice Bigiardini (antrenori : 
Hu Quinxia și Paolo Reale). 
Din lotul reprezentativei noas
tre nu vor lipsi, desigur, Mirela 
Bogescu, Speranța Găman,. Doi
na Dimofte, Felicia Popescu, 
Daniela Dinică, Eugenia Co- 
tesou.

★
începînd de astăzi, la -Foc

șani, se va desfășura un turneu 
feminin la care iau parte echi
pele de junioare ale României 
și U.R.S.S., cea de tineret a ță
rii noastre si divizionara B lo
cală. Hidrotehnica.

CU „CUPA STEAUA"
zează, în cinstea Zilei de 23 
August și cu ocazia a 40 de 
ani de activitate a clubului, 
unul dintre cele mai intere
sante turnee de fotbal pe care 
le-a găzduit Bucureștiul în ul
timii ani și la care, alături de 
echipa gazdă, fosta campioană 
a Europei, la nivel de cluburi, 
și actuala deținătoare a Su- 
percupei Europei — Steaua 
București —, și-au confirmat 
participarea trei cunoscute for
mații din fotbalul continental :

• F.C. BRUGES (Belgia), 
primul club de fotbal înregis-

Constantin ALEXE ,

(Continuare tn pag 2-3)

DOAR BASCHETUL FEMININ SI TENISUL DE MASĂ IES ÎN EVIDENTĂ...
Gabriela Kiss, Aurora Dragoș, 
Ildiko Manasses sau Tiinde E- 
nyedi sînt. deopotrivă, cele mai 
bune jucătoare ale formației si 
componente ale loturilor repre
zentative ale țării. S-au făcut 
frumoase aprecieri despre me
ticulozitatea cu care cei doi 
tehnicieni lucrează pentru se
lecție. despre perseverenta cu 
care ei urmăresc asigurarea u- 
nei talii corespunzătoare, s-ă 
vorbit despre valoarea ridicată 
a procesului de instruire pro- 

piiu-zis. în cadrul căruia se 
tine in permanentă seama de 
toate noutățile ce survin pe 
plan mondial. Marea majorita
te a fetelor fiind studente, e- 
chipa este cunoscută prin desă
vârșita coeziune sufletească a 
tuturor componentelor ei, prin 
ambianta propice de muncă, 
prin disciplina tactică, decizia 
si fermitatea cu care sînt a- 
bordate toate jocurile. S-a sub
liniat că 80 la sută din punc
tajul pe care județul îl obține 
în clasamentele naționale pro
vine din prezenta baschetbalis
telor în competiții prestigioase, 
precum Campionatul European. 
„Concursul Prietenia" sau se
lecții în loturi reprezentative.

Pe Velodromul Dinamo

O CURSĂ SPECTACULOASĂ
Pe Velodromul Di

namo din Capitală 
au continuat ieri 
finalele Campiona
telor Naționale și 
ale Daciadel la 
ciclism. La seniori, 
în sferturi, la vite
ză, s-au înregis
trat rezultatele: C. 
Ciulei (Steaua) 12,5 
— I. Schneider (Vo
ința Arad), G. Ion 
(Dinamo) 12.2 — M. 
Mărginean (Steaua), 
Cr. Mihălțan 12,3 — 
Oct Tudorache (am
bii Steaua), din re
calificări cîștigîn- 
du-și dreptul de a 
merge mai departe 
Tudorache: în se
mifinale, disputate 
în două manșe, C. 
Ciulei (16,2 și 12,7) 
a dispus de Cr. Mi- 
hălțan, iar G. ion 
(12,5 și 12,2) de Oct. 
Tudorache. In fina-
la mică s-au Inttl- 
njt, tot în două 
manșe, Mihălțân și
Tudorache, victoria revenlndu-1 
Iul Mihălțan (12.4 și 12,2). Aștep
tată cu mult Interes, finala mare 
a prilejuit o întrecere mult gus
tată de publicul spectator, prima 
manșă: revenlndu-i lui G. Ion 
(13,9), iar a doua lui C. Ciulei 
(11,4): cea' de a treia rundă, de
cisivă. a avut un (epilog neaștep
tat. C. Ciulei (eistlgător al man
șei) fiind declasat de către juriul 
de concurs, deoarece l-a jenat 
pe aâverearul aflat pe culoar. 
CLASAMENT: 1. George Ion,
campion național și cîștigător al 
Daciadei. 2. C. Ciulei, 3. C. Mi- 
hăilțan, 4. Oct. Tudorache.

Cursa pe puncte a juniorilor 
mari (23 de concurent!. 75 de ture 
cu sprint la fiecare 3) a fos>t 
spectaculoasă, patru cicliștii, Adr.

Pentru cei care — luîndu-se 
numai după rezultatele ce, pe
riodic, au un larg ecou în lu
mea sportului internațional — 
cred că lumea scrimei noastre 
este mare, o să-mi permiteți, 
stimati cititori, să fac o pre
cizare. Nu numai că această 
importantă disciplină olimpică

în domeniul baschetului e- 
xistă însă și un „of“. legat de 
comportarea băieților. Cu ani 
în urmă, se știe. Clujul avea 
si o valoroasă echipă masculi
nă (aiunsă chiar pe locul al 
3-lea în Divizia A), dar din a- 
ceastă toamnă ea va evolua în 
Divizia B. Lipsa de experien
ță a jucătorilor. în marea lor 
majoritate tineri, absența unui 
coordonator de certă clasă, ca 
și blazarea survenită — iată 
factarii care au determinat 

randamentul slab si retrogra
darea în „B“. Se scontează a- 
cum că tehnicienii inimoși si 
competenți care sînt Voieu 
Moldovan si Liviu Moraru. de 
la CSS Viitorul, au posibili
tăți să crească o nouă echipă 
competitivă, de bună valoare, 
care se repromoveze în prima 
divizie. Firește, rămîne de 
Văzut.

Tenisul de masă, cu secție 
de nivel international la Clubul 
Sportiv Municipal, deține un 
impresionant palmares intern 
31 internațional (din 1960 —
19 titluri de campioni națio
nali. de 5 ori cîștigătorl în 
C.C.E., de 10 ori finaliști în 
C.C.E., numeroase prezențe la

Am mai fost prin Bărcănești, 
comună situată la marginea 
municipiului Ploiești. De data 
aceasta, terenul de fotbal din 
fața Liceului agroindustrial, 
trecut printr-o spectaculoasă 
metamorfoză, ni s-a descoperit 
privirilor în toată splendoarea 
unor bogate lanuri de orz copt.

George Ion (Dinamo), cîștigătorul probei de 
vițeză-seniori Foto : Aurel D. NEAGU

Ivan, Adr. Radu, S. Nareizian 
șl N. Spăiaru, reușind să reali
zeze un tur avans,, disputîndu-șl 
intre ei titlul. CLASAMENT: 1. 
Adrian Ivan (CSȘ 1) 73 p, 1 tur 
avans, campion republican si cîș- 
tiigiător al Daciadei, a. Adr. 
Radu (Voința) 38 p. 11. av.,
3. N. Sîrbu (Stirom) 18 p. 1 t. av„
4. N. Spătaru (Olimpia) 15 p, 1 
t. av.. 5. C, Lazăr (Dinamo) 32 p, 
6. I. Balea (Voința) 18 p.

Astăzi, cu începere de la ora 
16,00 au loc ultimele probe, aștep
tata cursă pe puncte a seniorilor 
(100 ture cu sprint la fiecare 3 
ture) și finala la 1 000 m. . start 
de pe loc la juniori mari.

Horațiu SIMA

MICA LUME A SCRIMEI NOASTRE 

MARILE REZULTATE ALE FLORETISTELOR
(care decernează cvadrienal 24 
de. medalii, si același număr 
în fiecare din ceilalți ani ai in
tervalului olimpic, la edițiile 
Campionatelor Mondiale) se 
luptă acum pretutindeni cu 
costul crescut al echipamentu
lui (costum, veste metalice, 
măști, mănuși si. mai ales, ar
me). dar si că are în sportul 
nostru o familie mică. Un grup 
format doar din citeva sute de 

loturile reprezentative). Secția 
este astfel organizată incit cu
prinde întreaga sferă a activi
tății. de la inițiere la marea 
performanță. Șerban Doboși, 
Mihai Bledea, Dorin Giurgiucă 
și Eugen Borca sînt încadrați 
cu normă întreagă. Primii doi 
coordonează activitatea a două 
grupe de performantă (peste 
20 de sportivi). Giurgiucă se 
ocupă de o grupă de avansați 
Si una de începători, iar Borca. 
recent încadrat la club. are 
.două grupe de începători. în 
total, secția dispune de 75 de 
sportivi, dintre care 60 legiti
mați. Dintre aceștia 0 dețin 
categoria întii de clasificare 
11 — categoria a Il-a, iar 20 
sînt juniori. Secția de tenis de 
masă de la C.S.M. dispune de 
o sală exclusiv pentru pregă
tire. iar una din explicațiile 
succeselor deosebite repurtate 
în ultimii ani rezidă — după 
opinia generală — în compe
tenta și pasiunea reputatului 
tehnician Farkas Paneth, acum 
ieșit la pensie. Se apreciază 
că de o mare eficientă în ac
tivitatea de ansamblu a secției 
este faptul că toti tehnicienii, 
indiferent de atribuțiile lor per
manente în performantă, au 
sarcini în domeniul selecției 
astfel că. în mod constant, sînt

Constantin MACOVEI
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din care o combină înfuleca 
lacomă. La strîngerea rodului 
munceau elevi din clasa a 
Xl-a. intre care Florian Gosu. 
Cristinel Broșban, Lucia Dinu 
si alti viitori mecanizatori, a- 
flati parcă la un examen de 
recapitulare a cunoștințelor 
teoretice, sub controlul exigent
al maiștrilor Constantin Grigo- 
re, Gheorghe Rusu. Nicolae 
Bratu si al directorului liceu
lui. Gheorghe Drăgușoiu, care, 
rotindu-si din cînd în cînd pri
virea spre orizont, ne-a spus : 
„Vreme bună de seceriș... Re
coltă bună, peste 7 tone la 
hectar", a estimat directorul, 
un prieten statornic al jocului 
de oină, pe tărimul căruia ac
tivează de mai multi ani ca 
arbitru republican. „Terenul de 
fotbal, pămînt... odihnit, conti
nuă el. a lost dat în circuitul 
agricol, cele două hectare de
venind din toamna trecută Io
tul experimental al liceului. 
Baza sportivă. în schimbul ce
lei dezafectate, am amenajat-o 
in curtea scolii. Veniti să ve
deți".

...Noul complex sportiv a fost 
nroiectat ne un loc unde erau 
parcate utilaje scoase la casa
re. cu un sol sterp, după cum 
ne-a precizat directorul liceu-

Traian IOANIȚESCU
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VICTORII ROMÂNEȘTI
LA BALCANIADA 

TINERILOR HANDBALIȘTI 
în prima zi a Campionatelor 

Balcanice de handbal pentru 
tineret, competiție ce a în
ceput la Ankara, reprezentati
vele României au obținut vic
torii, ambele în fața forma
țiilor Greciei. Fetele au cîști- 
gat cu 38—9 (21—3). iar băieții 
cu 33—23 (17—12).

Alte rezultate : feminin : Iu
goslavia — Turcia 26—14(16—6); 
masculin : Iugpslavia — Tur
cia 22—20 (13—11).

oameni, in care principalul de
tașament îl constituie copiii 
(aspiranții la gloria sportivă) 
si foștii mari campioni (olim
pici, mondiali și europeni), a- 
acum, în marea lor majorita
te. antrenori, tehnicieni, arbi
tri etc. în fine, cam de toate 
din ce-i nevoie ca acest spec
taculos si greu sport nu numai 
să supraviețuiască, dar să-si și 
păstreze frumoasa carte de vi
zită. De ce spectaculos si greu? 
Pentru că într-o fracțiune de 
secundă se decide (de obicei)

Elisabeta Tufan și medaliile 
sale strălucitoare...

Foto : Aurel D. NEAGU

totul, adică munca de ore si 
ore depusă în pregătiri dure, 
în săli unde în afara colegilor 
de antrenament si a membri
lor familiei rareori pătrunde 
cineva. Greu, pentru că totu) 
depinde de concentrarea ner
voasă, de iuțeala deciziei și 
acțiunii în acea fracțiune de 
secundă în care se aprind»

Paul SLAVESCU
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CiND „VIAȚA MERGE ÎNAINTE".:, LA TÎRGOVIȘTE, LUPTE
f
l

i:

...ÎN DEVANS SI LA ZI
calac-canoe șl canotaj, prilej 
de e reuni „tot uscatul" la 
mal de Dunăre, știut fiind cît 
de dlrze sînt întrecerile mari
narilor (mal ales) dc ziua lor 
și că aceste întreceri se... în
soțesc, întotdeauna, cu „spe
cialități" comp-etlțlonale de 
reală savoare și haz pentru 
flecare. Tot duminică, în ini
mă de Bărăgan, la Slobozia, 
va fi ziua „Cupei Spicul" la 
atletism. Șl mal trebuie să a- 
mlntlm că mîlne, într-o loca
litate giurgiuveană, la Călugă- 
renl, MO de școlairi din tabe
rele teritoriale, plus un grup 
de... veterani din București 
vor lua parte lâ crosul „Pe 
drumuri de istorie", cros pus 
sub auspiciile acțiunii „Alear
gă pentru sănătatea ta“, care, 
precum se vede, reintră în ac
tualitate pe măsură ce ne a- 

- propiem de zile mal puțin ca- 
. niculare. Altfel, ștrandurile șl 

piscinele sînt încă la mare 
căutare, centrele de vacanță 
se dovedesc tot atît de primi
toare ca în prima zi șl, prin 
nenumărate alte locuri, nu
mai cine nu vrea nu face
acum sport.

Ultima lună de vară a înce
put, la modul... sportiv vor
bind, cu cîteva zile mal de
vreme. Cum? Foarte simolu, 
deoarece încă de miercuri (29 
iulie), la Mangalia, pe stadio
nul „23 August", se dispută fa
za finală a „Cupei Pionierul" 
la oină (categoria 11—14 ani), 
cu participarea celor 16 echipe 
din țară calificate pentru a 
desemna cîști^ătoarea acestei 
competiții înscrise pe agenda 
Daciadei, „premiantă" care va 
fi cunoscută abia mâine. O 
altă finală, din cadrul Festi
valului sporturilor tehnico- 
aplicative, la karting, a luat 
startul, la Piatra Neamț, în 
ultima zi a lui iulie, sâmbătă 
și duminică fiind programate 
manșele decisive ale acestei 
întreceri pe categorii de vîrstă 
și de... „cmic“-uri. Azi și inli
ne se mai desfășoară o finală 
de cupă, la Petroșani, și anu
me „Cupa C.S.u." (pentru stu
denții de la mine, petrol, geo
logie și energetică) la tenis, 
șah, popice, handbal și volei.

în prima duminică din au
gust este programat și un Fes
tival sportiv al marinei călă- 
rășene, cu concursuri de înot,

SĂ CONTINUE DRUMUL
O dată cu sosirea unui fost 

luptător constăntean — Seida- 
niet Azis — pe meleagurile 
dîmbovitene. la Tîrgoviște au 
început să se practice luptele 
libere. Antrenorul respectiv, 
pasionat si dornic să-si vadă 
roadele muncii, a început o 
activitate de propagandă a a- 
cestei discipline sportive si o 
intensă muncă de selecție si 
instruire a tinerilor pe care îi 
depistase. Cu sprijinul organe
lor sportive locale. în anul 
1962 a înființat secția Metalul 
Tîrgoviște. în anii 1963 și ’64 
elevii antrenorului Seidamet 
Azis au fost adversari de te
mut la finalele Campionatelor 
Naționale dă juniori. Frații 
Constantin si Teodor Pătrascu 
au devenit campioni naționali, 
alături de ei îmbrăcînd tricou
rile si Nicolae Chivu. Alexan
dru Apostescu. Printre sporti
vii crescuți la Tîrgoviște. an
trenorul respectiv ni ,i-a amin
tit pe Ion Iatagan, Petre Tar- 
bă. Florin Neicev, Ștefan Gri- 
goras (în prezent, antrenor la 
C. S. Tîrgoviște).

Apreciatul tehnician ne-a

Poate nimic nu definește mai 
complet si mai nuantat ființa 
umană decît acel triptic în
scris pe emblema sportului 1 
citius, altius, fortius. Veșnica 
nestinsa sete de performanță, 
în acest „straniu secol al spor
tului". face să cadă astăzi, u- 
nul după altul, in iureș, re
corduri care ieri păreau d» 
neîntrecut, demonstrînd fără e- 
chivoc că limitele capacitătilof 
fizice. tehnice. intelectuale, 
psihice ale omului sînt iluzorii, 
că sansele si resursele lui spre 
perfecțiune sînt inepuizabile, 
că pentru el nu există un „nec 
plus ultra". Nu este, oare, si 
acesta motivul pentru care 
cîndva Sofocle exclama : „Pe 
lume sînt multe, mari minuni, 
dar nu mai mari ca omul"?

Este în firea omului perma
nenta si frenetica încercare de 
a învinge nu numai... timpul 
și spațiul, ci deopotrivă pro
priile slăbiciuni sau infirmi
tăți. în rîndurile de fată nu 
ne propunem să aducem în 
prim-plan re- 
cordmenul care 
smulge timpului 
fracțiuni de se
cundă. secunde 
sau minute, 
spațiului un 
centimetru, ce
lor cu care se 
întrece întîieta-
tea, nici jucătorul virtuoz care a- 
daugă noi valențe artei sale, 
fascinînd spectatorul, ci pe cel 
ce luptă cu Imensă voință pen
tru a depăși handicapuri du
reroase prin care natura, boa
la sau întîmplarea nefericită 
l-au separat de semenii săi. 
Tentativa acestuia de reinte
grare socială, prin sport, are 
semnificații mult mai umane, 
iar izbînda lui emoționează 
parcă mai profund...

Tînărul cu ochi albaștri ca
re-mi stă în fată si care se 
prezintă simplu : Nicolae Fop- 
cov. tehnician la Institutul Po
litehnic București, mă lasă să 
înțeleg că are motive să se 
considere un astfel de perfor
mer. un învingător al propriei 
infirmități. îl privesc mal a- 
tent si mă Încearcă îndoiala. 
• Care anume motiv 7 îl în
treb. Drept răspuns suflecă 
pînă spre genunchi pantalonul 
pe piciorul sting lăsînd să se 
vadă o gambă extrem de subți
re • Poliomielită... 2,6 cm...
Dar aproape recuperai prin 
sport, adaugă • Este o per
formantă... Cum ati ajuns la 
ea 7 • Luptind cu boala, ne- 
impăcîndu-mă cu gindul rămî- 
nerii la periferia societății si 
nelăsindu-mă dominat de re
semnare. complexat, ci doml- 
nînd suferința. Am vrut să-mi 
dovedesc si să dovedesc tutu
ror celor cu traumatisme loco
motorii oă recuperarea este 
posibilă... • Tentativa dum
neavoastră s-a bucurat si de 
sprijinul altora 7 • Da. Și le 
sînt recunoscător. M-au ajutat 
mult centrul de medicină spor

tivă, prin conf. dr. loan Dră- 
gan. Clubul Voința si. nu în 
ultimul rind. mai ales moral
mente. multi atleti atît prin 
efortul exemplar de continuă 
autodepășire, cit si prin per
formanțele lor. Mi-au fost mo
del Iolanda Balaș. Maricica 
Puică, Doina Melinte etc. M-a 
îmboldit, de asemenea, si e- 
xemplul lui Julio Iglesias care 
a învins o suferință aproape a- 
semănătoarc. obținind asupra 
infirmității o victorie cel pu
țin egală cu cea realizată mai 
apoi in muzica, ușoară' • Pu
teți spune, deci, ca și ex-fot- 
balistul de la Real Madrid că 
„Ia vida sigue igual" ? • Si
gur. Am un cămin, o familie, 
o fetită căreia nu întimplător 
l-am pus numele Iolanda. am 
o viată normală. Si pentru 
mine „viața merge înainte" ! 
Continui cu încrîncenare să e- 
limin din sechelele bolii, vi- 
zind de la o etapă la alta per
formante tot mai mari, la bi
cicleta medicinală. Ia alergare 

etc. • Care vă 
sînt recordurile?
• De pildă, în
1984 am alergat 
10 000 m în 58 
de minute, în
1985 am realizat 
pe bicicleta me
dicinală 18 km 
pe oră, iar in

1986 am ajuns la 22 km 
pe oră. Anul acesta am 
făcut un test de rezistentă, 
parcurgînd pe jos traseul Po
dul Grant — aeroportul Oto- 
peni în două ore si 16 minu
te... Mu de puține ori mă ală
tur celor ce aleargă la Crosul 
veteranilor. Și am bucuria că 
nu întotdeauna termin ultimul 
cursa. Este ceva, nu ? Dar mal 
importantă ml se pare a fi 
pregătirea zilnică. Fără aceas
ta, fără bicicleta medicinală, 
fără turele de stadion pe care 
Ie fac la Voința recordurile ar 
fi poate mai slabe' • Ce sfa
turi le dati in acest sens ce
lor cu deficiențe locomotorii 7 
• Tocmai acesta: să lucreze 
mult. Iar efortul să fie gradat 
si continuat zi de zi. De altfel, 
citind despre mine prin ziare, 
cîțiva părinți care au copii su
ferinzi ml-au trimis scrisori 
răscolitoare, cerindu-mi sfaturi 
în detaliu. Le-am dat. firește. 
Toate încep si se termină cu 
sportul, cu atletismul în spe
cial. căruia eu îi datorez atît 
de mult... • Desigur, sfaturile 
si exemplul dv. vor constitui 
un puternic suport moral si un 
îndemn pentru toti cei care 
suferă de traumatisme locomo
torii. Si. ca învingător al bolii, 
poate ati merita chiar un tro
feu • Cineva mi-a zis că ml 
s-ar cuveni premiul „Fair-play 
’87“ al revistei „Flacăra", dar 
pentru mine nu asta contează, 
ci faptul că am reintrat In 
rîndul oamenilor... * Că „viața 
merge Înainte", nu 7 • Idee de 
titlu—

Aurelian BREBEANU

SUB REFLECTOR, JOCURILE SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

asigurate rezervele celor care 
vor părăsi în curînd activita
tea competițională. Zoltan Zol- 
tan. campion european la du
blu băieți, și Daniel Cioca, zi
lele trecute campion european 
de juniori, la Atena — sînt 
deja sportivi afirmați în ma
rea performantă, iar Dorel Gă- 
budea. Marian A. Miron. An- 
tonela Plăianu. Sabin Sirb si 
Radu Trandafir fac. cu fiecare 
nouă competiție, pași hotărîtj 
spre consacrare.

Fără a se situa la nivelul 
baschetului si tenisului de ma
să, handbalul a adus totuși nu
meroase satisfacții iubitorilor 
acestei discipline. în momentul 
de fată rezultatele bune apar
țin mai ales juniorilor, cu deo
sebire secțiilor de la C.S.Ș. Vi
itorul si de la C.S.S. Dej. Cu 
ani în urmă, echipele CSȘ Vi
itorul s-au situat ne locul întîi 
în Campionatele Naționale de 
juniori și au dat numeroși 
component! loturilor naționale, 
dar în acest an rezultatele au 
fost în scădere, formațiile res
pective situîndu-se pe locul 4. 
în Divizia B sînt prezente e- 
chipa feminină ,,U“-Farmec, cu o 
jucătoare, Maria Petruș, com
ponentă a lotului reprezentativ 
șl cu perspective reale de-a 
obține. în anii viitori, rezul
tate si mai bune. La masculin, 
formația „U“-CUG (antrenor 
Gheorghe Zamfir), repromovată 
în „A“. prezintă în componen
ta sa numeroși tineri de va
loare (Flaviu Sîmboan. Lucian

Văban, Sergiu Pop, Robert Kiss, 
sportivi selecționați si în lotul 
de tineret sau olimpic) prove- 
niti de la CSȘ Viitorul, unde 
se remarcă activitatea desfășu
rată de antrenorii Doina si Dan 
Cirjoescu. Gheorghe Mărginea- 
nn si Emil Tilicea.

în Campionatul National re
cent încheiat echipa de polo 
Voința din Cluj-Napoca a ocu
pat locul 5. dună ce în sezo
nul trecut formația se situase 
pe locul 3 în „Cupa României". 
Deci, se poate afirma că acti
vitatea poloistică de la Voința 
este bine organizată si structu
rată. Aici îsi desfășoară acti
vitatea si trei valoroase echipe 
de juniori, toate prezente în 
întreceri republicane. Antreno
rii Zoltan Bogdan, Vasile Pop 
si Geza Berenkmeri depun 
mari eforturi pentru a men
ține interesul crescut al tutu
ror factorilor pentru polo, ale 
cărui rezultate s-au bucurat 
totdeauna de frumoase apre
cieri.

Voleiul, prin secțiile de la 
CSȘ Viitorul, este prezent în 
campionatele naționale ale 
școlarilor si juniorilor, iar în 
echipele de la CSS Del și CSȘ 
Turda sînt prezente cîteva e- 
lemente de mare valoare, cu 
certe perspective pentru selec
ția în loturile reprezentative. 
Echipa de Divizia B Universi
tatea a bătut Insistent la por
țile Diviziei A. un singur set 
lipsindu-i pentru renromovare. 
în ce privește tenisul, Clujul 
are o echipă divizionară de se
niori la Universitatea, unii din-

MICA LUME A SCRIMEI NOASTRE
(Urmare din pag. 1)

(sau nu !) becul loviturii va
labile... Si cam ce înseamnă o 
fracțiune de secundă ne-a 
spus-o — de la locul celei mai 
importante întreceri a scrimei 
din acest an. de acolo de unde 
scrima românească a realizat 
ultimul său mare succes, de la 
Campionatele Mondiale, de la 
Lausanne, din luna lui Cuptor 
— ziarista elvețiană A. F. He- 
bcisen, martoră oculară la vic
toria finală a floretistei ro
mânce Elisabeta Tufan: a- 
ceasta a „ripostat mereu cu 
viteza luminii". Sigur, este o 

i figură de stil, dar venind de la 
o persoană neutră — obiectivă 
deci, si nu de Ia cineva din 
mica delegație a scrimei noas
tre. sentimental legată de „au
rul" Elisabetei Tufan sau de 
„argintul" echipei feminine de 
floretă a României la recente
le „mondiale" —, ea dimensio
nează frumos si exact succe
sul sportivei noastre si-i pune 
mai bine în... lumină atuul.

Care a fost realitatea la Lau
sanne, Ana Pascu 7. am in- 
trebat-o pe secretara de azi a 
federației de scrimă, reputată 
arbitră internațională, ieri una 
dintre cele mai bune floretis- 
te ale lumii, fostă campioană 
mondială si medaliată la Jocu
rile Olimpice de-a lungul a 
aproape două decenii.

„Păstrind discuția pe cela 
două planuri pe care ati pla
sat-o, obiectiv si subiectiv, tre
buie să spun că marile succese 
ale floretistelor românce Ia re-

" ...................

tre sportivii localnici fiind che
mați la loturile naționale de 
copii si cădeți. Ciprian Porumb 
este socotit un tenisman de 
real talent, cu certe perspec
tive.

Discuțiile purtate cu activiș
tii sportivi clujeni au relevat 
si unele neajunsuri. în ce pri
vește baschetul feminin, spre 
exemplu, se apreciază că va
loarea campionatului national 
se situează sub nivelul atins de 
formația noastră campioană. în 
ce privește regresul polo-ulji. 
cauzele rezidă în neîmprospă- 
tarea la timp a echipei. în 
lipsa unor norme întregi pen
tru antrenorii de juniori. în 
insuficienta preocupare pentru 
formarea jucătorilor valoroși si. 
nu în ultimul rînd, în posibi
litățile reduse de a obține or» 
de antrenament. Pentru ca te
nisul să poată obține rezultate 
corespunzătoare, se impune ca 
terenurile existente (150 !) pe 
teritoriul municipiului Cluj- 
Napoca să fie folosite cu efi
ciență cît mal mare, să fie 
puse atît la dispoziția centre
lor de Inițiere, pentru o se
lecție de masă cît mai cuprin
zătoare. cît si activității de 
performantă. Comisiile județe
ne pe ramură de sport si co
legiile de antrenori — care 
desfășoară la această oră o fru
moasă sl lăudabilă activitate 
(lecții tematice, schimburi de 
experiență, prezentarea noută
ților pe plan mondial) — vor 
trebuie să-si lărgească si di
versifice preocupările pentru a 
contribui într-o si mai mare 
măsură la afirmarea internă si 
internațională a jocurilor spor
tive din acest județ.

cent Încheiată ediție a C.M. ’87 
— titlul de campioană a lumii 
obținut de Elisabeta Tufan, 
medalia de argint a echipei na
ționale (antrenori — Stefan Ar- 
deleanu sl Tudor Petrus, me
die — Petru Mita), România 
fiind singura cu două repre
zentante în semifinale (Reka 
Lazăr ratînd „bronzul" cu „a- 
lutorul" unui arbitru austriac 
care a vrut să se afirme prin 
exces de zel !) — au avut un ecou 
deosebit de favorabil pornind 
nu numai de Ia rezultatele in 
sine, ci si de la conținutul teh
nic sl spectacular al scrimei 
practicate de floretlstele noas
tre. In acest sens am să spun 
doar că, după incheierea ulti
mului act al prezentei noastre 
la Lausanne, finala ne echipe 
președintele Federației Interna
ționale de Scrimă. Rol’and Boi- 
telle, ne-a felicitat călduros a- 
preciind maniera in care au e- 
voluat fetele noastre, reamin
tind, totodată de succesele de 
anul trecut, de Ia „mondialele" 
de tineret, de Ia Stuttgart, că 
decernarea medaliei de aur E- 
iizei Tufan a tinut s-o facă 
însuși președintele C.I.O.. Juan 
Antonio Samaranch, prezent la 
Întrecere, si că în comentariile 
sale presa a fost extrem de 
laudativă. Eram la capătul u- 
nuj drum, cu sentimentul da-

toriei împlinite, eram fericiți 
cu totii, sportive, antrenor, me
dic, dar ne si gindeam că în 
curînd vom avea in fată Jocu
rile Olimpice ’88. Și, vrind-nc- 
vrînd, gîndurile fugeau si spre 
alte aspecte, deloc de neglijat, 
ca de exemplu : că actuala 
configurație pe cluburi a re
prezentativei feminine — Eli
sabeta Tufan și Claudia Grigo- 
rescu (Steaua). Reka Lazăr 
(Tractorul). Georgeta Beca (Di 
namo), Rozalia Husti (C. S. 
Satu Mare), aproape epuizează 
lista centrelor productive din 
tară, a celor care furnizează 
selectionabili loturilor repre
zentative ; eă. din cele cinci 
sportive intrate în proba indi 
viduală. doar două au ajuns - 
in faza eliminărilor directe 
(primele 32) ; că. mai ales, din 
patru arme — floretă mascu
lin. sabie, spadă si floretă fe
minin, doar una singură, ul
tima. a fost prezentă la Lau- , 
sanne. De ce 2 Pentru că — 
după cum s-a si văzut — are 
valoare sl perspectivă, este: 
competitivă pe Plan internatio
nal. Ceea ce trebuie să se rea
lizeze sf la celelalte arme 1“

Pentru mica lume a scrimei 
rbmânesti. succesele floretdț» 
feminine la Campionatele Mon
diale înseamnă, desigur, foarte 
mult, arătind că marile per
formanțe nu sint. întotdeauna 
direct proporționale cu factorul 
numeric. Esențiale rămîn cali
tatea muncii, responsabilitatea.
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POPASURI IN MIJLOCUL
(Urmare din pag. I)

Iul. care pune la loc de frunte 
valorificarea integrală a spa
țiului existent în curtea scolii, 
aplecindu-se cu trudă si mi
gală asupra fiecărei palme d" 
pămînt. pentru a o face tot 
mai roditoare

...Peste cîteva săptămînl, tre
burile ne-au purtat la Ploiești 
și. în drum spre orașul de re
ședință al județului Prahova, 
ne-am oprit din nou la Băr- 
cănești. Arșița de peste zi se 
stinsese pe nesimțite. Pe multi 
dintre elevii care au recoltat 
orzul de ne lotul experimental 
i-am întîlnit în echipele anga- 
late în campionatul de mini- 
fotbal al liceului, iar alții pre- 
gătindu-se asiduu pentru „Cupa 
U.T.C." la oină. Tinerii fotba
liști Daniel Serban. Andrei Du
mitrescu, Gheorghe Neacșu, 
oiniștii Adrian Dutu. Vasile 
Nicolescu. atleții Adriana Stoi
ca. Tudora Mateiu. Manole 
Stelu. handbalista Mariana Do- 
bre, ca să amintim numai cîțl- 
va dintre elevii aoreciați ca 
fruntași la învățătură, sînt com
ponent! de bază al echipelor 
liceului, participante la diferi
te concursuri republicane, 
fotbal al liceului, iar alții pre- 
„Deși sîntem in plină activitate 
practică, ne rămîne timp si 
pentru practicarea sporturilor 
îndrăgite de elevi cl centru 
alte activități extrașcolare", ne 
explica tovarășul Drăgușoiu. 
Am aflat că. după ce au re
coltat orzul. în orele fierbinți 
a’e instruirii practice din cîmp, 
elevii au eliberat terenul de 
paie, apoi l-au arat si imediat 
l-au semănat cu porumb si 
varză, ploile din acea vre
me favorizind o răsărire nor
mală si o dezvoltare nestin
gherită a culturilor prăsitoare.

ELEVILOR DIN BĂRCĂNEȘTI
— Spuneați că de pe lotul 

experimental aii obtinut peste 
7 000 kg boabe de orz la hec
tar. Ce perspectivă are cea de 
a 2-a cultură 7

— De pe această parcelă 
sperăm să realizăm cel puțin 
6 tone Ia hectar. Terenul a 
fost bine pregătit, urmind ca 
elevii noștri să facă lucrările 
de îngrijire corespunzătoare la 
porumb.

Dar. viitorii specialiști ai o- 
goarelor „nu au astîmpăr", in 
înțelesul bun al cuvintului. 
Pentru că. o dată cu rezulta
tele bune dobîndite la învăță
tură si în activitatea tehnolo
gică din cîmp. ei au trecut 
in paralel, la intensificarea lu
crărilor la noua bază sportivă. 
Astfel. în atelierul scolii, au 
fost confecționate din teavă 
veche, sub îndrumarea maistru
lui Teodor Pisau, după schițe 
făcute de profesoara de edu
cație fizică Dorina Cîmpeanu, 
porțile terenului de handbal si 
instalațiile celor două „dreptun
ghiuri" de baschet, ale celor 
două de volei si tot atîtea de 
tenis de cîmp suprapuse, care 
au sf fost montate. Complexul 
sportiv a fost împrejmuit cu 
gard de sîrmă si s-a turnat 
bitum pe jumătate din supra
fața lui. „Ne-am propus, ne-a 
spus directorul, să mai ame
najăm citeva sectoare de atle
tism si să construim, prin forte 
proprii, o mică tribună. Dorim 
cu totii. elevi si cadre didac
tice, să aducem cît mai curînd 
orele de educație fizică în aer 
liber, aici, la complexul spor
tiv amnlasat lingă
de sport, pe care constructorii 
ne-au asigurat că n vom inau
gura la începutul următorulu’ 
an de învătămînt A.unei să 
venili..."
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disting C. Damaschin (locul 2 
la C.N. de seniori din acest 
an). A. Panait (locul 3 la a- 
ceeasi competiție). A. Cuculea. 
D. Vlădescu, C. Ciucioiu Gh. 
Olteanu. V. Bungete. toti cres
cuți în sala de lupte de la 
Tîrgoviște.

La ora vizitei noastre. în 
sala de antrenament erau pre- 
zenti peste 20 de copii si ju
niori. care îsi perfecționau cu
noștințele tehnice sub îndru
marea lui St. Grigoraș. Spațiul 
de antrenament este corespun
zător si utilat cu toate cele 
necesare unui proces de pre
gătire pentru performantă. Din 
relatările celor doi tehnicieni 
am desprins concluzia că rea
lizările acestei secții ar putea 
fi si mai mari. în condițiile 
unui spriiin mai substantial si 
permanent, așa cum au primit 
luptătorii tîrgovișteni din par
tea conducerilor unor întreprin
deri. cum sînt cele de Utilaj 
Petrolier. Oțel Inox. SARO etc.

Luptele libere au rădăcini a- 
dînci la Tîrgoviște si un climat 
favorabil. Este o bună premi
să pentru ca și în viitor să a- 
ducă o contribuție corespunză
toare la dezvoltarea luptelor li
bere din tara noastră.

I
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Mihai TRANCA

SPORT CLUB BACAU DOREȘTE
SĂ SE PREZINTE ÎN FORMĂ
INCA DIN ETAPA DE START

HI
11

ZILNIC GIMNASTICA!
pcnlrn elastic 1-IV

'i

1. Din
Ducerea
sus, cu - -. ________ ,
4. Revenire (exercițiul are 
menirea să crească amplitu
dinea mișcărilor respiratorii, 
angrene -ză musculatura și ar
ticulațiile membrelor inferioa
re, stimulează circulația). Se 
execută 2X8 timpi.

2. Din poziția stînd... 1. în
doirea ușoară a genunchilor, 
cu răsucirea trunchiului spre 
stînga șl ducerea brațelor la
teral; 2. Revenire; 3. Idem 1, 
cu răsucirea spre dreapta; 4.

' ' îmbună- 
coloanel 

muscula- 
membre- 

execută

poziția știind... 1—2. 
brațelor prin înainte 
arcuire; 3. Ghemuit;

Revenire (excercițiul 
lățește mobilitatea 
vertebrale, tonifică 
tura trunchiului și a 
lor inferioare). Se
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Zilele trecute, pe dealurile 
din jurul stațiunii Slănic Mol
dova puteau fi văzuțl mai 
mulți tineri în treninguri care 
Ie tot urcau și le tot coborau. 
Din cînd în cînd, cîte o scurtă 
revenire, după care totul 
luat de Ia capăt. Erau 
liștii de la Sport Club 
Ei se pregăteau pentru 
rul campionat. „Este al 
an consecutiv de cînd

era 
fotba- 
Bacău. 
viito- 
15-lea 

— ----- venim
la Slănic pentru pregătirea u- 
nui sezon nou. Găsim aici tot 
ce ne trebuie pentru efectua
rea unor ore de antrenament 
cît mai bune", ne spune antre
norul Nicolae Vătafu, ajutat 
în munca sa de Ion Munteanu 
și Dumitru Chiriță (ultimul 
are în grijă și echipa de „spe
ranțe"), de medicul Teofil Bo
ra și de masorul Iacob Sandu. 

Lotul băcăuanilor, după cum 
aflăm de la interlocutorul nos- 

i, a suferit cîteva modificări 
față de sezonul trecut. Cele 
mai Jmportante sînt plecarea 

Solomon, la Victoria 
. . .1 venirea lui Ion 

Marin (de la Rapid). în rest, 
IS.C. Bacău va beneficia în vii

torul sezon de aportul următo
rilor sportivi : Florea, Arvinte, 
Cîmpeanu (revenit de la Avîn- 
tul Gheorgheni) și Barba — 
portari ; Andrieș, Elisei, Bor- 
cea, Arteni, Manase, Ciudin I (revenit de la Aripile Ba
cău), Haidău (fost la Partiza- Fălii RnnSii) _ —

I
I 
I
I
I
Itru, 

faț;

Ilui Costel So
București, și

I

I
I
I
I

nul Bacău) — fundași, la care 
trebuie adăugat și Ion Marin ; 
Burleanu, Tismănaru, Viscrea
nu, Penoff, Ivanov, Agachi (re
venit de la Dinamo), * " 
Munteanu (înapoiat 
Partizanul Bacău) — 
cași ; Șoiinan, Scînteie, 
Andronic, Fîșic (revenit
„U“ Cluj-Napoca, _
terminat studiile universitare), 
Verigeanu (revenit de la Chi
mia Rm. Vîlcea), Bucurel (fost 
la Minerul Comănești) — ata-

Iulian 
de la 
mijlo- 
Fulga, 
de la 

unde și-a

tea folosi, însă, din primul joc, 
pe Barba și pe Ion Marin, care 
urmează tratamente medicale".

Cu două zile în urmă, echipa 
a coborît la Bacău. Prilej să 
facem o vizită la stadion, care, 
așa cum de altfel am fost o- 
bișnuiți, se prezintă (de pe 
acum) în excelente condiții. 
„Ne pregătim nu numai pen
tru campionat, ci și pentru 
cele două partide internaționa
le pe care le vom organiza în 
această toamnă, Ia noi. E vor
ba de două jocuri ale echipei 
olimpice: Ia 19 august, «ami
calul» de verificare cu echipa 
similară a Bulgariei, iar la 3 
septembrie așteptatul meci cu 
Danemarca, în care trebuie să 
ne luăm revanșa", ne spune 
prof. C. Costinescu. In vede
rea acestor partide, au fost re
vizuite instalațiile stadionului, 
s-a refăcut gazonul, s-au făcut 
unele îmbunătățiri la vestiare ; 
totul, sîntem asigurați, va fi 
pus Ia punct pentru campionat 
și partidele internaționale. Și 
după cum îi cunoaștem pe 
băcăuani, sîntem siguri că ora
șul de pe Bistrița se va 
„fără fisuri" de sarcina 
gazdă.

Ieri, echipa băcăuană
cat pentru un turneu de trei 
jocuri în Polonia, răspunzînd 
astfel invitației făcută de clu
bul Sleza 
cipant în 
ziei B.

achita 
sa de

a ple-

din Wroclaw, parti- 
campionatul Divi-

Mircea TUDORAN

„TREPTELE" OTELULUI
Revenim, pentru că respectivul 

club o merită cu prisosință, asupra 
unei mici serbări care a avut loc la 
Galați la sfîrșitul ediției cu nr. 69

a campionatului nostru divizionar A. S-au spus atunci 
multe lucruri frumoase la stația de amplificare a 
stadionului despre realizările clubului Oțelul în anul com
petițional 1986/1987, despre comportarea echipelor, despre 
jucătorii care s-au evidențiat, despre strădaniile depuse de 
antrenori. Să fi fost vorba, oare, despre afirmații fără aco
perire, izvorîte din marea bucurie a rămînerii echipei Oțe
lul pe prima noastră scenă fotbalistică ? Nicidecum 1 Și 
vom aduce cîteva argumente...

Echipele de copii ale clubului au reușit să se califice 
în turneele finale ale „Cupei Speranțelor". Cei mai mici 
au disputat finala pentru locurile 3—4, pe care au pier- 
dut-o la mare luptă cu speranțele constănțene. iar cei 
mari s-au clasat pe locul 5. Și în ediția precedentă, copiii 
Oțelului s-au numărat printre protagoniștii competiției.

La startul CamDionatului Reoublican de juniori I s-au 
aliniat 161 echipe. 24 s-au calificat pentru prima fază a 
turneului final. Printre ele s-a numărat și Otelul... E 
adevărat, mai departe n-a mers, Sportul Studențesc dove- 

dindu-se mai eficace, dar prestația juniorilor gălățeni a 
fost apreciată.

O comportare cu adevărat surprinzătoare a avut echi
pa de speranțe. Participînd pentru prima dată în campio
nat, Oțelul a jucat constant bine, reușind să urce pe 

„podiumul" întrecerii, clasîndu-se pe locul 3. după Steaua 
și Universitatea Craiova.

In sfîrșit, Galațiul n-a mai fost... ABBA ! Echipa a pro
movat in „A" și a rămas, spre satisfacția numeroșilor su
porteri ai fotbalului din orașul de la Dunăre. Oțelul s-a 
menținut pe prima scenă și are suficiente atuuri pentru a 
confirma, în viitorul campionat, că evoluția ei din ediția 
de debut nu e deloc întîmplătoare.

„Rezultatele noastre sînt rodul unei activități ample și 
susținute" — spunea, concis și convingător. Ion Vește- 
meanu, președintele clubului Rezultatele muncii unui 
club de antrenori pasionați și priceputi, incepînd cu cei 

de la copii, cu Zoltan David (în primul rind), continuînd 
cu Ion Morohaî (la speranțe) și încheind cu tehnicienii 
primei echipe, Constantin Rădulescu și loan Zdrobiș.

Oțelul a avut, indiscutabil, un an competițional care 
merită cu prisosință frumoasele cuvinte spuse despre echi
pele sale în acea scurtă, dar semnificativă sărbătorire 
ocazionată de ultimul gong al campionatului trecut.

BIV ATRACTIV TURNEU INTERNATIONAL

Laurențiu DUMITRESCU
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MECIURI AMICALE
(Urmare din pag. 1) competițional 1986—1987, pe

care l-a încheiat cu dublul 
succes, cîștigarea celui de al 
12-lea titlu de campioană a 
țării și pentru a 15-a 
„Cupa României".

Organizat în preajma 
nou sezon competițional, 
și internațional,

la Minerul Comănești) 
cânți.

„După cum vedeți, în afara 
Iui Ion Marin, noii veni ți sint 
de-ai noștri. Cei mai mulți, 
crescuți chiar Ia Sport Club, 
în grădina noastră, cum se I spune. Avem încredere în ele
mentele locale, ne spunea 
prof. Corneliu Costinescu, pre
ședintele clubului din Bacău.

I Despre modul cum au decurs 
pregătirile, ne-a vorbit antre
norul N. Vătaf u : „M-a bucu
rat seriozitatea cu care toți 
jucătorii, fără excepție, au ți
nut să participe
Asta înseamnă că 
corați Ia cerințele 
campionat, care se 
greu decît cele precedente. Și 
asta pentru că grupul echipe
lor valoroase a crescut. Toc
mai de aceea căutăm să ne 
prezentăm în formă încă din 
etapa de start. Viscreanu, Tis- 
mănaru, Burleanu arată o pof
tă de joc remarcabilă, iar cei 
nou veniți s-au angajat de Ia 
început, cu toate puterile, la 
efortul pretins. Nu-i vom pu-

I
• UNIREA DEJ — RAPID 

BUCUREȘTI 0—2 (0—1). Unul din
tre primele meciuri ale giulește- 
nilor din cadrul pregătirilor pe 
care le efectuează pentru noul 
sezon competlțtonal. Golurile au 
fost marcate de Damaschin n 
(min. 32) și Goanță (min. 73). (D. 
VATAU — coresp.)

trat în Uniunea Belgiană a So
cietății de Fotbal (federația 
belgiană de azi), fondat în anul 
1891. F.C. Bruges a cucerit de 
6 ori titlul de campioană a 
Belgiei, iar în vara anului 
1978, pe stadionul Wembley 
din Londra, a disputat finala 
C.C.E., cînd a fost întrecută, 
cu 1—0, de către Liverpool. în 
ultimul campionat, F.C. Bru
ges a terminat pe locul 3, după 
Anderlecht și Malines.

• DEN BOSCH (Olanda) 
una din vechile participante 
la primul campionat din „Țara 
lalelelor" și una dintre cele 
mai populare echipe olandeze, 
ziariștii p’asînd-o pe locul doi. 
după marele Ajax.
• A.S.K. VORWĂRTS (R.D. 

Germană). Echipa a activat 
mai bine de zece ani la Berlin, 
după care s-a mutat la Frank
furt pe Oder. Este una din 
vechile divizionare A, în pre
zent cu o. bună prestație 
jocurile din deplasare.

Interesant este faptul că 
cest turneu internațional, 
care Steaua îl organizează, 
prilejuiește formației noastre 
prima apariție publică la Bucu
rești după excelentul sezon

oară

Ilor inferioare). 
2X8 timpi.

3. Din poziția 
mîinile pe șold... 
carea piciorului 
înainte sus la 
2. Revenire; 3. Idem 1, cu pi
ciorul drept; 4. Revenire (e- 
xercițiul mobilizează articula
ția coxo-femurală, tonifică 
musculatura abdominală). Se 
execută 2X8 timpi.

4. stînd depărtat cu brațele 
lateral... 1. îndoirea trunchiu
lui înainte simultan cu răsu
cirea spre stânga, atingînd vâr
ful piciorului sting cu mina 
dreaptă; 2. Revenire; 3. Idem i I
1. cu răsucirea spre piciorul ț I 
drept; 4. Revenire (exercițiul ? • 
are menirea de a crește mobi
litatea coloanei vertebrale, to
nifică musculatura 
lui). Se

5. Din
nile pe 
mingea, .____ „___
sting înainte șl dreptul înapoi;
2. Săritura ca mingea, cu du
cerea piciorului drept înainte 
și stângul înapoi (exercițiul 
activează circulația sîngelul, 
mobilizează articulațiile și to
nifică musculatura picioare
lor). Se execută 2X8 timpi.

6. Din poziția stând... 1. Du
cerea piciorului sting lateral 
o dată cu ridicarea brațelor 
prin lateral sus, ridicare pe „
vîrfuri cu inspirație; 2. Reve- 5 I
nlre cu apropierea piciorului $ I
șl coborirea brațelor cu expi- ? •
rație; 3. idem 1, cu ducerea 
piciorului drept lateral; 4. 
Revenire (exercițiul mărește 
ventilația pulmonară, mobili
zează articulațiile coxo-femu- 
rale). Se execută 2X8 timpi.

stînd cu
1. Ridl- 

stîng prin 
orizontală;

I
I Ia pregătiri, 

se simt an- 
viitorului 

anunță mal

trunchiu- 
execută 2X8 timpi.
poziția stînd cu mîi- 
șold... 1. Săritura ca 
cu ducerea piciorului

I
I
I
I
I

I

în

a- 
pe

unui 
intern 

acest turneu 
constituie pentru toate cele 4 
formații un bun prilej de 
rificare a potențialului lor 
pregătire.

Programul jocurilor este 
mătorul :

Marți :
ora 16,30 : F.C. BRUGES 

VORWĂRTS
ora 18,30 : DEN BOSCH 

STEAUA
Miercuri :
ora 16,30 : FINALA MICA 

(învinsele din prima zi) 
ora 18,30 : FINALA ---------

(învingătoarele din 
zi)

Turneul este dotat cu 
Steaua".

Cu ocazia acestui turneu, 
vor avea loc și festivitățile de 
retragere din activitate a lui 
Ion Alexandrcscu, vicepreșe
dinte al clubului, și a lui An- 
ghel Iordănescu și Helmuth 
Ducadam, din activitatea com- 
petițională.

ve
de

ur-

MARE 
prima

„Cupa

• PETROLUL PLOIEȘTI — 
SPORTUL STUDENȚESC 1—1 
(0—0). Ambele goluri au fost mar
cate în repriza secundă, cînd în 
garniturile celor două echipe s-au 
produs mal multe modificări. Au 
înscris I. Nicolae (min. 81), res
pectiv Gino Iorgulescu (min. 62). 
Petrolul: Jipa — Pancu, Ștefan, 
Pitulice P Gușă — Mocanu, O. 
Grlgore, Ursea, I. Solomon — I. 
Gușă, Hîncu. Sportul Studențesc: 
Cristian — M Mihail, M. Popa, 
Cazan Munteanu n — Țlcleanu, 
Cristea. Bleu, Bozeșan — Iorgu
lescu, Coraș. Au mai fost folo
siți pe parcursul meciului, Ioni- 
ță, Panait, S Drăgan, Ruse, ște- 
f&nescu, Manea, I. Nicolae, Călin 
(la Petrolul). Voicilă Ciucă, Po- 
logea, Achim, Burchel, Ținea (la 
Sportul Studențesc). Duminică 2 
august, de la ora 11, pe stadionul 
său, Petrolul va întîlni pe divi
zionara B dip Brașov I.C.I.M.

Laureatele „C“-ului

SERIA A Vll-a : GLORIA

proaspete divizionare B

REȘIȚA

Desene de prof.
Alexandrina OVEZA

I
I

• Asociația sportivă activează 
pe lingă întreprinderea de antre
priză construcții-montaj Caraș- 
Severin și a fost înființată în anul 
1952 • A activat în Divizia B in 
edițiile 1983—1985. iar in Divizia C

FORMAȚIA N. NICOLAE PUNCTEAZĂ

in edițiile 1973—1983, 1985—1987 @ 
Președintele asociației: inginer 
Alexandru Chiseev • Președin
tele secției de fotbal: Petru Ve- 
lescu • Antrenor: loan Rein
hardt • Stadion propriu; capaci
tatea tribunelor: 5900 locuiri ® 
Vîrsta medie a echipei: 22 ani • 
LOTUL: Sucilă, Bordea — portari; 
Pănescu M’tov, Matache, Mesz- 
trioh, Irimia, Raposnay — fun
dași; Croitoru, Toth. Sireanu, A-

sandului, Dosc — mijlocași; Bă- 
lean. Duță. Ciocan, Iacob — îna
intași • Golgeterul echipei: To th 
— 9 goluri. • O frumoasă dispu
tă în trei (celelalte două preten
dente numindu-se Minerul Mo- 
tru și Minerul Anina) a oaracte- 
rizat întrecerea din această serie 
pentru promovare. Echipa din 
Reșița a avut însă un finiș ire
zistibil, ctșblgînd pe merit șefia 
seriei. Echipa este tînără, dorni
că de afirmare, Iar în retur a 
reușit să evolueze la adevărata sa 
valoare. Este disciplinată, atît 
tactic — aplicind indicațiile date 
de experimentatul lor antrenor, 
cît șl în privința comportării ju
cătorilor față de adversari.

• A.S.A. TG. MUREȘ — ELEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 0—1 
(0—0) Meci interesant. între două 
promovate (prima m „A“, cea
laltă în „B“), disputat pe stadio
nul din Covastia șl încheiat cu 
victoria surprinzătoare a forma
ției divizionare B prin golul 
marcat de Varga (min. 70). A.S.A. 
a prezentat un efectiv restrîns, 
cu mulți accidentați (C. Iile, A. 
Stoica. Kuti etc.). In min. 75, cînd 
s-a accidentat și S. Dumitrescu, 
antrenorul Cornel Dinu nu a 
avut cu cine să-1 înlocuiască I 
A.S.A. a prezenta* formația: Vo
dă — Szabo Naghl. Jenei, Fodor 
— Botezan, Ivan Eros, S. Dumi
trescu — Ciorceri Barbu. Au mal 
jucat: Varo Marton, ISpir, Szan- 
to. (A. FEKETE — coresp.)

• PROGRESUL ODORHEIU SE
CUIESC — MU- CLUJ-NAPOCA 
1—3 (0—21.

• C.S.M. CARANSEBEȘ 
,POLI“ TIMIȘOARA 9—5 (0—3).

I a- 
nată

Ni- 
vic- 
licul 

cu 
olae, 
rga- 

cel 
i cu

Ni- 
loua 
Me- 

1 de 
zese, 

ac-
Tă- 
an 

cești 
ările 
for- 
ibița

(N. Simion salvînd in extremis 
o partidă ce părea compromisă) 
și Cușma, care și-a înșirat ad
versarii pe drum. Hughenot, a 
cărui formă merită relevată, a 
invins-o pe Raluca, realizînd un 
nou record al carierei, 
rina, greșind numai o 
dată, a ciștigat ultima 
zilei.

REZULTATE TEHNICE . _____
I : 1. Ribița (Simion) 1:37,6. Co
ta: cîșt. —. Cursa a n-a: 1. He- 
melușa (I.T. Nicolae) 1:28,5. Co
ta : cîșt. —. ev. 57. Cursa a 
IlI-a : 1. Melania II (N.I. Nico
lae) 1:31,o ; 2. Stejerel ; 3. Po
rumbița. Cota : cîșt. 29, ev. 63,

1. 
1:28,6 ; 

Zenaida. Cota : 
ord. triplă 238, 

353. Cursa a

iar Do- 
slngură 

cursă a

: Cursa

ord. triplă 82. Cursa a IV-a 
Hughenot (M. Dumitru) 
2. Raluca ; 3. ~ 
cîșt. 29, ev. 5, 
triplu II-III-IV

V-a : 1. Hemeiușa (I.T. Nicolae) 
1:26,7 ; 2. Cosmetic ; 3. Salvinia. 
Cota : cîșt. 90, ev. 19, ord. triplă 
641. Cursa a Vl-a : 1. Cușma
(B.I. Nicolae) 1:42,5 ; 2. Odin ; 3. 
Alina. Cota : cîșt. —, ev. închis, 
ord. triplă închisă.
Vll-a : 1. Dorina 
1:34,6 ; 2. Bagdad. 
—, ev. închis, ord.

Reuniunea ce va i 
ne dimineață este 
premiile „Niagara* 
darl“, ambele rezervate cailor de 
elasă, în care vor participa, 
printre alții, Răsad, Bon, Coro
nița, Respect, Cămița, Melinte, 
Sorel, Ghirlanda și Satim, în 
două alergări cu handicap, în 
care mai mulți concurenți au 
certe șanse de victorie.

A. MOSCU

Cursa a 
(Dumitrescu) 

Cota : cișt. 
închisă.
avea loc mîl- 
dominată de 

i“ și „Năvo-

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 31 IU
LIE 1987. Extragereea I : 2 67 
68 1 79 52 25 30 82; Extragerea 
a Il-a : 17 12 62 10 87 16 48 83 
47. FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI : 657.097 LEI.
• Reamintim că ASTAZI, FI

IND SIMBATA este termenul li
mită în care mal puteți procura 
bilete la TRAGEREA LOTO 2 de 
milne, duminică. 2 august, mi- 
zînd pe numerele favorite. Desi
gur că. fie punîndu-vă în valoare 
inspirația fie lăsînd alegerea nu
merelor în mina hazardului, șan
sele de reușită vă deschid cu ge
nerozitate poarta, cu o singură 
condiție: PARTICIPAREA. Nu
este mai puțin adevărat că și la 
LOTO 2 este valabilă experiența

LOTO PRONOSPORT INF0RMEÂ2A
deja acumulată, potrivit căreia, 
de pildă, mai multe variante ju
cate înseamnă mal multe șanse 
de cîștlg. De altfel, perseverența 
șl „Îndrăzneala partlclpanțllor 
este perfect justificată, dacă se 
ține seama că, deși are o for
mulă simplă și ușor de însușit 
genul de TRAGERE LOTO 2 s-a 
impu- de acum prin cîștlgurile 
«al» în numerar șl autoturisme 
„Dacia 130C“. Rămine ca cel care 
au încercat să continue, iar acei 
care încă nu au avut ocazia, să 
facă chiar acum 
testul hotăritor.
• TRAGEREA, 

ne. duminică, 2 
loc în București,

(și neîntîrziat !>

LOTO 2 de mîi- 
âugust, va avea 
In sala clubului

din str. Doamnei nr. 2, lncepînd 
de la ora 17. Tragerea fiind pu
blică sînt invitau să participe 
toți ce! interesați Radiodifuziu
nea va transmite aspecte de la 
desfășurarea operațiunilor de tra
gere. pe program ■! I. la ora 17,30. 
Numerele extrase vor fi transmi
se in reluare, pe același program, 
duminică. Ia ora ?2.30 (după e- 
misiuner „Panoramic Sportiv") și 
luni, 3 august ora 8.55. Nu
merele vor fi publicate în Pro
gramul Loto-Pronosport și în eî- 
teva publicații ale presei centra
le. puțin time după efectua
rea trageri!, numerele vor —• m 
fi obținute și la serviciul telefo
nie de informații '•peciile 051, 
din București, precum și la ser
viciile corespunzătoare din reșe
dințele de județ.



la Concursul Internațional de aeromodele de la Riesa (R.D. Germană)

UN SPORTIV ROMÂN LA ÎNĂLȚIME

Crîngu Popa, locul trei la planoare
impor- 

din ca- 
Aeronautice

O competiție de mare 
tanță și largă audiență 
lendarul Federației A-. 
Internaționale (F.A.I.) s-a înche
iat recent cu un rezultat foarte 
bun pentru reprezentantul nos
tru, ing. Cringe Popa, care a 
reușit să urce pc treapta a treia 
a podiumului de premiere, dar 
înaintea medaliatului cu ’ 
la „mondialele" din 1985 și 
cecampionului european 
1986.

Este vorba de Concursul 
național de aeromodele zbor li
ber organizat la Rlesa-Canftz de 
Societatea „Sport și tehnică" 
din R.D. Germană. La acest mie 
campionat mondial, Ia care au 
fost prezenți sportivi din 11 țări 
— Austria, Cehoslovacia, — — — 
Coreeană, Danemarca, 
R.F.G., Olanda, 
U.R.S.S., Noua 
totalizat 137 
trei clase de 
(planoare), F ____
cu motor de cauciuc) șt F 1 C 
(cu motor termic de 2,5 cmc).

In prima dintre clase, la 
care s-au întrecut 60 de aeromo- 
deliști, echipa noastră — Crîngu 
Popa, Ion Bucăzar și Marian 
Popescu — a avut un debut bun, 
după 
timpi 
primii 
nivel/ 
tivi, . 
start, 
După _____
piui nostru campion Crîngu Po
pa și-a adjudecat locul trei, 
clastadu-se .în imediata apro
piere a doi dintre favoriții 
competiției, cunoscuțli record
mani T. Weimer (R.D.G.) și Kim 
Jong Sik (R.P.D. Coreeană), 
care s-au plasat, în ordinea de 
mai sus, pe locurile I și II. Ion

bronz 
a vi- 

din

Inter-

R.P.D. 
, R.D.G.,

Polonia, România, 
Zeelandă — s-au 

de participări, la 
concurs : F 1 A 
1 B (aeromodele

patru starturi ea obținând 
maximi. în continuare, 

doi se mențin la același 
ei intrînd cu alți 21' spor- 
după cel de al șaptelea 
în barajul de departajare, 
alte trei zboruri, multi-

rr

depășit în barajul al 
încheiat al 19-lea între-

Bucăzar, 
doilea, a 
cerea.

„Concursul a avut o valoare 
extrem de ridicată — și-a în
ceput relatarea ing. Virgil Hu- 
dici, antrenorul lotului nostru, 
prezent la competiție. La el a 
evoluat «floarea» aeromodelismu- 
lui internațional, din țări cu 
mare tradiție în această disci
plină. Afirmația poate fi confir
mată de cîteva nume și rezulta
te. De exemplu, la clasa FIA, 
unde Crîngu Popa a urcat pe 
treapta a treia a podiumului, me
daliatul cu bronz la C.M. din 
1985, danezul Per Grunnet, s-a 
clasat al 36-lea, iar sovieticul 
Serghei Makarov, vicecampion 
al Europei anul trecut, la Pitești, 
s-a plasat pe locul șapte. La mo- 
tomodele, adică la celelalte două 
clase, poate fi remarcată prezen
ța a doi mari sportivi din R.PJJ. 
Coreeană, ambii cu «bronz», dar 
la clase diferite, la «mondialele» 
de acum doi ani, acum pe locul 
I — Kim Jong Hi, la F 1 C și 
pe locul 11 — Chang Young Bem, 
la F 1 B. Sigur, aceste nume 
sonore și prestațiile lor nu pot 
scuza evoluțiile mai modeste ale 
reprezentanților noștri la aceste 
două clase, echipa formată din 
Crîngu Popa, Francisc Rimoczi 
și Marian Popescu ohținînd doar 
locul, șase. Sperăm ^și credem 
însă în desăvârșirea măiestriei 
— doar astfel poate fi cucerii 
«aurul»! — la planoare, precum și 
în creșterea performanțelor la 
F 1 B și F 1 C prin sporirea 
caracteristicilor tehnice ale apa
ratelor și îmbunătățirea tacticii 
de concurs" — a încheiat inter
locutorul nostru.

1M[ Dt M" EUGENIA GHINDĂ ÎNVINGĂTOARE ÎN POLONIA
Vasanti, iar Sikora a învins-o pe 
Șecinska.

Lobron, iar Hort a remizat cu 
Ciampora.

VARȘOVIA. 31 (Agerpres). Cea 
de-a 23-a ediție a turneului in
ternațional feminin de șah de l-a 
Nalenchowe s-a încheiat cu vic
toria mn©strei românce Eugenia 
Ghindă, care a totalizat 8 p din 
11 posibile și are un coeficient 
Sonneborn superior. Ea este ur
mata în clasamentul final de 
Jana Hajkovia (Cehoslovacia), Ha
na Erenskia (Polonia) — cîte 8 p, 
Jvona Sveczik (Polonia) — 6,5 p, 
Gertrude Baumstark (România), 
Bojena Sikora (Polonia) — cîte 
6 p, Aila Muslinova (U.R.S.S.) — 
5,5 p etc.

In ultima rundă, Ghindă a re
mizat cu Baumstark, egalitatea 
fiind consemnată și în partidele 
Sveczik — Kaczorowska, Gavri- 
lakis — Novik ; Erenska — Mus- 
lino va, Hajkovia a cîștigat la

1 . S

a După 
partidelor 
interzonal 
în clasament 
maestru Beliavski (U.R.S.S.) — 
cu 7 P, urmat de Liubojevici (Iu
goslavia) — 6,5 p. Salov (U.R.S.S.), 
Nunn (Anglia), Hjartarson (Islan
da) — cîte 6 p. Mi hali Marin (Ro
mânia) a acumulat 4 p. In parti
dele întrerupse Liubojevici l-a în
vins pe Portisch, iar Beliavski 
a remizat cu Andersson.
• In turneul internațional de 

la Biel conduce marele maestru 
Boris Gulke — 8,5 p, urmat de 
Românișin — 8 p, Hort — 7,5 p, 
Chandler și Camporă, cîte 7 p 
etc. în runda a lS-a, Giilke a 
cîștigat la Hubner, Romanișin la

9 runde și disputarea 
întrerupte, în turneul 
de la Szirak (Ungaria); 

conduce marele 
Beliavski

• tn turneul interzomal femi
nin de la Tuzla, după 10 runde 
se menține lideră marea maestră 
sovietică Nana Ioseliani — cu 
8,5 puncte, urmată de Brusz.tm.an 
și Arahamia — cite 8 p etc.

în runda a 10-a Ioseliani a în
vins-o pe Matveeva, Frometa a 
câștigat la Veroczi, Arahamia a 
întrecut-o pe Kadilkar, iar Bru- 
sztman a remizat cu Shi Lain.

• După LI runde, în turneul 
interzonal feminin de șah de la 
Smederevslca Palanka, în fruntea 
clasamentului se află Litinskaia 
(U.R.S.S.) și Măriei (Iugoslavia) 
— cu “ _.
mova (Cehoslovacia.) și Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.) — cu cite 7,5 p.

cite 8 p, urmate de Kli-

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

Stop-cadru

Peteres (R.F.G.)

IN DRUM SPRE 80 DE METRI LA SULIȚA FEMEI
Dacă Ruth Fuchs a fost 

indiscutabil, sulitașa nr. 1 
a lumii, pentru aruncările 
de peste 60 m (a îmbună
tățit de sase ori recordul 
lumii, ducîndu-1 de la 65.00 

1972 la 69,96 m în 
tot așa nr. 1. dar

m în 
1980).
neste 79 metri, este acum 
compatrioata ei Petra Felke. 
în afară de faptul că de-a 
lungul
Si ’86) a aruncat, de 14 
73 m. ea a realizat si 
record 
în 1985. ____
Stuttgart, la C-E., britanica 
Fatima Whitbread, mai mult 
în joacă, la calificări, a reu
șit 77,44 m. record care a 
avut un dublu efect : i-a 
dat aripi Fatimei. în con
cursul propriu-zis. cînd a 
cîștigat titlul cu 76,32 m si 
i le-a „tăiat". pur și simplu, 
pe cele ale Petrei.

Dar Petra Felke. după 
mai multe concursuri în se
zonul 
peste 
forța, 
rală.
nă mondială, cu un rezul
tat. realmente, senzațional. 
Miercuri, la Leipzig, Felke 
a obținut 78,90 m, anunțînd 
un „duel" foarte spectacu
los la ..mondiale", la Roma, 
cu Whitbread. Și ce-ați 
zice de un record de peste

nr.

a două sezoane

loan NOVAC

CUPA CENTRO" DE LA LISABONA

CIȘTIGATA DE O TINARA

REPREZENTANTA A TENISULUI NOSTRU

mondial de 75,40 
Anul trecut.

„Podiumul^ 
Petra Felke

C.E. de la Stuttgart, de la stingă la dreapta: 
(R.D.G.), Fatima Whitbread (Marea Britanie) și 

Beate Peteres (R.F.G.)

ora actuală el

în preajma Campionatului 
European rezervat copiilor și 
juniorilor, la Lisabona a avut 
loc și un turneu dotat cu „Cu- 

' pa Ccntro", cîștigat de o tî- 
nără jucătoare din România, 
Elena Maurer (Steaua). La ca
tegoria sa de vîrstă (11—12 
ani), reprezentanta noastră a 
avut o comportare foarte bu
nă, întrecînd pe cinci tenis- 
manc din țara gazdă, între a- 
cestea trei fiind foarte bine 
clasate în -ierarhia continen
tală.

Cu cîteva zile în urmă, la 
înapoierea din capitala Portu
galiei, Elena 
început 
gherea
Cristca C'aralulis) ne-a relatat 
cîteva impresii, precizînd că a 
avut adversare foarte puter
nice, cel mai greu fiind meciul 
cu Ana Rita Aletnao, pe care 
a întrecut-o, în finală, cu 6—4, 
6—3. Celelalte rezultate ale în
vingătoarei : 6—2, 6—3 cu A. 
Teves, 6—1, 6—3 cu Ana Cu- 
rilho, iar în sferturi 6—3, 6—1 
cu Ana Machado și în semifi
nale 6—1, 6—1 cu Marta Rego. 
Acest frumos succes al Elenei

Maurer (care a 
tenisul sub suprave- 
antrenorului emerit

Invingătoarea fotografiată 
frumosul trofeu cîștigat la „Cu

pa 
Foto:

Centro"
Aurel D. NEAGU

după alte cîtcva
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cu aruncări de 
găsește, iată.

’87,
70 m,
în primul rînd mo- 

să redevină recordma-

80 m ? La ---- ----------
este pe deplin posibil!

Iată și o comparație a 
volutiei în timp a celor două 
atlete : FELKE (n. 30.7.1959; 
172 cm. 63 kg) : 1973 — 36,07 
m. 1974 — 42,10 m, 1975 — 
50.40 m. 1976 — 49,32 m,
1977 — 61,24 m, 1978 — 
61,90 m, 1979 — 61,38 m,
1980 — 62,10 m. 1981 — 66.60 
m, 1982 — 65,56 m. 1983 — 
69,02 m, 1984 — 74,42 m,

fi

1985 — 75,40 m, 1986 — 75,04 
m. 1987 — 78,90 m.

WHITBREAD (n. 3. III.
1961 ; 167 cm. 77 kg) : 1975 
— 34,94 m ; 1976 — 41,20 m ; 
1977 
53,88 
1980 
65,82 
1983 
71,86
1986 
76,34

rn
m

m.
r. vil.

ATLETISM • în cadrul unul 
concurs desfășurat la Leipzig, like 
Wyluda a stabilit un record mon
dial de junioare la aruncarea 
greutății, cu rezultatul de 20,11 m. 
• Campionul mondial și olimpic 
al probei de 10 000 m, italianul' 
Alberto Cova, a anunțat că nu 
va participa la cea de-a doua edi
ție a Campionatelor Mondiale 
(Roma, 29 august—6 septembrie), 
întrucât nu s-a refăcut complet 
după o accidentare, pe care a su- * 
ferit-o încă de anul trecut. Cova 
era unul dintre favoriții compe
tiției în această probă.

PE SCURT

Maurer vine 
rezultate bune obținute în Bul
garia, la Biela Slatina. (I. Gv.)

BASCHET • Echipa masculină 
a S.U.A., care se pregătește pentru 
Jocurile Panamericane de la 
Indianapolis, a susținut o partidă 
de verificare în compania unei

selecționate a campionatului pro
fesionist nord-amerioan. Baschet- 
baliștii amatori au obținut vic
toria cu scbruil de 111—106. • în 
prima zi a Campionatelor Mon
diale pentru juniori de la Bormio 
(Italia) s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Australia —- Nige
ria 105—79 (56—35); R.F. Germa
nia — Canada 88—82 (30—3â); Iu
goslavia — R.P. Chineză 126—79. 
• In cadrul Campionatului Eu
ropean rezervat c 
junioare Ti (cadete), 
desfășoară în orașul

Bulgaria — Iugoslavia 80—75 
(42—32); Spania — Finlanda 69—62 
(36—37); Franța — R.F. Germania 
76—63 (40—26).

de
se

echipelor 
ce 

_____ Y____  __ polonez 
Chorzow, echipa României a În
trecut cu scorul de 83—64 (46—30) 
formația Ungariei. Alte rezultate: 
Italia — Polonia 58—52 (38—28);

• ea 1 ____ _______ =
Stockholm stadionul Rasunda care, 

-lungul anilor a devenit, în . fapt,
pala bazft a fotbalului din această ,___
Inaugurarea a fost făcută cu partida ami
cală Suedia — Anglia 0—4. In 1958, pe a- 
cest stadion s-a desfășurat finala Campio
natului Mondial, între Brazilia și Suedia, 
meci în care sud-americanii au cîștigat 
primul lor titlu (5—2). Tot pe Rasunda, în 
1983, echipa României a obținut o neaș
teptată victorie în preliminariile Campio- 
intului European. Golul victoriei a fost 
înscris atunci de Cămătaru. Aniversarea 
unei jumătăți de secol de existență a 
Rasundel va fi marcată, la 26 august, prin 
întîlnirea amicală dintre Suedia și Dane
marca 0 ALEGEREA GAZDEI celei de a 
17-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă, 
în 1994, va fi făcută, anul viitor, cu prile
jul celei de a 94-a Sesiune a C.I.O. Orașele 
candidate sînt : Anchorage (S.U.A. — în 
Alaska), Berchtesgaden (R.F.G.), Lausan
ne (Elveția), Lillehammer (Norvegia), Os- 
tersund (Suedia) și Sofia (Bulgaria) a A 
DOUA EDIȚIE A C.M. de atletism în sală 
va avea loc în 1989 la Budapesta, iar ediția 
următoare, în 1991, la Tokio a IN B.D. 
GERMANA este organizată anual o com
petiție rezervată bicicletelor cu mai multe 
locuri. La întrecerile ultimei ediții a com
petiției au participat 50 de astfel de bici
clete, toate originale, intre care una 
trei locuri : conducătorul vehicolulul __
pe șaua din față și asigură direcția de 
mers, al doilea pedalează cu spatele, iar 
al treilea stă culcat pe un „pat“ aflat sub 
cadrul bicicletei, șl el to+ cu spatele* spre 
înainte. Trioul ciclist a parcurs în bune 
eondițiuni și cu viteză sporită distanța

17 MAI 1937 a fost inaugurat la 
de-a 

princi- 
țară.

de 50 km * INTR-UN interviu al cam
pionului și recordmanului mondial de na- 
tație Matt Biondi, fiind întrebat „care este 
lucrul cel mai dificil în sport“, înotăto
rul cu alură de baschetbalist (198 cm, 88 
kg) a răspuns : „Antrenamentele. Ele sînt 
atît de monotone î Și, scuzați-mi sinceri
tatea, discuțiile cu ziariștii !...“ a DANIEL 
PLATTNER, președintele Comitetului O-

de 
stă

limpic Elvețian, a anunțat că la J.O. de ia 
Calgary, de anul viitor, delegația "
sale va fi alcătuită din 60 de sportivi : 
schiori alpini, boberi, hocheiști etc. Prin 
participarea echipei de hochei, delegația 
elvețiană va fi evident mai numeroasă de- 
cît, cea de la Olimpiada de la Sarajevo 
• LA LATAKIA, în Siria, va avea loc 
între 10 și 25 septembrie cea de a X-a edi
ție a Jocurilor Mediteraneene. în vederea 
întrecerilor, la care vor lua parte concu- 
renți din 17 țări, au fost construite noi in
stalații sportive, între care un complex în
tins pe 1 600 000 metri pătrați. Acesta are 
un stadion, cu 45 000 locuri, cîte patru te
renuri de tenis și de volei, o sală pentru 
baschet, o alta pentru handbal, un centru 
de presă etc. Nu mai puțin de 570 de in
terpret! poligloți și 500 de medici vor sta 
la dispoziția celor peste 3 000 de partici
pant! • UN PUGILIST foarte solicitat este 
thailandezul Khaosai Galaxy care și-a 
păstrat titlul de campion mondial (WBA)

țării

la categoria supermuscă, întrecîndu-1 prin 
K.O. în repriza a 3-a pe sud-coreeanul 
Chung Sap-Chun. A fost pentru a șasea 
oară că Galaxy și-a pus titlul ta joc a
LA GATESHEAD, in Anglia, a avut loc o 
tentativă reușită de record mondial ta proba 
de trambulină elastică. Sportivul britanic 
Richard Cobbing a realizat, fără pauze, 
1610 „salturi mortale". Cu același prilej a 
fost înregistrat și un record mondial de 
viteză. în decurs de numai un minut Phil 
Seaman a executat șase „salturi mor
tale"... a O DUBLA premiera alpina 
a avut ca erou un sportiv francez, Pierre 
Gevaux. 25 ani, de profesie electrician și 
pasionat de parașutism. El este primul om 
care, sărind cu parașuta, a aterizat pe un 
vîrf de peste 8 000 m din Himalaya (mai 
precis, 8035 m cit măsoară Gasherbrum 2). 
Deși „parașutist" de mai multă vreme, 
Gevaux n-a mai sărit, pînă atunci, nicio
dată dintr-un... avion ! Din vîrf, el ~ 
lansat apoi la vale, pînă la tabăra 
bază, situată pe versantul pakistanez, 
altitudinea de 2000 m. „Căderea" sa 
6035 m a efectuat-o în 5 minute și 45 
cunde. Doi însoțitori, ghizi din Chamonix, 
care l-au așteptat pe vîrf, au ajuns ta 
tabără, evident, fără parașute, într-o zi 
și jumătate ! a ALȚI PARAȘUTIȘTI, în 
fapt un cuplu : Amanda Tucker șl Mike 
McCarthy, au găsit o mare plăcere în a 
sări de la înălțimea a diverse clădiri. Ast
fel, ei au sărit, cu parașuta, de la etajul 
al treilea al Turnului Eiffel la Paris sau 
de pe acoperișul (98 m) al Hotelului Hil
ton din Londra. Precum se vede, „para
șutismul" are fel de fel de... specialități !

Romeo VILARA

s-a 
de 
la 
de 

se-

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ ♦ ♦

♦ 
♦ 
♦ ♦ 
♦ 
♦ ♦ 
♦ 
♦ 
î 
♦
♦ ♦ 
♦ 
♦ ♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦♦

♦ 
♦ ♦ ♦
♦ ♦

TENIS • în optimile de finală 
ale competiției internaționale pen
tru echipe feminine „Cupa Fede
rației", de la Vancouver (Cana
da) s-au înregistrat următoarele 
rezultate: R.F. Germania — Core
ea de Sud 3—0, S.U.A. — Franța 
3—0, Cehoslovacia — iugoslavia 
3—0, Bulgaria — Indonezia 2—1, 
Australia — Spania 2f—1, Argen
tina — Noua Zeelandă 3—0. Ma
rea Britanie — Italia 2—1, Cana
da — U.R.S.S. 2—1. • Principalii 
favoriți ai turneului Internațional 
masculin de la Washington, com
petiție contînd pentru „Marele 
Premiu", au obținut calificarea în 
turul secund. Astfel, Ivan Le-.ndl 
l-a eliminat cu 7—6, 6—3 pe Brad 
Pearce (S.U.A.). în timp ce Bo
ris Becker a dispus cu 6—4. 7—5 
de Richard Matuszewski (S.U.A.).

meridianeA — l   ' M X ’
O Disputat la siofok (Ungara', 

meciul amical dintre selecționa
tele olimpice ale Ungariei și R.D. 
Germane s-a încheiat cu victoria 
oaspeților, cu scorul de 2—0 
(0—0). Golurile au fost marcate 
de Heidrich (min. 65) și Grather 
(min. 75).

• Rezultate înregistrate in eta
pa a 19-a a campionatului 
U.R.S.S.: Kairat Alma Ata — Di
namo Tbilisi 3—0, Dnepr Dnepro
petrovsk — Torpedo Moscova 
1—0, Șantior Donețk — Meballst 
Harkov 3—1, Dinamo Moscova — 
Dinamo Kiev 0—0, Zenit Lenin
grad — Guria Lanclhutl 1—0, Jal- 
ghiris Vilnius — Nefci Batai 1—1, 
Dinamo 
3—1. In 
conducă 
26 p.

Minsk — Ararat E-evan 
clasament continuă să 

Spartak Moscova. cu

• Intr-un meci amical disputat 
La Geneva, formația locală Ser- 
vette a întrecut cu scorul de 3—1 
(2—0) echipa engleză West Ham 
United.
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