
Miine, la Oradea

ÎNCEPE ULTIMUL ACT

începind de miine, la Oradea 
se desfășoară turneul final a) 
„Cupei României** la polo pe apă. 
La turneu iau parte cele șase e- 
cbipe calificate în faza anterioa
ră, prima surpriză a ediției fi
ind absența dintre finaliste a 
formației Dinamo București, cane 
a cîștigat detașat ultimul cam
pionat. In ziua inaugurală, me
ciurile se vor disputa, de la ora 
16, după următorul program : 
Voința Cluj-Napoca — Vagonul 
Arad, Steaua București — C.S.U. 
București, Crișul Oradea — Ra
pid București. Vineri au loc do
uă etape, dimineață (de la ora 

întîlnirile 
Rapid — 

... Voința, iar
după-amiază (de la ora 16) parti
dele Crișul — Vagonul, Voința 
— C.S.U. și steaua — Rapid. Sim- 
bătă (de la ora 16), în penultima 
etapă, se vor juca meciurile Ra
pid — Vagonul, Crișul — C.S.IT.

9) fiind programate 
Steaua — Vagonul, 
C.S.U. și Crișul —

„CUPEI ROMÂNIEI
și Steaua — Voința, duminică 
dimineață urmlnd să se dispute 
ultima rundă a turneului: C.S.U.
— Vagonul, Rapid — Voința- șl 
Crișul — steaua.

• Iată șl programele de desfă
șurare — în ordine cronologică
— a turneelor finale ale Cam
pionatelor Republicane de ju
niori : juniori III — Arad, 13—16 
august (participante: Crișul O- 
radea, Constructorul Mureșul Tg. 
*'----- C.S.Ș. Triumf București,

2 București, Rapid Bucu- 
.' ” _ ' - junioriCluj-Napoca, 26—30 august

Mures,
c.s.ș. _____ ___
reștt șl Vagonul Arad)
ii „__
(C.s.ș. Triumf București, Indus
tria Linii Timișoara, C.S.Ș. 1 
București, Vagonul Arad, Rapid 
București șl Crișul Oradea), ju
niori I — București, bazinul Di
namo, 3—6 septembrie (calificate: 
bucureștepele Rapid, Dinamo și 
C.S.Ș. Triumf, Crișul Oradea, Va
gonul Arad și Industria Linii Ti
mișoara) . *

S-a încheiat competiția de volei (f) de la Constanța

ECHIPA NOASTRĂ,
CONSTANTA, 4 (prin tele

fon). Competiția voleibalistică 
feminină. găzduită de Sala 
Sporturilor din localitate, a 
luat sfirșit cu alte două parti
de susținute de componentele 
lotului nostru reprezentativ, 
care se pregătesc pentru faza 
finală a C.E. de luna viitoare, 
din Belgia.

Programul 
mai întîi în 
cătuit din 
ale echipei 
formația de
definitivată), care a primit re
plica echipei C.S.U.-I.M.N. Ga
lați. Și- de data aceasta jucă
toarele lotului s-au impus în 
trei seturi (15—3. 15—8, 15—8)

< în fata partenerelor, lor. dar gă- 
lătencele le-au solicitat ceva 
mai mult decît o făcuseră con-

ultimei zile a adus 
teren un sextet al- 
asa-zisele rezerve 
României (fiindcă 
bază nu a fost încă

stănțencele în ziua precedentă.
In continuare, cea de-a treia 

— si ultima — confruntare din
tre reprezentativele României 
și Italiei a fost așteptată cu 
justificat interes, după ce oas
petele reușiseră luni. într-un 
meci-maraton. să-si ia revanșa 
pentru înfrîngerea suferită în 
prima intîlnire. Era de presu
pus că voleibalistele noastre se 
vor mobiliza mai mult pentru 
victorie, dar lucrurile nu s-au 
petrecut așa. După un start bun 
(5—0). ele au comis nenumărate 
greșeli la execuțiile de bază 
(atît la serviciu, cu care nu au

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag 2-3)
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Turneul internațional de fotbal din Capitală

STEAUA SI E. (. VORWĂRTS, ÎNVINGĂTOARE IERI,
ANUNȚA 0 FINALA ATRACTIVĂ, SPECTACULOASĂ

Ieri, în Capitală, pe stadionul Steaua, a început turneul inter
național de fotbal organizat de Clubul Sportiv al Armatei Steaua 
în cinstea zilei de 23 August si cu prilejul a 40 de ani de 
activitate a clubului, dotat cu „CUPA STEAUA". După-amiază, 
în fața a aproximativ 20 000 de spectatori, s-au disputat primele 
două partide. Iată cronicile :

STEAUA DEN BOSCH 6-1 (4-0)
partidă a cu- 
multe mo- 

Steaua a in- 
Iordănescu și 

lor meci, 
de 

cîteva pase, Iordănes-

Cea de-a doua 
plajului a oferit 
mente frumoase, 
trat pe teren cu 
Ducadam. Ultimul 
de retragere! O mișcare 
balon, 
cu trimite spre Ducadam, un 
plonjon spectaculos! Este 
momentul festiv de retragere 
din activitatea competițională 
a celor doi mari fotbaliști ro
mâni. .. Cupe și flori. Mulțu
mim. Iordănescu ! Mulțumim 
Ducadam! A fost, concomitent, 
și retragerea din activitate a 
lui Ion Alexandrescu, vicepre
ședinte al clubului.

Apoi au intrat în teren Hagi 
și Liliac și a început partida. 
Start „vijelios" al echipei 
noastre și chiar în min. 1 por
tarul olandez se opune la șu
tul lui Pițurcă. dintr-o exce
lentă pasă a lui Hagi, care va

fi cel mai bun jucător al cu
plajului. Un bun sfert de oră 
al Stelei, apoi Den Bosch e- 
chilibrează jocul, lăsind o fru
moasă impresie de moment, deși 
putea fi condusă din min. 11. 
cînd „bomba" lui Boloni a lo
vit „transversala" si mingea a

Astăzi, de la ora 16,30

F.C. BRUGES

DEN BOSCH

de la ora 18,30

STEAUA

După „internaționalele14 de lupte greco-romane ale României

CÎTEVA CONCLUZII EDIFICATOARE 
ÎN PERSPECTIVA CAMPIONATELOR MONDIALE

F.C. VORWÂRTS
(Continuare în pag. 2-3)

Constantin ALEXE

Așa a inserts Pițurcă golul trei, la pasa de la... penaltyul 
executat de Boliini Foto : Aurel D. NEAGU

La sfîrșitul săptămînii trecu
te, sala Floreasca a găzduit în
trecerile Turneului Internațio
nal de lupte greco-romane al 
României. Programat cu mai 
puțin de trei săptămîni înain
tea Campionatelor Mondiale de 
la Clermont Ferrand (19—22 
august), concursul de la Bucu
rești a fost conceput ca un ul
tim prilej de verificare a po
tențialului de luptă al repre
zentanților țării noastre pentru 
marea confruntare din Franța.

Trebuie să spunem de la în
ceput că, datorită participării 
reduse (atît numeric, cît și va
loric), acest scop principal n-a 
putut fi atins. Au existat 3—4 
categorii de greutate la care 
n-au participat sportivi străini, 
au fost altele în care partene
rii de peste hotare au consti
tuit doar prezențe simbolice, 
astfel că întrecerile lor la aces
te categorii au reprezentat, de 
fapt, o repetare a finalelor na
ționale de la Galați. De altfel, 
așa cum s-a putut desprinde și 
din cronica publicată în numă
rul nostru de luni, din cei zece 
participanți de peste hotare 
(4 din R. D. Germană și 6 din 
Finlanda) nici unul n-a reușit 
Să se califice în finalele pentru 
locurile 1—2, cele zece partide 
disputîndu-se... în familie. In 
plus, doi dintre campionii țării, 
Mihai Cismaș (52 kg) șl Ni- 
colae Zamfir (57 kg) — luptă
tori care intrau în discuție

Pentru caiaciștii de 
la Orșova apele 
bătrinului Danubiu 
sînt deosebit de 
primitoare. lată-i 
la unul din antre
namentele lor zil

nice 

Foto :
Aurel D. NEAGU

pentru a face parte din delega
ție — au absentat de la con
curs, fiind scutiți medical.

în aceste condiții, firește, 
tehnicienilor chemați să răs
pundă de pregătirea lotului — 
Gheorghe Șuteu, Virgil Ghera- 
sim și Cornel Petrescu — le-a 
fost extrem de greu să des
prindă concluzii reale privind 
gradul de pregătire a elevilor 
lor.

Totuși, luînd în considerare 
valoarea cunoscută a unor 
luptători români, ca și evolu
ția lor în compania adversari
lor întîlniți, pofta de luptă ma
nifestată, încercăm să facem 
unele aprecieri asupra compor
tării lor, ca și în legătură cu 
posibilitățile sportivilor noștri 
de a se prezenta în mod cores
punzător la C.M.

în absența lui N. Zamfir 
(57 kg), Clim Filipov a domi
nat concursul la categoria șa, 
dovedind mai multă siguranță 
în executarea procedeelor de 
atac.

Petre Cărare (68 kg), excep- 
tînd meciul final, cu C. Uță, a 
manifestat o mare poftă de 
luptă, și, în general, o mai 
mare eficacitate în lupta ofen
sivă. El se află în evident pro
gres. Și Iulian Mavlea (74 kg) 
s-a prezentat mai bîne decît 
în alte concursuri. Mai sigur 
în acțiuni, mai încrezător în 
forțele proprii, el a reușit să-1 

învingă prin tuș pe finlandezul 
Tapio Sipila, singurul sportiv 
străin de valoare prezent» în 
concurs.

Lucruri pozitive se pot spune 
și în legătură cu evoluția lui 
Sorin Herțea (82 kg), căruia îi 
recomandăm, .însă, mai multă 
decizie în încercarea „supleu- 
rilor", pe care, de obicei, le 
execută foarte bine. El rămîne 
unul dintre sportivii pe care se 
poate conta. Aceleași conside
rații se potrivesc și în cazul

Mihai TRANCA

(Continuare in vag 2-3)

Bihor: SE AȘTEAPTĂ MULT MAI MULT
DE LA CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE

Remarcabilele performanțe 
realizate de secția de polo a Clu
bului Sportiv Crișul Oradea nc 
îndeamnă să începem (și facem 
acest lucru cu plăcere) radiogra
fia jocurilor sportive din județul

F.C. VORWÂRTS - F.C. BRUGES2-0
Căldura excesivă (+36) și-a 

pus amprenta pe evoluția ju
cătorilor, care au acționat, în 
general, lent și doar rareori în 
viteză. Fotbaliștii din R.D. Ger
mană au luat un start bun și 
chiar în minutul 2 Steinfurth 
a trecut de Tew (care pe par
cursul meciului și-a părăsit 
deseori zona, creînd astfel un 
adevărat „bulevard"), portarul 
Vandenwalle a ieșit la 20 m, 
l-a placat (fapt pentru care a 
primit un cartonaș galben) dar 
lovitura liberă acordată n-a

Bihor . cu .această
Să precizăm că atunci cind am 
spus performanțe nu ne-am 
referit doar la cucerirea, titlu
lui de campmană a țării (ul
tima dată, jn 1986) ori la ocu
parea locului secund in Divizia 
A (anul acesta),, ci și la aportul 
însemnat al secției respective 
la loturile naționale de seniori 
și de juniori (în momentul de 
față și de-a lungul anilor), ca 
urmare a capacității profesio
nale și pasiunii antrenorilor, în- 
cepînd cu binecunoscutul Nicolae 
Rujinschi (cel care i-a ridicat 
pe actualii internaționali Cor- 
nol Gordan, . Dorin Coslrăș, 
Francisc Ki s, Ivan Fejer), 
continuînd cu Ioan Alcxandres- 
cu (acum vicepreședinte . al 
C.S. Crișul) și I.iviu Garofeanu 
(pînă de curînd titular de bază 
al reprezentativei țării). Adău. 
gînd condițiile bune de pregă
tire și sprijinul nemijlocit al 
unor inimoși susținători ai po. 
loului (ne referim în primul 
rînd la ing, Horia Cosma), a-

(2-0)
fost fructificată. După patru 
minute însă, pe același „bule
vard Tew". Schulz a făcut o 
cursă, a intrat în careu, a șu
tat și... 1—0 pentru F.C. Vor- 
wărts. Jocul s-a menținut e- 
chilibrat minute în șir, Rosen
thal (min. 24) a scăpat în ca
reu, dar șutul său n-a nimerit 
ținta. Și cum ocaziile ratate 
se răzbună, după două minu
te Bennert si Kuhlec. pe par-

Pompiliu VINTILA

(Continuare în oao 2-3)

flăm o parte a „secretelor" 
care au determinat izbinzile 
lui. Ar fi nedrept să nu vor
bim despre strînsa colaborare 
dintre secțiile de juniori de la 
Crișul (antrenor : E. Băjenaru) 
și C.S.S. — 2 Progresul (antre
nor : M. Frățilă), cu rezultate 
fructuoase, cel mai semnifi
cativ fiind selecția în lotul
național de juniori a patru
elemente deosebit de dotate :
Mihai Zaharia, Ștefan Csaki,
Vladimir Kagan și Alexandru 
Stancovici. Nu-i mai puțin a- 
devărat că antrenorii acestora 
au beneficiat și de ajutorul dat 
de Li viu Garofeanu și Ivan 
Fejer, care au putut fi văzuți 
deseori în bazin ori pe margi
nea lui, împărtășind juniorilor 
din experiența lor de interna
ționali. Și Ia fel de adevărat 
esțe făptui că și echipa Pro
gresul Oradea (antrenor : I. Vi. 
dican), din seria a doua valo
rică a Diviziei A. are în al
cătuire elemente cu perspec
tive reale, printre care juni
orul Florin Bonca. In mod

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)



„Serbările studențești Tel ’87" au demonstrat din nou

Duminica trecută vremea a fost închi
să. Si totuși ne-am îndreptat spre Com
plexul Tei — „inima" estivală a activită
ților cultural-sportive a studenților bucu- 
reșteni — fără speranța că vom găsi 
animația din celelalte zile ale „Serbări
lor studențești Tei ’87“ ( 
șoară de la 11 iulie), și nici 
duminici clnd, după cum ne 
gil Stoica, directorul adjunct 
Venit cite 15 000 de oaspeți.

Soarele a reușit, însă, să . _
tul de nori și către ora primului terenu
rile de sport erau pur și simplu asal
tate, în timp ce diferite formații de 
muzică, unele sosite de la Costinești, de
lectau studenții prin megafoanele stației 
„Radio Tei", urmînd ca, la ora 17, să 
albă loc spectacolul oferit de formația de 
muzici a „Fundației Ambasadorii Priete
niei", in vizită la București.

Nenumărate terenuri de tenis erau o- 
cupate. Mihaela Ionescu, de la Hidroteh
nici, se antrena cu ing. Marinela Nico- 
lau, care cu ani în urmi a învățat te
nisul aici. Popicăria răsuna de zgomotul 
„bețelor" doborite de bile și de aplauzele 
asistenței.

— Peste o jumătate de oră încep con
cursurile la tenis de cîmp și de masă, 
la badminton (avem cinci terenuri o- 
mologate) și la baschet, ne spune prof. 
Sorin Comarnescu, care ne însoțește. 
Premiul pentru cel mal bun coșgeter a 
fost eîștigat, zilele trecute, de Mihnea 
An ghete seu, anul III Utilaj Tehnologic. 
In cadrul „Serbărilor studențești Tei ’87". 
concursurile sportive au loc din 3 In 3 
zile. La volei, handbal șl baschet echi
pele se formează ad-hoc...

Aflăm că In zilele următoare „Serbă
rile" vor beneficia de încă două noi te
renuri de baschet, ei la fotbal s-au des
fășurat turnee cu echipe ale facultăților, 
dar și cu unele alcătuite pe loc și „mint-

(care se desfă- 
cea din alte 
spunea Vir
al bazei, au

spargă stra-

țe“ care constituie 
deliciul studenți
lor. Trecem pe 
lingă terenurile 
de badminton, un- 
de-l intilnim pe 
Nicolae Bogdan fâ
nul II T.C.M.), va
loros 
tenis 
lingă 
nouri 
unde 
tori se antrenează 
la aruncarea la coș. 
Ajungem in drep
tul pontoanelor, un
de, din inițiativa 
prof. Ion Spiță, in
structor la sportu
rile nautice, in fie
care duminică are 
loc o regată la 
yachting și wind
surf. Glasuri vese
le te aud de la to
boganul dat in folosință de curînd.

— Toboganul nostru este unicat în țară 
— ne spune prof. Comarnescu. Are 89 de 
metri lungime și este înalt de 10 metri. 
A fost construit de ing. Vasile-Silviu 
Stoichiță, nelipsit, în anii studenției, 
la concursurile din Tei. Tot el a 
struit și tribuna oficială din Regie, 
la noi — o cabană de vacanță, pe 
o vom inaugura curînd.

De la prof. Ion Spiță aflăm că la 
șita „Serbărilor studențești Tei ’87“ 
contribuit toavrișii prof. I. Bulugioiu, șeful 
catedrei de educație fizici de la I.P.B., 
S. Zelinschi, de la I.E.F.S., pentru spor-

sportiv și la 
de masă, pe 
„linia de pa- 
de baschet", 

zeci de ama-

I -3

Finalele Campionatelor Naționale ți ale Daciadei la tir juniori

TINERII TRĂGĂTORI
DE PISTOL VITEZĂ IN PROGRES

Ziua a doua a finalelor Cam
pionatelor Naționale și ale 
Daciadei la tir pentru juniori 
a fost marcată de o evidenție
re. Mai precis, iată că, în pro
ba de pistol viteză (probă-fa- 
nlon a tirului nostru), se pare 
că a apărut unul sau chiar mai 
mulți tineri țintași capabili să 
preia ștafeta de la marele nos
tru sportiv Corneliu Ion. în 
prim-plan se află foarte tînă- 
rul L Raicea (16 ani), care, deși 
practică tirul cu pistolul de 
doar doi ani, a reușit să se im
pună de o manieră categorică 
în fața colegilor de categorie. 
Rezultatul realizat In proba

un raoHOsrai gramul
• Astăzi, miercuri, S august, 

va avea loc In București, In sa
la clubului din str. Doamnei nr. 
», TRAGEREA OBIȘNUITA SAP- 
TAMÎNALA PKONOBXPBES, în- 
cepînd de la ora 15,50. Aspecte 
de la desfășurarea operațiunilor 
de tragere vor fi radiodifuzate 
pe programul I, Ia ora 15,15. Ul
terior, numerele extrase vor fi 
transmise la radio în reluare, tot 
pe programul I, la datele și ore
le cunoscute. Tragerea fiind pu
blică, au dreptul 
efectuarea acesteia 
resațl.
• Administrația

Pronosport Invită ... _.v„„____
beneficiari de numerar, ale că
ror bilete au fost omologate, să 
se prezinte Ia casieriile plătitoa
re din rețea (potrivit datelor in
dicate pe adeverințe), pentru a-șl 
ridica sumele cuvenite, tn ceea 
ce-1 privește pe cîștigătoril de 
autoturisme, aceștia sînt invitați 
să se prezinte la sediul central al 
Administrației, din București, 
Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, 
respectînd însă programarea co
municată acestora în prealabil.

• Jucînd la LOZUL VACAN
ȚEI, participanțil au posibilitatea 
să-și agrementeze concediul de 
odihnă cu unul din numeroasele 
și importantele cîștiguri supli
mentare — în bani și autoturis-

propriu-zisă de sportivul de la 
Steaua — 587 p — este ridicat 
în sine, mulți dintre trăgă
torii seniori cantonîndu-se, du
pă ani de practică, în zona a- 
cestui rezultat. Cum și cel de 
al doilea clasat, G. Dudoiu, 
este legitimat tot la clubul 
Steaua, e momentul să remar
căm eforturile si pasiunea cu 
care, mai ales în ultima vre
me, antrenorul Teodor Ciulu 
îșa face datoria, încercind să-l 
găsească, așa cum aminteam, 
pe urmașul lui Corneliu Ion. 
Să sperăm că, după mai multe 
încercări care n-au confirmat 
în timp, lucrurile sînt pe cale 
de a se rezolva. La pușcă ju
niori, lucruri normale, cu toate 
că ne-am fi așteptat de la a- 
cest talentat trăgător care este 
Olimpiu Marin, de la Unirea 
Focșani, să lupte cu șanse pen
tru titlu și nu pentru ...locul 5! 
Să-i fi dăunat laudele aduse 
altădată ?

s

■ 8
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■%>

să asiste la 
toți cei inte-

de Stat Loto- 
pe cîștlgătorii

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
1X10 f juniori : 1. C. Ciobanu 
(Steaua) «67 p, 2. C. Cioc (Stea
ua) 661 p, 9. F. Păunescu (Dina
mo) «61 p, 4. T. Bălan (Olimpia) 
655 d. 5. O. Marin (Unirea Foc
șani) 853 p, «. C. Tudor (Dina
mo — CSȘ î București) «51 p; 
echipe : 1. Steaua 1691 p, 2. Di
namo 1676 p, 3. Universitatea 
Cluj-Napoca 1658 p; pistol vite
ză : 1. I. Baicea (Steaua) 682
(587+95), 2. G. Dudoiu (Steaua) 
673 (578+95), 3. O. Mihuț (Steaua) 
672 p; 4. T. Constantin (Olimpia) 
670 p, 5. G. Manole (Steaua CS 
Teleormanul) 670 p, 8. M. Bere
chet (Dinamo) 667 p.: echipe : 1. 
Steaua 1742 p, 2. Dinamo 1708 p, 
3. CSU Brașov 1686 p.

Radu TIMOFTE

■
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J
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Ambarcațiunile tint gata pentru startul în regata duminicală din 
cadrul „Serbărilor studențești Tei ’87“ Foto : V. BAGEAC

de 
con- 

lar 
care

re“-
au

turtle nautice și prof. D. Răducanu (In
stitutul de Construcții), pentru 
sportive.

„Serbările studențești Tei ’87“ 
pie de sfîrșit. La 9 august se 
cortina. La acțiunile ei au luat

jocurile

se apro- 
va trage 

„...... .......... ..._____ . ___ parte mii
și mii de studenți. Dar activitățile spor
tive vor continua cu „Cupa Eliberării", 
apoi cu 
Aceasta 
țese din 
măvară 
dictonul 
sano" 
viața „Almei mater'

LO llllrl'UU’ .C ili JjlLU'.l dl. XL ș
alte și alte acțiuni și concursuri, 
fiindcă „inima sportului studen- 
Tel" bate, în fiecare an, din pri
pind toamna tirziu, pentru ca 

. latin „Mens sana in corpore 
să aibă o deplină confirmare în 

din Capitală.

Sever NORAN

1

(Urmare din pag. I)

putut împiedica deloc construc
ția atacului advers, cit si, mai 
ales, la preluare, incredibil de 
deficitară). în aceste condiții, 
voleibalistele din Italia — exce
lent pregătite atletic, dar si eta- 
lînd o tactică aproape perfectă 
— au dominat în atac, creînd 
numeroase breșe în apărarea 
echipei noastre si recuperînd. 
cu o lejeritate uimitoare, chiar 
si putinele lovituri foarte pu
ternice executate de Mirela Bo
jescu si Speranța Gaman. Ast
fel. „squadra azzurra" s-a im
pus în acest prim set ceva mai 
disputat, pentru ca în următo
rul să facă o adevărată demon
strație de virtuozitate tehnică 
si tactică. Cîteva speranțe au 
mijit la începutul setului al 
treilea, cind, pe servicii ceva

mai în forță, echipa noastră a 
ajuns repede la 4—0, dar apoi 
deficientele ei de fond au sto
pat-o. italiencele reechilibrînd 
jocul si detașîndu-se clar, chiar 
si cu puncte din serviciu. în 
învingătoare merituoase cu 3—0 
(11. 2, 8). Arbitrii S. Popescu 
și G. Ionas au condus corect 
partida. Echipa României a fo
losit (schimbînd exagerat de 
des structura sextetului) urmă
toarele jucătoare: Doina Di- 
mofte, Speranța Gaman. Mirela 
Bojescu. Daniela Dinică. Tati
ana Popa, Felicia Popescu, Eu
genia Cotescu. Ioana Cotoranu. 
Monica Petrașcu Niculina Bu
jor. în timp ce Italia 
un sextet stabil, deja
pentru „europene": 
Benelli. Sabrina Conte 
Bertini), Cristina 
liana Bernardi. I 
bissi. Alessandra Zambelli.

a aliniat 
conturat 
Manuela 
(Sabrina 

i Boselli. Li- 
Mirna Mara-

Pe stadionul n din Parcul spor
tiv „23 August" din Capitală a-au 
desfășurat Întrecerile fazei finale 
a Concursului Republican pentru 
juniorii HI. Primii clasați : BĂ
IEȚI : 8o m î D Jeney (CSȘ 4) 
9,17, I. Mureșan (CSȘ 1 B. Mare) 
9,18 ; 200 m : S. Tripon (CSȘ Cluj- 
Napoca) 23,49. D. Jeney 23,50 ; 800- 
ni : G. Szasz (CSȘ Sf. Gheorghe) 
2:00,26, D. Răduț (CSȘ Cetate De
va) 2:01,81 , 3000 m : C. Gherman 
(CSM Bistrița) 8:59,21, G. Szasz 
9:00,08 ; 90 mg : M. Popovicl (CSȘ 
Suceava) as,46 FI. Karoly (CSȘ 2 
Sf. Gheorghe) 12,48 ; 200 mg : M. 
Popovlci 26,30, C. Opincaru (CSȘ 
Tg. Mureș) 26,34 ; 1000 m obst. : 
R. Pienescu (CSȘ P. Neamț) 2:45,6, 
Z. Cserezuies (CSȘ Odorhelul Se
cuiesc) 2:50,2; 4X80 m: CSȘ Cluj- 
Napoca 37,11, CSȘ Aripile Pitești 
37,26 ; lungime : A. Herta (CSȘ
4) 6,26 m, V. Mihard (CSȘ Aripile 
Pitești) 6,24 m ; înălțime : M. Ghi- 
lase (CSȘ M. Eminescu laș!) 1,84 
m, L. Man (CSȘ Mangalia) 1,84 
m : prăjină : A. Constantin (CSȘ
5) 3,00 m, D. Barbu (CSȘ 5) 2,90 
m ; greutate : c. Trocan (CSȘ 
C-litng Muscel) 13,87 m. Oct. Gră
madă (CSȘ Suceava) 13,11 ; disc : 
Trocan 4«,30 m, C. Bodya (CSM 
Zalău) 45,46 m ; suliță : B. Con
stantin (Olimpia' 54,20 m, M. To
ma (CSS 7 Dinamo) 49,83 m ; 
ciocan : Ov. Poțpa (CSȘ Craiova) 
44,28 m .Cl. Dumitrescu (CSȘ Cra
iova) 42,73 m ; 5 km marș : Fi. 
Dătcu (CSS 2 C-ța) 25:45,4, H. 
Radu (CSȘ Reșița) 26:20,1 ; FETE: 
so m : Oana Pălăccan (CSȘ Cluj- 
Napoca) 10,13 Cr.stina Iavitomin 
(CSȘ Poli Timiș.) 13,14 ; 200 m : 
Simona Cătlneanu (CSȘ Bistrița) 
25,66 Georgeta Petrca (CSU Ga
lați) 25.SC ; SOO m : Veronica Prun- 
deanu (CSS C-ța) 2:11.54, Florina

'Pană (Voința Tg. Jiu) 2:11,80 ;
2090 m : Florina Pană 6:05,79, Si
mona Olteanu (CSȘ Cetate Deva) 
6:07,88 ; SO mg : Nadina Popa (OSȘ 
Cluj-Napoca) 11,65. Teodora Luca 
(SC Bacău 11,94 : 200 mg : Na
dina Popa 29.64. Georgeta Petrea 
(CSU Galați' 2-,69 ; 4X80 m : CSȘ 
Cluj-Napoca 40,29, CSȘ Politehnica 
Timișoara 41.61 ; lungime : Teodo
ra Luca 5,72 m. Laura Apoetoles- 
cu (Ceahlăul Voința P. Neamț) 
5,36 m ; înălțime : Monica lagăr 
(CSȘ Sighetul Marmației) 1,70 m, 
Eva Szatmary (CSȘ Cluj-Napoca)
l, «4 m : greutate : Medania Racol- 
țea (CSM Baia Mare) 12,67 m, Ve
ronica Popescu (CSȘ Vaslui) 
m ; disc : Veronica Popescu
m, Melania RacoSțea 81,50 
sulița : Adina Picioarea (CSȘ 
pina) 38,16 m. Ioana Raus
Bistrița) 35,40 m ; 2 km marș : 
Valeria Măcrescu (CSȘ Unirea 
Focșani) 9:18 3. Ana Hazotă (CSM 
Unirea Alb? Iulla) 9:44,2.

12,33 
ăl ,98 
m ;

Cîm-
(CSȘ

TURNEUL INTERNATIONAL DE LUPTE George LAZAR, coresp.*

(Urmare din paQ l)

lui Vasile Andrei (100 kg). 
Sportiv cu o mare experiență 
competițională, serios, care 
nu-și neglijează' nici pregăti
rea, dar nici obligațiile de per
former în afara orelor de an
trenament, Andrei este unul 
dintre reprezentanții noștri de 
la care se așteaptă, în mod 
justificat, repetarea performan
țelor anterioare.

Despre Ilîe Matei (90 kg), un 
alt cm de bază al lotului, nu 
ne putem exprima părerea, de
oarece el n-a avut adversari 
care să-l solicite cît de cît. A- 
proape aceeași situație a exis
tat și la categoria grea, unde

EXCURSII DE 2, 3 Șl 5 ZILE PE LITORAL

to-Ion Grigoraș ni s-a părut, 
tuși, mai preocupat de execu
tarea procedeelor de atac.

Desigur, tehnicienii noștri, cu 
bogata lor experiență, au reu
șit să tragă și alte concluzii, 
care îi pot ajuta în pregătirea 
viitoare, ca și în alcătuirea 
delegației participante la Cam
pionatele Mondiale, astfel ca 
reprezentanții României să se 
înapoieze cu fruntea sus de la 
Clermont Ferrand. Le urăm 
succes.

N.R. Concursul a fost, precum 
se vede, la discreția tinerilor 
atleți din provincie, care șl-au 
depășit net colegii din Capitală. 
Dacă la băieți bucureștenii și-au 
salvat, cit de cit, onoarea, cîș- 
tigînd patru probe dintr-un to
tal de 16, la fete însă toate cele 
13 probe au revenit reprezentan
telor provinciei. Oare în Bucu
rești să nu se mai găsească ta
lente care ar putea fi selecțio
nate și, desigur, pregătite pen
tru a putea deveni competitive, 
măcar, pe plan national?
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atribuite de către Admi
nistrația de Stat Loto-Pronosport. 
De reținut că au fost luate mă
surile corespunzătoare, inclusiv 
în stațiunile balneare din zonele 
montane sau de pe litoral, pen
tru ca participant!! să beneficie
ze de o servire exemplară, nu 
numai în ceea ce privește vânza
rea lozurilor și biletelor, el și 
eliberarea de adeverințe pentru 
câștigători, precum și oferirea de 
informații șl îndrumări pentru 
toți cei interesați, jucători cu ex
periență sau mal puțin tnlțiați.

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RES
TAURANTE BUCUREȘTI organizează în luna septem
brie excursii de 2, 3 și 5 
NORD, NEPTUN, JUPITER

zile în stațiunile EFORIE 
și VENUS, cu tren special.

Excursii de 5 zile în pe
rioada 10—15 septembrie, 
în stațiunile JUPITER și 
VENUS.

Excursii de 3 zile în pe
rioada 12—15 septembrie, 
în stațiunea NEPTUN.

EFORIE NORD, VENUS, 
JUPITER și NEPTUN.

SERVICII: transport cu 
tren accelerat, cu locuri 
rezervate și cazare în hote
luri de categ. I ; masa la 
restaurant.

Plecarea din 
Gara de Nord,

înapoierea In 
la ora 21.

București, 
la ora 7.X Excursii de 2 zile în pe-

? rioada 18—19 și 25—26
Y septembrie, în stațiunile
| INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIERI LA TOATE AGENȚIILE 
X DE TURISM ALE I.T.H.R. BUCUREȘTI.
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SUB REFLECTOR JOCURILE
(Urmare din pag. I)

cert, polo este jocul sportiv cu 
care bihorenii se pot mîndri.

O situație bizară ne oferă 
baschetul. Echipa Dinamo Ora
dea. cu numai doi orădeni în 
componență (Doru Radulescu 
și Zoltan Kosa), ceilalți pro
venind din alte orașe, a ocu
pat un onorabil loc 4 la ultima 
etțiție a Diviziei A, rezultat 
care egalează cea mai bună 
performanță obținută vreoda
tă de orădeni în cea mai im
portantă competiție baschet- 
balistică a țării. în schimb, 
tele de la Crișul-C.S.S. 
avînd în alcătuire aproape 
mai orădence (majoritatea 
nioare) au retrogradat, locul 
fiind luat de modestul (dar 
nacele) centru Salonta, promo
vat — prin Metalul C.S.S. — 
în „A“, după foarte multi ani 
de tentative. Cum a realizat 
Dinamo revenirea în plutonul 
fruntaș al Campionatului Na
țional ? Datorită valorilor in
dividuale și experienței unor 
jucători, bunei pregătiri, pre-

te.
2, 

nu- 
îu- 
lor 
te-

cum și sprijinului primit din 
partea conducerii secției. Per
spective ? Se pare că deosebit 
de mari, atât pentru că la 
conducerea echipei a venit a- 
preciatui antrenor Dan Bercea- 
nu (fost la I.C.E.D. București), 
cît și prin corelarea cu I.M.P.S. 
(întreprinderea mecanică de 
piese de schimb), a cărei con
ducerea a dat și pînă acum un 
sprijin substanțial baschetba- 
liștilor de la Dinamo (în cam
pionatul viitor, echipa va evo
lua sub denumirea Dinamo — 
I.M.P.S.). Mai rămîne ca din 
formația orădeană să facă par
te și basehetbaliști bihoreni. 
Dar aceasta es'te o altă pro. 
b Iernă.

Revenind la fete, nutrim 
. convingerea că echipa Crișul 
va avea resurse pentru a reve
ni în Divizia A în cît mai scur
tă vreme. Tinerețea și talentul 
unor jucătoare, ca și pricepe
rea antrenoarei Ileana Ghiță 
conferă actualei promisiuni 
perspectiva realizării. Va fi in
teresant de urmărit evoluția 
formației Metalul C.S.S. Salon- 
ta în Divizia A, care, neavînd
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\UA DEN BOSCH
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Din min. 
reia „cursa 
32 Hagi a 

ir>4 a res- 
1 u capul, 

golul, dar 
:u călcîiul, 

a Înscris 
ceput seria 
min. 40, 
bară, dar 

lobat mip- 
a marcat; 

a fost fa- 
tura de la 
tată scurt, 
șl Pițurcă, 
i marcat 
fază care

a hote- 
avut loc 

care 
ucătorii 
mlpelor 
tentanți 
1 Cole- 
arbitri, 

■e eon-

I-a uluit pe jucătorii olandezi. 
In minutul următor, Hagi » 
făcut o cursă spectaculoasă, â 
fentat, a centrat de pe stingă 

' și Iovan a Înscris spectaculos, 
din voleu: 4—0 Ia pauză!

în repriza secundă s-a mai 
răcorit, s-a jucat vioi. Oaspeți' 
au schimbat aproape complet 
linia de fundași. în min. 47 au 
avut și o bară (Kriizen). în re
plică, Bolbni a șutat iar In 
bară (min. 83). dar în minutul 
următor Steaua a înscris al cin
cilea său gol: a centrat Lăcă
tuș, Adriaanse a comis henț în 
careu si Hagi a transformat si
gur penaltyul. In min. 86, cas
cadă de pase, cu Ma.iaru în 
prim-plan. și Belodedici a mar
cat: 8—0. Steaua zburdă în fața 
unei echipe depășite la toate 
capitolele., dar intr-un moment 
de relaxare (min. 89). Kriizen 
a înscris ..golul de onoare" al 
echipei sale. Sezon precompe-

F. C VORWĂRTS
(Urmare din pag. 1)

titional. perioadă de omogeni
zări. dar valoarea echipei noas
tre si pofta de ioc și-au spus 
cuvîntul cu autoritatea scorului 
final.

Arbitrul I. Crăciunescu, aju
tat Ia linie de I. Igna si M. Sa- 
lomir, a condus formațiile :

STEAUA : Liliac — IOVAN, 
Bumbescu (min. 58 Bălan). BE- 
LODEDICI, Ungureanu (acci
dentat — din min. 21 Lucaci) 
— Rotariu. Balint (min. 55 MA- 
JARU). HAGI, BOLONI — LĂ
CĂTUȘ. Pițurcă (min. 72 Bu- 
terchi).

DEN BOSCH: J. van Grins- 
ven — Hoern (min. 46 Gosgens). 
Bijnen (min. 46 Brood), Adria
anse (min. 69 Timesola), Stein- 
mann — M. van DUUREN. 
Linden. Kriizen. Kaiser (min. 
46 Kerkhove) — Beukere. Grin.

Meciurile echipei Arsenal Cairo in (ara noastră

IERI, IN CIULEȘTI, RAPID A ÎNVINS Cl) 1-0 (0-0)

organl- 
unoscut 
trecerl- 
gătoare 
iteaua", 

cupe 
tehnic 

in por- 
-neului. 
ortarea 
ra pri- 
r".
u ti- 
pentru 
azi se 

trare Ia

tea dreaptă, au creat o fru
moasă fază care a făcut șah- 
mat apărarea adversă, primul 
jucător semnind cel de al doi
lea gol al partidei. In conti
nuare, pină la pauză sl. apoi, 
in repriza secundă am asistat 
la o suită de ratări la ambele 
porțâ. Iată cîteva dintre ele: 
Brylle (min. 33 și min. 35), 
Bayens (min. 45), Duchert 
(min. 60). în minutul 77, Du
chert a șutat, balonul a depășit 
linia porții, Hinderyche l-a 
«cos, dar... arbitrul, departe de 
fază, n-a validat golul 1

— F. C BRUGES
A arbitrat Dan Petrescu : la 

linie : Radu Petrescu și G. 
Ionescu.

F. C. VORWĂRTS : WIEN- 
HOLD — Schneider, Hause, 
ROTH, Wawrzynink — Vogel. 
BENNERT, Witke (min. 63 
Schnurer) - Khulec. SCHULZ 
(min. 78 Fischer), STEIN- 
FURTH (min. 52 Duchert).

F.C. BRUGES: Vandenwalle
— Tew. F. Vanderelst, Broce, 
Varnryck (min. 46 Hinderyche)
— L. VANDERELST, Qverter 
(min. 30 Brylle), Gerve (min. 
71 Coyvaerte) — M. Degryse. 
ROSENTHAL. Beyens.

Ieri, pe stadionul Giuleștl. 
într-o partidă internațională 
amicală, la care ap asistat 
peste 5 000 de spectatori echipa 
Rapid București a întîlnit for
mația egipteană Arsenal Cairo, 
aflată în turneu în tara noas
tră. După un ioc echilibrat. în 
cea mai mare parte, disputat 
cu multă ardoare (pe un timp 
canicular), cu faze fierbinți si 
cu ocazii la ambele porti. ra- 
pidiștii au reușit să obțină o 
victorie frumoasă cu 1—0 (0—0). 
unicul gol al meciului fiind în
scris de Coman in min. 89. Giu- 
leștenii au evoluat satisfăcător 
la această primă apariție. în 
pragul noului sezon, pe pro
priul teren, in fata unui par
tener viguros si tenace cu o

bună pregătire fizică 
preciabilă viteză de 
tida a constituit o 
mai mult 
— sintem 
Rapidului 
necesare.
pregătirilor in vederea începerii 
campionatului. La fluierul arbi
trului bucurestean M. Nicules- 
cu. învingătorii au aliniat în 
prima repriză următoarea for
mație: Toader — Marinescu M. 
Grigore. Matei. Bacos — Tăna- 
se. Drăghici. Goanță. I. Mânu 
(Pușcaș) — Tîră, Damaschin II. 
în repriza a doua au mai fost 
folosiți: Ghinea. Teodorescu. 
Postolache. Curelea si Coman.

si cu o a- 
ioc. Par- 
verifieare 
din care 

antrenorii
decit utilă 
siguri — 

vor trage concluziile 
la această ,.oră“ a

Nicolae COSTACHE. coresn

Milne, in al doilea Joe tn Capitala

OASPEȚII INTILNESC PE VICTORIA
Miine, de la ora 18,00, 

pe stadionul Victoria, din 
incinta parcului sportiv 
Dinamo, divizionara A VICTO
RIA BUCUREȘTI susține un 
meci internațional amical in 
compania cunoscutei formații

$1 pregătirile 
'iii sezon H U“ CLUJ-NAPOCA Șl ÎNVĂȚĂMINTELE CAMPIONATULUI TRECUT

ARSENAL CAIRO, cîștigătoa- 
rea „Cupei Egiptului".

Cu această partidă, In care 
aliniază o nouă formulă de e- 
chipă, Victoria București înce
pe seria jocurilor cu caracter 
de verificare și omogenizare în 
vederea startului în Divizia A, 
ediția 1987—1988. si a partici
pării la Cupa U.E.F.A., compe
tiție în care, așa cum se știe, 
ea va întîlni, într-o dublă 
manșă, formația cipriotă E.P.A. 
Larnaca.

DIN EȘALOANELE „B“ Șl „C“
a F.C. CONSTANTA, CC CEL 

MAI TIN AH LOT DIN ULTIMII 
ANI. Plecată drept mare favori- 
ă a seriei . a Diviziei B. dar 
clasată in final doar pe locul 4, 
F.C. Constanța dorește ca in noul 
campionat să nu mai repete gre
șelile din cel precedent. Șl pen
tru aceasta antrenamentele se 
desfășoară cu multă atenție. Iată 
lotul aflat in pregătire sub con
ducerea antrenorului I. Con- 
stantinescu: Răuță (revenit de la 
Petrolul) — portar. Ciotie (ju
nior din producție proprie), Ml- 
hăilă, M. Dinu (revenit de la U- 
nirea Slobozia); Cămul, Băjena- 
ru (fost4 la Metalul Mangalia), 
Costache (junior -crescut in ca
drul clubului) — fundași, Popo- 
vici (revenit de la Sp. studen
țesc), Udrlcă, Constantin (fost Ia 
Metalul Mangalia), M. Dula (ju
nior), Iovănescu, Nedelceara (de 
la Victoria București). R. Manea 
— mijlocași, Tufan, Buduru, 
Funda, Bătrîneanu (revenit de 
la Unirea Slobozia), Popa (reve
nit de la Metalul Mangalia). Sa- 
rivan, stelea (ambii juniori, for
mați în cadrul clubului). Au ple
cat portarii Gheraslm (la F. C. 
Olt) șl Zariosu (la Sp. studen
țesc) jucător de cîmp Stere (la 
Victoria), Pur.ăreață (la Petro
lul), Ciută (la Sp. Studențesc), 
Ionașcn, Voinilă, G. Dinu și Pnr- 
cărea (cu toții Ia echipe din ju
deț). șt. Petcu nu s-a prezen
tat la pregătiri.
• SCHIMBARE DE ANTRENOR 

la AURUL BRAD. Retrograda
rea din „B“ l-a afectat mult pe 
Iubitorii fotbalului din Brad, mal 
ales că Aurul activa de 12 ani 
în categoria secundă, unde avu
sese comportări bune. Lulndu-se 
în discuție cauzele care au dus 
la căderea tn Divizia C, condu
cerea secției a hotărit suspenda
rea pe doi ani a jucătorilor Mer- 
U și Stolnescu, renunțîndu-se, in 
același timp, la fotbaliștii Ștcf 
și Dumitreasa. S-a renunțat și 
la serviciile antrenorului P. 
Șchlopu. De pregătirile ecblpel 
se ocupă acum fostul Internațio
nal craiovean Z. Crișan, ajutat 
de M. Toth. Au fost promovați 
cîțiva jucători crescuți la Aurul, 
și care pini acum au activat in 
categorii inferioare. A primit 
dezlegare IIcu (la „Poli" Timi
șoara), fiind, în schimb, transfe
rat Aga (de la C.F.R. Timișoa
ra).
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manifestă preponderență ho- 
cheistică), în căutarea unei oa
ze de răcoare în această vară 
toridă. Ea s-a întîlnit, într-a- 
devăr, cu temperatura optimă, 
care i-a permis chiar și trei 
antrenamente zilnice, la ceasu
rile convenabile. Din fericire, 
și presupusa rigiditate a unui 
județ cu aspirații fotbalistice 
pînă la nivelul Diviziei C s-a 
topit la penetrația unei repre
zentante a „A“-ulul, care a fla
tat, stirnind emulație locală. 
Este de datoria noastră să 
subliniem ospitalitatea harghi- 
tenilor care de la primăria 
Gheorghenilor, pînă la gospo
darii stadionului „Viitorul", 
s-au străduit să asigure Uni
versității Cluj-Napoca cele mai 
bune condiții de antrenament. 
.Șepcile roșii", credincioase i- 
deii că cel mai adecvat mijloc 
de pregătire rămîne jocul, au 
Jalonat, pe traseul preparative- 
lor de la Gheorgheni, nu mai 
puțin de 6 meciuri, cu echipe 
din preajmă : 3—2 și 3—0 cu 
Viitorul Gheorgheni, 3—1 cu 
Progresul Odorhei, 4—0 cu Ra
pid Miercurea Ciuc, 5—0 șl 2—0 
cu A.S. Suseni. După clim se 
vede, rezultate normale, la care 
au contribuit toți cei 28 de ju
cători prezenți : Caval, Iașko, 
Ciucur, Cîmpeanu IV — por
tari; Meszaroș, Dobrotă, Neam- 
ța, Ciocan, Popicu, I. Mure- 
șan, Pojar, Blaga, Buiilcă, Dun- 
ca, Mărieș — fundași ; L. Mol
dovan, Fcșnic, Mujnai, Bucur. 
Teodorescu, M. Popescu, Șutea 
— mijlocași ; Boeru, Biro, I. 
Moldovan, Matei, Kadar, Mun-
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Oradea evoluează (modest) In 
Divizia A, handba’iștii de la 
Constructorul au retrogradat 
în Diviza B și fac pereche cu 
cei de la AS. Mecanica. iar 
fetele de la A.S. Industrie U- 
șoară joacă tot în .,B“.

Deci mediocritate pe aproa
pe toată linia, deși in Oradea 
există două cluburi sportive 
școlare — numărul 1 și numă
rul 2 — care beneficiază de 
numeroase cadre cu calificare 
superioară (la baschet, de pil
dă, funcționează 8 profesori- 
ântrenori la C.S.S. 2 și 6 la 
C.S.S. 1 1) și de baze de pregă
tire și de concurs pe care alte 
centre (cu rezultate mai bune) 
pu le au. In mod regretabil 
se eonstată, însă, că producție 
celor două cluburi sportive 
școlare este eu mult sub posi
bilități, după opinia noastră 
din cîteva motive, printre ca
re: insuficientă atenție acorda
tă selecției și instruirii de ba
ză a copiilor și juniorilor ; 
volum redus și intensitate mi
că Ia antrenamentele grupelor 
de performanță ; nefolosirca 
la maximum a bazei materiale 
existente; preocupare lipsită 
adesea de pasiune, din partea 
majorității profesorilor-antre- 

ieanu — Înaintași: („Supra
structura" lotului : Remus Vlad, 
Alexa Uifăleanu — antrenori, 
Ovidiu Man, masorul loan Albu 
Feher — corpul medical). Pot 
fi detectate ușor și absențele 
și numele noi. In prima cate
gorie: Cîmpeanu II (nerefăcut 
după o ruptură de fibre), Sa- 
bău (operat de apendicită), 
Stoica (transferat la A.S.A. 
Tg. Mureș), Fîșic (plecat la 
Bacău fără dezlegare). In a 
doua categorie, neomogenă, fot
baliști de primă mărime, gata 
afirmați, „vîrful“-buîdozer Mun- 
teanu (A.S.A. Tg. Mureș), mij
locașul Teodorescu (Gloria Bu
zău), a cărui capacitate fizică 
îl permite să abordeze, lejer, 
ambele faze ale jocului, și îna
intașul Kadar (F.C M. Brașov), 
un Ideal om de contraatac, toți 
trei reușiți la examenul de ad
mitere la facultate. Alături de 
ei, anonimi dornici de afirma
re : Butilcă (fost la „speranțe
le" lui A.S.A. Tg. Mureș), Mă
rieș (de la Bihoreana Marghi- 
ta), juniorii din pepinieră pro
prie Dunca. Popescu și Șutea. 
Ultimii au o rezervă respec
tuoasă, sînt cu ochii pe Cavai, 
Ciocan și Mujnai. „troica" clu
jeană care trage Iotul tot mai 
sus, spre cotele propriei exi
gențe, exemplul viu al unei 
conștiinciozități în pregătire, 
care îmbracă, nu o dată, forma 
antrenamentelor benevol-su- 
plimentare. Ej (juniorii) mai 
știu că „bastonul de mareșal" 
se află în ranița fiecăruia din 
ei, acolo de unde le-au scos la 

nori ; control sporadic și de 
suprafață, fără a se lua mă
surile de rigoare cînd o im
pune situația, din partea con
ducerii școlilor sportive și 
Inspectoratului școlar județean.

Sint doar cîteva cauze care, 
dacă ar Ii eliminate, nu s-ar 
mai ajunge la situația ca din e- 
chipele orădene să facă par
te mulți sportivi veniți din 
alte județe, iar în loturile na
ționale să fie selecționați (în 
afara poloiștilor) doar un vo
leibalist și o baschetbalistă (și 
aceea provenită de la C.S.S. 
Salonta). Și nici nu s-ar ajun
ge la situația ca o forma'ție 
din municipiul de reședință al 
județului (unde există un club 
sportiv școlar cu cinci an
trenori 1) să fie rivală în Di
vizia B cu o echipă cu posibi
lități modeste, cum este Oțelul 
Orașul dr. Petru Groza.

în' mod cert, cluburile spor
tive școlare din Oradea trebuie 
să-și îndeplinească menirea, 
adică să devină cu adevărat 
pepiniere ale sportului de per
formanță, la nivel național și 
internațional. Exemplul polou- 
lui este elnr’tont <i demn de ur
mat. 

iveală și Sabău, și Pojar, care 
fuseseră aduși acum trei ani 
tot de antrenorul Remus Vlad, 
tot la o pregătire centralizată 
și tot în calitate de juniori de 
perspectivă puși să adulmece 
performanța.

După etapa Gheorgheni, „U" 
Cluj-Napoca își scurtează pun
tea spre noul campionat, sus- 
ținînd alte 4 jocuri, într-un 
turneu în Ungaria. Diversitatea 
lotului stirnind o concurență 
pozitivă, nu se poate încă pre
ciza „U*-le de miine. O sin
gură certitudine : imperativul 
cu care s-a pornit în noul se
zon, extras din învățămintele 
scurtei „ședințe* ținute, atunci, 
in cabina din Morenl. El în
cape în trei cuvinte : maturiza
re, concentrare, mobilizare I 
Va arunca, totuși, „U" Cluj- 
Napoca balastul „boemei" uni
versitare ?

Ion CUPEN

Notații de la cursul de perfecționare a „cavalerilor fluierului"

IN CENTRUL ATENȚIEI, UNIFORMIZAREA 
INTERPRETĂRII Șl APLICĂRII REGULILOR

Expunerile, lecțiile practice, 
diapozitivele, înregistrările video 
prezentate la recentul curs de 
perfecționare a arbitrilor divizio
nari A au contribuit, desigur, la 
îmbogățirea bagajului de cunoș
tințe teonetico-tehnioe, pentru ca 
în viitorul sezon competlțional. 
care va începe peste puțin timp, 
valoarea arbitrajelor să se ridi
ce la o cotă superioară celei din 
primăvară.

în rlndurile de față ne vom 
ocupa de alte probleme discutate 
la curs. • „Aplicarea cu strictețe 
a regulamentului — problemă 
etică, de bază, a arbitrajului in 
fotbal", expusă de Gheorghe Li
ni ona, vicepreședinte al Colegiu
lui central de arbitri. în referat 
s-a arătat că arbitrul trebuie să 
fie un model de disciplină, să 
aibă o comportare ireproșabilă, 
prin exemplul său să se impună 
în fața jucătorilor. Cinstea, co
rectitudinea, imparțialitatea sînt 
valențe etice, elementare, in ar
bitraj, fără de care elementele 
tehnice și tactice nu au nici o 
valoare. întrucît încălcarea unei 
reguli de joc poate avea nume
roase cauze, soluționarea el soli
cită discernăniîntul, spiritul de 
analiză ale arbitrului. La Inter
pretarea ei trebuie să se facă o 
selecție între pierderea stăpîni- 
rii de sine, o acțiune impulsivă 
și o comportare eu vădită in
tenție a „Necesitatea interpre
tării și aplicării uniforme a re
gulilor de joc", de Emil Vlalcu- 
lescu. membru al biroului Cole
giului centra- al arbitrilor. Se 
tratează o problemă-cheie în bu
na desfășurare a jocului. în a- 
cord cu litera și spiritul regu
lamentului deciziile arbitrului 
vor trebui să fie înțelese și res
pectate de jucători. Vorbitorul a

Laureatele „Oului - proaspete divizionare D

Seria a IX-a: LA STICLA ARIEȘUL TURDA 
TINEREȚEA ȘI-A SPUS CUVÎNTUL

• Asociația sportivă activează 
pe Ungă întreprinderea de sti
clărie din Turda și a fost Înfiin
țată in anul 1823 a A activat in 
Divizia B in edițiile 1860—1M4, 
1M5—1866, 1973—1977 șl 1984—1995
• A activat in Divizia C In e- 
aițiile 1958—1959, 1984—1985, 1966— 
1872, 1277—1284 și 1285—1887 a Pre
ședintele asociației : Cornel Po- 
glcean a Președintele secției de 
fotbal : Eugen Feiejeu. a Antre
nori Gheorghe Milna a Dispută 
meciurile pe stadionul Municipal; 
capacitatea tribunelor: 15 200
locuri > Vin ta medie a echipei: 
n ani r 6 luni a LOTUL: Vlad. 
Luca — portari; Rizea, Ludoșan, 

comentat cîteva prevederi regu
lamentare elaborate recent de 
I.B. referitoare la schimbarea 
unui jucător cu unul de rezer
vă: ea se poate efectua atunci 
cînd mingea este în afară de 
joc; arbitrul de linie va semna
liza solicitarea de schimbare a 
jucătorului; pe linia mediană, 
arbitrul va verifica atent carne
tul de legitimare șl crampoanele 
de pe ghetele jucătorului care va 
intra în teren; jucătorul înlocuit 
poate să părăsească terenul pe 
partea cea mal apropiată de lo
cul unde se află; dacă jucătorul 
care înlocuiește pătrunde în te
ren înainte de a primi un semn 
de aprobare din partea arbitru
lui, el se face vinovat de faptul 
că a intrat pe teren fără încu
viințarea arbitrului șl va fi a- 
vertizat. a „Arbitrajul — o ar
tă" — expunere prezentată de 
Cornel Nițescu (Sibiu), instruc
tor al Colegiului central al ar
bitrilor. Conducerea unei parti
de — se spune în referat — nece
sită eforturi deosebite, care im
plică măiestrie, in fapt o artă a 
intervențiilor la momentul opor
tun. Prin supravegherea atentă » 
jocului, arbitrul trebuie să de
vină un apărător al corectitudi
nii șl să sancționeze cu prompti
tudine o greșeală făcută cu bu
nă știință. Un arbitru, tn prin
cipiu, nu are dreptul, de a greși, 
dar dacă a greșit nu trebuie să-și 
repare greșeala prin decizii tn 
compensație, contrare realității. 
• „Unele considerații cu pri
vire la aplicarea -legii avantaju
lui» în jocul de fotbal", de 
loan Cîmpeanu (Cluj-Napoca), 
instructor al Colegiului central al 
arbitrilor. Sensul de lege ar pre
supune obligația arbitrului de a 
o aplica în orice condiții. Dar, 
nefiind o regulă cu criterii pre

Tehei, Pal, Totezan — fundași ; 
Cocan, Doboș, Pasca, Vitan, V. 
Rus, Sonlca, Bozdoc — mijlocași; 
Rațiu, Pop, Florea, Gherman, N. 
Rus — Înaintași a Golgeterll e- 
ehipel: Gherman și Rațiu, cu 
cite 14 goluri a Echipă tinără, 
formată numai din jucători din 
Turda. S-a pus accentul pe mun
că și dăruire. Echipa practică un 
joc colectiv, spectaculos, acordă 
atenție ambelor faze, de atac șl 
de apărare. Toate acestea s-an 
concretizat în numărul mare de 

/ goluri marcate (71) și în numă
rul mic de goluri primite (doar 
161).

cise, formularea el inseamnă mai 
degrabă înțelegerea șl aplica
rea regulamentului. De aceea, a- 
cordarea avantajului este un a- 
trlbut care aparține arbitrului in 
exclusivitate: într-o fracțiune de 
secundă, el trebuie să anticipeze 
dacă faza următoare favorizează 
sau nu echipa lezată, a Au mai 
fost prezentate: „Lovitura de 
pedeapsă și loviturile din punc
tul de pedeapsă", de Alexandru 
Ene (Craiova), instructor al Co
legiului ; „Exigență și pedante
rie in arbitraj", de Octavian 
Comșa (Craiova), instructor ; 
„Sistemul relațional arbitru-jucă- 
tor, arbltru-antrenor șl arbltru- 
conducător. Modalități de Îmbu
nătățire", de Chevorc Ghemigean, 
vicepreședinte al Colegiului; 
„Starea și practica disciplinară", 
de Nicolae I.ăzărescu, membru 
al biroului Colegiului: „Colabo
rarea dintre arbitru și arbitrii de 
'inie" d Oct. Comșa; „Spiritul 
focului si spiritul regulilor de 
joc", de Chiriac Manușaride, 
membru al biroului Colegiului; 
„Vinovăția și aplicarea sancțiu
nilor tn fotbal", de Mircea Gră
dinara (Iași), instructor.

Arbitrii au dat testul fizic și 
teoretlc-tehnie. Membrii lotului 
divizionar A au trecut toate pro
bele pregătirii fizice.

în încheierea notațiilor noastre, 
cîteva cuvinte despre organiza
rea cursului: Colegiul central 
(președinte : Francisc Coloși), 
sprijinit de organele locale și de 
colegiul județean Mehedinți (pre
ședinte : Sever Drăgullci), aju
tat de arbitrii V. Titorov șl C. 
Olteanu și statisticianul Peiria 
Greieruș au asigurat cursului o 
desfășurare foarte bună.

Pompiliu VINTILĂ



ACTUALITATEA JOCURILE SPORTIVE AFRICANE
ȘAHISTÂ

ZURICH. — Turneul marilor ma
eștri de la Biel (Elveția) a reve
nit lui Boris Gulko — 9 puncte, 
urmat de Oleg Romanișln — 8,3 
p, Daniel Campora — 8 p, Mur
ray Chandler șl Vlastimll Hort 
— cu cite 7,5 p etc. In ultima 
rundă, a 14-a, Lobron a ciștlgat 
la Hort, iar Gulko a remizat cu 
Chandler.

BELGRAD. — In runda a 2-a 
a turneului interzonal de la Za
greb, Einhorn a cîștigat la Ba- 
ragar, Grunfeld a pierdut la Pin
ter, în timp ce partidele Korcinol 
— Hlckl, Hulak — Polugaevskl, 
Seirawan — Nikolicl, Barlov — 
Inkiov, Nougeiras — Elvest s-au 
încheiat remiză.

In clasament conduce Elvest 
(U.R.S.S.) cu 1,5 p.

13 runde și disputarea 
Întrerupte, în turneul 
feminin de la Tuzla,

• După 
partidelor 
interzonal 
se menține lideră marea maestră
sovietică Nana Ioseliani — cu 
10,5 p, urmată de Brusztman șl 
Semenova — cu 9,5 p.

Carnet
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IN C.C.E. IA HOCHEI PE GHEAȚA, 
STEAUA VA EVOLUA ÎN GRUPA C

La viitoarea ediție a „Cupei 
Campionilor Europeni*' la hochei 
pe gheață, echipa Steaua Bucu
rești va juca în grupa C, alături 
de formațiile HC Mont Blanc 
(Franța), Tappara Tampere

(Finlanda) și Podhale Nowy 
Târg (Polonia). La competiție 
participă 16 echipe. Primele 
meciuri vor avea loc la sfîrșl- 
tul lunii noiembrie.

NAIROBI, 4 (Agerpres). — In 
concursul de înot din cadrul 
Jocurilor Sportive Africane de la 
Nairobi, egipteanul Ghanem 
Ahmed a ciștlgat proba de 100 
m fluture cu timpul de 58,92, iar 
tunisianul Samir Bouchlaghem 
s-a situat pe primul loc la 400 m 
mixt în 4:54,61. Proba feminină 
de 200 m liber a revenit Sandei 
Gharabi (Tunisia) cu 2:10,40, iar 
în cea de 200 m bras a terminat

învingătoare compatrioata sa 
Fatem Ghattas — 2:56,02.

In turneul de fotbal, selecțio
natele Kenyiel și Camerunului 
au terminat la egalitate: 3—3
(0-0).

Rezultate înregistrate în sfer
turile de finală ale competiției 
feminine de tenis de masă: Ni
geria — Tanzania 3—0 ; Ghana — 
Etiopia 3—0; Egipt — Senegal 
3—0; Somalia — Sudan 3—0.

Diipâ „europenele" de baschet cadefe

OBIECTIVUL A FOST ÎNDEPLINIT;
DAR PROBLEMA PIVOȚILOR RÂMÎNE

CLASAMENTELE C.E. DE
JUNIORI — feminin, echipe : 

L ROMANIA. 2. Iugoslavia. 3. Ce
hoslovacia. 4. Ungaria ; simplu :
1. Irlna Patina (U.R.S.S.), 2. Katlja 
Nolten (R. F. Germania). 3—4. 
Jasna Fazlicl (Iugoslavia). Szil- 
via Kahn (Ungaria» ; dublu : 1. 
OTILIA BĂDESCU. KINGA LOHR,
2. Els Billen. Elke Billen (Bel
gia). 3—4. Jasna Fazlici. Polona 
Frelih (Iugoslavia). Daniela Da- 
vldkova, Jaroslava Mihockova 
(Cehoslovacia) ; masculin, echi
pe : 1. U.R.S.S.. 2. R. F. Ger
mania.
7. România 
CIOCA, 2. 
3—4. Patrik

U.R.S.S.. 2. R. F.
3. Suedia, 4. Franța... 

; simplu : 1. DANIEL 
Jean-Michel Saive. 

Torsell (Suedia) Sa

extern

CURBE DE NIVEL I

TENIS DE MASA (j)

Configurația pdmfnfuZui este 
de o mare diversitate : munți, 
văi, cîmpii... Și oamenii tră
iesc la altitudini diferite. Și 
cum sportul, devenit o com
ponentă a vieții sociale, este 
p ra cticat p re t utindeni, evident 
că unele sînt condițiile de 
concurs la nivelul mării și al
tele la altitudinea unor orașe 
aproape d*. 3000 m (exemplu, 
Ciudad Mexico) sau chiar 
peste 3000 m (La Paz).

Capitala mexicană, unul din
tre- marVe orașe ale lumii, a 
găzduit în 1962 Campionatele 
Mondiale de pentatlon modern, 
după ce primise în 1955 Jocu
rile Pan-amer ioane, dar ni
meni, sau aproape nimeni, n-a 
avut ceva de obiectat împotriva 
altitudinii acestui „megalopolis1' 
din Mexic. Abia cînd Jocurile 
Olimpice din 1903 au fost în
credințate spre organizare ora
șului Ciudad de Mexico, mai 
toți spectatorii au avut dte 
ceva d^ -spus considerînd alti
tudinea ca un factor hotăritor, 
în sens negativ, asupra perfor
manțelor Ceea ce s-a și dove
dit a fi dar numai în cazul 
probelor de cungă durată 
(cursele de fond la atletism, 
ciclism și înot, partidele de 
fotbal etc.) îv schimb, s-a 
dovedit co din... sperietoare, 
altitudi, ea a devenit un aliat, 
dintre cei mai prețioși, pentru 
competitorii la probele cu e- 
fort mare, dar în minim de 
timp (cursele de viteză, sări
turile etc.) Așa se și face că, 
spre exemplu, în concursul o- 
limpic de atletism de pe Esta- 
dio Universitario au fost înre
gistrate o seamă de rezultate 
deosebite care, la timpul lor, 
au însemnat noi recorduri 
mondiale, dint e care unele 
mai figurează încă și astăzi pe 
tabelul de onoare : 43,86 Lee 
Evans la 400 m 8,90 m Bob 
Beamon la lungime. Recordul 
de 19,83 al lut Tommie Smith 
pe 200 m a fost corectat de 
Pietro Menoea (19,72), după 11 
ani, la Universiada desfășurată 
tot la Ciudad de Mexico, tar 
fczultatul de 9,95 pe 100 m, al numeu

lui Jim Hines a fost îmbunătă
țit cu două sutimi (Calvin 
Smith, in 1983), dar tot intr-o 
stațiune la altitudine, Colorado 
Springs.

Teoria „sărăciei de oxigen", 
evidentă la altitudine, oare a 
pus in dificultate la J.O. pe 
majoritatea competitorilor in 
probele cu efcrt'de lungă du
rată, avea să fie, dacă nu in 
întregime in mare parte, dezisă. 
Nu de alta, dar velodromul o- 
limpic din capitala mexicană 
a fosi ales, ulterior, ca loc de 
tentativă pentru recordul mon
dial al orei la ciclism, și nu 
doar de către, italianul Fran
cesco Moser (care a și stabi
lit acolo ultimele sale două re
corduri), ci și de predecesorul 
său, belgianul Eddie Merckx. Și 
au mai fost și alți cicliști care 
au încercai și oare, dacă n-au 
reușit, n-au pus insuccesul pe 
seama... altitudinii.

In orice caz in ultimii ani, 
din necesitatea de a diversifi
ca lucrurile, au fost destul cei 
care au propus să se facă o 
distincție precisă între recor
durile obținute la altitudine șl 
cele înregistrate la nivelul mă
rii, ajungindu-se astfel la ctte- 
va situații de felul celor de la: 
100 m — Smith 9,93 (1983) și 
Ben Johnson 9,95 m (Moscova, 
1986) : 400 m — Evans 43.86 
(196o) și Buts Reynolds 44,10 
(Columbus. 1987): lungime — 
Beamon 8,90 m (1968) și Lewis 
8,79 m (Indianapolis 1934) etc.

Situația este valabilă și la 
alte sporturi, astfel ci record
manul absolut al orei, italianul 
Moser, are in plan o tentativă 
de record mondial pe care s-o 
efectueze luna aceasta pe velo
dromul de la Krilatskoe, din 
Moscova, deci a nivelul mării.

Tot dlverslficînd lucrurile, 
se va ajunge poate, într-o bu
nă zi. să avem mai multe ta
bele de recorduri mondiale, 
pini la 500 m, pini la 1000 m, 
pini la 1500 m, pină la 2000 m 
etc. Sau poate din sută in șuti 
de metri. Cine mal poate ști

Romeo VltARA
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baschet • In turneul • mas

culin de la Jakarta, echipa R.P. 
Chineze a întrecut cu scorul de 
127—68 formația Indoneziei, în 
tim- ce selecționata Filipicelor a 
dispus cu 81—74 de Kuweit • In 
Campionatul Mondial de juniori, 
competiție ce se desfășoară în 
orașul italian Bormio, selecționa
ta Iugoslaviei a învins cu scorul 
de 139—106 (62—40) echipa Porto 
Rlco. In urma acestui succes ti
nerii baschetbaliștl iugoslavi s-au 
oallfoa pentru s-.mifinatele tur
neului. o Clasamentul final al 
Campionatului European de oadete 
desfășurat în Polonia : 1. U.R.S.S., 
2. Cehoslovacia, 8 Iugoslavia, 
Bulgaria, 5. România, ' ~
7. Italia, 8, Finlanda. 
10. Ungaria, 11. R.F.
12. Polonia.

CICLISM a Proba 
nomelru pe echipe din __ _
Jocurilor Sportive Africane, ce se 
desfășoară la Nairobi, a fost cîș
tigat:! de Algeria, înregistrată pe 
distanța de 89.200 km cu timpul 
de 1.57:43. Peloeurile următoare, 
Etiopia — 2.02:25 șl Câte d’Ivoire 
— 2.04:01.

4.
6. Franța,
9. Spania, 
Germania,
contracro-

cadrul

muel Vardanian (U.R.S.S.) • 
dublu : 1. A. Murzov, S, Varda
nian (U.R.S.S.), 2. D. Mazunov 
D. Gusev (U.R.S.S.), 3—4. M.
Grman. P. Korbel (Cehoslovacia). 
K. Nemeth» I. Toth (Ungaria) ■ 
dublu mixt : 1. O. Marmurek. E. 
Coubat (Franța), 2. Călin Crean
gă, Otilia Bădescu. 3—4. D. Elol. 
C. Fouque* (Franța). A. Bongini, 
A. Arisi (Italia) : CĂDEȚI — fe
minin, echipe s 1. ROMÂNIA, 2.

7 . Iugosln- 
: 1. Veronika Wirth 
2. Olga Likhter 
3—4. Vivien Elio 
Marina Kravcenko 

(U.R.S.S.) : dublu : 1. V. Wirth, 
V. Elio (Ungaria), 2. Adriana 
Năstase, Tulia Rîșcanu. 3—4. M. 
Kravcenko. O. Likhter (U.R.S.S.). 
V. Litinskaia. E. Taușkanova 
(U.R.S.S.) : masculin, echipe :
1. U.R.S.S., 2, Cehoslovacia. 3. 
Anglia. 4. Belgia ; simplu : 1. S. 
Grujici (Iugoslavia), 2. S Nos 
kov (U.R.S.S.). 3—4. T. Wosik 
(R. F. Germania). V. Samsonov 
(U.R.S.S.) ; dublu s 1. M, Olejnlk, 
T. Janasek (Cehoslovacia). 2. S. 
Grujici. T. Hodzlk (Iugoslavia), 
3—4. W. Slager. K. Lindrak (Aus
tria), M. Closset. F. Vandermesse 
(Belgia) ; dublu mixt : 1. T.
Wosik, S. Nienhaus (R. F. Ger
mania). 2. T. Janasek, L. Mlad- 
kova (Cehoslovacia), 3—4. S. Nos
kov, O. Likhter (U.R.S.S.), K. 
Lindrak, P. Fichtinger (Austria).

Ungaria 3. U.R.S.S., 4. 
via : simplu 
(Ungaria), 
(U.R.S.S.). 
(Ungaria).

DUPĂ trei etape, in campio
natul Franței conduc echipele 
A.S. Monaco și Girondina Bor
deaux — cu cite 6 p, urmate de 
formația Lille — 4 p. Rezultate 
înregistrate în etapa a 3-a: Gi
rondina Bordeaux — Olymplque 
Marseille 2—0; A.S. Monaco —Le 
Havre 2—9: — ~ '
— Toulouse 2—0; Laval — Racing 
Paris 1—1 ; Lille

Obținînd jcinci victorii (asu
pra selecționatelor Franței — 
in seria preliminară și în fi
nala pentru locul 5, Ungariei, 
Finlandei și R-F. " 
și înregistrind două 
(în fața ocupantelor 
1 și 2, U.R.S.S. și, 
Cehoslovacia), reprezentativa de 
baschet-cadete a României și-a 
îndeplinit obiectivul avut 
pentru Campionatul European 
desfășurat recent în Polonia, 
ciasîndu-se pe locui 5, ’ per
formanță realizată Și în 1985, 
în Iugoslavia. In legătură cu 
participarea baschetbalistelor 
noastre la prestigioasa com
petiție europeană. antrenorul 
Horia Pop (cere a pregătit și 
condus echipa împreună cu 
Gcorgeta Onisie) ne-a relatat 
următoarele:

„Lotul nostru a avut drept 
principale elemente pozitive 
apărarea agresivă, numărul 
destul de mare al recuperări
lor și remarcabila precizie în 
aruncările de 3 puncte, din 
care Margareta Veres a înscris 
de 17 ori. Alături de această 
jucătoare (selecționată de alt
fel în „5“.ul Campionatului E- 
uropean) s-au mai evidențiat 
Simona Morar, Gabriela Ba
logh. Angela Szenes și Magda
lena Manea ; utile : Ioana Co- 
cîrlan și Adriana Cristescu ;

Germania) 
înf ringer i 
locurilor 

respectiv,

Dana Moroșan și Laura Nițu- 
lescu au fost depășite de im
portanța competiției, iar Ceci
lia Laszlo a venit ia lot înain
tea plecării în Polonia cu o 
pregătire necorespunzătoare. 
Punctele nevralgice ale echipei 
au fost lipsa de precizie in 
aruncările libere, din cauza in
suficientei concentrări și evo
luția slabă a pivoților, evident, 
sub nivelul singurelor formații 
care ne-au întrecut. Sărăcia e- 
lementelor de tehnică și tacti
că individuală, precum și pre
gătirea atletică sub 
solicitărilor pe plan 
țional nu au permis 
rclor-pivot din echipa 
tră să-și aducă o contribuție 
prea mare, în special în acțiu
nile ofensive'*.

Desigur, faptul că reprezen
tativa română și-a îndeplinit 
obiectivul este mulțumitor- Dar 
la fel de adevărat este că 
problema pivoților cu talie 
corespunzătoare, cu pregătire 
atletică, tehnică și tactică. la 
standarde internaționale, con
tinuă să fie nerezo’.vată și să 
afecteze — după cum se vede 
— capacitatea echipelor noastre 
naționale de a obține perfor
manțe superioare.

nivelul 
interna- 
jucătoa- 

noaS-

Dumitru STANCULESCU

Toulon Auxerre 0—0 ;
Etienne — Nantes 1—1 ; Cannes 
— Lens 2—1 ; Brest — Nice 0—1;

TURNEUL internațional de la 
Glasgow a fost ciștlgat de echipa 
braziliană Porto Alegre, oare a 
întrecut în finală eu 5—4 (după 
executarea loviturilor 
m) formația locală
La sfîrșltul timpului
mentar de 
1—1.

de la M 
formația locală Rangers. 
sfirșlituJ timpului reguTă- 

joc scorul a fost egali

Paris St. Germain
Metz 1—0 ;

SURPRIZA IN „CUPA
FEDERAȚIEI" LA TENIS

MONTREAL, 4 (Agerpres). 
Competiția internațională de 
tenis pentru echipe feminine 
„Cupa Federației'* s-a încheiat 
la Vancouver (Canada) cu suc
cesul seleeționatei R.F. Germa
nia, care cucerește trofeul pen
tru prima oară.

In finală, jucătoarele 
germane au întrecut cu 
formația S.U.A. E----
tehnice : Pam Shriver — 
dia Kohde 6—0, 7—6 ;
Graf — Chris Evert 6—2, 
Graf, Kohde — Shriver, 
1—6, 7—5, 6—4.

vest-
2—1 

Rezultatele 
Clau- 
Steffi
6-1 ;
Evert

•exultate oultimele știri o ultimele rezultatei
ÎNOT • Americanul Matt 

Biondi și-a egalat propriul record 
mondial în proba de 50 m liber 
disputată în cadrul campionate
lor de natațle ale S.U.A. de la 
Clovis (California), fiind înregis
trat cu timpul de 22,23. In proba 
similară feminină, prima s-a cla
sat Lisa Dorman — 25,94.

POLO PE APA • In ziua a doua 
a competiției internaționale de 
la Atena s-au înregistrat rezul
tatele : R. F. Germania — Gre
cia 9—8 : Iugoslavia — Spania 
5—5 : U.R.S.S. — Franța 11—8.

SĂRITURI ÎN APĂ a Proba 
de trambulină din cadrul cam
pionatelor S.u.A., de la Bartles
ville (Oklahoma) a fost cîștlga- 
tă de cunoscutul sportiv Gree 
Louganfe, cu 714.6» p, care obți
ne astfel cel de-al 42-lea titlu de 
campion al S.U.A. din cariera 
sa. Pe locurile următoare s-au 
situat Kent Ferguson — 674.19 p 
și Doug Shaffer — 672,90 p.

TENIS • Turneul international 
de la Washington, contînd p=n- 
t-ru „Marele Premiu** a fost ciș
tlgat de jucătorul cehoslovac

ivan Lendl, care l-a învins în fi
nală cu 6—1, 6—0 pe americanul 
Brad Gilbert. In semifinale, Gil
bert l-a eliminat cu 3—6, 6—3, 6—8 
pe campionul vest-german Boris 
Becker, iar Lendl a dispus cu 
6—4, 7—6 de Jimmy Connors 
(S.U.A.). a In calificările tur
neului masculin de la Kltzbuhel 
(Austria), jucătorul român Flo
rin Segărceanu i-a întrecut cu 
scorul de 6—4, 6—1 pe portughe
zul Joao Cunha Silva, tar în pri
mul tur pe suedezul Ulf Stenlund:
6— 4, 7—6 o Miloslav Mecir a cîș
tigat finala turneului de la 
Hilversum, învlngîndu-1 pe ar
gentinianul Perez Roldan cu 6—4, 
1—6, 6—3, 6—2. In semifinale,.
Roldan îl întrecuse pe Jaite cu 
3—6, 7—5, 6—2, iar Mecir pe ar
gentinianul Bengoechea, cu 6—1,
7— 5.

TENIS DE MASĂ « Chinezul 
Teng-Yi a cucerit ,Cupa Mondia
lă**. cîștigînd finala de la Macao, 

Jiang 
21—18.

cu compatriotul său 
Jiaiing, în trei seturi : 
21—15, 21—14.

MECIURILE disputate în prima 
etapă a campionatului Iugoslaviei 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Osijek — Zelezniciar
Sarajevo 2—2 ; Pristina — Vardar 
Skoplje 0—0; Hajduk Split — 
Steaua Roșie Belgrad 2—2; Rad- 
nicki Niș — Celik Zenica 2—0 ; 
Dinamo Zagreb — Velez Moștar 
3—0 ; Partizan Belgrad — Vojvo- 
dina Novi Sad 1—0; Rijeka — 
Buducnost 0—0; Sloboda Tuzla — 
F.C. Sarajevo 1—0.

FINAL URI

JOSE, într-un meci de 
în vederea apropiate- 
sportive panamericane

LA SAN 
verificare 
lor jocuri _ 
s-au întîlnit selecționatele Mexi
cului și Argentinei. Au cîștigat 
fotbaliștii mexicani cu 3—0 (2—0).

SELECȚIONAȚI» feminină a 
s.u.A. și-a început turneul în 
R.P. Chineză jucînd la Tianjin 
cu formația locală. Sportivele 
americane au obținut victoria eu 
scorul de 3—0 (0—0).

TRISTE
iulie) despre situația delicatăAm mal scris („Sportul** din 9 iulie) despre situația delicată 

— ca să nu-i zicem disperată — în oare s-au trezit o sumedenie 
de fotbaliști francezi înaintea sezonului 19S7/88, oare a și debutat 
în „hexagon**, desfășurindu-se deja primele 3 etape ale Diviziei 
A, Negăsind angajamente și neavîn-d alte mijloace de existență, 
el au rămas la mâna ajutorului (derizoriu) oferit de U.N.F.p. 
(Uniunea Națională a Fotbaliștilor Profesioniști), nefilnd altceva 
decît șomeri 1 Chiar dacă, în ultimul moment, unii și-a-u mai 
găsit de lucru, „mat există în prezent 45 de jucători șomeri, 
adică de 3 ori mai mulțl decit in anii precedenți** (citat dintr-un 
Comunicat al U.N.F.P.). Publicând lista completă a celor fără 
serviciu, ,4’Equipe“ din 22 iulie ne-a prilejuit o surpriză și mal 
mare, căci pe lista respectivă nu se găsesc numai numele unor 
jucători de 29—31 de ani, precum Lacuesta (Lille), Castaginlno 
(Toulouse) sau Sab (Le Havre), el și acelea ale unor tineri de 
22—24 de ani — Canton (Sochaux), Levenard (Ajacdo). Duvlvier 
(Mulhouse), SaUou (Toulon) etc. — eăvora H se prevedea dacă 
nu un viitor de excepție, măcar unul sigur! Supoziții, nu-i așa?, 
infirmate.

O situație asemănătoare, poate chiar mal tristă, s-a petrecut 
în fotbalul italian. Restricția cu numai 2 fotbaliști străini într-o 
echipă, criza financiară a multor cluburi peninsulare etc., au 
condus la „răminerea pe liber** a unor jucători mal vlrstnici sau 
mal tineri, cu precădere mai vîistaicl, după oare, cu 2—3 ani 
în urmă, se dădeau în vtnt toate echipele. între cel rămași fără 
angajamente se găsesc, incredibil, mulțl dintre componențli 
„squadrei azzurra** aamploană mondială în 1982, în frunte cu 
Paolo Rossi (Verona), Marco Tardrili (Intemazionale), Claudio 
Gentile (Florentina) și Gabriele Oriati (Florentina) ! Fără să 
fie Ț>rea bătrini, (Rosai n-are deoît 30 de ani, iar cri mai în 
etate dintre el, Oriali, n-a împlinit S4), el au așteptat zadarnic 
vreo propunere de transfer, în condițiile în care cluburile care 
nu le-au mal reînnoit contractele au solicitat, pentru dezlegări, 
sume nerezonablle**. „Nel l-am fi luat pe Rossi, a dectanat 
reprezentantul unei echipe din „seria B**, numai că, ne-am gîu- 
dit Ia un Jucător, nu la o amintire scoasă la vinzare la un preț 
fabulos I Dacă am fi urmărit așa ceva, nu ne-am H adresai 
Veronel, ei unul magazin de antichități!”.

Adăugind că într-o situație identică, adică fără angajamente, 
se mai află — atenție ! — vest-germanail Kart-Heinz Rummenigge 
(Intemazionale, 32 de ani), braziUenfl Edinho (Udinese, 31) și 

Dirceu (Avellimo, 35), Italienii Dossena (Torino, 29), Pruzzo. 
(Roma. 32), zaccareUl (Torino. 35) etc., sîntem nevoițl să con
statăm că toți acești „șomeri de lux**, cura îi denumea ziaruT 
francez invocat, foști fotbaliști de reputație mondială. încheie 
în mod trist șl jenant cariere dintre cele mal strălucitoare. 
Chiar dacă unii dintre ei mal speră să reintre, Rummenigge 
fiind în convalescență după o operație la tendonul lui Achille 
(efectuată acum două lumi), chiar dacă (mai) dispun încă de 
mijloace de subzistență, Ieșirea tor din scenă poartă pecetea 
unei amărăciuni tnoonfundabtle.

Ovicfiu IOAN1ȚOAIA
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