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CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

In aceasta sttpiamiiid, doua evenimente atletice

CAMPIONATELE NAȚIONALE ALE SENIORILOR
Șl TINERETULUI (Pitești) Șl CAMPIONATELE 

EUROPENE ALE JUNIORILOR (Birmingham)
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0 dimineață de august la Centrul de pregătire olimpica din Capitală

„URIAȘII" HALTEROFILI Șl MICUȚELE GIMNASTE 
LUCREAZĂ LA FEL DE MULT PENTRU MEDALII
Dimineață de început de 

august, la Complexul sportiv 
„23 August" din Capitală. Sa
la de haltere. Trebuie să spu
nem chiar din start că vizita 
noastră a fost neanunțată. 
I-am găsit la lucru, în plin e- 
fort, pe campionii sau meda-

mai sînt patru săptămîni pînă 
la Campionatele Mondiale de 
la Ostrava (Cehoslovacia), care 
vor avea loe între 6 și 14 sep
tembrie. „De fapt, ne spune 
antrenorul principal al lotului, 
ștefan Achim, pentru unii mai 
sînt patru săptămîni, pentru

trenamentului de către fiecare 
sportiv are șl ea un rol bine 
definit, așa cum cărțile de 
specialitate o, scriu. O clipă 
ni se pare că brațul lui 
Socaci se fringe sub greutatea

Doina STANESCU

(Continuare In pag a 4-a) ■

în a doua jumătate a aces
tei săptămîni, două evenimen
te atletice rețin atenția iubi
torilor primei discipline olim
picei Campionatele Naționale 
ale seniorilor și tineretului, 
desfășurate sub egida Dacia- 
dei, și Campionatele Europene 
de juniori. Deci, toate eșaloa
nele atletismului nostru se a- 
flă la startul unor importante 
competiții ale anului 1987.

La Pitești, pe stadionul „1 
Mai“, devenit în ultimii ani 
gazdă ospitalieră pentru mari 
întreceri atletice de nivel na
țional și internațional (recent 
s-a disputat aici Balcaniada 
de juniori), cel mai buni atleți 
din țară tși vor disputa titlu
rile de campioni ai Daciadei, 
la seniori șl tineret. Această 
ediție constituie, totodată, un 
ultim și edificator test pentru 
selecționabilii care vizează ti
tularizarea în lotul României 
ce va participa la apropiatele 
Campionate Mondiale, de la 
Roma (28 august — 6 septem
brie). Vineri, sîmbătă și dumi
nică se vor desfășura șase re
uniuni (zilnic, cite două), cele

de dimineață fiind dedicate 
seriilor calificatorii și probe
lor combinate, după-amiază 
disputindu-se finalele femini
ne și masculine. Cea mai 
„plină" reuniune este aceea 
care începe duminică la ora 
17, urmînd ca spectatorii (pe 
care-i dorim ctt mai numeroși) 
să asiste la 18 finale, în inter
val de trei ore.

Cei mai buni juniori nu vor 
avea posibilitatea să-și măsoa
re forțele cu seniorii la com
petiția de la Pitești, întrucît 
ei se vor întrece, de joi pînă 
duminică, la Birmingham (An
glia), cu elita continentală a 
vîrstel lor, tn cadrul Campio
natelor Europene. Atletismul 
românesc juvenil va fi repre
zentat de Daniela Pleșcan (200 
și 400 m). Cătălina Gheorghiu 
(800 m), Denisa Zăvelcă (800 
m), Mirela Borțoi (1500 m), 
Doina Homneao (1500 m), Si
mona Staicu (3000 m). Dorina 
Calenic (3000 m). Alina Astafel 
(înălțime), Mirela Belu (lun
gime), Anișoara Ghebuță (lun
gime), Csaba Boroș (triplu 
salt), Jan Ungureanu (suliță).

Turneul internațional de fotbal dotat cu „Cupa Steaua1»

O FINALĂ VIU DISPUTATĂ, ECHILIBRATĂ, 
DECISĂ LA LOVITURILE DE LA II METRI

Trofeul a revenit
echipei F. C. Vorwărts

Exerciții de pregătire fizică 
Prietenia"

liații olimpici, mondiali sau 
europeni Nicu Vlad, Andrei 
Socaci, Attila Czanka, Petre 
Bccheru, Constantin Urdaș, 
Vasile Groapă, ca și pe recent 
cooptații în lotul olimpic Tra
ian Cihărean (junior) sau Pe- 
trică Tufă, Ni se spune că

cu gimnastele pentru „Cupa 
Foto : Aurel D. NEAGU

alții cinci, depinde cînd intră 
în concurs". Și ne-a arătat fi
șele de antrenament, pe care 
flecare sportiv le completează 
cu regularitate. Am înțeles 
atunci că totul este foarte bine 
pus la punct și că fiecare zi 
contează. Conștientizarea an-

TINERII NOȘTRI CANOTORI, 
LAUREAȚI Ai REGATEI KALISZ

Ieri, pe stadionul din Bule
vardul Ghencea din Capitală 
într-o organizare exce’entă, a 
luat sfîrșit prestigiosul tur
neu internațional de fotbal, do
tat cu „CUPA STEAUA", or
ganizat de clubul sportiv al 
armatei. Turneul, care s-a bucu
rat de un deosebit succes, s-a 
încheiat cu victoria formației 
F.C. Vorwărts, învingătoare î 
finală cu Steaua, după execu 
tarea loviturilor de la 11 metri. 
Iată cronicile finalelor care au 
avut loc iari, în fața a apro
ximativ 20 000 de spectatori .

STtAOA - f. C.
7-8 (0-0,

VORWARIS
0-0)

Min. 75 : mingea expediată de Hagi l-a depășit pe portar, dar 
a lovit bara și a ieșit din teren Foto : Aurel D. NEAGU

Recent, la Kalisz, în Polo
nia, s-a disputat o regată in
ternațională de canotaj, des
chisă sportivilor din categoria 
„tineret" (pînă la 22 de ani). 
Au participat canotori din 6 
țări (Polonia, România, Ce
hoslovacia, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Egipt), țara 
noastră fiind reprezentată de 
trei ambarcațiuni feminine și 
tot atîtea masculine (antre

nori : Teodor Larion și, res
pectiv, Eugen Unguritu). Spor
tivii români »-au comportat 
foarte bine, obținînd trei 
locuri I (2 f.e. — D. Dobre, 
D, Neagu, 4 v, — M. Curelea, 
V, Robu, N. Taga, ȘL Vitai) 
și un loe II (simplu — Lucian 
Olah) la masculin, un loc I 
(2 f.c. — Viorica Ilica, Aurora 
Trif) șl două locuri II (4+1 
rame și 4+1 vîsle) la feminin.

A doua întîlnire din progra
mul de ieri, care avea să sta
bilească cîștigătoarea „Cupei 
Steaua", a fost cu adevărat fi
nala acestui reușit turneu in
ternațional. Pe o vreme mai

Constantin ALEXE

(Continuare In pag. 2-3)

Cu drumeții sibieni pe crestele Făgărașului

CHIAR PE CEAJÂ Șl PLOAIE, 

„LA MUNTE TOTU-I MINUNAT"

Daniel Cioca

DE LA FOTBAL LA TENIS DE MASĂ,
SAU POVESTEA UNUI TITLU EUROPEAN

La recentele Campionate Eu
ropene de tenis de masă pen
tru juniori și cădeți, de la A- 
tena, titlul continental in pro
ba de simplu la juniori a fost 
cucerit de sportivul român 
Daniel Cioca. Performanța, 
care a surprins lumea tenisu
lui de masă european, e — am 
spune — de trei ori valoroasă. 
Intîi, fiindcă a fost realizată 
într-o companie puternică, Da
niel jucînd finala cu favoritul 
nr. 1 al tabloului de concurs, 
Jean-Michel Salve (Belgia) — 
un „abonat" al podiumului 
„europenelor" —, în drumul său 
spre medalia de aur eliminînd 
alți doi favoriți, pe sovieticul 
Dimitri Mazunov (campionul 
din 1985 al cadeților) și ungu
rul Karoly Nemeth (locul 19 
în „top"). în al doilea rînd, 
pentru că Daniel Cioca a... 
îndrăznit să atace titlul ple- 
cînd de pe o poziție modestă, 
cu un palmares internațional 
alb, ceea ce în această ramură, ca 
și în altele, constituie un handi
cap, calitatea de out-sider ne
oferind „undă verde" spre po
dium. Dar, favorit sau nu, tre
buie să Joci, să al cu adevă
rat valoare, să fii foarte bine 
pregătit la ora concursului. în 
al treilea rînd, performanța 
este valoroasă fiindcă a fost

obținută printr-un stil prepon
derent defensiv (preponderent, 
atenție, nu exclusiv !), consi
derat a nu mar fi „la modă", 
ceea ce — ni s-a spus — a 
pus pe gînduri pe specialiștii 
prezenți la Atena, mai ales că 
și în concursul feminin s-a 
petrecut la fel, cu Irina Pa- 
lina (U.R.S.S.). Este locul să 
o spunem că Daniel Cioca e 
un „defensiv" care pune totul 
pe masă (în finală, Saive nu 
maj avea putere să atace, îi 
„căzuse" mîna !), dar care a- 
tacă necruțător mingile bune. 
Sâ reamintim că, tot în finală, 
ultimul set, de la 18—18, s-a 
jucat la „activizare". După cc 
Saive a primit un punct gra
tuit, Daniel a cîștigat cele 
trei puncte necesare victoriei

Mircea COSTEA
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Tn ziua aceea, ca
bana hotel Bîlea 
Cascadă — situată 
la 1234 m altitudi
ne în Munții Fă
gărașului — părea 
că posedă proprie
tăți magnetice cu 
totul deosebite. Din 
„toate zările", spre 
ea se îndreptau 
fără de sfîrșit... 
bocanci, rucsacuri, 
haine de vînt, cor
turi. Toate purta
te de sibieni, ne
zdruncinați în ma
rea lor dragoste 
-pentru natură și 
munte, în special. 
Se adunau aici — 
copii, tineri, tine
re, adulți — pen
tru a participa la 
concursul republi
can al drumețiilor 
„Ștafeta munți
lor".

De cum ajun
geau la cabană,
consultau o schiță 
afișată, din care
aflau locul unde se stabilise
să-și facă tabăra de corturi.
Estetica bivuacului — con
form regulamentului — era 
punctată în clasament. Pe înse
rat totul a fost gata. Pretutin
deni, parcă semănate de o 
mină harnică, multe corturi 
multicolore ale cercurilor de 
turism din județ (Sibiu, Cisnă- 
die, Mediaș, Mirșa ș.a.), fieca
re cu emblemă si steag propriu.

Aici, la cabana-hotel Bilea Cascadă a fost 
locul de adunare al turiștilor sibieni...

Și era atita bună dispoziție, in
cit nu mai încăpea... între 
munți. Numai că natura n-a 
fost „anunțată" de acest con
curs. Așa că, de cum s-a înop- 
tat, a apărut o ceață deasă, a- 
poi fulgere, tunete și mai alos 
o ploaie care n-a mai contenit.

Modesto FERRARINI
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GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCA
In sprijinul sănătății și productivității

Ia întreprinderea de trico
taje și perdele din Pașcani, 
unitate economică fruntașă pe 
oraș ți pe județul Iași, cu 
peste 80 la sută din. producție 
destinată exportului, gimnasti
ca la locul de muncă a deve
nit o preocupare cotidiană.

Iată un adevăr pe care in- 
ginera Elena Sîrbu, director
adjunct și președinte al aso
ciației sportive (fostă volei
balistă — în anii de școală 
— la Liceul „Mihai Eminescu" 
din Iași) ține să-1 releve cu 
multă satisfacție. în aceeași 
măsură consideră că „activi
tatea sportivă la care pârtiei; 
pă muncitoarele întreprinderii 
constituie un suport al succe
selor obținute în producție, 
totodată al ordinii și discipli
nei Ia locurile de muncă, al 
climatului de unitate a colec
tivului".

însoțiți de gazdele noastre 
(alături de inginera Elena 
Sîrbu s-a aflat Maria Rățoi, 
președinte al Comitetului sin
dicatului, și Mariana Bahrin, 
secretar al Comitetului U.T.C.), 
ne îndreptăm spre obiectivul 
urmărit : cum se desfășoară o 
repriză de gimnastică la locui 
de muncă ?

La ora 11,30, în secțiile de 
confecții, timp de trei minu
te, pe un fond muzical alert, 
selectat în mod inspirat, sute 
de muncitoare, în marea lor 
majoritate tinere (media de 
vîrstă pe întreprindere nu de
pășește 22 de ani), execută 
primele exerciții — de brațe, 
de trunchi etc. — destinate 
să asigure un plus de mobili
tate articulațiilor, să tonifice 
musculatura membrelor supe
rioare și inferioare, să asigure 
un mai bun tranzit singelui. 
Exercițiile sînt conduse de 
instructoare specializate, șco
larizate pe plan local, cum am 
aflat. Printre ele, muncitoarele 
Ortensia Arsenie și Maria Bai- 
cea. Undeva, în plan secund, 
ing. Rodica Dutcovicl, de la 
Centrul de creație, participă 
cu aceeași însuflețire la a- 
ceastă repriză de trei minute 
de sănătate, stimulînd, prin 
exemplu personal, masa de 
executante. De fapt, cum 
ne-am convins, revenind și în 
ziua următoare în întreprin
dere, nu este singura repre

zentantă a conducerii colecti
vului care procedează în acest 
fel. „Deseori — ne spune Ma
ria Rățoi — ia parte ți direc
torul întreprinderii, ing. Leo
nard Rusu".

Avem, fiind aici, prilejul să 
consemnăm, totodată, succesul 
echipei de fotbal Șiretul Paș
cani — care reprezintă între
prinderea —, acum promovată 
în Divizia B. în legătură cu 
gimnastica la locul de muncă, 
ing. L. Rusu apreciază valoa
rea acestei inițiative, avînd 
cuvinte de laudă la adresa co
laborării dintre sindicat și a- 
sociația sportivă, eficiența ac
țiunii, de unde și preocuparea 
pentru generalizarea ei în toa
te secțiile și sectoarele. Poate 
chiar în acest an.

la întreprinderea 
de țesături din in

Alături, 
„Integrata", 
și cînepă, o preocupare asemă
nătoare pentru introducerea 
și extinderea gimnasticii la lo
cul de muncă. Maria Aniță, 
membră a Comitetului oame
nilor muncii din întreprinde
re, a ținut să ne ofere și 
cîteva... imagini pe viu : două 
secții, alese la întîmplare, cele 
de filatură și țesătorie, In 
care absolut toate angajatele, 
indiferent de vîrstă, participau 
cu convingere la exerciții, de 
bună seamă convinse de uti
litatea lor. E foarte adevărat 
că aici, la „Integrata", pre
zența intre muncitoare a unor 
sportive ce Liliana Tulească, 
Rodica Agavriloaie și Luminița 
Larian face să sporească gradul 
de implicare a muncitoarelor. 
Ne-am dat seama că nu era 
vorba de o improvizație, că 
această activitate a intrat în 
obișnuință, a devenit o necesi
tate cotidiană.

Edificatoare grijă pentru sta
tornicirea unei adevărate tra
diții In gimnastica la locul de 
muncă în cele două unități e- 
conomice din Pașcani, în spri
jinul sănătății miilor de mun
citoare care lucrează aici, dar 
și al eficienței producției, ca
pitol la care — cum dovedesc 
rezultatele — 
prinderi se 
fruntașele pe 
județul Iași.

ambele 
situează 
oraș și

între- 
printre 

chiar pe

Tiberiu STAMA

Finale ale Campionatelor Naționale

SPORTIVII DIN DEVA, IN PRIM-PLANUL
Întrecerilor de radiogoniometrie

După o pasionantă „vtaătoiare 
de vulpi" (acestea sînt... emiță
toare de radio plasate ta diferite 
puncte ale unul traseu, care sem
nalizează periodic), radiogonto- 
metrlștii și-au desemnat campio
nii la seniori, Juniori, senioare și 
junioare, in benzile eu frecvențe 
de a,5 și 144 MHz, eu prilejul 
desfășurării finalelor Campiona
telor Naționale și ale Daciadci. In 
prim-plan iii întrecerilor s-au a- 
flat sportivii de la C.F.R. Deva, 
care, din 24 locuri posibile pe 
podiumul de premiere, au obținut 
zece, iar din cele opt titluri de
cernate și-au adjudecat cinci.

Această reușită deosebită a fost 
determinată de excelentele pres
tații ta competiția feminină, hi 
care, la senioare, actuala cam
pioană mondială ta frecvența de 
144 MHz, Natalia Făget, s-a cla
sat prima ta ambele probe, iar 
Marcela Pantilimon a fost a dou-a 
la 3,5 MHz, In timp ce la junioa
re protagoniste au fost, ta am
bele frecvențe, Felicia Sonoc — 
de două ori looul I — și Niculina 
Herdea — de două ori locul H. 
La aceste succese se adaugă și 
titlul cîștigat la seniori de Ma
rius Pantilimon ta frecvența de 
S.ă MHz și cele două locuri se
cunde ocupate de Adrian Marcu 
in ambele probe.

Competitorii — peste 60 de fina- 
liști, reprezentând 25 de județe 
au avut de străbătut ta zona 
Dimbului Morii, de Engă Brașov, 
un traseu bine ales, dar dificil, 
variind între 4 și 7 lan, ta funcție 
de categoria concurentului. Dove
dind o bună pregătire tehnică (a 
receptat și a localizat perfect 
semnatele stațiilor) și atletică (a 
parcurs in 33 minute și 55 secun
de un traseu accidentat, de 7 km. 
cu receptorul și antena la spina
re), demonistrilnd calități care o 
plasează șl In rfindul bunilor 
specialiști ta orientare Bjxzrlivă, 
maestra internațională a srortu- 
lul Natalia Făget țl-a adăugat, 
la cele cinci titluri republicane 
eucerite anterior (unul la juni
oare și patru la senioare, ta anii 
1978, 1970, 1905, 1988), încă două. 
La seniori, multiplul nostru cam
pion Gheorghe Nae (Radiocdubul 
județean Buzău) a reeditat suc
cesul de anul trecut, numai că 
de această dată el a obținut pr’- 
mul loc ta frecvența de 144 MHz. 
ta mare lțtptă cu Adrian Marcu

șl Ioan șerban (R.J+ Maramu
reș), tn timp ce, pe .cealaltă 
frecvență, a fost tafreeut de doi 
sportivi din Deva Marius Panti
limon și Adrian Marcu, clasați, 
ta această ondine, pe locurile I 
șl n.

„A fost o competiție reușită din 
toate punctele de vedere — ne-a 
declarat Gheovghe Pantilimon, 
antnenoirua lotului național de 
radiogoniometrie. prezent ta în
trecere. Ea a evidențiat buna 
pregătire a majorității seniorilor 
și senioarelor, dar și — ceea ee 
ne bucură foarte mult — a Junio
rilor și junioarelor care au tăcut 
dovada unor certe calități, par- 
curgînd eu exactitate și în maxi
mă viteză traseele, evident, după 
depistarea emițătoarelor. Este Șl 
acesta un semn eă in radiogonio
metrie avem o excelentă bază de 
masă, care va trebui valorificată 
integral".

CLASAMENT. 
MHz, senioare 
get, 2. 
Laura 
dețean 
Marius 
Maircu, 
vența 
Natalia Făget, 2. Laura Șerban, 
3. (nu s-a acordat) ; seniori : u 
Gheorghe Nae, 2. Adrian Marcu, 
3. loan Șerban (Rad Jud. Mara
mureș). CIȘTIGATORI, frecvența 
de 3,3 MHz, juniori 1t Ionel VI- 
șan (Rad. jud. Prahova), Juni
oare I : Fdicia sonoc ; Juniori 
II : Constantin Petre (Armata 
Buzău), junioare H « Cătălina 
Nae (R. J. Buzău) J frecvența de 
144 MHz, juniori I : Damidl Dre- 
niea (Rad.
I : Felicia

Frecvența 3,5 
1. Natalia Fă- 

Marceta PantUimon, 3. 
șerban (Riadlodubul ju- 
Manamureș) ; seniori ; 1. 

pantilimon, 2. Adrian 
3. Gheorghe Nae ; frec- 

144 MHz, senioare : 1.
2. Laura Șerban,

Jud. Buzău,), Junioare 
Sonoc.

loan NOVAC

și ale I

învingători detașat
Ultima zi a finalelor Campio

natelor Naționale și ale Dacla- 
dei la tir pentru juniori a păs
trat caracteristicile celor prece
dente. In primul rind pentru eă 
ți acum probele din program au 
avut lideri de necontestat, așa 
cum s-a petrecut la pușcă stan
dard 3X20 i, cu Monica lonlță 
(pregătită la Dinamo, de un an
trenor care rămîne un mare ini
mos, în ciuda statutului de pen
sionar, Vladimir Eckert), spor
tivă tinără care le-a Întrecut pe 
alte colege de generație cu mai 
multe pretenții, precum Mihae- 
la Păun sau Sanda Urlea. La fel 
au stat lucrurile și la pistol 
sport, unde Daniela Dumitrașcu 
a cîștigat la 5 puncte diferență 
față de principala sa adversară, 
brașoveanca Maria Ciobanu.

In al doilea rind, o seamă de 
secții s-au afirmat In continua
re, intre acestea figurina Meta
lurgistul Cugir, care Începe să se 
„vadă" în lupta pentru primele 
locuri tn ierarhiile naționale ale 
juniorilor, grație, în principal, 
noului antrenor, Constantin Co- 
dreanu, dar și atenției pe care 
forurile locale o acordă tirului. 
De asemenea, trebuie luate în 
considerație evoluțiile tinerilor 
sportivi, practicanți ai talerelor 
aruncate din turn, pregătiți la Ti
mișoara, în cadrul asociației 
sportive Vînătorul, șl care au o- 
cupat întregul podium al probei, 
la individual și, bineînțeles, pri
ma treaptă, la echipe.

rezu: 
Juniori ; 
174 t, 1 
pia) 174 
Mare) 
pfa ZM 
t. 3. Ui 
re : 1. 
96 2.
piaj o 
Harpia) 
Corbuș 
t, 2. F.E 
202 t, 3 
mișoara 
torul Ti 
309 t, I 
lia 21'5 
Moldova 
standari 
Monica 
Mihaela 
p, 3. O 
tuli Cug 
namo 11 
Politehr 
sport, j 
ua) 569 
568 p, ; 
gia Ale 
1. Steai 
3. Dina 
junioare 
(OST 1 
(572+95) 
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Sîmbătă, In campionatu
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In „Cupa F. R. Ciclism" (velodrom)

Gh. Lăutaru ciștigă torul competiției
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CU DRUMEȚII SIBIENI PE CRESTELE FĂGĂRAȘULUI
(Urmare din pag 1) s-au „bătut"

Totuși, în jur de 5 dimineața, 
fermoarele corturilor au înce
put să fie trase și, îmbrăcați 
adecvat, concurenții s-au în
dreptat spre locurile unde, în
tre 5,30 și 6, s-au dat starturi
le la cele 6 categorii (pentru 
virste de la 10 la 70 de ani). 
Cam tot în acest răstimp s-au' 
împrăștiat pe tot traseul și cei 
20 de arbitri (M. Șerbu, I. 
Toda — jurist, Ion și Ioana 
Tabacu — tatăl arhitect și fiica 
studentă în aceeași specialitate, 
V. Cipariu — muncitor, V. 
Grădinaru — inginer ș.a. ade- 
vărați animatori ai concursului 
care a durat între 7 ore (pen
tru cei din categoria 
ani ; sigur, au mers numai 
însoțitori) și 10 ore (pentru 
tegoria C: 18—35 de ani).

Deci, 7 pînă la 10 ore 
ploaia care n-a contenit, 
ceață. S-a urcat, în general, pe 
Văile Bilei și Doamnei, s-a co
borît pe muchia Neteda Butea- 
nu, situată la 2351 m. Au ple
cat 87 de echipe cu peste 300

10—14 
CU 

ca--

pe 
pe

de turiști care 
pentru cumulare de puncte la 
probele : parcurs, teorie, 
noașterea florei, prim 
etc. întrecerea s-a desfășurat 
dîrz — cu satisfacție auzeam în 
stații „Totul se desfășoară nor
mal" — și în jur de ora 13 au 
început să vină cei ce plecase
ră primii. Ne-am aflat printre 
ei și parcă nu ne venea a cre
de. Hainele erau îmbibate de 
apă, bocancii musteau (o fată 
îșa storcea părul de parcă se 
spălase pe cap). Car satisfac
ția de pe fețele lor ude, stropi
te de noroi, era de neegalat. 
„L-am gătat!", spunea vesel 
electricianul N. Fleacă, de la 
Măgura-Cisnădie. „Păcat de 
peisaj. Nicăieri na găsești fru
museți ca în zona Bilea-Ncgo- 
iul și... n-am putut vedea ni
mic din cauza ceții", ne mărtu
risea cu regret X. Gligore, de 
la IPA Sibiu. îl aprobă coechi
pierii O. Popa — proiectant și 
Margareta Rengeris — toți în 
jur de 55 de ani.

Mai este timp de glume: 
„Vai da’ ce.„ uscați sînteți"

recu- 
ajutor

*
i cursuri de Înot la „olimpia"

(unora care se schimbaseră). 
Tineri, adulți, căliți. Unii in
trau îmbrăcați în apa din apro
pierea cascadei pentru a-și cu
răța bocancii și pantalonii. Al
ții, ca la mare, în slipuri, se 
spălau cu apă răce și se fre
cau cu prosoape pe corp. în 
continuare — după primenire 
■și masă ,—, corturile și caba
na au început să răsune de 
cîntece. Se repeta intens, fiind
că urma proba culturală — 
punctată și ea‘. Seara, grupuri 
vocale și instrumentale au ofe
rit clipe de destindere. Mai buni 
au fost cei de la Olimp, Ex
celsior și Alpin.

A plouat, crunt, peste corturi 
și a doua noapte. Dimineață, 
însă, a fost senin și... s-au pu
tut citi liniștit rezultatele afi
șate. Locurile I au fost cuceri
te de Sibiensis (categoria C). 
Gentiana (A), Acvila (B). Al
pin (D), Alpin (E). In clasa
mentul general, pe locul I — 
Alpin (întreprinderea Indepen
dența Sibiu). Spre sfîrșitul fes
tivității de premiere. norii 
s-au adunat din nou amenință
tori. Degeaba. Zona răsuna de 
frumoasa melodie, cîntată 
cor de toți: „Noi credem
prietenie / Noi credem intr-un 
gînd curat... O lume știe, 
munte totu-I minunat!".

in 
in

Clubul „Olimpia" organizează tn continuare, zilnic, «unsuri de 
inițiere la Înot pentru copii și tineret.

Programul cursului este de 12 zile, dimineața și după-amiaza, 
la bazinul clubului, în Șoseaua Iancului 128 A (telefon : 63.40.31). 
Instruirea este asigurată de cadre de specialitate.

la

Luni și marți, pe velodromul 
Dinamo din Capitală, s-au des
fășurat întrecerile prilejuite de 
„Cupa F.R. Ciclism" pentru se
niori. Cele șase probe înscrise in 
program — deosebit de inspirat 
alese de organizatori atît ca dis
tante, cît și, inedite, ca mod de 
desfășurare — au stîrnlt emu
lație în rândurile concurenților, 
contribuind la realizarea unui 
spectacol sportiv deosebit de a- 
traetiv, precum și la obținerea 
unor noi recorduri naționale. S-a 
alergat „sistem omnium", prin 
cumularea punctelor realizate de 
fiecare sportiv în clasamentul 
probelor, în final ciclistul cu ce
le mai puține puncte fiind de
clarat cîștigător. Iată rezultatele: 
urmărire individuală 2000 m, se
rii contratimp: 1. D. Răcășan 
2:24,4, 2. V. Mitrache 2:26,5 (am
bii sportivi au coborît sub re
cordul probei, însă, întrucît au 
„tras" amîndoi în aceeași manșă, 
rezultatele — conform regu
lamentului — nu au putut fi 
omologate), 3. Gh. Lăutaru 2:28,4, 
4. M. Romașeanu (toți Dinamo) 
2:30,0, 5. V. Tufan (Voința) 2:34.7, 
6. M. Mărginean (Steaua) 2:34,8; vi
teză 200 m lansat, perechi: 1—2. 
Gh. Lăutaru, V. Mitrache 11,4, 
3. C. Ciulei 11,5, 4. Cr. Mlhălțarf 
(ambii Steaua) 11,7, 5—6. M. Si
mlon, N. Minea (ambii Stirom) 
12,0 ; cursa pe puncte, 30 ture cu 
sprint la 3 ture: 1. V. Mitrache 
20 p, două ture avans, 2. M. Ro- 
mașcanu 22 p, 1. t. av., 3. Gh. 
Lăutaru 18 p, 1 t. av., 4. L. Ko
vacs 21 p, 5. M. Pîrjol (toți Di
namo) 14 p, 6. N. Sîrbu (Stirom) 
8 p. In încheierea primei zile de ——.— —....— a

re- 
bu- 
2000 
un 

- 2:223 (v.r. 2:26 9 
Iulie ................

concurs. Dumitru Răcășan 
reușit — într-o tentativă de 
cord — să doboare eea mai 
nă performantă in proba de 
m start de pe loc, realiztnd 
timp deosebit —• r ;__ 2___
Gh. Lăutaru, iulie 1984). In 
ziua a doua de concurs s-au des-

fășurat următoarele probe: ur
mărire echipe 4n doi, 2000 m : 1. 
M. Romașeanu + L. Kovacs 
2:25,2, 2. V. Mitrache + Gh. Lău- 
taru 2:26,0, 3. M. Mărginean + 
Al. Ion (Steaua) 2:29,8,‘ 4. V. Pa
vel + Gh. Nefliu (Steaua) 2:30,7,
5. C. Lazăr. + M. Pîrjol (Dinamo) 
2:30,8, 6. M. Slmion + M. Dima 
(Stirom) 2:42,3 ; eliminare (la 
două ture): 1. Gh. Lăutaru, 2.
L. Kovacs, 3. Al. Ion, 4. M. Ro-
mașcanu, 5. V. Pavel, 6. M. Măr
ginean ; 1000 m lansat, în doi: 1. 
V. Mitrache + Gh. Lăutaru 1:02,4, 
2. M. Romașeanu + D. Răcășan 
1:04,0, 3. C. Lazăr + M. Alecsiu 
(Dlnamo) 1:06,8, 4. M. Mărginean 
+ Cr. Mihălțan 1:07,2, 5. v.
Pavel + Gh. Nefliu 1:09,4, 6. M. 
Simlon + M. Dima 1:10,0. Clasa
ment final omnium : 1. Gh. Lău
tarii 11,5 p, 2. V. Mitrache 18,5,3.
M. Romașeanu 19,5 p, 4. M. Măr
gineam 29 p, 5. C. Lazăr 37,5 p,
6. M. Simlon 44,5 p.

După festivitatea de premiere, 
din nou tentative de record: Du
mitru Răcășan a realizat un nou 
record național în proba de un 
km lansat, 1:04,0 (v.r. M. Mărgi
nean — 1:06,3, septembrie 1986); 
ambiționat de isprava colegului 
de club, Vasile Mitrache a încer
cat să doboare acest nou record, 
dar, la sfîrșitul tentativei, acele 
cronomctrelor s-au oprit la 
1:04,0 (performanță egalată). Ul
timul care și-a încercat șansa a 
fost L. Kovacs, care, în proba de 
1 km cu start de pe loc, a rea
lizat numai 1:10,3 (rec. l:08,3J.

Concluzionînd, a fost o com
petiție deosebit de reușită sub 
aspectul nivelului performanțe
lor (cicliștii dinamoviștl — an
trenori : Nicolae Voicu și Ștefan 
Lemîndrolu — dovedindu-se foar
te bine pregătiți), cit șl al spec
tacolului sportiv.

Horațiu SIMA
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LA POIANA BRAȘOV
Schi in plina vara

O veste bună pentru amatorii de schi : de curind la 
Poiana Brașov, pe pîrtia de slalom a fost inaugurată o 
pîrtie artificială de schi cu lungimea de 300 metri ți lă
țimea de 15 metri. Fiind deservită de mijloace de transport 
pe cablu, pîrtia se bucură de o mare afluență de schiori 
care, acum In plină vară, au prilejul să-și demonstreze 
măiestria.

Amatorilor de schi neinițiați, O.N.T. „Carpați" Brașov 
le vine în întîmpinare, asigurind monitori pentru cursurile 
de începători.

La stația de teleschi din Poiana Brașov se Închiriază 
materialele sportive adecvate : schiuri, bețe, clăpari.

Programul de funcționare al pîrtiei de schi : 8,30—18,00.

ADMINISTRAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 5 AUGUST. Extragerea 
I : W 4 IS M fi 7 ; Extrage
rea a II-a s 29 35 U 5 2 39.

Fond total de ctștiguri : 
679.245 lei, din care 87.313 
lei, report la categoria 1.
• CIȘTIGURILE TRAGERII EX 

CEPȚIONALE LOTO DIN 20 IU
LIE. FAZA I — Cat. 1 : 2 varian
te 25% a 41.710 lei: cat. 2: 1 va
riantă 100% a 33.868 lei in eadrul 
cărora a excursie de două locuri 
în U.R.S.S. și diferența ta nume
rar șl 6 variante 25% n 8.842 lei: 
cat. 3 : 4 variante 100% a 8.296 Iei 
în cadrul cărora o excursie de 
un loc tn U.R.S.S. și diferența în

a

STAT tOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
357 lei; cat. 7 : 337 variante a 200 
lei; cat. 2: 8.098,25 variante a 
100 lei. FAZA a M-a — Cat. B: 
2 variante 100% a 16.156 lei in 
cadrul cărora o excursie de do
uă locuri to U.R.S.S. șl diferența 
în numerar șl 7 variante 25% a 
4.030 lei; cat. C: 13 variante a 
4.660 lei; cat. D: «0.50 variante a 
1.001 lei; cat. E: <45,73 variante 
a 100 lei.

LOZ#
IN PLIC/»

posibilitatea unor succese remar
cabile, o dată cu organizarea 
TRAGERII LOTO 2. Așa cum c 
atestă numeroasele cișiiguri atri
buite ptaă acum, acest gen de 
tragere s-a Impus printr-o serie 
de însușiri, între care și aceea 
de a attribul oLtiguri pentru NU
MAI 2 NUMERE CIȘTIGATOA- 
RE, ceea ce constituie deja o 
premisă esențială de reușită, a- 
propiiind și mai mult șansele de 
certitudini. Important de știut 
Că la LOTO 2 participarea se fa
ce pe bilete cu taxă unică (nu
mai 10 lei 1), menținânidu-se po
sibilitatea de a juca și variante 
achitate în cote de 25%.

numerar și 87 variante 25% 
1.574 lei ; cat. 4: 71,25 variante 
1.171 lei; cat. 5: 114 variante 
732 lei; cat. <: 233,75 variante

a
a

• O stată eu sfârșitul săptămi- 
nil ta cure. mal precis duminică, 
C august, se deschide din nou

• Pentru tragerea obișnuită 
săptămînailă LOTO de mllne, vi
neri, 7 august ASTAZI se mai 
pot procura bilete cu numerele 
favorite ale fiecăruia. Răznîne va
labilă axioma : NUMAI CINE 
JOACA POATE ClȘTIGA I
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AL UNIVERSITĂȚII CRAIOVA
murit intr-o oarecare măsură 
asupra valorii fotbalului por
tughez, cu care ne vom con
frunta în luna septembrie, 
ciuda ocupării ultimului 
(datorită numai neșansei 
loviturile de la 11 metri 
în primul meci Belenenses 
ratat intrarea in finală.
cauza acestei clauze a regula
mentului, Cerno More Varna 
înscriind mai multe penal- 
tyuri), echipa portugheză a lă
sat o bună impresie numero
șilor spectatori și tehnicieni 
prezenți la fața locului. Prac- 
ticînd un joc in viteză, cu o 
tehnică de invidiat și cu o 
dinamică ce cuprinde toate 
atributele fotbalului modern, 
Belenenses ne-a demonstrat că 
vom avea de înfruntat un ad
versar redutabil, în echipa 
Chaves, despre care ne-am in
format că a fost una dintre 
revelațiile campionatului.

Iată de ce, în zilele urmă
toare, prin antrenamente și 
jocuri de verificare, intențio
năm să atingem un stadiu cît 
■nai înalt de pregătire, pe toa
te planurile. Avem în program 
mai multe întîlniri, printre, 
care și participarea la „Cupa 
Drobeta”. Vrem să ne prezen
tăm la startul campionatului 
bine puși la punct, să pășim, 
cum se spune, cu dreptul, ast
fel ea Ia ora primului meci eu 
Chaves, dc la 16 septembrie, 
să fim gata a înfrunta eu suc
ces echipa portugheză”.

DIN EȘALOANELE INFERIOARE
După perioada intensă de pre

gătiri de la Bistrița, marți du- 
pă-amlază, în Giulești, Rapid 
și-a făcut prima apariție publi
că în fața propriilor suporteri, 
evoluînd — intr-un - meci a- 
mical internațional — în com
pania formației egiptene Arse
nal Cairo. în condițiile concu
renței cu atractivul cuplaj de 
pe stadionul Steaua, în tribu
nele vechii potcoave de lingă 
pasajul Grant s-au adunat to
tuși peste 5 000 de spectatori, 
dintre cei mai fideli susținători 
ai clubului feroviar, dornici 
să-și vadă la lucru favoriții, să 
afle direct de la sursă toate da
tele legate de situația la zi a 
echipei, să-i cîntărească eu un 
ceas mai devreme posibilitățile 
și șansele în noul sezon com- 
petițional, al cărui start se va 
da destul de curînd.

Să vedem, așadar, cum
prezintă Rapidul la ora actua
lă. Față de sezonul trecut, lip
sesc acum Manea (plecat la 
Gloria Bistrița), I. Marin (la 
S.C. Bacău), Pistol (rechemat 
de Steaua, de la care fusese 
împrumutat), Țîrban (reîntors 
la U.T.A.) și Șt. Popa (care 
nu s-a prezentat încă la pre
gătiri). în fapt, echipa giuleș- 
teană a pierdut cel puțin pa
tru dintre titularii ei, ceea ce 
— după cum am putut consta
ta — se resimte sensibil în e- 
voluția sa de ansamblu.

Din vechiul lot au rămas 
portarii Mânu și Toader, Mari
nescu, Grigore, Matei, Bacoș, 
Drăghici, Goanță, Tănase, Puș
caș (care și-a făcut marți o 
mult aplaudată și promițăto’a- 
re reintrare după lunga sa ab
sență), Țîră și Damaschin II.

Dar care sînt noii veniți ? 
Viorel Radu (de la Politehni
ca Iași), Mânu (de la Victo-

„Sintem deficitari îndeosebi U 
jocul in atac, recunoștea Vio
rel Kraus (care este în conti
nuare antrenor principal, aju
tat fiind de Necula Rădu- 
canu). dcscurcindu-nc cu greu 
iu fața apărărilor aglome
rate. Greșim, de asemenea, uc- 
perniis de mult in fazele de 
finalizare, unde resimțim încă 
lipsa unui vîrf bătăios, eu un bun 

joc de eap, a unui adevărat om 
de gol. Pe de altă parte, tre
buie spus eă incă pierdem 
mingea prea ușor și o recupe
răm greu. Conșlicnți de toate 
aceste lipsuri, vom acorda o *- 
tenție sporită în pregătire or
ganizării jocului, creșterii di
namicii jocului, 
presingului colectiv, 
schemelor de atac 
firii finalizării”.

în privința 
„unsprezecelui” de 
re se va lua startul în campio
nat, soluția care se impune, cel 
puțin deocamdată, este aceea a 
folosirii scheletului vechii e- 
chipe. Ceea ce nu va însemna 
însă că titularii de pînă acum 
ai posturilor — unii dintre ei 
la fel de necunoscuți cu un an, 
doi sau trei în urmă — au asi
gurată oricum prezența în for
mație. Noilor veniți li se ofe
ră, la rîndul lor, șansa titulari
zării. dar. așa cum afirma Vio
rel Kraus, „ci trebuie să do
vedească, prin munca și reali
zările lor, eă merită acest cre
dit”.

Fără îndoială, noul start în 
campionat nu se anunță deloc 
ușor pentru atit de populara 
echipă din Ciulești. Dar Rapi
dul a mai trecut prin aseme
nea momente și le-a depășit în 
cele din urmă cu bine. Sintem 
convinși că, prin acțiunea con
jugată a conducătorilor acestei 
echipe — care sînt mereu ală
turi de ea și se îngrijesc șă-i 
asigure condiții dintre cele mai 
bune —, a antrenorilor și ju
cătorilor, cu concursul larg al 
suporterilor — care trebuie să 
manifeste răbdare și înțelegere 
—, Rapidul poate învinge ac
tualele sale slăbiciuni, 
te 
cu 
ție

ria), Coman (de la Gloria Bis
trița), Bolea (de la Steaua), 
Curclea (de la I.C.I.M. Brașov), 
Vameșu (de la Electrica Titu), 
Ghinea (de la Laromet), Teo
dorescu (revenit de la U.T.A.) 
și portarul Ghimboașe (revenit 
de la Minerul Gura Humoru
lui). Dintre ei, puține nume 
cunoscute. Ca și în anii tre- 
cuți, în imposibilitatea efectuă
rii unor transferări mal sonore, 
Rapid apelează din nou la ti
neri jucători din eșaloanele in
ferioare, cu speranța că ei — 
sau măcar o parte din ei — 
vor confirma încrederea acor
dată. Sînt însă si în cazul de 
fată îndreptățite toate aceste 
speranțe, vor putea proaspeții 
veniți sub culorile feroviare să 
întărească rîndurile Rapidului, 
să-i înlocuiască — la un ran
dament cit de cit apropiat — 
pe vechii titulari plecați ? Du
pă cele văzute marți după-a- 
miază, ni se pare încă greu de 
dat un răspuns afirmativ. Nu 
este însă cazul nici să cădem 
în păcatul scepticismului. Să 
nu uităm, totuși, că echipa giu- 
leșteană se afla abia Ia al trei
lea joc de verificare și încă un 
joc foarte dificil, cu un adver
sar în mare progres și destul 
de tenace. Să nu uităm, de a- 
semenea, că acest joc a fost 
considerat și folosit ca un bun 
prilej • pentru rularea întregu
lui efectiv de jucători, pentru 
încercarea mai multor soluții 
pe posturi și compartimente. 
Să nu ignorăm nici faptul că 
din teren a lipsit — fiind acci
dentat — V. Radu, în care 
antrenorii își pun mari spe
ranțe ca vîrf de atac (ceea 
ce a lipsit și lipsește cel mai 
mult Rapidului), propunindu-și 
în acest sens să se ocupe spe
cial de pregătirea lui. Să ți
nem, în fine, seama că valoro
sului Pușcaș îi mai trebuie un 
timp pentru a reveni pe deplin 
la capacitatea sa- de joc dina
inte de accidentare.

Din discuțiile cu conducătorii 
și antrenorii echipei am des
prins ca pozitiv faptul că 
principalele ei slăbiciuni în 
joc sînt cunoscute și se depun 
eforturi pentru înlăturarea lor.

Frumoasă Și deopotrivă apre
ciabilă performanța Universi
tății Craiova, prin ocuparea 
primului loc la recentul tur
neu de la Varna. Intr-o com
panie puternică (au fost pre
zente formațiile Belenenses, 
pe locul 4 in campionatul 
Portugaliei, Ț.S.K.A. — Sredeț 
Sofia, campioana Bulgariei și 
totodată deținătoarea Cupei 
țării, și Cerno More Varna), 
fotbaliștii craioveni au jucat 
finala mare, dispunînd cu 1—0 
de Cerno More Varna, prin 
golul marcat de Gică Popescu, 
și intrînd astfel în posesia 
trofeului, „Cupa Varna”. In 
intilnirea de debut, Universi
tatea a dispus de Ț.S.K.A.- 
Sredeț Sofia cu 2—1 (1—1),
golurile învingătorilor fiind 
marcate dc Rada (din 11 m) 
și Vancea. în linii mari, în 
ambele jocuri, antrenorii C. 
Oțet Și N. Zamfir au folosit 
formația : Lung — Negrilă, 
Săndoi, G. Popescu, Weissen- 
bacher — Ad. Popescu. Rada, 
Irimescu, Ciurea — Vancea, 
Geolgău. Au mai jucat : 
Cioroianu, Stoica, Badea și 
Ghiță. Pentru locurile 3—4 s-au 
întîlnit T.S.K.A.-Sredeț Sofia 
și Belenenses, partida termi- 
nîndu-se la egalitate. Prin 
departajare, în urna lovituri
lor de la 11 metri, formația 
sofiotă a obținut victoria.

„A fost un turneu foarte 
util — spunea antrenorul C. 
Oțet —, meciurile de la Var
na oferindu-ne posibilitatea să 

i, în compania unor ad- 
puternici, capacitatea 

de joe a echipei noastre, atît 
în perspectiva noii ediții de 
campionat, cit, mai ales, a 
meciurilor din primul tur al 
Cupei U.E.F.A., în eare vom 
iniîlni formația portugheză 
Chayes. Prezența la turneu a 
formației Belenenses nc-a tă

Iii» uiri 
probăm, 
versari

I
I
I
I
I
I
I
I

PLENARA ANTRENORILOR
IHi(l:I!EȘIIM

Limi 10 august. la ora 16, în 
Sala I.S.B. (din strada Berzei) 
va avea loc plenara antre
norilor DE FOTBAL din Bucu
rești și Sectorul Agricol ilfov, in 
vederea reluării activității com- 
petlționale din sezonul 1987—11983. 
Vor fi prezenți antrenorii, ins
tructorii. delegații echipelor și 
reprezentanții cluburilor și aso
ciațiilor sportive cu secții de 
fotbal, membrii comisiilor de 
fotbal ațe sectoarelor Capitalei.

A STEAUA"

i dintre 
arts (R.D. 
la un bun 
tm alert, 
Si ambiție 
vorba de 
europeană 
echilibru, 

ti, nimeni 
Intilnirea 

l de 0—0, 
ibele for- 
i gol, dar 
câ porta- 
hold s-au 
ații criti- 
prevedea, 
mult su- 
i, a do- 

fundașii 
erenului), 

echipei 
extrem 

rul e că 
lai repe- 

prece- 
. .rts a 
uit peste 
Ș’.C. Bru-

i atacuri
Lăcătuș 

îte poar- 
ibilă, in 
arul oas- 
ificultate 

Hagi, 
Stînga- 

1 Iui, de 
expediată 
ea s-o 
șutul a- 
tnin. 45, 
rnic din 
r Wien- 
I.

La reluare. Steaua a 
proape de gol. chiar în 
cînd PițurCă a deviat 
cu capul. în bară. Steaua a în
ceput să domine dar suturile 
treceau pe lingă poartă; in min. 
71 se remarcă Stîngaciu. apoi 
în min. 74 e rîndul lui Wien- 
hold. pe care în min. 75. la 
șutul lui Hagi. îl salvează din 
nou bara. In min. TI și 78, 
Schniirer și Fischer, singuri cu 
Stîngaciu au ratat mari ocazii. 
Final dramatic, oaspeții se 
apără pe două linii si rezistă 
mingea trimisă de Boloni (min. 
90) trecînd milimetric pe lingă 
bară. Scorul a rămas astfel alb 
si urmau să decidă loviturile 
de la 11 metri. Au executat, in 
ordine: Hagi 1—0. Hause 1—1, 
Iovan (respinge portarul). 
Wawrzyniak 1—2, Rotariu 2—2, 
Bennert (apără Stîngaciu). Be- 
lodedici 3—2. Wittke 3—3, Ba- 
lint 4—3 
eiu 5—4. 
tarii. în 
Schniirer
Schneider 7—7, Pițurcă șut pe 
linsă poartă. Steinfurth înscrie 
și 8—7 pentru Vorwărts.

Arbitrul I. Igna, ajutat la 
linie de R. Petrescu si D. Pe
trescu. a condus formațiile :

STEAUA: STÎNGACIU — Io
van. Bumbescu, BELODEDICI. 
ROTARIU — Bălan. Majaru 
(min. 63 Balint). HAGI, Boloni 
— Lăcătuș (min. 63 Buțerchi), 
Pițurcă.

F. C. VORWARTS; WIEN- 
HOLD — Schneider. Roth, 
HAUSE Wawrzyniak — Vogel 
(min. 60 Fischer), BENNERT, 
Schulz (min. 52 Schniirer), 
Wittke — Kuhlee (min. 67 
Duckert). STEINFURTH.

fost a- 
min. 47, 
balonul.

Fischer 4—4. Stînga- 
Wienhold 5—5 (por- 

replică!). Bălan '6—5.
6—6. Boliini 7—6,

in 
loc 
la
a 

din

se

Gh. Nrt

Eaiircatclc „("-ului - proaspete divizionare B

SERIA A X-a: MINERUL BAIA SPRIE
CÎȘTIGATOAREA UNEI

• Asociația sportivă activează 
pe lingă întreprinderea minieră 
Baia Sprie. A fost înființată în 
anul 1923. « A activat in Divizia 
B în ediția 1874—1975 • A acti
vat in Divizia C în perioadele 
1970—1674 șl 1975—1987 • Preșe
dintele de onoare al asociației : 
loan Izvoran • Președintele aso
ciației : Vasile Teodorescu •
Președintele secției de fotbal : 
Gabriel lancu O Antrenori : Pe
tre Aldescu. Iustin Balaj • Sta
dion propriu ; capacitatea tribu
nelor : 5000 locuri o Virsta medic 
a echipei : 23 ani și 5 luni • 
LOTUL : coama, Jager — por
tari ; ștefan Dărăbuș, nea, Je- 
can, XJță, Armașu, Moise, Vas — 
fundași : Miclos. Mociran. Silaghl,

f. C. BRUGES

Disputată pe o căldură greu 
suportabilă chiar si în tribune, 
intilnirea pentru locurile 3—4 
a adus față-n față pe F. C. 
Bruges și Den Bosch. La capă
tul unei partide modeste, pe 
alocuri plictisitoare. salvată 
doar de numărul golurilor mar
cate (6 la număr), victoria a 
revenit jucătorilor belgieni cu 
scorul de 4—2 (2—0). De la în
ceputul jocului fotbaliștii de la 
F. C. Bruges atacă ceva mai 
consistent si. prin micuțul, dar 
finul tehnician numit Degryse. 
deopotrivă constructor si rea
lizator. îl pun mereu în difi
cultate pe portarul J. van Grins
ven. După cîteva bune situații 
irosite în prima treime a me
ciului. iată eă scorul este des
chis. in min. 29. Ia capătul li
nei acțiuni personale a lui DE
GRYSE, încheiată cu un șut 
plasat. Același jucător. în min. 
42. este angajat cu o minge in 
ailincime. face o cursă solitari 
de 40 m. scoate portarul si ex
pediază balonul în poarta goală.

La reluare tot formația bel
giană punctează din nou. mă- 
rindu-și avantaiul. pe tabelă. 
Era minutul 47, cînd Degry- 
se trimite • subtilă pasă eu 
călciiul spre BRYLLE, care pă
trunde singur si înscrie plasat. 
La 0—3. Den Bosch are cîteva 
zvicniri de orgoliu si după ce 
Grin (min. 53) ratează o lovi
tură de la 11 m. în minutul 
următor reușește să reducă din 
handicap prin GOSGENS, min
gea deviind din bară in plasă. 
Tot olandezii marchează din 
nou, in min. 68, prin KRUZEN.

GRUPE PUTERNICE
Snakovszki. Miriută. Motoc — 
mijlocași : Roatiș. Hotico. Sele- 
gian. Gaiu — înaintași • Gol- 
geterul echipei : Hotico — 13 go
luri • în cadrul echipei s-a îm
binat armonios experiența jucăto
rilor mai vîrstnlcl (Dărăbus Ilea, 
Miclos, Moclran) cil elanul 
celor mal tineri (Selegian. Roa- 
tiș. Ștefan. Silaghl). Compo- 
nenții el au o bună pregătire fi- 
zieorpsihică. De remarcat că în 
etapa a 22-a Someșul Satu Mare 
avea un avan de 5 puncte față 
de Minerul, iar în final rolurile 
s-au schimbat, Minerul devan- 
sînd-o pe principala sa adversa
ră cu 4 puncte ! Echipa a pri
mit un sprijin real din partea 
organelor locale din Baia Sprie.

VICTORIA BUCUREȘTI
Astăzi, intr-un prim Joc din se

ria celor de pregătire in vederea 
începerii noii ediții a campiona
tului intern șl al debutului în 
„Cupa U.E.F.A.”, echipa Victoria 
București întâlnește — pe stadie-

efectuării 
Însușirii 

și imbunălă-

configurației 
bază cu co

se poa- 
fortifica din mers, debutind 
bine în cea de a 70-a edi- 
a campionatului.

Constantin FIRÂNESCU

ARSENAL CAIRO
nul propriu din incinta BarcuM 
sportiv Dinamo — formația Ar
senal Cairo dștigătoarea „Cupei 
Egiptului”, afflată în turneu Sn 
țara noastră. Meciul va toetope 
la ora 18.

ACUM, VARA? !<•

LAUREAȚII TURNEULUI 
ciștigătoare: F.C. VOR- 
WĂRTS (R.D. Germa
nă) ; 2. Steaua, 3. F.C. 
Bruges (Belgia); 4. 
Den Bosch (Olanda), 
cel mai tehnic jucător: 
HAGI (Steaua).
cel mai bun portar : 
WIENHOLD (Vor- 
wârts).
golgeterul turneului : 
DEGRYSE (F.C. Bru
ges).
Cupa Fair-play 
tru cea mai 
echipă : DEN

pen- 
sportivâ 
BOSCH.

egalării si,Simțind pericolul 
implicit, al departajării prin e- 
xecutarea penaltyurilor, jucă
torii belgieni încearcă desprin
derea si o reușesc, in min. 72, 
cînd L. VANDERLEST expediază 
un șut „bombă”, de Ia circa 3# 
m, balonul oprindu-se la vin
ciul porții olandeze, F. C. Bru
ges obținînd astfel locul al trei
lea în clasamentul primei ediții 
a .Cupe’ Steaua”.

Arbitrul G. Ionescu. ajutat la 
linie de M. Salomir si I. Cră- 
ciunescu. a condus formațiile :

F. C. BRUGES: Jensen — 
Beyens (min. 30 Hinderycks), 
Tew, Broos, Varnryck — BRYL- 
LE (min. 67 L. VANDERLEST), 
Vereycken. DEGRYSE, Grese 
(min.” 46 Qverter) — Goyvaerts, 
ROSENTIIAL.

DEN BOSCII: J van Grinsven
— Hoern. Brood. Eck, Bijnen
— GOSGENS, Lunden, KRU- 
ZEN — M. van Duuren (min. 
46 Benkers), Grin (min, 62 Mie- 
len), Steinmann (min. 32 Kaiser).

Gheorghe NERTEA

de vorbă cu acest pasionat 
Nicolae Pi.ștea, printre mul
te altele ne spunea că acti
vitatea lui începe de 
primele ore ale 
că ------
are 
tot _ 
ceva de făcut cu o grupă 
sau alta de copii, că in 
concediu nu mai știe de 
cînd n-a mai fost, eâ „a- 
eum, vara, cînd copiii sînt 

degrevați de orice 
altă activitate, pu
tem să lucrăm cu 
ci oricit de mult, 
putem organiza 

selecții și multe 
i pentrti vîrs.

uită 
casă, 

timpul

accente!

A sunat din nou telefo
nul I Ca și anul trecut, ca 
și acum doi ani... Aceeași 
voce, același început de 
dialog : „Știți, organizăm
și în această vară „Cupa 
Tirnavelor”, competiția
noastră Ia care am invitat 
și cîteva echipe de copii 
din alte orașe”.

Anul trecut am fost la 
Mediaș. Și ne-am convins 
de adevărul spuselor lui 
Nicolae Pi.ștea, o- 
mul care de multă 
vreme se ocupă cu 
tragere de inimă 
ca în prima lui
tinerețe, de creșterea 
piilor divizionarei B Gaz 
Metan. Este, oare, chiar 
întîmplător fBptul că 
această echipă a devenit o 
formație stabilă în eșalonul 
secund al fotbalului nostru, 
elasîndu-se printre frunta
șele seriei a Il-a? Sigur, 
«na dintra explicați
ile bunelor reaultate ră- 
mîne preocuparea atentă a 
organelor locale ale Media
șului față de această echi
pă, dar și strădaniile aso
ciației Gas Metan de a-șl 
împrospăta mereu garnitura 
cu jucători' tineri, de real 
talent, veniți pe „filiera" 
pepinierei proprii. Iar acolo 
jos, la bază, se află unul 
dintre oamenii dărulți trup 
și suflet muncii anonime cu 
copiii și juniorii.

Cînd am stat pe îndelete

la
! dimineții, 

uneori că mai 
familie, că 
se găsește

vaste i 
întreceri 
ta lor, pe eare ei le caută, 
le vor, putem si ne dăm 
seama de toate calitățile pe 
care le au și pe eare le 
putem apoi cultiva”.

Acum, vara...
...Cînd copiii sînt degre

vați de orice activitate. 
Iată un adevăr pe eare pu
tini dintre antrenorii eare 
lucrează în sfera eelui mai 
mare eșalon al fotbalului ii 
mat lan în considerație, ei, 
antrenorii, fiind primii care 
pornesc spre plajele mării 
sau cărările munților! Da
că ar fi procedat așa Ion 
Costea, Ioan Kluge sau 
Nicolae Gorgorin, Franeise 
Fabian sau Leonte Ianov- 
schi, niciodată n-ar fi a- 
juns ei antrenori emeriți.

Lourențiu DUMITRESCU

■

T*a Cluj-Napoca, formaițlia tocailâ, 
Universitatea, a Întâlnit, 
partidă amicală, echipa 
F. C. Vorwârts din 
Germană. G«2de&e au 
cu scorul de <—i «a—0) 
golurile marcate de Cadar 
2). Meszaroș (99) șl 
(55 și 57). Pentru oaspeți a

Intr-o 
secundă 
R. D. 
ctștigat 

prin 
(min 

Clmpeanu 
1n-

scris Neupart, din lovitură de 
la 11 m, în min 86. Universitarii 
au aJtntat următorul „11": msko — 
Meszaroș, Ciocan, Neamțu, Do- 
brotâ — L. Moldovan, Mutual, 
Bucur, Biro — Cadar, Boeriu. 
Au mal jucat : Caval, Pojar, Te- 
odorescu, Clmpeanu n, Popiei», 
Feșnlc. (I. LESl’UF, eoresp.).



Dopa turneul de volei feminin de la focșani

COMPORTARE PROMIȚĂTOARE 
A JUNIOARELOR NOASTRE

Timp de trei zile, în sala 
sporturilor Vrancea din Foc
șani , s-a desfășurat un tur
neu international feminin de 
volei, la care au participat pa
tru echipe: România — juni
oare, România — tineret. 
U.R.S.S. — junioare și Hidro
tehnica Focșani. îmbucurător, 
acest turneu a fost cîștigat de 
către reprezentativa noastră de 
junioare, care a învins toate 
adversarele: cu Hidrotehnica
3—0, cu România tineret 3—2, 
cu U.R.S.S. — junioare 3—2. 
Bineînțeles, cea mai disputată 
și concludentă a fost partida cu 
reprezentativa similară a 
U.R.S.S., scorul pe seturi do
vedind clar echilibrul de for
te : 3—2 (10, —9, 15, —12, 11).

Arătind că sextetul de bază 
folosit a fost Alina Pralea, FIo- 
rica Tănăsie, Cristina Pirv, 
Dana Sîngeorgean, Carmen Ti- 
tiliue, Mădălina Ciorbaru (au 
mai jucat Daniela Bumbăcilă, 
Daniela Gîlcă și Cristina Bu- 
zilă), lată și părerea antreno
rului principal T. Stanimires- 
cu referitor la turneu : „Ne-a 
bucurat și pe noi succesul, cu 
atît mai mult cu cit n-am ali
niat cea mai bună echipă din 
cauza unor accidentări sau 
plecări la alte loturi (n.r. au 
lipsit Corina Holban, Anca 
Gheorghe și Felicia Popescu).

POVESTEA
(Urmare din pag. 1)

și pe serviciul lui, și pe cel 
al partenerului de joc. Lucru 
care nu e la îndemîna unui 
„apărător" exclusiv. De altfel, 
bilanțul său este grăitor. La 
C.E. 1987, din 21 de partide 
jucate (7 la simplu, 13 la echi
pe. și 1 la dublu) a cîștigat 
15 (71,49 la sută). La simplu: 
cu Bergersen (Norvegia) 2—0 
(14, 10), cu Stepanek (Ceho
slovacia) 2—0 (19, 16), cu Ne
meth (Ungaria) 21 (—16, 12, 
10), cu Kadiri (Suedia) 2—1 
(14, —11, 9), cu Mazunov
(U.R.S.S.) 2—1 (18, —19, 17), cu 
Tcrsell (Suedia) — semifinală 
— 2—0 (11, 17), cu Saive (Bel
gia) — finala — 2—1 (—16,
16, 19).

Daniel Cioca este produsul 
bogatei pepiniere a Clubului 
Sportiv Municipal Cluj-Napo- 
ca, cunoscută de ani și ani 
pentru insistența cu care cau
tă, găsește și pregătește jucă
tori valoroși, prezenți în pri
mele locuri ale competițiilor 

CENTRUL DE PREGĂTIRE OLIMPICĂ
(Urmare tin pap I)

barei și a celor... dar cine mai 
știe oare cite kilograme î O 
clipă doar, pentru că mușchiul, 
sau psihicul, sau poate amîn- 
două — și sigur este așa — 
au învins bara de oțel, grea a 
naibii... Czanka face genu
flexiuni cu 220 de kilograme. 
Fără să crîcnească. Vlad se 
luptă Și el, cu 280. Se mun
cește pentru forța picioarelor, 
care. întărite bine, ajută la 
realizarea performanțelor. Be- 
cheru a ridicat periodic, în 
tot timpul petrecut de noi la 
sală, greutăți mai mici. între
băm de ce. „Ieri a reușit un 
antrenament foarte bun. As
tăzi, menajăm genunchii și lu
crăm mai ușor". (Ș. Achim). 
La care Constantin Dumitru, 
antrenorul secund al lotului, 
adaugă : „Lucrăm individuali
zat, pentru că fiecare sportiv 
are propria sa construcție psi
hică. în final, doar rezultatul 
trebuie să fie același : meda
lia !“ Mii de tone ridicate. 
Este o muncă titanică. Antre
norii știu foarte bine semni
ficația cifrelor. Ca și elevii 
lor. Vedete ? „Nu avem. Toți 
sînt valoroși, altfel nu ar fi 
aici. Actele de vedetism sînt 

Partida eu reprezentativa 
U.R.S.S. a fost de mare luptă, 
fetele noastre reușind să se 
impună printr-un plus de am
biție, știind să se mobilizeze 
pentru rezultat. în compania 
junioarelor sovietice, cu gaba
rit, bine pregătite și cu neaș
teptat de multe cunoștințe teh
nice, fetele noastre — din rîn- 
dul cărora s-au remarcat Ali
na Pralea și Florica Tănăsie — 
au remontat uneori cile 8—9 
puncte. Acum ne străduim să 
ne pregătim cit mai bine pen
tru „Turneul Prietenia", care 
se va desfășura începind de la 
30 august in Ungaria".

Neconcludentă încă în tur
neul de la Focșani a fost, în 
schimb, comportarea naționalei 
de tineret, care se pregătește 
pentru Balcaniadă, sub condu
cerea antrenorilor M. Gheor- 
ghiță și M. Rădulescu. Au fost 
folosite în turneu jucătoarele 
Maria Chitic, Mirela Nistor, 
Mihaela Marian, Corina Oltea- 
nu, Mirela Cazangiu, Anca Mo
canii, Cristina Anton, Alina Mo- 
canu, Aurelia Preda.

Bune arbitrajele prestate de 
C. Gogoașe, M. Ivanovici și so
vieticul G. larikov, excelentă 
organizarea „vrînceană" a tur
neului, cu merite speciale pen
tru A.S. Hidrotehnica.

Modesto FERRARINI

UNUI TITLU
europene de tenis de masă, 
gata să o ia de la capăt, cu 
alți și alți copii, cînd șirul 
victoriilor de valoare se între
rupe din indiferent ce cauze. 
Pe Daniel l-a descoperit an
trenorul Mihai Bledea, acum 
8—9 ani, cînd era elev la școa
la generală (e născut la 19 iu
nie 1971). L-a descoperit, un 
fel de a spune, pentru că nu 
juca tenis de masă, marea Iui 
dragoste fiind (mai trebuie 
precizat?) fotbalul, acest mag
net al tuturor vîrstelor, șl în
deosebi al celor mici.

Muncitor, ascultător, inteli
gent, Daniel Cioca a învățat 
tenisul de masă relativ repede, 
impunîndu-se printre cel mai 
buni copii din secția clujeană 
și mai apoi din țară. La pre
gătirea lui Daniei Cioca, ală
turi de Mihai Bledea, a con
tribuit antrenorul emerit Far- 
caș Paneth, mai ales în ce pri
vește jocul de apărare (carac
teristic Iul), combinat cu a- 
tacurl decisive, și Șerban Do
boș!, acum la conducerea sec- 

lăsate la... ușa sălii de antre
nament. Aici toți muncim. 
Chiar și noi, antrenorii, care 
nu avem răgaz nici între an
trenamente, pentru că ne preo
cupă tot ce-t preocupă pe 
băieți".

De rezolvarea micilor acci
dentări se ocupă medicul Ga
briel Ioniță, un pasionat al 
halterelor. Stntem siguri că, 
după cele văzute, halterofilii 
noștri sint capabili să reediteze 
succesele de la ultimele „mon
diale".

Să Ie urăm succes acestor 
adevărați Hercules, promițîn- 
du-le că le ținem pumnii cit 
se poate de strînși, chiar dacă 
forța noastră nu reprezintă nici 
a douăzecea parte (oare ?!) din 
a lor.

Impresionați peste măsură de 
duritatea antrenamentelor de 
haltere, care se desfășurau to
tuși într-o atmosferă degajată, 
am Intrat alături, în sala de 
gimnastică. Micuțele sportive 
se pregătesc, și ele, pentru tes
tul lor r „Concursul Prietenia" 
(Baia Mare, 14—16 august). A- 
dică foarte curînd. De aceea, 
au loc ultimele retușuri. Fete
le se încruntă și execută. Iată, 
a sărit Mirela Pasca, La bîr- 
nă nu se dezechilibrează deloc

BASCHETBAL'ȘTU CĂDEȚI AU CÎȘTIGAT
TURNEUL DE LA OLSZTYN (Polonia)

VARȘOVIA, 5 (Agerpres), — 
Turneul internaționali de baschet 
pentru cădeți de la Olsztyn (Polo
nia) s-a încheiat cu succesui re
prezentativei României, care a to
talizat ta atașamentul final 6 p. 
fiind urmată de prima solecțio-

DE PE TERENURILE DE TENIS
TURNEUL de la Hilversum (O- 

landa) s-a încheiat cu finala 
probei de dublu, în care pere
chea Miloslav Mecir (Cehoslova
cia) — Wojtek Fibak (Polonia) a 
dispus cu 7—6, 6—7, 6—2 de cu
plul olandez Johan Vekemans — 
Tom Nljssen.

IN PRIMUL tur la Kitzbuehel 
(Austria), austriacul Thomas 
Muster l-a învins cu 2—6, 6—4,
6— S pe australianul Cari Limber-
ger, iar italianul Claudio Pisto- 
lessl l-a eliminat cu 6—3, 6—4 pe 
spaniolul Fernando Luna. Alte 
rezultate: Skoff (Austria) —
Wahlgren (Suedia) 6—4, 6—4 ;
Steeb (R.F. Germania) — Stadler 
(Elveția) 6—3, 6—4 : Bimer
(Cehoslovacia) — Arese (Spania)
7— 6, 6—3 ; Stlndstrom (Suedia) —

EUROPEAN
țiel C.S.M. Cluj-Napoca. Locul 
4 în clasamentul anual al ju
niorilor, categoria I de clasi
ficare obținută în anul 1986, 
cînd a ocupat locul 4 în „top“- 
ul intern, campion național cu 
echipa C.S.M. Cluj-Napoca 
(1987) în chiar anul promovă
rii sale în echipă — iată re
zultatele obținute pe plan in
tern, care l-au adus în lotul 
național.

Fiu de muncitor (tatăl — 
Gheorghe și mama — Sabina, 
lucrează la Cooperativa „Mun
ca Invalizilor"), Daniel este un 
tînăr harnic, corect, modest, 
gata să-și ajute colegii, bucu- 
rîndu-se de bune aprecieri și 
ca elev al Liceului „Nicolae 
Bălcescu" din Cluj-Napoca, 
unde tocmai a trecut în clasa 
a Xl-a, după examenul de 
treaptă susținut în preajma 
„europenelor" care l-au adus 
titlul.

îi dorim In continuare noi 
și mari succese, prin aceeași 
muncă fără preget și recuno
scuta-! modestie.

Florentina Cîmpureanu, iar la 
paralele lucrează Lăcrămioara 
Filip. Antrenoarea federală Ro- 
dica Apăteanu, prezentă în 
sală, ne spune : „Este cunos
cută de-acum tăria acestor con
cursuri, Ia care vin speranțele 
tuturor țărilor socialiste. Ca 
gazde, vom concura cu două 
echipe. Va fi greu, dar spe
răm să ne apropiem și noi de 
rezultatele... senioarelor, de la 
europene". Fetele sînt ambi
ționate de ideea „prinderii" 
primei echipe. Se desprind 
cîteva nume care au mai fă
cut parte din reprezentativa 
de junioare a țării : Gabriela 
Gheorghe, Luminița Zăvod sau 
Liliana Stanciu. Cele mai mici 
își cer dreptul. Joi (n.r. astăzi) 
este programat un concurs de 
verificare, care va definitiva, 
probabil, echipele. Antrenorii 
care se ocupă de pregătirea 
fetelor — și care toți, la ora 
vizitei noastre, erau în sală, 
preocupați fiecare de grupa ce 
o avea în primire — sînt : 
Elena Ceampelea-Lixanflru, 
Rodica Cheșa. Constantin Pe
trescu. Mihai Săndulescu, Pe
tru Ioan, Marcela Fumea, ul
tima fiind coregraf.

Convinși că gimnastica noas
tră feminină are urmașe de 
nădejde, sîntem alături de a- 
ceste gingașe vlăstare în difi
cila întrecere care le așteaptă. 

nată a Poloniei — 5 p, Suedia — 
I p șl Polonia B — 3 p.

In cadrul turneului, echipa ro
mână a obțin,uit trei victorii, ta- 
treotad cu 99—70 (51—25) Polonia 
B, ou 94—72 (42—47) Polonia A și 
eu 76—68 (33—39) formația Suediei.

McNamee (Australia) 1—6, 6—4,
7—6.

LA STRATOS MOUNTAIN 
(S.U.A.), Tim Mayotte l-a învins 
cu 6—2, 3—6, 6—3 pe Todd Wlt- 
sken, iar Slobodan Zivojinovicl 
l-a eliminat cu 6—4, 6—1 pe Ed
die Edwards. Alte rezultate : 
Chip Hooper — Brad Drewett 
6—4. 6—5 ; Danie Visser — Eric 
Winogradsky 7—5, 7—6.

IN TURNEUL FEMININ de la 
San Diego, iugoslava Sabrina Go- 
les a intrecut-o cu 6—3, 6—1 pe 
americanca Debbie Spence, lar 
italianca Laura Garrone a cîști
gat cu 6—4, 6—3, la Niege Dias 
(Brazilia).

IN URMA rezultatelor înregis
trate in turneul de la Washington, 
în clasamentul general al „Mare
lui Premiu" continuă să con
ducă suedezul Mats Wilander, cu 
2 786 p, urmat de cehoslovacul 
Ivan Lendl — 2 581 p, suedezul 
Ștefan Edberg — 2 543 p, ceho
slovacul Miloslav Mecir — 2 344 p, 
vest-germanul Boris Becker — 
1718 p, americanul Jimmy Con
nors — 1 604 p, australianul Pat 
Cash — 1 448 p șl francezul Yan
nick Noah — 1 253 p.

• In mai multe grupe s-au 
incheiat meciurile Cupei de va
ră „Inter-Toto". în grupa I, pe 
primele locuri s-au clasat F.C. 
Carl Zeiss Jena și G.F. Aarhus, 
cu cite 7 p (departajate la gola
veraj : 10—6, respectiv 7—6); In 
grupa a doua: Pogon Szczecin 
cu 10 (golaveraj 20—6 din 6 me
ciuri!); In grupa a treia: Wis- 
mut Aue 8 p; ta grupa a șaptea: 
Etir Trnovo și Ruda Hvezda 
Cheb cu cite 7 p (prima avînd 
un golaveraj m.al bum, 13—7, față 
de 7—7). In cadrul acestei com-

PROCESUL VA AVEA LOC
Se petrece, nu-i doer opinia noastră, un fenomen curios în lu

mea fotbalului, legat de ceea ce ne-am obișnuit să numim „dra
ma de pe HeyseV : pe măsură ce evenimentul se îndepărtează 
in timp (reamintim că finala C.C.E. Liverpool — Juventus 0—t 
a avut Iod la 9 mai 1985) implicațiile lui cresc. „S-ar părea, co
menta recent președintele U.E.F.A,, francezul Jacques Georges, 
că sîntem pe pufictul de a face din Heysel o obsesie, dar lucru
rile nu stau așa. E de datoria întregului fotbal european să ma
nifeste, în continuare, o vigilență sporită, să ia toate măsurile, 
preventive sau active, pentru ca huliganismul să dispară din 
stadioane. Trebuie să fim conștienți că orice recrudescență a lui 
riscă să pună în pericol însăși esența fotbalului". Privită în an
samblu, problema aceasta (proprie profesionismului din țările oc
cidentale) pare să fie încă mal complicată, ieșind tot mai .mult 
din sfera polițiștilor și intrînd în cea a sociologilor, desemnați să 
descifreze bizarele și tristele mecanisme în virtutea cărora, dc 
exemplu, un așa-zis suporter al echipei, olandeze Den Haag își 
permitea să afirme, firește șl „pozînd", că „pe noi nu fotbalul 
ne deranjează, cit societatea pe care o reprezintă. Pe ea o urim. 
ca să nu zic că urim totul !u

Revenind la Heysel, să spunem că există nădejdi că se va face 
dreptate, în sensul. în care, după mai bine de doi ani de tergi
versări și „chițibușuri" judiciare, 26 de cetățeni britanici im
plicați în violențele din mai. 1985 vor fi predațl Belgiei în vede
rea judecării. Camera Lorzilor, instanța judiciară supremă în 
Anglia, a validat cererea belgiană de extrădare și numai veto-ul 
declarat de Home Office (ministerul de interne) ar mai putea 
împiedica traducerea celor 26 de huligani (a căror culpă a fost 
dovedită în afara oricărui dubiu) în fața unui tribunal belgian. 
Numai că după luările de, poziție ale lui Douglas Hurd, secre
tarul organismului amintit, refuzul e puțin probabil.

Dacă extrădarea se va confirma, ziarele britanice susțintnd-o, 
huliganii vor fi încarcerați la Louvain, Ungă Bruxelles, unde 
vor rămîne pînă la încheierea procesului. A unui proces care, 
dată fiind gravitatea cazului, riscă să se prelungească, după 
cum acuzații riscă să primească o pedeapsă de pînă la 10 ani. 
în afara cetățenilor britanici, vor mai compărea în instanță și 
trei belgieni, doi ofițeri dc jandarmerie, șl Francois Roosens. 
fostul secretar al federației de fotbal, inculpați pentru „omuci
dere Involuntară".

Faptul că procesul va avea loc pare mai important, din punct 
de vedere al luptei împotriva huliganismului, decit sancțiunile 
ce vor urma. Va fi, în sfirșit, limpede că falșii suporteri vor 
avea dă ce să se teamă pe viitor.

Ovidiu 1OANIȚOAIA

TIIRNEE
INTERZONALE

DE $AH
BUDAPESTA, 5 (Agerpres). — 

In runda a 13-a a turneului in
terzonal de șah de la Szirak (Un
garia), maestrul român Mihail 
Marin, jucînd cu piesele negre, a 
obținut remiză în partida cu ma
rele maestru ungur Adorjan. E- 
galitatea a fost consemnată tn 
partidele De La Villa — Liubo- 
jevici, Vellmirovici — Benjamin, 
Andersson — Flear, Beliavski — 
Christiansen, Nunn — Salov, 
Portisch — Allan, Hj artarson a 
ciștigat la Milos, iar Bouaziz 
a pierdut ia Todorcevici, In cla
sament conduce lslandezul Hjar- 
tarson cu 10 p, urmat de englezul 
Nunn — 3,5 p. sovieticii Salov 
și Beliavski cu cite 9 p etc. Mi
hail Marin ocupă locul 10 cu 6 p.

★

BELGRAD, 5 (Agerpres). Tur
neul interzonal feminin de șah de 
la Smederevska Palanka (Iugo
slavia) a fost cîștigat de marea 
maestră sovietică Marta Litinska- 
ia, cu 11 puncte din 15 posibi
le. In urma acestei victorii, Li- 
tinskaia se califică în turneul 
candidatelor la titlul mondial. 
Pentru desemnarea celorlalte 
două șahiste calificate, Gaprin- 
dasvili, Klimova șl Levitina, cla
sate pe locurile 2—4 la egalitate, 
cu cîte 10,5 p, vor susține un 
meci de baraj.

petiții, echipa suedeză Halmstad 
a învins cu 2—0 (1—0) formația 
Ujpest Dozsa Budapesta. Albe 
rezultate: Hammarby — La Chaux 
de Fonds 2—1; Wismut Aue — 
Spartak Varna 2—2; Bellinzona — 
Dunajska Streda 2—0; Plastika 
Nitra — Lyngby 4—1 ; Norrko- 
ping — Steaua Roșie Belgrad 
0—0.
• In turneul internațional de 

fotbal de la Hong Kong, echipa 
Algeriei a întrecut cu scorul de 
2—1 (1—1) selecționata secundă
a Indoneziei.

!

atletism • La campionate
le masculine ale Angliei, de la 
Londra, proba de 200 m a reve
nit sprinterului Egis, cu 20.25, 
iar cea de aruncarea suliței lui 
Hill. cu 81,68 m. Ale rezultate : 
409 m: Redmond — 45,17; 800 m: 
Elliot — 1:48,71; înălțime : Par
sons — 2,24 m : 100 m garduri : 
Ridgeon — 13,36.

BASCHET 0 Turneul masculin 
de la Jakarta s-a încheiat cu 
victoria selecționatei R.P. Chine
ze, care a întrecut în finală, cu 
95—85 (56—41), formația Filipine- 
lor. > în cadrul Camplonatullud

Wo ultimele rezultate o
Mondiali pentru juniori ce se 
desfășoară In orașul italian Bor- 
mio. selecționata Canadei a în
vins cu 89—74 (34—30) formația
Braziliei, iar reprezentativa Ita
liei a dispus cu 80—70 (43—34) de 
formația U.R.S.S.

CICLISM • Pe velodromul olim
pic dim Moscov sportivul! sovie
tic Evgheni Turovski a stabilit un 
nou record mondial de juniori în 
proba de 200 m lansat cu timpul 

de 10,496. Vechiul record era de 
10,615 și aparținea lui Evglieni 
Dorofeev.

HOCHEI PE GHEAȚA » în 
primul meci al turneului de la 
Kiev, echipa locală Sokol a în
trecut cu 8—5 formația finlande
ză Ilves Tampere. • Desfășurat 
la FUssen, turneul dotat cu tro
feul „Thuitim und Taxis" a revenit 
echipei vest-germane Eintracht 
Frankfurt pe Main, care a între

cut în finală, cu 5—3, formația 
cehoslovacă Skoda Plșen.

LUPTE * La jocurile sportive 
africane, care se desfășoară in 
aceste zile în capitala Kenyei, 
Nairobi, s-au încheiat întrecerile 
concursului de lupte greco-ro- 
mane. In ordinea celor 10 cate
gorii, de la muscă la super-grea, 
medaliile de aur au fost obținu
te de următorii sportivi: Ashraf 
Abdel, Emad Abderahman, Shab 

an Wahab, Raifat Samdy (toți 
din Egipt); Sarr Ambrolse (Se
negal), Samy Camalu, Abdclatif 
Khalaf, Saber Gaber, Kamel 
Abdou (toți din Egipt), Mamdou 
Sakho (Senegal).

MOTOCICIJSM • Pe circuitul 
de la Donnington Park (Anglia) 
s-au desfășurat întrecerile unui 
concurs contînd pentru campio
natul mondial de motociclism vi
teză. La 500 cmc a terminat În
vingător americanul Eddie Law- 
son („Yamaha"), eu o medie 
orară de 144,350 km.


