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Paula Ivan, revelația acestui 
sezon, dublă campioană mon
dială universitară, va fi pre
zentă la Pitești

Vineri 7 august 1987 I

De azi, pină duminică, la Pitești

CEI MAI BUNI ATLEJI ROMANI
LA FINALELE DACIADEI

Stadionul „1 Mai“ 
debutează ediția

Astăzi, pe 
din Pitești 
1987 a finalelor Campionatelor 
Naționale si Daciadei la atle
tism. pentru seniori si tineret, 
cea mai importantă competiție 
internă a anului. Importanță 
care isi adaugă. în contextul a- 
cestei luni, august — cind ur
mează să se desfășoare a doua 
ediție a Campionatelor Mon
diale — dorința celor mai buni 
de a convinge selecționerii, prin 
rezultate de valoare internațio
nală. că-si- merită un loc în 
lotul României care va evolua 
la C.M. de la Roma.

De altfel, așa cum ne-a pre
cizat secretarul responsabil al 
federației de specialitate, prof. 
Alexandru Paraschivescu, pe 
listele de concurs ale întreceri
lor de la Pitești se vor afla 
toti candidate pentru ..mondia
le". ceea ce ar constitui un 
prim... record al actualei ediții, 
știut fiind faptul că în ultimii

rare au fost prilejurile cind 
lupta pentru decernarea

ani 
in 
titlurilor de campioni naționali 
s-au aflat toti performerii atle
tismului nostru. Ne așteptăm, 
deci, alături de spectatorii ur
bei argesene. obișnuiti deja cu 
marile Întreceri, să-i vedem în 
concurs pe Doina Melinte. Mari- 
cica Puică. Paula Ivan. Vali Io- 
nescu. Mihaela Pogăceanu. Mă
riei» Ucu. Florența Crăciunes- 
cu, Mariana Lenghyel, Mitica 
Junghiata, Iolanda Oanță, Nico- 
leta Căruțașu, Liliana Năstase, 
Sorin Matei. Liviu Giurgian, 
Nicu Roată, pe toți cei care — 
indiferent de categoria de vîrs- 
tă, seniori, tineret — vor lupta 
cu secundele și centimetrii 
pentru înalte performanțe.

Vineri (de la orele 10 și. apoi. 
18), sîmbătă (orele 10 și 16) și 
duminică (orele 8.30 si 16). atle
tismul românesc isi va desemna 
campionii pe anul 1987.

Reflecții după partidele de volei (f) România Italia

DIN NOU DESPRE SUPERIORITATEA VITEZEI ASUPRA FORȚEI
O Un plus de 8 cm care înseamnă mult și... nimic ® Cum se ajunge la jucătorul- 

spectator Q „Voleiul se joacă mai ales cu mintea și inima"

de volei a 
meciuri de 
se putea 
si elocvent

între foarte putinele examene 
susținute în acest an de repre
zentativa feminină 
României (doar 9 
verificare), nici că 
unul mai binevenit
— acum, cu 7 săptămîni înain
te de faza finală a ..europene
lor" — dccît cel dat zilele tre
cute, la Constanța, in fața e- 
chipei Italiei (bilanț : 3—1. 2—3, 
0—3) ! Deci, două înfrîngeri pe 
teren propriu ! Dacă ne amintim 
bine, niciodată pină la C.E. 
’85. din Olanda. ..squadra azzu- 
rra“ nu învinsese o echipă na
țională românească. A făcut-o, 
deci, cu doi ani în urmă pe 
teren neutru si. iată, o face a- 
cum pe cel al nostru. Acum, 
cînd se apreciază că aven o 
generație bună de jucătoare. 
Mister și nu prea...

Mister, pentru că cine a vă
zut cele două loturi si-a dat re
pede seama că echipa noastră 
este mult mai bine dotată fizic 
(ceea ce i-a impresionat real
mente pe tehnicienii oaspeți Bu 
Quinxia si Paolo Reale), că are 
mai multă forță de atac si po-

sibilitatea efectuării unei apă
rări la fileu greu de depășit 
(intre altele, să notăm că sex
tetele inițiale se. prezentau, ca 
medie de înălțime, astfel : Ro
mânia — 184,3 cm. Italia — 176,5 
cm ; deci un plus de circa 8 cm 
pentru fiecare 
noastră !). iar in privința me
diei de virstă valorile erau foar
te apropiate : 22,3 ani (sau 24 
ani. după înlocuirea ridicătoarei 
Szentkovics cu Dimofte). res
pectiv 23 de ani...

Nu prea mare mister, dacă a- 
nalizăm prestația celor două 
formații. în cîteva laturi im
portante — atitudinea sportive
lor Ia -antrenamente si jocuri, 
pregătirea atletică si 
componenta viteză, 
concepția tactică — 
fiind net favorizate.
ră cu aceste aspecte, vrem să 
detaliem, pe baza observațiilor 
făcute Ia antrenamentele sl jo
curile de la Constanta.

Să notăm mai întîi că — la 
mici diferente în privința struc
turii antrenamentului — atitu
dinea jucătoarelor nu ni s-a pă-

rut deloc asemănătoare. Oas
petele ..trăiau" fiecare execuție, 
fiecare exercițiu, se mobilizau 
total fizic si nervos pentru a-

Aurelian BREBEANU

jucătoare a

tehnică pe 
precum si 
italiencele 
în legătu-

(Continuare in oag » 4-a)

telefon).
Început

ORADEA, 6 (prin 
Ieri după-amiază au 
la Oradea întrecerile din cadrul 
turneului final al „Cupei Româ
niei" la polo. Iată rezultatele și 
amănunte de la intilnirile din 
prima zi:

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
VAGONUL ARAD 13—5 (2—3, 
2—0, 4—1, 5—2). După o re
priză echilibrată, rutina si su
perioritatea în pregătire a clu
jenilor au fost determinante în 
obținerea victoriei. Autorii go
lurilor: Colceriu 6, Muzsnai 2, 
Sebok 2. Farkas 1. Blaga 1 
Marosi 1 (V). respectiv Jegariu 
2, Haber, Szabo și Marc — cite 1.

Arbitrii întîlnirii: St. Karac- 
sonyl si Gh. Chirculete.

STEAUA BUCUREȘTI — 
C.S.U. CONSTRUCȚII BUCU
REȘTI 9—8 (2—1. 2—2, 1—4, 
4—1), După un început echili
brat. în repriza a 3-a studenții 
conduceau cu 7—5 (!). în ultima 
repriză militarii au reușit să 
depășească deficientele mani
festate 
părării 
Autorii 
Vamoș

au 
re-
că 

Cu

două 
părea 

facilă.
4 atacuri

in găsirea antidotului a- 
agresive „om la om", 
golurilor: Stemate 2, 

2. Ragea 2. Nuțu 2 și

Balanov 1 (St.), respectiv Cio- 
băniuc 2, Niță 2, Geambașu 2, 
Ruth 1 și Paolazzo 1. Arbitri: 
K. Nichita si B. Băjenaru.

CRIȘUL ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 7—7 (0—1. 0—2,
4—2. 3—2). Abordind cu multă 
ambiție partida, feroviarii 
condus după primele 
prize cu 3—0 si se 
vor obține o victorie 
atit mai mult, cu cit
consecutive ale gazdelor au ră
mas fără efect pe tabela de 
marcaj si 4 ocazii cu .ora în 
plus" au rămas nefructificate. 
La aceasta s-a mai adăugat si 
aruncarea de la 4 m ratată de 
Garofcanu. în final orădenii 
reușesc, in ultima secundă, să 
egaleze. Autorii golurilor: Ratz 
4. Illes 2. Pantea 1 (C), respec
tiv Jianu 4. Florincescu 1. 
Zamfir 1. R. Tufan 1. Au con
dus: V. Burdea si A. Czegenyl.

Programul de azi: de la ora 
9: Steaua — Vagonul: Rapid — 
C.S.U. : Crlșul — Voința: de 
la ora 171 Crisul — Vagonul; 
Voința — C.S.U.; Steaua — Rapid.

Iile GHIȘA. coresp.

Reportaj de vacanță

FRUMOASA TRADIȚIE A SECȚIEI -DE BOX
DE LA „TiNĂRUL DINAMOVIST" SE PASTREAZA
A intrat în tradiția secției de 

box de la „Tînărul Dinamo- 
vist" să depisteze, să instruias
că și apoi să promoveze in 
secția clubului și chiar spre 
loturile naționale pugiliști. ta- 
lentați și valoroși. Mai întîi, 
Eugen Furesz, apoi Ion Monea 
și Vasile Mariuțan, acum Petre 
Matecscu s-au dovedit demni 
urmași ai antrenorului emerit 
Constantin Nour, de la care au 
deprins tainele loviturii cu 
pumnul, dar și pe cea de șle
fuitori de talente. O 
privire retrospectivă ne 
fează că de la „Tînărul 
movist" au pornit spre 
performanță boxeri ca Ion Mo- 
nca. Dumitru Gheorghiu, Mi
hai Dumitrescu, Stan Birsu, Ion 
Vladimir, Gheorghe Ene, Ilie 
Dascălu, Valentin Vrîneeanu.

scurtă 
relie- 
Dina- 
marea

•

Titi Cercel, frații Ion și Florin 
Stan, Tudor Panait, Rudei O- 
breja și, în ultimul an, Danie! 
și Marian Dumitrescu, ambii 
medaliați la „europenele" de 
juniori din anul trecut.

Curioși să cunoaștem ce se 
întîmplă acum în secția res
pectivă, le-am făcut, zilele tre
cute. o vizită tinerilor dinamo- 
viști, practicanți ai sportului 
cu mănuși.

Pe harnicul și pasionatul nou 
antrenor al secției, Petre Ma- 
ieescu (fost și el boxer la Di
namo), l-am găsit înconjurat 
de 14 copii, între 12 și 15 ani. 
între ei, Victor Cristea (născut 
1974), Laurențiu Stavre (n.

Mihai TRANCA

(Continuare în vag 2-3)

Dupâ turneul international de fotbal dotat cu „Cupa Steaua"

NIVELUL ACTUAL AL STADIULUI DE PREGĂTIRE
A FOST DECISIV ÎN ÎNTRECEREA CELOR PATRU ECHIPE

în perspectiva unui sezon 
competițional de toamnă deo
sebit de solicitant (campiona
tul, participarea în C.C.E., me
ciurile primei reprezentative 
în preliminariile C.E. și cel al 
lotului olimpic cu echipa Da
nemarcei, din preliminariile 
J.O. — iată cîte obiective), in 
această perioadă de pregătiri,

Steaua a susținut marți și 
miercuri două partide interna
ționale. A avut prilejul s-o 
facă cu ocazia organizării de 
către Clubul Sportiv al Armatei 
a prestigiosului turneu inter
național dotat cu „Cupa Stea
ua". Au fost prezente la acest 
turneu reprezentante ale fot
balului din Belgia, Olanda și 
R. D. Germană, echipe cu nu
me cunoscute și frumoase

de mijlocul clasamentului din 
puternicul campionat olandez.

Au fost două zile de fru
moase dispute, chiar dacă lip
sea caracterul oficial al com
petiției, dar căldura, neaștep
tat de mare, neobișnuită pentru 
începutul de august, a influ
ențat nivelul partidelor din 
deschiderea cuplajelor. Finala 
dintre Steaua și F.C. Vorwărls 
s-a situat însă peste nivelul

ECHIPAMENTUL DE HOCHEI,
ÎN ATENȚIA INDUSTRIEI

Acum, cînd mai sint puține 
zile pină la inaugurarea sezo
nului de hochei, scriem aces
te rînduri care — sperăm — 
vor avea darul să-i... încăl
zească pe iubitorii sportului 
cu crosa_ și pucul! De ce? 
Pentru că, într-o convorbire 
cu ing. Viorel Suciți, din com
partimentul materiale si echi
pament sportiv din ' cadrul 
C.N.E.F.S., am aflat că anul 
viitor. în trimestrul al Il-lea, 
un hocheist va putea fi echi
pat cu echipament do produc
ție românească. Din... cap (de 
Ia cască, adică) și pină în pi
cioare (înțelegind ghetele cu 
patine). Inclusiv crosele. „Sin
gura problemă care încă nu a 
putut fi rezolvată, datorită 
complexității fabricației, clar 
Șj a materialelor ce Io nece
sită — mănușile Jucătorilor

de cîmp", ne spunea ing V. 
Suciu.

Hocheiul, în care jocul cu 
corpul este permis de regula
ment, impune folosirea unui 
echipament special, apărătorile 
de orice fel (umerare. cotiere, 
apărătoare pentru picioare etc.) 
fiind absolut necesare atit pen
tru apărarea integrității jucăto
rilor, cit și pentru amortizarea 
șocurilor. Am aflat astfel că 
reperele din mase plastice sint 
omologate („au și preț") și se 
fabrică la întreprinderea de 
nasturi București in diferite 
mărimi, pentru copii, juniori 
și seniori. La IMATEX Tg. Mu
reș se confecționează pantaloni 
pentru hochei („prototipurile 
sint omologate"), ca si gri’ele 
căștilor de hochei („conform 
prevederilor federației interna
ționale"). In schimb, căștile sint

NOASTRE
in curs de asimilare, jn mai 
multe variante, la qooppraiiva 
Prestarea din Oradea^.--

Este pe cale de a fi rezolvată 
și problema croselor. Unele clu
buri au încercat să-și amenaje
ze ateliere proprii pentru con
fecționarea lor, dar complexita
tea tehnologiei de fabricat o, a 
făcut ca bune’e intenții să nu 
se materializeze. Destui să spu
nem că Ia o crosă de calitate 
sînt necesare fibre de sticlă, ră
șini speciale și 14 straturi de 
lemn de diferite esențe, tratate 
în mod special. Se impune un 
anumit unghi pe care ’ama. par
tea care vine în contact cu 
gheața și cu pucul, trebuie să-1 
facă cu restul obiectului, bro-

Mirceo TUDORAN
(Continuare în nag 2-3)

fază din finala turneului : Iovan suteaza ta poarta tui Vorwa,rs, 
barajul" celor doi apărători. Foto : Aurel D. NEAGUprin

cărți de vizită. F.C. Bruges, 
de șase ori campioană a țării, 
finalistă a Cupei Campionilor 
Europeni și a Cupei *U.E F.A., 
F.C. Vorwărls, și ea cu șase 
titluri de campioană a țării în 
palmares, și Den Bosch, echipă

celorlalte trei iniîlniri, a avut 
destule atribute ale unei parti
de de competiție oficială. cu

Constantin ALEXE
(Continuare in pag 2-3)



PRODUCTIECREATIE gPORT..
In colectivul întreprinderii de tricotaje din Miercurea Cine

SPOUTUL-UN VECHI Șl STATORNIC PRIETEN
Intrați în zona industrială a 

municipiului Miercurea-Ciuc, 
ne-am dat seama imediat. încă 
de departe, unde este unitatea 
economică pe care o căutam. 
Trei mașini mari. ..tip T.I.R." 
Staționau în fata unei clădiri 
pe frontispiciul căreia am citit: 
„întreprinderea de tricotaje 
Miercurea-Ciuc“. „O mare parte 
din produsele sale, foarte fru
moase. merg la export" — ni 
se spusese.

„Nu este o unitate economică 
prea veche — sinter, puși în 
temă. întreprinderea noastră a 
intrat in funcțiune în 1969". O 
vizităm. Ne întovărășește, de
semnat de conducerea acestui 
colectiv harnic. Pal Szcbeni, 
șeful serviciului de desfacere, 
transport, export. Continuînd 
prezentarea, spune : „La înfiin
țare am avut doar un singur be
neficiar extern. Am pășit cu 
dreptul însă. întrucît acum cir
ca 95 la sută din producția 
noastră este contractată dc fir
me din Anglia, Canada, Ceho
slovacia. Franța, R.F. Germania, 
Italia. Olanda. Polonia, Norve
gia, S.U.A., Ungaria, U.R.S.S. 
ș.a. Efectiv sîuteni -pîndiți» de 
beneficiarii externi. Cum se 
creează un gol, gata apare co
manda". Înțelegem cu ușurință 
că . dreptul" cu care s-a pășit 
pc care s-a clădit prestigiul ac
tual al acestei unități, este e- 
fortul exemplar al oamenilor 
munci, de aici (din care circa 
90 la sută sînt femei), conștienți 
de faptul că realizarea expor
tului este sarcină prioritară, vi
tală a economici noastre.

Trecând' prin secțiile de bobi
nat tricotat, croitorie, confecții 
si magazia de produse finite, 
vedem pe parcurs expuse pulo
vere de modele si culori dife
rite. pentru copii femei si băr
bați. „Vor fi îmbrăcate Ia iarnă. 
Puneți mîna. să vedeți ce moi 
sînt. ce calitate au“. ne invită 
Însoțitorul ndstru.

Două surprize ! Prima : în 
timp ce admiram noile modele 
în sala de confecții auzim un 
semnal Ia stafia de radio-ampli- 
ficare si in clina următoare a- 
proape 600 de femei se ridică 
în picioare. Sosise vremea pau
zei si a gimnasticii. Nu ne miră. 
Aflasem de la tovarășul Z. Ba
logh, președintele C.J.E.F.S. 
Harghita că întreprinderea este 
exemplu în această direcție. Se 
face gimnastică la locul de

ECHIPAMENTUL Of HOCHEI, IN ATENȚIA INDUSTRIEI NOASTRE
im pag l)

sele fiind „de dreapta" sau „de 
stingă". I.P.L. Reghin a produs 
un nou tip de crosă (denumită 
,.Magnus"), experimentat („cu 
rezultate corespunzătoare") și 
omologat. în faza de realizare 
se af'ă un lot (așa-numită „se
ric 0"), după care urmează omo
logarea finală, obținerea prețu
lui și începerea producției de 
serie. Luna aceasta, o dată cu 
începerea activității, „seria 0“ 
va fi din nou testată, pentru de
finitivare.

Se lucrează la un nou model 
de gheată (solicitată și la ex
port). Prototipurile au fost o- 
mologate la I.P.M. Sport Re
ghin. Cooperativa Prestarea din 
Oradea realizează bombeul (>,in 
patru mărimi") și ștaiful, făcute 
din masă plasticii în timp ce 
la INOX București s-a realizat, 
deocamdată experimental, pati
na (lamă de oțel cu masă plas
tică). în prima urgență se au 
în' vedere numerele mici (35, 
37 etc.) în scopul începerii pro
ducției de serie pentru grupele 
de copii.

în privința echipamentului 
specific portarilor este in lucru

ADMINISTRAȚIA DE
• ClȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 31 IULIE. Cat. 2 : 
1 variantă 100% a 15.488 lei și 
15 variante 25% a 3.872 lei ; 
cat. 3 : 12,25 variante a 6.006 
Ici; cat. 4: 30 variante a 2.452 
lei; cat. 5: 144,75 variante a 508 
Iei; cat. 6: 248,50 variante a 
296 lei; eat. X: 1.666,25 varian
te a 100 lei. Report la cat. 1: 
122.618 lei.

a Au mal rămas NUMAI DO
UA ZILE pînă la TRAGEREA 
LOTO 2 de duminică, 9 august, 
astfel că numai în cursul acestor 
două zile se mal pot procura bi
lete cu numerele preferate. Re- 

muncă de... două ori pe schimb. 
O data : înviorare la venire, 
înainte de începerea lucrului; 
a doua oară — in pauză, la ora 
11. O paranteză : aici, au venit, 
în schimb de experiență, ma
joritatea președinților de aso
ciații sportive din iudeț. în 
sfirșit. a doua supriză : cel ce 
ne însoțea era si președintele 
asociației sportive a întreprin
derii : ..Tricotajul", „Răspund, 
cum s-ar spune, de transport, 
export .și sport".

Ne retragem intr-un birou 
pentru a vorbi doar de sport. 
Vrem să știm ce discipline sînt 
iubite in întreprindere. Si a- 
flăm: șahul. în primul rind : 
„Sintem in Divizia C. întrucît 
am ratat calificarea în Divizia 
B pentru jumătate de punct. 
Am pierdut la Spartac Mediaș, 
așa că au promovat ei. Intre 
cei 24 de jucători legitimați, a- 
vem 8 femei". Șahul are rădă
cini adinei aici. Se fac concur
suri in campionatul pe între
prindere. precum si întreceri cu 
reprezentanți ai altor asociații 
sportive. La clubul de nefami- 
liști există multi iubitori ai a- 
cestei discipline. îndrăgită este 
și orientarea turistică, cu fru
moase concursuri organizate la 

. sfirșit de săptămînă. cînd ex
cursiile si drumețiile devin 
prioritare. Acțiunea „Săptămînal, 
veniți cu noi" are mereu ama
tori în rîndul tinerelor sau mai 
vîrstnicelor. Ceea ce nu-i de 
mirare, date fiind frumusețile 
naturale ale județului Harghi
ta! De reținut că — urmînd zi
cala : „gospodarul îsi face iarna 
car si vara sanie" — asociația 
a pregătit de pe acum echipa
ment și schiuri pentru 30 de 
persoane („Vom avea echipă Ia 
«Maratonul sănătății pe schi
uri»"). Cîteva nume ale celor 
mai activi în organizarea și 
practicarea sportului ! Clara 
Csadii, Al. Hildebrand, R. 
Ghiorghi, T. Csaba, Carmen 
Cosma, Iuliana Laszlo.

Tin colectiv harnic, destoinic, 
care reușește să împletească în 
chip armonios munca si spor
tul ...în cinstea zilei de «23 
August» vom da numai produse 
de calitate superioară la export", 
am citit, la plecare, pe un pa
nou aflat pe una din alei. Dar 
am văzut, totodată, si afișe care 
anunțau organizarea a numeroa
se competiții sportive omagiale.

Modesto FERRARINI

mănușa de prindere (pentru 
mina stingă) și a fost asimilată 
mănușa de respins (pentru mî
na dreaptă) : apărătoarea de de
get este în lucru la întreprin
derea de nasturi din Capitală, 
în timp ce mănușa propriu-zisă 
se confecționează la Cooperati
va Unitatea din Tg. Mureș, în 
colaborare cu întreprinderea 
de piele și mănuși Tg. Mureș.

„Așa cum vă spuneam, sin
gura problemă încă nerczolvată 
este aceea a mănușilor pentru 
jucătorii de cîmp, continuă ing. 
V. Suciu. Probleme sînt în spe
cial cu coaserea, care este foar
te complicată. Avînd multe părți 
componente, mănușa necesită 
mașini speciale. Cu ani în urmă, 
la Mediaș s-au făcut încercări 
pentru realizarea unor astfel 
de mănuși, cusute manual, dar 
reușita nu a fost deplină. A- 
vem însă toate asigurările că 
problema va fi rezolvată pînă 
la sfirșitui anului".

Concretizînd, înseamnă că 
în momentul de față industria 
noastră asigură toate apără- 
torile; anul acesta, in trimes
trul IV,. vor fi gata crosele, 
mănușa de respins (pentru 
portari), ghetele ; în primele

STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
comandăm, pe cît posibil, a 
frecventa agențiile Loto-Prono- 
sport cît mai devreme, pentru a 
evita aglomerația care se creea
ză, de obicei, în ultimele ore. De 
reținut că, chiar dacă în timpul 
sezonului de vară o serie de 
participanți se află la mare sau 
la munte, aceasta nu constituie 
un impediment în calea partici
pării, avînd în vedere măsurile 
întreprinse pentru asigurarea 
unei serviri cît mai bune, în 
funcție de afluxul amatorilor de 
joc.

a Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri, 7 august, se va 
desfășura în București, în sala

Dc azi, In sala Olimpia

„CUPA ELIBERĂRII"

LA BASCHET FEMININ
• „Cupa Eliberării", competi

ție de baschet feminin organiza
tă de clubul sportiv Olimpia, în 
sala din șoseaua Tancului, inau
gurează seria întrecerilor pre
mergătoare campipnatelor națio
nale. Turneul se dispută de azi, 
după următorul program — vi
neri, de la ora 17 : Olimpia II — 
Voința, Olimpia I — Rapid; sîm- 
bâtă, de la ora 17 : Olimpia I — 
Olimpia II, Rapid — Voința; du
minică, de la ora 9: Rapid — 
Olimpia II, Olimpia I — Voința.

« Campionatele divizionare vor 
începe la următoarele date — 
Divizia A (masculin și feminin): 
10 octombrie ; Divizia B de tine
ret (masculin și feminin) : 11 oc
tombrie; Divizia școlară și dc 
juniori (masculin și feminin): 13 
septembrie.

M Echipele din toate diviziile 
au obligativitatea să trimită pînă 
la 1 septembrie formularele de 
înscriere. Nerespectarea acestei 
prevederi a regulamentului atra
ge sancțiuni financiare și chiar 
interzicerea participării la între
cerile divizionare.

a Cîteva din transferările efec
tuate : Doina Prăzaru-Mate (de 
La Politehnica București) la Co
merțul Țg. Mureș, Măria Leitner 
(Mobila Satu Mare) și Gabriela 
Balogh (Grisul Oradea) la Meta
lul Salonta.

• Modificare în regulamentul 
de desfășurare a campionatelor 
naționale : în caz că o echipă 
nu poate prezenta trei jucători 
cu talie înaltă (2,00 la băieți, 1,81, 
m la fete) deoarece unul dintre 
ei este suspendat pentru comi
terea a două greșeli tehnice, for
mația în cauză va susține meciul 
respectiv, dar va fi penalizată 
prin pierderea unui punct. Adi
că, va primi doar 1 punct pen
tru victorie și zero puncte pen
tru înfrîngere,

A S-a abrogat prevederea care 
acorda 3 puncte pentru coșul 
înscris „de sus", acesta benefi
ciind — conform regulamentului 
FIBA — de 2 puncte. Bineînțeles, 
pentru coșuri realizate de la 6,25 
m se acordă 3 puncte.

A Tabăra „giganților“, la care 
vor lua parte cei mai înalți par
ticipant! la Criteriul Național de 
minibaschet dotat cu „Cupa Pio
nierul". va fi organizată. între
19 și 31 august, la Predeal. Cei
20 de participanți (10 băieți și 10 
fete), vor face antrenamente, ex
cursii, iar seara se vor bucura 
de tradiționalele jocuri de tabă
ră, organizate de prof. Stelian 
Gheorghiu, inițiatorul acțiunii și 
antrenor, împreună cu prof. Sil
via Negrită.
• Zonele Concursului Republi

can al cadeților (juniori II) se 
vor desfășura astfel —. băieți, 
între 14—16 august (excepție face 
zona Iași, unde turneul va avea 
loc între 18—21 august) în ora
șele : Mediaș, Ploiești, Iași, Cluj- 
Napcca ; fete. între 13—20 au
gust, în orașele : Sibiu, Arad, Sf. 
Gheorghe, Bacău.

două trimestre ale anului vi
itor se poate conta pe patine 
(„gamă completă de numere"). 
Așadar, afirmația făcută la 
începutul acestor rînduri de 
ing. Viorel Suciu are totală a- 
coperire. Și nu se poate alt
fel. pentru că amabilul nostru 
interlocutor, fost atlet de per
formanță, a fost inițial jucă
tor de hochei (la Metalul Ră
dăuți).

FRUMOASA TRADIȚIE A
(Urmare din pag. I)

1975), Cezar Rădulescu (n. 1975), 
Gheorghe Marian (n. 1974) — 
sportivi în care tînărul antre
nor iși pune mari speranțe —, 
exersau cu îndemînare proce
deele cerute de maestru în 
timpul lecției la mănuși. îna
inte de încheierea antrena
mentului. ca la o comandă, toți 
micuții boxeri s-au aliniat în 
fața unor anvelope mari, uza
te, pentru lucrul cu ciocanul, 
în scopul dezvoltării forței de

clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de la ora 15.50. Radio
difuziunea va transmite pe pro
gramul I, la ora 16.15, aspecte 
de la desfășurarea tragerii. Nu
merele extrase vor fi transmise 
în reluare, la orele obișnuite, toț 
pe Drogramul I.

«bani
AUTOTURISME 

*[ Așadar, din „cartea de aur“ 
]i a șahului românesc a fost ex- 

tras exemplul prezentat rîn
dul trecut cititorilor (alb — 
Rd2, De2, Tb2, Nf2, Pa2, c3, 

Ji e5, f4, g4; negru — Re8, Dh2, 
Th7, Ce7, Pc6, d5, f7, g6, h4). 
Este poziția de încheiere a 

j' unei frumoase partide jucate 
£ de actualul președinte de o- 
Inoare al F.R.Ș., profesorul 

universitar Ion Gudju, pc 
care l-am sărbătorit recent la 
împlinirea venerabilei vîrste 
de 90 ani.

Intr-unui din primele con
cursuri organizate în Capita
lă în perioada interbelică e] 
avea ca adversar pe un alt 
cunoscut șahist bucureștean, 
Max Wechsler. întîlnirea ce
lor doi urma să stabilească 
pe învingătorul întrecerii. In 
acest moment al partidei, con
ducătorul negrelor își legase 
speranțele de un pion liber 
și avansat pe coloana „h*‘, 
fără să observe că intră sub 
un puternic atac, de fapt de
cisiv. A urmat, l.Tb8-f-î Rd7 
și aici maestrul Gudju joacă 

• o mutare de-a dreptul strălu
cită 2,Td8+’! Superb sacrifi
ciu de turn, care desigur nu 
poate fi acceptat, căci s-ar 
pierde imediat dama : 2...R:d8 
3.NbG+ și 4.D:h2. Iar la re
tragerea 2...ReG urmează im
placabil 3.Td6 mat!

Iată și rezultatul final al 
concursului (februarie, 1923) : 
1. I. Gudju 4 puncte (din 6 
posibile): 2. S. Herland 3,5 p;

„Cupa Minerul4* la tir cu arcul

REZULTATE MAI VALOROASE CA LA „NAȚIONALE *!
La Aninoasa (Petroșani), pe un 

poligon care a oferit participanti- 
lor cele mai bune condiții de con
curs, inclusiv tabelă electronică 
de afișaj și cronometraj electric 
(o premieră pentru noi în aceas
tă disciplină), arcași și arcașe din 
cinci cluburi și asociații sporti
ve —- Minerul (din localitate), O- 
limpia și Steaua (București), Pe
trolul (Ploiești) și Voința (Satu 
Mare) — și-au disputat presti
giosul trofeu la tir cu arcul, 
„Cupa Minerul".

Faptul că de la această între
cere — ultima verificare oficială 
înaintea Cupei României, 16—21 
august, Rădăuți — au lipsit o 
serie de trăgători fruntași (I. 
Szatmari, I. Călin, Gabriela Co- 
sovan, Daniela Robu ș.a.), nu 
i-a împiedicat pe cei prezenți (ba 
mai mult, se pare că i-a ambi
ționat) să obțină bune rezultate.

Afirmația are în vedere com
parația* cu performanțele realiza
te la cea mai importantă compe
tiție internă, desfășurată ante
rior, la Satu Mare — finalele C.N. 
și ale Dacladei —, unde și acolo 
punctajele primilor trei clasați 
(m și f) erau superioare celor de 

la „republicanele" ce avuseseră 
loc cu un an în urmă, la Iași. 
Astfel, cîștigătorul trofeului din 
Valea Jiului, Victor St&nescu 
(Petrolul), a realizau ea 64 P 
mai mult decît a reușit ocupan
tul locului I Ia Satu Mare, I. 
Szatmari (Sănătatea Tg. Mureș), 
și el, atunci, cu 35 p peste tota
lul cu care se obținuse titlul na
țional în 1986. La senioare, pri
mele două clasate la Anînoasa, 
Diana Nicolaescu (Olimpia) și 
Aurora Chin Matei (Steaua), au 
totalizat cu 61 p (prima) și, res
pectiv, cu 35 p (a doua) mai 
mult decît punctajul cu care în 
orașul de pe Someș se obținuse 
tricoul de campioană, dar, cum 
spuneam, și acel rezultat era su
perior celui de la Iași, eu 87 p.

SECȚIEI DE BOX DE LA 
lovire și au început să izbeas
că vîrtos. „Așa am invitat dc 
Ia maestrul Nour — ne-a spus 
P. Mateescu —, in pregătirea 
copiilor și juniorilor, o dată cu 
însușirea procedeelor tehnice 
de atac și apărare trebuie dez
voltate și calitățile fizice de 
bază. Și forța este una dintre 
cele mai importante și, din fe
ricire, perfectibilă".

Din discuția cu tehnicianul 
respectiv, care ne-a enumerat 
cu destulă modestie realizările 
elevilor săi, am aflat că anul 
trecut (Mateescu este titular 
din anul 1985), tinerii dinamo- 
viști au obținut patru titluri de 
campioni naționali de juniori : 
Daniel Dumitrescu (pană), loan 
Dudău (semiușoară). Mihai Leu 
(ușoară) și Florin David (semi- 
mijloace). în 1987, numai loan 
Dudău și-a egalat performanța. 
Constantin Dumitrescu (cel mai 
mic dintre cei trei frați) a o- 
cupat locul 2, iar Florin David 
(accidentat), Florin Ciobanii și 
Adrian Șuteu s-au clasat pe 
locul 3.

în continuare am aflat că 
din echipa Bucureștiului (unde, 
peste 20 de antrenori au drept 
sarcină pregătirea juniorilor), 
campioană republicană anul 
trecut, au făcut parte nu mai

INVENTIVITATE CREATOARE
3. M. Wechsler 2,5 p; 4. L. 
Loewenton 2 p. Un meci-tur-
neu al celor mai puternici ju-
cători ai . țării, în anii de în-
ceput ai mișcării noastre șa-
liiste. •

Mat în 2 mutări
In aceste zile de vară, cînd 

frumusețea peisajului întîlnit 
în itinerariile de vacanță ne 
stimulează inspirația estetică, 
să admirăm încă o realizare 
cu adevărat măiastră pe tabla 
de șah. Problema reprodusă 
pe diagramă ne prezintă doar 
cîteva piese dispuse pe pă
tratele albe și negre, dar așe
zarea . lor creează relații de 
deosebită finețe, permițînd de
clanșarea unei combinații 
făurite cu artă. Albul dispu
ne dc numai două mutări 
pînă la mat și acestea — veți 
vedea! — sînt unice.

Radu VOIA
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Neîndoielnic, de la o vreme, 
performanțele sportivilor noștri 
sînt în creștere, ele devenind, a- 
proape de la lună la lună, mai 
cdmpetitive pe plan internațio
nal. Dovadă și rezultatele la 
simplu FIT A ale primelor trei 
senioare la „europenele" de la 
Izmir (unde noi nu am parti
cipat), comparativ cu cele obți
nute în Cupa Minerul. Iată-le: 1. 
Arjanikdva 1260 p, 2. Marfel 1235 
p, 3. Rustamova 1224 p — toate 
U.R.S.S., și: 1. Diana Nicolaescu 
1272 p, 2. Aurora Chin Matei 1249 p.

Dar astfel de corelații mai pot 
fi făcute. „Important rămîne în
să faptul că în rîndul trăgători
lor noștri s-a creat de la un 
timp acea emulație atît de ne
cesară obținerii de performanțe 
notabile, cu care, pe oricare po
ligon din lume, reprezentanții 
României s-ar clasa pc poziții 
onorante" — ne-a declarat an
trenorul Lucian Nicolaescu, pre
zent la întrecere.

REZULTATE. Seniori: 1. Victor 
Stănescu 2478 p (1248+1230), 2.
Viorel Hablan (Minerul) 2232 p. 
(1103+1129), 3. Aurel Robu (O-
limpia) 2225 p (1086+1139): se
nioare : 1. Diana Nicolaescu 2527 
p (1255+1272), 2. Aurora Chin 
Matei 2495 p (1249+1246), 3. An
gela ștefan 2203 p (1106+1097): 
juniori I: 1. Bogdan Daniel 2153 
p, 2. Nicolae Jega 2079 p. 3. Ro- 
co Furdui 1944 p (toți Minerul) : 
junioare I: 1. Camelia Stern 
1976 p, 2. Simona Lămășan 1600 p. 
3. Niculina Barbură 1333 p (toate 
Minerul): juniori II: 1. Mihai
Poncs 1620 p, 2. Mircea Raicu 

1531 p. 3. Vasile Cerna 1116 p 
(toți Minerul); junioare II: 1.

Alina Nicolaescu (Olimpia) 1599 
p. 2. Gianina Durdui 1574 p, 3. 
Simona Giurgea 1102 p (ambele 
Minerul).

loan NOVAC
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, I TÎNĂRUL DINAMOVIST"
puțin de șase elevi ai antreno
rului Petre Mateescu: Valentin 
Dumitru, Daniel și Constantin 
Dumitrescu, Florin Ciobanu, 
Mircea Dumitru și Florin Da
vid, ultimul, promovat în echi
pa de seniori pentru Divizie, 
deși va mai fi junior și anul 
viitor. Și în grupa de juniori 
consacrați (cei 49 de copii și 
juniori de care se ocupă antre
norul respectiv sînt împărțiți 
în trei grupe de vîrstă : 9—12 
ani, 13—15 ani și 16—18 ani) 
există încă mulți băieți dotați 
care bat la porțile afirmării : 
Gheorghe Andrei, Adrian Șu
teu, George Costache, Adrian 
Guță, Mircea Dumitru. „Sînt 
cu toții elevi din școlile gene
rale din zonă (nr. 28 și nr. 31) 
sau de la Liceul Industrial nr. 
25, unde selecția este perma
nentă — ne-a spus interlocu
torul nostru — și vă rog să 
le rețineți numele. într-un vi
itor nu prea îndepărtat cred 
că unii dintre ei vor fi soli
citați la echipa mare. Și, dc 
ce nu ?, chiar Ia lotul națio
nal. Ca frații Dumitrescu și 
alții. Trebuie să păstrăm tra
diția". Și, după cum se poate 
constata, tradiția secției de box 
de la „Tînărul Dinamovist" se 
păstrează.
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Divizionarele A și pregătirile lor pentru noul sezon LOTUL OLIMPIC,

ICUREȘTI - ARSENAL CAIRO
1-0 (1-0)

lor ce le 
ea noului 
intern și

1 U.E.F.A.,
Victoria

eci amical

Unicul 
»ot marcat 

Augustin 
uit o fru- 
ul Suman 
rare și la 
picioarele 

jocaru, a-

pania e-
>. La ca-
inute, for-
■’’'at cu

tent, a trimis balonul în poar
tă. Pe parcursul întîlnirii, an
trenorii D. Nicolae-Nicușor și 
S. Feodot i-au rulat pe toți 
componenții lotului.

în imagine, o fază la poarta 
apărată de Șaman.

ECHIPA BUCURESTEANA 
VICTORIA va susține în zilele 
următoare două jocuri amicale, 
ele verificare, la Brașov. Astfel, 
sîmbătă B august, la ora 18, pe 
stadionul Municipal, va întîlni 
divizionara A F.C.M. Brașov (în 
deschidere, T.C.I.M. Brașov — 
F.C. Constanța), iar luni, de la 
aceeași oră, pe stadionul Trac
torul. va evolua în compania di
vizionarei B cu același nume.

Ș! TESTAREA ARBITRILOR

RILE DIVIZIONARE B Șl C
ugust, în 6 
?ă va avea 
a teoretică 
lin loturile 
upă cum 
ii, arbitrii 
Si. Neamț, 
tea și Bo* 
arbitrii din
, Călărași, 
ta și Con

stanța ; Ia Cluj-Napoca, arbitrii 
din județele Bihor, Maramureș, 
Satu Mare, Sălaj, Sibiu și Cluj; 
la Tîrgu Mureș, arbitrii din ju
dețele Alba, Bistrița-Nâsăud, 
Brașov, Covasna, Harghita, Vîl- 
cea și Mureș ; la Deva, arbitrii 
din județele Arad, Caraș-Severin, 
Dolj, Mehedinți, Timiș și Hu
nedoara; la București, arbitrii 
din județele Argeș, Dîmbovița. 
Giurgiu, Olt, Prahova, Teleor
man și Municipiul București.

-ului - proaspete dîvi/lonarc B

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ —
3ADELE OFENSIVEI
tivează pe 
Electromu- 
nființat în 
s în Divi- 
83—1937 •

Nicolae 
tele secți- 
teorghe • 
caș a Sta- 
ea tribu- 
Vîrsta me- 
i LOTUL: 
ri, Ianosi, 
Moldovan, 
- fundași, 
p, Koncz, 
mijlocași, 

. Rîtea.

Bordea — înaintași A .Golgeterii 
echipei: Fanici — 13 goluri, Var
ga — 11 goluri « Echipa a pus 
accentul în permanență pe ofen
sivă și. de aceea, a marcat cele 
mai multe goluri din serie (67). 
Evoluție constant bună, în final 
s-a dovedit mai bine pregătită 
decît celelalte două pretendente 
la promovare (Avîntul Reghin și 
Progresul Odorhei). Antrenorul a 
reușit să omogenizeze formația, 
compusă din jucători mai vîrst- 
nici și cu experiență (Naște. 
Fanici, Kortesi) și tineri talen- 
tați, dornici să se afirme (Ursu. 
Koncz, Varga, Stoica. Moldo
van).

CORVINUL ESTE CONVINSĂ CĂ POATE (și trebuie) 
SĂ ASPIRE LĂ PERFORMANȚE MAI BUNE

„Vara marilor speranțe" la 
Corvinul Hunedoara. Se pare că 
jucătorii, cum a reieșit si din 
analiza comportării din cam
pionatul trecut, s-au convins eă 
formația lor nu trebuie să se 
mulțumească cu un modest loc 
la mijlocul clasamentului (9). 
cu doar 33 de puncte, atît de 
anroane de echipele care au 
tremurat o orimăvară întreagă 
de frica retrogradării. Jucătorii 
Corvinului sint convinși (mai 
trebuia, oare, să se convingă a- 
cum ?) că puteau mai mult, că 
formația lor trebuie să aspire 
la mai mult.

Toate acestea le-am înțeles 
si din discuția ne care am a- 
vut-o zilele trecute cu președin
tele de onoare al clubului. Gelu 
Simoc. în glasul căruia am sim
țit regretul că această formație 
de lingă inima siderurgiștilor 
hunedoreni a coborît în ultimul 
timp spre zona anonimatului. 
De ce ? Au fost și cauze obiec
tive. adică plecarea unor jucă
tori de bază, după cum. în ul
timul sezon, accidentarea Iui 
Gabor, care a lipsit 7 etape, și-a 
pus pecetea pe randamentul 
formației. Dar nu se ocolește 
nici alt adevăr (si bine se face 
acum, la un nou început de 
drum), acela că au fost defici
ente de conducere, organizato
rice. mai ales în tur. că echipa 
nu a fost instruită pentru per
formante superioare, că discipli
na, sub diferite forme, inclusiv 
viața din afara gazonului a uno
ra dintre jucători, a suferit și 
s-a repercutat asupra randamentului.

Ce vrea Corvinul de la noul 
campionat ? Simplu : să urce pe 
scara valorică si. inclusiv, pe 
treptele clasamentului si gîn- 
durile bat (dar trebuie să aibă 
acoperire în fapte. în MUNCĂ 
și într-o evoluție superioară) 
spre o cupă europeană, unde 
Corvinul a fost... odată. Con
diții sint de instruire si ioc. 
talente, de asemenea, jucători 
verificați de atitea campionate. 
Dar cu o condiție : si Petcu, și 
Văetus. si Nicșa. si Suciu să 
redevină ce au fost, adică să 
regăsească forma eare i-a con
sacrat. Apoi tinerii crescut! la 
Hunedoara să confirme precum 
inimosul Bardae. Ne gîndim la

Stroia. care a dat chiar înapoi 
(și numai din vina sa), chiar la 
Cojocaru. la Burlan. Bozga sau 
Postolaclie. De ultimul auzim 
numai cuvinte frumoase si el e 
pe cale, dacă va merge ca a- 
cum. în pregătiri, să fie titu
larizat. S-a reîntors de la Stea
ua Mizil Bejenaru, o altă ma
re promisiune la vremea ju
nioratului.

Vorbind de noutățile lotului, 
nimic spectaculos. Corvinul isi 
crește. în continuare, propriii 
jucători. Ultimii incluși în lotul 
primei echipe numindu-se Han- 
ganu, Matachc, Detileanu. Bul- 
garu. De data aceasta, de la 
Corvinul nu a mai plecat ni
meni. deci. în rest numele cu
noscute din lot : Ionită și Mi
hailov — portari : Bardae, Măr
ginean. Dubinciuc, Tîrnoveanu, 
Stroia — fundași ; I. Petcu, 
Nicșa, Klein, Prigore, Burlan 
— mijlocași ; Suciu, Cojocaru, 
Văctuș, Bozga, Postolache — 
înaintași. Meszaros s-a îmbol
năvit de hepatită si va lipsi 
mai mult, iar Gabor, omul de 
bază al echipei, mai are încă 
necazuri după gravul accident 
de la tendon : acum două zile 
i s-a scos ghipsul de la picior 
si vor urma alte două luni de 
recuperare, după care se va de
cide reintrarea lui. Te aștep
tăm. Gabor !

Corvinul si-a început drumul 
spre... noul campionat mai gră
bită ca în alte dăti. Jucătorii 
s-au reunit la 13 iulie, la Hu
nedoara după care, timp de 
două săptămîni. s-au pregătit 
la Hațeg, iar acum susțin me
ciuri de verificare. Au jucat cu 
„Poli" Timișoara (2—2), cu A.S.A. 
Tg. Mures (3—0. prin golurile 
lui Burlan, Bardae și Văetus) 
și vor mai juca cu A.S.A.. la 
Tg. Mureș, la Deva cu Inter 
Sibiu, la Petroșani si Timișoa
ra. Antrenorul are nevoie de 
jocuri ca să-si verifice elevii. 
Pentru că antrenorul e nou. 
Constantin Ardeleanu (care îl 
va avea ca secund pe Klein), 
si el trebuie să rezolve. în pri
mul rînd două probleme : 1. 
DISCIPLINAREA jucătorilor si 
a eebinei : 2. RIDICAREA PO
TENȚIALULUI FIZIC Ia nivelul 
performantelor care se așteaptă 
de la echină. Adică o pregătire

fără cusur si. din ce ni s-a 
spus. în această perioadă toti 
jucătorii au lucrat fără reproș. 
Noul antrenor a fost primit bine 
de echipă, ca si în cercul su
porterilor acestei formații. Cor
vinul trebuie să fie convinsă 
sută la sută că în ultima vre
me a dat mai puțin decît poate 
Si că aspirațiile spre locurile 
fruntașe de altădată nu trebuie 
să rămînă doar vorbe frumoase. 
Cu condiția ca întreaga echipă 
să urmeze exemplul de dăruire 
în jocuri si de randament al 
căpitanului ei. internaționalul 
Klein, si să-si canalizeze în
treaga activitate performante
lor cu adevărat competitive. Si 
Corvinul poate s-o facă si are 
datoria s-o facă. Intronînd însă 
DISCIPLINA care a suferit 
mute.

Constantin ALEXE

DUPĂ
Odiseea jucătorului Marcel 

Pușcaș este, în general, cunoscu
tă. La 19 septembrie 1985, într-un 
meci de campionat disputat la 
Timișoara, a fost grav acciden
tat. Se părea, atunci, că el nu 
va mai putea reveni pe terenu
rile de fotbal, în activitatea 
competițională. După intervenți
ile chirurgicale de rigoare, des
tul de complicate, a urmat o 
lungă perioadă de refacere, în 
timpul căreia încrederea în po
sibilitatea reapariției sale pe ga
zon a lăsat loc uneori îndoielii 

înconjurat cu Căldură și încu
rajat permanent nu numai de 
mica sa familie, dar și de fa
milia mai mare a Rapidului (con
ducători antrenori, colegi de e- 
chipă, simpli suporteri), căreia 
— într-o adevărată profesiune de 
credință — i-a promis, la rîndu-i, 
„fidelitate pe viață Pușcaș a 
reușit totuși să iasă cu bine din 
această extrem de grea încerca- • 
re. Marea lui tenacitate, ambiția 
și dorința fierbinte de a juca d’n 
nou fotbal au învins.

într-o recentă tabletă dată pu
blicității, adresîndu-se suporteri
lor echipei feroviare cu o fran
chețe prin care dă o admirabi
lă probă de caracter, Pușcaș 
mărturisea : „Ziua scadenței a 
sosit. Răbdarea și încrederea 
dv. trebuie răsplătite. Cum 7 
Prin fotbal. Revenirea va fi mai 
ereoaie din punctul de vedere a!

IȘI REIA

PREGĂTIRILE
La 3 septembrie, reprezentati

va olimpică a României va în
tîlni, la Bacău, echipa similară 
a Danemarcei, în cadrul preli
minariilor J.O., grupa A.

în pregătirea acestei importan
te partide, lotul nostru, olimpic 
va susține în ziua de 19 august, 
tot la Bacău, un joo de verifi
care cu echipa olimpică a Bul
gariei. Pentru sezonul de toamnă, 
noul antrenor al reprezentativei 
noastre olimpice, Florin Hala- 
gian, va avea la dispoziție ur
mătorul lot lărgit- de jucători : 
Liliac, Speriatu, Nițu — por
tari ; Voicu, Belodedici, Bum- 
bescu, Ștefan, Eduard, Meszaroș 
(„U“ Cuj-Napoca) — fundași : 
Lupu, C. Solomon, Balaur I, 
Mujnai, Balint, Bănuță, Gli. Po
pescu, Ivan, Avădanei, Eftimie 
— mijlocași ; Șoiman, , Vaișco- 
vici, I. Cojocaru, S. Răducanu — 
înaintași.

La 14 august, componenții fo
tului olimpic se vor reuni pen
tru un scurt stagiu de pregătire, 
în vederea jocului cu echipa 
Bulgariei.

DOI ANI, DIN NOU IN JOC
randamentului. Dar, dacă ați aș
teptat pînă acum, v-aș ruga să 
înțelegeți că, totuși, ceea ce alții 
fac într-un an, eu nu pot să fac 
în cîteva zile. Sint om și am 
niște limite. Chiar dacă Ia în
ceput n-am să mă lansez în
tr-o cursă pe extremă sau chiar 
dacă voi mai fragmenta jocul 
ori voi evita alunecările prea 
periculoase, cer puțină înțelege
re. Am nevoie de sprijinul dv. 
mai mult ea niciodată... Dacă 
însă voi simți că nu mai pot 
fi același Marcel Pușcaș, voi re
nunța... Nu vreau să chinui pe 
nimeni și nu vreau (pentru eă 
nu pot) să trișez fotbalul. Dacă 
nu voi reuși în revenirea mea, 
voi abandona activitatea compe
tițională, nercnunțînd însă ia 
fotbal, pentru că nu putem fi 
separați..."

Și marii după-amiază. pe sta
dionul Ciulești, s-a produs eve
nimentul mult așteptat. în mo
mentul în care Pușcaș a fost in
trodus în joc, după o absență de 
aproape doi ani, publicul specta
tor i-a făcut o entuziastă și e- 
moționantă primire. Era nu nu
mai o dovadă de dragoste și a- 
preciere, era expresia speranței 
că Rapidul și-a recîștigat un 
valoros purtător al tricouri lor 
sale.

Bine ai revenit pe gazon. Mar
cele !

Constantin FIRĂNESCU

NIVELUL ACTUAL AL STADIULUI DE PREGĂTIRE A FOST DECISIV
(Urmare iin pag. 1)

tempo susținut, cu mare anga
jament fizic (dus uneori peste 
limitele regulamentului), cu 
marcaj necruțător din partea 
jucătorilor de la Vorwărts, care 
au impresionat prin robustețea 
fizică, disciplina de joc. stăpî- 
nirea armei contraatacului, cu 
care au învins-o fără drept de 
apel pe F.C. Bruges și au fost 
foarte aproape de gol în par
tida finală.

Steaua a avut două compor
tări diferite. In prima întîlni- 
re, cu Den Bosch, a evoluat 
peste așteptări față de perioa
da de pregătire în care se află. 
A avut momente de joc spec
taculos și eficace, ca în zilele 
ej bune, a impus ritmul care 
i-a convenit, a dominat jocul, 
a șutat mult la poartă (de 
31 de ori, dintre care de 22 de 
ori pe spațiul porții) și a mar
cat șase goluri. Surprinzător 
însă (fapt confirmat a doua zi, 
în jocul cu F.C. Bruges) și 
replica jucătorilor olandezi a 
fost sub așteptări, deși nivelul

lor de pregătire trebuia să fie 
altul, dacă avem în vedere că 
în Olanda campionatul începe 
pe 15 august. Cam așa au stat 
lucrurile și cu F.C. Bruges (în 
Belgia, campionatul începe pe 
19 august), care, deși a bene
ficiat de jucători internațio
nali A, ca Degryse, L. Van- 
derelst, Rosenthal (internațio
nal A din Israel), Tew (Sene
gal), a avut o prestație mo
destă. F.C. Bruges și Den Bosch 
au acuzat însă cel mai mult 
căldura excesivă.

Și așa, de la o presupusă fi
nală Steaua — F.C. Bruges, ia
tă, cum se întîmplă în fotbal, 
turneul a fost cîștlgat, la pe- 
naltyuri, de echipa cu șansa... 
a patra, F.C. Vorwărts. Intîm- 
plător ? Nu, pentru că echipa 
aceasta a arătat o pregătire 
excelentă. Normal, dacă avem 
în vedere că sîmbătă ea va 
susține primul meci din noul 
campionat, care începe la 8 au
gust. Vorwărts venea după o 
lună Și jumătate de pregătiri 
și direct din turneul, de 18 zi
le, din Siria, unde se acomoda

se și cu căldura. S-a văzut clar 
în finală diferența de pregă
tire.

După perioada de două săp
tămîni, de la Predeal, Steaua 
a mai susținut doar două me
ciuri amicale și s-a prezentat 
la acest turneu. Cît a avut re
surse fizice, prospețime, adică 
în prima întîlnire, echipa a ju
cat bine. A doua zi, însă, mai 
ales după pauză (cu excepția 
revenirii din ultimele 10 minu
te), a scăzut mult. Ieri, antre
norul Anghel Iordănescu ne 
mărturisea : „Este firească a- 
ceastă curbă de randament du
pă doar 14 zile de pregătiri. 
Este perioada în care nu poți 
duce două jocuri în două zile 
la un nivel maxim. Sigur, re
gretăm mult faptul că nu am 
reușit să cucerim primul loc, 
dar turneul ne-a ajutat mult 
în programul nostru de pregă
tire în vederea unui sezon deo
sebit de dificil. Turneul de la 
București nc-a arătat că mai 
avem destul de lucru. Sîntem 
convinși de aceasta și vom ac
ționa în consecință. Vor urma 
alte examene, sîmbătă vom de
buta în turneul de Ia Bruges, 
în compania formației brazilie

ne Gremio, țâre a cîștigat re
cent turneul de Ia Glasgow".

Sigur, e perioada de pregă
tiri, de omogenizări (lucru pe 
care unii spectatori n-au vrut 
să-l înțeleagă), dar s-a văzut 
că mai sint multe de pus la 
punct, că s-a simțit lipsa lui 
Stoica, că în al doilea meci 
randamentul liniei de mijloc și 
în atac a fost modest, că sînt 
de rezolvat problemele unor 
posturi (pentru moment), că se 
pune problema unui al treilea 
„vîrf", care să-i înlocuiască, la 
nevoie, pe Pițurcă sau Lăcătuș. 
Miercuri, ultimul a fost schim
bat pentru că acuza dureri la 
coapsă, dar înlocuitorul lui. 
Muntean (și nu Buțerchi, cum 
greșit s-a anunțat pe stadion), 
nu a putut aduce revirimentul 
așteptat, cum nu a putut s-o 
facă nici tînărul Buțerchi în 
minutele care ă jucat cu Den 
Bosch.

Turneul dotat cu ..Cupa Stea
ua" a fost unul dintre cele 
mai bune organizate la Bucu
rești în ultimii ani. Antrenorii 
și conducătorii echipelor oas
pete au avut numai cuvinte <1e 
laudă la adresa acestui tur
neu, care se înscrie ca o reu
șită organizatorică a fotbalului 
nostru.

I • MECIURI AMICALE • ȘTIRI • MECIURI AMICALE • ȘTIRI
V „CUPEI 
ie 30 au- 
sînt pro- 

aza inter- 
României, 
Cf'i?. 116 

de 
de Cole- 

or, iar cei 
toriul un- 
rile.

a ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ — OȚELUL REGHIN 1—1 
(1—0). (A. Szabo *— coresp.)

• STADIONUL TINERETULUI 
DIN brașov a găzduit marți un 
interesant cuplaj, cele două 
jocuri fiind urmărite de nume
roși spectatori In deschidere. 
F.C.M. Brașov II — Progresul 
Brăila 4—1 (1—0). Au marcat : 
Terheș (min. 31 și 56), P. Lucian

- F.C. Bl-
marcat : 

Avădanei 
79) și P. 
M. BRA- 
d II, Pă- 
Zasile, A- 
Berteanu. 
l jucat: 
, Moldo- 
. Lucian, 
IUIA —

(min. 47) 
respectiv 
F.C.M. : 
Andrași

și Avădanei (min. 54),
Petrache 

Paraschiv 
II Pătru

(min. 53).
(Santa.) —
Moldovan

și Barbu (min 66). F.C.M. • Pol- 
gar (Todericiu) — Bălan, Ș-tefă- 
neseu (Boar), Naghl (Andmași I), 
Kiss — Șulea St. Vasile (Telep
tean). Mărgărit — Barbu, . Filip, 
Kramer. (C. GRUIA — coresp.).

• PRECIZIA SACELE — SPOR
TUL „30 DECEMBRIE 2—4 (0—1). 
Au înscris : Pelmus (min. 70) și
Dudău (min. 85). respectiv Iorgu- 
lescu II (min. 25), Pop (min. 55).
Nignea (min. 5$) și Ionescu (min. 
62) (V. SECAREANU — coresp.).

• I.C.I.M. BRAȘOV — UNIREA
ALEXANDRIA 4—0 (2—0). Autorii 
go-1 urilor : Ad. Vasile (min, 20). 
Brașoveanu (min. 37 și 791 și 
Drăgan (mi 72) (V. SECAREA
NU — coresp.'

• MINERUL MOTRU — DROBE- 
TA T3. SEVERIN 1—1 0—1). Au 
marca* : Dumitru (min. 251. res
pectiv Cîrnetc (min. 40). 'G. JU-

__ xrre^n.).

<; DUMINICA,

t 9 AUGUST

ȘANSE SPORITE

(Drăgănolu) 
(Teleptean)

Mandoca — Boar
Avădanei, _ P. Lu

cian — Berteanu. Terheș. An
tirași I. In continuare, F.C.M. 
Brașov I a întilnit pe • noua di
vizionară B Sportul ,.3o Decem
brie", de car a dispus cu 3—o 
(2—0) prin golurile marcate de 
Filip (min 8) Mărgărit, (min. 14)

SELECȚIE LA PAPID !
Clubul Rapid București organizează o a-'ți un* ie selecție la 

fotbal la care pot participa copiii născu ți în anii 1974 1975, 1976. 
1977 și 1978. Cei interesați se pot prezenta la sta d on u.l Giulești 

v în zilele de 7, 8 și 9 august, începînd de !a o-ra 8.30 avînd asu- 
J pra lo*r teniși și șorturi.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O*

ULTIMA ZI

de participare, 

SÎMBĂTĂ, 8 august!

DUMINICĂ

• Se ciștigâ și cu 2 
numere ;

DE C1ȘTIG 1

* 12 numere, din 75, 
in cadrul a 3 extra
geri ;

• Ciștiguri in nume
rar și autoturisme;

Participați cu cît mai 
multe bilete!



Internii (icrmanâ)

n-e

PREGĂTIRI PENTRU LA ATLETISMACTUALITATEA
LA BASCHET

ROMA, 6 (Agerpres). — Fina
la Campionatului Mondial de 
baschet pentru juniori se \.a des
fășura in orașul Italian Bormio 
între selecționatele Iugoslaviei și 
S.U.A. In semifinalele competi
ției, reprezentativa Iugoslaviei a 
întrecut cu scorul de 89—64 (46— 
28) formația R.F. Germania. Iar 
selecționata S.U.A. a dispus cu 
89—84 (46—44) de echipa Italiei.

MUNCHEN, 6 (Agerpres). — 
Localitatea vest-germană Brunn a 
găzduit meciul Internațional a- 
mical dintre selecționatele femi
nine ale Cehoslovaciei și R. F. 
Germania. Baschetbalistele ceho
slovace au obținut victoria cu 
scorul de 88—57 (46—29).

OSLO, 6 (Agerpres). — în ca
drul concursului internațional Ce 
atletism desfășurat la Oslo re
cordmanul mondial Patrick sjft- 
berg (Suedia) a cîștigat proba 
de săritură în înălțime cu 2.36 m, 
iar englezul Steve Cram a tre
cut primul linia de sosire în 
cursa de 1 500 m, cu timpul de 
3:39,39,

Alte rezultate : masculin: 400

Walter McCoy (S.U.A.) — 
45,65; 110 m garduri: Colin
Jackson (Anglia) — 13,47» 5 600 m: 
Salvatore Antibo (Italia) — 
13:29,79; aruncarea suliței: Dave 
Ottley (Anglia) — 80,72 m: fe
minin : 1 500 m: Shireen Bailey
(Anglia) — 4:06,95; 100 m gar
duri: Karin Malmbratt (Suedia) 
— 13.42: 5 000 m : LizLynch (An
glia) - 15:01.08.

JOCURILE SPORTIVE AFRICANE

MANILA, 6 (Agerpres). — in 
partida inaugurală a turneului 
internațional masculin de la Ma
nila, selecționata Filiplnelor a 
întrecut cu scorul de 88—73 (39— 
47) echipa orașului Shanghai.

NAIROBI, 6 (Agerpres). Pro
ba masculină de 100 m liber din 
cadrul concursului de înot din 
Jocurile Sportive Africane a fost 
cîștigată de sportivul egiptean 
Mohammed Yossit, cu timpul de 
53,84, urmat de algerianul Lies 
Mahdoudia — 54,55. în proba 
masculină de 200 m spate victo
ria a revenit algerlanului Soflane 
Benchekor, cu 2."13,59, "iar in cea 
feminină de 400 m liber pe pri-

mul loc s-a situat sportiva egip
teană Sherweet Hafez, cu timpii) 
de 4:34,70.

Competiția feminină de tenis de 
masă s-a încheiat cu victoria e- 
chipei Nigeriei, urmată de for
mațiile Ghahci și Egiptului.

în concursul de judo, la cat. 
95 kg a 
Senoussl 
pus, în 
(Egipt).

terminat Învingător A. 
(Tunisia) care a dls- 
fi.nală de A. Orfy

romania—italia
(Urmare lir. oag 1)

bordarea lor. Cînd ceva nu-i 
ieșea uneia, nu se trecea în 
ruptul capului peste acel ceva. 
Nimic nu se executa doar spre 
a fi ..bifat", cum am văzut nu 
o dată la jucătoarele noastre. 
Antrenorii S. Chirită si P. Stan- 
cu. ca si alti tehnicieni ro
mâni veniti să asiste la pre
gătirea oaspetelor. au sesizat 
această nuanță : „Lucrăm la fel, 
facem cam aceleași exerciții, 
dar diferența este de PARTICI
PARE. Trebuie să Ie facem pe 
fetele noastre să înțeleagă im
portanța participării totale în 
procesul pregătirii", spunea S. 
Chirită. Este vorba, adică, de 
conștientizarea antrenamentului. 
Lipsa jle participare de con
centrare si de scop (de a reali
za bine ceva) se reflectă per
fect si în joc. în lipsa de par
ticipare colectivă Ia susținerea 
unui atac sau. mai ales, la faza 
de apărare. Trebuie să dea se
rios de gîndit faptul că Ia ma
joritatea fazelor 3—4 jucătoare 
adoptă poziția de... spectatoare, 
iar cînd mingea ajunge la ele 
reacționează tîrziu 
greșit.

Cit privește forța 
superioară a echipei
nu a fost concretizată decît in 
prima inlilnire (în care adver
sarele abia îi învățau stilul de

ioc). Si această forță avea să 
pălească din ce în ce mai evi
dent în fata vitezei superioare 
a echipei italiene, supleței si 
tehnicității în intervențiile din 
apărare. Multe dintre atacurile 
puternice (dar lent si simplist 
construite) ale iucătoarelor 
noastre de gabarit erau recu
perate destul de lejer de adver
sare. în timp ce ripostele of
fensive ale acestora (declanșate 
cu rapiditate si precizie de o 
ridicătoare, Manuela Bennelli, 
ce rivalizează cu cele mai bune 
din lume) surprindeau prin 
varietatea registrului tactic, ma
sivul nostru blocai care, deși 
adesea se 
avea timp
Si iată o 
rioritate a
lucru despre care nu o dată am 
scris la 
de acum 
evidentă 
tendința
(și a forței) printr-o viteză spo
rită de joc si prin perfectiona
rea apărării. Condițiile reușitei? 
Coordonatori de mare finețe (cu 
inteligentă tactică, cu tuseu per
fect. cu o bună mobilitate și 
cu posibilități de a imprima o 
viteză mare, din poignet, min
gii). trăgători cu viteză de exe
cuție. bine pregătiți atletic, 
combinații tactice mai multe si 
mai bine puse la punct. Ceea 
ce a arătat în bună măsură

grupa bine, nu mai 
să intervină eficient, 
nouă lecție de sunc- 
vitezei asupra forței.

această rubrică. încă 
opt ani. cînd s-a făcut 
pe plan international 
contracarării înălțimii

Italieiechipa feminină a 
ceea ce este posibil 
în parte, si de către 
tiva noastră, care 
atuul unei capacități 
competitive pe plan european și 
mondial. Dar. vorba antrenoru
lui chinez Bu Quinxia. „voleiul 
se joacă mai ales cu mintea si 
inima, și apoi cu mușchii". 
Are dreptate...

si 
de realizat, 
reprezenta- 
ar avea și 

fizice

Așa cum s-a mai consemna1 
în ziarul nostru, noua record
mană mondială la aruncarea 
suliței este Petra Felkc 
R.D. Germană. Ne aflam, 
ziua stabilirii recordului. 29 
lie, pe Stadionul Centrai 
Leipzig.

După concurs, proaspăta 
cordmahă 
numeroșii 
lori radio 
mitingul 
unele din 
punsurile 
lectiv.

— Ce vă bucură mai mult. 
Petra, după acest fantastic re
cord al lumii ?

„Desigur, in pimul rînd. re
zultatul de 78 90 m, apoi că 
am dat satisfacție compatrio- 
ților mei, celor peste 70 000 de 
spectatori prezenți in tribune, 
cei mai mulți tn fața cărora 
am concurat vreodată : câ 
le-am produs o mare bucurie 
părinților mei. care md urmă
reau cu emoție, și nu in ulti
mul rînd că această perfor
manță a fost realizată în ca
drul celei mai mari comDetitii 
sportive naționale de "masă din 
R.D. Germană, Festivalul de 
gimnastică șl sport, care se 
organizează in țara noastră, 
la un interval de patru ani. 
întrecere în care m-am afir
mat în 1975. Această zi va ră. 
mine înscrisă cu litere de aiir 
în viața mea. deoarece noul 
record mondial a fost stabili: 
cu numai o zi înaintea împli
nirii 
Este
care

La 
antrenorul ei. 
se așteptau la obținerea aces
tui record, nc-a răspuns :

din 
în 

iu- 
din

re- 
cu 

comei) la- 
prezenți la

Am reținut 
răs- 

oo-

a stat de vorbă 
ziariști si 
și T.V., 
atletic, 
întrebările și 

acestui interviu

vîrstei de 28 de ani ! 
cel mai frumos cadou pe 
mi l-am oferit vreodată", 
întrebarea dacă Petra și 

Karl Hellmann,

și execută

intr-adevăr 
noastre, ea

• După o călătorie pe Pa
cific de aproape trei luni, na
vigatorul japonez Kcnichi 
Horie, care a ridicat ancora 
din Honolulu, arhipelagul 
Hawai, a ajuns cu bine la 
destinație. Insula Ogazawara 
din arhipelagul nipon. A- 
ceastă călătorie Horie a exe
cutat-o de unul singur, dar 
el nu este singurul navigator 
solitar, chiar în Pacific. El 
este insă singurul care a 
utilizat o ambarcație propul
sată exclusiv de energie so
lară. Pe bordul micului vas 
se aflau 42 de baterii solare 
care transformau razele soa
relui în energie electrică, iar 
aceasta a fost „combustibilul" 
care a propulsat ambarcațla 
lui Horie, cu o viteză de trei 
noduri de oră. adică 5,55 
km/h.

tura caracteristică scafandri
lor autonomi.

• Dar apropo de scafandri 
autonomi. în U.R.S.S. există 
chiar un club al acestor sca
fandri, denumit -Triton1*. Cel 
mai merituos este cel de la 
Viljandi, în Estonia, dar ac
tivități frumoaso desfășoară 
și cluburile similare din Le-

NAUTICE

UN VAL

A ÎNCEPUT C.M. DE PENTATLON MODERN [f]
MUNCHEN „ (Agerpres). — 

Campionatul Mondial de pen
tatlon modern feminin a debutat 
în localitatea vest-germană Ben
sheim cu proba de călărie. în 
care victoria a revenit sportivei

finlandeze Paula Salmintn, cu 
1 100 puncte. Pe echipe, primul 
toc a fost ocupat de formația 
U.R.S.S. — 3 260 puncte, urmată 
de S.U.A. — 3150 puncte.

știut că există con- 
de orientare subma- 

___  T_ nu așa oricum, ci 
chiar campionate continenta
le și mondiale? Sovietica Aini 
Leik, din Tallin, este dețină
toare a patru titluri de cam
pioană europeană șl a două 
titluri mondiale. Concuren- 
ții se folosesc, evident, de 
unele aparate, cum este bu
sola, cel de înregistrat dis
tanța parcursă și cel care in
dică adincimea la care te 
afli. Leik, în vîrstă de 22 ani, 
înoată, și încă bine, de la șa
se ani, dar ei i-a 
mult marea decît 
apele necuprinse 
găsind frumuseți 
bile, in mijlocul 
descurcă de. parcă ar fi 
tr-o grădină obișnuită, 
flori. Să mai precizăm 
Leik, ca de altfel toți concu- 
renții. se folosește de apara-

■ AU 
cursuri 
rină și

plăcut mai 
piscina, în 

ale mării 
Ineompara- 
cărora se 

în- 
cu 
că

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT ® PE SCURT
AUTOMOBILISM a Cursa de 

la Brooklyn a fost cîștigată de 
tînărul pilot american Michael 
Andretti, fiul fostului campion 
momdiial de formula I. Mario An
dretti. La volanul unei mașini 
„March Cosworth" învingătorul 
a realizat o medie orară de 
275,978 km, fiind urmat de coechi
pierul său Al Unser.

ÎNOT • în cadrul campionate
lor Iugoslaviei, desfășurate la 
Liubljana, Aleksandra Kucej a 
cîștigat proba feminină de 100 
m liber cu timpul de 1:00,19, iar 
Drajan Petrici s-a situat pe . 
primul loc în proba masculină 
de 1 500 m cu 15:53,79.

MOTO • Campionatul Mondial 
de motocros la clasa 500 cmc a 
programat la Namur (Belgia} un 
concurs cîștigat de sportivul bel
gian Georges Jobe C.KTM“). în 
clasamentul general se menține 
lider Jobe, cu 280 p urmat de 
englezul K. Nicholl — 224 șl 

^suedezul K. Ljunqvist — 176 p.

HANDBAL o în primul meci . 
al turneului pe care-1 întreprin

de în R.F. Germania, selecționa
ta masculină a Elveției a evo
luat la Dortmund în compania 
echipei locale. Handbaliștii elve
țieni au cîștigat cu scorul de 
22—16 (13—13).

POLO • Intr-un meci amical 
disputat la Budapesta, echipa 
Ungariei a întrecut cu scorul de 
10—9 (1—2, 3—2, 3—2, 3—3) for
mația Olandei.

TENIS • în turneul de la 
Stratton Mountain (S.U.A.) ju
cătorul american Greg Holmes 
l-a eliminat cu 7—5, 7—5 pe 
coechipierul său Jimmy Connors, 
cotat printre favoriții concursu
lui. Alte rezultate : Ivan Lendl 
(Cehoslovacia) — Marc Flur 
(S.U.A.) 6—4, 6—3; Pat Cash
(Australia) — Kelly Evernden 
(Noua Zeelandă) 6—7, 6—2, 6—4; 
John McEnroe (S.U.A.) — Jonat
han Canter (S.U.A.) 6—3. 6—3 ;
Peter Dochan (Australia) — Bill 
Scanlon (S.U.A.) 7—5, 6—0.

TENIS DE MASA • Rezultate 
înregistrate în competiția de la

Phenian : masculin: R.p. Chine
ză — Bulgaria 5—0: Japonia — 
R.D. Germană 5—0; U.R.S.S. — 
R.P.D. Coreeană (B) 5—2 ; fe
minin: Cehoslovacia — R.D. Ger
mană 3—0; Japonia — Ungaria 
3—1 ; R.P.D. Coreeană (B) —
U.R.S.S. 3-1.

TIR • La Campionatele Eu
ropene de la Lahti, talerlstul 
nostru Ioan Toman s-a clasat pe 
locul 12 în proba de skeet, cu 
194/200 de talere doborîte. In- 
trucît nu s-au înscris numărul 
de concurente recomandat de 
C.E. Tir, proba de șk/'-* a ju
nioarelor, îa care urma să con
cureze și Lucia Moldovan, n-a 
mal fost organizată.

VOLEI • In turneul masculin 
de la Zvolen (Cehoslovacia), re
prezentativa U.R.S.S. a întrecut 
cu scorul de 3—0 (9, 8, 12) echi
pa Cehoslovaciei, Iar formația 
Suediei a dispus cu 3—0 (10, 4, 
6) de selecționata secundă a 
Cehoslovaciei.

PE ALTUL

ningrad, Moscova și Tallin. Vn 
astfel de club funcționează, 
de asemenea, în Cehoslovacia.

a Dintre sporturile care pot 
fi practicate în apă, in afa
ra, de acum, comunelor înot, 
polo, sărituri, yahtlng, cano
taj, calac-canoe etc. există șl 
discipline anume adaptate 
mediului acvatic. Este vorba 
de tenis de masă, lupte (cu 
un regulament adecvat, care 
interzice diferitele prize la 
gît și implicit asupra tubu
rilor respiratorii!), hochei pe 
„iarbă" șl chiar atletism. Me
dicul cubanez Gabriel Eche
varria a propus organizarea 
unor concursuri de alergare

..Ca să fiu sinceră, pot spu- 
? că nu ! Dar știți prea bine 

o 
la

că aruncarea sulițe: este 
probă de... hazard. Deși 
antrenamente ar inc: 
slant în jur de 70 m, nu cre
deam să depășesc cu peste un 
metru și jumătate fostul re
cord al lumii, al britanicei 
Fatima Whitbread. A doua a- 
runcare m-a încurajat mult: 
72.98 m. nou record al stadio
nului. Aplauzele cele
de spectatori mi-au dat parcă 
mai mu'.tă forță și siguranță. 
La ora 2048 a urmat încerca
rea de... aur. Am prins un 
vint prielnic, am privit cum 
zboară sulița care a „aterizat" 
mult dincolo de stegulețul care 
marca recordul. Secundele 
care au trecut de la lansarea 
suliței și pînă la căderea ei 
j>e gazon mi s-au părut.. ore. 
Nu-mi venea să cred în mar 
rea mea izbindă pînă cînd ar
bitrii și crainicul nu au anun
țat marea performanță".

— Cc credeți, veți urca 
•podium la „mondialele" de 
Borna ?

„Eu sper că da, deși am 
versare foarte puternice, prin
tre care fosta recordmană, 
Whitbread, care anul trecut, 
la Stuttgart, a aruncat 77,44 m. 
și mi-a 
du] de 
4 iunie 
mult și 
care ar 
schimbe 
alta, astfel Incit toate concu
rentele să se bucure de ace- 
’eași condiții meteorolet’ce. 
în orice caz, succesul realizat 

' aici la Leipzig mă simulează 
acum și mai mult".

pe 
ta

ad-

depășit atunci recor- 
75,40 m, realizat la 
1985. Apoi va depinde 
de... starea timpului, 
fi
de la o aruncare la

bine să nu se

Ion OCHSENFEID

pe 10(1 m, deși este foarte 
greu de găsit un fund de apă 
care să fie plat chiar pe 100 
m. In căutările sale el a gă
sit însă un astfel de fund 
plat în Marea Caraibelor un
de a și organizat primele an
trenamente, după care, cu 
siguranță, vor urma concur
surile, căci amatori s-au si 
anunțat...

a Un inginer francez a gă
sit un mijloc original de a 
menține caldă temperatu ra 
anei unui bazin în aer liber, 
chiar în 
iarnă. El 
suprafață 
poliester, 
mingi de

timpul sezonului de 
a acoperit întreaga 
a apei cu bile din 
de mărimea unei 
tenis, care împiedi

că pierderea căldurii 
dar nu împiedică pe 
să înoate. Nu însă să 
boare recorduri...

apei, 
cineva 
Șl do-

luat 
cu 

m).

a De la Dunkerque au 
startul 35 de ambarcații 
pînzeț identice (de 11,35 
cu "peste 1000 de navigatori la 
bord. .Ele vor parcurge 1800 
mile marine (circa 3200 km) 
contind pentru un „Tur al • 
Franței", pe ape...

• Multiplul campion olim
pic la senil simplu, finlande
zul Perti Karpinen, a absen
tat la ultimele regate Inter
naționala de canotaj, el avînd 
un accident la umărul drept. 
Se speră însă în recuperarea 
sa pentru Campionatele Mon
diale. „Am o revanșă do luat 
in fața vcst-germanului Kol
be și trebuie să fac totul 
pentru a o realiza...*, a spus 
uriașul canotor.

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

imw
ȘTIRI • REZULTATE

IN ETAPA a 4-a a campiona
tului Austriei, lidera clasamen
tului, echipa Rapid Viena, a în
vins în deplasare, cu scorul de 
3—0, formația Modling. Alte re
zultate : Austria Viena — F.C. 
Tirol Innsbruck 3—0; Voest Linz 
— A. K. Graz 1—1; wiener Sport- 
klub — F.C. Viena 1—5; Sturm 
Graz — Austria Klagenfurt 4—0: 
Admira Wacker — A.s.K. Linz 
2—0. Clasament: 1. Rapid Vic
ii a — 8 p; 2. Sturm Graz — 6 
p; 3. A.K. Graz — 6 p.

LA GERMERSHEIM (R.F. Ger
mania) s-a disputat meciul c- 
mlcal dintre selecționatele de ju
niori ale R.F. Germania Ș1 Elve- 
țicL Partida s-a Încheiat cu sco
rul de 3—1 (3—0) in favoarea 
gazdelor.

ÎNTR-UN MECI amical echipa 
franceză Toulouse a terminat la 
egalitate, J—2 (1—0). pe teren
propriu, cu formația Espanol 
Barcelona.

§
§
§
§ 
§
§

§ 
§
§
§
§ 
§
§
§
§
§ 
§
§
§ 
§ 
§
§
§
§
§
§
§
§ 
§

ECHIPA engleză No.,... , .am 
Forest, aflată în turneu în Sue
dia, a jucat cu formația Malmij. 
Gazdele au terminat învingătoare 
cu scorul de 2—0 (2—0).

INTRE 13 și Z7 ianuarie 1988 se 
va desfășura în Brazilia un tur
neu internațional Ia care și-au 
anunțat participarea echipele 
Real Madrid, Bayern MOnchen, 
Ajax Amsterdam, Internazionale 
Milano, River Plata, Penarol 
Montevideo, Flamengo și F. C. 
Santos. Meciurile se vor desfă
șura în orașele Rio de Janeiro, 
Sao Paulo și Porto Alegre.

IN „Cupa de vară — Intertoto*, 
echipa Grasshoppers Zurich a 
terminat la egalitate, 2—2 (1—1), 
pe teren propriu, cu formația sue
deză Malmfl. Alte rezultate din 
cadrul aceleeași competiții: Lech 
Poznan — AIK Stockholm 0—0; 
Rotwciss Erfurt — Etir Tlmovo 
0—0; Aarhus — Vasas Budapesta 
1—0 (1—0); Pogon Szczecin — 
F.C. Magdeburg 3—1 (3—0).
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