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La întreprinderea de Țevi din Roman

SPORTIVI ÎN CONFRUNTARE CU EXIGENȚELE MESERIEI
• Ieri — campion la atletism, azi — maistru 
prețuit • Jartea de vizită" a iscusinței • Întrecerea 
dă mereu, in arenă sau la locul de muncă, aripi

învinețind cu 2-0 (2-0) echipa nafională a Marocului,

STEAUA A CÎȘTIGAT TURNEUL
DE FOTBAL DE LA BRUGES

La întreprinderea de țevi din 
Roman, avanpost al celor care 
gindesc și lucrează aceste pro
duse atit de necesare industriei 
energetice, celei de autoturisme 
și petroliere, aproape trei 
sferturi din personalul munci
tor sînt membri ai asociației 
sportive, pe care au denumit-o 
Laminorul. Tineri și maturi, 
iubitori de mișcare, se relaxea
ză in orele de răgaz jucind fot
bal, popice, șah, volei, oină sau 
practicind atletismul, boxul și

DEBUT SPECTACULOS 
AL HOCHEIȘTILOR

MIERCUREA CIUC, 10 (prin 
telei'on). Sezonul de hochei 
1987—88 a început, startul fi
ind dat în localitate odată cu 
primele meciuri din cadrul 
„Cupei 83 August11, la care 
s-au aliniat cele mai bune șa
se echipe din țară, participan
te și la campionatul Diviziei 
A, prima grupă valorică. Cea 
mai disputată partidă a fost 
DINAMO BUCUREȘTI — 
PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC, in care prima echipă 
s-a impus greu, cu 6—5 (2—1, 
2—0, 2—4), după ce condusese 
cu 5—1! A fost interesantă 
„cursa de urmărire" a Progre
sului, stopată de fluierul final. 
Au marcat: Tureanu 2, Andras, 
Solyom, Baeso, Csiki (D). res
pectiv Todor 2, L. Nagy, 
Lămpi, E. Antal (P). Au arbi
trat: D. Trandafir — Z. Sza
bo, M. Dinu. Minute de pena
lizare : Dinamo 20, Progresul 26.

____________ I» POP — coresp. 
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Activitate bogată in ciclismul intern

CÎTEVA ELEMENTE TINERE 
PE DRUMUL AFIRMĂRII...

Luna iulie este, In fiecare 
an. o lună eu o bogată si In
tensă activitate competițională 
pentru cicliștii care se întrec 
pe velodrom. Și anul acesta o 
suită densă de concursuri — 
desfășurate non-stop pe toată 
durata lunii — a permis tre
cerea în revistă a tot ce avem 
mai bun, la diferite categorii 
de vîrstă, în această ramură. 
Vom încerca să sintetizăm con
cluziile reieșite după desfășu
rarea principalelor competiții, 
Campionatele Naționale și 
„Cupa F.R. Ciclism".
MARIUS SIMION - PERFOR

MERUL JUNIORILOR MICI
Concursul Republican al a- 

cestei categorii de vîrstă l-a 
avut în prim-plan pe Marius 
Simion (STIROM — antrenor 
V. Radu), care a dominat clar 
întrecerile, impunîndu-se în 4 

alte sporturi preferate. Oameni 
harnici, mulfi veniți din satele 
învecinate să se cailifice in dife
rite meserii, despre care ni 
se spune nu numai că sînt 
implicați in complexul proces de 
producție, dar, ca țărani moldo
veni, obișnuiți să măsoare 
totul cu cumpătare, s-au dis
tins și prin prețioase raționa
lizări. Am avut prilejul să dis
cutăm îndelung cu unul dintre 
aceștia, loan Hîra, maistru 
principal la unul din laminoare, 
aflat la conducerea atelierului 
de filetaj. L-am căutat simțind 
nevoia de a cunoaște direct un 
om despre care, pretutindeni, 
am auzit vorbindu-se insistent. 
E un bărbat in plină putere, 
bine legat la trup, cu umeri 
lăți de sportiv. ,Are ceva de 
atlet11, gindim. Așa e. A fost 
semifondist de performanță 
(crescut de reputatul antrenor 
Olimpiu Constantinescu-Ne- 
hoi), in 1954 a devenit campion 
republican de juniori la 1500 m, 
un an mai tirziu a ciștigat, Ut

COMPETIȚII OMAGIALE

ÎNTRECERI ATRACTIVE LA BASCHET
O competiție care se anunța 

calmă, s-a dovedit — de fapt 
— o întrecere aprig disputată, 
de parcă ar fi fost vorba de 
turneul final al unui campio
nat național. „Cupa 23 August11, 
pentru că despre acest turneu 
este vorba, reunind patru echi
pe — Olimpia I șl II, Voința 
și Rapid — a oferit meciuri 
atractive, spectaculoase și (cel 
mai important) constatări îm
bucurătoare în perspectiva vi
itoarei componențe a formați
ilor participante.

Să începem însă cu competi
ția propriu-zisă, mai precis cu 
meciurile decisive din ultima 
zi, cînd Olimpia I a dispus de 
Voința cu 66—64 (30—36).
Baschetbalistele de la Voința 
au condus majoritatea timpu
lui, dar, cu 5 secunde înaintea 
fluierului final, la scorul de 
64—64, Romela Cristea a smuls 
(regulamentar) mingea adver
sarei directe, a contraatacat șl 
a înscris coșul victoriei, ceea 
ce l-a adus aplauze din partea 
publicului. Punctele au fost în

probe: viteză (secondat de 
colegii de club G. Prună și N. 
Minea), 500 m cu start de pe 
loc (aceeași ordine ca la vi
teză), echipe, împreună cu co
legii G. Prună, N. Minea și 
L. Dumitru (2. Voința, 3. O- 
limpla) șl cursa pe puncte (2. 
FI. Colțea — Olimpia, 3. L. 
Dumitru). Singura probă în 
care nu a „prins11 podiumul a 
fost urmărirea individuală, 2000 
m, în care s-a clasat pe locul 
4 (1. George Cristea, antrenor 
Fr. Ghera, 2. N. Micluc — CSS 
1, 3. N. Minea).

în cadrul „Cupei F. R. Ci
clism11, M. Simion a ciștigat 
proba de 200 m lansat și cursa 
pe puncte (fiind urmat în am
bele probe de G. Cristea și N.

Horațiu SIMA
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Cracovia, cursa de 3 000 m ob
stacole din cadrul „Internațio
nalelor" Poloniei. Dar „chema
rea marilor arene de atletism" 
nu l-a oprit ca in 1958 să se în
scrie la școala de la București 
și peste 3 ani să se reîntoarcă 
maistru, la atelierul de filetat. 
Un atelier cu „foc continuu", 
cu sute de lucrători, unde mun
ca este mecanizată, iar bunul 
mers al producției este vegheat 
cu pricepere și răspundere de 
excelenți meseriași.

— V-am așteptat. Ni s-a spus 
că s'nteți. la o intervenție. S-a 
defectat ceva ?

— Trebuia neapărat să se de
fecteze ceva 1 ne-a răspuns cu 
o urmă de reproș in glas, pe 
care mai tirziu aveam să ne-o 
explicăm. Ca și medicii, a con
tinuat interlocutorul, noi avem 
o vorbă : e mai ușor să previi 
decît să vindeci. Am fost cu

Troian IOANIȚESCU
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scrise de: Biră 17, R. Cristea 
14, E. Szoke 16, Simioană 13, 
G. Szoke 6 pentru învingătoa
re, respectiv Filip 18, Borș 
14, Angheluș 10, Urogdi 9, Ju- 
gănaru 5, Apostol 4, Nicola 4. 
Tot în ultima zi, Olimpia II a 
întrecut pe Rapid cu 78—64 
(46—41), la capătul unei par
tide echilibrate și de mare 
luptă. Au înscris: D. Popa 31, 
Stingă 20, Sipoș 13, Țintea 8, 
Gavriliuc 6 pentru învingătoa
re, respectiv Alixandru 14, E. 
Popa 13, Lefter 11, Biduianu 
7, Iancu 5, Cîrsioiu 7, Pirvan 
4, Trică 3.

Alte rezultate: Olimpia I — 
Rapid 88—67 (40—40), Olimpia 
II — Voința 86—78 (46—29), O-

Dumitru STANCULESCU
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însemnări

1 DUPĂ VACANTĂ,
I ANTRENAMENTE NON STOP...
| Sediui clubului Steaua este 

în casă nouă, în apropierea I stadionului din Bd. Ghenoea.
Ne-am interesat de baschetba- 
liști, care de cîțiva ani buni 
dețin titlul de campioni. i-am I găsit cu cîtăva vreme im
urmă. Veneau transpirați din 
abundență (nici nu-i de mi
rare pe canicula asta !), în- 

Idreptîndu-se sipre * dușuri, 
după antrenamentul de pregă
tire fizică. Destrămat la sfîr- 
și'tuil camp i omătului trecut, cu- I piui de antrenori s-a refăcut I si. astfel, primii pe care i-am 

1 abordat au fost Mircea Cîm- 
peanu (principal) și Nicolae 

IPirșu (secund).
Ce faceți ? „Muncim. Deși 

mercurul termometrelor s-a I ridicat spre 40 de grade, va
canța noastră a fost destul de 
scurtă. De la 15 iunie am re
luat antrenamentele, titlul de I campioni ne obligă, iar în a- 
ceste zile lucrăm intens la 
pregătirea fizică. Ea trebuie 
mereu îmbunătățită. Proce

Duminică, în ziua a doua a 
turneului de fotbal de la Bruges, 
Steaua a obținut o nouă victo
rie. învingînd echipa națională 
a Marocului cu scorul de 2—0 
(2—0), echipa campioană a 
României a obținut locul I, 
răsplătit de organizatori cu un 
frumos trofeu și medalii.

Cele două goluri, ambele în
scrise de Pițurcă, au fost mar
cate la capătul unor acțiuni 
spectaculoase, desfășurate în 
mare viteză.

Astfel, în minutul 19, Lăcă
tuș, lansat pe aripa dreaptă, 
l-a servit, în careu, pe PIȚUR- 
CĂ; acesta a efectuat o prelu
are, după care, ajuns la circa 
14 metri de poarta adversă, a

La campionatele de atletism de la Pitești

S-A RESIMȚIT LIPSA
MARILOR PERFORMANȚE

Atunci cînd întrecerile nu-ți 
oferă — dincolo de dîrzenie, 
dorința de afirmare a celor 
cu sansa a doua si cîteva sec
vențe spectaculoase. în rîndul 
cărora includem si surprizele — 
performanțe de ecou interna
țional. orice comentariu asu
pra unei competiții este nevoit 
să apeleze. în primul rînd. la 
statistică. Ceea ce si încercăm 
să facem acum, la o primă 
privire asupra celei de a 5-a 
ediții a finalelor Daciadei de 
seniori si a Campionatelor Re-

Fondistul Gheorghe Tomoioagă 
(Steaua) s-a impus net in 
proba de 5 000 m.

publicane de tineret la atle
tism, desfășurate la sfîrsitul 
săptămînii trecute la Pitești.

Credem că două exemple re
levă tot atîtea caracteristici 
(definitorii) ale recentelor fi
nale. Printre cei care au urcat 
de două ori pe podiumul de 
premiere în probele individua
le au fost sprintera Iolanda 
Oantă, învingătoare detașată la 
200 și 400 m. si săritorul cu
 ! 

estivale I

deele tehnice sînt de mult • 
automatizate..."

Noutățile din fotul baschet- § 
baliștilor militari sînt puține.
Au venit Claudiu Munteamu și ' 
Mihăiță Toma, Doi tineri cu 
frumoase perspective. în res-t, 'i 
vechiul nucleu de internațio- | 
nali : Cernat, Ermurache, Bră- 
nișteanu, Opșitaru, Ardelean, 
Netolițchi, Căpușan, V. loan, l 
Cristescu, Reisenbuchler, Pa- |î 
naitescu. Chirie. •

Antrenamente, an trenam ente.
Cu gîndul la... coșul de 3 I 
puncte. în continuare, bas- i 
chetbaiiștii de lia Steaua se • 
vor pregăti cîteva zile la mun
te. iar apoi. în septembrie, vor 
participa, în Sala Sporturilor | 
din Brașov, la „Cupa Steaua", 
unde vor fi prezente și for
mații din Uniunea Sovietică, .j 
Cehoslovacia șl Polonia, duipă | 
care întrecerile din cadrul 
Campionatului Național și ■ 
derby urile cu Dinamo. i

Paul IOVAN 

trimis balonul în plasă, la 
colțul lung: 1—0.

în min. 22, la o nouă fază 
desfășurată pe frontul drept al 
atacului. Bălan a centrat spre 
careul mic, de nnde același 
PITURCA, înălțat peste un 
buchet de apărători marocani, 
a reluat în poartă, eu eapul.

Steaua a aliniat următoarea 
formație: Stîngaciu — Iovan, 
(min. 83 Lucaci), Bumbescu, 
Belodedlci, Rotariu — Bălan 
(min. 85 T. Stoica), Bolonâ, 
Hagi (min. 83 Balint), Majaru 
— Lăcătuș, Pițurcă.

în finala mică, pentru locu
rile 3—4, echipa braziliană 
Gremh» a Întrecut pe F. O. 
Bruges cu 2—1 (2—1).

Tinărul hurdler dinamovist Mu
gur Mateescu, surprinzător dar 
spectaculos învingător la 400 mg 

Foto: MIRON PÎRLE

prăjina Răzvan Enescu. locul 
secund în această probă, dar 
învingător la... decatlon. Si 
dacă atleta rapidistă mai co
chetează. din cînd în cînd. cu 
performanța internațională (la 
Pitești n-a reușit ceva deose
bit, acum In preaima „mon
dialelor11 de la Roma), spor
tivul militar, desl animat de 
cele mai bune intenții, s-a Im
pus în „proba probelor", de
catlonul. cu cifre care nu ri
valizează nici cu cele ale... 
atletelor (de exemplu : 53,14 la 
400 m, 6,90 m la lungime. 1,80 
m la înălțime. 4:49,98 la 1500 
m...) I Sigur. între aceste două 
exemple se află un larg evan
tai de situații, ele vorbind insă, 
grăitor, despre amprenta me
diocră a celor trei zile de în
treceri de la Pitești, despre 
lipsa de competitivitate reală a 
majorității cifrelor înregistrate 
pe stadionul „1 Mai“, na pu
ține fiind cele chiar foarte 
slabe. Asupra acestora ne pro-

Paul SLAVESCU
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ETAPA INAUGURALĂ

LA RUGBY
Campionatul Diviziei A la 

rugby va avea, după cum am 
mai anunțat, o nouă formulă 
de desfășurare — cu o primă 
serie formată din 12 echipe și 
cu o serie secundă de 16 com
petitoare împărțite în două 
grupj. Cele mai bune 12 for
mații își încep disputa în edi
ția 1987/88 la sfirșitul acestei 
săptămîni. Programul etapei 
inaugurale, de duminică, cu
prinde partidele: Steaua — 
Universitatea Timișoara, Dina
mo — Sportul Studențesc 
TMUCB, R.C. Grivița Roșie — 
CSM Sibiu, Știința CEMIN 
Baia Mare — Politehnica Iași, 
Farul — CSM Suceava, Știința 
Petroșani — Contactoare Bu
zău. Și o veste bună pentru 
iubitorii rugbyului din Capita
lă: primul cuplaj al campiona
tului are loc în Parcul Copi
lului (Grivița — CSM Sibiu și 
Dinamo — Sportul).



BRAȘOV. 10 (prin telefon). 
Al treilea și ultimul turneu 
din cadrul Circuitului" orga
nizat de F.R. Tenis s-a desfă
șurat, in condiții organizatori
ce foarte bune, pe cele șase 
terenuri din 
sportiv Dinamo. La fete, 
tona a l- 
Loredana Bujor, 
cu 7—5, 6—3 în finala cu Isa
bela Martin (Politehnica Bucu
rești). Alte rezultate: Bujor — 
Eernadetta Martin (Politehnica 
București) 6—3, 6—0, Bujor —
--------------- iteaMMRsnwmMmenKaBaK

frumosul parc 
vic-

revenit dlnamovlstel
învingătoare

Buciu (Steaua) 6—4. 6—4, I. 
Martin — Angela Kerek (Electrica 
Timișoara) 6—2, 6—1. I. Martin 
— Maria Romanov (Politehnica 
București) 2—6. 7—5, 6—4.

La băieți, M. Comănescu 
(Dinamo) a cîștigat al treilea 
concurs, învingîndu-1 in finală 
pe S. Gorgan (Steaua) cu 6—1 
6—4.

Pentru primul nostru „Mas
ters" s-au calificat 16 jucători, 
care își vor disputa întîietatea 
în cursul acestei săptămîni.

Carol GRUIA-coresp.
cwwamKWrz:..-jsi ----------------------

REPREZENTANȚII
AU DOMINAT DIN

de tineri săritori in apă, 
intre 10 și 14 ani, și-au 

Ia Ștran- 
din Capitală,

C.S.M. SIBIU
NOU ÎNTRECERILE

ACTIVITATE BOGATA
(Urmare din pag 1}

Minea); la 500 m start de pe 
loc s-a clasat pe locul 2 (1. G. 
Cristea... 3. N. Minea) și. prin 
adițiunea punctelor, a intrat 
în posesia cupei oferite de fe- 
derație. Fără îndoială, rezul
tatele sînt edificatoare, ne »- 
flăm în fața unui autentic ta
lent. care trebuie crescut cu 
grijă pentru ca, și în viitor, 
să confirme previziunile 
acum.

de

ECHILIBRU 
LA JUNIORI MARI

Desfășurat în paralel cu 
trecerile seniorilor, Campiona
tul Republican pentru juniori 
mari a fost mai echilibrat, mai 
mulți sportivi împărțindu-și 
victoriile. Merită subliniată 
performanța lui Cătălin Lazăr 
(Dinamo — antrenor M. Mi- 
hăilescu) învingător la 1000 m 
cu start de pe loc (urmat de 
Alex. Ivan și G. Cristea, am
bii CSȘ 1) și urmărire indi
viduală 3000 m (secondat de 
D. Vasile și I. Balea, ambii 
Voința) și cu clasări bune la 
200 m lansat, locul 2—3, la e- 
galitște cu I. Balea (învingător 
Alexandru Ivan — antrenor 
C. Baciu), si la cursa pe punc
te, locul 5 („podiumul": Adri
an Ivan — CSȘ 1 antrenor Fr. 
Ghera, Adr. Radu — Voința 
și G. Prună); urmărirea la 3000 
m pe echipe a revenit echipei 
Voință (D. Vasile, P. Radu, I. 
Balea. Em. Panache — antre
nor Gh. Neagoe). urmată de 
STIROM și CSS 1.

Tn cadru! ..Cupei F.R. Ci
clism" rolurile s-au inversat, 
performerul fiind Alexandru 
Ivan, cîștigătorul probei de 
200 m lansat (2. C. Toma. 3. 
C. Buzbula, ambii Voința) și. 
al celei pe puncte (2. P. Pă
trunjel — CSS. 1, 3. V. Dumi
tru) ; la 500 m cu start de pe 
loc a cîștigat Cătălin Toma — 
C.S.S. 1, antrenor Fr. Gheră

în-

(2'. M. Simion, 3. M. Dima). Prin 
adiționarea . punctelor, Alexan
dru Ivan a cîștigat Cupa.
LA SENIORI, IN PRIM-PLAN 
V. MITRACHE Șl D. RĂCĂȘAN

incontestabil alPerformerul
Campionatelor Naționale a fost 
sportivul
Mitrache, care a cîștigat pro
ba de
4000 m. cu un timp foarte bun, 
(2. D. Răcășan, 3. Gh. Kleinpe- 
ter — Voința Arad) și detașat 
cursa pe puncte (2. C. Paras- 
chiv, 3. Gh. KIeinpeter) fiind, 
în același timp, principalul ar
tizan al victoriei formației pri
me a clubului Dinamo în pro
ba de urmărire echipe 4 000 m 
încheiată cu un nou recard 
național; la 1000 m cu start 
de pe loc s-a clasat pe locul 2 
(1. Ludovic Kovacs... 3. D. Ră
cășan). Cea de-a 5-a probă din 
cadrul campionatelor, viteza, a 
fost adjudecată de George Ion 
(2. C. Ciulei, 3. Cr. Mihălțan, 
ambii Steaua). _
• Cupa „F.R. Ciclism" a fost 

cîștigată de Gheorghe Lăutaru, 
dar performerul întrecerilor 
rămîne Dumitru Răcășan, fos
tul elev al antrenorului Gabri
el Moiceanu (de Ia Cîmpulung 
Muscel) fiind autorul a două 
noi și valoroase recorduri la 1 
km lansat și 2 km start de pe 
loc. La nivelul seniorilor, do
minarea cicliștilor de la Dina
mo (antrenori N. Voicu și St. 
Lemîndroiu) a fost deosebit de 
clară, buna pregătire, valoarea 
și — nu în cele din urmă — 
spiritul de echipă determinînd 
cîștigarea în totalitate a titlu
rilor puse în joc.

Tn concluzie, putem afirma 
că probele pe pistă dispun la 
fiecare categorie de 4—5 ele
mente valoroase care, pregăti
te cu grijă și rodate în cît mai 
multe concursuri, în compania 
unor adversari valoroși, pot 
realiza performanțe notabile.

dinamovist Vasilc

urmărire individuală

90 
copii 
disputat întîietatea, 
dul Tineretului 
în cadrul Concursului Republi
can rezervat categoriilor 
de competitori, 
dominată de
C.S.M. Sibiu, 
nu mai puțin 
I și alte șase 
prin care s-au instalat autori
tar pe primul Ioc in clasamen
tul (neoficial) pe echipe, așa 
cum s-a petrecut, de altfel, și 
anul trecut. In aceste condiții, 
sînt de apreciat munca și re
zultatele tinerei antrenoare 
Angela Popescu, dar — 
întrebăm — ce părere au 
dintre ceilalți antrenori 
special din Capitală) ale 
succese sint rarisime 
inexistente? Remarcabil 
comportat și săritorii de 
S.C. Bacău, a cărui secție nu 
a împlinit un an de existență. 
Unii dintre ei s-au clasat pe 
locuri onorabile, iar 
Enca-Chiriac și Gabi 
cheș au urcat chiar pe podium. 
Felicitări fostului internațio
nal Pantelimon Decuseară
(care își concretizează din nou 
capacitatea profesională) și a- 
jutoarei sale Ildiko Ciucu; am
biția lor poate fi un exemplu 
pentru aiți colegi de breaslă.

Impresionantă a fost evolu
ția unor săritori, în primul 
rînd a lui Ionuț Ilerlaș, care, 
la platformă, a executat (bi
ne) un salt întîlnit doar 
marii performeri: triplu 
șî jumătate contra trambulinei 
grupat, cu coeficient 3,2! Her- 
laș, Ionica Tudor (ambii an
trenați de Gavrilă Roggc), 
Nicolae Dragomir (antrenoare: 
Ana Neicu) și George Sandu 
(antrenor: Nicolae Sparios) au 
avut săriturile cu coeficienții 
de dificultate cei mai ridicați, 
atu în plus pe drumul lor spre 
performanță.

Clasamente, 
trambulină 1 
(Lie. lnd. 37) 
Tarsi (Crișul 
Valentin Banea (CSȘ _____
275.55 p: trambulină 3 m: 1. Her- 
laș 366,15 p, 2. Tarsi 356,45 p, 3. 
Banea 33’1)0 p; platformă: 1.
Herlaș 383,30 p, 2. Banea 335.20 
p, 3. Tarsi 311,15 p. Campion ab
solut: Ionuț Herlaș. BĂIEȚI
CAT. A II-A, trambulină 1 m: 
1. Nicolae Dragomir (CSS Triumf 
Buc.) 322,05 p, 2. George Sandu 
(CSS Triumf) 300,25 p. 3. Daniel 
Tincu (CSM Sibiu) 289.95 p: 
trambulină 3 m: 1. Dragomir

mici 
întrecerea a fost 

reprezentanții 
care au cucerit 
de nouă locuri 
locuri II și III,

ne 
multi 

(în 
căror 
ori... 
s-au 

la

Andreea 
Chere-

la 
salt

BĂIEȚI CAT. I, 
m: 1. Ionuț Herlaș

335.90 p, 2. Csaba 
Oradea) 310,05 p, 3. 

Banea (CSȘ Sibiu)

COMPETIȚII OMAGIALE
• BASCHET

(Urmare din pag. 1)

limpia I — Olimpia II 74—62 
(39—24), Rapid — Voința 90— 
87 (53—50) — cel mai specta
culos meci al turneului. Clasa
ment final: 1. Olimpia I 6 p, 
2. Olimpia II 5 p, 3. Rapid 4 
p. 4. Voința 3 p. Menționăm 
că împărțirea jucătoarelor de 
la Olimpia în echipele I și II 
nu a fost făcută pe motive va
lorice, cl în scopul unei mai 
bune verificări a lotului. Mai 
amintim că întrecerile s-au 
bucurat de arbitrajul compe
tent prestat de N. Sdrula, L. 
Badea, R. Iulian și I. Cernat.

Revenind la aprecierile ini
țiale, subliniem prezența unor
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4 
4 
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4 
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jucătoare tinere promovate in 
scopul întineririi formațiilor 
respective. Am remarcat-o în 
primul rînd pe Laura Nicola 
(1,84 m, 19 ani, provine de la 
C.S.Ș. 2 Voința, antrenoare: 
Cornelia Mircioiu și Ștefania 
Dinescu) de la Voința, apoi pe 
Mioara Done, Nicoleta Con
stantin și Luminița Cristca 
(1,68 m), de la Olimpia. Ne 
manifestăm speranța că insis
tența cu care au fost utilizate 
aceste baschetbaliste în „Cupa 
23 August" se va manifesta si 
țn timpul Campionatului Na
țional. In felul acesta ar putea 
fi sprijinită acțiunea generală 
de promovare a tinerelor ta
lente, apte să atingă marea 
performanță spre care trebuie 
să tindă sportul cu mingea la 
coș din țara noastră.

• HOCHEI
(Urmare din qqQ- 1)

aștepta, STEA- 
pe VIITORUL 

cu 13—5 (7—3, 
marcat: Burada 
Alexe 2, Nis-

P, 2.
253,25
266,75

Sandu 
p; _

P, 2.

295,95 
platformă:

Dragomir 
(CSS Si- 
absolut : 
CAT. A

1. Micha-
226,75 p, 

I Sibiu)

316,55 
Tincu 
Sandu
253.15 p, 3. Gh. 'Coman 
biu) 188,75 p. Campion 
George Sandu. BĂIEȚI 
III-A, trambulină 1 m: 1 
el Fredel (CSM Sibiu) 
2. Radu Udvescu (CSM
226.15 p, 3. Ciprian Bojan (Pro
gresul Buc.) 213,40 p; trambulină 
3 m: 1. Udvescu 205,65 p, 2. 
Pleșa (CSM Sibiu) 193,75 p, 
Fredel 192,95 p; platformă: 
Fredel 176,25 p, 2. Gabi Cherc- 
cheș (S.C. Bacău) 175,30 p, 3. 
Udvescu 148,50 p. Campion ab
solut: Michael Fredel.

FETE CAT. I, trambulină 1 m: 
1. Cristina Loloiu (CSM Sibiu) 
354.80 p. 2. Gabriela Stoica (CSM 
Sibiu) 350,90 p, 3. Ionica Tudor 
(Lie. ind. 37) 339,65 p: trambuli
nă 3 m: 1. Tudor 434,45 p, 2. 
Stoica 374,15 p, 3. Loloiu 370,55 p; 
platformă: 1. Loloiu 289,0 p. 2. 
Cosmlna Voinea 
281,05 p, 3. Stoica 280,25 p._Cam- 
pioană absolută: 
FETE CAT. A II-A,
3 m: 1. Anca Udvescu (CSM Si
biu) 349,85 p, 2. Ioana Chelu 
(Lie. Ind. 37) 277.15 p. 3. Andreea 

(CSȘ Triumf) 252,65 p;
3 m: 1.

2. Viorica Ion
234,50 p, 3. Diana 
Sibiu) 215,25 p: 

1. Udvescu
171,30 
(CSȘ

289,0 p.
(CSȘ Triumf)

Ionica Tudor, 
trambulină

Josescu 
trambulină 
306,70 p, 
sul) 
(CSȘ 
mă :
Ton 
tece 
Campioană 
Udvescu. 
trambulină 
triceanu (Progresul) 203,25 p, 
Nicoleta Cîrstea (CSM 
186,65 p. “ ‘ ~
(SC Bacău) 183,20 p: trambulină 
3 m: 1. Cîrstea 170,70 p. 2. B5s- 
triceanu 159,80 p, 3. lulia Gher
man (CSȘ Sibiu) 154,95 p: plat
formă: 1. Gherman 112,50 p, 2. 
Cîrstea 112,10 p, 3. Consuela Ben 
(CSȘ Sibiu) 100,15 p. Campioană 
absolută: Nicoleta Cîrstea”.

• Dumitru STĂNCULESCU

Udvescu 
(Progre- 
Durdun 
platfor- 

212,20 p. 2.
p, 3. Sonia Pîn- 
Triumf) 161,05 p. 
absolută : Anca

FETE CAT. A III-A. 
1 m: 1. Camelia Bis- O

Cîrstea (CSM Sibiu)
3. Andreea Enea-Chîriaf’

(Urmare din pag 1)

punem, insă, a reveni mai de
taliat.

Tn aceeași- situație 
prezente 
si tinerii 
(20 ani) 
(21 ani), 
după o 1

Echipa Oțelul Galați, promovată in Divizia A. De 
— rlndul de sus : Carmen Ungureanu, Anișoara I: 
Gabriela Antonescu. Alexandrina Oprea, Mihaela : 
pei), Mihaela Dinu ; riadul de jos : Tincuța Pe 
Manuela Ursache, prof. Constantin “ 
Gabriela Stoica, Paula Calmuc și 
grafie : Lenuța Borș.

Cu trei ani în urmă, echipa 
de junioare II a CSS nr. 1 
Galați cîștiga titlul national la 
categoria de vîrstă respectivă; 
un an mai tîrziu, aceeași echi
pă devenea laureata campiona
tului junioarelor mari; pro
movate, in corpore, în lotul 
divizionarei B Oțelul, tinerele 
handbaliste, pregătite de prof. 
Constantin Cojocaru, 
realizeze o nouă și spectacu
loasă performanță: 
rea în 
Iată, 
foarte 
vîrstă 
obține

aveau să

promova- 
prima divizie a țării ! 
așadar, cum o echipă 

tînără, a cărei medie de 
nu atinge 20 de 
rezultate notabile, cla-

ani.

Giurgian (Dinamo. 
13,51 față de 13,92). 
pe filele acestei e-

Cojocaru (a
Zenovia Turci 

Foto :

°F

sîndu-se în: 
pe cu preț 
divizionare 
Buhuși, Rel 
CFR Craioi 

Promovări 
gălățene i 
perseverent! 
sus-numit, 
te treptele 
a sprijinulu 
echipa de 
partea Club 
clubul de 1 
lui combint 
lăți, al org 
tive și școli 
crezut îr n 
tere a 
în Sala
mitul port 
bune echip 
țară și cai 
afirmăm „s — 
misiun'e. pr 
listele gălă 
continuare 
în etapa pi 
României", 
Iul Galați £ 
tul Brașov 
Ploiești, ca 
mifinalele 
petiții. „Jo< 
fost un bur 
nercle noas 
afirma pre 
handbal a 
mistui Săn

Credem c 
varii — o 
ne — va î: 
bold pentru 
xamen cart 
rile din pr

două 
pe podium — se află 

i atleti Carmen Sîrbu 
și Nicolae Gombocz 
Dinamovista. revenită 

marcată absentă dato
rită unei accidentări, s-a impus 
cu autoritate intr-o probă adia
centă profilului ei (100 m) și 
s-a clasat pe locul secund în 
proba preferată, lungimea, unde 
a înregistrat cel mal bun re
zultat al ei. 6,88 m. cu care 
a intrecut-o ne recenta cam
pioană mondială universitară 
Marieta Ilcu. Antrenorul coor
donator al secției de atletism 
Ion . Vintilă, ne spunea după 
concurs că tînăra dinamovista 
este capabilă acum de sărituri 
peste 7 m. O frumoasă promi
siune. S-o vedem în practică. 
Atletul din municipiul Sf. 
Gheorghe. după ce l-a întrecut 
pe linia de sosire, la 400 m. 
pe M. Rădos, a cîștigat tot 
datorită unui impetuos finis si 
la 800 m (1:47,05). dovedind 
reale resurse care, bine valo
rificate într-un viitor apropiat, 
îl pot duce la un plafon com
petitiv pe

Autorii 
Constantin 
teștii ■ 1 500 
Simianu-Costencu 
300 m — 2:01,26). Lucian Sfîa 
(Voința Buc., triplusalt — 16,67 
m). Mugur Matecscu (Dinamo 
400 mg — 52,25). ca si cei mai 
detașați învingători — Iolanda 
Oantă (Rapid 
fată de 53.46). 
(Dinamo. 100 m 
11.96). Liliana 
Galați, hentatlon 
fată de 5 922 p). Victoria Oprea 
(Voința Tg. Jiu) 10 km marș — 
50:35.86 fată de 51:32,26) Ni
colae Bîndar (Metalul Buc . 
ciocan — 74,36 m față de 69.10

m), Li viu 
110 mg — 
au semnat 
ditii.

Tată ultimele rezultate, din 
reuniunea de duminică : MAS
CULIN. disc — I. Zamfirache 
(Dinamo) 62,56 m. M. Ține (St.) 
56.34 m — campion tineret, St. 
Turbă (St.) 55.46 m : 400 m g — 
N. Mateescu (Dinamo) 52.25 — 
campion tineret. D. Sinoteanu 
(Farul) 53,15, I. Duțică (CSM 
„U“ Craiova) 53,53 ; triplusalt —

Sfîa (Voința Buc.) 16.67 m, 
Ciobanu (Dinamo) 16.44 m. 
Bran (St. CFR Bacău) 16.29 

C. Barbu (Victoria Buc.)

L.
D.
M.
'm.
15.58 — campion tineret : 200 m 
— I. Sandu (Constr. Arad) 
D. Murcșan („U“ IMMR 
Napoca) 22,13 — campion 
ret. V. Suciu (Constr. Arad) 
decatlon — R. 'Enescu 
6 641 p — campion 
Hurduc (CSS

22.02, 
Cluj- 
tine- 
22,16: 

(Steaua) 
tineret.

1 Galați) 6 570 p, 
Z. Jakab (IEFS) 6 340 p ; 5 000 m 
Gh. Tomoioagă (Steaua) 14:04.48, 
M. Deao (ASA Sibiu) 14:09.13. C. 
Costel (CSM Sf. Gheorghe) 14:09,5:1, 
C. Cristea (ASA Sibiu) 14:10.20 — 
campion tineret : 4X400 m —
Steaua 3:15,07 ; FEMININ, 4X400 
m — Ranid Buc. 3 :36 20 : 400
mg — Nicoleta Căruțașu (Dina
mo) 56.74. Camelia Jianu (IEFS) 
57.58 — campioană de tineret. A- 
llna Buhuși (CSM „U* Craiova) 
57.91 : 200 m — Iolanda Oanță
23.34. Marinela Lazăr 24.09 — 
camnioană de tineret. Elena Con- 
stantincscu 24.61. toate de la Ra
pid : înălțime — Elena Schrom 
(Ranid) 1.89 m. Niculina Iile 
(Voința Buc.) 1.85 m. Manueia 
Colta (CSS Reșița) 1.75 m — 
camnioană de tineret : greutate — 
Mihaela Loghin (Steaua) 19.56 m. 
Simona Andruseă (CSM Suceava) 
19.40 m. T.ivia Mehes (CSM ,.U" 
Craiova) 19.09. Jana Căoătînă 
(Dinamo) 17.10 — camnioană de 
tineret : 100 mg — Mihaela Po- 
găccanu (Ranid) 13.05. Liliana 
Năstase (CSU Galați) 13.11. Teo
dora Palosanu (SC Bacău) 13.62 
Ionica Domniteanu (Daria Pi
teștii) 13.78 — camnioană de ti
neret : suliță — Cristina Dobri- 
noiu (Muscelul C-lunch 62.08. Au
rica Busnită (Dinamo) 58 80 — 
camnioană de tineret. Caria Du
mitru (Metalul Buc.) 58.08.

R.

Așa cum se 
UA a întrecut 
GHEORGHENI 
3—1; 3—1). Au 
5, Dragomir 2, 
tor 2, Șomfălcanu, Jumătate 
(S), Becze 2, Kacso, Gergely, 
Korpos (V). De remarcat jocul 
bun al lui Burada. Au arbi
trat: I. Becze — M. Presnea- 
nu, E. Săndulescu.

In ultima partidă a zilei: 
SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — DUNĂREA GALAȚI 
6—2 (1—0, 3—1, 2—1). Joc e- 
chilibrat în prima și ultima re
priză, cînd Dunărea a fost mai 
aproape de adversara 
Gerczuj s-a integrat 
noua sa echipă, a dat trei pa
se de gol. dar în final 
a fost sancționat cu o elimi
nare de 10 minute pentru rea 
conduită. Golurile au fost în
scrise de Z. Nagy 3, Baricz 2, 
Bed ii (Sn. Club), Geru și Ra
du (D). Au arbitrat: FI. Gu- 
bernu — Em. Both, N. Enache. 
Minute de penalizare: Sport 
Club 36, Dunărea 30.

LA INI
(Contim

I.

sa. 
bine in

de meci

plan internațional, 
marilor surprize — 
Gavrilă (C.S.M. Pi
rn — 3:42,47). Maria 

(Poli Tim..

băieții să 
riodic al ui

Am aflat 
tervenție m 
neri mereu 
spre toi ce 
ceteze, ince 
triviri, reuș 
zitive de fi 
import Cu 
nedormite, 
Axinte, fos 
garduri, ac 
pice și det 
in pescuitu 
mentat și 
tehnico-pro 
de filetat ț 
el și-a crec 
de vizită" 
pind cinci 
în valoare 
„Mai avem 
cu... minte 
sublinieze 
bele-i cum; 
noscut pe 
ciun, Co-rm 
Rusu și G 
lăcătuși '1 
șit, intr-un 
dea produ 
stringere a 
minut de 
mai puține

400 m — 51.53 
Carmen Sîrbu 

— 11.73 fată do 
Năstasc (CSU 
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A APĂRUT
NR. 711997
AL REVISTEI

Din sumarul nr. 7 al Revistei „isaueație tizica șl sport" reți
nem articolele: la rubrica TEORIE — STUDII — CERCETĂRI — 
Studii privind forma sportivă in canotajul feminin de perfor
manță, de A. Nicu și colab. ; Contribuții la concepția asupra 
selecției și pregătirii fetelor între 10—18 ani pe baza educării șl 
perfecționării vitezei pentru baschetul feminin de tnaltă perfor
manță. de M. Cojocaru : la rubrica EDUCAȚIA FIZICA ȘI 
SPORTUL IN ÎNVĂȚĂMINT — Stadiul de dezvoltare a activi
tății sportive de performanță din cluburile universitare la Înche
ierea anului 1986 ; Acrobatica în grădinița de copii, de P. Dun- 
gaciu și Tatiana Ajudeanu ; Jocul in mișcare — mijloc impor
tant în dezvoltarea fizică a copiilor, de Florica Mălan și Viorica 
Sajerl! ; la rubrica TEHNICA — METODICA — ANTRENA
MENT — Implicațiile structurii jocului în instruirea grupelor 
de începători la volei (I), de V. Ghenadi și eoiab. ; la rubrica 
MEDICINA SPORTIVA — Cercetări asupra efectelor biologice 
Induse de piravltan la un lot de gimnaștl de performanță, de 
Carmen Dumitru și eolab. ; Organizarea excursiilor, drumețiilor, 
expedițiilor șl acțiunilor turistice complexe cu pronunțat carac
ter educativ, de T. Corduneanu ; la rubrica OPINII — CON
SULTAȚII — Elaborarea unui sistem competițional de handbal 
la nivelul juniorilor, de Fr. Lechner ; Neconcordanțe în apre
cierea, verificarea și notarea elevilor la educație fizică tn unele 
școli profesionale, de V. Fărcaș.

Revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" nr. 7/1887 s-a pus în 
vlnzare la punctele de difuzare a pTesei. Cel mai sigur mijloc 
pentru a primi cu regularitate revista „Educație fizică și sport* 
rămîne ABONAMENTUL.

TRUDIN A CÎȘTIGAT „PREMIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI*
BE

Prima alergare de viteză din 
acest sezon. Premiul Municipiului 
Ploiești, a reyenit lui Trudin (re
cent a participat la mitingul hi
pic de ia Moscova), care a reușit 
victoria în ambele hituri, în cel 
de al '-lea reallzînd un valoros 
record de 1:22 ,8/k.n, învlngînd-o 
pe Cămița, la fotografie, cu pre
țul ultimului efort. G. Tănase a 
devenit astfel lider al clasamen
tului pe formați' avînd mari 
șanse de a obține cel de-al 2-lea 
titlu consecutiv (primul în 1986— 
1987). Antrenorii M. Dumitru și 
V. Pâtrașcu au reușit și ei cite 
două victorii. Primul în cursele 
rezerva, cailor de 2 ani, cu Ve- 
rla. C. Chiș avînd meritul de a nu 
renunța la cursă deși era handi
capată din start ci. un galop de 
peste 40 m. și cu Rutina, condusă 
cu mult tact de antrenorul ei. Al

doilea a cîștigat cu Curtiș, care 
de această dată a fost susținut In 
lupta finală cu multă energie (în 
contradicție cu ultima lui evolu
ție), și cu Runcșor, în cursa re
zervată amatorilor. Tinerii V. Mi
hai și R. Arsene au realizat aler
gări spectaculoase cu Finit și. 
respectiv. Hangița, ambii în fru
mos prog-e de formă, în timp ce 
Vital, condu- de G. Solcan, a pro
dus surpriza zilei Inehizînd două 
din jocurile cursei.

REZULTAT" TEHNICE : Cursa
I : 1. Rutina (M. Dumitru) 1:42,3. 
Cota : cîșt — Cursa a Il-a ; 1. 
Run-cso- O. Popescu) 1:29,9. 2.
Sipică 3 Reușit, cota : cîșt. —, 
cv. 67, ord triplă 2090. Cursa a 
IlI-a : 1. Trudin (Tănase) 1:23,9. 
2. Ghirlanda. 3. Halogen. Cota : 
cîșt. 80. ev. închis, ord, triplă în-

H I P I S M
_________________

chisă, triplu I—II—IH 1075. Cursa a - ■ - •-
1:25,9. 
Cursa a 
1:28,4. 2. 
cîșt. 35, 
Cursa a
1:22,8 2. Cămița, 3. Fidelio. Cota: 
cîșt. 14. ev. 10 ord. triplă 350, tri
plu IV—V—VI 107. Cursa a Vll-a : 
1. Finit (Mihai) 1:28.6. Cota : cîșt. 
39, ev. 21. Cursa a Vin-a : 1. Ve
rin (Chis) 1:36.9 2. Valonla. 3
Fomărla. Cota : cîșt. 85, ev. 26. 
ord. triplă 1383 Cursa a ix-a : 1. 
Vital (Soicar 1:28,6 2. Rafia.
Cota : cîșt. In», ev. închis, ord. 
închisă, triplu VII—VIH-IX 2264.

IV-a : 1.
Cote ; .
V- a • 1. Hangița (Arsene) 
Robert 3. Henrlc. Cota : 
ev. 6, ord. triplă 829.
VI- a • 1. Trudin (Tănase)

Curtiș (Pâtrașcu) 
cîșt. 25. ev. 28.

A. MOSCU
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C.S.M. SUCEAVĂ
Iubitorii fotbalului din Tara 

de Sus așteaptă cu mari emo
ții primul start în Divizia- A 
al echipei lor favorite — C.S.M. 
Pentru această premieră abso
lută stadionul ..Areni“ îsi pre
gătește o toaletă adecvată. 
Gospodarii acestuia fac reame- 
najările necesare Ia vestiare si 
grupurile sanitare, fac retușuri 
la gazon, studiază posibilitatea 
măririi capacității tribunelor, 
(de la 12 000 la 16 000). caută 
soluții pentru ai doilea teren 
de antrenament. Este o grabă 
firească. deoarece cum ne 
spunea antrenorul principal 
Vasile Sîmionas. „promovarea 
oc prima scenă a echipei mol
dovene a venit într-un moment 
cind nimeni nu prea se asten
ia Ia această... lovitură de tea
tru. De vreo 4—5 ani Ia Su
ceava s-a vorbit de un astfel 
de obiectiv îndrăzneț si iată-1 
realizat în această vară fier
binte". Secundul Ion Buzoianti 
completează : „Am trăit eu to
ții o marc bucurie, dar. pre
cizez. am revenit repede eu pi
cioarele pe pămînt. fiindcă 
greul abia acum începe" Si este 
normal să fie asă' dacă avem 
■ n vedere că excentîndu-,' ne 
portarul Alexa, ne funda.su! P. 
Grigore (venit de un an de la 
Jiul) si pe noul sdsit ex-petro- 
șeneanu! Gigî Mulieseu. între
gul efectiv al C.S.M.-ului aș
teaptă cu destule emoții evolu
ția pe prima scenă fotbalistică. 
„Trecerea de Ia B Ia A este 
o piatră de încercare, o ba
rieră psihologică complicată — 
ne spune. în continuare, an
trenorul principal al suceveni
lor — pe care sperăm să o 
depășim cit mai repede. Ne ba
zăm pe atașamentul jucătorilor 
fată de culorile clubului ne 
sinceritatea si ambițiile lor do
vedite in finalul campionatului 
trecut. Dacă am ajuns unde am 
aiuns. aceasta se datorește 
SPIRITULUI DE ECHIPA eare

A
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ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• SELECȚIONATA DE JUNIORI 

A ROMÂNIEI (U.E.F.A. ’89) VA 
evolua In compania repre
zentativei SIMILARE A PO
LONIEI. fn zilele de 21 șl 23 au
gust a.c., selecționata de juniori 
a României U.E.F.A. ’89 va sus
ține două meciuri amicale, în Po
lonia. în compania reprezentati
vei de juniori similare a țătrii 
gazdă. în vederea acestor partide, 
antrenorii Cornel Jurcă și Cor
nel Vlad au convocat. La Bucu
rești, pentru antrenamente, ur
mătorul lot : Bogdan Tstode, A- 
drian Ene — portari : Marian Ca- 
lofir, Cosmin Roncioiu, Marius 
Tan ca, ion Sburlea. Sorin Mus-
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t ȚEVI DIN ROMAN
— Nu, nu cred. Mai degrabă 

de concepție. Cind știi că poți 
acționa eficient, lupta devine 
nu numai o datorie, dar și o 
satisfacție. Și nu o dată, după 
o idee confirmată cu succes de 
practieă, sau după o intervenție 
în timp util, oricît de obosiți 
am foșt, am ieșit să jucăm po
pice ori fotbal, sau am găsit o 
zi să mergem împreună la o 
baltă unde... cade strașnic biba
nul.

Tineri și maturi eare îm
preună gindesc, trăiesc, muncesc 
?i fac sport. Ei, „me
dicii", lăcătușii mecanici au
tori ai unor inedite . procedee 
tehnologice, mențin zi de zi, 
ceas de ceas, starea de sănătate 
a utilajelor, luptind în felul lor 
pentru păstrarea ritmului in 
realizarea angajamentelor luate 
în cinstea zilei de 23 August.

EXCURSII DE 2, 3 Șl 5 ZILE PE LITORAL
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RES

TAURANTE BUCUREȘTI organizează in luna septem
brie excursii de 2, 3 și 5 " ‘ ...............
NORD, NIPTUN, JUPITER

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

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

Excursii de 2 zile în pe
rioada 18—19 și
septembrie, în

INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIERI LA TOATE AGENȚIILE 
DE TURISM ALE I.T H.R. BUCUREȘTI.

s

25—26
stațiunile

MIZEAZĂ PE SPIRITUL DE ECHIPĂ
a animat C.S.M.-ul. o echipă 
fără valori deosebite, care a 
compensat acest handicap prin 
muncă intensă, seriozitate, dis
ciplină în joc si în viata extra- 
sportivă".

Pe acest traseu a continuat 
să meargă C.S.M. Suceava de 
cind a luat startul pregătirilor 
acasă. A continuat la Cîmpu- 
lung Moldovenesc, unde a cău
tat să realizeze o pregătire fi
zică corespunzătoare, să îmbu
nătățească procedeele tehnice 
de bază si. nu în ultimul rînd. 
să aprofundeze ideea de ioc a 
echipei, să corecteze ceea ce 
este de corectat, atit In faza 
de apărare, cit si în aceea de 
atac. „La acest din urmă as
pect — ne mărturisește Simio- 
nas — vizăm combinațiile sim
ple. rapide, care să ne aducă 
cit mai des si cu eficientă 
sporită în preajma porții ad
verse". Cu alte cuvinte. C.S.M. 
Suceava se dorește competitivă 
Si la nivelul primei divizii. 
Este si explicația unui transfer 
de ultimă oră. ca să-l numim 
așa cel al lui Gigî Multcscu. 
jucătorul cerebral cu o mare 
experiență competițională ca
pabil să valorifice în teren dis
ponibilitățile celor două „vîr- 
furi". Cașuba si Sfrijan. autori 
a 34 de goluri în divizia se
cundă. să ordoneze si mai mult 
jocul la mijlocul terenului. In
teresantă declarația noului ve
nit : „M-am transferat la C.S.M. 
doar cu gindul de a juca fot
bal. de a ajuta această echipă 
tînără să crească, dacă mă pot 
exprima așa. Sincer, vreau să 
transmit noilor mei echipieri 
cite ceva din propria expe
riență". Prezenta lui Multescu 
în formația suceveana ar pu
tea influența si schimbarea 
mentalității divizionarilor B 
do ieri privind noua lor con
diție. aceea a tucătorului de 
mare performantă. Ce?n ce 
preocupă în mare măsură, la 

cățea. Ion Moise. EmanoU Roșu. 
Dănuț Munteanu, Florin Graore 
— fundași ; Virgil Andronacbe. 
Ovidiu Neagu, Daniel Enache, An. 
ghei lorga, Gheorghe Ungureanu. 
Cezar Hrișcă — mijlocași ; Sorin 
Mihai, Iosif Sztjj, Silviu Cristescu, 
Fănel Ropotă Antonio Popa și 
Claudiu Rivis — Înaintași. Din a 
cești 23 de jucători, va fi alcătuit 
iotul care in ziua de 20 august va 
efectua deplasarea In Polonia.
• RAPID SUSȚINE DOUA 

JOCURI AMICALE IN TURCIA. 
Pregătindu-se pentru startul nou
lui campionat al Diviziei A, echi
pa Rapid susține două jocuri a- 
mioale in Turcia. Antrenorul V. 
Kraus a deplasat in Turcia, prin
tre alții următorii jucători : 
Mânu, Toader. Marinescu, Matei. 
Grigore, Baros, Pușcaș, Goanță, 
Drăghici, Tănase, Țîră și Damas- 
chtn n*

MATEIANU - LA A.S.
Formația din orașul de lingă 

Porțile de Fier a reluat pregăti
rile în ziua de 21 iulie. Prima 
noutate la această echipă o con
stituie numirea lui Viorel Mate- 
ianu ca antrenor principal, iar 
Florian Dumitrescu, care a con
dus formația m ultima parte a 
campionatului trecut, va funcțio
na secund

Cei doi tehnicieni au început 
antrenamentele cu următorul lot 
de jucători: Țuligă, Martalogu, 
Radu, Iova (C. F.R. Craiova) — 
portari Cătan Cioculescu (de la 
Minerul Mecanizatorul Șimian). 
Dumitrășcuță, David, Udrea, Călin, 
Chiroced, Curtean, — fundași. 
Mișu, Mănescu. Colcovan (Dierna 

zile in stațiunile EFORIE 
și VENUS, cu tren special.
EFORIE NORD, VENUS, 
JUPITER și NEPTUN.

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

Plecarea din 
Gara de Nord,

înapoierea în 
la ora 21. 

București, 
la ora 7. 
București

ora actuală, si conducerea teh
nică a echipei.

Ca lot. aici nu s-au produs 
mutații de marcă, exceptîndu-1 
pe cel amintit mai înainte. 
Așa că C.S.M. a plecat la drum 
ci, următorii jucători : Alexa, 
Bucu II. Trică (de la Minerul 
Gura Humorului) — portari ; 
P. Grigore, I. Popa. Ciobanu, 
Ungureanu, Breniuc (Minerul 
G. H). Butnaru. Gălușcă, Cris
tescu — fundași : Mulțescu, 
Btiliga, Gafcncu. State. Goian. 
Mucileanu. Stoica — mijlocași : 
Cașuba, Sfrijan. Păiuș. Cașov- 
sehi — atacanți. Mai sînt în e- 
vidență cîțiva iucători tineri, 
cum ar fi Linchenștein (ata
cant). N. Ovidiu (mijlocaș) — 
ambii de la Chimia Fălticeni și 
Joja (atacant), de la Minerul 
Vatra Dornei.

Cum se vede o echipă fără 
prea multe nume de rezonantă, 
dar animată, cum am constatat, 
de mari ambiții, de dorul per
formanței.

Stelian TRANDAFIRESCU

Antrenorii și preocupările lor

CONSTANTIN, MOMENTUL ACTUAL Șl ȘANSELE „CELOR CINCI“
A trecut Constantin pe la 

redacție. A fost o surpriză, 
deoarece se spunea că va lua 
conducerea echipei Litoralului. 
Ne-a explicat sursa... zvonului. 
„Am fost, intr-adevăr. Ia Con
stanta. pentru o discuție. Si 
cum nu-mi place să pornesc 
in necunoscut, am discutat des
pre lot. deci despre perspec
tivele echipei in lupta pentru 
promovare, cu atît mai mult 
eu cît am citit în „Sportul.» eă 
F. C. Constanta are — jude
cind după declarațiile antreno
rilor cu care s-a înfruntat in 
ediția trecută — eel mai bun 
Iot. Din păcate, am eonstatat 
eă F. C. Constanta arc • in
stabilitate — eel puțin pentru 
moment — care pune sub sem
nul întrebării speranțele firești 
ale iubitorilor fotbalului de pe 
I itoral. Am aflat, de pildă, eă 
Ignat nu va putea fi folosit, 
eă Petcu a plecat si el. eă si 
Stere... Iar numele ne care le 
dau nu sint singurele. în fata 
acestei situații, am renunțai. 
Pretutindeni unde am lucrat am 
plecat strîngîndu-ne mina la 
despărțire. Nu mi-a plăcut 
niciodată să mă trișez pe mine 
însumi. Am Jucat 17 ani si Ju
mătate la Steaua am fost nouă 
ani antrenor Ia Steaua, am lă
sat urme ale muncii mele mal 
neste tot. si la Bacău, si la 
Galați, si la Iași, si la Buzău, 
si chiar Ia Slatina, unde ne-a 
lipsit mai puțin de un sfert

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B
DROBETA TR. SEVERIN

Orșova), iovan. Ureche — mijlo
cași Păuna, Scîrlete, Pavel, Pa
lea, Urucu de la Politehnica Ti
mișoara) — înaintași. Nu s-au 
prezentat la antrenamente Tita și 
Adiî

CARACALUL, DUPĂ
După 16 campionate în Divizia 

C, unde joacă fără întrerupere 
din 1-970, Sportul Muncitoresc Ca
racal reînnoadă. după patru de
cenii, firul prezențelor unei echi
pe locale în Divizia B, ocupînd 
locul 1 în seria a Vi-a, la 6 puncte 
de a doua clasată.

întâlnirea cu Divizia B este pre
gătită cu deosebită atenție, pe 
mai multe planuri. Mad întîi de 
jucători și antrenorul lor, care 
își continuă cu asiduitate pregăti
rile începute încă de luna trecu
tă. ,,Cerințele Diviziei B sînt cu 
totul altele, mult mai mari decît 
la «C» și tocmai de aceea șl pre
gătirile au cu totul alt curs. Tre
buie să ne prezentăm cît mai bine 
la întîlnirea cu *B»-ul. Foarte 
mult contează șl debutul, cu o 
marc influență asupra publicului

I. C. I. M BRAȘOV VIZEAZĂ
„Am luat startul pregătirilor la 

15 iulie, gîndul nostru fiind de 
a ne număra iarăși printre frun
tașele seriei a Il-a a Diviziei B, 
locul 4 ocupat în ediția trecută 
răscolindu-ne mari ambiții. Pa
ralel vom continua să acordăm 
aceeași atenție tinerelor talente 
din pepiniera proprie pentru a 
deveni jucători de bază ai echi
pei și, de ce nu, chiar și pen
tru alte formații, deoarece la 
noi există o frumoasă tradiție cu 
privire la lansarea schimbului de 
inline în aria performanței** — 
ne-a spus tînărul șl ambițiosul

MECIURI
TRACTORUL BRAȘOV — 

. VICTORIA BUCUREȘTI 9—2 
(0—1). Au înscris: Zare (min. 
27) si Ene (min. 79). în min. 
73. Tălnar a ratat un penalty.
• Astăzi : I.C.I.M. BRA

ȘOV — PETROLUL PLOIEȘTI 
(stadion I.C.I.M.) ora 17. (C.
Gruia — coresp.).

F. C. MARAMUREȘ BAIA 
MARE — PRIKARPATIA IVA- 
NO FRANKOVSK (U.R.S.S.) 
6—1 (1—0). Golurile au fost mar
cate de Năprădean (min. 41). D. 
Moldovan (min. 48). Miriută 
(min. 53). Lais (min. 56 și 59). 
Vase (min. 65). respectiv Do- 
manski (min. 46). (A. Crișan, 
coresp.).

CONSTRUCTORUL T.C.I. 
CRAIOVA — F. C. OLT 2—6 
(1—3). Au înscris : Florea (min. 
31). I. Valentin (min. 57) res
pectiv Pena (min. 30. 44. 63 si 
70). C. Gheorghe (min. 38). 
Dumitrescu (min. 90). F. C. 
OLT : Anghel — Laurențiu. Mi- 
hali, Radulescu. M. Zamfir 
(min. 31 C. Gheorghe) — Ef- 
timie. Dumitrescu. M. Popescu. 
Argeșeanu — Pena. M. Leța 
(min. 46 Bungrădcan). (S. Gur
gui. coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — A.S.A. 
TG. MURES 1—2 (1—0). Auto- 

dc oră ca să promovăm în Cupa 
U.E.F.A.". „Și ce vei face a- 
cum 7“ „Vom vedea. In fot
balul nostru există destui an
trenori care nu au jucat fotbal, 
pentru ca să-mi fac probleme 
după o viată închinată fotba
lului".

Sigur că o discuție cu Con
stantin nu se poate limita la 
cîteva schimburi legate de pla
nurile sale imediate. în mod 
firesc am abordat si tema cu
pelor europene... aceste cuce 
europene la care Constantin a 
participat în cei peste 25 de 
ani cît a servit culorile clubu
lui Steaua. „Mie mi se pare 
că tragerea la sorti ne este 
favorabilă. Cred că toate cele 
cinei echipe ale noastre au 
șanse de calificare. Am avui 
noi întotdeauna o teamă... tra
dițională la tragerile la sorti, 
oscilind intre precauție si ne- 
angajare. Iată eă Steaua a dat 
peste cap toate temerile noas
tre. realizînd o mare perfor
mantă. In mod normal. Steaua 
trebuie să-si spună acum că 
are sanse de sută |a sută... 
nici nu mă gindesc să judec 
altfel... Dinamo, de asemenea, 
mi se Dare favorită in meciul 
cu Malines... judecind mai ales 
prin prisma Iui Anderlecht
1986. care i-a scăpat Stelei 
printre degete... între Victoria 
si Larnaka e o diferență de 
clasă. De ce n-ar fi favorită 
Universitatea Craiova în eom-

tn programul de pregătire figu
rează participarea la „Cupa Dro- 
beta 2000“, organizată de asocia
ție, cu participarea Universității 
Craiova, Politehnicii Timișoara și 
a unei echipe din Siria. Săptă- 
mîna viitoare echipa va susține 
mai multe meciuri amicale cu 
formații d;n județul Mehedinți.

PATRU DECENII!
și jucătorilor • de aceea, echipă 
se pregătește cu sîrguință** — ne 
spunea Șt Cherănoiu.

In a doilea rînd, trebuie subli
niată atenția acordată de organele 
loeale pentru pregătirea terenu
lui, a tribUT-Jor. a vestiarelor, 
stadionul fiind pl-isat în frumosul 
cadru natural oferit de parcul 
orașului.

Sportul Muncitoresc se bazează 
pe următorii jucători : Petrescu, 
Mincă, Popescu (de la Recolta 
Stoicănești) — portari ; M. Roșea, 
Crețu, V. Rocca Tanasoglu — 
fundași ; R. Popa. Plotoagă, Ma
rinescu, Mitroi (de la F.C. Olt). 
Mitran, Moga. CI. Roșea, MogO- 
șan (de la Unlv. Craoiva-tine 
— mijlocași ; Cheroiu, Stan, Mi- 
trică, Năuiu, Bărbulescu — ata
ca n ti.

DIN NOU PLUTONUL FRUNTAȘ
antrenor Paul Enache, care 
pregătește al cincilea start cu 
divizionara B I.C.I.M. Brașov. 
Noutăți despre lot: Breteanu ți Pă- 
tru au fost transferați la F.C.M. 
Brașov: Curelea la Rapid Bucu
rești ; Ficu a revenit de la di- 
vizionara A brașoveană; Ghebu- 
țiu a fost transferat de la Chi
mica Tîrnăveni; au fost promo
vați juniorii Culigan, Hogea 
(ambii de la F.C.M. Brașov) și 
Popa (producție proprie). în a- 
ceste zile, I.C.I.M. Brașov conti
nuă seria meciurilor de verifica
re.

AMICALE
rii golurilor : Moga (min. 31) 
respectiv Ivan (min. 55). Stoica 
(min. 58). A.S.A. : Vodă - 
Szabo. Jenei. Botezan. Ivan — 
Eros. Dumitrescu, Ciorceri. 
Stoica — Albu. Andrei. Au mei 
jucat : Varo, Naghi, Moldovan. 
Craiu. (I. Toma. coresp.).

MINERUL LUPENI — AV- 
RANMITA ZAITAR (Iugosla
via) 3—3 (1—2). Au înscris :
Voicu (min. 41 din 11 m) P. 
Popa (min. 75), Brănef (min. 
80). respectiv Draga (min 23 si 
88), Zeliko (min. 36). (I. Co- 
tescu, coresp ).

CARPATI MÎRSA — F. C. 
INTER SIBIU 1—1 (1—0). Me
ciul s-a disputat sîmbătă. Au 
marcat : Ciorogaru (min. 21). 
respectiv Prcdatu (min. 52). 
(M. Verzescu, coresp ).

BUCEGI RÎȘNOV — PRO
GRESUL BRĂILA 6—3 (0—3). 
Au marcat : Nehoianu (2) si 
Paseu. (D. Codlcanu. coresp.)

ÎN „CUPA PRECIZIA BREA
ZA" : Unirea Slobozia — Poli
tehnica Iași 3—2 (2—2). Uni
rea Cîmpina — Precizia Breaza 
5—4 (0—0). după 11 m. Unirea 
Slobozia — Unirea Cîmpina 
1—0 (1—0) Politehnica Iași — 
Precizia 1—0 (0—0). (C. Po
pescu. coresp.).

pania unei echipe care nu e 
Benfica...?! Și spun asta chiar 
dacă echipa olteană nu mai 
este cea care a fost la un pas 
de a o elimina chiar pe Ben
fica. In sfîrsit. Sportul Studen
țesc nu are in fată o echipă 
deosebită. In ultima vreme, 
fotbalul polonez n-a făcui 
mare lucru... Dacă vrei, i-am 
„ridicat» noi cota in partida cu 
olimpicii... o cotă pusă în va
loare mai curind de o replică 
slabă. Cred că Sportul Studen
țesc ar trebui să facă uitat 
complexul său in cupele eu
ropene. Si cum are destui ju
cători de valoare, poate porni 
cu dreptul, chiar dacă in me
ciul cu... F. C. Olt ar fi putut 
pierde de eiteva ori ambele 
puncte ți... • Cupa U.E.F.A.". 
„Două vorbe despre olimpici 7" 
„Totul se joacă, in continuare. 
M -as bucura mult ea eebipa 
olimpică să-si găsească '«al
bia». Dar trebuie să recunoaș
tem eă s-a cam lucrat in pripă. 
Alta ar fi fost echipa olimpică 
dacă I s-ar fi aeordat atentie 
încă de acum doi ani". (I. CW.)

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ClȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 5 AUGUST. 
Cat. 1. 1 variantă 100% «= auto
turism Dada 1300 (70.000 lei); 
cat. 2: 4 variante 25% a 15.328 
lei; cat. 3: 11 variante a 5.574 
lei; cat. 4: 66,25 variante a 925 
lei; cat. 5: 115,50 a 531 lei; cat. 
X: 122 variante a 503 lei; cat. 
z: 2.240,75 a 100 lei. Report la 
cat. 1: 78.623 lei. Autoturismul 
Dacia 1300 (70.000 lei), jucat pe 
o variantă 100% la cat. 1, a fost 
obținut de participantul Niculae 
Drăgan din Bucurețtl.
• Așa cum am mal anunțat, 

„capul de afiș" al acestei săptă- 
minl îl constituie TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO, progra
mată pentru duminică 16 august
1987. Aceasta vine să se adauge 
celorlalte acțiuni din sezonul es
tival. eare s-au oldat cu avan
taje deosebit de spectaculoase 
pentru masa mare a partieipanți- 
lor la sistemul LOTO. Nici de a- 
ceastă dată așteptările nu vor fi 
dezmințite, ținînd seama de larga 
paletă a eîștigurilor din care nu 
lipsesc călătoriile în R.P. Bulga
ria și autoturismele „Dacia 1300", 
desigur, alături de sumele de 
bani care se atribuie în mod obiș
nuit la astfel de trageri. Formula 
tehnică constituie -ja rîndul său. 
un motiv de atractlvitate prin 
sine însăși, dînd posibilitatea ex
primării unei game de opțiuni 
practic nelimitate pe variante 
simple sau combinate. Este su
ficient să amintim cele 00 de nu
mere extrase în cadrul a 7 ex
trageri. cuprinde In 2 faze. Pre
zența unor extrageri „legate" 
(cite două la faza I, și toate 3 la 
faza a n-a) permite atribuirea de 
dștiguri șl pentru 3 numere cîș- 
tigătoare din 24 ți. respectiv, ÎS 
extrase. Participarea se poate 
face cu bilete d 5 lei șl, respec
tiv, de 25 de lei. acestea din urmă 
avind asigurata accesul la toata 
cele 13 categorii de cîștiguri. De 
precizai că variantele achitate In 
proporție de numai 25%, dacă vor 
ieși cîstigătoare la categorii la 
care nu se vor omologa cîțtlguri 
190% vor putea oeneficia de eîș- 
tiguri cu valori unitare varîaMIe 
care no. aj t.ige ptnă la plafo
nul maxim. Important de știut 
este și faptul că ultima zl tn cere 
cei interesați mal pot miza pe 
numerele favorite este sîmbătă 16 
august,

funda.su


DC mîine la Constanța, bascnct Icminin de marc interes l

TURNEUL INTERNAȚIONAL
9» CUPA MARII NEGRE»

„Cupa Mării Negre", una 
dintre cele mai vechi compe
tiții internaționale de baschet 
feminin din Europa, ajunsă la 
ediția a 25-a, se desfășoară 
de mîine pînâ duminica, în 
Sala Sporturilor din Constanța. 
La întreceri iau parte echipe
le Franței, R.D. Germane, Po
loniei — toate medaliate la u- 
nele din edițiile trecute ale 
campionatelor europene, selec
ționata orașului Minsk — o 
demnă reprezentantă a valoro
sului baschet sovietic, și lotul 
țărij noastre. Ținind seama de 
această participare, este de aș
teptat ea și de această dată 
„Cupa Mării Negre" să stîr- 
nească un viu interes în rîn- 
dul amatorilor de baschet de 
pe Litoral, în primul rînd din 
Constanța, centru de unde s-au 
ridicat, de-a lungul anilor, nu
meroși internaționali.

Ediția a 25-a are un ca-

căracter deosebit prin faptul 
ea va constitui și o importantă 
verificare a pregătirilor efec
tuate de reprezentativele Fran
ței, Poloniei și României, care 
vor lua parte la Campionatul 
European din Spania (5—11 
septembrie). Pentru lotul țării 
noastre, întrecerea are și un 
caracter de selecție, din cele 
16 componente actuale urmînd 
să rămînă în echipă doar bas
chetbalistele care vor face de
plasarea Ia

Mîine, 
au loc 
Franța - 
România

Două mari competiții ACTUALITATEA

f rMARELE PREMIU
„Ma- 

se 
intrindu-se 
dreaptă pe 
concursuri, 
plus finala 
mai rămas 

14 au-

JOCURILE SPORTIVE AFRICANE
Șl JOCURILE PANAMERICANE

PE EȘICHIER

„europene".
în ziua inaugurală,
întîlnirile: ora 17:

- Polonia, ora 18,30:
— R.D. Germană.

• In zilele în care se dispu
tă „Cupa Mării Negre", la 
Constanța va avea loc și un 
curs de împrospătare a cunoș
tințelor antrenorilor din Divi
zia A și din Divizia școlară și 
de juniori.

NAIROBI, 10 (Agerpres). — 
La Jocurile sportive africane 
de la Nairobi, atletul nigerian 
Shidi Inoh a alergat „suta de 
metri" în 9,92. dar rezultatul 
nu va putea fi omologat ca 
nou record 
vintuî a 
cu peste 
Recordul 
aparține. 
Calvin Smith.

tigat Marie Berthe (Senegal), 6—2, 
6—3 în finală cu nigeriana Roake 
Olagbebl. In prima semifinală a 
turneului de fotbal. Egiptul a În
trecut Camerun cu 4—-'i (după 
executarea loviturilor de la ii m).

mondial întrucît 
fost favorabil, bătînd 
4 metri pe secundă, 
lumii este de 9,93 și 
din 1983, americanului

Ou rezultatul de 44.23 nigeria
nul Innocent Egbunike a înregis
trat un nou record al Africii.

La simplu femei, la tenis, a cîș-

INDIANAPOLIS. în capitala 
statului american Indiana, orașul 
Indianapolis, a început importan
ta competiție polisportivă Jocurile 
Panamericane. Iată rezultatele în
registrate în pruna zi a întrece
rilor : ATLETISM : bărbați : ma
raton ; ivo Rodrigues (Brazilia) 
2.20:13, Ronald Lanzoni (Costa 
Rica) 2:20,39 : 100 m, serii : Ray 
Stewart (Jamaica) 9,89, Mark 
Witherspoon (S.U.A.) 9,91 ; (cu 
vînt !!) ; femei : maraton : Mari- 
Carmen Cardenas (Mexic) 2.25:06, 
Debra Warner (S.U.A.) 2.34:49.

BĂILE HERCULANE (Ager- 
pres). Turneul Internațional 
feminin de șah a continuat cu 
runda a 5-a, în care Margare
ta Mureșan a învins-o pe 
Antye Riedel (R.D.G.), Sma- 
randa Boicu pe Natalia Tito- 
renko (U.R.S.S.), Ligia Jicman 
a pierdut la Nina Sitnikova 
(U.R.S.S.), Gabriela Stanei u a 
câștigat la Eva Forgo (Unga
ria), Eugenia Ghindă la Na
dejda Mitescu, iar Johana 
Jagodzinska (Polonia), a re
mizat cu Gertrude Baumstark, 
In clasament conduce Sitniko
va — 4,5 p, urmată de Mure
șan și Boicu ambele cu cite 
4 p.

IAAF-MOBIL“ PE ULTIMA LINIE DREAPTĂ
S.U.A. — Panama

Cea de-a treia ediție a 
relui Premiu IAAF-Mobil‘ 
apropie de finală, 
de acum în linia 
care se află ultimele 
Din cele 15 „etape" 
de la Bruxelles, au 
să se desfășoare patru 
gust — Londra. 16 august — 
Kiiln. 19 august — Zurich si 
21 august — Berlinul Occiden
tal. Finala va avea loc la 11 
septembrie.

După cele 11 concursuri des
fășurate pină acum situația 
clasamentelor generale este ur
mătoarea : FEMEI : 1. Anelia 
Nuneva (Bulgaria) 43 p 2. Doi
na Melinte (Româ-'i'>' 3P n- 3.

Nadejda Gheorghieva (Bulga
ria) 35 p, 4—5. Judi Brown-Klng 
(S.U.A.) și Natalia Lisovskaia 
(U.R.S.S.) 33 p, 6. Helena Fi- 
bingerova (Cehoslovacia) 32 P t 
BARBATI : 1. Tonie Campbel 
(S.U.A.) 43 p. 2. Imrich Bugar 
(Cehoslovacia) 39 p, 3. Tom 
Petranoff (S.U.A.) 36 p, 4. Floyd 
Heard (S.U.A.) 34 p. 5. Ales 
Hoffer (Cehoslovacia) 31 p. 6. 
Doug Fraley (S.U.A.) 28,5 p.

Precum se știe. „Marele Pre
miu IAAF-Mobil“ presupune 
clasamente separate pentru 
probele înscrise la fiecare e- 
diție. Anul acesta, spre exem
plu. există următoarele probe 
feminine. la unele dintre ele

figurînd printre fruntașe 
atletele române : 100 m
Nune va (Bulgaria) 43 p ;

si

Contrapunct’

BLANA URSULUI DIN PĂDURE
Presa australiană de spe

cialitate tună și fulgeră în 
ultima perioadă pe tema a 
ceea ce este, în optica ziariș
tilor de la Antipozi, „furtul 
secolului", Nu, nu este ceea 
ce s-ar putea crede... Obiec
tul „furtului" nu a fost, de 
astă dată, nici bani, nici ta
blouri celebre, nici diamante, 
ci... un om, mai precis un 
înotător, specialist in stilul 
liber, de vreme ce a adus 
Australiei un titlu, la 200 m 
liber, in cadrul Jocurilor 
Commonwealth-ului. Numele 
acestuia este Roberto Gleria 
și, după cum lesne se poate 
constata, rezonanța lui tri
mite pe oricine cu gîndul la 
originile sale mediteraneene. 
Intr-adevăr, nu numai că 
Gleria s-a născut din 
părinți italieni get-beget, 
dar legăturile sale cu 
Peninsula s-au întărit 
foarte mult în ultima vreme, 
australianul reușind, de cu- 
rind, și un nou record... ita
lian, ia 400 metri, cu ocazia 
recentelor „naționale" de la 
Catania. Ei bine, oare-i pro
blema ?

Emigrați prin anii ’S0 în 
căutare de lucru, părinții lui 
Roberto i-au păstrat la naș
tere cetățenia italiană, dar 
au continuat să trăiască la 
Sidney. Talent deosebit („poa
te cel mal bine dotat pentru 
înot dintre actualii mari îno
tători și lumii" — susține 
specialiștii), tânărul s-a afir
mat mereu, a ajuns speranță 
olimpică la 200 șl 400 metri 
liber și component de bază 
al echipei de 4 X 200 metri 
a Australiei, creditată și ea 
cu șanse la podiumul olim
pic. Dar, vestea despre în-

depărtatul talent cu singe 
italian a ajuns și la respon
sabilii uneia dintre cele mai 
puternice asociații ale nota
ției italiene, „Leonessa de 
Brescia". Pe scurt, ei au reu- 

'șit să-l tenteze pe Gleria cu 
sume ce constituie, pare-se, 
noi recorduri în materie de 
„transfer" intercontinental al 
unui înotător, să-l aducă în 
Europa și să-l integreze în 
Centrul federal de la Mestre, 
pregătindu-l pentru o meda
lie olimpică, dar în contul... 
Italiei ! Cum istoria sportu
lui mai cunoaște și alte „mi
nuni" în materie de schim
bare peste noapte a culori
lor țării reprezentate (vezi 
cazurile sud-africanei Zola 
Budd și italianului Enzo 
Scifo, „buni" pentru Marea 
Britanic și, respectiv, Belgia 
în... două săptămini !) isto-' 
rin părea să se repete... Mai 
marii notației din țara de a- 
dopțiune nu s-au lăsat însă 
și, la rindul lor, profitînd 
de... iarna grea din emisfe
ra nordică, l-au transportat 
din nou pe Gleria în cea su
dică, la căldură, pentru a 
putea face antrenamente și 
in aer liber ! Iarna a trecut 
de mult, dar scandalul con
tinuă, amenințînd să ia noi 
proporții, cu urmări impre
vizibile.

Un lucru 
cearta pe o 
olimpică a 
notație din 
lia (furtună .. 
tru un pahar atît de mic) nu 
e altceva decît povestea cu 
blana ursului din pădure.

Nuneva (Bulgaria) 43 p : 800 
m: 1. Doina Melinte (România) 27 
p. 2—3. Sigrun Woodars (R.D.G.) 
și Ana Quirot (Cuba) 22 p, 4. 
Kirsty Wade (M. Brit.) 20 p, 
5. Mitica Junghiatu (România) 
19 p ; o milă : 1. Elizabeth
Lynch (M. Brit) 19 p 2—5. 
Paula Ivan (România), Elly 
Van Hulst (Olanda). Sandra 
Gasser (Elveția). Diana Rich
burg (S.U.A.) cite 9 p ; 3 000
in : 1. Mary Knisely (S.U.A.)
22 p. 2—3. Ingrid Kristiansen
(Norvegia) si Radka Naplatova 
(Bulgaria) 10 p. 4—5. 
Romanova (U.R.S.S.) si 
Melinte 9 p. 6. Sabrina 
hoefer (S.U.A.). Marina 
nikova (U.R.S.S.). ____
Puică (România), Olga Bonda
renko (U.R.S.S.) si Kathrin Ull
rich (R.D.G.) cite 7 p ; 400 mg : 
1. Judi Brown King (S.U.A.) 
33 p, 2. Debbie Flintoff (Aus
tralia) 29 p. 3. Nicoleta Căru- 
țașu (România) 21 p : înălțime : 
1. Svetlana Isaeva (Bulgaria) 
30 p, 2. Stefka Kostadinova 
(Bulgaria) 27 p ; lungime : 1. 
Ludmila Ninova (Bulgaria) 30 
p. 2. Vali Ionescu (România)
23 p.„. 7. Marieta Ucu (Româ
nia) 11 p : greutate : 1. Natalia 
Lisovskaia (U.R.S.S.) 33 p. 2. 
Helena Fibingerova (Cehoslova
cia) 32 p.„, 7. Mihaeia Loghin 
(România) 7 p.

Tn clasamentele probelor mas
culine între primii opt nu fi
gurează nici un atlet român !

Concursurile următoare vor 
definitiva desigur lista Analiș
tilor. acestei a treia ediții a 
„Marelui Premiu IAAF-Mobil".

CICLLSM : femei : 57 km fond : 
Rebecca Twigg-Whitehead (S.U.A.) 
1.37:24, Inga Benedict (S.U.A.) la 
3 23 ; bărbați : 171 km fond : Re
sende Ramos (Mexic) 4.58:53, Mar
cos Mazzaron (Brazilia) la 10 se
cunde.

HANDBAL : S.U.A. 
31—23.

Canada

m bras : 
(S.U.A.) 
(S.U.A.)

Elena 
Doina 
Dorn- 
Plui- 

Maricica

Pt PISTELE DE ATLETISM

e însă clar: că 
viitoare medalie 
federațiilor de 
Italia și Austra- 
prea mare pen-

Radu TIMOFTE

V

ÎNOT : bărbați : 100 
Richard KWhammer 
1:03,85, Dave Lundberg 
1:04,11 ; 200 m liber : John Wit-
chelH (S.U.A.) 1:50,90, Carlos Sea- 
navino (Uruguay) 1:51,21 ; femei : 
100 m liber : silvia Poli 
Rica) 56,39, Sara 
57,30 ; 400 m mixt 
(S.U.A.) 4:49,34,
(S.U.A.) 4:51,32 ;
S.U.A. 8:13,34.

(Costa
Linke (S.U.A.) 

: Tammy Bruce 
Katie Welch
4 X 2»« m :

C.M. FEMININ
DE PENTATLON MODERN
MtîNCHEN. 10 (Agerpres) — 

Campionatul Mondial de pen
tatlon feminin s-a încheiat in 
localitatea vest-germană Bens
heim cu victoria sportivei so
vietice Irina Kiseleva — 5 406 
puncte. urmată de Barbara 
Kotewska (Polonia) — 5 317 p 
și Sabine Krapf (R. F. Ger
mania) — 5 253 p.

în clasamentul pe echipe, 
primul loc a fost ocupat de 
selecționata U.R.S.S. — 15 620 
puncte.

I

BELGRAD. — După 7 runde, 
în turneul interzonal de Ia 
Zagreb conduce marele maes
tru V. Korcinoi, cu 5 puncle. 
urmat de Granda și Pinter, 
cu cite 4,5 p, Nikolici. Torre 
și Seirawan — cîte 4 p etc. 
în runda a 7-a. Miles a cîști- 
gat la Torre. Elvest la Barlov. 
Polugacvski la Seirawan. Pin
ter a pierdut la Korcinoi. in 
timp ce partidele Grunfeld — 
Einhorn si Granda — Nikolici 
s-au încheiat remiză.

BUDAPESTA. — în penulti
ma rundă, a 16-a. a turneului 
interzonal de la Szirak (Unga
ria). au fost consemnate ur
mătoarele rezultate : Salov — 
Villa 1—0 ; Liubojevici — A- 
dorjan remiză : Todorceviei — 
Marin 1—0 ; Beliavski — Vcli- 
mirovici 1—0 : Allan — Hjar- 
tarson 0—1 ; Milos — An- 
derssen 0—1 : Portisch — Nunn 
remiză ; Christiansen — Flear 
1—0 : Benjamin — Bouaziz l— 0.

Lider al clasamentului se 
menține islandezul Hjartarson. 
cu 12 puncte, urmat de Salov 

Si Nunn (Anglia) eu 
Marin 
10. cu

(U.R.S.S.) 
cite 11.5 
(România) 
7,5 P-

p. Mihail 
ocupă locul

VARȘOVIA. — în 
rundă a „Memorialului 
Rubinstein", de la Poiianița 
Zdroj, au fost consemnate ur
mătoarele rezultate : Havel- 
ko — Tomasevski 1—0 : Ktt- 
cinski — Spasov 1—0 ; Rainâ — 
Dolmatov 0—1 ; Griinfeld — 
Boensch — remiză.

prima 
Akiba

DUPĂ MECIUL JUBILIAR DE PE WEMDLEY

AUTOMOBILISM « „Marele 
Premiu al Ungariei", din cadrul 
C.M. de Formula 1, desfășurat la 
Budapesta a fost cîștigat de bra
zilianul Nelson Piquet. (..Williams 
Honda") urmat de conaționalul 
său Ayrton Senna („Lotus Hon- 
da") și francezul A3aim Prost 
(„McLaren"). In clasamentul ge
neral conduce Piquet, cu 48 p, 
urmat de Senna, cu 41 p • Raliul 
Argentinei s-a încheiat la Cor
doba cu succesul pilotului italian 
Massimo Bias Ion urmat la 1:01 
de argentinianul Jorge Recalde.. 
tn u-rma acestei victorii, Biasion

a trecut pe primul loc al clasa
mentului Campionatului Mondial 
de raliuri, cu 
de finlandezul
72 p.

74 p. fiind urmat 
Juha Kankunen —

CICLISM •
cursei internaționale ce se desfă
șoară în Hawaii a revenit la 
sprint rutleru.ui irlandez Alan 
McCormack, înregistrat pe dis
tanța de 75 km cu timpul de 

Lider al clasamentului

Etapa a treia a

1.41:31.

• La Annecy în cadrul cam
pionatelor Franței, sprinterul Max 
MorimlCre a cîștigat. proba de 100 
m, cu timpul de 10,18, lar Aubert 
Philippe a-a situat pe primul loc 
în cursa de 110 m garduri cu 
13,78.

Alte rezultate : săritura în înăl
țime. masculin : Jean deque 
— 2,26 m ; MO m feminin : Lau
rence Blly — 11.23, 3 000 m femi
nin : Mărie Dures — 8:56,1«.
• în cadrul concursului desfă

șurat la Stockholm, atletul suedez 
Johnny Danlelsson a cîștigat pro
ba de 5000 m, cu timpul de 13:34.
• Proba de 3 000 m din cadrul 

concursului desfășurat ta orașul 
spaniol La Ooruna a fost cîști- 
gată de recordmanul mondial 
SaM Aouita (Maroc), înregistrat 
cu timpul de 13:22,00.
• Cunoscutul atlet italian Pie

tro Mennea (35 ani), recordman 
mondial la 200 m. a anunțat că va 
relua activitatea competițională 
pairticipîind la un concurs cg va 
avea loc în arași;’ Grossetto.

Stmbă-tă, pe stadionul „Wem
bley", cu prilejul aniversării cen
tenarului Ligii engleze, s-a des
fășurat meciul dintre o selecțio
nată a Ligii engleze șl o repre
zentativă a restului hunii. După 
cum am arătat., victoria a reve
nit gazdelor eu 3—0. Au evoluat 
formațiile: SEL. LKMI: Shilton — 
Cook, Sansom, McLeod, McGrath, 
Brady, Hobson, WObb, Clive Al
len, Beardsley, Waddle. Au mai 
jucat ta repriza secundă Ogrizo- 
vicl (porter), Whiteside, Clarke, 
Pat Nevin șl Ardiles — jucători 
de câmp. RESTUL LUMII : Dasaev 
— Josimar, Chel so, Julio Alberto, 
Hysseii, Bagni, Berthold, Lineker, 
Platini, Maradona, Futre. în re
priza secundă : ZUbizarreta (por-

tor), Elkjaer-Larsen. Detail, ;!«-• 
lanov, Zavarov, Stojkovici. I» 
Larsson — jucători de câmp. C-.-le 
trei, goluri ale gazdelor au fost 
înscrise de Robson (min. 23). cu 
capul- în urma unei centrări a 
lui Beardsley, Whiteside (min-. 
58), oare a fost servit de Brady și 
Robson (min. 87) după o pasă de 
la Whiteside. Oaspeții au rabat 
cîteva ocazii, printre care cele 
ale lui Belanov (min. 71) și Elk- 
jaer-uarsen (mln. 89). Formația 
engleză a jucat remarcabili. în 
timp ce de la învinși s-au remar
cat Julio Alberto, Berthold. Pla
tini (cît a jucat), Maradona și-Fu- 
tre, aceștia ditn urmă pentru 
binațiile lor spectaculoase.

CAMPIONATE
• în prima etapă a campiona

tului Poloniei, G.K.S. Katowice, 
adversara echipei Sportul Stu
dențesc în Cupa U.E.F.A., a pier
dut (0—2) la Bytom, cu Szombierkl.

com-

general se menține mexicanul 
Raul Alcala, urmat la 22 secunde 
de americanul Andy Hampsten.

HOCHEI PE GHEAJA • La
Oerebro, țn meci amical, Suedia 

— U.R.S.S 3—7 (2—2, 0—3, 1—2).
TENIS • Spaniolul Emilio 

Sanchez a terminat învingător în 
turneul de la KltZbuhel, în finala 
căruia l-a întrecut cu 6—4. 6—1. 
4—6, 6—1 pe jucătorul cehoslovac

Miloslav Mecir. în sferturile de 
finală Miloslav Mecir l-a elimi
nat cu 6—4, 6—4 pe Ronald Age- 
nor (Haiti) In timp ce Darren 
CahiU a dispus eu 6—3, 1—6, 7—5 
de vest-germanul Ricky Os tert- 
hun • Finala turneului feminin 
de la San Diego (California) se 
va disputa între Raffaella Reggi 
(Italia) șl Anne Mlnter (Austra
lia). în semifinale, Raffaella Reggi 
a învins-o cu 6—4, 6—3 pe Natha
lie Tauziat (Franța). iar Anne 
Mlnter a dispus cu 2—6, 6—4, 7—5 
de Lori McNeil (S.U.A.).

• A în ceput noua ediție a 
pionatului R. D. Germane, 
rezultatele înregistrate ta 
inaugurală : Dynamo Berlin — 
F.C. Magdeburg 2—1 ; F.C. Karl 
Marx Stadt — Stahl Branden
burg 2—0 ; Dynamo Dresda — 
Stahl Riesa 0—0 ; Vor warts Frank
furt pe Oder — Union Berlin 1—1: 
Lokomotive Leipzig — Wismut 
Aue 1—0 ; Chemie Halle — Carl 
Zeiss Jena 0—0 ; Hansa Rostock 
— Rot-Weiss Erfurt 3—2.

cam- 
lată 

etapa

• în Franța (et. 4) : Toulouse 
Nicrt 1—0. St Germain — Brest 
0—0, .Nantes — Racing 1—1, Nice 
— St. Etienne 2—3, Metz — Laval 
2—1, Auxerre — Lillie 2—1„ Mar
seille — Toulon 1—1, Dens — Bor
deaux 1—0, Le Havre — Cannes
2—2. Montpellier — Monaco 2—1. 
In Clasament conduc Monaco, 
Bordeaux, Toulouse cu cite 6 p.
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