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DE PE ȘANTIERE 
Șl DE PE OGOARE,

ÎN MARI COMPETIȚII SPORTIVE
Pretutindeni în țară se organizează, în aceste zile, ample 

și variate acțiuni sportive sub genericul Daciadei. Despre aceste 
frumoase întreceri — care au avut sau vor avea loc în săli și 
pe stadioane din diferite localități — am primit numeroase re
latări. Cîteva din acestea :

LA IAȘI : SAPTÂMÎNA SPORTIVĂ DEDICATA 
„ZILEI BRIGADIERULUI"

PBfGĂTIRIA MIJI TIIAR liAIĂ -tlllll CTIV iWimi I AII
Secvențe din activitatea instructiv-educativă desfășurată de elevii-sportivi în tabăra de la Mangalia

La drum, spre litoral. Ca în 
fiecare miez de vară zeci de 
schiori aparținînd cluburilor 
sportive școlare din Sibiu. Cluj- 
Napoca. Brașov. Sinaia. Gheor- 
gheni. Miercurea Ciuc si Pre
deal au coborît de la munte 
la mare, instalîndu-si tabăra 
estivală la Liceul industrial nr. 
1 din Mangalia. Ce fac aici în 
zilele de caniculă ? Au venit în 
vacantă, intr-un program mo
noton de odihnă ? „Nicidecum, 
ne-a răspuns fostul schior Mi
hai Sulică. acum un tehnician 
recunoscut pentru competenta 
sa profesională la C.S.g. Bra- 
șovia, aflat în postură de di
rector de tabără. Toți tinerii 
schiori parcurg o perioadă de 
intense acumulări de ordin fi
zic sl tehnic, necesare pentru

După recenta trecere în revistă a atletismului nostru,

DINCOLO DE TACTICI ȘI CALCULE, 
RĂMÎN VALOAREA ȘI PREGĂTIREA’ 
Obiectivele marii performante Ia apropiatele solicită mobiliiarea tuturor forțelor

Sigur că într-o mare compe
tiție. unde se decern titluri si 
medalii de înalt prestigiu, pe 
primul plan trece locul si nu 
cifra sau rezultatul cu care se 
încheie întrecerea. în asemenea 
cazuri sînt de înțeles conside
rentele tactice, cele care jalo
nează. de fapt drumul sporti
vului spre podiumul de premie
re. După cum sînt de înțeles 
si eșalonările antrenorilor con
form planurilor de pregătire ale 
elevilor lor. în anumite perioa
de si momente prevalînd un 
aspect sau altul. în funcție de 
necesitatea superioară — atin
gerea formei sportive optime 
la ora obiectivului maior al a- 
nului. fie că acesta îl constituie 
Jocurile Olimpice. Campionate
le Mondiale sau Europene

Zilele trecute. Ia Pitești, s-au 
desfășurat finalele Daciadei 
pentru seniori si Campionatele 
Republicane pentru tineret, ca
re au reunit — cu excepția li
derilor „noului val", aflatl la 
„europenele" juniorilor de la 
Birmingham — tot ce are mai 
bun acum atletismul românesc. 
A fost, am putea spune, o a- 
devărată trecere în revistă a 
eșalonului nostru de perfor
meri. la mai puțin de o lună 
Înaintea marelui eveniment 
atletic international, a doua e- 
diție a Campionatelor Mon
diale. Deci, implicit, un prilej 
de verificare si selecție, asa 
eum. de altfel, a si preconizat 
noua conducere a federației de 
specialitate, cerînd tuturor an
trenorilor si sportivilor aflati 
în vederile selecționerilor să

O acțiune sub semnul unui imperativ major

RECONSTRUCȚIA ECHIPEI NAȚIONALE DE RUGBY
O bună parte dintre rugbyș- 

tii noștri de frunte au parti
cipat. la finele săptămînil pre
cedente. la jocuri de trial a- 
vînd și un scop imediat, pre
cum formarea lotului de tine
ret ce va fi prezent intr-o 
competiție internațională în 
U.R.S.S. (3—12 septembrie), dar 
si unul cu „bătaie" mai lungă, 
din moment ce federația a 
privit acțiunea ca pe un prim 
pas pe drumul reconstrucției 
echipei naționale. Care înt 
concluziile partidelor desfășu
rate la „Parcul Copilului" si 
pe stadionul „Steaua" ? Vizavi 
de trialul „tineretu ui". C. Mi- 
trea. secretarul responsabil al 
F.R.R.. apreciază că. pe ansam
blu. cei 42 de iucători au vă

îndeplinirea apropiatelor norme 
de control. Am putea spune că 
activitatea în tabără se desfă
șoară non-stop. de dimineață si 
pină seara. Pregătirea fizică al
ternează cu lucrul specific pe 
plaja mării sau in sală si pe 
diversele terenuri ale liceului 
industrial, iar înotul este re
zervat pentru suplețe si rela
xare. Litoralul nostru, prin 
particularitățile lui specifice de 
climă, așezare, relief si com
poziția apei mării conferă un 
complex de factori naturali 
propice menținerii sănătății si 
destinderii. Avem la îndemină 
condițiile strict necesare refa
cerii «cheltuielilor» făcute de 
sportivi în sezonul competițio- 
nal si pentru dobindirea a noi

. 'UI Ionescu (Rapid) a aterizat de două ori peste î m
Foto: Miron PÎRLE

participe la finalele de la Pi
tești.

Ceea ce s-a si întîmplat, pen
tru prima dată în ultimii ani 
fiind prezente la start toate 
numele de rezonantă pe pistele 
internaționale. Numai că aceas
tă prezență a îmbrăcat forme 
diverse. în funcție de... con
junctură. ca să folosim un eu
femism pentru cuvintul interes. 
Astfel. Doina Melinte (antre

dit preocupare pentru un rugby 
spectaculos. eficace. detasm- 
du-se o seamă de divizionari 
mai mult sau mai puțin cu- 
noscuți : L. Constantin, Dumi
trescu. Tufă, Veres, Tepurică. 
Sugar — dintre înaintași. Țin
ea, Tofan. C. Petre. Neaga, 
Carp — din liniile dinapoi. Nu-i 
mai puțin adevărat însă că 
specialiștii au remarcat lesne 
o slăbiciune mai veche a spor
tului nostru eu balonul oval, 
anume lipsa unor iucători de 
gabarit cu mare mobilitate în 
teren, înaintașii continuă să 
„uite" să se replieze prompt 
în vreme ce componentii trei- 
sferturilor cedează prea ușor în 
contactul cu adversarul. O altă 
Întâlnire a pus fată în fată 

resurse In vederea obținerii u- 
nor rezultate superioare".

Am aflat că alături de schiori, 
în tabăra de la Mangalia îsi 
mai petrec vacanta hocheisti. 
atleti. luptători si baschetba- 
liști. membri ai C.S.S. din 
București. Gheorgheni, Cluj- 
Napoca. Iași. Tîrgoviște, Ră
dăuți. Petroșani. Galati. Pitești 
si alte centre sportive. Ce fac 
tinerii sportivi în orele cînd 
nu au antrenamente ? Din bo
gatul program prezentat am 
notat cîteva clemente care ex
primă dimensiunile activității 
extrasportive ale participantilor 
la tabără. Sub semnul apropia-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag, 2—3)

nor Dorin Melinte) ne-a lăsat 
să credem că-si va onora din 
plin obligația de mare perfor
meră a semifondului mondial, 
prezentindu-se la start chiar 
din prima zi. la 3 000 m. Cu 
numai 200 m înaintea sosirii 
însă, atunci cînd — coinciden-

Paul SLĂVESCU
(Continuare In vag 2-3) 

două selecționate bucureștene 
dintre care „Vestul" — alcă
tuită din rugbyști de la Spor
tul Studențesc TMUCB. IMGB 
Gloria — a evoluat mai orga
nizat pe înaintare si mai des
chis. impunîndu-se în disputa 
cu formația „Est" (Grivița Ro
șie. Rapid. Energia). Pe lista 
remarcaților figurează O. Mo- 
raru, Gurămare. Stănescu, Stan- 
ciu, Hera, Bucur. în fine, al 
treilea ioc a adus în arenă o 
combinată Steaua-Dinamo ce a 
întilnit lotul studențesc alcă
tuit în perspectivă Campiona
tului Mondial Universitar. A- 
ceastă din urmă echipă a pre
zentat un pachet de înaintași 
care a furnizat mai multe ba
loane pentru construcție, evo

Bazele sportive din Iași au 
găzduit, recent, o amplă ma
nifestare care s-a bucurat de 
o excelentă organizare — Săp- 
tămina sportivă dedicată „Zilei 
brigadierului". Pe . parcursul a 
șapte zile, circa 500 tineri bri
gadieri de pe șantierele națio
nale ale tării s-au întrecu* la 
cinci discipline sportive. Spre 
satisfacția numeroșilor specta
tori care le-au urmărit întrece
rile. in prim-plan s-au situat 
reprezentanții județului Iași si 
anume cei de la Șantierul na
țional al tineretului Scule’d- 
Gorban-Țuțora.

Rezultate tehnice : fotbal —
1. Șantierul național Dîmbo
vița București. 2. Șantierul na
țional Valea Buzăului. 3. Șan
tierul național Sculeni-Gorban- 
Țuțora ; tenis de masă : 1. A. 
Vartale (Ș. N. Valea Buzăului),
2. G. Ciubotarii (Ș. N. Sculeni).
3. A. Ciortea ($. N. Drobeta 
Tr. Severin) ; sah -» 1. V. Var- 
tolomei, 2. A. Brătuleanu (am
bii de la S. N. Sculeni). 3. S.

„CUPA U.N.C.A.P." LA ATLETISM
La sfîrșitul săptămînii trecu

te Vasluiul a găzduit finalele 
pe țară ale competiției atleti. 
ce de masă dotată cu „Cupa 
U.N.C.A.P.". Stadionul Munici
pal, împodobit sărbătorește, a 
oferit condiții optime de des
fășurare acestui concurs na
țional sătesc de atletism, ajuns 
la a 10-a ediție. înscrisă sub 
egida Daciadei. ampla jntrecere 
a tinerilor de la sate a reunit 
in cadrul finalelor peste 40C 
de sportivi calificați di a faza 
anterioară, județeană, a com
petiției. Dintre ei s-au deta
șat .cîteva elemente tinere cu

ȘCOALĂ SPEO-ALPINĂ LA ȘUNCUIUȘ
In perioada 16—22 august, în 

defileul Crișul Repede; 'în' lo
calitatea Șuncuiuș, județul Bi
hor, are ioc cea de a 5-a edi
ție a școlii de speologic'și al
pinism, cunoscută sub titulatu
ra de SPĂL ’85. Avînd invitați 
din întreaga țară, cursul își 
propune să inițieze tinerii 
dornici să practice aceste spor
turi de munte, prezentîndu-le

„ VOLEIBALISTELE ROMÂNCE 
AU UN POTENȚIAL DE INVIDIAT" 

nc spune Paolo ncalc, nnircnonil strune al cdilpci Haliți
Catanezul Paulo Reale, care 

împreună cu chinezul Bu Quin- 
xia, formează cuplul de antre
nori ai naționalei feminine de 
volei a Italiei, nu are încă fir
ma unui alt tehnician meridio
nal. cum este „don" Pittera în 
voleiul masculin peninsular. 
Dar este pe cale să si-o facă, 
chiar dacă nici nu se gîndește, 
după cum îmi mărturisea, să 
fie „numărul 1“ la cîrma echi
pei. adică antrenorul principal. 
„Multi cred că afirmarea ca 
tehnician este condiționată de 
a fi sau nu „nr. 1". Eu nii-arn 
propus să fiu un excelent „nr. 
2“. Cele două posturi reclamă 

luția calmă și eficace a mij
locașului Domocos conducînd. 
după cum au remarcat cei pre- 
zenți pe Stadionul Steaua, la 
desprinderea universitarilor. A- 
precieri au mai primit Tunaru.
I.azăr  (un linia a doua de 1,96 
m). Leuciuc. S. Ciorăscu. res
pectiv Alexandru si Munteanu.

Trăgînd lînie si... adunînd la 
finele întregii acțiuni. C. Mi- 
trea consideră că „există, in
discutabil. material uman pro
blema numărul 1 fiind schim
barea concepției de pregătire, 
astfel incit rugbyștii noștri să 
revină la parametrii evoluțiilor 
internaționale moderne — nu 
in ultimul rînd în ce privește 
maniera de angajament în joc".

★
Nu s-au încheiat bine comen

tariile ne seama bogatului se
zon anterior si iată-!e ne cele

Geo RAEȚCHI

(Continuare In vag 2-31

Luțu (Ș. N. Drobeta Tr. Se
verin) ; volei ; 1. S. N. Valea 
Buzăului. 2. S. N. Dîmbovița 
București. 3. S. N. Motru ; 
cros : 1. M. Iordache. 2. A. Ca- 
loianu (ambii S. N. Valea Bu
zăului). 3. C. Ghețan ($. N. 
Sculeni).

Frumoasa săptămînă sportivă 
dedicată „Zilei brigadierului" 
s-a încheiat pe stadionul din 
Dealul Copoului. cu o amplă 
si impresionantă manifestare 
cultural-sportivă la care si-au 
dat concursul mii de tineri. 
Timp de peste două ore. intr-o 
atmosferă entuziastă, tinerii au 
executat diferite reprize de 
gimnastică — o adevărată sim-~ 
fonie de culori — punctînd cu 
trupurile lor conturul patriei 
scumpe, scriind cuvintele dragi 
tuturor : „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Pace — R.S.R.". ilustrînd prin 
tablouri sugestive aspecte din 
munca si viata fericită a tine
rilor din patria noastră

Al. NOUR, coresp.

perspectiva de a ajunge în 
performanță. Iată cîștigătorii 
probelor înscrise în program: 
100 m: Cristina Andrei (Ialo
mița), respectiv Ilie Popa (Vîl- 
cea); 800 m: Milica Ciulei 
(Vaslui); 1500 m: Aurel Aniței 
(Vaslui); lungime: Liliana Ig
nat (Vaslui), respectiv Marius 
Glodeanu (Satu Mare); greuta
te: Alexandra Ozun (Dolj), 
respectiv Ion Prodea (Sibiu). 
Pe echipe, reprezentativa ju
dețului gazdă a cucerit „Cupa 
U.N.C.A P.“.

Mihai FLOREA-coresp.

tehnici șpeo?alpine, echipa
ment specific, noțiuni de prim 
ajutor și salvare, tehnici fo
tografice etc., precum și filme 
artistice și documentare, dia
pozitive, reviste de specia
litate. Organizator: asociația 
sportivă „înfrățirea" Oradea, 
prin secțiile „Cristal" (speolo
gie) și „Montana" (alpinism).

calități diferite, iar succesul 
depinde în aceeași măsură de 
felul în care atit primul cit 
si secundul îsl joacă rolurile", 
se explica el. Si. asistînd Ia 
antrenamentele efectuate de 
„squadra azzurra" la Constanta, 
cu prilejul bilateralelor cu e- 
chipa României, mi-am dat 
seama că Paolo Reale este, in
tr-adevăr un secund remarca
bil. Nu întîmplător „principa
lul" spunea : „Pentru orice pro
blemă privind echipa Italiei si 
voleiul feminin in general a- 
dresați-vă fără rezerve lui 
Paolo. Știe totul la fel de bine 
ca si mine, gindim aproape la 
fel. dar in plus el si vorbește 
mai frumos..." Fapt pentru care 
l-am invitat pe Paolo după 
cele trei întîlniri între volei
balistele române si italiene, de 
la Constanta, la o discuție. Si. 
firește, a primit cu multă a- 
mabilitate. • Cum apreciati 
intilnirile „squadrei azzurra" cu 
reprezentativa României ? •
Extrem de utile pentru ambele 
formații, in perspectiva parti
cipării lor luna viitoare, la 
faza finală a Campionatului Eu
ropean din Belgia. • De ce 
aii prevăzut în calendar <d a- 
ceste meciuri ? • In tentativa 
de afirmare si a voleiului nos
tru feminin ne-am n-onus să 
iucăm. mai ales în deplasare, 
cu toate echipele puternice O- 
rientârea noastră se bazează ne 
deviza : „Dacă vrei s* îmbună
tățești ceva trebuie să toci nu

mai cu echipe puternice" Si 
zic în deplasare pentru că în

Aurelian ROPRCANU

(Continuare în pag 2-3)



AUTOMOBILISM »» CUPA 23 AUGUST» LA HOCHEI, Nou pr<

UNORA LE PLAC... CURSELE PE LAC
asta parcă a plo- 
pe lac! Ploaie din 

trecută 
de 

șase juniori pe metru pătrat 
de ponton), insistentă (pînă nu 
le dai o barcă să vîslească în 
lung si in lat apele nu nleacă 
acasă). Dar nici antrenorii nu 
iau vreo „măsură"! Scot de 
prin hangare tot ce au: schi
turi, giguri, caiace, canoe. In
structorul Constantin Cîrstoi, 
care pregătește pe Băneasa li
ceeni de la Locomotiva, a scos 
dintr-ur ungher al hangare1 ui 
un fel de plută. In clipa ur
mătoare era în mijlocul lacu
lui, la pupa cu începătorii ca- 
noiști. la prora cu viitorii ca- 
iaciști. curioasa ambarcație 
descriind cercuri derutante. în- 
virtindu-se adică în ambele 
sensuri. Oricum, pe loc nu 
stătea, și asta era principalul!

Da, lume multă pe Iac, acum, 
în vacanță! Mai ales duminica, 
cînd se organizează concursuri 
pe Herăstrău. Iar public, ca la 
meciurile de handbal! Adică, 
malurile Pline, la „tribuna o- 
ficială" din dreptul debarcade
rului I-C.A.B. luînd loc părin
ții și profesorii. Intrecer ie, 
de obicei, încep la ora

In vacanța 
uat cu e evi . 
aia deasă (săptămîna 
cred că au fost mai mult

rilor, iar cu o porta-voce se 
întreabă :

— Olimpia, Dinamo și C.N.U. 
Construcții, prezente?

— Prezente cu toți juniorii, 
minus cei aflați în loturile na
ționale: Sanda Nicuiae. medalie 
de bronz la C.M. din Iugosla
via, Florin...

— Mă rog. Locomotiva, C.S.Ș. 
Triumf șj Steaua, prezente?

— Prezente, jar în momentul 
de față grăbesc dinspre podul 
Constanța și liceenii de la 
Aeronautica și Centrul Olimpic 
București. Cred că sînt vreo 
60 de caiace și canoe.

— Cam puține! Pe liste au 
fost înscrise 80 de echipaje.

— Ariergarda, bărcile cu e- 
chipament cu sandvișuri, cu 
băuturi răcoritoare aii traver
sat mai greu lacurile Grivița 
II. Străulești și Băneasa. Dar 
apar și ele în cinci minute.

— Ne permitem să pierdem 
cinci minute în vacanță?

— Nu ne permitem! Dăm 
drumul Ia „încălzire", iar pînă 
atunci sosesc și caiaciștii și' 
canoiștii de pe Borcea.

— Elevii de la C.S.Ș. Oțelul 
Călărași la cc-au fost înscriși?

Au fost înscriși la

• Ultima etapă —a cincea — 
dig cadrul campionatului repu
blican, Raliul Bucovinei, se va 
desfășura în cea de a doua ju
mătate a lunii septembrie (în 
zilele de 18 și 19) pe șoselele ju
dețului Suceava (plecarea și so
sirea au loc la Cîmpulung Mol
dovenesc).

o In zilele de 15 ș! 16 august 
kartodromul din Galați va găz
dui cea de a IV-a etapă a com
petiției internaționale de karting 
dotată cu Cupa Păcii, la viteză 
pe circuit. Vor lua parte spor- 

-tivi din șapte țări: Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Po
lonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S.

• Luna august este lipsită de 
competiții automobilistice. Re
luarea: etapele de viteză în 
coastă și circuit, ce vor avea loc 
între 4 și 6 septembrie la Reșița.

, R In 
Brăila, 
llor din municipiu, pe 
județului s-a desfășurat 
a opta ediție a Raliului 
de Jos. Intre cele 54 de 
prezente la start (din _ 
Teleorman, Satu Mare, Constan
ța, Brăila) s-au aflat și șase de 
la clubul automobilistic Lodz din 
Polonia. După parcurgerea tra
seului (100 km și 8 probe de 
clasament) victoria a revenit e- 
chipajului 1. Ciutacu — G. 
filoiu (Felix — Brăila).
• O bună inițiativă : la 

ile cluburilor județene de 
mobilism și karting funcționează 
ghișee turistice la care membrii 
F.A.C.R. pot să-și procure bilete 
de odihnă și tratament. Aseme
nea servicii sînt oferite la Bucu
rești, CIuj-Napoca, Brașov, Ga
lați, Satu Mare, Pitești, etc.

a A fost reorganizată Comisia 
automobilelor de epocă din ca
drul Federației A.C.R. Noul ei 
președinte este cunoscutul acti
vist în automobilism ing. Paul 
Alexandrcscu.

• Ne-a comunicat Ing. C. Nl- 
culescu, secretar al Federației 
A.C.R. : „In actualul sezon es
tival — ca de altfel în intreg anul 
— membrii noștri cotizanți pot 
solicita ajutor tchr.ic, -reparații, 
depanări, In orice loc din țară 
s-ar afla, indiferent de domiciliu. 
In acest sens, intre cluburile de 
automobilism și karting județene 
există relații de colaborare pen
tru buna servire a membrilor".

organizarea C.J.A.K. 
a cluburilor șl asociati- 

șoselele 
cea de 
Dunării 

echipaje 
județele

Pan-

sedi- 
auto-

Cerc de vacanță pe Lacul Straulești

GONGUL CETĂȚII
ARRUBiUM"

LA BOX LA A XIV A 
EDIȚIE

Dar nea Pascu Dordea de la 
Comisia Municipală de caiac- 
canoe dă startul cîteodată la 
ora 8 (cînd listele cu înscrieri 
pot fi cuprinse într-un dosar), 
sau la ora 7.30, (cînd pe masa 
juriului se află două asemenea 
dosare). Plus un binoclu pu
ternic care îți apropie malu
rile de ai impresia că dai cu 
nasul în ele. Cu ochianul ăsta 
de apă dulce se scrutează, se 
verifică pozițiile ocupate de 
„flotila11 cea mare a începăto-

„Tur al Capitalei". Muzeele, 
însă, se deschid ceva mai tîr- 
ziu. Dar. în două minute dau 
jos bărcile de pe autobuz și 
le pun pe apă.

— Ne permitem să pierdem 
două minute țn vacanță?

— Nu ne permitem! Anun
țăm ordinea în care se vor 
desfășura probe'le. iar pînă 
atunci sosesc și liceenii...

Da, unora le plac... cursele 
pe lac.

Vasile TOFAN

Incepînd 
minică, ța 
Macin, se 
a XIV-a ediție a turneului de 
box dotat cu trofeul' „Gongul 
Cetății Arrubium", La actuala 
ediție a tradiționalei competi
ții și-au anunțat participarea 
boxeri redutabili de la cele 
mai cunoscute cluburi și aso
ciații sportive din țară, Steaua, 
Dinamo, Rapid București, 
C.F.R. Craiova, C.S.M. Drobc- 
ta Tr. Severin. Metalurgistul 
Sadu, C.S. Brăila, Farul Con
stanța ș.a.

de azi și pînă du- 
Arena de box din 

va desfășura cea de

RECONSTRUCȚIA ECHIPEI NAȚIONALE DE RUGBY
(Continuare în vag. 2-3)

mal bune 12 echipe ale rug- 
byului nostru la cîteva zile 
înaintea unui nou start : cam
pionatul începe, pentru ele. du
minică. Se înțelege că. la a- 
ceastă oră. preparativele sînt 
aproape încheiate. STEAUA, 
spre pildă, după scurta perioa
dă de refacere („Prea scurtă 1". 
exclamă, nu fără temei, antre
norul emerit Theodor Radules
cu). a efectuat obișnuitul 
stagiu montan, de cîteva 
antrenîndu-se în rest pe 
celentul gazon străjuit de 
turi de la Complexul Ghencea. 
Cei mai multi 
nenții echipei 
fost prezenți 
trial organizate 
vor deschide sezonul chiar îna
intea zilei startului oficial, pri
mind miine vizita formației 
C.S.M. Suceava. Meciul, pro
gramat de la ora 17,30, se 
dispută în devans. în... contul 
etapei a treia datorită depla
sării Stelei. între 23—29 au
gust. la Moscova, pentru tra
diționala sa întîlnire cu Selec
ționata armatei sovietice., în 
Iot. puține noutăți : promovarea 
din propria pepinieră a mijlo
cașului la grămadă Dînuîescu 
și liniei I Mehedințeanu. titu
larizarea lui Boldor. transfera
rea altor tineri (Iosef B. Țui
că). • ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE, considerată pe bună 
dreptate o revelație a campio
natului precedent, a urcat pen
tru o scurtă vacanță activă în 
frumoasa stațiune maramure
șeană Izvoarele sl a susținut 
meciuri de verificare în com
pania XV-lui Aradului. La pre
gătiri au luat parte si S. Duma 
și S. Ciorăscn. de Ia Stiinta 
Petroșani, existînd. în schimb.

său 
zile.
ex- 
bu-

dintre compo- 
campioane au 
la locurile de 

de F.R.R. si

iN PLINA DESFĂȘURARE
MIERCUREA CIUC. 11 (prin 

telefon). Meciurile din „Cupa 
23 August" au continuat pe 
gheața patinoarului artificial 
din localitate și s-au încheiat, 
toate trei, cu victoria echipe
lor fruntașe.
• DINAMO — VIITORUL

GHEORGHENI 10—3 (3—2. 4—1, 
3—0). După o primă repriză 
excelentă, jn următoarele două 
Dinamo se desprinde și cîști- 
gă pe merit. Au marcat: D. 
Popovici 3, Caval 2, Solyom, 
Andras, Csiki, I. Popovici, Tu- 
reanu —
Becze 
bernu 
Bath.
Dinamo 12, Viitorul 18.
• SPORT CLUB MIERCU

REA CIUC — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 4—2 (2—0, 
1—0, 1—2), Sport Club a con
dus cu 4—0. dar Progresul a 
început, ca și în meciul ante
rior, cii Dinamo, o nouă „cursă 
de urmărire", în care a reușit

(D). Benedek. Csata, 
(V). Au arbitrat: FI. Gu- 
— D. Trandafir, Em. 
Minute de penalizare:

să reducă din handicap. Golu
rile au fost realizate de Gerc- 
zuj, Baricz, Bedo, Keresztcs 
(SC). Lajos, Lămpi (P). Par
tida a fost condusă de M. Di
nu — N. Enache, Z. Szabo. 
Minute de penalizare: Sport 
Club 12. Progresul 2.
• STEAUA — DUNAREA 

GALAȚI 5—2, (2—1, 1—0, 2—1). 
Deși învinsă. Dunărea a dat o 
repică bună și numai experi
ența hocheiștilor de la Steaua 
a hotărît de partea cui va li 
victoria. Au înscris: Șofron, 
Chiriță, Bălăucă, Popescu, Io- 
niță (S), Demidov, A. Nuțu (D). 
Arbitri: I. Becze — M. Pres- 
neanu, E. Săndulescu. Minute 
de penalizare: Steaua 33. Du
nărea 22.

în clasament. Steaua se află 
pe primul loc (golaveraj 18—7), 
urmată de Dinamo (16—8) și 
Sport Club (10—4). fiecare cu 
cîte 4 puncte etc.

I. POP — CPlfcSb.

a

SECVENȚE DIN TABARA DE LA MANGALIA
(Urmare din &ag. 1)

tului Congres al educației po
litice si culturii socialiste s-au 
organizat conferințe pe tema 
cunoașterii luptei poporului 
pentru eliberare si a cultivării 
aragostei fată de partid si de 
patrie, s-a făcut „Turul lito
ralului", cu popasuri în locuri 
și la monumente de referință 
în istoria țării noastre, s-au 
vizionat filme, spectacole cu 
tematică folclorică si s-au ini
țiat seri cultural-educative, 
unde elevii au fost actori si 
spectatori. „Educația multilate
rală, a continuat directorul ta
berei. a constituit un important 
obiectiv al tuturor acțiunilor 
colectivelor noastre. Cei aproa
pe 350 de elevi sportivi, între 
15 si 17 ani. cu calități de vi
itori performeri, au învățat. în 
cele două serii ale taberei, să 
se autogospedărească. incepînd 
cu păstrarea curățeniei în dor
mitoare si terminind cu pregă
tirea hranei la cantina liceului. 
Antrenorii si profesorii de e- 
ducatie fizică si-au propus ca 
loturile lor să 
dele de muncă 
munistă. Si au

...A doua zi, 
. liniștită, tinerii
primii bună dimineața Soarelui. 
Sub îndrumarea tehnicienilor 
Gheorghe Vulpe. Dan Căpitan. 
Dan Leșită Si alții. micii 
schiori făceau adevărate... cris
tiane si slalomuri prin valurile 
de la marginea mării. Ce ne 
rezervă viitorul ? Văzînd dîrze- 
nia cu care muncesc Codruta 
Căpitan. Kinga Fleismann. Oc
tavian Sulică.
veanu. Nicolae Burchiu. Adria
na Spiridon sl altl membri ai 
Iotului republican de copii, 
ne-am dat seama că ei repre
zintă o promisiune certă. Pe 
nisipul parcă trecut orintr-o 
sită deasă, am mai întîlnit un 
alt grup de sportivi ne 
rile cărora scria „C.S.Ș.
rul Cluj-Naooca". care 
notă discordantă prin...
me. Erau baschetbalist^. Gheor
ghe Murcșan si Cătălin Rusu 
dominindu-și colegii. „Primul, 
ne explica profesorul de edu
cație fizică Liviu Morariu, are 
înălțimea de 2.12 m. iar celă
lalt 2,01 m, amindoi avînd

reprezinte mo
și educație co- 
reusit".
pe plaja încă 
schiori au dat

virsta de 16 ani și... talent cu 
carul. Au multe calități. Pen
tru că si-au pus în gînd să 
devină jucători fruntași, nu 
precupețesc nici un efort, fiind 
adevărate modele de muncă. 
Dacă vor Insista în pregătire, 
dacă vor privi în dreapta si în 
stingă, cu siguranță că se va 
putea vorbi de ei si în afara 
municipiului CIuj-Napoca".

După cum am observat, cei 
doi jucători nu erau exemple 
singulare, deoarece toti elevii 
aflați la acea, oră pe plajă e- 
xecutau cu rîvnâ un program 
variat de exerciții complexe. 
Dar. asa cum ne-a spus la ple
care directorul taberei, de bază 
sînt antrenamentele specifice 
(programate după-amiază. ri
guros controlate de tehnicieni 
prin care se fac pe zi ce trece 
tot mai multe acumulări pen
tru mîine). Si instruirea primi
tă în această vacantă, cînd e- 
ducatia multilaterală a consti
tuit un obiectiv prioritar al tu
turor acțiunilor acestor tineri 
porniți pe drumul consacrării 
la învățătură si în sport.

CONS
REV
După o 

orașul de 
are din 
în Divn.. i 
handbal, ă 
pei CONS 
ȘOARA, 
activat 
scenă, 
cînd a 
rii și

1 
de

n 
handbaliste 
prezentanti 
trepriză g< 
montaj — 
promovare 
capătul ur 
dovedit ci 
îndreptățit, 
movarea î 
curentă s< 
nele AEM 
să nu ma 
Farmec C 
tila Zalău 
locului se, 
a Diviziei 

Directori 
lui, Ing. J 
handbalist 
anii ’50, s 
obiectivele

Echipa C 
ediția 191 
Gheorghe 
niela Tru 
gomir, R 
Simona 5 
Claudia 1 
kov, Dan 
Lipsește i

refacere, după 
lui Demian. 

Nistor. „în e-

problemele de 
accidentări, ale 
Rădoi, Florescu, 
ditia trecută, apreciază Miron 
Martin, vicepreședintele secției, 
echipa s-a situat peste valoa
rea individuală a componenti- 
lor ei si nădăjduim ca saltul 
să fie mai consistent în noul 
campionat". • DINAMO BUCU
REȘTI a rămas tot timpul 
complexul din Sos. Stefan 
Mare, la capitolul partidelor 
micale inscriindu-se cele

Și

în 
cel 
a- 
cu 

I.M.G.B. și Gloria București. 
Sînt destule lucruri noi la a- 
ceastă formație, după ampla a- _ 
naliză efectuată în urma ra
tării titlului, cînd s-au luat 
măsuri precum renunțarea la . 
ex-internaționalii M. Zafiescu și 
Podărescu. Conducerea tehnică 
este asigurată acum de Gheor
ghe Nica (vi-1 mai amintiți ca 
atacant, căpitan al naționalei?), 
care are probleme și cu starea 
de sănătate a unor jucători : 
Semen. Răducanu. Tutunea. N. 
Copil, dar crede în valorifica
rea experienței binecunoscuților 

Paraschiv. Bucan, Pascu, Caragea, 
Aldea, Lungu ș.a. Pe lîngă FI. 
Ion, în Iot apar alțl tineri ca FI. 
Voîcu. Micu. Sălăgeanu. Ber
bec. • POLITEHNICA IAȘI 
s-a pregătit, de asemenea, a- 
casă. apelînd pentru jocuri Ia 
formații concitadine sau „din 
vecini". Antrenorul emerit Va
lerin Irimescu ne anunță a- 
ceeasi garnitură plus FI. Cos- 
tea, uvertură, de la Hidroteh
nica Iași si. din 
ni eră. demlul
mitînd titulari 
punct diferitelor 
nale. • SPORTUL STUDEN
ȚESC TMUCB are noutăți chiar 
în... titulatură, echipa activînd 
acum și sub egida trustului unde 
există numeroși pasionați ai

sportului, ai balonului oval 
(președintele secției este ing. 
Vasile Stoichiță). Antrenorul N. 
Ureche va fi secundat. în con
tinuare. de internaționalul M. 
Ionescu, și va dispune, față de 
sezonul anterior, si de mijlo
cașul Ivanciu Vlădilă, de la 
Contactoare Buzău. Au plecat 
la alte clubUri: G. Stoica Vin- 
tilă. P. R. Marin. Dacă talenta
tul demi I. Pernes (care visea
ză să formeze cu Năstase „cu
reaua de transmisie" a repre
zentativei). a devenit recent 
student la Institutul de Con
strucții. A. Stanciu si N. Covaci 
sînt proaspeți ingineri...

Stefan Moldo-

tricou- 
Viito- 

făceau 
înălți-

DUPĂ TRECEREA IN REVISTĂ Ă ATLETISMULUI NOSTRU
(Urmare din pag I)

nVOLEIBALISTELE ROMÂR
(Urmare din pag. 1)

aceste condiții înveți mai bine 
să lupți. © Socotiți echina 
României printre cele puternice 
din Europa ? Q Voleibalistele 
românce au un potențial de in
vidiat. net superioare celor ale 
italiencelor. Sub acest aspect, 
de altfel, cred că nu puteti 
invidia pe nimeni. ® Si, totuși, 
ati cîștigat două 
întîlniri de aici, 
acest paradox ? 
deși dispune de 
o forță de atac 
chipa dv. a jucat lent, cu pu
ține combinații, mai simplu de
cît toate echipele întîlnite de 
noi. Constatînd aceasta pe par
cursul primului meci, pierdut 
de noi. Bu și cu mine am schim
bat fără probleme tactica. Si 
am reușit. De altfel, cînd un 
adversar joacă previzibil nu e 
greu să găsești antidoturi jo
cului său. chiar dacă îti este 
superior la unele capitole. •

dintre cele 3 
Crn explicați

G Simplu : 
un rr barit si 
deosebite e-

Prin ce 
hsquadra 
mai scăzi 
calități 
jucătoare 
altă vâri; 
pe o vit< 
Si ne-am 
preluare 
atac bun 
fructificîr 
natoare. 
mină e: 
tactic) si 
Dar atuui 
in atac. I 
vent de 
mancelor, 
rea lentă 
cului ad' 
ne grup e 
recuperăr 
Dacă ati 
ce corect 
nele care 
si de te 
la C.E. 
o echipă 
un servi.

propria pepi- 
Iftode. pro- 
bine puși la 
loturi natîo-

ță ? — ajunsese o anonimă în 
pluton, după sprintul declanșat 
de Elena Fidatov, a 
spunînd ulterior că 
suferință... O.R.L. Si 
linte a dispărut de 
de concurs, in timp 
antrenorului Ion Puică. Mari- 
cica Puică si Paula Ivan, după 
ce nu s-au prezentat la startul 
probei de 3 000 m. unde fuse
seră initial înscrise, au alergat 
fiecare separat, campioana o- 
limpleă Ia 10 000 m (nu o ve
dem în această postură la a- 
proplatele „mondiale". Maricica 
Puică obținînd. nu ușor, un 
timp mediocru si acuzînd du
ritatea cursei), iar proaspăta 
dublă campioană mondială u- 
niversitară Paula Ivan cîști- 
gînd lg 1 500 m într-un con
text nesemnificativ. Cu aseme
nea „tactici", telul declarat al 
forului de resort nu a fost nici

abandonat. 
acuzase o 
Doina Me- 
pe listele 
ce elevele

pe departe atins, la 3 000 m. de 
exemplu, timpul învingătoarei 
(8:55,95) nefiind decît cu puț’n 
superior celui realizat de noua 
campioană de junioare a conti
nentului, iar la 800 m chiar 
(probă al cărui rezultat final 
a stat si sub semnul incompa
tibilității contra-timpului), can
didata pentru C.M.. Mitica Jun- 
ghiatu (antrenor Silviu Dumi
trescu). nu numai că a fost 
întrecută de o out-sideră (Ma
ria Simcanu-Costencu), dar a 
si obținut un timp mai slab 
decît cel al reprezentantei 
noastre la C.E. juniori. Cătălina 
Gheorghiu, medaliată la Bir
mingham cu argint (2:01,36 fată 
de 2:01.33) ! Și vorbind de ci
fre nrin comparație, să mai 
subliniem si oscilația neaștep
tată a unui alt candidat pen
tru Roma, săritorul în înălțime 
Sorin Matei (antrenor Nicolae 
Mărăsescu) care. în intervalul 
a trei săptămini. între Zagreb

și Pitești a pierdut 20 cm !
Evident, la Pitești, unde s-a 

consumat momentul de vîrf al 
sezonului competitional intern, 
nivelul general al atletilor si 
atletelor a fost mediocru, chiar 
dacă unele probe (ca de exem
plu. lungimea la femei, cu Văii 
Ionescu stabilizată la 7 m si 
tînăra Carmen Sîrbu în ascen
siune) au fost evident peste a- 
cest nivel, chiar dacă unele fi- 
naluri au fost spectaculoase 
(pentru privitori, mai ales nu 
și pentru cronometru!), chiar 
dacă unii tineri competitori 
și-au depășit rezultatele ante
rioare. Faptul că la actuala e- 
ditie a campionatelor naționale 
de seniori si tineret nu s-a 
doborit decît un singur record, 
si acela de... juniori (Mugur 
Maleescu — Dinamo — 52,25 
la 400 mg) 'că rezultatele la 
probele de sprint si aruncări 
(mai ales cele masculinei sînt 
foarte departe de topurile 'in
ternaționale (campionul la 100 
m, Johann Schrom — Rapid.

aleargă 
greutate, 
talul Bu 
să exen 
nu acrei 
în maret 
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îatul în 
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echipei: „Vrem să obținem 
rezultate sportive pe măsura 
performanțelor colegelor și co
legilor din unitatea noastră dc 
producție". Președintele de u- 
noare al asociației sportive 
avea în vedere faptul că u- 
nitatea de producție la care se 
referea a fost distinsă cu înal
tul titlu de Erou al Muncii So
cialiste.

Evoluția în campionatul tre
cut, modul de pregătire, grija 
de care se bucură din partea 
muncitorilor și tehnicienilor 
trustului ne fac să credem că 
ambițiile declarate pot avea si 
acoperire faptică. La conduce
rea echipei a venit loan Mu- 
reșan, alături de Lucian Gheor
ghe. Cu un președinte al sec
ției — lng. Dan Ciora, fost 
handbalist, cu un activ volun
tar omniprezent, în frunte cu 
Giura Stankov, Fompiliu Perșa 
și Tiberiu Sfercocî, avem 
te motivele să credem 
handbalistele timișorence 
face o figură frumoasă în 
vizia A, ediția 1987/88.

toa
că 
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Di-

I
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I 
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REPLICA PROMPTA A LUI PIȚURCĂ
de înțeles și de 
ales în această 
timp afectată re- 
toți factorii jo- 

—.j la capitolul

despre care 
secund Ion 

„Sint ctțiva

La prima apariție pe prima 
scenă fotbaiis.icâ a țării, chiar 
dacă a ocupat doar locul 11 
în clasament. Oțelul Galați a 
lăsat, în general, o frumoasă 
impresie. Jocul echilibrat între 
compartimente, tendința ofen
sivă a abordării tuturor parti
delor. înlănțuirea de pase au 
făcut din Oțelul Galați o e- 
chipă despre care să se vor
bească deseori la pozitiv. Exi 
gentul antrenor al formației de 
la Dunăre. Costică Rădulescut 
făcea următoarea remarca 
acum, cînd jucătorii pe care 
îi pregătește au intrat pe ul
tima... sută de metri dinaintea 
startului noului campionat : 
„După un an de rodaj în Di
vizia A, jucătorii au prins în
credere în posibilitățile lor, au 
mai multă experiență, ceea ce 
mă face să cred că evoluția 
noastră va marca o curbă as
cendentă Cu condiția însă, ca 
piuă la 23 august, dala primei 
etape >i noului campionat să 
rezolvăm cîteva probieme: I) 
mărirea vitezei de joc; 2) fi
nalizarea, capitol cara ne pre
ocupă in mod special, pentru 
că pasa decisivă nu a avut pre
cizia dorită, siguranță și, im. 
plicit, eficiență în fața porții 
adverse. Din această ----- K
deși ne-am creat un 
suficient de acțiuni 
am înscris doar 37 de goluri, 
multe situații favorabile fiind 
irosite nepermiS de ușor. în 
sfirșit, trebuie să învățăm 
mult mai bine lecția pasei 
prin deviere, procedeu eficace 
și economicos".

De fapt, pentru ca toate in
tențiile antrenorului principal 
al gălățenilor să fie cît mai a- 
propiate de... adevăr. Otelul a 
muncit necontenit de la 15 iu
lie, ziua în care a luat startul 
pregătirilor pentru noul sezon. 
După o sap.ăm nă de lucru în 
localitate, după readaptarea 
organismului la efort, întreg 
lotul s-a deplasat la Cîmpulung 
Moldovenesc, unda, pînă la 2 
august, prin antrenamente du
ble. zilnice, au fost atinși toți 
factorii antrenamentului; fizic, 
tehnic, tactic. Concomitent au 
fost susținute și două meciuri 
de verificare, primul cu Explo
rări Cîmpulung (in care a fost 
rulat tot lotul), cu care a ter
minat la egalitate: 2—2. celă
lalt cu FEPA ’74 Birlăd, în
cheiat cu ace’ați scor

Cu ce lot a pirnit la drum 
Oțelul? Iată-1: Călugării, Popa 
și Bontca (uiUinul piomovat de 
la tineret) — portari; Borali, 
C. Stan, Agiu, Anglielinei, G. 
Popescu. 1. Gigi. Gh. Radu, 
Betrcagă (promovat de la ti
neret) 
de la C.S. Botoșani 
dași; ~
tacan, 
Cîmpulung). Comșa și 
(ambii de la Dunărea C.S.U.) 
— mijlocași ; Ralea, Antohi, 
Hanghiuc, State, Dră^oi (de 
la Progresul Brăila). O, Po
pescu (de la Universitatea Cra
iova) și Oprea (revenit de la 
Dunărea C.S.U.) — înaintași.

i cum se poate vedea, noii, 
veniți formează un nucleu de 

| jucători tineri, fără nume so-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Mihail VESA

nișoara care a promovat in Divizia A, 
mga la dreapta, rindul de sus: Lucian 
leorgeta Oncu (căpitanul formației), Da- 
ă, Cerasela Păsculescu, Maria Nica-Dra- 
i-Simion, Florina Rădoi, Rodica Stanca, 
•îndul de jos : Rodica Ichișan-Pălici, 
Gheorghe-Ștefanoivci, Dragoslava Stan- 

orina Tobă-Gurgu șt Mirela Boici-Căuș. 
urica Torjoc-Covaci.

I
I
I
I

cauza, 
număr 

ofensive,

nore, dar
rul
spunea:
pe care i-am urmărit .
tineri taleatați, dornici de afir
mare, cate, după modul ruin 
s-au pregătit îi această perioa
dă, sînt hotăriți să prindă ti
tularizarea. De altfel. în cadru) 
lotului nostru, se simțea mai 
de mult nevoia unui suflu ti
neresc".

„Testările" găsirii unui cît 
mai competitiv .,11“ de bază 
au continuat și cu prilejui ce
lor două jocuri susținute de 
Oțelul în Bulgaria, la Ruse, 
unde echipa a fos: invitată de 
clubul Dunav jn perioada 4—8 
august. Intî.naii <-u Dunav 
Ruse s-a înch’.at l-t egalitate: 
4—4 (2—1), golurile gălățenilor 
fiind marcate de A îgnelinei. 
Hanghiuc și Chivu (2); în al 
doilea meci, cu selecționata de 
tineret a orașu ui. Oțelul a ob
ținut victoria cu 1—0 (1—0),
prin golul înscris de Chivu. 
De astăzi, formația de la Du
năre participă, timp de două 
zile, la turneul de la Focșani, 
alături de Gloria Buzău, Olim
pia Rm. Sărat și formația lo
cală Unirea, organizatoarea 
turneului, iar in zilele de 15 
și 16 august, va fi prezentă la 
Brăila, la ..Memorialul Ștefan 
Filoti". unde vor evolua Steaua 
Mizil. F-C. Constanța și F.C.M. 
Progrisul Brăila.

Așadar, în răstimpul care a 
mai rămas pînă Ia startul ce
lei de a 70-a edițij de campio
nat. Oțelul se antrenează fără 
răgaz, cu gîndul la evoluții 
peste cota celei precedente, 
prin ridicarea nivelul’’! de joc.

antreno-
Sdrobiș 
jucători 
in timp,

Gheorghe NERTEA

I 
I i

Nu sînt ei — unii dintre 
suporterii Stelei — singurii 
refractari la ceea ce numim, 
de regulă, „etica tribunei", 
dar, „manifestindu-se“ re
cent, la turneul internațional 
găzduit de stadionul din 
Ghencea, la aceștia ne vom 
referi in rindurile de față. 
Mat precis : la acel grup res- 
trîns de la tribuna a doua, 
care, pierzindu-și răbdarea, 
mult prea devreme, a 
a dat tonul fluierăturilor și 
apostrofărilor cu adresă di
rectă chiar la jucătorii for
mației favorite.

Miercuri, in timpul jocului 
Steaua — Vorwaerts, ținta 
unui repertoriu pe cit de bo
gat pe atît de pestriț a fost, 
cu precădere, Pițurcă. Prin
cipalul om de gol in „ll“-le 
campioanei, cel care contri
buise din plin la succesele 
Stelei in arenele cupelor eu
ropene (fiind, intre alte mul
te reușite ale sale, autorul 
unicului gol, al victoriei, în 
partida cu echipa Kuusysi 
Lahti, disputată, cu un an in 
urmă, la Helsinki), devenise 
acum — ciudată amnezie — 
de nesuportat. Sigur, unui 
an de succese, să zicem, în 
viața unui fotbalist, nu tre
buie să-i urmeze un șir de 
eșecuri, tolerate de suporte
rul aflat in tribună. Dar de 
la o posibilă critică construc
tivă, venită din partea an
trenorului, a conducerii sec
ției sau a presei de specia
litate, și pină la reacția neci
vilizată a unora dintre spec
tatori la o preluare stlngace 
sau la un șut fără adresa 
dorită este o diferență prea

mare, 
admis 
perioadă de 
tușurilor la 
cului. Inclusiv 
pregătire PSIHICA, in care 
acumulările depind și de un 
mediu ambiant favorabil.

După jocul cu Vorwaerts, 
l-am reintilnit pe Pițurcă, 
la vestiare. Abătut, cu capul 
in miini, nu-și ierta penal- 
ty-ul ratat. Nu știm insă 
dacă in clipa executării lo
viturii de La 11 m, in afară 
de portarul Wienhold, nu 
s-a temut și de reacția falși
lor suporteri, care, fără să-și 
dea seama, firește, pe par
cursul celor 90 de minute, ii 
subminaseră, sistematic, mo
ralul.

Vin, in curind, meciurile 
oficiale, in compania unor 
echipe de peste hotare, ca
racterizate printr-o și mai 
mare încărcătură psihică 
pentru jucători și ar fi de 
dorit ca toți cei din tribune 
să-i susțină din toate pute
rile. Pentru că, trebuie spus, 
fotbaliștii formației noastre 
campioane nu și-au pierdut, 
așa peste noapte, în inter-se- 
zon, din calitățile lor, pentru 
că insuși acest Pițurcă, com- 
portîndu-se excelent in tur
neul de la Bruges, demon
strează in continuare o bună 
valoare, pe care se poate 
conta.

Fluierăturile, apostrofările 
contribuie la multiplicarea 
erorilor, amplifică starea e- 
moțională în cimpul de joc, 
sînt, in ultimă analiză, în 
sprijinul adversarului.

Gheorghe NICOLAESCU

Pregătirile divizionarelor B

METALUL BUCUREȘTI

REINTEGRAREA IN EȘALONUL SECUND
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jocul în viteză al 
si să sporească 
apărării proprii

a la
Me- 

î. ca 
itin).

1987

să împiedice 
adversarelor 
randamentul 
prin blocaj. Apoi as selecta o
ridicătoare de viteză, capabilă 
dc combinații, și aș imprima 
echipei acest stil de ioc. Ast
fel. nu cred că ar exista blo
cat care să reziste jucătoarei cu 
nr. 6 (n.n. Mirela Bojescu) si 
chiar ce’ei cu nr. 14 (n-n. Feli
cia Popescu). Aș mai face fetele 
să înțeleagă că atunci cînd ad
versarul dă replică puternică 
nu trebuie să demobilizeze A- 
devăratul sportiv de clasă nu 
vrea să piardă, luptă să în- 
frîngă greutățile. altminteri 
este de fapt mediocru. în fine, 
aș asigura primului sextet o 
mare stabilitate, bazată pe va
loarea demonstrată, si fără atît 
de multe schimbări ne par
cursul jocului (noi, de pildă, fo
losim în majoritatea timpului 
sase jucătoare, cărora le acor
dăm încrederea după îndelungă 
chibzuință) șl l-aș verifica des 
în meciuri grele, prin care să 
crească realmente tehnic 
tactic, să se maturizeze... 
Cum vedeți echipa României la 

Cu remedierile care 
că se vor face, cred 
afla între protaeo- 
va fi mult mai pu- 

decît aici. Ca si a 
va

si
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și Ni.-oai’i (transferat 
fun- 

Burcea. M. Stan, KTas- 
Minciu .(de la Explorări

Chivu

„Antrenamentele au început 
cu gindul de a ne prezenta 
la start cit mai bine pregătiți, 
ne-a spus Flaviu Filip, 
președintele clubului 
București. Ne-am 
echipa să practice un 
fensiv. deoarece avem 
tori cu experiență și 
mediană formată din 
tehnici". Bucureștenii 
prezentat la primul antrena
ment în ziua de 16 iulie. O 
singură noutate: Ciucă, îna
intaș, de la Automatica Bucu
rești. în rest, lotul care a 
promovat în Divizia B, adică: 
Șerban, N. Viorel, Glușcă — 
portari, Vlad, Mihăilă, Apro- 
du, Stroie, Dumitrache, Dumi- 
trașcu, Gîrdea, Badea — fun
dași, C. Nica, Șumulanschi, 
Niță, Gheorghe, Stoian — 
mijlocași. Ochiosu. Petre, 
Pomohaci, Niculescu — îna-

i, vice- 
Metalul 

propus ca 
joc o- 

jucă- 
o linie 
jucători 

s-au

intași. Conducerea tehnică 
fost reîncredințată lui 
Floruț, ajutat de Ștefan 
gescu.

Echipa a efectuat un

SPORTUL

a 
Emil 

Geor-

stagiu

„30

de pregătire la Rîșnov, între 
27 iulie și 2 august. In pro
gramul de pregătire au fost 
incluse mai multe meciuri a- 
micale, printre care cu Aver
sa București, Chimia Rîșnov, 
Mecon București, 
speranțe,
Brăila și participarea la „Cu
pa Municipiului București".

F.C.M.
Steaua — 
Progresul

DECEMBRIE"

MULTE NUME NOI
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C.E. ? • 
sînt sigur 
că se va 
niște, căci 
ternică 
noastră sau altele cîteva. 
aspira la un loc pe podium. © 
Ce ați mai vrea să subliniat! 
de la meciurile susținute 
Constanța ? © Competenta 
blicului. care a aplaudat 
mult concepția de ioc si 
puțin forța, precum si core 
tudinea arbitrilor localnici..,

la 
mi
mai 
mai 
>ctl-
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MECIURI
• CUPA MUNICIPIULUI BUCU

REȘTI". Tradiționala competiție 
organizată de C.M.B.E.F.S., ajun
să la a 21-a ediție, se desfășoară 
în euirsul acestei săptămîni după 
următorul program : joi, de la 
ora 16,30 : întâlnire între echipele 
foștilor internaționali : Combinata 
Steaua-Pro-gresul va iintîliji Com
binata Di.namo-Ra.pid. In conti
nuare, meciul dintre divizionarele 
B, Progresul Vulcan și Metalul. 
Duminică : ora 9 : revanșa parti
dei dintre foștii Internaționali ; 
ora 10,30 : învingătoarea din me
ciul de joi al divizionarelor B — 
Rapid. Toate întilnirile vor avea 
loc pe stadionul Giuleștl.

» IN MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHiu-DEJ, Consiliul pentru edu
cație fizică și sport organizează 

l 23 August" la fotbal, tn 
etapă s-au Înregistrat ur

mătoarele rezultate : Sănătatea — 
Partizanul Bacău 1—1 (0—4), Bra- 
" ‘ ' -- -- — Minerul c«-

), Oituz Tg.

Icație : 
„Cujpa 
prima

I Partizanul Bacău 1— 
(Iul Slănic Moldova - 
mănești 0—3 (0—3)

MIJLOACE MODERNE DE AGREMENT
4 întreprinderea de agrement și producție industrială pen- j 
ț tru turism (IAPIT) oferă, celor interesați posibilitatea prac- j 
? ticării schiului nautic pe lacul Herăstrău din Capitală și
5 pe lacul Mamaia din stațiunea cu același nume. I
r Se asigură instructori specialiști pentru inițierea începă- j 
? torilor, material sportiv adecvat (schiuri pe apă), echipa-
5 ment de protecție și salvare, precum și avantaje pentru | 
s începători (două încercări în costul unui bilet). :
l-VATA TZ.T ATATULT*»' ATAT XTXTATXTAT VA. V ’

AMICALE
Ocna — Petrolul Mo in ești
(0—3). (GH. GRUNZU — coresp.).
• ASTAZI, LA PLOIEȘTI, in 

meci de verificare, Petrolul întîl- 
nește divizionara B F. C. Con
stanța. Partida are loc pe stadio
nul Petrolul, de la ora 17.
• TURNEUL -------------

CLUJ-NAPOCA
Divizionara A „ .
se află într-un turneu de pregă
tire și jocuri în Ungaria, tn pri
ma întâlnire, susținută în compa
nia echipei Tatabanya, fotbaliștii 
clujeni au terminat la egalitate : 
1—1. A marcat : Dobrotă. în con
tinuare, ei au evoluat la Dorog, 
unde au întâlnit echipa cu același 
nume. Partida s-a încheiat tot cu 
um scor egal : 2—2. Autorii golu
rilor : Mujnai și Cîmpeanu II. 
Astăzi, ,,U“ Cluj-Napoca susține 
ultima partidă, evoluând în loca
litatea Vacz, după care revine în 
țară. Duminică la Cluj-Napoca, 
Universitatea va avea ea adver
sară pe divizionara B Inter Si
biu. Partida es'te programată pe 
stia'dionul Municipal, de la ora 
11.

O METALUL MIJA — FLACARA 
MORENI 0—3 (0—1). Oaspeții s-au 
impus prin golurile marcate de 
Preda (mim 27) Tirchineci (min. 
62) și Purdea (min. 75). Flacăra a 
început jocul cu următorul ,,11“ : 
Zlotea — ' — - - •
Stan eseu 
Pană, D. 
Au mai 
Nistor, L.
chineci, Nica. (Gh. ILINCA — co
resp.).

0—3

ECHIPEI „U“ 
ÎN UNGARIA. 

„U“ Ciuj-Na,poca

Gh. Radu, Butufei, Ene, 
— Preda, Dragnca, C.
Sava — Lai a, Văidcan. 
jucat : Perdea, Beldie,
Sân doi, M. Pană, Tir-

multe ședințe de 
propriul teren, 

s-a deplasat la 
Dîmbu Morii (26 iulie — 4 
august), pentru pregătirea fi
zică generală Și specifică, du
blată de jocuri de verificare 
și omogenizare. In perioada 
de vacanță, lotul a fost re
maniat. Astfel, au primit dez
legări jucătorii Pîslaru, Rădu- 
lescu, Adam, Constantinescu 
și Mihăilescu și au venit Ior- 
gulescu II, înaintaș, de la 
Sportul Studențesc—speranțe. 
Zariosu, portar, de la F. C. 
Constanța, C. Ionescu. fundaș, 
de la Automatica București, 
Tănase, mijlocaș, de la Me
canică Fină Steaua București,

După mai 
pregătire pe 
întregul lot

C. Moldoveanu. mijlocaș, de 
la Ceahlăul P. Neamț și Pro
dan, mijlocaș, de la Sportul 
Studențesc — speranțe. In lot 
mai sînt: Iordan — portar, 
P. Dumitru, Lazăr, Ciobanu 
Barbu, Nignea — fundași, 
Niță, Pop, Margelatu, Vișino- 
iu — mijlocași, G. Dumitru, 
Neagu, Covaciu — înaintași.

Antrenorul N. Tănăsescu a 
introdus în programul de 
pregătire, pînă la începerea 
noului campionat, șl o serie 
de meciuri amicale. Partene
re de pregătire: Metrom Bra
șov, Precizia Săcele, O.J.T. 
Predeal, F.C.M. Brașov, Au
tomatica Alexandria.

ADFIINISTRUIA Dt STAI LOTO PRONOSPORT INTORNEAZA
• TRAGEREA OBIȘNUITA SAP- 

TAMÎNALA PRONOEXPRES va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
astăzi, miercuri, 12 august 1987, 
Incepînd de a ora 15,50. Aspecte 
de la desfășurarea operațiunilor de 
tragere vor fi radiodifuzate pe 
programul I, la ora 16.30. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate 
și în reluare, pe același program, 
la orele deja cunoscute. Trage
rea fiind publică, sînt invitați să 
asiste toți cei interesați.
• Pentru a participa la tra

gerea OBIȘNUITA LOTO de 
vineri, 14 august. ASTAZI și 
MÎINE (deci, numai două zile !) 
mal puteți procura bilele cu nu
merele dv. favorite.
• LOZUL în PLIC se impune 

tot mai mult, în ultima perioadă, 
în ansamblul sistemelor de joc 
organizate . de Administrația de 
stat Loto-Pronosport, între cali
tățile sale lnscriindu-se simplita
tea, operativitatea și, desigur, nu 
în ultimul rî-nd, avantajele deose
bite pe care le oferă particlpanți- 
lor. De altfel, interesul de oare se 
bucură acest sistem este ilustrat 
cu pregnanță șl de faptul că nu
meroși partlcipanțl încearcă săp- 
tăminal satisfacția de a intra in 
posesia unor substanțiale câști
guri, în bani și autoturisme. Iată

numai cîteva nume ale celor care 
au cîștigat, în ultima perioadă, 
cite un autoturism ,,Dacia 1300“ : 
Daniel Șerban (Reghin, Mureș), 
Virgil Conneanu (Bala Mure). 
Gheorghe Badea (com. Brastavă- 
țu, Olt), Nicolae Mădescu (Sâcă-

mal J

iuș. Caraș-Severin) șl multi al
ții. De un deosebit interes se bu
cură emisiunile speciale limitate 
cum ar fi „LOZUL VACANȚEI", 
„LOZUL AUTOTURISMELOR" 
etc., care atribuie cîștigurl supli
mentare din fondul special al sis
temului. și o veste deosebit de 
îmbucurătoare șl pentru partici- 
panțil deserviți de unitățile man
datare, în special din mediul ru
ral : venind ta întâmpinarea^ nu
meroaselor cereri, a luat măsura 
introducerii de lozuri speciale, 
de 10 lei, la toate punctele man
datare.



UN BILANȚ BUN AL ATLEȚILOR ROMÂN! 

LA C. £ DE JUNIORI
în organizarea forului do 

atletism britanic, pe stadionul 
Alexander Stadium din Bir
mingham s-au desfășurat între
cerile ediției a IX-a a Cam
pionatelor Europene pentru ju
niori. La această tradițională 
competiție a atletismului juve
nil continental au luat parte 
sportivi din 30 de țări. între 
care si România. După cum 
este cunoscut, la această edi
ție a competiției tinerii noștri 
reprezentanți au avut. în ge
neral, o evoluție bună cucerind 
cinci medalii de argint prin : 
Catalina Gheorghiu — 800 m 
(2:01,33). Simona Staicu — 1500 
m (4:16,69), Dorina Calenic — 
3 000 m (9:06,14), Mirela Belu — 
lungime (6,44 m) si Alina As- 
tafei — înălțime (1,88 m) și o 
medalie de bronz : Doina Hom- 
neac — 3 000 m (9:11,30).

Apreciem. In raport de cele
lalte ediții ale aceleiași com
petiții. că în ceea ce privește 
calitatea medaliilor (totuși, ar
gint !) si numărul lor. partici
parea tinerilor noștri reprezen
tanți a fost reușită.

La Înapoierea în tară am a- 
dresat cîteyâ întrebări antreno
rului coordonator pentru ju
niori, prof. Vasile Mureșan Fi
rește. prima întrebare s-a re
ferit la posibilitatea Ca 
la Birmingham, ■ atleții ro
mâni să fi obtinut un bilanț 
și mai bun. avînd în vedere că 
la Cottbus, la ediția anterioară, 
au fost cîștigate trei titluri.

— Nici nu încape discuție că 
bilanțul ar fi putut fi altul, 
dar. din păcate, au existat u- 
nele defecțiuni inițiale. între 
care cea mai importantă a fost 
accidentarea Anei Pădurean. - r. vil. -

ACTUALITATEA 
PE EȘICHIER

BUDAPESTA, 11 (Agcrpres). 
Turneul interzonal masculin de 
șah de la Szirak (Ungaria), s-a 
încheiat cu doi ciștigători : Va
leri Salov (U.R.S.S.) și Johan 
Hjartarson (Islanda), cu cite 12,5 
p (din 17 posibile). Ei au fost 
urmați de Nunn (Anglia). Por- 
tisch (Ungaria) 12 p. Bcliavski 
(U.R.S.S.) 11 p. Andersson 
(Suedia) 10,5 p. Liubojevici 
(Iugoslavia) 10 p etc. Mihail 
Marin (România) a ocupat lo
cul 11 cu 7.5 p. Primii doi cla
sați s-au calificat în turneul 
candidatilor. în timp ce Nunn 
si Portisch vor susține un meci 
de baraj.

BELGRAD. 11 (Agcrpres). —
Turneul interzonal feminin de 

la Tuzla (Iugoslavia), a fost 
cîștigat de marea maestră so
vietică Nana Ioseliani — cu 13 
puncte clin 17 posibile, urmată 
de coechipiera sa Ketevan Ara- 
hamia — cu 12 p. Brusztman 
(Polonia). Semenova (U.R.S.S.)
11.5 p. Sahatova (U.R.S.S.) —
10.5 p. Veroczi (Ungaria) — 10 
p etc. Primele două clasate se 
califică în turneul candidatelor 
la titlul mondial. Pentru de
semnarea celei de-a 3-a califi
cate Brusztman si Semenova 
vor disputa un meci de barai.

ZAGREB. 11 (Agerores). — 
în turneul interzonal de la Za
greb. dună 8 runde în fruntea 
clasamentului se află Korcinoi 
si Granda — cu cite 5.5 puncte, 
urmați de Torre si Seyrawan — 
cu cile 5 p. Granda a cîștigat 
la Hickl. Seyrawan l-a învins 
pe Pinter. Torre a obtinut vic
toria în partida cu Grunfeld. 
iar Korcinoi a remizat cu 
Miles.

campioană mondială si euro
peană (la Cottbus), cu doar 
cîteva zile înaintea plecării. 
Absenta ei ne-a privat, în mod 
indubitabil, de un titlu 1

— Cum apreciati comportarea 
componenților lotului nostru ?

— Așa cum considerați si dv.: 
bună ! In afara celor sase me
daliate. alte sportive s-au a- 
flat si ele in finale : Denisa 
Zăvelcă a fost a patra la 800 
m (2:03,55). Mirela Borțoi a 
șaptea la 1500 m (4:20,95). iar 
Csaba Boros a fost al optulea 
la iriplu (15,77 m). Slab au 
concurat Anișoara Ghebufă, 
care n-a trecut de calificări la 
lungime (5,74 m) si Jan Un- 
gureanu. clasat pe ultimul loc 
in concursul de suliță — 62,18 
m (în calificări aruncase totuși 
66,92 m). Să nu uităm că din 
actualul lot. Mirela Belu 
mai este junioară si anul vi
itor, iar Simona Staicu, chiar 
încă două sezoane. Si este de 
presupus că ele. ca junioare, 
ca si celelalte, care vor trece 
la tineret, să progreseze pentru 
a deveni realmente competitive 
pc plan international ca se
nioare.

— Alte remarcări ?
— As vrea să subliniez si 

numele antrenorilor celor șase 
medaliate: Natalia Betini, Va- 
silica Scheible, Mihai Moruzov, 
Viorica Viscopoleanu. C-tin Du. 
mitrescu și Teodor Flămînd. Cu 
ei, în mod special, dar și cu toți 
ceilalți antrenori si profesori 
care lucrează cu juniorii tre
buie să colaborăm mai mult si 
mai bine, în folosul atletismu
lui nostru !

La Brașov : A(J ÎNCEPUT PARTIDELE
DIN „MASTERS“-UL DE TENIS
BRASOV, 11 (prin telefon). 

Pe terenurile din Parcul spor
tiv Dinamo din localitate au 
început primele jocuri ale 
,.Masters“-ului. întrecere finală 
a primului Circuit al Federa
ției Române de Tenis. Am asis
tat la jocuri. în general, atrac
tive. pe alocuri de bună fac
tură tehnică. S-a înregistrat o 
singură surpriză neplăcută. Ma
rius Comănescu — virtual cîști- 
gător al Circuitului, fiind ne
voit să părăsească „Masters"- 
ul. abandonînd fortat din cauza 
unei întinderi musculare.

Mai întîi două rezultate din 
finala turneului al treilea de 
la Brașov, feminin : Mirela Bu- 
ciu. Gabriela Precup (Steaua) — 
Angela Kerek (Electrica Timi
șoara). Loredana Bujor (Dina
mo Buc.) 7—6 6—0 : seniori :

TURNEUL DE ȘAH DE LA 
BĂILE HERCULANE

BĂILE HERCULANE, 11 (A-
gerpres). — în runda a 6-a a 
turneului International feminin 
de sail de la Băile Herculane. 
Margareta Muresan a învins-o pe 
Nadeida Mitescu. Smaranda Boicu 
pe Gabriela Stanciu. Natal’a Ti- 
torenko (U.R.S.S.) a cîștigat la 
Johana Jagodzinska (Polonia), 
Gertrude Baumstark a pierdut la 
Antye Riedel (R. D. Germană) 
iar în partidele Nina Sitnikova 
(U-.R.S.S.) — Eva Forgo (Unga
ria) si Eugenia Ghindă — Licia 
Jicman a fost consemnată re
miza. în clasament conduc Mar
gareta Muresan. Nina Sitnikova 
si Smaranda Boicu. cu cite 5 
puncte.

„MONDIALELE" DE ATLETISM 
BAT LA UȘĂ!

Grossetto, Ceea ce părea a 
fi doar un simplu zvon, a fo» 
pînă la urmă, adevărat. Sprin
terul italian Pietro Mennea, 
recordman mondial pe 200 rn 
(19,72 s — 1979) și-a mai făcu- 
încă o dată reintrarea în acti
vitatea competlțională, el fiind 
unul dintre practicanții jocului 
„de-a retragerea... de-a reve- 
nirea!“. Timpul său aste însă 
modest: 21,38 s, dar 19000 de 
spectatori l-au aplaudat căldu
ros pe acest atlet, da 35 ani

Malmo, Cum „nu-i in fiecare 
zi duminică". int.- un concurs 
de săritură îri înălțime record-

TINERI TENISMANI 

ROMÂNI, ÎNVINGĂTORI 
LA BRATISLAVA
PRAGA, 11 (Agerpres). — 

Proba de simplu din cadrul 
turneului international de tenis 
pentru juniori de la Bratislava, 
a revenit tînărului sportiv ro
mân Răzvan Itu care l-a în
vins in finală cu 3—8. 7—5, 6—3 
pe cehoslovacul Stislav Dosa- 
dela. Proba de dublu a fost 
cîștigată de cuplul român Ma
rian Onilă, Răzvan Itu învin
gător cu 6—4. 6—7, 7—5 în 
fața perechii Vasek, Trany 
(Cehoslovacia).

FINALA N-A MAI

AVUT LOC
Pentru finala turneului de 

tenis de la Stratton Mountain 
s-au calificat vechil rivali Ivan 
Lendl și John McEnroe. S-a 
jucat însă doar puțin din a- 
ceastă finală (6—7, 4—1) care 
a trebuit să fie întreruptă, din 
cauza ploii, și amînată cu 24 
de ore. Numai că reluarea r.u 
a mai avut loc. deoarece ce’' 
doi combatanți au plecat. în
tre timp, la turneul de Ia 
Montreal! Organizatorii ad de
cis ca ambii să Ce clasați pe 
locul... secund.

G. Cosac, B. Toma (Dinamo 
Brașov) — S. Gorgan (Steaua),
D. Dobre (T.C.B.) 7—6, 6—0.

Iată si rezultatele primului 
tur din „Masters" — masculin, 
simplu : F. Chiru s- M. Comă
nescu 3—6. 1—1 abandon ; C. 
Enache — B. Lacea 7—5, 6—2 ; 
B. Toma — L. Ursuleanu 6—0. 
6—0 ; S. Gorgan — F. loan 
6—3. 7—5 : A. Popovici — M. 
Voinea 6—4, 6—3 : D. Dcbre —
D. Dragu 6—1, 6—3 ; G. Co- 
șac — E. Dascălu 7—5. 6—3 ;
E. Hnat — A. Damian 6—4,
6—3 ; feminin : Angela Kerek — 
Adriana Niculescu 6—2 6—0 ,
Gabriela Precup — Gabriela 
Mitrică 3—6, 6—3. 7—6 : Otilij 
Pop — Maria Romanov 0—6 
6—0, 6—3 ; Isabela Martin — 
Veneția Șchiopii 6—1. 6—2
Bernadetta Martin — Mihaela 
Testiban 6—3. 6—4 ; Mădălina 
Spirache — Luana Rapauzu 
6—2, 6—2 ; Gabriela Medves — 
Mirela Buciu 6—3. 0—6. 6—1

Carol GRUIA coresp.

BOX * Americanul Lockridge 
a devenii campion mondial la 
catego ia superpană (versiunea
F.I.B.)  învingînd la puncte pr: 
k.o. tehn c în repriza a S-a. p * 
australianul Barry Michael.

ciclism • Turul Danemarcei 
a fost cîștigat da rutierul danez 
Kim Ardersen urmat la șase se
cunde de coechipierul său RoM 
Sorensen Ultima etapă a reve
nit belgianului Merner Devos, în
registrat pe distanța de i99 km cu 
timpul ie 4.48:’!) 

mânui lumii (2,42 m) suedezii; 
Patrick Sioberg n-a reușit de- 
cit 2,28 m cu care s-a clasat 
însă al treilea, după america
nul Jim Howard și vest-germa- 
nul Dietmar Mogcnburtt, ambii 
cu 2,31 m.

In același concurs sprinte
rul canadian Ben Johnson a 
realizat 10,05 s pe 100 m 
(„Cred că, la această oră, nu 
se găsește nimeni capabil să 
mă învingă!" a spus el), iar 
Compatrioata sa, Angela Isa- 
ienko a fost cronometrată în 
11,17 s.

încă o victorie în contul 
lui Edwin Mozes: 48,36 s pe 
400 mg.

Berna. Cu prilejul „națio
nalelor" Elveției, campionul 
european Werner Gunthoer a 
aruncat greutatea la 21,62 m.

JOCURILE SPORTIVE AFRICANE 
Șl JOCURILE PANAMERICANE

NAIROBI. Alte rezultate din 
cadrul Jocurilor Sportive Afri
cane : haltere : cat. 67,5 kg — 
Hamdy Basloni (Egipt) 290 kg, 
cat. 75 kg — Khail Amin (E- 
gipt) 300 kg ; înot : 200 m flu
ture — Samir Bouchtaghem 
(Tunisia) 2:09,21, 100 m spate — 
Amin Amin (Egipt) 1:01,57. 800 
m liber F — Alim Souad (Al
geria) 9:34,30.

INDIANAPOLIS. în ziua a 
doua a Jocurilor Panamericane 
au fost înregistrate rezultatele : 
atletism : 100 m — Lee McRae 
(S.U.A.) 10,26, Raymond Ste
wart (Jamaica) 10,27 ; 20 km 
mars — Carlos Mercenario 
(Mexic) 1.24:50. triplu — Mike 
Conley 17,31 m. Willie Banks

ACTUALITĂȚI PE TERENURILE EUROPENE
SAPTAMÎNALUL englez „Match* 

a alcătuit cel mai bun ,,111“ din
tre jucătorii care activează în 
campionatul Scoției (între aceștia 
aflăm și doi internaționali en
glezi, Woods și Butcher, și 
unul nord-irlandez, Nicholî). 
Iată formația alcătutiă de 
revista ,,Mateh“ : Woods — Ni- 
choll (ambii de la Glasgow Ran
gers). Aitken (Celtic Glasgow). 
Butcher, Munro — D. Fergusson 
(toți de la Rangers), McStay (Cel
tic), Bett (Aberdeen) — McClair 
(Celtic), I. Fergusson (St. Mirren). 
Sturrock (Dundee United). Nu se 
poate spune că este o formație... 
slabă! Ea a fost a-lcătuită în urma 
unei anchete, la care au partici
pat. ziariști, antrenori și cititori 
al revistei.

CELEBRUL internațional en
glez Peter Shilton, cafe din 1983 
și pînă în 1987 a activat în pri
ma și în a doua divizie (Leicester. 
Stoke, No thing ham și Southamp
ton) este singurul portar din An
glia, care a ucat 790 de partide 
oficiale ! Ur adevărat record !

PENTRU prima oară în istoria 
stadionului, ,,Wembley* a găzduit 
un turneu feminin. Șl nu unul 
oarecare. Timp de 14 zile, pe ma
rele stadion londonez au evoluat 
echipe din S.U.A.. Danemarca. 
Suedia, Anglia și alte țări, care 
au prezentat mai multe formații 
de senioare și junioare. în total 
circa 2 000 de fotbaliste !

INTERNAȚIONALUL englez 
Beardsley a fost transferat de la 
Newcastle la F C. Liverpool, unde 
se speră că va da randamentul 
lui lan Rush, ac im la Juventus 
Torino. Liverpool și-a mai întă
rit lotul cu a’ți jucători valoroși: 
Barnes (Watford). Spackman 
(Chelsea). Aldridge (Oxford).

• PE SCURT •
HANDBAL • Weiblingen. me

ci feminin : R F. Germania — 
Norvegia 20—18.

HOCHEI PE GHEAȚA • In 
primul meci al turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în R.F. Germa
nia echipa cehoslovacă T.J. Got- 
twaldov a jucat, la Mannheim cu 
formația locala, pe care a învins-o 
cu scorul de 5—0 (2—0, 2—0. 1—0).

motocicliSM • .campionatul 
Mondial de motocros la clasa 500 
cmc a programat la Folkendange

PATRU MEDALII
P1A1RII TINERII 

NOȘTRI LUPTĂTORI 
LA CONCURSUL PRIETENIA

In Bulgaria a avui loc Con
cursul Prietenia la lupte gre- 
co-romane, la care au partici
pat tineri sportivi din opt țări. 
Dintre luptătorii români. Va. 
lentin Rebegea (cat. 46 kg) șl 
Adrian Munteanu (54 kg) au 
cucerit medalii de argut. iar 
Ilie Minciună (50 kg) și Alexi 
Bacanov (81 kg) au intrat in 
posesia medaliilor de bronz. în 
clasamentul pe echipe, selec
ționata României a ocupat lo
cul trei. după Bulgaria și 
U.R.S.S., înaintea Cehoslovaci
ei. Ungariei. Cubei, Poloniei și 
R.P.D. Coreene. Antrenorul V. 
Dolipschi apreciază ca bună 
comportarea de ansamblu a ti
nerilor luptători (Rebegea pu
tea chiar cîștiga finala, dacă 
adversarul primea cuvîniia 
descalificare), mai ales în 
perspectiva C.E. de juniori 
(1—6 septembrie).

(ambii S.U.A.) 16,87 m ; ciocan
— Judd Logan (S.U.A.) 77,24 
m ; femei : disc — Maritiza 
Marten (Cuba) 65,58 m. 100 m
— Gail Devers 11,14. Diane
Williams (ambele S.U.A.) 11,25 ; 
heptatlon — Cindy Greyner 
(S.U.A.) 6184 p ; natație : 100 
m fluture — Anthony Nesty 
(Surinam) 53,89, Wade King 
(S.U.A.) 54,33 ; 400 m mixt — 
Jerry Frentsos (S.U.A.) 4:23,92, 
4X200 m liber — S.U.A. 7:23,29, 
trambulină — Greg Louganis 
(S.U.A.) 754,14 p ; femei : 200
m liber — Silvia Poll (Costa 
Rica) 2:00,02, 200 m bras — 
Dorsey Tierney (S.U.A.) 2:36,87. 
Alicia Boscatto (Argentina) 
2:37,09.

• Anton Polster a cucerit 
„Gheata de argint” mareînd 30 de 
goluri pentru fo-rmația Austria 
vlena. Acum, Polster joacă la 
Torino și a avut un debut bun, 
mareînd intr-un meci amical pri
mul său gol în noua să formație.

• Două dispariții neașteptate. - 
Cunoscutul arbitru F.I.F.A., spa
niolul Pablo Sanchez-Ibanez, care 
a oficiat nu demult în numeroase 
partide internaționale, a încetat 
din viață. El a fost considerat 
mulți ani ca ce. mal valoros ar
bitru Iberic. Avi Ran, talentatul 
portar al reprezentativei Israelu
lui, în vîrslă di 24 de ani, fost 
jucător la Maccabi Haifa și-a 
pierdut viața tn mod stupid, prac
ticed înotul subacvatic a intrat 
sub elicea unei bărci cu motor 1

• Finala C.C.E se va desfășura 
anul viitor la 25 mai la Stuttgart,

• Fostul Internațional suedez, 
portarul Ronnie Heflilstrom (77 se
lecționări) este antrenor al echi
pei dim liga a 3-a a Suediei, I.K. 
văsby din Stockholm.

• In etapa a doua a campiona
tului vest-german, cel mai mare 
scor a fost realizat de Bayern 
Muinchen, care a surclasat cu 
6—0 pe Hamburger S.V. (nu o 
formație oarecare!). S-au consem
nat două victorii In deplasare : 
Frankfurt -- Bochum o—1 șl 
Schalke — Hannover 0—2 și două 
scoruri egale: Homburg — Lever
kusen 1—1, Nurnberg — Stuttgart 
0—(I. tn rest victorii pe teren pro
priu Pe primele locuri: Bayern, 
Bremen și Moncliengladbach, toate 
cu cite 4 p

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD

(Luxemburg) o probă în care 
victoria a revenit olandezului van 
Der Ven (KTM). tn clasamentul 
general se menține lider belgia
nul Georges Jobe, cu 304 p.

POLO • La Weinheim (R.F.G.) 
meciul amical dintre selecționatele 
R. F Germania și Ungariei a re
venit gazdelor cu 12—9 (3—1. 2—2 
4—2, 3—4).

VOLEI • Turneul masculin din 
Cehoslovacia s-a încheiat cu vic
toria ^selecționatei U.R.S.S. — 
12 p. urmată de echipele Italiei — 
tl p. Cehoslovaciei — 10 p. tn 
ultimul joc al turneului. U.R.S.S. 
— Polonia 3—0 (7. 9, 8).
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