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CARACAL

Proletari din toate țările, uniți-vă î

portul
„Orașul Caracal 

prea mare. Sînt însă, 
meni vrednici, care, 
țile în care 
șit rezultate 
frumoase : 
de vagoane, 
conserve, la 
confecții, la _ .
ca și la celelalte întreprinderi 
existente într-un oraș în 
re. înaintea Congresului ■ 
IX-lea al partidului, 
tria era ca și 
eu activitatea

aici, oa- 
i, care, in unită- 
lucrează, au rcu- 

dintre cele mai 
ta întreprinderea 

la Fabrica de 
întreprinderea de 
cea de anvelope.

ca- 
al 

indus- 
absentă. Paralel 

din producție,

oamenii, tineretul mai ales, au 
simțit nevoia să facă sport, 
l’ot spune că pilonul in jurul 
căruia s-a dezvoltat activita
tea sportivă a fost echipa de 
fotbal. Maturii veneau la fot
bal, dar copiii se duceau și la 
alte sporturi. Am avut și a- 
vem antrenori și profesori cu 
dragoste de muncă. Iar în ul
timii ani ne-am apropiat de 
condițiile complexe necesare 
saltului spre performanță. 
Numai anul acesta două echi
pe din Caracal au reușit să 
ajungă în Divizia B :1 cea de 
fotbal și cea de handbal fe
minin, ambele ale asociației 
sportive teritoriale Sportul 
Muncitoresc. Din puținul nos
tru am. dat sportivi la multe 
echipe din prima divizie, la 
loturile naționale, de unde au 
dus faima tării pe multe me
ridiane ale lumii".

Mircea ÎUDORAN

(Continuare in neț). 2—3)

ZIAR AL CONSILIULUI NAflONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

i Joi 13 august 1987 J
întînipinarea Congresului

politice și culturii socialiste

SPORTURILE TEHNICO-APLICATIVE, MIJLOC
DE INSTRUIRE A TINEREI GENERAȚII

„CUPA 23 AUGUST
MIERCUREA CIUC, 12 (prin 

telefon). Grupul echipelor ne
învinse în „Cupa 23 August*' 
s-a redus ța două, o dată ,.u 
disputarea partidei Sport 
Club — Dinamo, jn care pri
ma formație a terminat victo
rioasă. Dar iată amănunte de 
la toate meciurile:

STEAUA — PROGRESUL M. 
CIUC 7—4 (3—2, 1—0, 3—2).
Partidă echilibrată, dar la de
butul reprizei a III-a Steaua 
se desprinde la 6—2. Finalul 

aparține . Insă Progresului, 
asta datorită și «aptului că 
Steaua, s folosii tnulți jucă
tori tineri. An marcat: Huța- 
nu 2, Bti rada Dragomir. ju 
mătate. Șofron, K. Antal (S). 
Todor, L. Nagy, Kocsis, Laszlo 
(P). Au arbitrat: FI. Guberm. 
— E. Săndulescu, M. Dinu. Mi
nute de penalizare: '«toaua — 
8 Progresul — 12

DUNĂREA GALAȚI - «-
ITORUL GHEORGHENI 4—4 
(2—1, 3—1, 3—2), Gălățenil an 
cîștigat datorită atenției în fa
zele de finalizare. Au înscris : 
T. Marcu 2, Geru 2, Gherghi- 
șan, I- Zaharia, A. Nuțu, Ber- 
dilă (D). Toke, Becze, Korpos 
(Vj, Partidă a fost condusă de 
Em. Both — N. Enache, T. 
Szabo. Minute de penalizare: 
Dunărea — 18. Viitorul — 10.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — DINAMO BUCUREȘTI 
7—3 (2—0, 2—0. 3—3). Formația 
harghiteană a dominat meciul. 
Înscriind goluri spcctaculoa-

ii LA HOCHEI
autimp ce bucureștenii 

situații clare prin Csata
se. în
ratat ... . . .. ,.................
și Solyom. Doar în repriza a 
treia Dinamo a jucat mai bine, 
a combinat mai precis. dar 
asta pe fondul automuițurnirii 
manifestate de echipa din 
Miercurea Ciuc. Au marcat: 
Gerczuj, Gyorgycze 4, Demeter 
Keresztes (SC), Solyom, Csiki, 
Caval (D).
Prcsneănu 
Trandafir, 
zare: Sport 
mo — 22.

Steaua conduce în continuare 
in clasament cu 6 p (golaveraj 
25—11), urmată de Sport Club 
6 p (17—7), Dinamo 4 p. Dună
rea 2 p Progresul 0 p (11—17), 
Viitorul 0 p (12—31).

I. POP — coresp.

au revenit si revin 
organizațiilor de tine- 
si cluburilor si aso- 
sportive. Pentru că 
se înscrie și el în 
mijloacelor educative.

Azi, în Capitală

STEAUA - C.S.M. SUCEAVA.
LA RUGBY

Campionatul de rugby 
Diviziei A — seria I — 
gramează prima 
nică, dar deschiderea sezonu
lui oficial are loc. tje fapt, as
tăzi: pe Stadionul Steau® se 
dispută, de te ora 17,30. meciul 
Steaua — C.S.M. Suceava, care 
se joacă în devans, eontînd 
pentru etapa a treia.

al 
pro- 

etapă' dumi-

Au arbitral : M. 
— I. Becze, D. 
Minute de penali- 
Club — 14. Dina-

Se spune, pe bună dreptate, 
că nu există misiune mai no
bilă. îndatorire socială de mal 
înaltă răspundere declt aceea 
de a forma si modela tînăra 
generație. Pentru înfăptuirea a- 
cestui deziderat. îndatoriri im
portante 
școlii si 
ret. dar 
ciatiîlor 
sportul 
circuitul
avînd asigurate in prezent un 
cadru optim de organizare si 
acțiune, precum si un climat 
de maximă emulație, propice a- 
firmării inițiativei, elanurilor 
fanteziei sl aspirațiilor tinerilor, 
personalității ior, un cadru și 
un climat constituite ca atare 
cu deosebire în anii de după 
istoricul Congres al IX-lea al 
partidului, în EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU, epocă în care gri
ja pentru „.viitorul însuși al na
țiunii noastre socialiste* cu
noaște o atenție st o amploare 
fără precedent.

Pe acest larg teren deschis 
tinerilor îsi au locul lor bine 
definit sporturile tehnico-apli- 
cative. care, la rândul lor, dis
pun de o bună bază materială, 
oferind • multitudine de forme

si mijloace snccifiee pentru or
ganizarea activităților de timp 
liber, cu implicații profunde în 
educarea si instruirea noilor 
generații, în pregătirea de vi
itori specialist! in diferite do
menii ale tehnicii, cu precă
dere în ale celei de „vîrf"

Un exemplu edificator în a- 
cest sens este MODELISMUL, 
care, prin cele cinci ramuri ale 
sale — aero, auto, navo, rache
te si modellsm feroviar —. a- 
sigură practicantilor folosirea 
utilă a timpului liber, dar con
tribuie si la formarea unor de
prinderi tehnico-aplicative care, 
nu o dată, au hotărît viitoarea 
meserie a tînărului. profilul 
său tehnic. Folositoare demon
strației noastre sînt două as
pecte. Primul, care relevă ca
racterul 
tivități : 
struirea 
avioane,
ve. rachete, submarine si va
poare se desfășoară azi în pes
te 2 430 de cercuri si secții 
din scoli, licee, facultăți, case 
ale pionierilor si șoimilor pa
triei. ale stiintei si tehnicii pen
tru tineret, care cuprind mai 
mult de 112 000 de membri. Cel 
de al doilea aspect ne-a fost

de masă al acestei ac- 
proiectarea si con- 

diverselor modele de 
automobile, locomoti-

furnizat de cunoscutul anima
tor al mișcării modelistice. Ion 
N. Radu, in una din cărțile 
sale, care menționează printre 
scopurile declarate si urmărite 
cu tenacitate în astfel de cercurii 
stimularea pasiunii pentru teh
nică. familiarizarea cu ele
mentele de bază ale producției 
actuale, cu procesele tehnolo
gice. cu mecanizarea muncii, 
eu minuirea corectă a unelte
lor. deprinderea de a citi un 
olan, o schiță, un desen teh
nic : creșterea spiritului de răs
pundere. dezvoltarea încrederii 
în forțele proprii, realizarea u- 
nul echilibru între activitatea 
teoretică si cea practică, păs
trarea avutului obstesc. core
larea armonioasă a cunoștințe
lor căpătate la diferite obîecte 
studiate în scoală, obișnuința 
procurării si consultării mate
rialelor informativ-documenta- 
re, crearea unei atmosfere de 
muncă în colectiv, 
torare tovărășească.

Dar toate aceste 
cerințe si sarcini

de întraîu-

scopuri sînt 
exprese si

loan NOVAC

(Continuare in vag. 2-3)

9ebut ia „Cupa Mării Negre" ta baschet feminin

VICTORII ALE ECHIPELOR
ROMÂNIEI ȘI FRANȚEI

CONSTANȚA, 12 (prin tele
fon). Un public destul de nu
meros a asistat la reuniunea i- 
naugurală a ediției a 25-a a 
„Cupei Mării Negre" la bas
chet feminin, competiție găz
duită (în condiții organizato
rice ireproșabile) de Sala Spor
turilor. - - ■ 
debutat 
partida eu selecționata 
Germane, formație cu o carte 
de vizită mai modestă dar cu 
multă ambiție, manifestată în 
special în lupt® sub panouri. 
Scorul a avut o evoluție echi
librată, circa 15 minute (34—30), 
după care baschetbalistele noas
tre s-au desprins treptat, va- 
lorificîndu-și plusul de pregăti
re tehnică individuală și tac
tică colectivă, cîștigînd cu 91— 
56 (46—32). Antrenorii N. Mar
tin și Al. Moise au folosit toa
te cele 12 jucătoare în scopul 
verificării întregului lot. Am 
apreciat intenția de agresivita-

Echipa
eu o

României a 
victorie în 

R. D.

te permanentă în aipărare, buna 
comportare în atac a extreme
lor Camelia Hînda, Mălina 
Marinache, Magdalena Jerebie 
și a conducătoarei de joc Cor
nelia Stoichiță, dar am sesi
zat și insuficienta eficacitate 
a pivoților, eu excepția Gabrie- 
lei Kiss. Au marcat : Hînda 14, 
Jerebie 13. Kiss 12, Stoichiță 11, 
Dragii 9, Marinache 9. ștefan 
8, Măringuț 8, Grecu 4 și Alio- 
tnan 3. Coșgetera oaspetelor 
fost Blauert cu 28 de puncte. 
Au arbitrat : P. Manasero 
(Franța) și V. Butuc (România).

In deschidere, reprezentativa 
Franței a cîștigat ușor, cu 81— 
34 (45—16), in fața selecționa
tei Poloniei. Au arbitrat : H. 
Seh (R.D. Germană) și 1 An
tonescu (România).

Programul de joi, de la ora 
17 : Franța — Selecționata 
Minsk și România — Polonia.

Dumitru STĂNCULESCU

Gimnastica juvenilă la start

„CUPA PRIETENIAn PRILEJ DE LANSARE Sl AFIRMARE
♦

A UNOR TALENTE AUTENTICE, VALOROASE. COMPETITIVE

REMARCABILE SUCCESE
ALE JUNIORILOR NOȘTRI 

LA BALCANIADA DE NATATIE

Acum, )n plin sezon estival, 
cei mai valoroși tineri gimnaști 
din țările socialiste au pcegâ- 
tit cu toată... maturitatea de
butul lor In arena competițio- 
nală internațională prilejuit de 
„CUPA PRIETENIA" întrecere 
programată în Sala Sporturilor 
din Baia Mare, în zilele de vi
neri, «îmbată și duminică.

După cum am mai anunțat, 
competiția se află ta cea de-a 
23-a ediție și reunește în acest 
an echipe feminine și mascu
line din nouă țări : Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R.P.D. Co
reeană, R.D. Germană, Polonia, 
România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică, Potrivii tradiției

Ediția
a

a 23-a a
Baia Rare,
gazdă

întrecerii se
in zilele m

are dreptul si 
formații atlt to

ali- 
in- 
ee«

țara _ 
nieze două . ____
trecerea feminină cit șl ta 
masculină.

Debutînd în anul 1965 
Erfurt, in R.D. Germană, 
pa Prietenia* r ' __ ,
an de an. eu regularitate.' prin 
rotație, in toate țările socia
liste. prilejuind de t'ecire dată 
afirmarea unor 'alente auten
tice, de mare valoare, care au 
devenit apoi performeri do

la 
. „Cu- 

i-a desfășurat.

desfășoară ta Sala Sporturilor
vineri, slmhătâ și duminică
primi mărime ai gimnasticii 
taondale. La concursul disputat 
în 1073 ta Gera, tn R.D. Ger
mană, • ttnără gimnastă domi
na categoric concursul, dove
dind — ta o vlrstă fragedă — 
tui talent excepțional și mari 
posibilități de afirmare. Era,

Constantin MACOVE1

(Continuare ta pag. • 4-a)

Balcaniada de natatie (înot 
și sărituri In apă) pentru ju
niori. care a avut loc la Izmir, 
in Turcia, a fost dominată de 
tinerii reprezentanți ai sportu
lui românesc. Ei au cucerit în 
total 45 de medalii, dintre care 
20 de aur. 17 de argint si 8 
de bronz. în clasamentele ge
nerale pe puncte. România a 
ocupat primul loc atît la inot 
— cu 379 p (2. Iugoslavia 289 
p. 3. Bulgaria 261 p. 4. Grecia 
243 p. 5. Turcia 78 p), cit și 
la sărituri — cu 64 p (2. Bul
garia 55 p. 3. Grecia 39 p. 
Iugoslavia ‘ ~ ~

La acest 
ansamblul 
lor noștri, 
au avut contribuții substanțiale, 
în orim-plan . s-au aflat înotă
toarele Livia Copariu si An
dreea Sighiarto. cîstigătoare a 
cite trei probe individuale si 
componente a trei ștafete me
daliate cu aur. Sibianca s-a 
impus la 100 rn iber — 57,26. 
200 m iiber — 2:03.96 si 100 m 
fluture — 1:04,26. 
reanca Sighiarto Ia 
m spate (1:05,62. 
2-16,15). 200 m mixt 
record national de 
Ramona Tcrsanschi a 
învingătoare la 400 m

s) la 800 m ____
Băimăreanca a mai con- 

succesul a două șta- 
ocupat locul secund 
liber — 2:04.26. De 
ori au urcat Be cea

4.
18 p. 5. Turcia 14 p). 
remarcabil bilanț pe 
participării iuniori- 
cîtiva dintre aceștia

4:21.00
8:54,71.
tribuit
fete si 
la 200
cîte două 
mai înaltă treaptă a podiumu-

iar băimă-
100 si 200 

respectiv 
— 2:19,15. 

junioare.
terminat 
liber — 
liber —

la 
a 

m

lui ploieștenii Alexandru Mol- 
doveanu — 1:56,55 la 200 m 
liber si 2:07,94 la 200 m flu
ture (al treilea la 400 m liber
— 4:07,42). Laurențiu Nicolescu
— 57,90 la 100 fluture și 2:11,22
la 200 m spate (al doilea la 
100 m spate — 1:00,96), brăilea- 
nul Marian Satnoianu — 2:12,77 
la 200 m mixt, 4:41.50 la 400 m 
mixt Brașoveanca Corina Du. 
mitru a sosit prima la 200 m 
fluture, cu 2:15,90 si a doua la 
100 m mixt — 5:05,13 și 100 m 
fluture 1:04,34. Brăileanca Ale
xandrina Croitoru a ocupat po
ziția secundă la 100 și 200 m 
spate — 1:05.64, respectiv
2:21.76. a fost a treia la 200 m 
mixt — 2:24,97. colega ei de 
club Carmen Roșioru s-a cla
sat pe locul 2 la 400 m liber — 
4 -28,27 si 800 m liber — 9:04.95, 
sibianca Liana Coman a fost a 
doua la 100 m bras (1:15,65) si 
200 m bras (2:46,49) — am
bele fiind recorduri pentru ca
tegoria 13 ani. bucuresteanca

- (CSS 1) Carmen Georgescu —
a doua la 100 m liber (59.67) 
si a treia la 100 m bras 
(1:17.02). ea avînd si două con
tribuții la victorii în ștafete, 
hunedoreanul Marius Crisan — 
al doilea la 200 m spate 
(2:12.60) al treilea la 100 m 
spate (1:01,36 — rec. 14 ani), 
iar băimăreanca Bianca Muller
— a treia la 400 m mixt — 
5:08,82.

(Continuate In vag a <-a)

START ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI LA CANOTAJ
De astăzi până duminică, pe 

Lacul Dorobanț, din apropie
rea lașului, se vor disputa 
Campionatele Republicane și 
ale Daciadei de canotaj (vite
ză) pentru juniori. Participa
rea. masivă, aproximativ 350

de concurenți reprezentînd 21 
de cluburi și asociații, va pri
lejui o trecere in revistă a 
„perspectivei" canotajului nos
tru, criteriu de selecție în ve
derea Jocurilor Balcanice, de 
ta Pleven (10—14 septembrie).



MICII SPORTIVI DIN 
SI SPERANȚELE

TOPLIȚA 
LOR

AZI, FINALE IN MAS
9 ’

Copiii din orașul Toplița. aidoma 
ror celorlalți din așezările urbane 
rurale ale țării. $e bucură din pli-n te 
această recreație mare a vacanței... Ne-arn 
convins, urmărindu-le întrecerile. con
cursurile la care sînt prezenți în acetie 
zile. Unii, Ia nivelul unităților de învăți- 
pilnt din care fac part* (cei mai mulți), 
alții in cadrul Casei pionierilor și șoimi
lor patriei, sau al Clubului spotriv șco- 
!ăr. în toate cazurile există preocupare 
pentru ea și—, trimestrul al IV-lea, al 
©dihnei-active prin sport, să fie concreti
zat prin acțiuni cît mai atractive și mai 
Interesante, pe măsura pasiunii copiilor 
pentru exercițiul fizic și a ambiției lcr 
de a trece, treptat, de la sportul de meșa 
la cel de performanță.

Această idee o susține, cu argumente, 
prof. Eugen nirișcău, directorul Școlii nr. 
8. pe lingă care este organizat Clubul 
aportiv școlar din Toplița^ cu un efectiv 
predominant din purtători ai cravatei 
roșii cu -tricolor. Ambiția spre devenire 
vizează, în primul rînd. voleiul. De ce 
tocmai acest sport? Pentru că m localf- 
tate activează o echipă feminina divizio
nară B cea a întreprinderii de încălță
minte Toplițana pe car*, cum sublinteză 
prof. Hirișcău, „întrec Orașul dorește să 
O «ridice» în prima divizie!"...

O ambiție de mare cutezanță? Nicide
cum. Viitorii, performeri, școlarii, au ca
■ ■■■■■■■■■■■■■■I

profesori-antrenori cadre cu o recunos
cută vocație pedagogică, cum sînt Mugu
rel Rugină, Magda Pană, Anton Chita și 
Alexandru Mesaroș. Un argument în plus: 
copiii din Topllția au cîteva exemple de 
voleibaliste cu o frumoasă ținută sporti
vă (Mirela Benedek Mihaela Pui și M:re
ia Țăran) pe care doresc să le... întreacă. 
Apoi: „Totul le este la îndemînă", cum 
ținea să remarce recent prof. Mihaela 
Bulga.ru, secretar responsabil al federa
ției de specialitate, prezentă la Toplița 
pentru a urmări o parte din pregătirile 
lotului național masculin de tineret. To
tul la îndemînă vrînd să însemne nu 
numai cadre calificate, ci si terenuri pe 
măsură.

Fotbalul s-ar situa în vecinătatea vo
leiului. între preferințele copiilor din 
Toplița. Și aici există un model, se chea
mă Mureșul, fostă divizionară C. Oricum, 
minifotbaiiștii profesorului Ștefan Straser 
— și în special cei de 1« Școala^ nr. 4, cu 
un loc 2 pe județul Harghita în 1986 și în 
1987 — promit să devină o pepinieră cu 
adevărat valoroasă, care să ridice net ca
litatea prestației echipei Mureșul Toplița. 
astfel ca nimeni să nu mai aibă... emo
ții. Nici jucăiorii, nici miile de susțină
tori din oraș. împărtășind această dorin
ță a pionierilor-fotbaliști din Toplița,

președintele secției de fotbal Mureșul, 
ing. Gheorghe Hațiegan, se află mereu 
alături de ci. Și. la fel. mulți alți iubi
tori ai fotbalului din localitate, care cred 
in ambițiile copiilor și în spiritul lor de 
cutezanță!

Sport oarecum nou pe meleagurile to- 
plițene, oină (introdusă aici prin stăru
ința și pasiunea prof. Aurel Sigmireanu) 
începe să-și formeze adepți și în rîndul 
copiilor, al pionierilor de la Școala nr. 4, 
în perspectiva creării unui 
tru județean, după cel de 
Prof. Sigmireanu a găsit 
numai sprijinul organelor 
al federației de resort.

Să mai amintim că pe 
munte ce duc spre Călimani și Giurgeu 
am avut ca tovarăși de drum 
mulți pionieri din Toplița? Lucru 
deoarece orientarea turistică se 
încă din grădinițe. Primele ture 
peste drum de gară, la complexul Bra
dul. Apoi, urmează* altele 
refugiul „Creanga”, spre 
bor și chiar mai departe, 
prejurimile ej frumoase, 
nentă invitație ia drumeție...

DE TENIS DE
,Mas-

federatia
de finală, 
si la fe-

■ ■ ■ ■■■■■■

PRIMA DIVIZtt

al doilea cen- 
la Subcetaite., 

la Toplița nu 
sportive, ci și

cărările de

foarte 
firesc, 
învață 

au loc

și altele, către 
Borsec și Bil- 
Toplița, cu îm-
esie o perma-

Tiberiu STAMA

■ ■■■■■■■■■■■■■a

BRAȘOV, 12 (prin telefon). 
Pe terenurile din Parcul spor
tiv Dinamo au continuat în
trecerile contînd pentru 
ters“-ul organizat de 
de specialitate.

In faza sferturilor 
atât la masculin, cît
minin, au avut loc eîteva par
tide atractive. Un meci care a 
plăcut a fost acela dintre 
George Cosac și Emil Hnat. 
Cosac, cu un joc în forță, 
a ciștigat cu 6—4, 3—6. 6—2. 
Celelalte rezultate: C. Enache — 
FI. Chiru 6—3, 6—1 : B. To
ma — S. Gorgan 5—7. 6—3,
6—3 ; A. Popovici — D. Dobre 
3—6, 7—6, 6—1.

La simplu feminin, meciul 
dintre Bernadetta Martin și Isa
bela Martin a fost cel mai in
teresant. prima cistigînd cu 
6—7, 6—2. 6—0. Celelalte rezul-

fate : Lore; 
gela Kerek 
Pop — Ga 
7—6 : Gabri 
dălina Spir;

Rezultate 
finale de s 
xedana Hu 
6—1, 6-v'L 
Bernadelta 
6—3.

Rezultate 
dublu, mai 
M. Voinea. 
bre, S. Go 
minin (sem 
ciu, Gabrie 
dana Bui< 
6—4 6—4;
Gabriela M 
Isabela Ma 
(n.r. azi) a 
probele.

Cai

SPORTURILE TEHNICO-A
(Urmare din pag l)

Orgoliul studenților-handba- 
liști din puternicul centru u- 
niversitar Cluj-Napoca, și nu 
numai acesta, a făcut ca echipa 
lor să intre jn prim-planul a- 
tenției. mai exact spus, să re
vină în Divizia A. După doi 
ani de rodare cu asprimile — 
la propriu — jocului în aer 
liber, handbaliștii clujeni ajung 
din nou în rindul primului e- 
șalon. unde au fost ani în șir. 
Este suficient să amintim eă 
studcnții-handbaliști din Cluj- ' 
Napoca au urcat pe podiumul 
de premiere pe treapta a tre
ia, în anii 1969 și 1970. fiind 
mereu printre protagoniștii în
trecerii Diviziei A. După „du
șul rece” din ediția a 27-a — 
Î984/85 — iată că municipiul 
de la poalele Feleacului are 
din nou handbaiiștj divizionari 
A. amatorii de sport din Cluj- 
Napoca așteptînd cu deosebit 
interes evoluția lor în compa
nia valoroșilor parteneri 
București. Timișoara.

Mare sau din alte centre cu 
tradiție ale handbalului româ
nesc.

Procesul de întinerire și de 
rodare n-a fost ușor; antreno
rul Gheorghe Zamfir, tehnici
an recunoscut, ajutat de Du
mitru Bălan, a reușit să în
chege o echipă care in ediția 
anterioară s-a Impus destul de 
autoritar în seria a II-a a Di
viziei B. promovarea fiind, 
deci, firească. Fără nume so
nore, handbaliștii clujeni aduc 
la rampă ECHIPA, al cărei joc 
se caracterizează printr-o bu
nă circulație a mingii, in vite
ză, cu preocupări sporite în 
ceea ce privește organizarea 
apărării avansate și declanșă
rii contraatacurilor.

Performanța handbaliștilor 
clujeni de a reveni jn Divizia 
A este tn primul rînd rezulta
tul muncii n rseverente a în
tregului lot ue jucători, al pri
ceperii colectivului tehnic a- 
mintit și. deopotrivă, al spriji-

Echipa Universitatea C.U.G. Cluj-Napoca, promovată în Divizia A. De 
ta stingă la dreapta — rîndul de sus : prof. Dumitru Bălan — antre
nor secund, Lucian Vălean, Marius Crainic, Flavian Sîmboan, Liviu 
Jurcă, Ovidiu Vandar, Robert Kiss, Iosif Stadler, prof. Gheorghe Zam
fir — antrenor principal ; rîndul de jos : Marius Cristea, Marius Grin- 
dei, Lucian Pop, Emil Cighir, Sorin Chirilă, Attila Mathe, Daniel Cos- 
ma, Mircea Petruș, Sorin Căldare. Lipsesc din fotografie : Sergiu Pop 
și Dan Botorce. Foto : Ioan LESPUC — Cluj-Napoca

pentru mișcarea de RADIO
AMATORI. și ea mult răspân
dită (în peste 200 localități, cu 
520 de cercuri si peste 82 000 
de copii, elevi, studenti. tineri 
muncitori, militari si intelec
tuali). radiocluburile avînd ir.ai 
mult de 10 000 de membri. Cei 
care activează în cadrul acestei 
discipline se familiarizează cu 
electronica si telecomunicațiile, 
deprind indeminarea necesară 
folosirii semnalelor Morse si a 
regulilor de trafic radio, con
struiesc aparatura necesară 
pentru uzul propriu sau pen
tru colectivele din care fac 
parte. Ilustrativ pentru munca 
desfășurată de radioamatori 
este Concursul de creație teh- 
nico-știintifică pentru seniori si 
juniori, aiuns azi la a 7-a e- 
ditie. în cadrul lui au fost si 
sînt prezentate atit montate 
simple si aparatură radio con
struită la nivelul exigențelor 
profesionale, dar si calculatoa
re electronice sau module cu 
aplicații în industrie sau eco-

nului pe care echipa l-a pri
mit din partea tuturor facto
rilor local; implicați, colabora
rea cu asociația sportivă din 
marele Combinat de Utilaj 
Greu fiind plină de roade.

ÎN JURUL RINGULUI...
V. MIHAIL

PARTIDĂ INTERNAȚIONALĂ 
AMICALĂ

• Peste săotămînă, 
joi 20 august, se va da 
startul în cea de-a 30-a 
ediție a Campionatului 
Diviziei A — feminin.
• Echipa reprezentati

vă de junioare se află 
la Veliko Tîrnovo (Bul
garia). unde participă la 
Turneul Prietenia. Echi
pa este pregătită de an
trenorii Gheorghe Sbora 
Si Constantin Cojocaru. 
La acest turneu vor ofi
cia si arbitrii noștri Val
ter Dăncescu si Jean 
Mateescu.
• Un alt cuplu de ar

bitri români peste hota
re : Marin Marin si Ște
fan Șerban sînt la In-
—-------- — , n --.ii .un—

dianapolis (S.U.A.) 
Jocurile Panamericane.
• Schimbări de antre

nori la echipele divizio
nare A (confirmate) : A- 
îexandru Eftene (fete) si 
Costel Petre» (băieți) — 
la Stiinta Bacău : Gheor
ghe lonescu (principal) 
si Valentin Pop (secund) 
— la Mureșul Eleetro- 
mures Tg. Mures (fete) ; 
ștefan Orban (principal). 
Iosif Bukaresti si Gogu 
Strec (secunzi) — la 
A.S.A. Electromurcș Tg. 
Mureș 
Muresan 
Lucian 
cund) -
rul Timișoara (fete)

(băieți) ; loan 
(DrincipaJ) și 

Gheorghe (se- 
- la Constrvcto-

• Anul promovărilor 
la Galați, care se anun
ță un nou centru pu
ternic al handbalului : 
după succesul spectacu
los al tinerelor handba
liste de la Otelul, intra
te în Divizia A. iată că 
Si handbaliștii gălăteni 
au promovat, deocamda
tă în Divizia B. Este 
vorba de echipa C.S.u. 
Rapid, formație la cîrma 
căreia se află tînărul si 
ambițiosul antrenor Dan 
Alboaica. ___ ___sportului. Așteptam vești 
cit mal bune de la hand
balistele si handbaliștii 
gălățeni.
• Deosebit de bogată 

activitate post-perioadâ 
de transferări. Ieri, la 
ora nrînzului. erau înre
gistrate 695 de cereri de 
transfer, cele mal multe 
ale juniorilor care au 
fost promovați în eșa-

maestru al

Ioanele 
floarea 
pe județe.
De fise, operarea trans
ferului în carnetele 
de legitimare, expedie
rea documentelor (cre
deți că-i puțin lu
cru ?). lată numai eite- 
va dintre preocupările 
activului voluntar al Co
misiei de competiții, con
dusă de fostul purtător 
al ecusonului de arbitru 
internațional IHF, Varac 
Pelenghian, cel mai vechi 
aetlvtst al federației, de 
peste 36 de ani (!). se
condat eu același elan 
de... mal tînărul Ion Io- 
nescu, fost arbitru repu
blican. cu
25 de ani 
derației.

Rubrică

superioare. Veri- 
actelor. sontarea 

înregistrarea

numai... peste 
in activul fe-

l realizată de
Mihail VESA

In Sala Sporturilor din Buzău 
a avut loo intîlnirea internațio
nală de box juniori dintre o se
lecționată a sportivilor de la 
Voința si o echipă similară a 
tinerilor pugilistl din Ungaria. 
Partida s-a încheiat cu succesul 
juniorilor noștri, care au învins 
cu 12—6.

Dintre sportivii români s-au re
marcat Ovidiu Dragomir. Aure
lian Bălan șl Petre Tudor, care 
au lăsat o frumoasă impresie 
celor care au urmărit Intîlnirea.
TURNEU BRĂILEAN LA

EDIȚIE
Iată, s-a ajuns 

diție a întrecerilor 
la Brăila, in care

nomie. toa 
nea. pricer 
pentru tel 
cientă a ci 
pului liber

Dar mul 
formative 
cipllne teh 
ticanțij AI 
TIVE își ( 
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(din met 
meteorolog 
TII sînt i 
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noscători ( 
pagandișli) 
triei noasl 
TINGUR1 
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o bună Pr 
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la perfect 
a busolei.
sau 
răii ic pa 
etc.). în < 
sau intun; 
ninsoare 
TIRULUI 
dul lor. ( 
ar fi pre 
sine, put 
buna mi 
specifice 

lată, a 
componen 
sportive 
și care. < 
tim pent: 
Congres s 
culturii s< 
dru propi 
de educa 
viață ofer

MUGURII PERFORMANTEI ÎNFLORESC»
Face parte din lotul reprezen
tativ, la cros cucerind cu e- 
chipa națională medalia de 
bronz la C.M. din Portugalia 
(1985) si locul IV la C.M. din 
Polonia (1987). Tot la atle
tism, Viorica Ghican, una din 
specialistele la 10 000 m, acum 
la Voința Tg. Jiu, tot la Ca
racal și-a descoperit vocația 
de fondistă. Ca și Mirela Be- 
lu, pregătită un timp de prof. 
Nicu Vulpe, care s-a dovedit 
o bună săritoare în lungime. 
Recent, la Campionatele Europe
ne de juniori, de la Birmin
gham, ea a cucerit medalia 
de argint. Actualmente poartă 
culorile clubului Steaua și este 
antrenată de fosta campioană 
olimpică și recordmană mon
dială, Viorica Viscopoleanu. 
Și mai sînt și alții.

Răsfoim apoi un „Registru 
de rezultate 1978—88“, unde 
Gheorghe Donciu notează con
știincios, zi de zi, rezultatele 
înregistrate de sportivii din 
Caracal. Prima însemnare da
tează de la 29 ianuarie 1978: 
Gh. Nuncă — locul 1 la sanie, 
concurs desfășurat Ia Păltiniș, 
în cadrul Daciadei. Alta, da
tată 20—21 februarie 1982 : 
Viorel Magnea, loeul V la 
bexatlon („acum e antrenor

(Ur/naft din pag 1)

Ne aflăm Ia Consiliul orășe
nesc Caracal pentru educație 
fizică și sport, situat în fru
mosul parc al orașului, parc 
împînzit cu baze sportive, un
de discutăm cu Gheorghe 
Doncin, președintele acestui 
organism. Interlocutorul 
tru ne mai spune că 
sportiv ' 
care a 
țională 
mi tru 
ani în _ . ___
meci de Cupa României, 
echipa comunei Drăghiceni 
care __ 1 _ 2_______
tricoul formațiilor Steaua. U- 
niversitatea Craipva ți Gloria 
Buzău. L-a urmat handbalistul 
Ștefan Constantin, acum la 
Dinamo București, component 
al echipei României, campioa
nă mondială universitară, fost 
jucător la C.S.Ș. Caracal, unde 
a fost format de prof. Octa
vian Teleanu. Un alt handba
list valoros. Liviu Frica,/ for
mat tot la C.S.Ș. Caracal, joa
că acum Ia Universitatea Cra
iova. Mariana Stănescu, în 
prezent la Politehnica Timi
șoara. a făcut primii pași în 
atletism tot la C.S.Ș. Caracal.

nos- 
primul 

de pe aceste meleaguri 
ajuns într-o echipă na- 
a fost fotbalistul 

Marcu, descoperit 
urmă cu prilejul

Du- 
cu 

unui 
in 

____ _J . Și 
mai tîrziu a îmbrăcat

S! LA CARACAL...>
la Dinamo București"). Tot în 
acel an o însemnare făcută la 
31 decembrie : în 1982 sporti
vii juniori din Caracal au cu
cerit trei locuri I, un Ioc II 
și două locuri III Ia 
discipline sportive ;
nați în loturile naționale 
tineret : atleta Mariana 
nescu și boxerul Ion 1 
(antrenat de Gh. Radu), 
gust 1986 : Mihaela Ciu, 
1 la 800 m și 2 la 2 000 
eoncursul republican de 
niori III... Ultima însemnare : 
28 iunie 1987 — echipa de fot
bal Sportul Muncitoresc (an
trenor Ștefan Gherănoiu) o- 
cupă locul 1 în Divizia C, sc
ria a Vl-a, și promovează în 
„B“, iar echipa feminină de 
handbal Sportul Muncitoresc 
(antrenor prof. C. Dincă) pro
movează în „B“ 
de Ia Craiova.

„Pe fetele de 
profesorul Dincă 
de Ia junioare și primul suc
ces a fost cîștigarea «Cupei 
Pionierul» In 1982, Ia Baia 
Mare. Promovarea lor și a 
fotbaliștilor constituie două 
rezultate frumoase, imbold, în 
continuare, pentru sportul din 
orașul nostru", ne spune, 
încheiere. Gh. Donciu,

diferite 
selcețio- 

! de 
Stă- 

Olaru 
Au- 

locul 
m, la 

ju-

după barajul

Ia handbal, 
Ic-a «luat»
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pid Buc.) b.p. M. Pasmagiu (£. S. 
Brăila). D. Vîlcu (C. S. Brăila) 
b.p. C. Llhăceanu (B. C. Galați), 
T. Plotoagă. (Cimentul Medgidia) 
b.p. G. Barbu (Metalul Buc.), 
D. Bumbac (CSM Tîrgoviște) b.p. 
I. Orzoi (Metalul Buc.), I. Si
mina (St. ro$u Brasov) b.ab. 2 
A. Ciucă (ASA Buzău). P. Bor- 
nescu (Mec. Fină Buc.) b.ab. 3 
G. Tențea (ASA Cluj-Napoca).

Finalistilor li s-au oferit fru
moase premii și diplome.

Grigore RIZU, coresp.
„VOINȚIADA" LA BUZĂU

Zilele trecute. în Sala SportU; 
iilor din Buzău, au avut loc în
trecerile finale ale 
la box seniori. în
UCECOM. cu sprijinul federației 
de specialitate si a forurilor lo
cale. cei peste 70 de pugiiiști de 
la toate secțiile Voința din tară 
au oferit numeroasei asistente 
întreceri aprige, unele de bun 
nivel tehnic si spectacular, a- 
plaiudate cu căldură. Finalele 
competiției au fost ciștigate de 
următorii sportivi : semimuscă —• 
Gheorghe lana (Craiova), muscă 
— Dionisie Ghergheli (Reghin), 
cocos — Ivan Lavrente (Măcin), 
pană — Nicolae Iancu (Bucu
rești). semiușoară — Gheorghe 
Săftoi (Buzău), ușoară — Nico
lae Petroșanu (Măcin). semimij- 
locie — Alelaiidru Ivanov (Bo
toșani). mijlocie mică — Viorel 
Arsene (Botoșani). mijlocie — 
Vasile Butnaru (Piatra Neamț), 
grea — Pamfil Fedea (Măcin).

De remarcat evoluțiile bune ale 
pugil iști lor de la Voința Măcin și Voința Botoșani, care au cucerit 
cîte trei si. respectiv, două locuri 
întîi.

la a 
de

pugilistl din 
întreaga țară vin să-și dispute 
„Trofeul Ion Covaci". La actuala 
ediție au urcat treptele ringului 
din portul dunărean aproape 150 
de sportivi de la 23 de secții 
din întreaga tară. După dispu
te interesante, urmărite de un 
mare număr de spectatori, fina
lele competiției s-au încheiat cu 
următoarele rezultate, la cele 12 
categorii de greutate : FI. Baîcu 
(C. S. Brăila) b.p. I. Dumitru 
(ASA Buzău). C. Bîtcă (Progre
sul Brăila) b.p. I. Grlgorieiue 
(Prahova). M. Drăgoi (Unio Satu 
Mare) b.p. P. Drogeanu (Cimen
tul Medgidia). L. 
Cluj-Naooca) b.p.
(Mec. Fină Buc.). 
(A.S.A. Buzău) b.p.
(ASA Buzău) — în cel mat fru
mos meci al finalelor. C. Roman 
(B. C. Galati) b.p. C. Robu (O- 
țelul Tîrgoviște). Gh. Stan (Ra-

♦♦♦♦♦♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ ♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

Călian (CSM
Manole

M. Borboce
Zaharia

A.
I.

DIN NOU
ȘANSE

DE EXCEPȚIE !
e

76 AUGUST 108?
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

LOTO

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦

9

66 de numere, in cadrul 
a 7 extrageri, cuprinse 
în 2 faze ; 
Extrageri „legate 
două și cite trei ; 
Se ciștigâ și cu 
mere din 24 și, 
tiv, 18 extrase ; 
Variantele de 25 
au acces la toate cate
goriile de ciștiguri ;
ULTIMA ZI, SIMBĂTĂ, 15 
august I

• I.otu 
masculin 
tru C.E. 
Belgia, 1; 
află din 
Colectivu 
Bartha, 1 
va avea 
verifica 
dispoziție 
ce se vo 
de 16 și 
Sporturil 
reprezeni 
slavici ( 
leibaliștii 
două pa> 
gust, țn 
tru cuprj 
jucători: 
rețu, T 
lea, Cor 
lcscu, D 
Ciontoș,
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Divizionarele A

/
și pregătirile lor 

| pentru noul sezon al Presa străină despre turneul de la Bruges

ECOURI ELOGIOASE LA SUCCESUL
ILA FLACĂRA MORENI, ATMOSFERĂ OPTIMISTĂ
I O vizită la Flacăra Moreni 
* este interesantă. Pentru că este 

vorba de ocupanta locului 15 
care dă drept de 

„A") cu o perfor
mantă aproape de necrezut în 
retur : „Știți, in campionatul 
trecut, in retur 
locul doi. dună 
acumulat 24 de j 
morenarii, 23“. 
dintre suporterii

Primul popas. I . 
ședințelui secției de fotbal, ing. 
N. Barbulcscu, care ne-a spus: 
„înainte de a ne întreba dum
neavoastră. v-o spunem noi : 
nu vom mai avea emoțiile de 
anul trecut. Lotul de care dis
punem. pregătirea pe care a 
făcut-o ne îndreptățesc să afir
măm că sigur alta va fi „Fla
căra» jn campionatul care În
cepe. Turul de forță din retur, 
reușita lui. dau deplină aco
perire afirmației noastre".

A urmat, firesc o vizită la 
stadionul din localitate, pe care 
Flacăra îsi susține meciurile 
de campionat. Surpriză.- de cum 
am intrat. Baza — în trecut 
poate cea mai modestă dintre 
cele ale echipelor de primă ca
tegorie — este un adevărat șan
tier care are ca obiectiv schim
barea aspectului general. Aici, 
eu sprijinul entuziaștilor supor
teri, totul se reamenajează, se 
modernizează. Capacitatea tri- 

lor aproape s-a dublat fată 
de anul trecut, aiungînd la 
10 000 de locuri, gazonul pe cele 
două terenuri este excelent, ca
binele pentru jucători si ar-
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am fost pe
Steaua, Ea a 

puncte, iar noi, 
remarcau doi 
acestei echipe, 
în biroul pre-

Ia Începutul tu- 
moderne. Vopsirea 
culori deschise dă 

si ea o luminozitate aparte 
renului.

Optimismul in legătură 
maratonul divizionar care 
cepe l-am aflat si în mijlocul 
echipei. La Bistrița, unde i-am 
găsit (la un turneu) pe antie- 
norii Ion Nunweiller și Tănase 
Dima, am putut discuia despre 
lotul echipei. Au plecat : Mânu, 
l’aiascliiv. Călin. Stoiciu. An
drei Năstase si Pîrvu. Au ve
nit unii cu ,nume“ în Divizia 
A : Bulufei (Petrolul). Dohot. 
V&idean si Stănescu (toti de la 
Dinamo). Niea si Purdea (am
bii de la Victoria București) șl 
G. Radu 
Acestora li 
nucleu de 
Vlăduleseu
Nistor. Dragnea. Beldie. C. 
Pană. Preda. D. Sava. M. Pană. 
Glăvan. .Vespa. Tirchineci. Lala 
și Marca — jucători de cîmp.

Antrenorul I. Nunweiller ne-a 
spus : „Am avut un retur bun 
pentru că jucătorii s-au pre
gătit corespunzător si s-au mo
bilizat exemplar. Continuăm ne 
aceeași linie. Nu vom mai avea 
grijile de anul trecui". „De la 
15 iulie ne pregătim cu toată 
seriozitatea si avem adeziunea 
totală a jucătorilor" — întăreș
te secundul Dima. Alte gîndurl 
ale celor doi tehnicieni : „N-am 
avut portari la nivelul cerin
țelor. Cu noul Iot vom schimba 
multe. Cert este că nu vom 
renunța la jocul ofensiv".

te-
CU 

în-

(Progresul Vulcan), 
a-a adăugat vechiul 
Jucători : Zlotea si 
— portari : Ene. 

Beldie.

Astăzi, pe stadionul Giulești

SIOI 1*1 „CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI-
Foști internaționali de Ia Steaua,

șl Progresul, in meciul
Astăzi, pe stadionul Giulești, 

va începe a 21-a ediție a tra
diționalei competiții „Cupa Mu
nicipiului București", 
tării 
rilor 
mul 
foști 
lor bucureștene Steaua. Dina- 

Imo. Rapid si Progresul. Chiar 
meciul inaugural de astăzi (lo- 

rin axa IfîQfli

I
I

Să no- 
buna idee a organizato- 
de a îngloba. în progrâ- 
întrecerii. partide între 
internaționali ai cluburi-

vitura de începere la ora 16.30) 
va pune față în față combîna- 

. _ - -.... I <sf Dina
mo-Rapid. Spectatorii vor aveaIva pune fața m fața 
(ele Sientia-Prosrresnl 
mo-Rapid Spectatorii

de
Dinamo, Rapid
deschidere

«ă-i
cei mai renumiti foști

Echipă tinără. cu media de 
vîrstă de 24 de ani. Flacăra 
Moreni crede in sansa el în 
noul campionat. Reținem în fi
nal ea interesantă afirmația luț 
I. Nunweiller : „Am pus și pu
nem preț pe omogenitatea su
fletească a jucătorilor si ne 
vom baza pe munca si disci
plina tuturor. Acum avem ți 
nume, dar nu asta va conta, 
ci numai randamentul fiecăruia 
in teren".

După cum se poate vedea, 
atmosferă optimistă la Moreni !

Modesto FERRARINI

țllll, MfCIURI AMICUt

ocazia 
dintre 
purtători ai tricourilor cunos
cutelor cluburi ale Capitalei, 
în continuare, divizionarele B 
bucureștene Progresul Vulcan 
si Metalul îsi vor disputa drep
tul de a Juca finala competi
ției, prevăzută pentru duminică 
in compania divizionarei A Ra
pid. în deschiderea finalei de 
duminică, revanșa partidei foș
tilor internaționali.

revadă pe multi

• IN ZILELE DE 1J ȘI lș AU
GUST, la Baia Mare, F.C. Mara
mureș organizează un interesant 
turneu. In prima zi, de la ora 
16,30, au loc meciurile: F.C. Ma
ramureș — Flacăra Moroni și Vic
toria București — F.CJH. Brașov ; 
ki ziua a doua se vor intQnl În
vinsele șl învingătoarele între ele.

«Victoria F.I.U.T. Cărei —
It. Mureș 6—2 (0—1). Au 

marcat : Ciorceri (min. 40) și
Cnalu (mln. 66). A.S.A. : Varo — 
Szabo, Naghi, Ispir, Dumitrescu 
— Botezan, stoica, Etos — Cior
ceri, Fanicl, erata. Au mai jucat: 
Vodă, Blro. “ ‘ -------
Șanta, AR>u. 
resp.).
• I.C.I-M.

Ploiești n 6—3 (3—0). A<u marcat: 
Chioreanu (min. 15), Ad. Vasile 
(min. 37), Brașoveanu (mim. 44), 
Gydrfi (min. 60). Stânei (mim. 78). 
respectiv Steichiță (min. 51 și 63 
— ultimul din 11 m) șl Mitiala- 
che (min. 74). Joi, echipa brașo
veană va juca cu Dunărea C.S.V. 
Galați. Iar sâmbătă cu Autobuzul, 
ambele de la ora 17, (C. Gruia — 
coresp.).
• Steaua Mlzil — C.s. Tir go- 

viște 1—0 (1—0) A înscris Greaca 
(min. 20). (P. Alexandrescu — eo- 
resp.).
• Industria Sirmel c. TurzH — 

Minerul Bala Sprie 2—1 (2—0).
• Bucegi Itișnov — Dunărea 

C.S.U. Galați 6—7 (6—3).
• La Toplîța, in „Cupa 2] Au

gust" : Tractorul Brașov — Mu
reșul Toplîța 3—0 (2—0), AvînCul 
Reghin — Petrolul Banca 2—1 
(1—0), Petrolul Banca — Mureșul 
3—2 (2—0). Avîntul — Tractorul 
0—0, 3—4 după lovituri de la 11 m. 
Cupa a revenit formației Tracto
rul Brașov. (I. Ormenișan — co- 
resp.).

Jeneâ, Moldo van, 
(E. Herman — co-

Brașov Petrolul

Aflat la cea de a 12-a edi
ție. turneul international orga
nizat de clubul F. C. Bruges 
s-a bucurat de un real succes 
de public, la cuplaje asistînd 
peste 20 000 de spectatori. Evi
dent. in centrul atenției s-a a- 
flat fosta ciștigătoare « C.C.E. 
și actuala deținătoare a Supcr- 
cupei Europei, Steaua Bucu
rești, care, așa după cum se 
cunoaște, și-a onorat cartea de 
vizită, cîștigînd acest turneu.

Presa a acordat un amplu 
spațiu acestui turneu, aprecie
rile gazetarilor si specialiștilor 
prezenti la fata locului fiind 
elogioase la adresa jocului pres
tat de campioana României.

Principalul cotidian belgian 
de limbă franceză, „Le Soir**, 
după ce se referă in ansamblu 
la spectacolul sportiv de pe 
stadionu) din Bruges, din pri
ma zi a turneului, subliniază : 
„...Meciul Steaua — Gremio 
Porto Alegre a fost cel mai bun 
din punct de vedere al cali
tății tehnice. Ambele echipe au 
pus accentul pe ofensivă si pu
blicul a aplaudat incintat in re
petate rinduri. Dacă scorul a 
rămas alb pină la sfirșit a- 
ceasta se datorează in mod deo
sebit celor doi portari. Liliac 
si Mazaropu. care au apărat 
excelent, scoțînd mingi care au 
ridicat publicul in picioare. 
Penaltyurile i-au desemnat ciș- 
tigători pe jucătorii români, 
mai proaspeți si mai calmi**. 
Despre finala turneului, același 
cotidian, care a acordat un 
spațiu mare acestui eveniment 
fotbalistic, remarcă : „...In me
ciul eu reprezentativa Marocu
lui, Steaua a practicat un joc 
rapid, clar, plăcut ochiului. 
Fără să forțeze, românii au fă
cut ea balonul să circule in 
asa fel incit, in multe momen
te. adversarii erau spectatori".

Un alt cotidian de mare au
diență, „La Deraiere Heure", 
scrie printre altele : „...Cunoș
team pe Steaua din eele natru 
meciuri cu Anderiecht. Româ
nii ne-au confirmat faptul că 
alcătuiesc o echipă de ex- 
celenti tehnicieni, a cărei armă 
principală este pasa. Combina
țiile lor — tesute cu fantezie, 
dar si cu rigoare ee trădează 
o Îndelungată exersare Ia an
trenamente — au fost finaliza-

te de două 
Pifurcă. cel ___ __  _
scris tot două goluri si lui An- 
derlecht. în aprilie '86, la 
București**. Cotidianul de limbă 
flamandă »Laatste Nieuws (.Ul
timele noutăti") remarcă la rîn- 
du-i : «...Steaua a știut să con
tracareze atît tehnicitatea bra
zilienilor de Ia Gremio Porta 
Alegre (cîștigători al Cupei In
tercontinentale in 1983). cit si 
jocul bazat pe viteză al maro
canilor. confirmînd -eartea de 
vizită» pe care scrie : echilibra, 
inteligentă «i spontaneitate. Este 
vorba de Steaua, care se vede 
că deține o pregătire excelen
tă. Românii nu toacă la intim- 
plare, acțiunile lor sînt bine 
gîndite pină la marginea careu
lui de IC m. după care inter
vine imaginația. Si deținătoa
rea Suoereupei Europei nu duce 
lipsă de asa ceva. Din acest 
punet de vedere Steaua a ară
tat, in ambele meciuri, un ioc 
mai «brazilian» deeît Gremio**.

Referindu-se la acest turneu 
din Bruges, comentatorul spor
tiv al postului de radio Bru
xelles sublinia la terminarea 
finalei : „...Victoria a revenit 
jucătorilor de Ia Steaua Bucu
rești care au demonstrat eă 
poziția pe eare n ocună in ie
rarhia europeană nu este in- 
timplătoare. Eleganta in .ioc 
vine. cred, de la viteza acțiu
nilor ei si de la tehnica ne eare 
o detin loti componenfii echi
pei. Atit de imprevizibile sint 
schemele tactice, mai ales in 
interiorul careului de 16 m, 
incit orice apărare ii face eu 
greu fată. Cele don't virfuri de 
atac, Piturcă si Lăeătus. sur
prind prin stilul diferit de a 
acționa, dar care se vede eă 
este mult gîndiit. VarS mai a- 
dăugăm eă Ia poartă setează 
10 din eei 11 din teren, iar eel 
de al 11-lea. eel din poartă, 
este senzațional, avem imagi
nea eehinei eare a cîstigat a- 
cest turneu. Victoria Stelei 
București a onorat turneul de 
Ia Bruges".

Aprecieri elogioase la adresa 
campioanei noastre. Steaua, la 
adresa fotbalului românesc.

ori de excelentul 
care de fapt a !■-

Revista pr°sei realizată rle
Octavian VINT1LA

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B
L. Vlad (Jiul) „STĂ ÎN mituit mușini

SĂ REVENIM PE PRIMA SCENĂ“

VESTI DIN VOLEI
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• Echipa feminină de volei 
a țării noastre ia parte ta a- 
ceste zile, în Bulgaria, la tra
diționalul tunneu internațional 
organizat aici.
S. Chiriță și P. Stancu 
la dispoziție în

Antrenorii 
flți 

acest tur
neu (la care vor lua parte 12 
echipe între care reprezenta
tivele Bulgariei. R.D. Germa
ne. Franței. Ungariei, U.R.S.S. 
ș.a) următorul lot : Mirela 
Bojescu, Eugenia Cotescu, Fi
delia Crișan. Monica Petrașcu, 
Tatiana Popa, Niculina Bujor, 
Speranța Gaman, Ioana Coto- 
ranu. Doina Dimofte, Felicia 
Popescu, Corina Olteanu, Da
niela Dinică.

® Datele de începere ale 
Campionatelor Republicane de 
volei ediția 1987/1988: Divizia 
A — 25 octombrie; Divizia B-

3 Șl 5 ZILE PE LITORAL
DE TURISM, HOTELURI ȘI RES- 

EȘTI organizează in luna septem- 
~ și 5 
PITER

i pe- 
ibrie.

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 
restaurant

Plecarea din 
Gara de Nord.

înapoierea în 
la ora 21.

tineret — 6 septembrie;' Divi
zia de juniori (f, m) — 11 oc
tombrie.
• Turneele „Prietenia" din 

acest an vor avea loc între 17 
și 24 august. în Ungaria (fe
minin) și între 23 și 31 august, 
în România, la Galați (mascu
lin). La- turneul ce se va des
fășura în țara noastră și-au a- 
nunțat participarea opt repre
zentative: Bulgaria, Cehoslova
cia, R.P.D. Coreeană, Cuba, 
R.D. Germană, Polonia, Unga
ria și U.R.S.S.
• între 24 și 28 august, re

prezentativa feminină de volei 
— junioare va participa 
Balcaniadă, în Bulgaria.
• Trecerea probelor de con

trol — echipe de Divizia B, ti
neret — este programată în zi
lele de 17. 18 și 19 august în 
sala Agronomia din Capitală, 
ora 8 dimineața.
• Timp de două săptămîni, 

la Fălticeni, a fost organizată 
o tabără de pregătire pentru 
junioarele I și II care s-au re
marcat în campionatele națio
nale. O bună inițiativă a Mi
nisterului Educației și învăță- 
mîntului. a federației de spe
cialitate.

l-a

ADMINISTRAȚIA DE

; masa la

București, 
la ora 7. 
București

> pe-
5—26
unile
SCRIERI Lyâ TOATE AGENȚIILE
>LE 1THR BUCUREȘTI

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 12 AUGUST 1987

EXTRAGEREA
21 27 28 15 41 

EXTRAGEREA
6 31 1 7 20 39

FOND TOTAL
674.366 lei, din care
lei, report la categoria 1.

DE CÎȘTIGURI:
78.623

Echipa din Valea Jiului ridică 
permanent „strocul" pregătirilor, 
care au demarat cu mai bine de 
două săpt&mîni in urmă. „Vrem 
să încărcăm la maximum «acu
mulatorii». ne spune antrenorul 
Ladislau Vlad, ■pentru ca tentativa 
noastră de a reveni cît mai rapid 
în Divizia A să fie încununată de 
succes. Cum se știe, antrenamen
tele pentru pregătirea fizică de 
bază, ln regim de viteză și forță, 
nu prea sint agreate de fotbaliști. 
N-avem încotro, însă, trebuie să 
lucrăm foarte tare acum pentru 
ca la jocuri să demonstrăm că 
am rămas o echipă de prima di
vizie, că retrogradarea noastră a 
fost doar un simplu accident..."

Aluzia antrenorului ech’pei din 
Valea Jiului este cît se poate de 
ftlară — se atrage atenția jucăto
rilor că disciplina la antrena
mente. conștiinciozitatea, punc
tualitatea sint absolut obligatorii 
in actuala campanie a Jiului.

Cum se șt’e, aceasta și-a testat, 
recent, posibilitățile în turneul la 
care au participat Universitatea 
Craiova (eîștlgă'toarea acestuia), 
„Poli" Timișoara și C.SJW. Su
ceava, însă randamentul echipei 
peSroșenene a atins abia 60% din 
disponibilități — aceasta ca ur
mare a- unul decalaj de pregătire 
față de divizionarele A mal sus 
numite.

„Intui actual al Jiului este 
mulțumitor", cum o deCla-ă chiar 
antrenorul principal, deși nu-i 
mai are pe Mirltescu, Vancea și 
Băluță. El s-a întărit cu portarul 
Raeoițea (a avansat mari promi-

siuni la turneul dedicat ..Zilei Mi
nerului"), ea o compensație pen
tru transferul lui Vancea. Deși ău 
mai fost in discuție la acest 
schimb Biou sau Blca (clubul 
craiovean și-a <fat asentimentul), 
respectivii au declinat oferta, ră- 
mîn.îind în Bănie. Dar, iată com- 

22 de jucători aflați 
Boitor, Racolțea,

po;nența ceflor 
în pregătiri :

Ghițan (din pepinieră proprie) 
— portari ; Dianu, Neagu, sede- 
earu, V. Popa, Florescu, Stana — 
fumdași : Găman, cristea, Szekely, 
Timofte, Dosau, Voicu — mijlo
cași ; Henzel, B. Popescu (revine 
pe postul de înaintaș, unde a 
probat frumoase dis ponibdl i' ăți 
în turneu] de la sfîrșitul săptă- 
minii trecute). Lasconi, Rus, Mus- 
caiu (ambii din campionatul Mu- 
nicipiudui București), Neagu îl 
(de la echipa de speranțe, fra
tele fundașului , central’) — ata- 
canți.

Stelian TRANDAFIRESCU

DEVINĂ MAI COMPETITIVĂ

STAT

„ln noul campionat vrem să e- 
vităm emoțiile din primăvară, 
ne-a spus Constantin Borșea, vi
cepreședinte cu probleme de fot
bal al clubului din Brașov. In 
vacanță s-au luat mai multe mă
suri, printre care și numirea ca 
antrenor principa. al apreciatului 
tehnician Marcel Goran, sintern 
sprijiniți de entuziastul colectiv 
al uzinei și de aceea consider că 
avem toate condițiile pentru a 
clădi o echipă omogenă, discipli
nată și competitivă". Pentru atin
gerea acestui obiectiv antrena
mentele au început la 20 iu'le, 
echdpa susțhiînd și mai multe 
meciuri de verificare și omoge
nizare. Formația brașoveană a 
avut ca partenere pe Făget Bor- 
sec (8—0) Petrolul Tranca (2—0). a 
cîștig.at „Cupa Mureșul" (cu Me
talul Toplița 2—0, eu Avântul Re
ghin 4—3). Arsenal Cairo (0—9) și 
Victoria București (0—Z) și va 
mal juca cu Montana Sinaia.

F.C.M. Brașov, Torpedo Zărneștl, 
I.M.A.S.A. St. Gheorghe și Po
iana Cîmplna.

Iată și remanierile lotului : au 
plecat Hirsean și Lăcătușu la 
I.M.A.S.A. St. Gheorghe. Poruncea 
— Torpedo Zărnești. Rad — Hidro
mecanica Brașov și Andrași — 
F.C.M. Brașov ; au venit Orban 
(de la I.M.A.S.A.) șl Rizea (F.C. 
Argeș) — portari Cocîrlan (I.P.T. 
tntorsura Buzăului), Marius Go
ran. Avraniescu. Curta (toți de la 
F.C.M. Brașov) — mijlocași. Varga 
(I.M.A.S.A.), Gurgu și ZoM (am
bii dc la F.C.M. Brașov), Mano- 
laehe (Poiana Cimpțna) — toți 
înaintași. Tn lot mal sînt : Dta- 
gan — portar Aldea. Anghel, 
Hintea, Crăciun. Bogorin, Sâșcă, 
Dumitrescu, Muresan — fundași, 
Benția Beleaua, Manta, Hand rea, 
Gh ioane Moldovan — mijlocași, 
Marcăș Glorea și Fotberth — 
înaintări.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
în vedere că 
august 1987 

obișnuită 
este

mîlre. 
va avea 
Loto a 
util de

• Avînd
vineri. 14 
loc Tragerea 
acestei sănia mini. . .
Știut că NUMAI ASTAZI se mai 
Dot procura bilete cu numerele 
preferate la acțiunea respectivă.
• Desigur că. de pe agenda 

participantilor. nu va trebui să 
lipsească noua TRAGERE EX
CEPȚIONALA LOTO, ce va a- 
vea loo duminică. 16 august 1S87. 
Experimentată cu succes de mal 
multe ori în trecut, acest gen

de tragere se desfășoară după o 
formulă tehnică 
plă. ne atît de 
vantajoasă. Iată 
lemente. menite 
ceasta apreciere : 66 
(din 90). în cadrul a 
cuprinse în 2 faze 
..legate*, cîte două 
si toate trei (de la faza a II-ft) : 
posibilitatea de a se eîștiga și 
cu 3 numere din 24 si. respec
tiv. 18 extra e. Fără îndoială că 
o componentă de mare interes o 
constituie numeroasele cîștiguri.

pe cit de sim- 
atractivă si a- 

numai cîteva c- 
confirme a- 

de numere 
7 extrageri, 
: extrageri 
(la faza I)

să

intre care se remarcă autoturis
mele „Dacia 1300". excursiile în 
R. P. Bulgaria si sumele de răni 
de diverse valori.
• Participant!! beneficiari de 

cîștiguri în numerar, ale căror 
bilete au fost omologate, sînt in
vitați să se prezinte la casieriile 
plătitoare in intervalele de 
menționate t>e adeverințele 
berate de către agenții. în 
ce privește cîstigătorit de 
turisme, aceștia sînt rugați să 
respecte programarea ce le-a fost 
comunicată de către orcanele 
competente. în vederea asigurării 
de condiții cit mai buv*' de 
BCȚvire.

timp 
eli- 

ceea 
'UtO-



GIMNAȘTII ROMANI, 
DUBLI ÎNVINGĂTORI ÎN SPANIA

La finele săptămînii trecute, 
la Barcelona s-a desfășurat în- 
tîlnirea internațională' amicală 
dintre reprezentativele mascu
line de gimnastică ale Spaniei 
șl României, cu exerciții im
puse și liber alese, prilej de 
verificare a potențialului șl 
formei de concurs ale , celor 
două formații înaintea Campio
natelor Mondiale de la Rotter
dam și a sezonului competițic- 
nal de toamnă. Concursul s-a 
desfășurat sub semnul supe

riorității gimnaștilor români, 
care au terminat victorioși atît 
la individual compus cit și pe 
echipe. Marius Gherman, mul
tiplu campion al țării noastre, 
a produs o excelentă impresie 
la bară fixă, probă în care la 
exercițiile liber alese a fost 
notat cu 9,90. Iată primii cla
sați la individual compus: Ma
rius Gherman 115,15 p. -Miguel 
A. Rubio 114,45 p Mariah _Ri- 
zan 114,30 p; echipe: România 
567,80 p. Spania 566.65 p.

JOCURILE SPORTIVE AFRICANE
Șl JOCURILE PANAMERICANE

CUPA PRIETENI A“
(Urmare din pag. I)

nu-i greu de ghicit, Nadia Co
maneci, ciștigătoare atunci atît 
la individual compus cit și în 
mai multe finale pe aparate, 
în anii următori, alți și alți 
sportivi români de talent s-au 
afirmat spectaculos în con
cursurile dotate cu „Cupa Pri
etenia" și este locui să am:ci
tim că în 1984 la Trnava. cîș- 
tigătoare la individual compus 
a fost tot o gimnastă română. 
Daniela Silivaș. Ambele s-au 
situat apoi în fruntea topuri
lor internaționale, fiind multi- 
p’e campioane europene sau 
mondiale. Vorbind despre pre
zența gimnastelor și gimnaști
lor noștri pe podiumurile de 
onoare ale „Cupei Prietenia", 
să amintim că printre meda- 
liățiî edițiilor anterioare s-au 
aflat între alții. Elisabeta Tur

cii, Mirela Barbălată, Violeta 
Burtescu, La fete, respectiv Dan 
Grecu, Marius Gherman, Mari
an Stoican, Marius Tobă, 
Gheorghe Florin, sportive și 
sportivi care, prin comportarea 
lor. au onorat cartea de vizită 
a gimnasticii românești.

La București și Deva (fete
le), la Reșița (băieții), cei mai 
tineri performeri ai gimnasti
cii noastre s-au pregătit cu 
asiduitate pentru greul examen 
de la Baia Mare, cu dorința 
de a continua frumoasa tradi
ție a celorlalți campioni șl me- 
daliațl, cu hotărîrea de a lupta 
curajos, și g-și valorifica pe 
deplin talentul 'țn această pres
tigioasă întrecere juvenilă.

Reamintim că întrecerile 
„Cupei Prietenia" au mai avut 
loc în țara noastră în anul 
1968, la Cluj-Napoca și 1975, 
tot la Baia Mare.

NAIROBI. Proba de maraton 
din cadrul Jocurilor Snortive 
Africane a revenit etiopianului 
Densamo Belanen. cronometrat 
în 2.14:47. înaintea comnatrio- 
ților săi Nedi Dereja — 2.15:28.8 
și Kabede Balcha — 2.16:06.2.

Pentru finala turneului de 
fotbal s-au calificat reprezen
tativele Egiptului și Kenyei.

INDIANAPOLIS, tn ziua a 
treia a Jocurilor Panamericane 
au fost consemnate rezultatele: 
înot : 200 m spate — Mike
O’Brien (S.U.A.), 2:02,29 ; fe
mei : 100 m spate — Silvia

Poli (Costa' Rica) 1:02,18. 400 m 
liber — Julie Martin (S.U.A.) 
4:11,87 ; haltere : cat. 67,5 kg — 
Raul Mora (Cuba) 302.5 kg, 
cat. 75 kg — Pablo Lara (Cuba) 
325 kg ; handbal : Brazilia — 
Canada 26—22. S.U.A. — Ar
gentina 21—12 ; femei : Brazi
lia — Cuba 26—20, Canada — 
Argentina 29—7. Concursul in
dividual compus din cadrul 
competiției de gimnastică rit
mică s-a încheiat cu succesul 
sportivei cubaneze Lourdes Me
dina — 38,500 puncte, urmată 
de americana Diane Simpson — 
38,150 p.

ACTUALITATEA LA TENIS
MONTREAL. — Rezultate înre

gistrate în primul tur al tur
neului international : Slobodan 
Zivojinovici (Iugoslavia) — Mar
cel Freeman (S.U.A.) 8—4 4—0.
6—1 : Sammy Giammalva (S.U.A.) 
— Eric Winogradski (Franța) 6—7. 
6—2, 6—3.

KITZBOue;, — Turneul de la 
KltzbUhel s-a încheiat cu finala 
nrobel de dublu, ta care cuplul

spaniol Sergio Casat — Emilio 
Sanchez a întrecut eu 7—6. 7—6 
perechea cehoslovacă Mecir — 
Smid.

PRAGA. In primul tur al 
turneului de la Praga. contind pentru ,.Marele Premiu", jucăto
rul cehoslovao Karel Novacek l-a 
întrecut cu 6—1. 6—0 pe ameri
canul Mark Buckley, iar Martin 
Strelba (Cehoslovacia) a dispus 
eu 6—4. 8—4 de Lara Walgren

Din țările socialiste

R. P. Chineză: ȘCOALA VIITORILOR»

PERFORMERI LA NATAȚIE

ROMÂNIA A ÎNTRECUT UNGARIA 
ÎN C. T. Of BASCHET CAOtJI

BUDAPESTA, 12 (Agerpres). 
tn cadrul Campionatului Eu
ropean de baschet oentru ju
niori II (cădeți), ce se desfă
șoară in Ungaria, selecționata 
României a întrecut eu scorul 
de 69—65 (42—38) formația Un
gariei.

Alte rezultate din grunele 
preliminare : Grecia — Franța 
94—61 (43—25) ; Iugoslavia — 
Italia 95—88 (după prelungiri) 5 
Spania — R. F. Germania 
77—58 (41—27) ; U.R.S.S. —
Belgia 98—63 (49—30).

Din ce în ce mai des. repre
zentanții Chinei Populare se a- 
firmă in noi discipline. Este, 
bunăoară, cunoscută prestația 
de excepție a săritorilor în apă 
din această țară colecționari 
ai celor mai diferite trofee, 
din care nu lipsesc medaliile 
de aur olimpice. Dar, în ulti
ma vreme, și înotătorii din 
R.P. Chineză își fac simțită 
prezența Pe podiumurile unor 
mari competiții internaționale, 
între care Campionatele Asiei. 
Wang Dali este unul dintre 
cei mai cunoscuți performeri 
ai natației chineze, printre 
succesele sale numărîndu-se 
victoria din proba de 1500 de 
metri liber, la cea de a 10-a 
ediție a Jocurilor Sportive ale 
Asiei, desfășurate chiar în 
acest an. La concursul național 
de primăvară, desfășurat la 
Shanghai, au ' fost doborîte 15 
vechi recorduri naționale și 
au fost stabilite 5 noi recor
duri ale continentului. Slut, 
toate acestea, cîteva dintre 
semnele cele mai elocvente ale 
progresului multilateral pe

care performanța 
sportivă din Repu
blica Populară Chi
neză îl 
trează tn 
perioadă.

Rămîne 
interesant 
că 
„laboratoarelor" 
care slnt 
performeri ai 
China Populară 
mici, de numai_ ___  ..........
Unul dintre cele mai produc
tive și deci și mai cunoscute 
esite cel de la Clubul Sportu
rilor din Shanghai. Dat in fo
losință jn 1956. bazinul a „scos" 
timp de trei decenii, generații 
după generații de înotători de 
prim-plan. Aici deprind tainele 
înotului (zilnic de la ora 6 di
mineața pînă la 9 seara) mai 
bine de 900 de copii din 19 
școli primare din oraș. înalta 

10 antrenori, 
parte, demon- 
aplicație pen- 
a rodit și în

înregis- 
ultima

foarte
faptul 

majoritatea 
în

crescuți 
apelor 
sînt bazine 

25 de metri.

Jaro(Suedia). Alte rezultate : 
Navratil — Mlloslav Mecir (am
bii Cehoslovacia) 8—3. 5—7. 7—6. 
Thomas Muster (Austria) — Oli
vier Delaltre (Franța) 8—0. 6—L 
Vaclav Roubicek (Cehoslovacia) — 
Marco Osteja (Iugoslavia) 6—1. 
6—3. Wolfgang Popp (R.F.G.) — 
Libor Plmek (Cehoslovacia) 6—3.

BALCANIADA DE NATAȚIE
(Urmare din pag. 1)

Acest bilanț al înotului a 
fost completat prin victoriile 
cvartetelor fetelor — 3:57,73 la 
4X100 m liber, 8:36,17 la 4X200 
m liber si 4:26,05. rec. junioa
re, la 4X100 m mixt (Sighiarto, 
Coman. Dumitru. Copariu), 
precum șl de „argintul" ștafete
lor de băieți, toate trei autoare 
a noi recorduri de juniori — 
3:41,41 la 4X100 m liber (Bă- 
cescu, Slănciulescu. Moldovea- 
nu, Irimia), 8:01,22 la 4X200 li
ber (Moldoveanu, Irimia, Bă- 
ccscu, Slănciulescu) si 4:05,73 
la 4X100 m mixt (Crișan, Stăn- 
ciulescu. Nicolescu. Irimia). 
Deci, un total de 18 medalii de 
aur. 14 de argint si 6 
cucerite de înotători.

Campioni balcanici 
turi sînt Ioana Voicu 

la platformă — 
cucerind „er- 
trambulină ' —

Bogdan Cibu 
la platformă —

de bronz.

la sâri- 
(Progre-

sul București)
358,40 p. ea 
gintul" la
363.25 p și
(CSS Sibiu)._ ___________
403.25 p. care s-a clasat al trei
lea la trambulină — 405,55 p. 
Siegfried Fredel (CSS Sibiu) a 
fost al doilea la trambulină — 
418,10 p și la platformă — 
375,80 p, iar Vladia Dicu (CSS 
Sibiu) a ocupat locui treî la 
platformă — 304,30 p.

școală a celor 
care, flecare în 
strează o mare 
tru munca tor.

acest an: la Campionatele Na
ționale, Clubul Sporturilor din 
Shanghai a fost reprezentat 
de 15 sportivi tineri. Iar prin
tre cei mai buni performeri 
chinezi la toate cele 4 stiluri 
se numără actualmente Xie- 
Jun, Huang-Hong, Zhong-Jian, 
Chen-Jianbo. Chen-Chuyun, 
Le-Sipei și Xu-Jie, cu toții 
componenți ai reprezentativei 
chineze. O excelentă demon
strație a ceea ce înseamnă 
pasiune, talent, pricepere, te
meritate. Este, dacă vreți, per
petuarea, în prezent, a tot 
atîtea calități cultivate de mul
te milenii de acest harnic 
popor

Radu TIMOFTE

CONCURS DE ATLETISM
BRUXELLES, 12 (Agerpres). — 

Cu prilejul unui concurs interna
ționali desfășurat în localitatea 
bedg.iiama Hecht eil. atletul polonez

Stanislaw Jaskulka a câștigat 
proba de săritură în lungime, cu 
8,1'1 m, fiind urmat de vest-ger
manul Heike Reski 8.06 m.

I Carnet extern

• PE SCURT •
CICLISM & Turui Slovaciei a 

programat etapa a șaptea (Ziar 
nad Hro-nom — Nitra. 125 km) 
în care victoria a revenit la fi
nis rutierului cehoslovac Jan 
Svorada. Etapa precedentă, de 
132 km. fusese cîstigată de so
vieticul Ivan Ivanov, cronometrat 
în 3.20:02. Ivanov este purtătorul 
tricoului galben. • Tn cadrul competiției desfășurată la. San 
Francisca, cea de a treia etapă 
a fost un criteriu, pe 64 km. Pri
mul loo a revenit italianului 
Paola Rossola care l-a învins pe 
vest-germanul Andrea* Kappes 
șl pe americanul Davis Phinney. 
Toți au fosit cronometrați însă în 
același timp — 1.29:32. • Turul 
UmbrieL Silvana Contdmi. după 
doi ani de insuccese a cîstigat 
miercuri cursa de 217 km. aflată 
la a 35-a ediție. El i-a întrecut 
pe Visentini si Sarroni.

HANDBAL • In pontlnuarea 
turneului pe care-1 întreprinde în 
R. F. Germania, echipa feminină 

Norvegiei a evaluat la Laup
heim în compania selecționatei 
tării-gazdă. Jucătoarele norvegie
ne au terminat învingătoare cu
scorul de 17—13 (8—6).

MOTO CICLISM. Penultima oro- 
bă a Campionatului Mondial de 
motocros la clasa 250 cmc s-a 
disputat tn localitatea argenti- 
niană Salta si a fost cîstigată de 
sportivul american Rodney Smith 
(„Honda"). Clasat pe tocul Tel. 
belgianul Erie Geboers sl-a asi
gurat titlul 4e oampion mondial.

CAMPIONATE...
In U.R.S.S. au avut loc câteva 

partide : Erevan — Dnepr 2—1, 
Baku — Donețk 1—0, Harkov — 
Alma Ata 1—0. Alte locuiri au 
fost aminate din cauză că unele 
formații se află în diferite tur
nee. In clasament conduce Spar
tak Moscova cu 36 p (H j), ur
mată de Dnepr 25 p (20 j), Vil
nius 23 p (19 j).

BULGARIA (etapa inaugurală). 
Slavia Sofii — Cemomoreț Bur
gas 4—0 : Beroe Stara Zagora — 
Sredeț Sofia 2—3 ; sliven — Tra- 
kia Plovdiv 1—1 ; Lokomotiv 
Plovdiv — Spartak Varna 5—2 ; 
Etlr Tirnovo — Botev Vnața 3—2 ; 
Minior Pemik — Lokomotiv Sofia 
0—2 ; Vltoșa Sofia — Spartak 
Pleven 2—0.

ELVEȚIA (prima etapă). A- 
arau — P.O. Based S—0 ; Bellin
zona — Serve tbs Geneva 1—1 j 
Grasshoppers Zilrich — St. Gal
len 0—0 ; Lausanne — FtC. Zilrich 
3—1 ; NeuchateJ Xamax — Lucer
na 2—1 ; Sion — Young Boys 
Berna 1—1.

IUGOSLAVIA (ot. 2). Zedeznlclar 
Sarajevo — F.C. Sarajevo 1—1 ; 
Vojvodina — Rijeka 1—li; Velez — 
Partizan Belgrad 1—1 ; Celik — 
Dinamo Zagreb 1—1 ; Steaua Ro
șie — Pristina 7—11 ; Budocnost — 

Sloboda Tuzla 3—0 ; Varda r Sko
plje — Niș 1—0 ; Osijek — Suitjes- 
ka 1—0 ; Rad — Hiajduk Split 
2—0 1 în clasament conduc Steaua 
Roșie și Dinamo Zagreb, cu cîte 
3 p.

SCOȚIA (iprlm- etapă).
Dundee — Aberdeen 1—1 ; Dun- 
fermi ine — Hibernian 3—3 ; Mor
ten — Celtiic Glasgow 0—4 ; Mot
herwell — St. Mirren 2—1 : Glas
gow Rangere — Dundee United 
1—1 : Hearts — Falkirk 4—2.

ECHIPA OLIMPICA A 
R.F. GERMANIA ÎNVINSA

PE TEREN PROPRIU l
• La Aschaffenburg, în meciul 

amical dintre selecționatele olim
pice ale R.F. Germania și Ceho
slovaciei, oaspeții au obținui vic
toria cu li—0 (0—0) !

♦ La Trier, reprezentativa de 
tineret a R. F. Germania a pier
dut meciul amical eu formația 
similară a Franței. 2—o (1—0). 
Această formație vest-germană 
este antrenata de fostul interna
țional Berbi Vogts.

ALTE REZULTATE
• La O.omouc (Cehoslovacia) 

s-a disputat meciul amical dintre 
echipa locală Sigma și formația 
Dinamo Tbilisi. Gazdele au ter
minat învingătoare cu 2—1 (2—0).
• Intr-un meci disputat la 

Utrecht, echipa locală a pierdut 
cu 0—1 (0—1) în fața . formației 
italiene Sampdoria Genova.

în finala turneului de la Bra
tislava, Dubla Banska Bystrica a 
întrecut cu 1—0 (.1—0) pe Ț.S.K.A.. 
Moscova.

— 12 49 1984 — 12,62. 198.? - I
12,42. ’ 1986 — 12,39 1987 — 1
12,25. în probele de sprint, ce- 
le mai bune rezultate ale el I 
sînt: 11,38 — 100 m în 1983 <>, I 
24.13 — 200 m jn 1985

Principale rivale îi vor fi 
pe „Stadio dei centomila". nu 
peste multă vrme, în nrimuj 
rînd Iordanka . Donkova in. 
28-9.1961; anui a? ista 12,33} și 
hurdlera din R.D.G., Cornelia 
Oschkenat (m. 29.10.1961 ; cam
pioană mondială de sală la 60 
mg) care deține în ’87 un re
zultat de 12,45 s. Dar deși cursa 
aceasta peste garduri nu mă
soară declt 100 m. pe parcursul 
ei se pot întâmplă atîtea și 
tîtea fapte.

Există sportivi care sînt. 
parcă, predestinați să fie me
reu ai doilea. Unii se complac 

. , dar alții, 
puțini, dimpotrivă, string 
dinți și trag șl mai tare 

antrenamente pregătind zi- 
în care, o dată și o dată, 
veni șj vremea lor, să 
primii. Un asemenea caz

în această situație 
mai ........................'
din 
la 
ua 
va 
fie
este cel al atletei bulgare Ginka 
Zagorceva. De mai multă vre
me ea a fost, cam de regulă, 
a dqua. desfășurîndu-șl activi
tatea în umbra marii sale 
compatrioate Iordanka Donko-

------------ a
cursei de 100 mg (12,26 s la 

la 
. ----- —- --------- a

fost a... doua, cu 12.39 s) și 
campioană europeană’ la Stutt
gart (12,38 s — Zagorceva. a 
treia; a realizat 12,70). Să mai 
amintim că în acest sezon, in 
iarnă, la Lievin. la ..europene
le" de sală. învingătoare a fost 
tot Donkova (60 mg — 7.79 3.

| Zagorceva 7.92). în fapt, așa

I

I

I
I

va, recordmană mondia’ă

Balcaniada anului ' trecut. 
Llubljana, cînd Zagorceva 
—— _... doua, cu 12,39 s)

cum am zis. de mai mujți ani, 
în concursuri interne și inter
naționale. în cele ma; multe 
cazuri, Zagorceva a succedat-o 
pe Donkova. Dar Ginka. spor
tivă adevărată, s-a pregătit cu 
și mai multă rîvnă. cu si nvi

nă a lumii, la sfârșitul lunii 
august, la Roma. Ii va fi greu, 
în mod cerc, dar nu și imposi
bil, Zagorceva aflîn.du-se la a- 
ceastă oră într-un adevărat 
sprint linșat viguros și efica
ce...

REVANȘA OMULUI NR. 2! a
multă ambiție, neîmpăcindu-se 
cu situația de a fi mai mereu 
a doua. Și iată că așteptările 
ei n-au fiii zadarnice. Qnul a- 
cesta, în diferite . ompetiții, 
Zagorceva obținind vic’om a- 
supra puternicei ej rivale.

Dar nu numai atît. iată 
sîmbătă 
Drama, 
gorceva 
100 mg 
o singură sutime de secundă, 
dar o sutime uriașă!, recordul 
mondial a' compatrioatei sale 
depunîndu-și astfel, candidatu. 
ra și pentru titlu) de cimTVi

Ginka Zagorceva s-a născut 
ia 12 aprilie 1958. la Rakovski 
— Plovdiv. Are 172 cm și 53 kg. 
Este aitletă a clubului Levskî 
Spartak din Sofia. Progresia 
rezultatelor sale a fost urmă
toarea : 1975 — 13,9. 1977 —
13,90. 1978 — 13.39, 1979 — 13,22 
1981 — 13.74. 1982

a- Ică 
la 

Za- 
de

într-un concurs 
în Grecia. Ginka 
a 

în 12.25 s intrecînd cu
încheiat cursa

— 12.73. 198?

internațional 
și campioni

Romeo VILARA

al anului 1987 an loc destul 
noastră Mihaeia Pogăceann

de 
(n

P.S. In bilanțul
bun (șase), ocupă

25.1.1958) cu un record național de 12,70 s, obținut lntr-unul di' I 
tre primele concursuri ale sezonului. Dar de atunci, din păca' | 
ea nu s-a mal apropiat de acest rezultat!...


