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SPORTUL 0 PASIUNE
CU FOC CONTINUU

Puține sînt casele, aparta
mentele sau uriașele hale ale 
întreprinderilor industriale ca
re să nu beneficieze de con
fortul și plusul de frumusețe 
conferit de produsele fabrica
te la CESAROM, întreprindere 
bucureșteană ce și-a cîștigat 
dc-a lungul celor peste 25 de 
ani de existență un binemeri
tat renume. Și, pentru că tot 
vorbim de renumele CESAROM- 
ului. denumire ce vrea să în
semne ceramica sanitară ro
mânească, să subliniem că în
treprinderea în cauză a cuce
rit de două ori locul întîi pe 
ramură, în întrecere cu cele
lalte întreprinderi similare din 
țară, fiind distinsă, totodată, și 
cu Ordinul Muncii clasa a II-a. 
Sînt succese care vorbesc de 
la sine despre calitatea muncii 
și a produselor fabricate la 
CESAROM, o întreprindere ca
re, an de an, își realizează 
și chiar depășește planul la 
producțiile fizică și marfă. „Ne 
străduim și facem tot ceea ce 
ține de noi, avea să ne de
clare economistul Mircea Gher-

CUPA ROMÂNIEI"
LA TIR

tir,

categoriilor

sportivă. Concursul 
însă și un excelent 
„rodaj" al organiza- 
competitorilor înain- 
trei mari întreceri

Poligonul Tunari ți 
namo găzduiesc, 
de azi, întrecerile 
României" la 
de glonț șl aer comprimat, 
deschise tuturor 
de vîrstă. Organizatoarea com
petiției, F. R. Tir, ți-a propus 
să verifice pregătirile trăgăto
rilor ta vederea participării la 
Jocurile Olimpice^ sporind, ia 
acest context, să fie stabilite 
noi recorduri naționale ți să 
fia abținute, de către cit mai 
aratți trăgători, noi norme de 
clasificare 
constituie 
prilej de 
torilor și 
tea altor 
internaționale, ce vor avea loc, 
concomitent, la începutul lunii 
iulie în Capitală șl la care 
și-au anunțat prezența trăgă
tori din 22 de țări : Campiona
tele Internaționale ale Româ
niei, „Cupa Țărilor Latine ți 
Greciei" și „Marele Premia 
Carpați" la talere.

Programul de azi cuprinde, 
de la ora 9, serii la pușcă (0 t 
culcat și pistol liber, trageri 
ia pistol sport femei și manșa 
întîi la pistol viteză, după 
care, la primele trei arme, vor 
avea loc finalele.

sala IM- 
începînd 

„Cupei 
probe

După „naționalele44 de tenis de masă pentru juniori

O REUȘITĂ „REPETIȚIE GENERALĂ"
U ol

ÎNAINTEA CAMPIONATELOR EUROPENE
întrecerile celei de a 43-a 

ediții a Campionatelor Națio
nale pentru juniori la tenis de

Călin Creangă (C.S.S. Bis
trița) — de trei ori pe primul 
loc !
masă, disputate la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute in ospitaliera 
Sală a Sporturilor din Bistrița, 
trebuie analizate din mai mul
te unghiuri, pentru că ele au 
fost programate intr-un ' mo
ment important al anului 
competițional.

Desigur, ceea ce interesează 
tn primul rînd este potenția- 

ghe, să atingem exigentele 
cote ale planului la export, o- 
biectiv de prim ordin în acti
vitatea noastră, știut fiind că 
valoarea în sine a muncii, ni
velul politic și patriotic al în
țelegerii înaltelor comandamen
te sociale și economice, așa 
cum sînt ele configurate în 
îndemnurile secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, ies în 
evidență și mai pregnant, mai 
ales atunci cînd produsele 
noastre cîștigă in confruntarea 
lor, pe piața internațională, 
disputa ca celelalte produse 
similare din alte țări".

Sînt cuvinte ce dau măsura 
exactă a responsabilității har
nicului colectiv de la CESA
ROM. Le-am transcris întoc
mai, ca pe un fundal la dia
logul nostru cu 
Mircea Gherghe, 
totodată, de peste 
inimosul președinte al asocia
ției sportive CESAROM — 
București.

.La noi — a continuat inter
locutorul nostru, oferindu-ne, 
ca să zicem așa, chiar titlul a- 
eestui reportaj — sportul este 
o pasiune eu foc continuu !* 
Acoperirea cu fapte a acestei 
afirmații ar reprezenta-o cele 
două sporturi de performanță 
practicate în cadrul asociației, 
adică echipa de lupte greco- 
romane, clasată tn prima jumă
tate a campionatului Diviziei 
A (antrenor, Anghel Bairam), 
șt totul de box, în cadrul că-

ecorjomistul 
care este 
zece ani.

Victor NIȚA

/Continuare In pag 3—3)

NOI ETAPE ÎN DIVIZIA A
DE VOLEI

Astăzi și miine. In mai multe 
orașe dia țară au loc partide 
la cadrul Campionatelor Divi
ziei A de volei feminin (ambe
le grupe valorice) și masculin 
(grupa valorică I).

La masculin, Steaua, care se 
îndreaptă spre un nou titlu 
de campioană, are o partidă 
dificilă la Bacău, ea și Dina
mo, de altfel, la Zalău. Fără 
probleme pare intilnirea pe 
care o susține, acasă. Universi
tatea C.F.R. In program, deci: 
Viitorul Dinamo Bacău — Stea
ua București; Elcond Dinamo 
Zalău — Dinamo București și 
Universitatea C.F.R. Craiova 
— Tractorul Brașov.

Ia prima grupă valorică, la 
feminin, cea mai echilibrată 
pare partida de la București, 

lui sportivilor noștri pentru 
viitoarele „europene" (29 iulie 
— 7 august la Novi Sad). Din 
acest punct de vedere, conclu
ziile sini satisfăcătoare, candi
dați! la un loe în echipele re
prezentative (juniori și cădeți) 
demonstrînd un real potențial 
de joc. Evident. în prim-plan 
se află jucători care și-au în
scris deja în palmares succese 
nu numai la competițiile spe
cifice vîrstei, ci și la cele de 
seniori, exemplele oferite de 
Otilia Bădescu, Călin Creangă 
și Daniel Cioca fiind cele mai 
elocvente, dar, alături de ei, 
Emilia Ciosu, Adriana Năstase, 
Maria Bogosiov, Romulus Re- 
visz ș.a. sînt „palete" care nu 
o dată au demonstrat ce pot. 
Ceea ce pare, de asemenea, 
îmbucurător este și faptul că 
spre afirmare au mai făcut 
pași însemnați Ramona Filip, 
GeOrgeta Cojocaru, Laura Ni- 
colae, Cristian Țol, Vasile Că
luș sa., jucători, care promit 
și care, bine îndrumați, 
urca mai vizibil treptele 
rice.

Totuși, afirmațiile de 
sus in privința potențialului 
real al reprezentanților noștri 
nu trebuie confundate cu si
guranța cuceririi... medaliilor 
de aur ale Campionatelor Eu-

pot 
valo-

mai

Proletari din toate ț&rile. unlțl-va»portul
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Aslăzi, fotbal pe stadionul „23 August44

CUPLAJUL SEMIFINALELOR „CUPEI ROMÂNIEI
Ora 18 STEAUA - SPORTUL STUDENȚESC

Ora 20 DINAMO VICTORIA

în preajma meciu- 
olimpicii" vest-ger-

Reîntîlnire 
balistic de 
August", după mai bine 
trei ani (ne referim, desigur, 
la partidele oficiale, deoarece, 
între timp, s-a jucat un cu
plaj amical chiar acum două 
săptămlni, 
rilor cu „ .
mani și cu reprezentativa O- 
landei).

Cuplajul de astăzi, al semi
finalelor „Cupei României", e 
unul care atrage. Vor fi pe 
gazon primele trei echipe ale 
campionatului, plus Sportul 
Studențesc, performera de anuil 
trecut a Cupei UEFA la nive
lul fotbalului nostru.

„Deschiderea" Steaua — 
Sportul Studențesc — stabilită 
prin tragere la sorți — ar pu
tea fi și o... vedetă. Steaua își 
apără titlul de deținătoare a 
„Cupei", este și favorita jo
cului, dar Sportul, avantajată 
in etapa trecută de „jocul șan
selor" în lupta pentru evita
rea retrogradării, este o echi-

cu cuplajul fot- 
pe stadionul „23 

de

dintre Dinamo și Dacia Pitești; 
dificilă misiunea Farului, care 
primește vizita campioanei; 
deschisă oricărui rezultat este 
partida de la Galați. în cea de 
a doua grupă valorică, misiune 
grea pentru trei dintre echi
pele cele mai interesate în evi
tarea retrogradării: Chimia
Rm. Vîloea, C.S.M. Libertatea 
Sibiu și Știința Bacău. Dar ia
tă programul complet al eta
pei: Farul Constanța — Uni
versitatea C.F.R. Craiova, 
C.S.U. Rapid Galați — Flaeăra 
Roșie București, Dinamo — Da
cia Pitești (15 iunie, ora 15,30: 
16 iunie, ora 10 — sala Dina
mo), Oltcit Craiova — C.S.M. 
Libertatea Sibiu, Chimia Rm. 
Vîlcea — Rapid București, Pe
nicilina Iași — Știința Bacău. 
Clasamentele, în pag. a 2-a.

ropene! Nu spunem o nouta
te dacă afirmăm că la C.E. 
numărul sportivilor excelent

Emilia Ciosu (Spartac Stirom
C.S.S. 1 București) — o meri
tuoasă campioană

Foto : Eduard ENEA 
pregătiți, cu posibilități de ex
primare tehnico-tactică de 
înalt nivel, va fi incomparabil

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag a 1-a)
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pă care, așa cum se obișnuieș
te in asemenea situații, tare ar 
vrea mai mult, vlsînd o finală 
de Cupă..,

Sigur că aceste calcule sînt 
oarecum romantice, dar nu 
pînă intr-atît incit să-i coboa
re pe studenții bucureșteni pî
nă la condiția unui extrem 
outsider. Partida de astăzi poa
te furniza un spectacol frumos 
— nu ar fi primul — care să 
contribuie la creșterea nivelu
lui general al acestui final de 
sezon.

„Deschiderea" va fi arbitra
tă de „trio“-ul Ad. Moroianu 
(Ploiești) — V. Alexandru și 
M. Lăzărescu (ambii din Bucu
rești).

Al doilea meci al cuplajului 
îi opune pe dinamoviștii bucu- 
reșieni Victoriei. In acest caz,

Ella Kovacs — oiștigătoarea cursei de 800 m. Foto : Aurel D. NEAGU

Pe marginea Concursului de Primăvară al atleților

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE ALERGĂRI
PRODUCE DIN PLIN

Nu-i pentru prima oară că 
greul — dacă se poate spune 
astfel — la Concursul atletic 
de primăvară al seniorilor 
l-au dus alergătoarele ! Și 
chiar dacă la ediția din acest 
an a acestei tradiționale com
petiții cu caracter național au 
strălucit o aruncătoare de disc 
(Daniela Costian — 71,00 m); 
o săritoare în lungime (Vali 
Constantin — 7,07 m) șl o 
heptatlonistă (Petra Văidean — 
6 343 p). alături de săritorul 
în înălțime Sorin Matei — 2,37 
m si hurdlerul Liviu Giurgian 
13,54 s, „greul" despre care a- 
minteam s-a aflat . tot pe u- 
merii alergătoarelor pe distan
țe medii și lungi. Deși de la 
start au lipsit (motivat) aler
gătoarele noastre de excepție, 
Doina Melinte, Maricica Puică, 
Paula Ivan și Mitica Constan
tin, iată că alte fete au venit 
să le țină locul. Și nu au fă
cut-o așa, oricum, ci cu pres
tații deosebite și performanțe 
remarcabile, fiecare dintre ele 
flgurînd pe poziții fruntașe în 
topul mondial al actualului S '- 
zon competițional, aflat sub 

' semnul Jocurilor Olimpice.
Revelația competiției de pri

măvară a fost alergătoare» 
Viorica Ghican, de la Voința 
Tg. Jiu, un pumn de fată, dar 
cu o inimă deosebită și o am
biție pe măsură. După ce în 
iarnă, la Bologna, ea a cîști
gat titlul de campioană mon
dială universitară Ia cros, lat-n 
strălucind șl pe pistă. ACun^^ 
participat la două pra|^Mțți 
...... k- i w

I Miercuri 15 iunie 1988 1

favoriți sînt „alb-roșiii“, care 
urcă mereu în planul jocului 
<x>lectiy, cu tenta ofensivă. Dar, 
iarăși, e de amintit că Victoria, 
care și-a asigurat participarea 
în Cupa UEFA, dorește — în 
mod firesc — să participe in 
finala „Cupei României", even
tualitate în care echipa lui Ni- 
cușor ar putea juca în... Cupa 
Cupelor.

Bineînțeles că toate acestea 
sînt calcule teoretice, care pre
zintă posibilități mai mult sau 
mai puțin reale. Ceea ce e de 
reținut, însă, este, totuși, cali
tatea de favoriți a dinamoviș- 
tilor, a căror eficacitate ofen
sivă a crescut cu totul remar
cabil în acest final de sezon, 
dovadă cele 17 goluri adminis
trate Sucevei și Corvinului. 
(Cu specificația că Victoria, 
astăzi, reprezintă mult mai 
mult ca potențial).

„Vedeta" semifinalelor va fi 
arbitrată de bucureștenil J. 
Grama — M. Niculescu și N. 
Voinea.

KZ

4:02,76 și 3 000 m — 
Sînt performanțe, la a- 
oră, printre cele mal

rn —
8:42,39.
COOStă Ulei, piuiuc V.V.XX- 
bune din bilanțul internațional 
•88, ambele reprezentînd recor
duri personale ale elevei lui 
Ion Bură.

Pentru a înțelege mai bine 
saltul 
ială-i

de valoare al Vtorlcăi. 
evoluția performantelor:

3 000 m1 500 m

1982 —
1983 4:44,7
1984 4:20,05
1985 4:11,95
1986 4:06,45
1987 4:11,82

în aceleași curs. s-a făcut 
remarcată o alergătoare des
pre care se știau, oricum, mult 
mai puține lucruri. Este vorba 
de Lenuța Prescură, de la U- 
nirea CSȘ Focșani (n. 1966). 
elevă a antrenorului C-tin A- 
lexandrescu. Ea a alergat a- 
cum 4:07,42 pe 1 500 m 
8:50,26

pe 1 500 m șl 
pe 3 000 m. Evoluția sa :

I 500 m 3 000 m

1982 11:08,8
1983 4:35,9 10:13^
1984 4:23,6
1985 4:16,99
1986 4:1X8)^
1987

Vom^



la Liceu! de Filologre-ktorie nr. 1 din Capitală La „naționalele" de gimnastică ritmică de la P

PROTAGONIȘTII ÎNTRECERILOR SPORTIVE —
LAUREAȚII

Pe terenurile bituminate de 
volei, baschet și handbal, a- 
dumbrite aproape total de bo
gata vegetație care le străju
iește, se desfășoară aprige dis
pute de volei, _ baschet, bad
minton și, bineînțeles, nelip
sita „miuță". Protagoniști — 
o parte din cei peste 2000 de 
elevi ai liceului de Filologie- 
Istorie nr. 1 din Capitală, su- 
pravegheați de profesoarele 
de educație fizică Ioana Popa 
și Hortensia Nedef. care-și 
dispută, cu ardoarea specifică 
vîrstei, șansele în „Cupa Li
ceului" și „Cupa pionierului". 
După încheierea meciurilor, 
participanții se opresc in fața 
avizierului — aflat pe unul din 
holuri, unde se completează 
diagramele cu desfășurarea 
meciurilor, se actualizează cla
samentele — și citesc graficele.

Firesc, pornind de la aceste 
lucruri, discuția se leagă ușor, 
avînd ca bază activitatea spor
tivă din acest renumit lăcaș 
de învățămînt bucureștean. In 
afara competițiilor amintite, 
s-a încheiat „Cupa anilor I” la 
fotbal, pentru cele șapte cla
se a IX-a, victoria revenind 
elevilor de la „G“ ; se află in 
plină desfășurare întrecerea 
la baschet a fetelor. Atunci 
tind vremea nu permite acti
vitatea în aer liber, în sală 
(micuță, dar bine utilată) se 
desfășoară concursuri de gim
nastică, șah sau tenis de ma
să, Participarea la competiții
le interșcolare s-a soldat cu 
frumoase evoluții ale echipei 
de handbal fete, clasată pe lo
cul II pe municipiu, la „Cupa 
federației" ți „Ziua handbalu
lui". Prof. Marla Voievod, di
rector cu munca educativă, ți 
prof. Cornelia Țăruș, secreta
ra B.O.B., ne prezintă lista eu 
evidențiați s fotbal — A. Raș- 
eu, B. Rațiu, I. Comuț, R. 
Tontievici} baschet — Eleono-

OLIMPIADELOR ȘCOLARE
ra Fonoș ; volei — Alina Puiu ; 
gimnastică ritmică (locul II in 
finala pe țară) — Cătălina 
Popa, Simona Toma, Anca 
Chircan, Cristina Sandu, Mi- 
haela Crînguși, Corina Iones- 
cu ; tenis de masă — E. Land- 
man, învingător la întrecerile 
prilejuite de „Ziua tineretu
lui". Din această bogată pale
tă de discipline și talente, unii 
trec la sportul de performan
ță : Alina Diaconu, Florentina 
Matei și Ștefania Ghiță — 
handbal la C.S.S. 2; R. Mal- 
cea (cîștigător al crosului din 
cadrul „Zilei sporturilor") — 
la C.S.S. 4 ; A. Simion — judo 
la Dinamo ; G. Apostol — bas
chet, Dinamo ; Cornelia Săn- 
dulescu — volei, Mecanică Fi
nă ; Andreea Cheliei — schi.
I.P.A.

Performanțele pe linie spor
tivă, frumoase, sînt completa
te eu remarcabila comportare 
la Olimpiadele școlare. La 
faza pe sector : 60 de locuri I, Horațiu SIMA

Șa voleiul are multi simpatizanți Si practlcanți
Foto : Eduard ENEA

44 — II, 63 — III; la Muni
cipiu: 33 — I. 22 — II, 29 — 
— III ți 19 mențiuni. La fina
lele pe țară au ocupat primul 
loc: Melinda Kerestey, limba 
engleză; Andreea Călugărița, 
germană : Mirela Bernard, la
tină ți premiul special al zia
rului „Informația Bucur eș- 
tiului" la stenografie, la fel 
ca ți Nic. Covergă, la steno
grafie. La sesiunile de comu
nicări științifice ți referate ale 
elevilor, de asemenea, alte 
locuri intU.

Așadar, colectivul de condu
cere al liceului (praf. lancu 
Săceanu, director coordona
tor, prof. Elena Pascu, direc
tor adjunct, in afara celorlal
te eadre citate) acordă aten
ție deopotrivă învățăturii ți 
sportului. Se are in vedere, tn 
eazul sportului, reînnoirea do
tării materiale a sălii, procu
rarea de echipament și mate
rial adecvat.

BUN NIVEL TEHNIC ȘI AR* 1

trecute, un important
i de selecție la judo, 

junioare. în întreceri 
disputat tatîietatea, eu

de greu- 
fie selec- 

t_____  _ reprezenta
tiv al țării, care va participa 
la ediția inaugurală a „Tur
neului Prietenia11 (21—25 iulie), 
în localitatea Sliven, din Bul
garia. Iată-le pe merituoasele 
junioare : cat. 48 kg : 
Budai (Forestierul 
Dezdemona Miron 
Bacău) ; 52 kg : Cristina Covaci 
(Constructorul Deva), Angela 
Budaca (Unirea Iași) ; 56 kg : 

Malia Bodirnea (Nitramonia 
Făgăraș), Adina Timofte (Ari
pile Bacău) ; 61 kg : Mariana 
tău (Muncitorul Reșița), Li
liana Bucioacă (CSM Borzești): 
66 kg : Gabriela Pîrîianu (Mi-

Timp de trei zile, în Sala 
Sporturilor din Piatra Neamț 
a avut loc, sub egida „Dacia- 
dei“, Campionatul Național de 
gimnastică ritmică la catego
ria a IV-a și a III-3 de cla
sificare. Concursul s-a bucu
rat de o largă participare, fi
ind prezente o serie de cluburi 
eu tradiție în această frumoa
să disciplină sportivă cum ar 
fi : CSȘ. Triumf, C.S.Ș. 7 Di
namo București, C.S.Ș. 1 Con
stanța, C.S.Ș. Oradea, C.S.Ș. 
Bistrița, C.S.Ș. Reșița, A.S.C.M. 
Moldova Iași, C.S.Ș- Piatra 
Neamț, precum și mai tine
rele secții ale cluburilor spor
tive școlare din Alba lulia, 
Chimia Rîmnicu Vîlcea ș.a. E- 
voluțlile tinerelor talente s-au 
ridicat la un înalt nivel teh
nic și artistic, făeînd săli pline 
pe întreg parcursul desfășură
rii întrecerilor.

în clasamentul pe echipe, la 
categoria a IV-a, s-a situat pe 
primul loc formația C.S.Ș. Bis
triț», talonată — foarte strfns 
— de C.S.Ș. 7 Dinamo Bucu
rești, iar la categoria a IH-a, 
C.S.Ș. 1 Constanța, urmată de 
C.S.Ș. Triumf București. La in
dividual compus — proba pro
belor — primul loc a revenit 
sportivelor Consuela Haralam- 
bie (C.S.Ș. 1 Constanța) și An- 
cuța Goia (C.S.Ș. Reșița) la 
categoria a III-a de clasifi
care.

întrecerile sportive de la 
Piatra Neamț, desfășurate în- 
tr-o excelentă organizare da
torată Consiliului județean, 
au cuprins în progra
mul lor și evoluțiile ansam
blurilor cu obiect (minge) și 
fără obiect. La categoria a 
IV-a de clasificare, formația 
cu cel mai bun punctaj a fost 
C.S.Ș. 7 Dinamo București. 
C S.Ș. Triumf București a o- 
cupat primul loc la categoria 
a III-a

CLASAMENT, categoria a IV-a 
echipe : 1. C.S.Ș. Bistrița
72,05 p ; 2. C.S.Ș. 7 Dinamo
Buc. 71,95 p ; 3. C.S.Ș. 1 Con
stanța 71,40 p ; 4. C.S.Ș. Triumf 
București 68,85 p ; 5. C.S.Ș. Tg.

Mureș 68,75 p ; 6. C.S.Ș. Bra- 
șovia 68,65 p ; individual com
pus : 1. Consuela Haralambie
(C.S.Ș. 1 Constanța) 18,50 ; 2. 
Costina Nemțeanu (C.S.Ș. 7 
Dinamo Buc.) 18,45 ; 3. Andrea 
Csaszar (C.S.Ș. Bistrița) 18,35; 
4. Ioana Iacoșan (C.S.Ș. 7 Di
namo București) 18,10 ; 5. Io
nela Majar (C.S.Ș. Bistrița) 
18,05 ; 6. Ursula Szoboda
(C.S.Ș. Bistrița) 17,90 ; coardă : 
Cristina Nemțeanu (C.S.Ș. 7 Di
namo Buc.) 9,35 ; panglică : 
1—-2. Consuela Haralambie 
(C.S.Ș. 1 Constanța) și Sorina 
Mladin (C.S.Ș. Triumf Buc.). 
Categoria a III-a — echipe :
1. C.S.S. 1 Constanța 109,60 p ;
2. C.S.Ș. Triumf Buc. 108,40 p ;
3. AJS.E. Spartac Oradea 108,35 
p; 4. A.S.C.M. Moldova Iași 
107,70 P ; 5. C.S.Ș. Timișoara 
107,65 p ; 6, C.S.Ș. Reșița 106,25

p ; individua 
cuța Goia (I 
p ; 2. Alina 
Constanța) 1 
Pădurarii (d 
p ; 4. Antoal 
1 Constanța] 
Fin.
Iași) .»■ 5 d 
(C.S.Ș. Trim 
obiecte — c<| 
(C.S.Ș. RcJ 
măciuci : Al] 
1 Constanța) 
goria a IV- 
namo Bucul 
A.S.C.M. Mq 
3. C.S.Ș. 1 
categoria a 
Triumf Bu| 
A.S.C.M. Mq 
3. C.S.Ș. Ba

ss.ii«a«»

PENTRO JUN
în sala Rapid din Capitală 

• avut loc, la sfîrșitul săp- 
tămînil 
concurs 
pentru 
șl—au i—r-----
deosebită ardoare, peste 160 de 
concurente din întreaga țară. 
Explicația aprigelor dueluri 
este cît se poate de firească : 
primele două junioare, de la 
fiecare categori -j 
late, urmau să 
ționate în lotul

Elena
Huedin), 
(Aripile

ne Energia I 
Pepelea (A'Â 
Simona Kil 
Reșița), Lili] 
itoiul Piteșd 
dora Nemeș| 
ța), Livia 6 
săud).

înaintea d 
ționale din 
le selecționa 
stagiu de p| 
marea antre| 
cu (Bucured 
Dumbravă 1 
Gheorghiu-; 9

• La Iad 
Campionatul 
lificare pan 
capătul corn 
vat în prim 
ni ca

rul O^raea.

ASTĂZI, I

AL RlIfLVI

SPORTUL-O PASIUNE CU FOC CONTINUU In finala Campionatului de dirt-track (perechi)
(Urmare din pag. 1)

mia activează o serie de ti
nere talente ce bat cu putere 
la poarta afirmării (antrenor, 
Marin Peia). întrucît, însă, 
despre rezultatele sportivilor 
din aceste două secții, ziarul 
nostru a scris la timpul potri
vit, să ne oprim asupra celui 
de-al doilea argument ce-1 în
dreptățește pe Mircea Gher- 
ghe să afirme că la CESAROM 
sportul este o pasiune cu foc 
continuu : sportul de masă.

Alcătuită din muncitorii ta
ta eprinderii, care deseori ies 
duminica dimineața din schimb 
și intră, la ora 11, pe terenul 
de sport, echipa de fotbal a 
CESAROM-ului, cîștigînd cam
pionatul Sectorului 6, a parti
cipat în ultimii trei ani la ba
rajele pentru ocuparea unui 
loc în Divizia Onoare. „N-a 
reușit acest lucru, precizează 
economistul Mircea Gherghe, 
pentru că ar fi fost inutil, de
oarece nu îndeplinim două nor
me în vigoare, adică n-avem un 
teren propriu și n-avem o for
mație de juniori. în rest, echi
pa, care a fost antrenată de 
regretatul Piți Apolzan și care 
acum este condusă de mecani
cul reglor Constantin Săndu- 
lescu, ne aduce numeroase sa
tisfacții în confruntările ei cu 
celelalte echipe ale Sectoru
lui 6".

Ne face o deosebită plăcere 
sâ transcriem numele eîtorva 
din fotbaliștii ce alcătuiesc nu
cleul acestei mici echipe... mari: 
Ion Crăciun, Ion Duminică, Ma
rian Agiu, Dumitru Ologeanu 
și Petru Șerdan. Un alt sport 
cu caracter de masă în cadrul 
asociației este șahul. Echipa de 
șah, deși n-a obținut în cam
pionatul de sector succesele e- 
chipei de fotbal, are, totuși, 
cîțiva „luptători11 de mare am
biție, pe inginerii Mihai Țur- 
canu si Cornelia Nechifor, în 
■jurul lor constitiiindu-se un 
^'clen din care nu lipsesc foștii 
■pitari ai întreprinderii, la 

■■

S&&.,

trei din sporturile mai de sea
mă ale asociației sportive CE
SAROM București, dar, amă
nunt demn de reținut, ele au 
ajuns la o oarecare notorietate 
numai printr-o suită de „canv- 
pionate de casă" din rîndul 
cărora ies ta permanență noi 
valori ce-și cîștigă dreptul de-a 
face parte efectivă din echipele 
mal sus amintite.

Nu putem încheia, desigur, 
această succintă trecere ta re
vistă a sportului de masă de 
la CESAROM, fără a aminti 
acțiunile turistice inițiate la 
nivelul întreprinderii, prin or
ganizația U.T.C., în cola
borare cu Comitetul sindicatu
lui, dar și cu participarea aso
ciației sportive. Au fost orga
nizate numeroase excursii, eu 
autocarul, cu grupuri de mașini 
proprietate personală șl, mai 
recent, eu trenul, de mare 
popularitate bucurîndu-se ex
cursiile desfășurate sub generi
cul „trenul fruntașilor în pro
ducție11. Dar, vom încheia, de-a- 
devăratele, subliniind dragos
tea pentru sport a ceramiștilor 
de la CESAROM, cu mențiunea 
că, printr-un efort demn de toată 
lauda, asociația sportivă și-a a- 
menajat, prin munca fără preget 
a membrilor ei, a întregii 
Rări" din întreprindere, 
splendidă sală 
cu aparatură 
pentru lupte, 
etc.

O dovadă ta
SAROM sportul este, într-a-ț 
devăr, o pasiune cu foc con
tinuu.

,su- 
o 

de sport dotată 
de specialitate 

box, gimnastică

plus că la CE-
i

CURSE CU CINTEC
Așteptată cu justificat inte

res, etapa finală (a 5-a) a 
Campionatului Național de 
dirt-track (perechi) a satisfă
cut doar ta parte cele eîteva 
mii de spectatori prezenți In 
tribunele Stadionului Munici
pal din Brăila. De ce ? Pen
tru că, spre deosebire de reu
niunile anterioare, cînd prota
goniștii și-au apărat cu străș
nicie șansele, făeînd uz de în
tregul lor arsenal fizic și teh
nic, de data aceasta fruntașii 
clasamentului general, eu ex
cepția reprezentanților clubu
lui Steaua, au avut o compor
tare ștearsă, imaginea de an
samblu a întîlnirilor directe 
dintre candidații la un loc pe 
podium sau pentru ocuparea 
unei poziții mai bune în ierarhia 
finală nefiind deloc îmbucură
toare. Ba mai mult, s-a lăsat im
presia că problema învingători
lor, în unele manșe, a fost stabi
lită dinaintea startului, evi
dent ta detrimentul nivelului 
spectacular și al principiului 
conform căruia cel mai bun 
trebuie să cîstige. Să exempli
ficăm.

Lideri autoritari ai campio
natului, Marius Șoaită — Da
niel Stoica (I.P.A. Sibiu I). 
care 
s-au 
de...
te, dintre care două în com
pania metalurgiștilor bucu- 
reșteni, manșă ta care parcă 
fiecare alergător s-a mulțumit

cu poziția ocupată 
mul tur : 1. ' ' 
2. Marius 
Gheorghe, 
Din păcate, 
asemănat, fie 
n-au mai fost 
tivi ca altădată (Anton Hack, 
Harald Iași etc.), fie că, în 
unele manșe, titularii au f< st 
schimbați cu rezervele, redn- 
cîndu-se considerabil raportul 
de forțe de pe arenă, fie că 
pe piste au apărut chiar pe
rechi... incomplete. Toate aces
te improvizații au fost regiza
te de către unii antrenori pen
tru a-i ajuta pe reprezentanții 
altor cluburi să urce în clasa
ment. în consecință, din cele 
21 de manșe ale reuniunii 
doar una s-a ridicat la nivelul 
scontat, atunci cînd stellștii au 
cîștigat, cu cel mai bun timp 
al zilei: 1:20,4 — confruntarea 
directă cu liderii clasamentului 
general :
3 P,
2 p. 3.

aveau un avans de 12 p, 
dovedit a fi neașteptat 

risipitori, pierzînd 5 punc-

ADMINISTRAȚIA Of STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită PRONO-

EXPRES de astăzi, miercuri, 15 
Iunie, va avea • * —
ta sala clubului 
nr. 2, lneepînd 
Aspecte ‘ 
tragere 
gramul 
menea, __  ______
transmise și ta reluare, pe ace
lași program, la ora 23,05 și mii- 
ne, joi, 16 iulie, la ora 8,55.

• INCA DOUA ZILE la dispo
ziția participanțllor la sistemul 
LOTO pentru procurarea bilete
lor la tragerea programată vi
neri. 17 iunie. Jucațl din vreme 
Btauerele dv. preferate!

loc tn București, 
din str. Doamnei 
de la ora 15,50. 

operațiunile de 
difuzate pe pro- 

De ase-

de la
vor fi

L la ora 16,15. 
numerele extrase vor fi

săptămlna în curs oferă încă o 
bună ocazie pentru ea partici
panții să-și valorifice șansele la 
una dintre cele mal îndrăgite 
trageri — MULTIPLA PRONO- 
EXPRES „OLIMPIC", acțiune 
care este programată pentru du
minică 19 iunie șl care atribuie 
sub formă de ciștiguri autoturis
me, excursii ta R.D. Germană și 
importante sume de bani.

• Concursul PRONOSPORT al 
săptămînll, de duminică, 1# iu
nie, are ta componența sa ur
mătoarele 13 meciuri: 1. Petro
lul — Universitatea Craiova; 2. 
Flacăra Morenl — Victoria; 3. 
Corvinul — „U“ Cluj-Napoca;
4. Arezzo — Brescia; 5. Atalanta 
— Messina; 6. Barletta — Bolog-

Astăzi, în j
pe terenul 1 
de la Tei, v 
trial al ruga 
vederea aleăfl 
ne va rcprel 
Campionate a 
re (Franța 7-]

delegații federației să conside
re ca provizorii rezultatele e- 
tapei finale, Biroul federal ur- 
mînd să analizeze cele petre
cute la ultimul act al campio
natului.

după pri- 
Gneorghe,
3. Marin

Marian
Șoaită,

Daniel Stoica, 
alte curse s-au 
că unii piloți 
atît de comba-

MECIUI
4.

Și IN CAMPION

1. Sorin Ghibu (S)
2. Marius Șoaită (I.P.A.) 

.. * Alexandru Toma (S) 
1 p, 4. Daniel Stoica (I.P.A.) 0 p. 

într-o altă cursă, care urma 
să decidă ocupanții locurilor 2 
șî 3, dintre perechile Sorin 
Ghibu — Alexandru Toma (S) 
șl Marian Gheorghe — Marin 
Dobre (M), ultimul a greșit și. 
pe bună dreptate, a fost exclus, 
disputa transformîndu-se astfel 
într-o simplă formalitate pen
tru steUști, învingători eu 4—2, 
în rest, multe întreceri... tru
cate, ceea ce a determinat pe

na; 7. Lazio — Taranto; 8. Lecce
— Parma; 9. Modena — Genoa; 
10. Padova — Bari; 11. Piacenza
— Catanzaro; 12. Sanbenedettese
— Udinese; 13. Triestina — Cre- 
monese.

CIȘTIGURILE CONCURSEI. Ui 
PRONOSPORT----- -----------------DIN 12 IUNIE 1988

(13 rezultate) : 
a 3.008 lei șl 
751 lei.

19
*i«

328

Categoria 1 
variante 100% 
variante 25% a

Categoria 2 (12 rezultate) :
variante 100% a 367 lei și 7.883 
variante 25% a 92 lei.

întrucît valoarea unitară a oîș- 
tigurilor de la categoria 3 (11 
rezultate) a fost sub plafonul 
minim de 40 lei, fondul acesteia 
a fost atribuit, conform regu
lamentului, celorlalte două ca
tegorii.

CLASAMEN TE : etapă — 1. 
S. Ghibu — Al. Toma (Steaua) 
28 p (18 + 10 p), 2. M. Gheor
ghe — M. Dobre. rezerva A. 
Albu (Metalul Buc.) 25 p 
(15+8+2), 3. M. Șoaită — D. 
Stoica, rezerva Z. Lienerth 
(I.P.A. Sibiu I) 23 p (16+4+3) ; 
general — 1. M. Șoaită — D. 
Stoica, rezervă Z. Lienerth 
131 p, 2. S. Ghibu — Al. To
ma, rezervă M. Agrișan 124 p, 
3. M. Gheorghe — M. Dobre 
120 p, 4. A. Hack — H. Iași, 
rezervă S. Marincu (Voința Si
biu) 75 p, 5. N. Dragoman — 
Ov: Gherman (I.P.A. Sibiu II) 68 
p, 6. Gh. Șofran — I. Ungu- 
reanu (Comb. Brăila — Ian- 
ea) 60 p.

Troian IOANIȚESCU

PENT
Astăzi se 

ciurilor fina 
tru desemnai

șița — Voiul 
Virgil Ilălm] 
ra) ; locuri! 
București — 
(Petre Dima 
ieți, locurile 
reș Tg. Muri 
rești (Gh. Li 
poca) ; locu 
Satu Mare | 
rești (Emil 
radea).

Toațe 
la ora 
de la

med
9, el
Oraq

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
FEMININ ma|

1. Univ. Craiova 22 19 3 59:17 41 1. Steaua Buci
2. Dinaimo Buc. 22 16 7 52 :30 37 2. Drruimo Bil
3. FI. Roșie B. 22 10 12 42:39 32 3. U>n,iv. Crai<|
4. Dacia Piș. 22 10 12 38:51 32 4. Viitorul B<
5. CSU Rapid Gl. 22 6 16 26:49 28 5. I’ilcond
6. Farul C-ța 22 6 16 22:53 28 6.
7. Oltcit Ov. 22 15 7 53 :35 37 7. Ex:oior.i ci T
8. Rapid Buc. 22 14 8 55:34 36 8. Relomul Să
9. Penicilina U. 22 13 9 47:36 35 9. C.S.M.U. S

10. Chimia Rm. V. 22 12 10 44:41 34 10. T
11. CSM Libertatea 22 10 12 34:43 32 hl. CSU Să nat.
H2. Știința Bc. 22 2 20 18:62 24 12. L’mș

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE
(Urmare din vag. 1)

1967 j de la Olimpia Slobozia, 
antrenor Ion Neacșu), clasată 
a doua, la 800 m, după mai ex
perimentata Ella Kovacs, cu 
1:58,28. Progresia rezultatelor 
sale : 1983 — 2:11,46, 
2:07,8, 1985 — 2:09,1, 
2:00,66, 1987 — 1:59,96.

Ella Kovacs, după 
eelent sezon de concursuri în

1984
1986

un cx-

1985, a avut 
evoluție mult 
finalul sezon; 
ea a început 
Concursul d< 
cîștigat cu un

Am ales d< 
ple de alergi 
cursul de Pri 
vidențiat încă 
la românească 
duce din plin
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TIC |
s : 1. An- 
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Astăzi, la Hunedoara, va avea loc partida restanță din etapa 
a 31-a a Diviziei A dintre Corvinul și C.S.M. Suceava. întîlniroa 
va începe la ora 18, și va fi condusă de Ad. Porumboiu, la centru, 
ajutat la linie de M. Constantinescu (București) si T. Bone (Ora
dea).

Jntre xresțLarșLșazm Dinamo — Corvinul 8—2. Rod
nic a șutat puternic, înscriind 

golul 4

i interna- I 
junioare- | 

fectua un 
ub tndru- I 
>ana Ilies- | 
Gheorghe

piui Gh.

• FRUMOASA PRIMIRE a cam
pioanei la Cluj-Napoca și o in
teresantă prezentare la stația de 
amplificare, așa cum, de fapt, 
ne-au obișnuit gazdele din orașul 
de pe Someș. • Nu a fă
cut deplasarea la CluJ-Napoca 
Majaru. Vineri, la antrenament, 
el a făcut o entorsă. • Dobrota 
a avut două cartonașe galbene 
șl n-a jucat. înlocuitorul lui, 
Pojar, a avut neșansa să revină 
în echipă tocmai în fata Iui Lă
cătuș, cu care a avut mult de 
turcă. ft Cînd ne pregăteam să 
ne îmbarcăm în avionul de în- 
toarceiite la Biucureștl, cronica era 
transmisă. Fără să știe, mai vo
lubili, Bumbescu și Lăcătuș în
cercau să argumenteze notele pe 
care ar fi trebuit să le primeas
că. Coincidență, erau ca ale cro
nicarului și toată lumea a fost 
mulțumită. I-am spus totuși lui 
Bumbescu : „Dacă tu ai jucat de 
8, atunci Iovan ar trebui să pri
mească „Nu, că sintem prie
teni**, a răspuns el. Și Iovan a 
început să rîdă. Știa că și el a 
jucat foarte bine, ca, de altfel, 
și Hagi, și Stoica. (C.A.).
• „ÎN AFARA calităților teh

nice <5u care sînt dotați noii ve- 
niți în echipa Universității Cra
iova, frumosul desen pe care P.

Badea, Șt. Stoica, Ciur ea ș.a. îl 
aștern pe covorul de iarbă al 
«Centralului**» oltean se explică 
și prin bucuria de a juca a aces
tor reale talente**, ne spunea 
Dumitru Pepelea, observator fe
derali la meciul de la Craiova. O 
apreciere a cunoscutului om de 
fotbal la care subscriem. ft In 
mim. 43, Mimea și-a Încheiat 
participarea la un atac ai echi
pei sale printr-un șut puternic și 
ruumai stâlpul drept ai porții lui 
Lung a oprit mingea să intre în 
plasă. O acțiune ofensivă pe 
care antrenorii libero-ului din 
formația oaspete ar fi aplaudat-o 
din toată inima dacă, înainte și 
după palpitanta fază descrisă 
mai sus, el n-ar fi tratat cu 
superficialitate momentul de a- 
părane, negii jind astfel funcția de 
bază. ft Când, în același minut 
63 al meciului, Negrilă și Geolgău 
au foot înlocuiți cu Bica și Zam
fir, un suiporter aii formației gaz
dă, aflat lângă nod, și-a manifes
tat vehement insatisfacția. Omi- 
sese, probabil, că în momentul 
schimbării scorul era de 4—0 în 
favoarea echipei lud favorite și 
că antrenorii au dreptul și... da
toria să verifice și a*lți jucători 
tneeuți pe foaia de arbitraj. In

teresant în toată această poveste 
este faptul că Geolgău și Negri
lă, înțelegînd perfect intenția 
conducerii tehnice, n-au manifes
tat nici cel mai mic gest de ne
mulțumire. (G. NIC.).
• INTRODUS IN TEREN în 

locui lui Buliga Ccare nu dădea 
randamentul scontat), Susanu a 
dat aripi echipei sucevene, mar- 
cînd golul egalizator, spre marea 
bucurie a publicului. Pentru ca, 
apoi, tot el... să ta.ie aceste aripi, 
com ițind gestul necugetat care 
i-a atras eliminarea : după ce 
fusese faultat de Agiu (.iar arbi
trul N. Voinea fluierase, sancțio- 
nînd infracțiunea) l-a lovit cu 
pumnul pe gălățean 1 De la o 
extremitate la alta... ft O nouă 
dovadă a fidelității publicului 
din Galați față de OțeM : aproa
pe 3 000 de suporteri au însoțit 
echipa, constituind o galerie pe 
cîi de enibuziasită, pe atât de spor
tivă. Un lucru n-am înțeles : de 
ce această galerie agita steaguri 
., galben- negre **, cu-Iori le tip ice 
ale Iui... F.C.M. Brașov ! ? ft 
Prea nervos, portarul Călugării ! 
Dacă Agiu nu intervenea să-l 
calmeze, cartonașul galben primit 
putea să devină.., roșu, ft Oțe-

luil a cîștlgat, deși avea două 
indisponibilități majore : Han- 
ghiuc și Octavian Popescu. Din 
păcate, la Suceava s-a acciden
tat și Măstăcan. Așa se explică 
înlocuirea lud din min. 64. Pînă 
atunci, jucase de nota 7. (R. U.).

ft APLAUDATA REVENIRE. 
Este vorba despre atacantul ti
mișorean Oloșutean, cane — după 
unele accidentări — are un fi
nal de sezon fructuos, nu numai 
sub aspectul eficacității, dar și 
al evoluției de ansamblu în ca
drul lui „Poli**. In meciufl. cu 
Rapid, el a făcut foarte multe 
lucruri frumoase, fundașii „viși- 
niiilor** fiind mereu puși pe ,,con- 
tre-pied" de Oloșutean. ft „Ce mari 
ar fi fost acum punctele... pier
dute pe teren propriu cu Petro
lul și Sportul Studențesc**, ni se 
confesa la sfîrșituii meciului ci
neva din anturajul echipei ti
mișorene. „Poate reușim «bom
ba zilei» la Pitești, ca «ă ne... 
revanșăm pentru acea înfrîngere 
care ne-a trimis, cu ani în 
urmă, în divizia secundă. Doar 
fotbalul are atîtea necunoscute...* 
Chiar a șa este. (S. TR.)

ft LA BACAU s-a disputat 
unul dintre meciurile cu impli
cații directe în lupta pentru evi
tarea retrogradării. Au câștigat 
în ultimele secunde jucătorii lui 
Sport Club, ea urmare a unui 
penalty acordat prompt de Mir
cea Constantinescu. Cei de la 
Petrolul au contestat decizia, dar, 
după meci, faza fiind reluată de 
mai multe ori pe video, s-a văzut 
clar că arbitrul a avut dreptate.

ft „Jucăm de la începutul retu
rului numai meciuri decisive, o- 
boseala s-a acumulat continuu și 
ea și-a pus amprenta pe evolu
ția echipei, care a jucat azi mai
neconvmgător. Am primit ușor și 
două goluri care puteau fi evi
tate, Cîmpeanu a fost foarte a- 
fectat, dar e tînăr, mai are încă 
multe de faivățat**. Sînt cuvintele 
antrenorului principal al băcăua
nilor, Nicolae vătafu. ft Dacă 
portarul gazdelor era afectat, ce 
să mai zicem de Popa (autogol) 
și Panait (cel care l-a faultat pe 
Tismănaru) și el foarte tineri ? 
(L. D.)
• DESPRE reala menire a 

programelor de meci și a stații
lor de amplificare am mai scris. 
Dar, în unele cazuri, vot mai 1- 
zo'late, este adevărat, cu scrisul 
am rămas, aceste importante mij
loace de propagandă fiind de
parte de scopul propus. Dumini
că, ia Pitești, însă, am rămas 
plăcut impresionați dc frumoasele 
prezentări făcute oaspeților, ju
cătorii de Flacăra Moreno, și 
celor 3 „cavaleri ai fluierului**. 
Un sincer bravo • La auzul veș
tii că atacantul „ll**-lui din Mo- 
fienl, Chiriță, este proaspăt tată 
ai unui. băiețel, publicul din Pi
tești, sportiv, l-a aplaudat cu 
căldură, ft Am consemnat ia 
partida găzduită de stadionul din 
Trivale uin nou debut pe prima 
scenă, cel al arbitrului bucureș- 
tean C. Ifrim. îd dorim să ree
diteze prestația de la meciul de 
duminică. (M. C.).
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Pt UTORAl ESTE MUIT SOARE
F.C. CONSTANTA - ȘIRETUL PAȘCANI 

4-2 (2-1)
Peste 12000 de spectatori ptrezenți în 

tribunele stadionului „1 Mal“ dd>n Con
stanța au asistat, intr-o primă repriză 
pe o căldură toridă și apoi într-a doua 
diupă o rafală prelungită de ploaie, la 
meciul care readuce, practic, echipa Li
toralului în primul eșalon valoric al fot
balului. Jocul, dominat de gazde In ma
joritatea timpului, a plăcut prin multele 
faze de fotbal autentic, din care constăn- 
țenii au înscris patru goluri, atacurile 
oaspeților soidiîndu-se și ele eu alte 
două.

După un început fructuos al „băieților" 
Litoralului, BÎRBOREA deschide scorul 
printr-im șut spectaculos din careu fin 
min. 4. Un contraatac al oaspeților îl 
pune pe M. RADU în situația de a dri
bla nu mai puțin de 4 jucători con stan- 
țeni și de a înscrie in colțul de jos al 
porții apărate de neinspiratul Răuță (min. 
8). O suită de atacuri, bine concepute, se 
finalizează în min. 38 cu un gol „sem- 
nat“ de ZAHIU, după ce in faza prece
dentă Popovici trimisese balonul în bară. 
Repriza se încheie și cu o suită de ra
tări ale gazdelor (min. 39 St. Petc-u, min. 
40 Popa, min. 42 Bîrborea și mim. 43 Io- 
vă-nescu) și sub începutul unei rafale de 
ploaie, care va influența jocul în repri
za secundă, cînd constănțenil se vor des
prind^ în min. 55 — gol excelent înscris 
de ZAHIU, dintr-o pasă a lui Bîrborea. 
Peste numai două minute, KREH reduce 
din handicap cu largul concurs al por
tarului Răuță. Ultimul gol al partidei 
este semnat tot de ZAHIU în min. 88.

Arbitrul M. Brunbui (Oradea) a eon- 
dus corect.

F.C. CONSTANȚA : Răuță — DUMITRU, 
PoiDOvici (min. 46 Mangri), Dinu, Cămui 
BÎRBOREA, ȘT. PETCU, Iovă-nescu 
NEDELC'EARU, ZAHIU, Popa (min. 
Funda).

ȘIRETUL 
Covrig, ClRDEI 
nău — Tănase, 
55 Spiridon).

80

HAISAN — Murariu, Popa, 
— Matei. KREH, Cănă- 
Preda. M. RADU (min.

SPECTAC81
Ot

Cornel POPA, coresp

PLĂCUT, DOMINAT
IAIB-PUI

METALUL PLOPENI - FEPA '74 BIRLAD 
2-0 (1-0)

Intr-o ambianță deosebit de favorabilă 
(vreme însorită, gazon excelent, public 
sportiv), frumosul stadion din Pio-peni a 
găzduit, duminică, unul din meciurile 
cu implicații directe în lupta pentru evi
tarea retrogradării din prima serie. în- 
tr-un • Joc cu miză atît de importantă, 
cele două echipe — spre lauda lor — și-au 
apărat șansele cu multă dîrzenie, dar 
într-un spirit de deplin fair-play, ofe
rind, totodată, un spectacol fotbalistic de 
bună calitate încheiat cu victoria meritată 
a Metalului.

Preluiînd încă de la început inițiativa, 
formația locală s-a lansat într-o ofensivă 
viguroasă, care a adus-o în două rînduri 
aproape de gol : in min. 2 (,,cap** al lui 
Preda pe lîngă poartă) și min. 10 (șut 
puternic al lui Dumitrache, respins cu 
dificultate în corner, de pe linia porții, 
de către Zlatan). Replica bîrlădenilor nu 
se lasă așteptată, aceștia reușind să 
echilibreze în unele perioade jocul în 
cîmp, dar atacurile lor sînt mal firave, 
lin mim. 28, gazdele reușesc să deschidă 
scorul : Savu „urcă* pe partea st&ngă, 
centrează în careu la Preda, care retri
mite, cu capul, spre ION TOMA și aces
ta înscrie din apropiere. După alte opt 
minute, toniță face o excelentă cursă pe 
dreapta, pătrunde în careu, dar șutează 
pe lîngă poartă, ratând, astfel, o mare 
ocazie.

La puțin timp după pauză (Im im. 40), 
localnicii își măresc avantajul prin MOL- 
DOVEANU, care îl surprinde pe portarul 
Zlatan cu un șut din întoarcere. Cei dden 
Plopeni își mai crează cîteva situații fa
vorabile, nefructificate (min. 69 — Preda; 
min. 81 —• Savu), dar finalul va aparține 
oaspeților, care atacă mai insistent și 
mal penetrant, ratând însă bune.ocazii de 
a reduce din sco-r în minutele 73 (Basa-

liîc, după o pătrundere spectaculoasă), 77 
flBularda) și mai ales 88 (jportarul N.icu- 
lescu apără penaltyui executat de Ba- 
salîc).

Arbitrul C. Olteanu (Drobeta Tr. Se
verin) a condus foarte bine.

METALUL : Nirculescu — Dumitrache, 
Bălan, ION ANDREI, A-rgăseală — SAVU 
(imiin. 84 Fdloistache), MOLDOVEANU, IO
NITA (min. 60 Voici-lă) — Pană, PREDA, 
ION TOMA.

FEPA ’74 : Zlatan — lonașcu, DA NU, 
OTUREA, Cezar — Bularda, Dumitru, BA- 
SiALÎC — MihăUă (min. 57 Staneiu), du
că (min. 51 Murgea nu), Spirea.

Constantin FIRANESCU

SCORUL PUTEA El $1 MAI MARE

glstru tactic, In care am remarcat frec
ventele învăluiri ale „lateralilor" Gyorfl 
(in special) șj Manciu, „ll“-le brașovean 
a probat incă o dată realele sale dispo
nibilități, „cota" lor fiind peste locul ac
tual din clasament.

Arbitrul L Ferenczi (Timișoara) a con
dus foarte bine.

Mezel — GYORFI, Panache, 
Lungu, MANCIU — Gheorghe (min. S0 
Eremla; min. 78 Roșu), Ghileanu, DRA
GAN — BERTEANU, Chloreanu, BRAȘO
VEANUL

GAZ metan: SZEBIN — Solomon. 
HARBADA, Moș, Aloman — Ologu (min. 
88 Langa), Tenghea, PREDATU, Fătan 
(min. 78 Kallo) — Tiglariu, Pustal.

Adrian VASILESCU

La reluare, reșițenii ies hotărtt la atac 
ți, in min. 51, Bălean este faultat in su
prafața de IC m: penalty! Execută puter
nic și precis IRIMIA, restabilind egalita
tea pe tabela de marcaj. In continuare, 
ambele echipe desfășoară un joc prudent, 
se fac cîteva schimbări de jucători, pînă 
In final consemnînd mal deosebită faza 
din min. 88, cînd același Kulcsar, de la 
25 m, șutează cu boltă, portarul Sudlă 
este depășit, dar mingea lovește bara.

Arbitrul Gh. Totb (Alud) a condus 
foarte bine.

GLORIA: Sucilă — Mesztrich, Mal ache, 
Mltar, Panescu — IRIMIA (min. 78 Mar
că), Croltoru, TRIFAN (min. 60 Beloescu). 
DOSA — Bălan, Ciocan.

F.C. BIHOR: Lăzărescu — Borza, BIS- 
ZOK, Bruchental, Baba — CIOCAN, He 
(min. 70 Brumaru), Mureșan, Drăgliici, 
(min. 81 Sztrîmbei) — GEORGESCU, 
KULCSAR.

Alexandru POPESCU

LA TURDA, DEMNITATEA ÎNVINSULUI...
F.C.M. DINAMO DELTA TULCEA - 

UNIREA FOCȘANI 3-0 (2-0)
Zona „nisipurilor mișcătoare** în care 

se află echipa din Tulcea a făcut ca 
partida cu Unirea Focșani să aibă o im
portanță deosebită. Așa se explică faptul 
că, de la începutul partidei, tulcenii ata
că, dorind să înscrie cît mal repede, 
fapt realizat în min. 6, cînd Iftodi exe
cută de pe partea dreaptă un corner pînă 
la MAȘCU și acesta înscrie, cu capul, 
1—0. Atacurile permanente la poarta lui 
Paraschiv nu au însă luciditatea fructifi
cării numeroaselor ocazii avute de echi
pa de la porțile Deltei. Unirea — echipă 
cu mulți tineri în teren — stopează atacu
rile permanente, dar nu prea inspirate 
ale gazdelor șl, pe contraatac, pune de
seori în pericol poarta apărată de Das- 
călu. Totuși, IAMANDI fructifică una din 
numeroasele ocazii la o pasă a lui If
todi și, în min. 36, ridică scorul la 2—0.

La reluare, același aspect al partidei. 
Atacuri permanente ale tulcenilor, care 
se soldează în min. 55 cu un frumos gol 
înscris de MAȘCU, dar și cu ratări, une
le incredibile, cum au fost cele din mi
nutele 63 și 85, cînd Iamandi, singur eu 
portarul, nu-1 învinge pe ultimul apără
tor al oaspeților.

A arbitrat foarte bine C. Sorescu (Pi
tești) .

DINAMO DELTA: Dascălu — Rusu, IU- 
SEIN, Pîrlogea, Dinescu — MAȘCU, NE* 
DELCU, Iftodi (min. 74 Cucerencuj —» 
Iordache, Iamandi, ȘACU (min. 46 Pa
raschiv) .

UNIREA: Paraschiv (min. 50 Savin) — 
BABALIC, Lupu, POSMAC, Burea — 
BRUTARU, Alexandru, Popescu, Dragu 
— Baba, Chiriță (min. 46 Feraru).

Gheorghe BALAȘ A

CHIOREANU, UN CAMPION AL RATĂRILOR 
I.C.I.M. BRAȘOV - GAZ METAN MEDIAS 

1-0 (1-0)
La prima vedere, partida I.C.I.M. Bra

șov — Gaz Metan Mediaș părea a fi o 
întîlnire liniștită, de mijlocul clasamen
tului, cu o favorită aproape certă, echi
pa locală. Dar, in ultimul minut, funda
șul oaspeților, Solomon, ar fi putut in
firma calculul hîrtiei, cu o remiză in ex
tremis, însă a șutat slab, după o cursă 
impetuoasă. Un gol care ar fi confirmat, 
Încă o dată, unul dintre marile adevă
ruri ale fotbalului, acela că ratările se 
răzbună. Șl cel care ar fi fost „pus la 
zid" nu era altul decît „vîrful" brașovean 
CHIOREANU, un campion detașat al 
imenselor situații de gol irosite (min. 13, 
30, 43, 15, 70, 71 și 86), care, însă, au fost 
„compensate" de golul său, din min. 13, 
cind a fructificat, cu capul, centrarea lui 
Manciu, la o lovitură liberă. Printre cei
lalți „vinovați", în primul rînd portarul 
oaspeților, Szebln, care a avut cîteva in
tervenții magnifice (min. 14 — la „bom
ba" lui Berteanu, min. 54 — la violentul 
șut al lui Gyorfi, min. 75 — paradă cu 
piciorul la „ghiuleaua" lui Berteanu). 
Ceea ce conferă o caracteristică clară 
partidei: o superioritate evidentă a ele
vilor tînărului și talentatului antrenor 
Paul Enaehe, jocul avînd aproape per
manent un sens unic (raportul șuturilor: 
24—5; pe poartă: 12—1). Cu un variat re-

TOIUȘI, JOC ECHILIBRAT
SPORTUL MUNCITORESC CARACAL - 

JIUL PETROȘANI 3-0 (1-0)
Cu spectrul retrogradării in față, Spor

it: 1 Muncitoresc Caracal a abordat cu 
muMă teamă meciul cu Jiul. Partida a 
plăcut celor aproximativ 8 000 de specta
tori, deși in primele 30 de minute ale 
meciului s-a jucat prudent de ambele 
părți. In min. 30, Stan, scăpat de sub 
supravegherea fundașilor petroșeneni, 
n-a mai putut fi oprit dectt prin fault de 
Bălan, penaltyul, just acordat, fiind 
transformat de PLOTOAGA. Oaspeții, 
deși lipsiți de aportul a trei titulari 
•SLasconi, Timofte și Dianu), au dominat 
mijlocul terenului, unde Stana și-a servit 
eu multe mingi utile coechipierii șl de 
aici au rezultat destule faze frumoase șl 
periculoase ia poarta Iul Mincă, rezol
vate insă cu brio de apărarea forma
ției din Caracal.

După pauză, aspectul jocului se men
ține același, adică echilibrat și plăcut 
ochMul, dar in min. 55 cel din Caracal 
reușesc desprinderea : Bărbulescu ia • 
acțiune pe cont propriu, pătrunde in 
careu, Cristea ii faultează clar ți 
ANTON execută impecabil lovitura de 
la 11 m. Descătușate, parcă, de povara 
celor două puncte puse in joc, gazdele 
insistă mai mult Și, in mia. 70, ANTON 
pecetluiește scorul final, eu un țut sec 
de la 14 m. Ftaiaiul partidei ti remarcă 
pe Racolțea la șuiturile lud Moraru (prin. 
80) și Mogoșaou (min. 83).

Ariritrutl V. Banu (Ploiești) a condus 
foarte bine.

SPORTUL MUNCITORESC : Mincă — 
MOGOȘANU, Dicuiț, FLORICEL, Matei — 
Pătru (Imin. 63 Moranu), Popa, ANTON — 
Răducu (imin. 38 BĂRBULESCU), Stan, 
PLOTOAGA.

JIUL : RACOLȚEA — CEACUSTA, Cris
tea, Băilain, Dodii — STANA, Florescu 
(min 55 Codescu), Krautil — B. Po
pescu, MOROMETE, BĂLTARU.

Pavel PEANA

UN PUNCT IMPORTANT PENTRU OASPEȚI
GLORIA REȘIȚA - F.C. BIHOR 

2-2 (1-2)
Miza meciului era foarte mare pentru 

ambele echipe. A rezultat un meci ten
sionat, dar sportiv, în care cele două 
formații și-au etalat tactica de joe nece
sară scopului propus. In min. 28 se pro
duce deschiderea scorului: Dosa recupe
rează o minge în atac, trece de doi ad
versari, centrează înapoi la TRIFAN, 
care, de la 30 m, cu un șut puternic și 
bine plasat, la „vinclu**, catapultează min
gea în poarta lui Lăzărescu: 1—0. Nu
trec decît două minute și, în min. 30, pe 
contraatac, o combinație frumoasă Kulc
sar — Georgescu îl găsește la marginea 
careului reșițean de 16 m pe CIOCAN 
care, cu un șut plasat, îl învinge pe Su
cilă: 1—1. tn min. 32 bihorenii atacă prin 
KULCSAR. Acesta intră cu mingea 
careu, portarul gazdelor îi iese în 
tîmpinare, dar, mai rapid, jucătorul 
F.C. Bihor trimite mingea pe lîngă 
plasat, modificînd tabela de marcaj 
favoarea oaspeților: 1—2.

în 
in- 
lui 
el,
in

STICLA ARIEȘUL - METALUL BOCȘA 
0-1 (0-1)

Am fost la Turda la meciul cu Gloria 
Bistrița, cind Arieșul a jucat bine, dar 
a pierdut (0—2). Dezamăgire, desigur, 
Turdenil au cîștigat apoi la Sighet șl 
frunțile s-au descrețit. Duminică am re
venit la Turda și am urmărit altă parti
dă, cu Metalul Bocșa, recenta învingă
toare a Gloriei Bistrița. Din nou, un dez- 
nodămînt amar pentru turdeni: Metalul 
a elștigat eu 1—0 tocmai în momentul 
cind Arieșul se considera scăpată de re
trogradare. A fost un meci frumos, cu
rat, eare ar putea fi dat exemplu pentru 
multe divizionare B. Un stadion pe ear« 
iți face plăcere să poposești, un public 
numeros (aproape 15 000), sportiv ți bun 
cunoscător, darnic in aplauze și pentru 
oaspeți, eare au învins prlntr-un gol ex
celent — șut violent al Iul NEAGU, de 
la S de metri, la „păianjen" (min. 44). In 
rfndurile Metalului am revăzut multi 
foști divizionari A, ea Roșea, Jacotă, Ot>~ 
man, Plăvițiu, Portic, conduși antre
norul L Tilihoi, craioveanul de pînă mal 
ieri. Arieșul a dominat, dar unii dintre 
echipierii săi s-au jucat eu ocaziile șl 
printre aceștia, surprinzător, și cel mal 
buni, adică Rațiu și Rus I, care au ra
tat cu surprinzătoare seninătate ehiar șt 
de la 6 metri. Am văzut însă efi ți te 
asemenea momente grele, cînd retrogra
darea e pe aproape, s-a jucat deschis, 
curat, SPORTIV. Da, la Turda se poate 
juca fotbal și eu atît mai mari sint re
gretele că echipa s-ar putea întoarce ta 
Divizia C. Iată de ce remarcăm tacă 
o dată demnitatea cu eare turdenil au 
primit această Înfrîngere.

Arbitrul șt. Costine (Șiret) a condus te 
general bine.

STICLA ARIEȘUL: Moraru — Gherman, 
Tehei, LUDUȘAN, Cocan — Moldovan 
(min. 48 Sonica), Feșnle, RUS II — RAȘ
CA (min. 58 Ciocan), Rus L Rațiu.

METALUL: ROȘCA — Sandu, JACOTA, 
Sculici, Laloș — NEAGU (min. 84 Banu), 
Dogan, Porție — OTIMAN, Plăvițiu, MA
RIAN (min. 58 Talpeș).

Constantin ALEXE

SELECȚIE
LA VIITORUL BISTRIȚA

Centrul olimpic Viitorul Bistrița 
organizează în zilele de 15, 15, n 
și 18 iunie a.c., începînd de la 
ora 10, pe terenul Progresul din 
Bistrița, o acțiune de selecție pen
tru jucătorii, legitimați și nele 
timați, născuți în anii 1971 
1 august) >72—’73—’74 ți 
acord de transfer.

Elevii admiși ' 
neficia de ci 
în munic 
mas,*



TURNEUL DE ȘAH D'N POLONIA
VARȘOVIA, 14 (Agerpres). 

tn turneul internațional, femi
nin de șah de la Piotrkow Tri- 
bunalski, după cinci runde, în 
fruntea clasamentului se află 
maestra Bojena Kaczorowska 
(Polonia), cu 4 puncte, urmată 
de sovieticele Zaițeva și Lel-

ciuk 3 puncte, Gabriela Olă- 
rașu-Stanciu (România) 2,5 punc
te etc. în runda a 4-a, Stan- 
ciu a remizat cu pjloneza 
Szmacinska, iar în cea de-a 
cincea a împărțit punctul cu 
Elisabeta Polihroniade.

COMPETIȚIE DE LUPTE LIBERE 
IH R.P.O. COREEANĂ

PHENIAN, 14 (Agerpres). La 
Palatul sporturilor din Phe
nian s-a desfășurat un turneu 
internațional de lupte libere, 
care a reunit sportivi din șap-

Fișier

RfCOROOlll CARI NU MAI SURPRIND PI NIMINI
Performanțe la care, nu eu 

prea multă vreme în urmă, ne 
gîndeam ca la ceva de domeniul 
fanteziei au devenit, iată, dacă 
nu chiar rezultate eurente, ori
cum niște cifre care nu mai sur
prind pe nimeni. Avem ta ve
dere, în primul rînd, noul re
cord mondial la săritura cu pră
jina al. acestui fenomenal atlet 
care este sovieticul Serghel Bub
ka. La nici un an după ce iz
butise, la Praga, să stabilească 
(cu 8,03 m) al treilea său re
cord mondial, dincolo de I m, 
tnălțime eare, deocamdată, fi 
este accesibilă doar lui, tot ta 
Cehoslovacia, dar la Bratislava, 
Serghei a mal adăugat acum doi 
centimetri performanței sale ma
xime: 6,05 m. în fapt, concursul 
da joi, de la Bratislava, a în
semnat doar trei sărituri ale Iul 
Bubka: la 5,70 m, la 5,90 m șl la 
8,05 m. Specialiștii prezențl la 
concurs afirmă însă că la 6,03 m 
campionul lumii a trecut eu vă
dit* ușurință, avînd o rezervă 
de clțiva centimetri.

Serghei Bubka a devenit sări
lor cu prăjina în 1475, cînd a ob
ținut un rezultat de 3,74 m. 
Alunei, dar șl peste șapte ani, 
nimeni n-ar fi crezut că acest 
ttaăr (născut Ia 4 decembrie 1953, 
ta Voroșilovgrad, ta R.S.S. Ucrai
neană) ar piutea deveni record
manul lumii, deoarece rezultate
le sale erau puțin semnificative: 
8,90 tn la 1976, ~
1.4* m I", _
4.14 tn — 1080, 5,4# m — 1481, 5,33 
m — 1083. In 1983, printr-o feri
și** Inspirație, este selecționat 
tn Iotul pentru „mondialele" de 
la Helsinki și devine campion al 
lumii, eu 5,74 m. In 1984 reali
zează, la Bratislava (26 mat), 
primul său record mondial, eu 
5,65 m, dar pînă la sfîrșitul se
zonului mal sare 5,88 m la Pa
ris, 5,90 m la Londra și 5,94 m 
la Roma. Din 1985 a început era 
lui șase metri: 6,00 m la Paris, 
8,8* la Moscova în 1986 șl 6,03 m 
la Praga, în 1937, iar acum 6,05 
<n. Intr-un astfel de ritm este 
Hresc să te întrebi clnd va a- 
junge Serghei Bubka la s* «1- 
cem, 6,20 m ?...

Doar două zile au trecut de la 
acest 6,05 m realizat la prăjină. 
Nici nu s-au potolit comentariile 
și lată că, Ia Leningrad, tn ea- 
drul Memorialului fraților Zna- 
menskl, se realizează o altă per
formanță de răsunet. Galina Cta- 
tlakova devine prima săritoare 
tn lungime a lumii, eu 7,53 m 
— record mondial (primul de 
peste 7,56 m), întrecînd eu 7 cen
timetri performanțele tandemu-

3,69 m — 1077,
1478, 4,80 m — 1474,

Urmare iin t>ao

mat mare, ceea oe presupune 
din partea antrenorilor și 
sportivilor noștri o pregătire 
deosebită, la capătul căreia să 
se afle, ca și în anii trecuți, 
podiumul laureaților. Despre 
disponibilitățile adversarilor 
și-au putut da seama și cu 
prilejul concursului „Europa 
Top 12“, de la Constanța, unde 
juniorii sovietici, cehoslovaci și 
englezi au arătat ce pot. Or. 
la Novi Sad nu vor fi pre- 
zenți numai aceștia.,.

Un alt aspect, legat direct 
de posibilitatea alcătuirii unor 
loturi valoroase, este și cel al 
contribuției secțiilor la promo
varea unor sportivi cu cali
tăți pentru marca performantă. 
Din cele 43 (te cluburi și aso
ciații care au prezentat spor
tivi în campionat, doar Spartac 
Stirom C.S.S. 1 București, 
C^JS. Bistrița, C.S.M. Ciuj-Na- 
poca, Juventus București, C.S.Ș. 
Metalul Km. Vilcea, Hidroteh
nica C.S.M.C.S3. Buzău, Ști
ința C.S.Ș. 2 IJPIPS Constanța 
și Universitatea A.S.A. Cra
iova au avut jucători printre 
fruntașii competiției, dar cu 
mențiunea că, și în cazul lor, 
există diferențe și nuanțe de- 
■^neglijabile, deoarece apor- 

a fost subțire. Se

Bato-

CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY 
LA JUMĂTATEA ÎNTRECERII

Partida de la Kutaisi, din
tre rugbyștii sovietici și cei 
francezi, a însemnat punctul 
terminus al turului Campiona
tului European, dotat cu Cupa 
F.I.R.A. Sportivii tării gazdă 
au învins cu 17—10, mareînd 
trei eseuri (dintre care unul 
transformat) și un drop, față 
de doar un eseu și două drop- 
uri de partea rugbyștilor fran

cezi. E drept, rugbyul francei 
a fost reprezentat la această 
întîlnire de o echipă secundă 
(intitulată A’).

în urma ac ăstui meci, clasa
mentul arată astfel :
1. Franța 4301 110-45 10
2. U.R.S.S. 4301 51-44 10
3. România 4301 49-69 10
4. Italia 4103 34-43 6
5. Spania 4004 30-73 4

ACTUALITATEA ÎN AUTOMOBILISM
te țări. Cele mai multe victo
rii le-au obținut luptătorii din 
R.P.D. Coreeană, clasați pe 
locul I la cinci categori : Li 
Zai Sig (40 kg), Kim Li Hien 
(52 kg), Li Uen II (62 kg), 
LI Mteng Bog (68 kg), Zen 
Chan Zu (74 kg). La categoria 
82 kg a cîștigat cehoslovacul 
Lubomil, iar la categoria grea 
pe primul loc s-a situat Ga- 
masskas (U.R.S.S.).

PARIS (Agerpres). Tradițio
nala cursă internațională auto
mobilistică de 24 de ore, dispu
tată pe circuitul de la Le 
Mans, a fost cîștigată de echi
pajul Jan Lemmers (Olanda) — 
Johnny Dumfries (Anglia) — 
Andy Wallace (Anglia), pe o 
mașină „Jaguar", cu o medie 
orară de 221,665 km. Pe locul 
secund s-a situat echipajul 
condus de pilotul vest-german 
Hans-Joachim Stuck („Por
sche").

MONTREAL (Agerpres). „Ma
rele Premiu” al Canadei la au
tomobilism, probă contînd pen
tru Campionatul Mondial al pi- 
loților de formula I, a fost 
cîștigată de brazilianul Ayrton 
Senna („McLaren Honda") și 
belgianul Thierry BoutSen 
(„Ford").

în clasamentul general, du
pă cinci concursuri, se menți
ne lider Alain Prost — 34 
puncte, secundat de Ayrtcn 
Senna — 24 puncte.

EUROPEAN

Galina Cistiakova

Heike Drechsler (de două 
ort, in 1984) — Jackie Joyner- 
Kersee (1987) I O astfel de per
formanță avea coapte toate con
dițiile pentru a fi obținută. Sur
priza, dacă totuși este una, este 
aceea că un asemenea record 
era așteptat, în principal, de la 
fostele deținătoare ale perfor
manței maxime și doar in mai 
mică măsură de la Galina Cls- 
tlakova, deși de cîțlva ani aceas
ta se numără, la rtndul el, prin
tre marile vedete ale probei. 
Clstiakova (născută la Ismail, la 
26 iulie 1962) a avut următoarea 
evoluție : 1973 — 3,75 m. 1974 —
4.34 m, 1975 — 4,96 m, 1976 — 5,25
m, 1477 — 5,84 m, 1978 — 6,04 m, 
1978 — 6,43 m, 1980 — 6,43 m, 

1981 — 4,37 m, 1983 — 4,43 na,
1983 (a devenit mamă), 1984 —
7.34 m, 1985 — 7,28 m, 1986 — 7,34 
m, 1987 — 7,27 m.

în 1968, eînd Viorica Viscopo- 
leanu a realizat recordul lumii, 
de 8,83 m, la Olimpiada din Me
xic, am început să ne glndlm tot 
mal serios la 7,84 m. Și acesta a 
venit în 1978. Apoi, ne-am gtndlt 
la 7,54 m șl lată trecută șt a- 
ceast* graniță. In 1488, adică 
dup* un deceniu. Ctnd se va 
sări, oare, peste 8,04 m ta lun
gime femei?

Romeo VI LARA

ență (exemplu: Autosport Sf. 
Gheorghe, Bihoreana Marghita, 
Braioonf Brăila Sta.). ci la 
unele cu „firmă", printre care 
se află majoritatea diviziona
relor A. Iată, deci, o temă 
de meditație pentru antrenori 
(și o posibilă dezbatere la a- 
propiatul curs de reciclare), 
pentru că este foarte ușor să 
critici din tribună (cum i-am 
auzit pe multi), dar, se vede, 
este cu mult mai greu să de
monstrezi contrariul, adică să 
oferi loturilor reprezentative și 
echipelor de „A" sportivi ce 
pot face față cu adevărat rigo
rilor sportului de mare perfor
manță.

Indiscutabil, nivelul actualei 
ediții a Campionatelor Națio
nale a fost mai ridicat ca al 
precedentelor, aceasta și ca 
urmare a faptului că „speran
țele” de ieri au devenit certi
tudinile de azi, cu plusul de 
valoare și experiență competi- 
țională care situează orice per
former pe scara valorilor. Exis
tența celor două centre olim
pice la nivelul fetelor și-a de
monstrat viabilitatea (poate, 
pe baza acestei experiențe, ar 
fi necesară constituirea și a 
unuia de băieți), performanțe
le realizate la nivelul tinerei 
generații ta ultimii ani fiind 
o dovadă grăitoare. Dar, să nu 
uităm, juniorii de azi vor fi 
seniorii de mîine, ceea ce im
pune nu numai un program de 
pregătire adecvat (altele fi
ind cerințele la acest nivel), 
ei Si un calendar judicios alcă

tuit, pentru că, ta prezent, din 
■|TOt punct de vedere, la se-

IERI, IN CAMPIONATUL
R. F. GERMANIA - DANEMARCA 2-0 (1-0)

Aseară, la Gelsenkirchen, In 
fața ă 70 600 de spectatori, e- 
chipa R.F. Germania a cîștigat 
cu 2—0 în fața Danemarcei, 
revanșîndu-se pentru înfrin- 
gerea suferită în fața aceleiași 
echipe, cu același scor, în tur
neul final al „Mundlaluhii" 
mexican. A fost un joc aspru, 
cu numeroase faulturi, comise 
mai ales de apărarea vest-ger- 
mană, In treimea proprie. Pe 
fondul acestui joc cenușiu,
din echipa lui Beckenbauer 
s-au detașait, într-o oareca
re măsură, jucătorii mai sub
tili — Littbarskl și Thon. Da
nezii și-au confirmat declinul
net, liderii lor de ieri — Elk- 
jaer, Laudrup și, mai ales, 
Lerby — lăsînd impresia că 
sînt epuizați după sezonul in
ternațional intercluburi. Sco
rul a fost deschis in min. * 
de KLINSMANN, care a va
lorificat o pasă a lui Voller, a- 
cesta din urmă primind un 
„cadou" din partea unui fun
daș danez. Fotbaliștii vest- 
germani ar mai fi putut ma
jora scorul (min. 15 — „bom
bă" Matthaus, min. 33 — va
leu „peste" al lui Voller, din 
situație clară, min. 80 — bară 
Mill), pentru a înscrie al doi
lea gol în min. 86, prin THON, 
cu capul, în urma unei 
rituri... atletice.

Arbitrul scoțian K. Valentine 
a condus formațiile :

R.F. GERMANIA : Immel — 
Rolff, Buchwald (min. 35 Bo- 
rowka), Herget, Brehme — 
Matthaus, Kohller, Thon, Litt- 
barski — Klinsmann, V oiler 
(mtn. 74 Mill).

DANEMARCA : Smeichell — 
Slvebaek, M. Olsen, L>. Olsen, 
I. Nielsen — Vilfort (min. 7S 
Berggreen), Lerby, Heintze, 
Laudrup (min. 65 Eriksen) — 
Poulsen, Elkjaer.

Pe scena Iul „Euro ’88 
programate astăzi două jocuri 
da mare Interes, din grupa B, 
preliminară. Este vorba de par
tidele Anglia — Olanda, la 
Dilsseldorf, la 18,15 șl irlanda — 
U.R.S.S., la Hanovra, la ora 21,t5 
(ora Bucureștiului).

înaintea acestor jocuri, clasa
mentul grupei “
1. Irlanda

U.R.S.S. •
3. Anglia 

Olanda
După cum 

nesc, între ele, Învingătoarele d» 
la sfîrșitul săptămînli trecute șl 
învinsele lor.

Mîine este zt de pauză

B este următorul:
1—0 3
1—0 1
0—1 0
0—1 0
înttl-
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ITALIA - SPANIA 1-0 (0-0)
Aseară, ta Frankfurt pe Main, eu 1—0 (0—0). A marcat VIALIJ 

echipa Italiei a Învins Spania (min. 74).
• Campionatul Iugoslaviei a fost cîștigat la actuala ediție de echipa 

Steaua Roșie Belgrad, cu 4S de puncte, urmată în clasamentul final 
de formațiile Partizan Belgrad 44 puncte și Velez Mostar 42 puncte. 
Rezultate din ultima etapă : Zeleznlclar Sarajevo — Sloboda Tuzla 
3—3 ; Rijeka — F. C. Sarajevo 3—1 ; Partizan Belgrad — Buducnost
3— 4 ; Dinamo Zagreb — Vojvodlna Novl Sad 5—4 ; Radnickl Niș — 
Velez Mostar 3—1 ; Pristina — Cellk Zenlca 2—3 ; Hajduk Split — 
Vardar Skoplje 4—4 ; Sutjeska — Steaua Roșie Belgrad 2—2 ; Osijek — 
Rad Belgrad 3—2.
• Turneul internațional pentru tineret de la Toulon (Franța) a fost 

cîștigat de selecționata Franței, care a învins în finală, cu scorul de
4— 3 (după prelungiri), echipa Angliei. La încheierea timpului regula
mentar de joc scorul a fost egal : 3—3. In partida pentru locurile 3—4. 
reprezentativa Bulgariei a întrecut cu 5—4 (după executarea lovituri
lor de la 11 m) selecționata U.R.S.S.

niori există nevoia unor îmbu
nătățiri, deoarece concursul ta 
sine reprezintă una din ma
rile posibilități de creștere va
lorică.

Așadar, actuala ediție a „na
ționalelor" de juniori s-a con
stituit într-un bun prilej de 
evaluare a potențialului actual 
și de corectare a planurilor de 
pregătire, astfel ca sezonul 
Internațional să continue cu 
același sucoes cu care a inoeput.

rT

i'iiAGA. Președintele 
miletului Internaționali Olim
pic. Juan Antonio Samaranch, 
a aoceptat să-și prezinte co
lecția sa de timbre la aioro- 
plata expoziție filatelică In
ternațională, ce va avea loc 
la Fraga, în luna august.

Cunoscut ca un pasionat fi- 
lateliist, J. A. Samaranch po
sedă o colecție bazată în ex
clusivitate pe teme olimpice.

ZURICH. Elvețianul Ilans 
Schmidt (in virsU de 54 de 
ani), ou ambele picioare am
putate, a realizat, recent, o 
extraordinară perfomma ntii 
sportivă, reușind să parcui-gă 
înot distanța de 104 km in 
35 de ore !

H. Schmidl a donat premiul 
obținut fondului de ajutorare 
pentru handicapați! fizic.

PARIS. Tenismanul suedez 
Mats Wiilanider șl-a consolidat 
poziția de lider In clasamen
tul general aii „Marelui Pre
miu", tolaMzînd in prezent 
3 573 puncte. II urmează ame
ricanul Andre Agassi 
puncte, suedezul Ștefan 
berg 2 234 puncte, 
slovacul Ivan Leradn 
puncte, vest-german'ult 
Becker 2 038 puncte și 
oezul Yannick Noah 
puncte.

2 430 
Ed- 

ceho-
2 108

Boris 
fran-

1 880

«i

«
■<

a
■
■
I

Ml

■i

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • In ultima zi a 

concursului de la Leningrad, 
sprintera sovietică Ludmila Kon
dratieva a cîștigat cursa de 200 m 
in 22,74, coechipiera sa Elena 
Svereva a terminat învingătoare 
la aruncarea discului, cu 71,58 m, 
iar Petra Felke (R.D. Germană) 
s-a situat pe primul loc in pro
ba de aruncarea suliței, cu 
74,02 m. Rezultate înregistrate în 
concursul masculin: 100 m: vitali 
Savin 10,15; săritură în înălțime: 
Ghenădi Avdeenko 2,32 m; trl- 
plusalt : Igor Lapșin 17,54 m ; a- 
runcarea greutății: Serghei
Smirnov 21,42 m; aruncarea cio
canului: Iurl Sedîh 83,12 m.

BASCHET • tn 
turneului pe care-1 
în Polonia, echipa masculină a 
R.P. Chineze a susținut la 
Gdansk un nou meci în compa
nia selecționatei țării gazdă. De 
data aceasta, victoria a revenit 
baschetbaliștilor polonezi cu sco
rul de 98—62 (43—29). In primul 
joc, disputat cu o zi în urmă, 
oaspeții cîștigaseră cu scorul de 
105—101.

BOX • La Leningrad s-a tn-

continuarea 
întreprinde

cheiat turneul Internațional car» 
a reunit sportivi din 15 țări, cîș- 
tlgători fiind numai pugillști din 
echipele U.R.S.S. șl Cubei. Ast
fel, in ordinea celor 13 catego
rii, de la semimuscă la super- 
grea au terminat pe primul loc 
următorii: Mahmutov, Skrabin, 
Artemiev, Kazarian, Gonzales, J. 
Hernandez, Lemus, L. Hernandez, 
Espinosa, Șanavazov, Savon, 
Prianicinlkov. • La Ravena 
(Italia), tn med pentru titlul 
mondial la categoria mijlocie 
(versiunea WBA), italianul Pa- 
trizio Calambay l-a învins la. 
puncte pe americanul Robbie 
Sims. • Americanul Roger May
weather și-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria 
superușoară (versiunea WBC), 
învingîndu-1 la puncte pe com
patriotul său Harold Brazer. Me
ciul a avut loc la Las Vegas 
(Nevada).

CICLISM * Turul Luxembur
gului s-a încheiat cu victoria ru
tierului francez Joii Pelier, ur
mat în clasamentul general de 
elvețianul Richard Trtnkler la 6 
secunde și norvegianul Januus

SCURT • PE SCURT
Kuum la 3 secunde. Ultima eta
pă, desfășurată pe un traseu în- 
sumlnd 168 km, a revenit belgi
anului Johan Capiot, 
de 4.16:06.

ÎNOT • în ultima 
cursului de la Roma, 
nul englez Adrian 
și-a adjudecat victoria In proba 
de 104 m bras, eu timpul da 
1:03,85, Italianul Giorgio Lam- 
bertl s-a clasat pe primul loc la 
100 m liber cu 51,14, iar compa
trioata sa Silvia Perși a cîștigat 
proba similară feminină in 57,80.

JUDO • In turul n al „Cupei 
Campionilor Europeni", echipa 
ACBB Paris a întrecut în de
plasare, cu scorul de 5—2, for
mația poloneză Czarnl By tom.

ȘAH • Turneul de la Novl 
Becej a fost cîștigat de maes
trul Raikdvici, cu 7,5 puncte din 
11 posibile, urmat de Gunavan, 
Milosevic!, Lazici și Dragovici 
cîte 8,5 puncte. în ultima rundă, 
Valovici a cîștigat la Nlkolicl, 
în timp ce partidele Dragovici — 
Ralkovlci șl Miranovlci — Guna
van s-au terminat remiză.

cu timpul

zi a con- 
recordma- 
Moorhouse
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