
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

50 BANI

A-

î

s-a situat pe un merituos Ioc 3 • (rosul a revenit

ntativa

„mondiale- 
toamnă. 

noștri s-a 
în partea

seniori României alcatuita
ui. M. Gheorghe (învingător și la individual), L. Țintea 

— a repurtat un frumos și meritat succes
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Campionatele Internationale de penlallon modern

0 FRUMOASĂ VICTORIE A ECHIPEI ROMÂNIEI
© Pc locul intii Id individual: MARIAN GlltORCilIt • formația noaMra de juniori

Cea de a 30-a ediție a Cam
pionatelor Internaționale ale 
P.omâniei la pentatlon modern 
s-a încheiat cu un frumos du
blu succes al pentatloniștilor 
noștri, care, la capătul unor 
dispute foarte strinse, în com
petiție cu o parte din cei mai 
buni specialiști ai momentului, 
au reușit să ocupe primul loc 
in întrecerea pe echipe,

zenți la J.O. sau la 
le“ de juniori din 
Succesul sportivilor 
conturat, mai ales, 
a doua a concursului, o contri
buție importantă

. victorie avînd-o,
Marian Gheorghe 
Țintea, dar ei au 
curs suficient de 
dați și de

această 
special, 
Lucian 

pe par- 
: secon- 

Dragoș Pătrui.

la 
in
Și 

fost i 
bine

italianului Paolo Iloato
nul întrebării pînă Ia sfirșitul 
probei de cros. Trecut în frun
tea clasamentului după înot, 
Marian Gheorghe a știut să-și 
mențină poziția, aflindu-se, 
din nou, printre cei mai buni 
și la cros, astfel că avansul 
minim care-1 avea după patru 
probe a fost substanțial îmbu
nătățit la sfn'șit, el terminind 
cu 60 p mai mult decît urmă
torul clasat, polonezul D. Kon
drat, în timp ce bulgarul N 
Arghirov a trebuit să se mul
țumească cu poziția a trc.a. 
Să notăm, de asemenea, com
portarea mereu ascendentă a 
juniorului Cornel Jsac care, 
în cele din urmă, a terminat 
printre fruntașii concursului. 
Din păcate, Lucian Țintea, a- 
flat înaintea ultimei încercări 
pe locul 3, n-a reușit să se 
mențină, coborînd patru locuri 
în ierarhia generală.

Așadar, pe o căldură canicu
lară, reprezentanții celor opt 
țări prezente la start și-au în
cercat forțele în ultima probă 
a competiției, crosul, fruntașii 
cu vădita intenție de a-și păs
tra pozițiile, out-siderii cu 
dorința de a răsturna calcule
le probabile. Vădit incomodați 
de temperatura, extrem de ri
dicată, concurenții au reușit 
să obțină, totuși, timpi destul

Emanuel FÂNTÂNEANU

timp ce Marian Gheorghe a 
cucerit trofeul în concursul 
individual. în același timp, să 
remarcăm și clasarea pe locul 
3 a reprezentativei de juniori, 
aceasta confirmînd startul ' - 
luat in acest sezon. ir'C

Așadar,
României seniori a

Marian Gheorghe. 
țintea, Dragoș Pătrui; 

ntrenor coordonator: Gheor
ghe Tomiuc — a realizat o 
prețioasă victorie, ea devan- 
sînd cu 113 p formația Polo
niei, compusă din pentatloniști 
bine cunoscuți (D. Kondrat, D. 
Godziak ș.a.), dar și pe cele 
ale Italiei, U.R.S.S. sau Bulga 
riei, toate avînd în compo
nență sportivi care vor fi pre-

ceastă omogenitate la nivelul 
de sus a fost, în fond, princi
palul atu în clasarea pe locul 
intii, caracteristică s!
P^^j&Jiiwffirtr^ârer^în această 
confruntare depășind handica
pul vîrstei, a reușit să urce, 
în final, pe poziția a treia. 
După un start mai nesigur, 
iată, începînd cu proba de tir 
și, apoi, în special prin com
portarea de la înot și 
Cornel Isac, Laurențiu 
și Bogdan Vladu au 
la rîndul lor, această 
manță meritorie.

Disputele pentru un 
podium la individual au fost, 
de asemenea, deosebit de dîr- 
ze, învingătorul stind sub sem-

(Continuare ii pag. a 4-a)

Final in Divizia A feminină de vofei

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA 
PENTRU A 3-a OARA CAMPIOANĂ 
• Au retrogradat în Divizia B echipele C.S.M. Liberta
tea Sibiu și Știința Bacău • Chimia Rm. Vîlcea s-a sal
vat la... lași • Rapid ajunge „la potou" in fruntea 
plutonului secund

Universitatea C.F.R. Craiova la al treilea titlu (consecutiv), de 
la stingă la dreapta, in rindul din spate : antrenorul principal 
Mircea Dumitrescu. Ioana Cotoranu. Carmen Titiliuc, Mi reia 
Cazangiu.. Liliana Popescu. Eugenia Cotescu si antrenorul se
cund Adrian Cotoranu : in rindul din fată : Monica Șușman, 
Mirela Zamfir, Violeta Barcan și ”Tanța Drăgoi. Foto: Eduard ENEA

Ieri a luat sfîrșit cea do a 
38-a ediție a campionatul fe
minin al Diviziei A de volei. 
Titlul de campioană a revenit 
formației Universitatea C.F.R. 
Craiova (pentru a treia oară 
consecutiy); au retrogradat Ști
ința Bacău si Libertatea Si
biu. Comentarii de la partide
le din ultima etapă:

GRUPA I VALORICĂ

FLACĂRA ROȘIE BUCU- 
REȘTJ — UNIVERSITATEA 
C.F.R. CRAIOVA 0—3 (—10,
—11. —15). Rezultatul arată o 
dispută mai strînsă... decît a 
fost în realitate. Jucătoarele 
ambelor formații, care aveau 
asigurate locurile I (Universi
tatea C.F.R. Craiova) xși III 
(Flacăra Roșie) ale campiona
tului n-au reușit sa mai joace 
la valoarea loturilor de care 
dispun, socotindu-se oarecum 
intrate în vacanță. Au încer
cat gazdele cite ceva,. însă 
craiovencele au controlat cu

siguranță partida, nepermițînd 
nimic. Chiar dacă, de pildă, în 
setul III (singurul mai fru
mos), au fost conduse cu 8—2 
și 14—11. Au evoluat mai bine: 
Nieulina Bujor, Cornelia Col- 
da. Viorica Birsășteanu (Flacă
ra), Liliana Popescu, Ioana Co
toranu, Monica Șușman, Euge
nia Cotescu (Universitatea). A 
arbitrat bine brigada: Al. Ig
nat — C. Steriade.

După încheierea partidei, ce
le două 
mijlocul 
miere.
Craiova 
trescu) a 
cretarului 
de Volei, 
tricourile 
campioane, 
(antrenor C. Stan) diplomele și 
medaliile cuvenite ocupantei 
locului III.

formații s-au aliniat la 
terenului pentru pre- 
Universitatea C.F.R. 
(antrenor M. Dumi- 
primit din partea se- 
Federației Române 
Mihaela Bulgariu, 
și medaliile de 
iar Flacăra Roșie

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)
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---—-TS^WiÂTELE MONDIALE Șl JOCURILE BALCANICE
EXAMENELE SESIUNII DE VARĂ PENTRU ATLEȚII JUNIORI

cros,
Mosor 

realizat, 
perfor-

loc pe

Zilele au trecut cu muncă 
multă’ și speranțe — îndreptă
țite sau hrănite doar cu... 
gîndul — și iată, luna iulie și-a 
început numărătoarea, 
lui Cuptor înseamnă în 
an pentru atleții juniori 
lumea întreagă examenul 
pionatelor Mondiale, iar 
tru cei din zona Balcanilor co

Jocurilor

Luna 
acest 

din 
Cam- 
pen-

locviul tradițional al 
Balcanice. Și dacă valoric vor
bind, dar și ca punct de inte
res major, întrecerea celor mai 
buni juniori și junioare din 
lume, aflată acum la. cea de a 
doua ediție (Sudbury, Canada, 
27—31 iulie), deține, firesc,

veri a fost trecut cu șue
ta Cimpulung Muscel, la 

matematică și
tei 
ces, 
limba română, 
celelalte materii. S-o vedem și 
la Sudbury, cu gardurile, sprin
tul, lungimea și celelalte probe.

Un lujer în fața ștachetei. 
Alina Astafei. proaspăta core-

ASTĂZI, START ÎN COMPETIȚIA
DE TIR DE LA BUCUREȘTI

• O reușită festivitate de deschidere a prefațat întrecerile re- 

prezentanților celor 19 țări • Organizatorii au pus computerul 

la... locul potrivit • Programul finalelor primei zile-

O dată cu festivitatea de
ieri, de Ia prînz, în cadrul că
reia reprezentanții celor ÎS
țări prezente au defilat pe
platoul central al poligonului 
bucureștean Tunari, reuniunea 
de tir de la București a fost 
oficial deschisă. Participanții 
la Campionatele internaționale

de tir ale României, Cupa ță
rilor latine și Greciei și. ia 
Trofeul Carpați la talere au e- 
fectuat, tot ieri, antrenamen
tele oficiale, cu toții declarîn- 
du-se mulțumiți de condițiile 
generale de întrecere pe care 
le oferă bătrinul si totuși me
reu tînărul poligon bucureștean.

In această idee, organizatorii 
— C.N.E.F.iJ. și Federația Ro
mână de specialitate — au a- 
sigurat' computerizarea totală 
a competiției și a rezultatelor, 
fapt care, deși nu constituie o 
premieră, oferă întrecerilor un 
caracter de modernitate. De 
altfel, nici o competiție inter
națională de tir care se res
pectă nu mai poate fi organi-

Radu TIM3FTE
Pentru Ionica Domnițeanu. campioana 
re, primul examen al verii a 
„mondialele".

heptatlonistelor junica- 
fost Bacalaureatul. Urmează 

Foto : Eduard ENEA
(Continuare în pag. a 4-a) prioritatea, concursul balcanic 

juvenil (Alexandropolis, Gre
cia, 9—10 iulie) este, cronolo
gic, primul. Așa incit la Po
iana Brașov i-am regăsit acum, 
în timpul vacanței școlare, pe 
toți candidații la locurile lo
tului reprezentativ, sub supia- 
vegherea atentă și exigentă 
(fără catalog și note!) a ,pro- 
fesorilor“ lor de atletism, de 
la cluburi, de la lot. de la Fe
derație. De fapt nu erau chiar 
toți în ziua de început a aces
tei săptămîni. cîțiva, printre 
cane și campioana heptatlonis
telor, Ionica Domnițeanu, a- 
flîndu-se pe drumul (victo
rios !) de întoarcere de la sus
ținerea examenului de baca
laureat. Așadar, pentru Ionica 
Domnițeanu. candidată autori
zată la podiumul .mondiale
lor", primul examen al aces-

cordmană mondială a junioa
relor săritoare în înălțime, pri
vea de lă... înălțime ștacheta, 
asistată de antrenorul oi Con
stantin Dumitrescu. Ce-i drept, 
nu la 1,97 m, acolo unde a 
urcat de curind. la .In'err.a- 
ționalele" României. r« . 
lumii (conform planificării a- 
cestui sezon !), ci mult m 
pentru că in programa: z. •- 
figurau numai săriturile d. P- 
loc, fără elan cele care ■ 
că exact forța și coord 
mișcărilor. Acest ev-.
poate fi lesne comparat <3 
grad de solicitare. cu 
care folosește halterei.-- 
de părere antrenorul ’ " --
pioanei mondiale dc

Paul SLĂVESCU

(Continuare m p-i



PETROLIȘTII DIN IANCA
ÎNDRĂGESC NU NUMAI FOTBALUL

• Un stadion cu ga-• Entuziaste întreceri sub egida Daciadei 
zon de „A* • O mare familie de asociații sportive

constituit punctul de plecare în 
retur, cînd au fost înlocuiți — 
din mers — 8 foști titulari, cu 
fotbaliști din categorii infe
rioare sau din propria pepinie
ră — Liceul industrial de pe
trol din Ianca.

Returul a găsit această for
mație cu un mare minus de 
puncte, retrogradarea neputînd 
ti evitată. Echipa are, însă, de 
citeva luni, un nou și ambi
țios antrenor, pe Octavian Sto- 
ian, precum ți un lot tînăr 
(portarul Ștefan Nicolov — 19 
ani, fundașii Viorel Cosma — 
20, Vasile Brăteanu — 20. mij
locașii Viorel Ciucașu — 17, 
Marin Radu — 16, atacanți! 
Nicolae Nehoianu — 21, Costel 
Tănase — 21 și alții), care a 
trecut prin „purgatoriul** eșa
lonului secund, ceea ce înseam
nă foarte mult în creșterea 
oricărui fotbalist.

Am asistat — nu de mult — 
la partida susținută pe stadio
nul din Ianca de petroliști eu 
fosta divizionară A, Gloria Bu
zău, în care localnicii au con
dus pînă în minutul 80, cu 
2—0, dar au fost egalați, în- 
tr-un singur minut, prin lipsa 
de experiență a apărătorilor. 
A fost, evident, pentru toată 
lumea că echipa gazdă și-a 
structurat, spre satisfacția în- 
focaților ei suporteri, o idee 
de joc, ceea ce ne îndreptă
țește să credem că acest „11“ 
sătesc este capabil de acumu
lări suplimentare. în- fond, și 
gîndul mărturisit al președin
telui secției de fotbal, lăcătu
șul mecanic Iancu Teodorcscu, 
vizează „un veritabil salt ca
litativ in următorul sezon, plin 
de responsabilități și pentru al 
treilea eșalon...".

...Asociația sportivă Petrolul 
Ianca mai are secții de volei, 
șah, handbal și motociclism 
(pentru iubitorii sportului cu 
motor amenajîndu-se lingă 
stadion, ’o cochetă arenă de 

, dirt-track). In același ismp, în
toarcerea acasă a petroliștilor 
va reîntregi familia asociați
ilor sportive din satele I’lopu, 
Perișoru, Oprișănești, Tîrlele

De cîțiva ani, echipa Petro
lul joacă un rol important în 
aria fotbalului județului Brăila. 
Vara lui ’87 a reprezentat una 
din filele cele mai frumoase 
ale istoriei acestei formații să
tești, aprecierea pornind de la 
cî^tigarea seriei a treia a Di
viziei ”0. • De ce, după pro
movarea în cel de al doilea e- 
șalon, Petrolul Ianca a deve
nit., Petrolul Brăila 7 
întrebat pe tînărul ing. 
Ivan, președintele 
sportive, 
puns i. 
aparținut întotdeauna

l-am 
_ Dinu 

'j asociației 
„De drept, ne-a răs- 

interlocutorul, echipa a 
______ ■_ ■ ___ s Schelei 

Petroliere din Brăila, dar, de 
fapt, ea a fost rodul Brigăzii 
de producție Oprișănești și a 
petroliștilor din celelalte sate 
aflate in zona teritorial-admi- 
nistrativă a comunei Ianca. De 
altfel, toate meciurile din 
campionatul județean și apoi 
cele din Divizia C le-am sus
ținut pe terenul din Ianca. 
Noua condiție a echipei care 
— sincer să fiu — era invi
diată de alte centre cu tra
diție și cu posibilități mal 
mari, ne-a determinat să ne 
adunăm toate forțele pentru a 
ne confrunta cu obligațiile spo
rite ale Diviziei B. La începu
tul campionatului, am jucat 
chiar pe Stadionul municipal 
din Brăila. Or, cum lotul era 
același și... minunile nu se pe
trec peste noapte, am fost per
manent in eriză de timp, cu 
riscurile și neplăcerile respec
tive. Pe fondul unor valori in
dividuale modeste s-a produs 
suita de insuccese, pericolul- 
retrogradării conturindu-se în
că din turul competiției. In a- 
ceastă situație, in retur am 
revenit... acasă, am făcut de
mersurile pe lingă conducerea 
Schelei ca să ne numim Pe
trolul Ianca. Vă rugăm să fa
ceți cuvenita modificare**.

între timp, stadionul comu
nal și-a schimbat înfățișarea. 
Acum are tribune din beton, 
un grup sanitar corespunzător 
și un gazon de... Divizia A, în 
final, proiectîndu-se aici o a- 
devărată bază sportivă cu mii . __ _ ____ . .
de locuri. Cum majoritatea -jtt-—Filiar Berleseu jf lanea’T’losali— 

tatea de reședință a comunei, 
în cadrul căreia numeroși ti
neri și vîrstnici practică spor
turile preferate. în entuziaste 
concursuri desfășurate sub e- 
gida Daciadei.

Troian IOANIȚESCU

cătorilor, depășiți de virstă. 
n-au putut să se ridice la ni
velul eșalonului secund — du
pă părerea noastră factor de
terminant în severele înfrân
geri suferite de sportivii pe
troliști — întinerirea lotului a
____________ --------------------------------------------------------------------------------

FINAL iN DIVIZIA A FEMININĂ DE VOLEI
(Urmare din pag 1}

DACIA PITEȘTI — FARUL 
CONSTANTA 3—1 (2, 12, -12, 
4). Cel de al doilea joc a fost 
mai echilibrat, cu faze fru
moase create de ambele for
mații, care au satisfăcut asis
tența. Cei doi antrenori au fo
losit în sextetele lor întregul 
efectiv de jucătoare. Dintre ele 
s-au remarcat: Mihaela Ma
rian, Claudia Tătucu, Cristina 
Buznosu la învingătoare, res
pectiv Mirela Sardac Gunioară) 
și Natalia Grigoraș. Arbitri : D. 
Liviu și S. Marian (Hie FE- 
ȚEANU, coresp.).

C.S.U. RAPID GALATI — 
DINAMO BUCUREȘTI 3—1 
(-14, 11,6, 8). Gălățencele și-au 
luat revanșa asupra vicecam- 
pioanelor pentru înfrîngerea 
de miercuri, terminind sezonul 
cu o victorie. Studentele au 
pierdut primul set, reușind, to
tuși. o spectaculoasă revenire 
de la 1—11 la... egal 14. După 
aceasta, verva in joc a Danie
lei Dinică și Ilenei Berdilă a 
făcut ca următoarele 3 seturi 
să fie adjudecate fără probleme 
de elevele antrenorului Tr. 
Vîlsan. De la gazde s-au mai 
remarcat Emilia Nedelcu și 
Violeta Vuc, iar de la oaspete 
Mirela Popa și Cristina Pîrv. 
Arbitri: C. Mircea si D. Blaha 
(S. NICOLESCU, coresp).

GRUPA A H-a VALORICA
PENICILINA IAȘI — CHI

MIA RM. VILCEA 1—3 (-9, 9, 
-13, -9). Echipa oaspete și-a 
jucat ultima șansă de a mai 
rămîne în „A“, reușind victo
ria ! După ce gazdele au ega
lat situația la seturi (1—1), se 
părea că vor cîștiga ca și în 
ziua precedentă. Dar, după ce 
au condus cu 9—2 în setul 3, 
au cedat inițiativa vîlcen.celo.r, 
care au realizat mai întîi 5 
puncte consecutiv, apoi au ega

lat la 13 și s-au desprins în 
final. In setul 4, Chimia con
duce cu 4—0, iar de la 
7—7 sprintează spre victo
rie. La învingătoare, sex
tetul Marilena Dubinciuc, 
Dorina Pavel, Aurelia Zabara, 
Camelia Iliescu, Vo’odea Ce- 
buc, Viorica Șerban s-a evi
dențiat in corpoie, în timp ce 
la ieșence (lipsite de aportul 
Tatianei Popa) au ieșit în evi
dență doar Gabriela Copcea 
și Aurelia Preda. Arbitri: FI. 
Scorțaru — M. Stamate (Al. 
NOUR, coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — C.S.M. 
LIBERTATEA SIBIU 0—3 
(—10, —10, —10). Sibiencele
și-au apărat cu ardoare șansa 
de rămînere în prima divizie 
(în speranța unei victorii a 
ieșencelor cu vîlceneele), sex
tetul său, Ottilia Szentkovics, 
Mirela Nistor, Liliana Șerban, 
Anca Mocanu, Anca Nistor și 
Carmen Nicolae, făcînd mare 
risipă de energie. La gazde 
s-au detașat Loredana Polo- 
coșeri și Cristina Voiculcseu. 
Arbitri: V. Valentin — M. Ni- 
tă (L. MANDLER. coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — OLT- 
CIT CRAIOVA 3—0 (2, 2, 5). 
In numai 44 de minute au rea
lizat rapidistele victoria! Cra- 
iovencele au intrat mai devre
me în... vacanță. Cele mai bu
ne la învingătoare au fost Da
niela Buhlea. Cristina Anton 
și Dumitra Dima (Nico’ae TO- 
KACEK, coresp.).

CLASAMENT FINAL
1. UNIV. CFR 30 27 3 83:20 57
2. Dinamo 30 20 10 69 :43 50
3. FI. Roșie 30 14 16 57:52 44
4. Dacia 30 14 16 51:67 44
5. Farul 30 8 22 30 :73 38
6. CSU Rapid 30 7 23 36 î71 37

7. Rapid 30 19 11 70:45 49
8. Oltcit 30 19 11 67:50 49
9. Penicilina 30 18 12 63 :48 48

10. Chimia 30 16 14 59 :54 46
11. CSM Libert. 30 16 14 53:50 46
12. Știința 30 2 28 21:86 32

IlIDROHIINltă IAȘI-
Miercuri după-amiază, în 

„Parcul Copilului** din Capitală, 
intr-un ultim meci oficial al 
sezonului de rugby. Hidroteh
nica Iași a întrecut pe C.F.R. 
Pașcani cu 18—7 (10—3). Parti
da a fost importantă, deoarece 
urma să desemneze și cea de 
a patra echipă care. începînd 
din toamnă, ya juca în Divi
zia A (seria a II-a). Cîștigînd, 
Hidrotehnica s-a alăturat — 
după o existență de doar doi 
ani (!) — celorlalte trei promo
vate, Petrochimistul Pitești, 
C.F.R. Constanța și C.F.R. Bra
șov. Succesul rugbyștilor ie
șeni, antrenați de prof. Pavel 
Vizitiu Și Traian Vezeteu, este 
incontestabil, ei dominînd par
tida amintită de la un cap la 
altul, mai ales printr-o supe-

C.f.R. PAȘCANI 18-7
rioară organizare a jocului în 
teren. Au marcat pentru învin
gători Grădinarii 3 eseuri (dar 
fazele le-a creat, cu deosebire, 
cealaltă aripă, Floreă), Bosîn- 
ceanu drop și Roșu Lp. învin
șii au concretizat prin Gonti- 
neac eseu și Popa l.p. Iată, de 
altfel, formația prezentată de 
Hidrotehnica: Popa — Florea, 
Roșu, Manolache, Grădinaru — 
Bosînceanu, Paraschiv — Ar
hip, Asaftei, Aștefănoaie — 
Copaci, Samoilă — Gingă, Cu- 
cutganu, Botezatu. Au mai ju
cat: Roșea și Costandache. In- 
tîlnirea a fost condusă corect 
de o brigadă bucureșteană, a- 
vlndu-I la centru pe G. Pe
trescu, ajutat la cele două tu
șe de M. Paraschivescu si P. 
Barbu. (D.C.)

De duminică, la Galați

„CUPA DUNĂRII44 LA TENIS
în perioada 3—10 iulie, o- 

rașul Galați va găzdui tradițio
nalul concurs de tenis dotat 
cu „Cupa Dunării". După cum 
se știe, „sportul alb** gălățean 
a dat țării mai multe „nume**, 
dintre care la loe de frunte 
se situează frații Tudorel șl 
Marin Bădin. C.J.E.F.S. Galați, 
prin comisia sa de tenis, speră 
ca, prin organizarea acestei în

treceri, ca și a altora, să cul
tive dragostea copiilor pentru 
jocul cu mingea și racheta.

Concursul, rezervat tuturor 
categoriilor de vîrstă — copii, 
juniori și seniori —, se va des
fășura pe mai multe baze spor
tive : CSM, „Constructorul" 
IACMRSG, 1UGCG, ABS, AS 
, Dacia**, IJGCL, Centrul Na
țional Olimpic și AS Voința.

UNIVERSITATEA C.S.S.>
Centru baschetbalistic de 

tradiție, cu rezultate remarca
bile la nivelul tuturor eșaloa
nelor, municipiul Cluj-Napo- 
ca se mândrește în ultimii ani 
mai mult cu rezultatele fete
lor, elevele antrenorilor Nieo" 
lac Martin și Horia Pop, ade
vărate colecționare de titluri 
naționale la senioare, junioare 
și cadete, devansîndu-i cate
goric pe băieți. Dar iată, ca 
O tresărire de orgoliu, cei ce 
se ocupă de baschetul mascu
lin pe malul Someșului au ob
ținut în acest an rezultate 
care anunță ieșirea din ano
nimat, dorința mărturisită de 
a readuce această disciplină 
sportivă, cu o largă audiență 
.la public, pe pozițiile onoran
te ocupate cu ani în urmă de 
baschetbaliștii clujeni. După un 
an în divizia secundă, echipa 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
„Metalul Roșu" Cluj-Napoca 
revine pe prima scenă baschet- 
balistică a țării, în urma unei 
comportări bune în campiona
tul recent încheiat și a marii 
ambiții și puterii de luptă de
monstrate în turneul final des
fășurat la Tg. Mureș.

Iată și jucătorii care ou con
tribuit la promovarea echipei: 
Marius Crăciun — căpitanul 
echipei (35 de ani — 2,04 m), 
Vasile Cercel (19 — 1,97). Io-
neluș Mureșan (30 — 1,90),
Micloș Farcaș (22 — 1.92),
Horia Gcomolean (20 — 1.94),
Fiorin Hnat (21 — 1,80), Că
lin Meșter (21 — 1,81), Ștefan
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și intronînd 
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tică și ater 
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excelenta c 
Viitorul (di 
Donea), cu 
Moraru, un 
seriei, a căt 
de asemene 
clasîndu-se 
ția din ace 
tului Nație 
Antrenorul 
meritul de 
crescut pe 
Mureșan (2, 
ta cadeților 
ani de bast 
baritului să 
vidente call 

Condiții d 
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Intreprinder 
datorită în : 
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înseninări DINCOLO DE O VITRINĂ CU TROFEE
Vitrinele sînt, cum foarte 

plastic se exprima un comen
tator al peisajului urban, ti
chii orașului, un elocvent in
dicator al bunului gust și al 
dragostei pentru frumos. Din 
acest punct de vedere,. muni
cipiul Deva s-ar număra prin
tre protagonistele unui 
național de vitrine.

Acestea fiind 
tîmplător ne-am 
a două vitrine 
trofee 
m urile 
ciației 
Deva.

, pere .despre care aveam să a- 
flăm că este uTi"!1! ■
ciației. Pereții erau, pur și sim
plu, tapetați cu zeci și sute de 
diplome, iar in rafturile ur.ei 
biblioteci, locul cărților era 
luat de tot felul de cupe și 
plachete. Am rostit cu glas 
tare, fără nici o nuanță criti
că: „Ne-aflăm, oare, intr-un 
muzeu al trofeelor sportive ?** 

Cei doi interlocutori, loan 
Pescaru și Dumitru Bărăgan, 
președintele și, respectiv, se
cretarul asociației, au zîmbit cu 
un aer de nedumerire. „Dacă 
am expune în vitrinele de-a- 
fară sau aici, înăuntru, toate 
diplomele, plachetele si cupele 
cucerite de echipele asociației 
noastre, ne-ar trebui un spa
țiu... triplu. Iar dacă i am ru
ga pe sportivii noștri 
aducă toate trofeele 
duale cucerite, ne-ar _____ _
intr-adevăr, un spațiu de mu
zeu!**, a ținut să sublinieze 
președintele Voinței Deva.

în atare condiții n-a fost de
loc greu 6ă vedem ce se as
cunde, de fapt, în spatele ace
lor trofee. loan Pescaru, pre
ședintele de aproape 20 de ani

concurs
zise, 
oprit 
încărcate 
în fond, g-ea-

Aso- 
din 

incă-

sportive;
dinspre stradă ale 
sportive Voința 

Am intrat într-o

nu m- 
in fața 

cu

să își 
indivi- 
trebui,

al asociației sportive Voința, 
parcă asta aștepta. -Intre aso
ciațiile sportive din Deva. noi. 
cei de la „Voința" ne-am si
tua, după „Explorări** și „Mi
nerul". Dar, dacă am lua in 
calcul și reușitele pe plan na
țional — în 
manță, deci 
navomodele, 
automodcic 
cui trei

sportul de perfor
ai e secțiilor de 
rachetomodele, 

aeromodele, lo- 
transforma in- 

Ioc doi pe
Și 

s-ar 
tr-un îndreptățit 
municipiu**.

Și pentru că orioe afirmație 
se cere a fi acoperită cu ar
gumente, am notat: in cadrul 
secției de navomodelism acti
vează tehnicianul minier Ga- 

țional, și colegii 
mecanic Sebestyein Attila 
fotograful Mihai Moisuc, foș 
și ei. campioni ai țării. La 
automodcle s-au impus Zoard 
Bocăniciu și Ane-Maria Ko- 
kosi, elevă. O secție puternică 
este și cea de rachetomodele, 
clasată la ediția a X-a a „Cu
pei Voința**, manifestare repu
blicană organizată și găzduită 
chiar de A.S. Voința din De
va, pe locul al treilea. 
Metalul Tîrgoviște și 
Brad. Protagoniștii
sport, Sebestyein Arpad, 
bert Diniș și Remus Diniș. Tot 
iocul trei. în aceeași competi
ție, a ocupat și echipa de ae
romodele compusă din piloții 
Simion Cîmpcan, Gheorghe 
Țineghe și Robert Diniș, plus 
juniorii Fazekas Ștefan si Ca- 
sian Gyula.

„Firește, activitatea sportivă 
nu se reduce numai la aceste 
sporturi — avea să ne declare 
Dumitru Bărăgan. Avem re
zultate bune, la nivel de ju
deț, în volei, schi, popice, te-

nis <le masă și orientare tu
ristică. Dar. trofeele, cele 
mai multe le-am cucerit la 
sporturile tehnico-aplicative". 
în spatele acestor trofee — 
mari sau mici — se ailă, fără 
doar și poate, muncă, pasiu- 
rie, dragoste pentru sport, pen
tru competiție, pentru mișcare 
și, amănunt deloc neglijabil, o 
continuă aprofundare a cunoș
tințelor tehnice, în depun a- 
cord cu interesul tot mai larg, 
pentru știință și tehnică, al ti
neretului din țara noastră.

Victor NIȚÂ
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Sudbury", mărturia 
în acest timp ochii 
lui chemau in fața 
un alt lujer de fată. __ ____
țire, mai mică (ca înălțime și 
virstă) deeit Alina, dar, după 
cum avea să-mi spună C. Du
mitrescu, la fel de talentată și 
muncitoare. Așa am cunoscut-o 
pe Cristina Nic Iau (11 ani. 
legitimată de acul trecut La 
C.S.Ș. 3 Steaua, siirind acum 
4,79 m la lungime — cu bă
taia pe dreptul" și 1.35 m la 
înălțime, „cu bătaia pe stin- 
gul“, alergind 7,03 pe 50 m). 
fiica fostului decatlonist M. 
Nicolau, deci avind in față 
mirajul înălțimii sau... bepta- 
tlonului.

Pentru Ana Pădurean. cam
pioana mondială a ilergătoa- 
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ONOREAZĂ Șl PALMARESUL CLUBURILOR"
JENEI: „UN SUCCES AL ECHIPEI NAȚIONALE

Se apropie startul in preliminariile „Mondialului
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Rep.: După cum se poate ve
dea, Emerich Jenei, dacă por
nim de la ideea că vacanța 
fotbaliștilor se încheie la 14 
iulie, înseamnă că, practic, 
pînă ia startul preliminariilor 
Campionatului Mondial, meciul 
cu echipa Bulgariei, de la So
fia (19 octombrie), ar fi mai 
puțin de o sută de zile.,,

E. J.: Așa este. Ne așteaptă _< eu> in 
echipei 
colegul 
sperăm 
cluburi 

fruntașe să aducă o contribuție 
și mai mare la edificarea re
prezentativei țării. Acum, cînd 
la orizont apare perspectiva 
„Mondialului", cea mai mare 
competiție a fotbalului, vreau 
să sper că jucătorii 
echipe, și nu numai 
pătrunși de faptul 
culorile naționale.

Rep.: Aceasta ar 
condiție ?

E. J. : Cînd spun

o perioadă dificilă și 
calitate de antrenor al 
naționale, împreună eu 
meu Cornel Drăgușin, 
ca cele două mari

celor două 
el, vor fi 
că poartă

fi singura

.perioadă 
dificilă", mă gîndesc și la pro
gramul care ne așteaptă. Așa, 
de pildă, la 5 octombrie se va 
juca manșa a doua a primului 
tur al cupelor europene. La 
19 octombrie e meciul nostru

cu Bulgaria, la Sofia... La 26 
octombrie se va juca prima 
manșă a turului doi al „euro
penelor", iar peste o altă săp- 
tămînă vine meciul cu Grecia, 
de la București, după care Iar 
vin „europenele".

Rep.: N-ar fi, totuși, o pre
mieră in fotbalul nostru a- 
ceastă „perioadă dificilă"..,

E. J. • E adevărat. Și tocmai 
de aceea, ținînd seama și de 
criza de 
mult pe ; 
de care 
nimic.

Rep. : i 
gramul ?

E- J. : Intre 
activitate la 
unele turnee.
4 august, un stagiu de antre
nament și meciuri ale „trico
lorilor", în Belgia, cu echipe 
de Divizia A. Apoi revenire 
la cluburi, pentru "campionatul 
care va începe la 20 august...

Rep. : Ar fi, deci, doar opt 
zile pentru echipa națională?

E. J. : Ar mai fi o convo
care de trei zile, 18—21 sep
tembrie, cînd sper să jucăm 
un meci amical, în deplasare, 
cu o echipă apropiată ca struc
tură de cea a Bulgariei. Poate

timp, mă bazez foarte 
munca la cluburi, fără 
nu se poate face mai

cure ar fi, deci, pro

14 și 26 iulie, 
cluburi, inclusiv 
Intre 27 iulie și

Campionatul European A, ediția 1990

Toate meciurile se vor disputa in 1989

Campionatul speranțelor

PODIUMUL EDIȚIEI ’88«a
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Prima noastră selecționată de 
juniori (antrenori Nicolae Pan- 
tea și Vasile Craila) a ratai 
în ultimele două etapa, în par
tidele cu Austria și Turcia 
(1—1 la Viena, 2—3 la Cea- 
nakkale), calificarea în faza fi
nală a Campionatului European 
A. Obiectiv care — conside
răm — putea fi realizat, derj^ 
rece lotul de ‘ 
avut în compot 
jucător!^^^*^^ ^^^drtRrcerta 

■evoluează 
primei noastre 
ce-a fost a fost, 
rii calificării au 
tul unor analize 
sperăm că ele au

jjasHTa
!hța lui cîțiva 

valoare, care 
și pe scena 
divizii Dar, 
cauzele rată- 

i făcut obiec- 
atente și să 

____ __ ___ __ i fost luate în 
considerație pentru a fi înlă
turate, deoarece, iată, a fost 
stabilit deja programul viitoa
relor preliminarii în acest 
Campionat European A, la care 
va participa selecționata de ju
niori '90. Cum se știe încă din

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea LOTO de astăzi, 

vineri, 1 iulie 1988 va avea loc în 
București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, începînd de 
la ora 15,50. Aspecte de la ope
rațiunile tragerii vor putea fi 
urmărite la radio, pe programul 
I, la ora 16,15. Numerele extrase 
vor fi repetate, pe același pro
gram, la ora 23,05, precum și a 
doua zi, sîmbătă, la ora 8,55. 
impreună cu omologarea cîștigu- 
rilor de la tragerea Loto 2 de 
duminică, 26 iunie. După efectu
area tragerii va rula un film 
artistic, la care sînt invitați să

O

iarnă, echipa noastră face par
te dintr-o grupă foarte difi
cilă, alături de selecționatele 
Spaniei, Danemarcei și, din 
nou, Austriei. Cum se prezintă 
programul meciurilor 7

10 mai: AUSTRIA^— .-wy».'
MANȚJ^*'»**' i ~
•*fliunie : ROMANIA — SPA
NIA

6 septembrie : DANEMARCA 
— ROMANIA

4 octombrie : SPANIA — RO
MANIA

1 noiembrie : ROMANIA — 
AUSTRIA

14 noiembrie : ROMANIA — 
DANEMARCA

Toate partidele selecționatei 
noastre sînt programate în a- 
nul 1989, deși turneul final al 
campionatului este prevăzut să 
se desfășoare în 1999, într-una 
dintre cele opt țări calificate.

DUMINICA
•••••••••••••

participați cu cit mai 
imulte bilete!

I

R. D. Germană, poate Ceho
slovacia...

Rep.: Intr-o convorbire pe 
care am avut-o acum două 
luni, ajunsesem la concluzia că 
meciul cu echipa Bulgariei este 
unul de mare importanță. V-ați 
referit la faptul că la ultimele 
preliminarii pentru Campiona
tul European nu ne-a fost su
ficient plus 3 la „adevăr".

E. J.: Rămîn la aceeași pă
rere. Și tocmai de aceea „tri
colorii" vor trebui să joace o- 
fensiv chiar de la ' 
meci...

Rep.: Ca unul care ați fost 
Ia turneul final din Z. Z. 
Germania, ce ne puteți spune 
despre poziția fotbalului nos
tru in raport cu cel danez, de 
pildă ?

E. J.: Nu am să cad în gre
șeala de a spune că echipa 
Danemarcei este în declin, 
ceea ce ne-ar îndreptăți să 
fim mai optimiști. Danemarca 
de la recentul turneu final al 
C.M. încheie o epocă. Sînt si
gur că Danemarca din toamna 
lui ’89 va fi o formație nouă, 
bazată pe vechea echipă olim
pică. Și mă îndoiesc că vom 
mai juca în compania lui Mor
ten Olsen, a Iul Lerby sau 
chiar a’lui F.lkjaer...

Rep. : Ne așteaptă. Intr-ade
văr, o întrecere strînsă, în care 
există, însă, și șansa locului 
doi, care ar fi un fel de baraj 
cu alte grupe.

E. J.: Asta așa este, dar a 
te baza pe șansa locului doi 
Înseamnă a te așeza pe un 
scaun fără un picior. Trebuie 
să jucăm în spirit ofensiv, fără 
a neglija, bineînțeles, apărarea. 
Totul depinde de felul în care 
echipa națională va fi spriji
nită de cluburi. Un succes al 
echipei naționale onorează și 
palmaresul cluburilor.

primul

R. F.

loan CHIRILĂ

• SELECȚIONATA DE JU
NIORI ’89 va participa, în lu
na august, la două tradiționale 
competiții. Astfel, în perioada 
1—14 august, această selecțio
nată, pregătită de antrenorii 
Cornel Jurcă și Cornel Vlad, 
se va alinia la startul Turneu
lui Prietenia, organizat, in 
acest an, de federația poloneză.

Aceeași echipă va fi prezen
tă, în perioada 20—27 august, 
la Balcaniada rezervată acestui 
eșalon, întrecere care se va 
desfășura în Iugoslavia. în ve
derea acestor acțiuni, selecțio
nata noastră de juniori se pre
gătește cu atenție în dorința 
unei cît mai bune comportări.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
participe toți cei interesați, in
trarea fiind liberă.
• Au mai rămas DOUA ZILE 

pînă la interesanta șl avantajoa
sa TRAGERE LOTO 2 de dumi
nică, 3 iulie 1988, ceea ce în
seamnă că participanții vor pu
tea să-șl valorifice din nou șan
sele importante oferite de ase
menea acțiuni. Intre altele, re
amintim de posibilitatea de a 
se ciștigă și cu NUMAI 2 NU
MERE, avantaj prin care LOTO 
2 se distinge de restul formule
lor. în ceea ce privește con
cursurile PRONOSPORT, rea-

• •••••••••••

mințim participanților că aces
tea sînt suspendate pînă Ia re
luarea campionatelor de fotbal 
folosite în concursurile noastre.
• C1ȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 24 IUNIE 1988. Cat. 
1: 1 variantă 100% — autotu
rism „Dacia 1.300“ (70.000 lei); 
cat. 2 : 7 25% a. 9.832 lei; cat. 
3: 17 a 4.048 lei; cat. 4: 52,25 
a 1.317 lei; cat. 5: 129,25 a 532 
lei; cat. 6: 310,50 a 222 lei; cat. 
X: 1.814,75 a 100 lei. Report la 
categoria 1: 96.529 lei.

LOTOO

• O NOUĂ OCAZIE 

DE A CIȘTIGA CU NU
MAI 2 NUMERE • 
TAXA DE PARTICIPARE 

ESTE UNICA, DE NU
MAI 10 LEI • ULTI
MA ZI PENTRU A 

JUCA NUMERELE FA
VORITE ESTE SÎMBA- 
TA, 2 IULIE, 

REA FIIND 

CA, 3 IULIE I

TRAGE-
DUMINI-

•••••••••••••••••••• • • • •

Campionatul speranțelor s-a 
încheiat, firește, o dată cu ul
tima etapă a Diviziei A, pen
tru că, așa cum bine 6e știe, 
regulamentul întrecerii preve
de ca partidele speranțelor să 
se desfășoare în cuplaj cu me
ciurile primelor echipe. Că ast
fel de cuplaje au existat în 
foarte puține orașe (marea 
majoritate a cluburilor încâl
cind prevederea regulamenta
ră, chiar și atunci cînd vre
mea a fost deosebit de favo
rabilă), asta este o cu totul 
altă problemă și asupra el și 
a altor realități ale acestui 
campionat vom mai avea pri
lejul să revenim. Deocamdată, 
să aruncăm o privire fugară 
asupra clasamentului final, 
pentru a evidenția buna com
portare a echipelor care s-au 
aflat mereu în prim-plan, atît 
prin rezultatele obținute, cît și 
prin evoluții unanim apreciate.

VICTORIA a cîștigat clar în
trecerea, succesul „ll“-lui pre
gătit cu migală de unul din
tre antrenorii care lucrează 
de multă vreme și cu bune 
rezultate -în sfera activității cu 
juniorii și copiii, Gheorghe 
Timar, s-a profilat în ultima 
parte a campionatului. După 
ce Dinamo — singura contra-

tre ei vor urca treptele afir
mării depline".

Pe locul secund s-a clasat 
DINAMO, formație pregătită 
de Constantin Frățilă, care, 
cum afirmam, a cedat în ul
tima treime, deși a cîștigat clar 
cele două partide directe cu 
Victoria.

Pasionantă 
pentru locul 
dat, șansele 
Steaua, apoi 
de la Petrolul, cu cîteva etape 
inainte de final craiovenilor, 
pentru ca’ iată, medaliile de 
bronz să revină, in extremis, 
echipei pregătite de Mihai la- 
novschi, F.C. ARGEȘ. Așadar, 
un trio Victoria — Dinamo — 
F. C. Argeș, urmat de un al
tul, apropiat ca valoare, Univ. 
Craiova — Steaua — Petrolul. 
Acestea — la care putem a- 
dăuga fără teama că am pu
tea greși și comportarea bună 
a speranțelor lui F. C. Olt — 
au fost evidențiatele campio
natului 1987/1988. Și pentru a 
avea unele termene de compa
rație și teme de... discuții, iată 
cum a arătat „podiumul" ulti
melor cinci ediții 
campionat

1982/83 : 1. Univ. 
Corvinul ; 3. F. C.

a fost disputa 
3. La un moment 
au surîs echipei 
tinerilor jucători

ale acestui
Craiova ; 2. 
Argeș

Fază din partida Victoria — F.C.
locurile 1

Arges sau.altfel ~spus, dintre 
și 3

Foto : Aurel D. NEAGU

locul 1 — a cedatcandidată la __
surprinzător la Tg. Mureș și 
mai apoi în ___ Steaua. 
Victoria s-a desprins, intrînd 
în posesia primului ei titlu de 
la înființarea clubului. Iată lo
tul tinerilor jucători ai Vic
toriei, cei care au cîștigat cu
nuna cu lauri: V. Dumitrescu 
_  portar; Cr. Tudorache, M. 
Ghinea, F. Ncagu, E. Purdca, 
O. Iordache, A. Magda — fun
dași : D. Mitracu, D. Chipară, 
G.GSman, Șt. Feodot. A. Du
mitru, A. Andriescu, C. Oprea 
— mijlocași ; B. Baciu, M. Dra- 
gomir, A. Pascal, G. Vasile — 
înaintași. Sigur, la speranțe au 
evoluat și unii dintre compo- 
nenții lotului divizionarei A, 
în funcție de necesitățile pri
mei echipe. Ce spune antre
norul Timar? „Ne-am pregătit 
tot timpul cu seriozitate și, in
diferent de terenurile pe care 
au fost programate meciurile, 
noi am jucat mereu la victo
rie, ofensiv. Acum e impor- 
tant ca unii dintre jucătorii 
remarcați să-și ia zborul spre 
consacrare, iar eu am convin
gerea că cel puțin doî-treî din-

meciul cu

1983/84 : 1. Univ. Craiova ; 2. 
F. C. Baia Mare ;

1984/85 :
ceafărul;

1985'86 : 1. Steaua; 2. F. C.
Argeș; 3. Univ. Craiova

1986/87 : 1. Steaua ;
Craiova ; 3. Oțelul.

Dincolo de aceste
muri", dincolo de

3. Dinamo
1. Steaua; 2. Lu-

3. Univ. Craiova

2. Univ.

„podlu- 
aparițiile 

constante sau pasagere în gru
pul fruntașelor, important rămî- 
ne doar faptul dacă acest cam
pionat, deosebit de controver
sat, își atinge sau nu scopul, 
acela de a fi una dintre ram
pele de lansare a veritabilelor 
talente. Este, desigur, o pro
blemă esențială, asupra căreia 
vom reveni.

Laurențiu DUMITRESCU
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VACANȚE, TURISM |

$

I
S

zile in 
Dunăre

Hore-

CLASAMENTUL

1. VICTORIA 34 29 0 5 76-30 87
2.' Dinamo 34 25 5 4 89-37 80
3. F. C. Argeș 34 19 6 9 67-36 63
4. Univ. Cv. 34 19 4 11 77-38 61
5. Steaua 34 16 9 9 79-44 57
e. Petrolul 34 17 6 11 55-45 57
7. F. C. Olt 34 14 8 12 40-38 50
8. Flacăra 34 15 5 14 61-60 50
9. „Poli" Tim. 34 14 5 15 42-52 47

10. Oțelul 34 13 5 16 63-54 44
11. F.C.M. Bv. 34 13 4 17 52-67 43
12. Rapid 34 13 0 21 50-76 39
13. C.S.M. Sv. 34 11 5 18 48-78 38
14. Corvinul 34 10 7 17 43-53 37
15. Sp. Stud. 34 9 9 16 46->3 36
16. S. C. Bacău 34 10 4 20 33-66 34
17. A.S.A. 34 9 3 22 30-67 30
18. „U“ Cluj-N. 34 7 .5 22 28-75 26

I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează excursii de 1 
OLTENIA si DEFILEUL DUNĂRII (olimbare oe 
orin Cazane), pe următorul traseu :

ziua I : București - Pitești - Rimnlcu Vilcea
zu — Tg. Jiu (cazare).

ziua a II-a : Tg. Jiu - Hobița - Tismana - Drobets 
Turnu Severin — Porțile de Fier — Orșova (cazare),

ziua a III-a : Orșova — plimbare oe Dunăre (5 ore)_ cu 
trecere prin Cazane — Băile, Herculane —
— Orșova (cazare).

ziua a IV-a : Orșova — Porțile de Fier — 
Severin — Strehaia — Craiova — București.

Date de plecare : 16. 23. 30 iulie : 6. 13
3. 10 17 si 24 septembrie.

Informații si înscrieri la toate agențiile
I.T.H.R. București

Porțile de Fier

Drobeta Turnu

20 27 august ■

de turism ale

8
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• Partidele Sportul Studențesc 
— F.C.M. Brașov (care nu s-a 
jucat), Corvinul Hunedoara — 
Flacăra Morenl (2—0). „U“ Cluj- 
Napoca — Universitatea Craiova 
(2—3), Petrolul Ploiești — A.S.A. 
Tg. Mureș (1—3) șl „U“ Cluj-Na- 
poca — Politehnica Timișoara 
(2—2) au fost omologate cu >—* 
pentru F.C.M. Brașov CorrtnuL 
Universitatea Craiova. Petrolul 
Ploiești șl Politehnica Tlmivara. 
deoarece — în cazul întflnlrîloe 
disputate — au fost utilizau Ju
cători aflați In stare de suspen
dare.



TURNEU DE BASCHET 
ÎN R. P. CHINEZĂ
BEIJING, 30 (Agerpres). — 

In ultima zi a turneului femi
nin de baschet de la Wuhan, 
echipa României a întrecut cu 
scorul de 63—54 (30—32) for
mația Universității Stanford 
(S.U.A.). Competiția a fost cîș- 
tigată de reprezentativa R.P. 
Chineze, care în meciul deci
siv a dispus cu scorul de 82—64 
(53—39) de selecționata de ti-, 
neret a U.R.S.S. Alte rezulta
te: Polonia — R.P. Chineză ti
neret 70—67 (35—10); Selecțio
nata provinciei Hubei — Japo
nia 81—68 (42—36).

COMPETIȚII
IN OLANDA au început între

cerile turneului de calificare 
pentru competiția masculină de 
baschet a Jocurilor Olimpice din 
acest an. Iată rezultatele înregis
trate în prima zi: Grupa A: O- 
landa — Irlanda 104—67: Spania 
— Marea Britanie 98—64: Grupa 
B: R.F. Germania — Turcia 89— 
82 : Italia — Finlanda 109—78.

TENIS, LA
LONDRA (Agerpres). — Per

turbate de vremea nefavorabilă, 
ploaie șl vint puternic, întrece
rile turneului internațional de 
tenis de la Wimbledon au conti
nuat cu o serie de partide din 
optimile de finală ale probei de 
simplu bărbați, fază a competi
ției în care jucătorul vest-ger- 
man Patrick Kuhnen, situat pe 
locul 90 în Ierarhia mondială, a

PREOLIMPICE
IN FINALA turneului preollm- 

pic de fotbal de la Seul, echipa 
Cehoslovaciei a întrecut cu sco
rul de 2—1 (0—1) formația URSS, 
prin golurile înscrise de Maliu- 
kov (min. 84 — autogol) și Mo
ra veik (min. 86). Pentru selec
ționata olimpică sovietică a 
marcat Kadlec (min. 14 — auto
gol).

WIMBLEDON
furnizat o surpriză, ellminîndu-1 
pe americanul Jimmy Connors, 
unul dintre favoriți, cu scorul 
de 5—7, 7—6, 7—6, 6—7, 6—3. In 
alte meciuri disputate, Boris 
Becker l-a întrecut cu 6—3, 6—4. 
6—4 pe Paul Annacone. în sfer
turile de finală ale probei femi
nine, Steffi Graf a învins-o cu
6— 3, 6—1 pe Pascale Paradis, iar 
Chris Evert a eliminat-o cu 6—3
7— 6 pe Helena Sukova

In sferturile de finală ale pro
bei masculine favorițil s-au im
pus, cu o singură excepție: re
centul ciștigător al turneului de 
la Roland Garros, suedezul Mats 
Wilander, a fost eliminat cu un 
scor detașat: 6—3, 6—1, 6—3 de 
cehoslovacul Miloslav Mecir.

Iată celelalte rezultate: Boris 
Becker — Pat Cash 6—4, 6—3.
6— 4; Ivan Lendl — Tim Mayotte
7— 6. 7—6, 6—3; Ștefan Edberg — 
Patrick Kuhnen 6—3, 4—6. 6—1, 
7—«.

Tn proba feminină, Martina 
Navratilova a dispus cu 4—6, 
6—4, 7—5 de Rosalyn Fairbank.

ACTUALITATEA ATLETICA
• Proba masculină de arun

carea suliței din cadrul con
cursului de la Leverkusen (R.F. 
Germania) a fost cîștigatâ de 
cehoslovacul Jan Zelezny, cu 
rezultatul de 86,88 m — cea mai 
buna performanță mondială a 
anului, iar la 200 m primul loc 
a fost ocupat de americanul Cari 
Lewis, cronometrat în 20,24. In 
cursa de 800 m, primul a trecut 
linia de sosire Robinson (SUA) 
1.46,60, iar proba de aruncarea 
ciocanului s-a încheiat cu suc
cesul vest-germanulul Weis, 
care, cu rezultatul de 82,52 m, a 
stabilit un nou record al țării 
sale. In concursul feminin, pro
ba de săritură in lungime a fost 
cîștigatâ de Carole Lewis, cu 
6,60 m.

• Proba de 100 m femei din 
cadrul conc-ursulul desfășurat in 
orașul spaniol Jerez a revenit 
sportivei olandeze Nelli Cooman, 
cu 11,30, urmată de recordmana 

«

mondială Evelyn Ashford (SUA) 
11,31. In cursa de 400 m a ciș- 
tigat cubaneza Ana Quirot cu 
timpul de 50,55. Rezultate din 
concursul masculin: 100 m: Cal
vin Smith 10,11; lungime: Larrv 
Myricks 8,22 m; 400 m garduri: 
Danny Harris 48.64; 110 m gar
duri: Roger Kingdom 13,20.

0 Atletul tanzanian Juma 
Igangas a terminat învingător în 
semimaratonul disputat la Sap
poro, fiind cronometrat, pe dis
tanța de 21,975 km, cu timpul de 
1.03:22. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatriotul său 
John Burra 1.03:42 și japonezul 
Takeshi Son 1.05:36.

• Proba de 3000 m din cadrul 
concursului de la Lahti (Finlan
da) a fost cîștigatâ de sportivul 
kenyan Julius Kariuri, crono
metrat în 7:52,09. Pe locurile ur
mătoare s-au situat compatrioțli 
săi, Patrick Sang 7.52,77 și Bar
baby Korir 7,53,78.
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CAMPIONATELE DE PENTATLON MODERN
(Urmare din van. I)

de buni. Surprinzător, victoria 
a revenit italianului 
Boato în 13:22,3 (1159 p), ur
mat de canadianul Lawrence 
Keyte 13:26,1 (1147 p) și de
juniorul nostru Comei Isac în 
13:39,8 (1117 p), crosul nuraă- 
rîndu-se printre probele sale 
favorite. Lider al clasamentu
lui, Marian Gneorghe a făcut 
o inteligentă cursă 
păstrîndu-sa printre 
frunte cu 13:48'8 (1931 p) 
devansindu-și, 
pe principalii 
la cîștigarea 
Suszczynsky ț 
(991 p), N. Ărghirov 
(967 p) sau . “ ’
aproape de alții: D 
13:39,8 (1108 pj, D. 
13:56,1 (1057 p) ș.a.

Comportarea lui 
Gheorghe, dublată d< 
lui Dragoș Pătrui 13:59,3 (1048 
p) și a lui Lucian Țintea 
14:28,3 (961 p) a permis repre
zentativei noastre să se clase
ze pe locul secund în probă cu 
3090 p, după U.R.S.S. 3141 p și 
înaintea Poloniei 3072, ceea_cg_ 
a menținut-o și in~frttfiîea”Te- 
rarhiei generate. 'Nici juniorii 
n-au fost prea departe, lucru 
reflectat, în cele din urmă, pe 
lista clasamentelor: 3045 o

Faolo

tactică, 
cei din 

Și astfel, cu mult 
contracandidați 

concursului: I.
(Polonia) 14:18,4 
‘ J 14:26,3

păstrîndu-se foarte 
Kondrat 
Godziak

Marian 
aceea a

CLASAMENTUL PROBEI DE 
CROS: individual — 1.
Boato (Italia) 1159 p (13:22,3), 
2. L. Keyte (Canada) 1147 p 
(13:26,1), 3. C. Isac (România 
j.) 1117 p (13:36,3), 4. D. Kon
drat (Polonia) 1108 p (13:39,8), 
5. M. Gheorghe (România sen.) 
1081 p (13:48,8), 6. G. Bremel 
(U.R.S.S.) 1066 p (13:53,9); e- 
chipe — 1. U.R.S.S. 3141 p, 2. 
România sen. 3090 n 3. Polo
nia 3072 p, 4. România j, 3045 
p, 5. Italia 2994 p. 6. România 
III 2433 p, 7. Bulgaria 2099 p. 
8. Egipt 1646 p.

CLASAMENT FINAL (că
lărie, scrimă, tir, înot, cros): 
individual — 1. MARIAN
GHEORGHE (România sen.) 
5283 p, 2. Dăriusz Kondrat 
(Polonia) 5223 p, 3. Nikolai 
Arghirov (Bulgaria) 5163 p, 4. 
lacek Suszczynsky (Polonia 
ind.) 5109 p, 5. Cornel Isac 
(România j.) 5102 p. 6. Dariusz 
Godziak (Polonia) 5100 p... 
Lucian Țintea (România

12. Dragoș

P.

7.
sen.) 

Patru i
16.

- -5

„CURSA PĂCII” LA A 41-A EDIȚIE

s

$

lista clasamentelor:
locul 4

Așadar, ediția cu nr. 
„Internaționalelor11 _ ...... ..
iat cu un frumos succes al re
prezentanților noștri, 
care trebuie să fie, însă. . 
tinuat de comportări asemănă
toare si la viitoarele compe
tiții.

s-a
30 a 

inche-
succes 

con-

5097 p...
(România sen.) 4962 p... 
Laurențiu Mosor (România j.) 
4840 p... 20. Bogdan Vladu 
- - ■ ■■

ind.) 
Horga 

27. 
(România 

ind.) 4414 p, 28. Eugen Virag 
(România III) 4106 p. .. 
Lucian Mirică (România 
3941 p; echipe — 1.
NIA (sen.) 15 342 p, 2. Polonia 
15 229 p, 3. România 
p. 4. Italia 14 345 p. 5.
13 930 p, 6. Bulgaria 
7. România III 12 557,
11 356 p.

la
rian Stoide (România 
4702 p... 24. Ladislau 
(România III) 4510 p. . .
Andrei Mihăescu '

30 
.. III)KOMA-

j. 14 653
U.R.S.S.

12 615 p,
3. Egio!

START IN COMPETIȚIA DE TIR DE LA BUCUREȘTI
(Urmare din naa. 1)

zată decit cu ajutorul celor 
mai noi tehnic,, adică a cal
culatorului și nici tripla- con
fruntare de la Tunari și de la 
poligonul Dinamo nu vor face 
excepție. ..

Astăzi sînt programate pri
mele întreceri oficiale si, bi
neînțeles, primele finale. al 
căror program îl oferim in 
continuare : Tunari, ora 12,15;

pistol liber; ora 13: pistol 
sport ; Dinamo, ora 12,15 ; puș
că 10 m, masculin.

Tot ieri, la poligonul Tunari 
s-au desfășurat lucrările Con
ferinței țărilor latine și Greci
ei, în cadrul cărora s-a hotărît 
ca edițiile următoare ale com
petiției să se desfășoare duDă 
cum urmează: 1989 — Belgia: 
1990 — Spania: 1991 — Franța, 
pentru 1992. și-au depus can
didaturile federațiile naționale 
din San Marino și Portugalia.

PE SCURT « PE SCURT • PE
AUTOMOBILISM * Competl- 

•ția „Raliul Olympus" s-a înche
iat la Tacoma (SUA) cu victoria 
pilotului italian Massimo Bia
sion (..Lancia-Integrale“). urmat 
de coechipierul său Alessandro 
Fioriola 5:23 și americanul John 
Buffon la 16:15. în clasamentul 
general al Campionatului Mon
dial de raliuri conduce Biasion. 
cu 80 p.

HOCHEI P£ IARBA 0 Aflată 
în turneu în R.F. Germania, re
prezentativa feminină a R. P. 
Chineze a întîlnit formația H.C. 
Hanovra. Meciul s-a încheiat cu 
scorul de 3—2 (0—0) în favoarea 
jucătoarelor vest-germane.

POLO. 0 în cadrul turneului 
de la Sydney, formația Iugosla
viei a întrecut cu scorul de 12—6 
(2—2, 5—2, 1—1, 4—1) reprezenta
tiva Australiei.

SĂRITURI • Proba de tram
bulină din cadrul concursului 
desfășurat în .localitatea ameri
cană Annapolis a fost cîștigatâ

SCURT
de campionul olimpic Greg 
Louganis (SUA), cu un total de 
1 382,5 p. Pe locul secund s-a si
tuat coechipierul său Mark 
Bradshaw — 1 301 p.

ȘAH 0 In turneul pentru 
..Cupa Mondială", de la Belfort, 
după 11 runde șl disputarea 
partidelor întrerupte, se menți
ne lider Garri Kasparov (URSS), 
cu 8,5 p, urmat de Karpov și 
Elvest cîte 7,5 p, Spasski, Hub- 
ner, Sokolov cîte 6,5 p, Ribli 6 p, 
Short 5,5 p, Andersson, Speel- 
man, Iusupov și Nogueiras cîte 
4.5 p, Bellavski, Hjartarson. Liu- 
bojevici, Timman cîte 3,5 p. în 
partidele întrerupte, Karpov a 
cîștigat la Timman și a remi
za1 cu Hubner.

TIR CU ARCUL • Probele in
dividuale din cadrul celei de-a 
11-a ediții a Campionatului Euro
pean au fost dominate de sporti
vii sovietici. La masculin, pri
me! s-a clasat Turi Leontiev, cu 
317 p, iar la feminin a cîștigat 
Ludmila Arzannikova 311 p.

Anul acesta a avut loc cea 
de a' 
Păcii" 
multe 
ținut, 
tierii 
clasamentul victoriilor 
viduale se mai află: U.R.S.S. 
— 9 v, Polonia — 7 v, Dane
marca — 4 v, Cehoslovacia — 
3 v, Franța și Iugoslavia cîte 
2 v, Anglia, Bulgaria, Belgia

41-a ediție a „Cursei 
la ciclism. Cele mai . 

victorii (11) le-au ob- 
de-a lungul anilor, ru- 
din R.D. Germană. în 

indi-

și Olanda cîte 1 v. 
cu cele mai multe 
a fost polonezul 
Szurkowski cu 4 v, 
conduce un pluton" 
diști, cu cîte’ două

Ciclistul 
victorii 

Ryszard 
care 

de fon- 
_______ ____ victorii: 

Schur, Ludwig, Uwe Ampler 
(toți din R.D.G.) și Suhurus- 
cenko (U.R.S.S.). Ultimele 
două ediții ale competiției 
l-au avut ca învingător pe 
Uwe Ampler.

„acoperișul lumii" el va co
borî cu ajutorul unei... pa
rașute! Astfel de combinații 
(alpinism-parașutism) '
a mai realizat pe 
vîrfuri muntoase, dar 
unul de pe înălțimea Everes
tului!

STARE EXAGERATĂ 
DE START...

Boivin 
diferite 

nici-

i

PANĂ DE VINT !

Traversarea Atlanticului 
este, iată, motiv de dispută 
sportivă, înregistrîndu-se re
corduri de viteză pentru fel 
de fel de mijloace de trans
port: avion, dirijabil, balon, 
vapor... barcă, da, da o sim
plă barcă, folosită ca mijloc 
de transport, cu ani în urmă, 
de francezul Alain Bombard. 
Evident că există și un re
cord pentru cataramane. Cu 
un an în urmă, francezul Phi
lippe Poupon, la bordul lui 
„Fleury-Michon", a traversat 
Oceanul în timpul record de 
7 zile, 12 ore și 50 minute. 
După nici un an, compatrio
tul său, Serge Madec, cu 

• pornind la 24
IVII OCIU,

§ mai, ora lcmai, urn locală 1^*^—
rada portului New York, a „
atins coasta europeană, capul n_a Iost In1 
Lizard, după numai 7 zile și de ani!!

a-

30 minute. Wțadec și însoțito
rii săi au trecut prin mari 
emoții, cu numai 110 mile 
marine înaintea sosirii (o mi
lă =1852 m) cind au avut o 
serioasă pană de... vint! In 
urma multor manevre de na
vigație șl, bineînțeles, a
parițiel vintului pînzele s-au 
umflat din nou și astfel au 
putut ajunge cu bine, stabi
lind totuși recordul traversă
rii care, altfel, în mod cert 
ar fl fost șl mai bun!

Dar apropo de această 
traversare a Atlanticului. In 
anul 1905 goeleta „Atlantic", 
comandată de navigatorul a- 
merican Charlie Barr, a ob
ținut un record de 12 zile, 4 
ore si 1 minut. Acest record 
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Atletul sovietic Valeri Bru
mei, fost campion olimpic la 
săritura în înălțime (Tokio. 
1964 — 2,18 m), martor com
petent la zborul tot mai înalt 
al atleților generației actuale, 
a declarat: „Este puțin pro
babil ca la Olimpiada ’88 să 
fie stabilit un nou record 
mondial în proba de săritu
ră în înălțime, deoarece lup
ta pentru medalii va fi deo
sebit de strinsă, cu un stres 
emoțional foarte mare. Aces
ta i-ar putea face pe sporti
vii angajați în lupta pentru 
medalii să nu-și poată folosi 
toate resursele... Jocurile O- 
limpice furnizează, în aceas
tă privință, atit de multe 
exemple!..

GOLGETERUL LUI „EURO ’88"

IN PERSPECTIVĂ, UN RECORD NEOBIȘNUIT
în rîndurile următoare este 

vorba tot de un... 
(deocamdată doar în 
pectivă), “clar de un

record 
perș- 

fel cu 
Francezul Jean- 
de 36 ani, este 

al în- 
din moment ce el 
alpinismul. schiul

pectivă), dar _ de 
totul apare.
Marc Boivin, 
un autentic campion 
drăznelii, 
practica

înclinate, del- 
parașutismul, 

el și-a mehe- 
pentm tenta-

I

i

pe pîrtii foarte 
taplanismul, 
etc. De curînd 
iat pregătirile _____
tiva de record pe care in
tenționează s-o facă. Astfel, 
luna viitoare va face ascen
siunea (fără mască de oxi
gen) a Everestului. De pe

Fotbalistul olandez Marco 
Van Basten a fost golgeterul 
lui „Euro ’88“, cu un 
de cinci goluri, pentru 
cinci jocuri susținute, 
originar din Utrecht, 
s-a născut la 23 octombrie 
1964. Are 186 cm înălțime șl 
o greutate de 80 kg. Din 1981 
pină în 1986 a jucat la Ajax 
Amsterdam, apoi la A.C. Mi- 
■^^^^Italia. In naționala 
lan, n—•^debutat în septem- 
Olandei a c!—"'Raasten este
brie 1983. Van 
unul dintre golgeteri^— 
nume din Europa. în 1984^1 
cîștigat „gheata de argint" cu 
28 goluri marcate în campio
nat, iar 1986 pe cea de „aur", 
cu 37 goluri înscrise.

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

total . 
cele 
Este 

unde
I

I
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^.
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MICA PUBLICITATE
fran- 
găz- 

bizar 
............. ........... .........., „„ mică 

publicitate, făcînd apel la cei 
care ar fi de acord să-i în
chirieze o locuință boxerului 
Fredy Skouma. Indicînd și 
un număr de telefon, la care 
Skouma putea fi sunat, in
tervenția se încheia printr-o 
amabilitate, „Mer^i pour lui", 
care ne-a lăsat un gust a- 
mar.

De ce ? Pentru că, la ori
gine marocan, dar devenit 
(de ani buni) cetățean fran
cez, Skouma nu e decit una 
dintre cele mai strălucitoare 
glorii ale pugilismului „coco
șului galic", fost campion 
european profesionist la semi- 
mijlocie și. în două rînduri, 
challenger la titlul mondial ! 
Chiar dacă. ' ““ ’
cariera lui 
Skouma n-a 
sportiv de 
quipe"), pentru 
mărturie numeroase

numeroase 
tot

Mai deunăzi, cotidianul 
cez de sport „l’Equipe" 
duia, la loc vizibil, un 
și întristător anunț de

-fi

f
♦

datorită vîrstei, 
e pe sfîrșite, 

încetat să fie „un 
referință" („l'E- 

care depun 
meciuri 

victorii. Iată 
că. tot mai strîmtorat 

punct de vedere mate- 
fostul campion a decis 
schimbe locuința.

una mai mică, dar fiind 
altfel nici nu s-ar 
să plătească o chi
de cîteva ‘mii de 

a și găsit, telefo- 
convenabil, numai

Și i 
însă 
din 
rial, 
să-și 
rind 
dispus — 
fi putut — 
rie lunară 
franci. El 
nic, ceva

do-

că acordul proprietarilor a .. 
durat pînă în clipa în care «. 
Skouma s-a prezentat perso- < ► 
nai! Văzîndu-1, proprietarii au «- 
părut îneîntați să-i strîngă - ‘ 
mîna și să evoce, la o cafea, ’’ 
cîteva dintre ’meciurile lui <. 
„de neuitat" (unul dintre ei «. 
i-a solicitat și un autograf !), < • 
după care însă, invocînd tot * • 
felul de scuze, unele mai * • 
puerile decit celelalte, l-au... < ’ 
trimis la plimbare, „aparta- < ’ 
mentul nefiind liber pentru <. 
un negru"?! încă mai mult. «. 
La Joinville-le-Pont, într-o * - 
suburbie a Parisului, boxerii- * - 
lui i s-a și acceptat avansul, ’ - 
numai că, la mutare, i s-a *; 
explicat că a fost o neînțe- * ’ 
legere și că apartamentul s-a <, 
ocupat ! <►

în disperare de cauză, a- «► 
proape în stradă, căci de la «> 
vechea adresă a fost evacuat, ’ ► 
Freddy Skouma s-a înființat ’ * 
la redacția ziarului amintit, *’ 
cerînd ajutor, --
mai devreme 
problema lui se va rezolva, 
dar umilința la care a fost 
supus fostul campion, unul 
dintre cei mai mari din is
toria recentă a ringului 
cez, 
în plus, 
lumi, cea 
egalitatea 
hîrtie, ea 
de culoarea pielii '

, Probabil că, 
sau mai tîrziu,

campion, unul

vine să ilustreze, o 
strîmbătatea 
capitalistă, în 
nu e deeît 
ținînd cont,

fran- 
dată 
unei 
care 

pe 
iată, î

Ovîdiu IOANIȚOAIA

FOTBAL
1 meridiane I

Jr- ...................  1

• în ziua de 4 iulie la Ziirlch, 
se va întruni Comitetul Executiv 
al Federației internaționale de 
fotbal (F.I.F.A.), pe ordinea de 
zi a reuniunii figurînd atribu
irea organizării turneului final 
a’ Campionatului Mondial din 
1994, pentru care candidează fe
derațiile din Brazilia, S.U.A. șl 
Maroc. Comentatorii apreciază 
ca, în afara Braziliei, șanse de a 
primi organizarea „Cupei Mon
diale" are și S.U.A., care, după 
cum se știe, a mai candidat și 
pentru C.M. 1986. Reamintim că 
turneul final din 1990 se va dis
puta în Italia.

• în perioada 6—17 iulie, în 
diferite orașe din Australia se 
va desfășura un turneu interna
țional la care vor lua parte e- 
chipele Braziliei, Argentinei, A- 
rabiei Saudite, precum și selec
ționata țării gazdă.

e Federația engleză a anunțat 
organizarea. în luna august, a 
unui turneu internațional inter- 
cluburi, turneu care ar contri
bui, după cum a declarat un o- 
ficial, la o serie de contacte u- 
tile cu echipe de peste hotare, 
după suspendarea, de către 
U.E.F.A., a formațiilor engleze 
din cupele europene. Competiția 

..urmează să fie găzduită de sta
dionul londonez „Wembley". Vor 
participa echipele Bayern Mun- 
chen, A.C. Milan, F.C. Arsenal 
și Tottenham Hotspur.

la
■•am

a. și 
ce
Te 

ea 
ști
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