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,€upa sportului sătesc**

Zilnic, la redacție ne sosesc vesti privind noi și noi acțiuni 
sportive. în cadrul competiției naționale Daciada. Iată, in cele 
ce urmează, cîteva dintre acestea :

Județul Suceava a găzduit o 
frumoasă competiție din cadrul 
Daciadei și anume „Cupa spor
tului sătesc", ajunsă la cea 
de-a 14-a ediție, prilej de în
tâlnire a sportivilor din me
diul rural, din județele Bistrița- 
Năsăud. Maramureș, si. firesc. 
Suceava. Initiate sub genericul 
Daciadei, întrecerile — organi
zate de C.J.E.F.S. Suceava, Co
mitetul județean al U.T.C. și 
U.J.C.A.P. — s-au desfășurat în 
trei localități : Rădăuți (atle
tism. handbal, popice, sah, 
volei). Arbore (oină). Emil 
Bodnăraș (fotbal, tenis de ma
să. trîntă). S-au putut intîlni 
aici — au venit cite 115 repre
zentanți din fiecare județ

Aurul Baia Mare, la al 9-lea titlu Foto : Ioan DEAK — Baia Mare

La încheierea Diviziei A de popice (m)

AURUL BAIA MARE
LA O PERFORMANTA UNICA...
• Rezultate de excepție pe o arenă... improprie • Popicarii din Sinaia

in progres • Formula competiționalâ poate fi îmbunătățită
Deși se joacă pe echipe, 

sportul popicelor este prin ex
celență individual, deoarece, pe 
arenă, coechipierii nu se pot, 
efectiv, ajuta tntre ei. Iată de 
ce sextetul masculin Aarul 
Baia Mare, cu mai multe nume 
de primă mărime în arena 
competițională internă și in
ternațională, se numără de mai 
bine de un deceniu printre pro
tagonistele campionatului Di
viziei A, cîștigînd, pînă în pre
zent, de 9 ori mult rîvnitul ti
tlu : în 1977, 1978, 1979, 1981,
1983, 1984, 1986, 1987 șl 1988. O 
performanță unică în istoria a- 
cestui sport din țara noastră, 
care vorbește de la sine des
pre crezul mai vechi al unei 
secții cu tradiție în orașul de 
pe Săsar.

Urcând pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului laurea- 
ților, băimărenii au participat 
de șapte ori la C.C.E.. avînd o 
comportare remarcabilă : de 
două ori au obținut locul tntîi 
(1983 — la Plankstaat, 1986 —
la Szeged), de două ori au do- 
bîndit medaliile de argint (1984 
— la Miinchen, 1987 — la Pre- 
șov), în 1979 la Budapesta au 
urcat pe treapta a treia a po
diumului de premiere, iar de 
două ori s-au situat pe poziția 
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săteni, tineri si adulți din Moi
sei, Ienud, Șomcuța Mare. Va
dul Izei (Maramureș). Mâițbe- 
ru-Șicu. Romuli. Livezile (Bis- 
trița-Nâsăud), Arbore. Emil 
Bodnăraș. Gălănești (Suceava), 
concurând cu multă ardoare, 
plodind pentru frumusețea spor
tului de masă.

Aducînd felicitări organizato
rilor — în special celor din 
comuna Emil Bodnăraș (primar 
Gh. Podiuc) — iată și câteva 
din rezultatele Înregistrate : 
atletism (feminin si masculin). 
1. Suceava, 2. Bistrița-Năsăud, 
3. Maramureș : volei 
mures (f>. Suceava (m) : oină 
— Suceava ; handbal — Mara
mureș (f. n>): trîntă — Su
ceava ; șah — Bistrița-Năsăud 
(f, m) ; fotbal — Suceava. Cla- 

Min-

a patra (1980 — la Bratislava 
și 1984 — la Brunek).

Așadar, un palmares de ex
cepție, datorat și sprijinului a- 
cordat secției de popice de con
ducerea Minei Săsar, prin ing. 
Octavian Tăbulac, directorul

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Răducioiu tîsneste ca 
privirile coechipierului 

meciul Dinamo — 
Foto

VAL-
(în pag. 2-3)

din blok-start 
său Lupu. (Fază din 
F.C. Olt, 6—0) 
: Aurel D. NEAGU

Divizionarele A de fotbal la „ora bilanțului*'

Dinamo: 0 CURSĂ FRUMOASĂ

o competiție

(Contfnw*’» ta pag. 2-3)
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ZILE DE VACANTA...

sanvent final, pe echipe de fr 
det : 1. Sueeava. 2. Maramureș. 
3. Bistrița-Năsăud.

ic fcrlkipcHii —zile în care cabanele, moderne și primitoare, ale 
munților noștri iși așteaptă oaspeții. Elevi, studenți, 
muncitori aflați, in această perioadă, in vacanță sau în 
concediul de binemeritată odihnă au posibilitatea să 
cunoască frumusețile unice ale patriei.

Iar cabana Padina, cea din fotografia noastră, râmîne 
unul dintre marile puncte de atracție ale celor porniți 
pe cărările Bucegilor pe splendidul traseu dintre lacul 
Scropoasa și Peștera, spre Babele și Virful Omul.

Foto : Nicolae PROFIR

,A CRESCUT ’ NUMĂRUL MECIURILOR
ECHILIBRATE, SPECTACULOASE*4

«lira! Donitru 'lihdldthc, antrenor federal la rugbij
Cu cîteva zile în urmă s-a 
cheiat cea de a 71-a ediție a 

campionatului de rugby. Cum 
se știe, întrecerea a fost cîștl- 
guzâ de Steaua, care a cucerit 
cel de al 18-lea său titlu națio
nal. un record pentru rugbyul 
românesc. A fost — după pă
rerea noastră — un campionat 
mai bun, mai potrivit realită
ților noastre rugbystice (față 
de ediția trecută, cu două se
rii a cite 10 echipe), o între
cere echilibrată, care — impli
cit — a fost și pasionantă 
prin suspensul ce a însoțit 
mai fiecare partidă. La sfârși
tul competiției, o dată cu intra
rea rugbyștiior in „vacanța 
mare", am considerat intere
sant să realizăm o discuție cu 
antrenorul federal. Dumitru 
Mihalacbe, sollcitîndu-i păre
rea în legătură cu întrecerea 
recent terminată, privind spor
tul competiției, o dată cu intra- 
perspectivă apropiată. Așadar...

— Vă rugăm să vă pronun
țați asupra calității campiona
tului, oglinda valorii rugbyului 
nostru în momentul actual.

— Formula adoptată, cu 12 
echipe în prima serie valorică 
— în premieră — mi se pare 
bună, adecvată condițiilor exis
tente în rugbyul nostru la ora 
de față (o vom menține de a- 
ceea tn continuare !). A rezul
tat o întrecere frumoasă, nu 
întotdeauna de un foarte înalt 
nivel, dar care, oricum, s-a 
situat pe un plan superior e- 
diției trecute. Se poate spune 
că s-a realizat o confruntare 
între echipe de valori mai a- 
propiate, ceea ce a condus, fi
rește, spre un campionat mal 
competitiv. Și, pentru a lărgi 
ideea, să spunem că a crescut 
numărul meciurilor echilibra
te, implicit spectaculozitatea 
partidelor, interesul spectatori
lor față de competiție.

— Campionatul cu nr. 71 s-a 
jucat după o nouă regulă, în 
sensul că s-a „interzis" șuta- 
rea balonului direct in margine 
din terenul de joc. A împlinit 
această clauză de regulament, 
inedită și atît de controversa
tă, așteptările ? A dus ea la 
creșterea jocului echipelor, a 
întrecerii ?

— Concluziile noastre îmbra
că atît aspecte pozitive, cit și 
altele, să le numim negative. 
Să mă explic. în prima cate
gorie de concluzii putem inclu-

Dimitrie CALLIMACHI

Campionatele de inoloclclism-iilc/5 pc circuit

DISPUTE ATRACTIVI,
Etapa a IlI-a a Campiona

tului Național de ’ motocidism- 
viteză pe circuit s-a desfășurat 
la Sfîntu Gheorghe. Timpul a 
fost frumos, chiar... prea fru
mos, în sensul că temperatura 
caniculară a pus probleme su
plimentare concurenților, du
eled la supraîncălzirea motoa
relor — de unde și unele a- 
bandonuri neprevăzute. Cu toa
te acestea, în linii mart au 
fost respectate ierarhiile sta
bilite de primele două etape, 
iar. ca o caracteristică proprie 
tuturor celor șase întreceri pe 
clase de cilindree, câștigătorii 
s-au impus clar, conducând plu
tonul de la început pînă la 
sfîrșit.

Ci. 150 cmc, fete (9 concu
rente, 7 tururi): întrecerea a 
fost dominată de ciștigătoarele

La Brâila,

„CRITERIUL 
SPERANȚELOR**

LA BOX
In ultima săptămînă a aces

tei luni (25—30 iulie). Ia are
na de box din Brăila va avea 
loc competiția pugilistică „Cri
teriul Speranțelor". Spectatorii 
brăileni. recunoscuti iubitori ai 
„nobilei arte" vor avea prile
jul să urmărească o adevăra
tă repetare a finalelor _ Cam
pionatelor Naționale de juniori 
mari de la Galați, unul dintre 
cele două concursuri fiind re
zervat primilor natru clasați Ia 
„finalele" din acest an. Celă
lalt turneu (care se desfășoară 
in paralel) este rezervat junio
rilor născuti în anii 1970 și 
1971. aspiranți la selecția în 
lotul national.

IWIVGATORI MERITUOȘI
primelor două etape. Carmen 
Du mi traseu șl Mihaela Fulău 
Cu mențiunea că tn ultimele 
tururi a intrat in „calcule" și 
Doina Popescu, care a făcut o 
frumoasă cursă de urmărire, 
trecind pe locui secund și a- 
propilndu-se amenințător de 
lideri. Avea să rămînă. insă, 
un schimb de locuri pasager, 
binevenit pentru spectaculozi
tatea disputei, dar finalmente 
fără importanță pentru clasa
ment : cu o tehnică superioară, 
Fulău a revenit puternic tn ul
timul tur, terminînd pe poziția 
a doua. L Carmen Dumitrașcu 
(Calculatorul București) — care 
devine și lideră tn clasamentul 
general ; 2. Mihaela Fulău 
(IMGB) ; 3. Doina Popescu 
(Torpedo Zărnești).

CL Națională 50 cmc. băieți 
(26 concurenți, 8 tururi) : rezer
vată sportivilor aflați la primul 
an de competiție, deci alergă
torilor fără o prea mare expe
riență, întrecerea a plăcut, to
tuși. Și, mal ales, a demonstrat 
că dispunem de o promițătoare 
bază de selecție, unii tineri eta- 
lînd calități ce pot face din ei 
campioni de marcă ai motoci- 
clismului nostru. îl avem în 
vedere, bineînțeles, și pe câș
tigătorul concursului de dumi
nică, Ștefan Szakal, dar și pe 
cei ce au învins ori s-au clasat 
pe primele locuri in etapele 
anterioare — Dan Cojocaru. 
Vasiie Hudusan. Francisc Fo- 
dor Deci ’ t. Ștefan Szakal 
(Voința Oradea) ; 2. Cristian

Sorin SATMARI

(Continuare în pag 2-3)



Sub egida Dac iad ei „CUPA LITORALULUI" _ O RAMPĂ DE

„CUPA ELECTRONISTUL" LA JUDO,
FRUCTUOASĂ

SPRE LOTURILE NAȚIONALE

DE LA O EDIȚIE LA ALTA MAI
De pe banca instalată pe 

scena încinsă de soarele torid 
de-afară și disputele de pe 
saltea, urmăresc confruntarea 
dintre doi băieți de-o șchioa
pă. Se prind de reverele ki- 
monourilor si. ca doi cocoși, 
se înfruntă, se smucesc, in 

timp ce pe margine antrenorii 
nu mai prididesc cu sfaturile, 
losif Mitu. antrenorul gazde
lor, asudă mai dihai decit 

Cosmin. „omul" lui. „Nu te 
hazarda. Cosmine ! Fă proce
dee I Mișcă-1 continuu 1 (pină 
aici mi-e clar). Trece-1 prin... 
(aici nu înțeleg nimic) și adu-1 
ta..." (tot nimic, pentru repor
terul aflat la a doua sa Intil- 
nire „in direct" cu o compe
tiție de judo). Dar Cosmin Nis- 
tar este un judoka destul de 
experimentat, fiindcă face de 
doi ani sportul ista și are cu 
toții 8, sile si ce-i spune Mitu 
și ce comandă „scorerului" 
arbitrul international Mihai 
Platon sau colegul său Gheor
ghe Mazilu. punciind reușitele 
celor de pe tatami.

Nu știu daci motostivuitoris- 
tul Constantin Nistor. tatăl lui 
Cosmin. se află printre nume
roșii spectatori prezenti la cea 
de-a Ill-a ediție a „Cupei 
Electronistul", nici dacă el se 
descurcă tn limbajul specific 
acestui sport. Ce știu sigur 
este că, la vîrsta fiului său. 
acum — să zicem — 30 de ani, 
dacă l-ar fi întrebat cineva de 
„kimono". de „ippon", de 
„koka" sau de „waza-ari“. l-ar 
fi crezut că nu e in toate 
mințile... Pentru că, atunci, 
altul era universul co
piilor din comunele de pe lin
gă Curtea de Argeș, altul era 
destinul lor. Diferență ca de 
la cer la pămint, ca în gene
ral dintre viata fiilor de tă-

răni de atunci si deschiderea 
amplă, pe coordonatele socia
lismului, a vremurilor noas
tre, si care si aici, la Curtea 
de Argeș, 
modernă, 
blocuri de 
civilizație, 
portant îl 
sportul, multiplele lor aspecte.

Si același lucru il putem 
spune si despre viata altor co
pii si tineri, despre fiecare

inseamnă industrie 
profesii de virf, 
locuințe, progres si 
in care un loc im- 
ocupă cultura si

Reportajul nostru

dintre concurenta reuniți la 
Curtea de Argeș, despre adver
sarul lui Cormin, Cristian Pa
săre. din Făgăraș, despre cei 
veniti de la Rm. Vilcea, Tăn- 
dărei. din Buzău sau Tg. Jiu.

Sub oenericul marii competi
ții naționale Daciada, creată 
din inițiativa tovarășului 
N1COLAE CEAUSESCU,
secretarul general al partidului. 
..Cupa Electronistul" a reunit 
140 de copii si tineri. Ca la 
fiecare ediție a sa, au fost 
două zile de întreceri frumoa
se, intr-o atmosferă cu adevă- 

......................... ‘ ‘ si 
cu

a 
fost si cea dintre Florinei Zin
ca. sudorul de 19 ani, venit 
de-acasă pe bicicletă cale de 
25 kilometri, si Sorin Topea, 
din Vilcea. Au venit la între
ceri si frafii făgărișeni Daniel 
(15 ani) si Veronica (12 ani) 
Aprozianu si ne este greu si 
deosebim care a fost mai bun. 
el in întrecerea „oficiali". sau 
surioara lui in demonstrația 
fetelor ?

rat sportivă, de emulație 
prietenie. punctată ades 
partide electrizante, cum

Multi dintre cei prezenti la 
această reușită competiție de 
masă aspiră la podiumul cam
pionatului national si chiar 
mai departe, dornici să pășeas
că in aria performantei, sub 
mina unor antrenori răbdători 
si pricepuți. In clasamentul 
general, pe medalii, pe podium 
au fost — in ordine — Electro
nistul Curtea de Argeș, Me
talul Buzău si Voința Tăndărei. 
dar nici ceilalți nu au fost 
prea departe de ei. Pentru ei. 
iată ce ne spunea la — 
președintele Colegiului 
trenări. Mihai Platon : 
nizare foarte bună, 
renți și spectatori numeroși, ni
vel destul de ridicat, mai ales la 
procedeele in picioare — ceea 
ce se cere —. viteză, dirzenie 
«î poftă de concurs, o desâvir- 
sită prietenie, acestea au fost 
atributele ediției din acest an 
a -Cupei Electronistul- pe 
care am văzut-o de la începu
turi ei care face o bună pro
pagandă pentru judo, ajută pe 
tinerii sportivi să ciștige expe
riență. să se verifice, alături 
de antrenorii lor. Exemplul ce
lor de la -Electronistul- Curtea 
de Argeș ar trebui urmat si 
de alte asociații*.

Si intrucit s-au si recepțio
nat pe loc două oferte, aștep
tăm ca ele si devină fapte.

Mireee COSTE*

«fir»» 
de sn- 
„Orga- 
concu-

O frumoasă 
tenis adresată 
niorilor, „Cupa 
organizată de l 
Școlar nr. 2 Constanța, 
și-a dezmințit faima 
actuala ediție. Mai întîi 
numărul-record de participant!, 
peste 300, prin organizarea ex
celentă și, în sfîrșit — lucru) 
cel mai important — prin ca
litatea jocurilor. Această ultimă 
caracteristică nu trebuie să 
surprindă, deoarece de peste 
un deceniu „Cupa Litoralului* 
a oferit nu numai meciuri de 
bun nivel, îneît ciștigătorii 
pat considera că au absolvit un 
greu examen, dar formează și 
campioni autentici. Iată un 
singur exemplu : avind cites a 
zile libere și murgind la Con
stanța să-și vadă familia. 
George Cosac (acum jucător de 
..Cupa Davis- in echipa Româ
niei) nu a scăpat prilejul de a 
asista și la eiteva meciuri. Am 
considerat. de aceea. Cresc 
să-i solicităm o scurtă opinie 
despre competiția eu care se 
confundă tnsăsi ■- cepatul _ ca
rierei sale sportive: iusă-
țat tea’.s la această imitate 
sportivă scalară — ne-a spus 
Cbsac —. aatrroor fii oda-mi 
prut Radu Pup eseu. Fini a 
cițiva ani iacă mă ■“ * 
ram printre partiopaajii 
.Cupa Litoralului*. La 
oooă ediții to eare am 
prezent Bii-âw* cvasofidat 
aestiaple. De aceea afirm

competiție de 
copiilor și ju- 

i Litoralului", 
Clubul Sportiv 

nu 
nici la 

prin

to 
cele 
f«st

ci

LA ÎNCHEIEREA DIVIZIEI A DE POPICE M
dr» pa?. D

CAMPIONATUL DE MOTOCICLISM-VITLZĂ PE CIRCUIT
(Urmare din pag. 1)

Buliceanu (Calculatorul) ; 3.
Attila Josza (Electromureș).

CL 50 cmc, sport (20 concu
rența 8 tururi): deși s-a păs
trat capacitatea cilindrică, mi
cuțele motociclete au... mers 
mult mai repede și mai sigur, 
pîloții (Șl preparatorii) lor fiind 
nume blneștiuțe tn sportul nos
tru de performanță. tntr-un 
cvintet care a condus mai tot 
timpul, Molnar, Mezincescu, 
Ferenczî, Drăghici, Vrăjitoru. 
ultimii doi au pierdut un 
„tempo* în final, ratînd accesul 
pe un podium ce le era la 
înde mină. 1. Alex. Molnar (Pro
gresul Timișoara) ; 2. Mihai
Mezincescu (IMGB) ; 3. Laszlo 
Ferenczi (Torpedo Zărnești).

CI. 125 cmc (15 concurent!, 8 
tururi) : „Yamaha* lui Tiberiu 
Troia s-a instalat în frunte tncă 
de la... antrenamente, și a ră
mas acolo pînă la ultimul me
tru al concursului oficial. Și 
probabil că așa va face pînă 
la finele campionatului, mai 
ales că și pilotul ei este unul 
cu mină fină. Doru Arsin (pe 
Maico) sau Marcel Crețu (CZ) 
au fost șl vor fi adversari re
dutabili. dar liderul actual al 
Clasamentului general ne apare 
ca imbatabil, cel puțin pentru

moment. Să mai vedem... 1. 
Tiberiu Troia (IMGB) ; 2. Doru 
Arsin (Progresul Timișoara); 3. 
Marcel Crețu (CSM Reșița).

CI. 250 cmc (19 concurenți. 
22 de tururi) . acces pe linie 
al... CZ-urlk>r, pilotate sigur și 
perfect puse la punct de : 1.
Peter Festo (IRA Tg. Mureș) ; 
2. Tiberiu Troia (IMGB); 3.
Octavian Vrăjitoru (IMGB).

CL 500 cmc — ataș (8 echi
paje. 8 tururi) : frații Toth din 
Tîrgu Mureș au avut, indiscu
tabil, cea mai puternică ..ma
șină", cîștigind fără emoții. 
I-au urmat campionii anului 
trecut, Petre Popescu + Aurel 
Popa (Torpedo Zărnești). Pe 
locul 3 — Mircea Caiboreanu 
+ Gheorghe Tamaș (Voința Si
biu), intr-o categorie în care, 
tehnic vorbind, materialul de 
concurs nj s-a părut cel mai 
puțin competitiv.

Un public excelent, iubitor 
al motociclismului, a venit, cu 
mic cu mare, înțesînd traseul ; 
a aplaudat generos participant», 
a sperat, totodată, într-un suc
ces al culorilor locale. Sporti
vii de la IMASA nu le-au ofe
rit însă meritata satisfacție, 
arătînd că, deocamdată, sînt 
mult sub... media de viteză ce 
deschide drumul spre podium.

întreprinderii, presedir te de o- 
noare a! asociație, spirt; se.
ing. Nicotoe Brebaa. prefi Te» 
dor Pop si alți prieteni sta 
toroid ai tuturor sportvifor 
de la Aurul Baia Mare. Ceea 
ce particularizează formația 
pregătită acum de antrenorul- 
jucâtor Steliaa Boari u, căpita
nul echipei naționale de sentori. 
separind-o foarte mult de ce
lelalte adversare este tehnica 
superioară ir. lansarea bilei, 
îmbinată amonioș cu pricepe
rea rezolvării la manșele -i- 
aolate* a unor figuri extrem de 
dificile. -Partea leu-ur* in do- 
bir.direa succeselor Înregistrate 
in seria Nord, ur.de Aurul a 
avut ca principali rivali pe va
loroși; popicari de la Dectro- 
mureș Tg Mureș, și apei fc 
victoriile dai mersurile finale 
tur-retur, pertru locurile 1—2 
susținute cu cistigăioaroa seriei 
Sud. Gloria București, si-au 
luat-o. firește, Stelian Boariu. 
Erno Gergely, Sandor Szekely 
Alexandru Naszody. membri ai 
lotului republican de seniori. 
Ștefan Rakoș, jucători mai În
zestrați și cu mai multă expe
riență. La gradul ridicat de 
evoluție și-au adus o contribu
ție mai mare sau mai mică 
sportivi promovați de pe ban
ca rezervelor ca Ion Ruge 
Marcel Sincufiă. Vasile Szilagyi 
sau Daniel Slezinger. Dacă pe 
parcursul intreceritor din seni
le preliminare au apărut și u- 
nele fluctuații de formă, chiar 
la jucătorii de tot, acestea tre
buiesc puse pe seama arenei 
proprii, singura din campionat 
doar cu două piste si cu ridi
care manuală a popicelor, care 
au particularități de natură să 
favorizeze obținerea unor sco
ruri... astronomice și pe care 
campionii nu le mai pet rea
liza in deplasare. Și aici ajun
gem la ur.a chn explicațiile u- 
nor insuccese ale băimâ reni lor 
în competițiile Internaționale, 
chiar și la deprinderile greșite 
ale unor tineri talentați care 
și-au făcut aid „ucenicia*. Am 
insistat asupra acestui aspect, 
deoarece popicarii băimăreni au 
de răspuns unor obligații de 
reprezentare la nivel european 
și sperăm că toți factorii res
ponsabili își vor aduce contri
buția la asigurarea unor con
diții de natură ca echipa Au
rul să poată privi cu încrede
re perspectivele sale în C.CE.

1 —

Cua comportat celelal
te sextete cahficate in meciuri
le pentru smbedrea tocurilor 
s—4 ? Duelul direct dintre pri
me > trei clasate in seria Sud 
cu formațiile situate pe ace
leași poziții tn seria Nord a 
dat naștere la următorul cla
sament favorabil reprezentan
telor din zona Nord : L Aurul 
Baia Mare tN). 2. Gloria Bucu
rești (S). 3L Electromureș Tg 
Mureș (N). A Olimpia Bucu
rești (S). 5. Carpați Sinaia (S) 
«L C.F.R. Tg. Mureș (N). Un 
evident progres fată de ediția 
anterioară au înregistrat popi
carii din Sinaia, învingători in 
barajul cu feroviarii din Tg 
Mureș.

Noua formulă de desfășurare 
a întrecerilor finale a constituit 
lupă părerea noastră, un pas 
înainte in trierea valorilor, 
nti-nirile decisive reunind e- 
r.ipe care au luptat permanent 

txrotru urs toc fruntaș, avind o 
evoiație constant bună de-a 
lungul etapelor din seriile pre- 
1; minare. Aceste argumente, ca 
d cel (subînțeles) al nevoii de 
stabilitate, de continuitate, ne 
i- vermină să susținem (pentru 
că au apărut voci rare cer re

ar, i rea la 'echini sistem) ac
tuala formulă, cu o singură mo
dificare : jacurile finale să se 
desfășoare pe o arenă neutră 
sare ar elimina orice urmă de 
avantaj ai terenului propriu. 
In popice, mai pregnant deții 
la alte sparturi

orice copil și junior dornic 
să-și înscrie în palmares o 
performanță de valoare trebuie 
sâ treacă și prin competiția 
noastră".

Frumoasele aprecieri ale Tui 
George Cosac și-au găsit con
firmarea de-a lungul unei în
tregi săptămîni, pe durata că
reia s-a disputat ultima ediție 
a „Cupei Litoralului*. Concur
sul s-a organizat p>> patru ca
tegorii de vîrstă (8—10, 11—12 
și 13—14 ani la copii și 15—18 
ani la juniori), semifinalele și 
finalele aducind în prim-plan 
citeva nume, unele mai de mult 
cunoscute, a'tele la primele lor 
afirmări. Mihaeia Liliac de la 
C-S.Ș. Drumuri Unirea Iași. 
Virginia Dutca iC.S.Ș. Sighet) 
— cat- 11—12 ani. și Robert 
Roșu (Politehnica București), 
Oana Zirnoveanu (Dinamo 
București) — cat. 8—10 ar.i au 
evoluat la ur. nivel destul de 
bun. unii alungind în semifi
nale, alții in finale pe care 
to-au ciștigaL Este o dovadă 
că la viestele m.ci tenisul nos
tru nu este chiar... sărac, ceea 
ce trebuie să-i facă pe respon
sabilii acestei discipline să me
diteze asupra modalităților de 
continuare pe o linie ascen
dentă a instruirii. Intr-una din 
finale, dinamovista bucureștea 
nă Cătălina Cristea (13 ani) s-a 
înscris pe tabloul junioarelor 
(1>—18 ani) din dorința, desi
gur. de a avea de partea cea
laltă a Eteului adversare mai 
puternice si cu mai multă ex
periență. Și a procedat cum nu 
se poate mai bine, tn finală 
dispunind de Adriana Stoia (17 
ani. Diramo București). Daniel 
Drago (CJLȘ. 2 Constanța), 
component al lotului național 
de juniori. Monica Boaghe (Di
namo București). Marius Go

gonea (C.S.Ș.R 
— iată alte n| 
care, dacă se I 
seriozitate, dai 
îi vor supravl 
eu competența 
ajunge la recii 
încrederii to» I
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eînd cu propr] 
cu adversarul | 
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ioc sâ-i satisf] 
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scăpat nevătăr]

Rezultatele fii 
ani • A. Abrud 
dea — R. H 
București) 6—11 
Szabo (Sănătad 
eaterin a Maroși 
alien!) 6—5, 6—j 
A Popovlci (d 
Groza) — A. I 
Timișoara) 6—3
Liliac (C.S.Ș.
Virginia Dutca
6—1 6—1. Cat.
Gogonea (C.S.S 
șov) — I. SabJ 
stanta) 7—5,
Boaghe (Dinam 
Cristlm CaragJ 
Gala») 7—5, sJ
18 an : D.
6-1 6—2 
(Dinamo BuW 
stoia (C.S.Ș. 2 
6—0.

TREI CONCURSURI, T^l

De curind in organizarea 
CJ.E.F.S. Iași si a citorva aso
ciații din iudet au avut loc 
concursurile de orienîare spor
tivă „Capa Voința*. ..Cupa 
Penicilina* si .Cupa lașului", 
ia care au participat peste 70 
de iubitori ai drumeției din 
județele Sălaj. Vaslui si Iași. 
Timpul ploios. a îngreunat 
oarcureerea traseelor, dar tra
satorii (lie Cretu. Vaier Fur
tună si Valentin Pircaru s-au

)

|

I

Selecție pentru
baschet la Rapid

Zilnic. între orele 9—12. 
oină la 14 iulie, in sala 
Rapid de lingă podul Grant, 
au loc selecții pentru tineri 
basdbetbaliști. Se pot pre
zenta băieți născuti intre 
anii 1975—1977.

■i

străduit să of] 
trasee frumoad 
riante și elemd 
să solicite din I 
și pregătirea fia 
gători. să-i ml 
eare și-au adj 
chiar toate d 
Ana Crupenscll 
la F 13. Danid 
Iași) la M 9, u
Iași) la M 19, 
minorul Zalău) 
Busuioc (Nicod 
11. Cristina 
Iași) la F lîj 
van (LaminoM 
21. (I. N.). S

ÎN ARENA COMPETIȚIE)
de sport : relei, tenis de ma
să tenie de ci mp, sab (ații 
feminin, ci: și masculin).

Precizir.d ci premergător fi
nalei. au avut loc întreceri 
sportive la care au oartitipat 
peste 3 
muncii 
nule in 
oetitiei 
aproape 
gători _________ _______
GLG.CL. Timiș (O. LT. Bucu
rești (m) : tenis de masă : 
Anela Freer (C.PJ. Arad) Dan 
Husărescu (C.S.M. Iași) : tenis 
de cimp : Argentina Novac 
(C.PJ. Arad). Florian Nițâ 
(LT. București) : sab : Daniela 
Iosif (C.PJ. Călărași). Victor

» 000 de oameni 
iată rezultatele 
turneul final al 

Ia care au luat i
200 de sportivi. i 

ne zone: volei

SPORTIVE NAȚIONALE
de tenis, reamenajate in pri
măvară. s-a construit o fru- 
moasă tribună, iată, zilele a- 
oestea nl s-a comunicat o altă 
realizare : complexul. orașul, 
deci a nrimit- un strand fru
mos. care a si fost inaugurat. 
Dimensiuni olimpice suprafețe 
ale Dlajei din iarbă si nisip, un 
bazin nentru cei mici, căruia 
i se va_ alătura un mare to- 

Adăugind plantările de 
sălcii si tei. avem imaginea 
locului de recreere si sport 
amenajat pentru focșăneni. La 
cane am aflat vor putea să-și 
trimită copiii pentru... învățarea 
înotului. (M. FR.).

„A CRI
(Urmare d 

de sporirea in] 
lor dinapoi. S-J 
de construcției 
tul combativ all 
De asemenea, ■ 
tehnice s-a situ 
superioară. Impl 
re și faptul că J 
pul efectiv de j 
cu trecutul carii 
22 de minutq 
23—30 de minu 
sporit în mod fl 
eitatea (n.r. dai 
bile pentru prii 
rugbyului noștri

— Un număr 
seuri. Acesta-i 
deoarece el exp 
ideal, manierJ 
puncte în rugbl 
îndoială) și spcl 
resping „jocul I 
erea punctelor 
picior. Iată, Stc 
eficace dintre e

EXCURSII PL DUNĂRE
I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează, in cola

borare cu O.J.T. Călărași, excursii pe Dunăre 
cu următorul program :

Excursie de o zi
ora 8 > plecare din București, de la hotel 

„Intercontinental*, la Călărași, vizitarea 
Muzeului de istorie, a parcului Dumbrava, 
a grădinii zoologice, a Casei memoriale 
O. M. Vasilescu-Vasla

ora 12,30 : dejun pescăresc la restaurantul 
„Călărași"

ora 14 : plimbare cu vaporul pe brațul Bor- 
cea pînă la Dunăre, timp de trei ore ; re

tur la Călărași, plecare spre București, 
sosire In jurul orei 20.

Preț : 221 lei/persoană ; pentru elevi șl pen
sionari 204 lei/pers.

Excursie de două zile
Ziua 1: la ora 14. plecare din București, de 

la hotel „Intercontinental", la Călărași, 
instalare la hotel, cină la restaurantul ho
telului

Ziua a 2-a : mic dejun, vizitarea orașului și 
a obiectivelor sale turistice din programul 
excursiei de o zi.

Preț: 374 lei/persoană ; pentru elevi și pen
sionari 343 lei/pers.

înscrieri și informații la toate agențiile de 
turism ale I.T.H.R. București.

Coniac (IJ.P.LP.S. Vrancea). 
Câștigătorilor le-au fost înmî- 
nate diplome si cupe din par
tea Comitetului Uniunii Sindi
catelor.

Tn (oniplfi sportiT 

tot mai inimos
Complexul sportiv de la Foc

sani. situat la Intrarea tn 
oraș, cartierul Sud. este per
manent in atentia oreanelor 
locale, preocupate să-l moder
nizeze, să-l facă din ce tn ce 
mal util, mai frumos. După 
vestea că la cele șase terenuri

timSIRMU UI SUI UHO-PmOMI
• După cum se cunoaște, pen

tru moment concursurile PRONO
SPORT sînt Întrerupte pînă la 
reluarea campionatelor de fotbal 
interne și externe. Cu toate a- 
cestea șansele de obținere a u- 
nor mari și valoroase ciștigjri 
rămin aceleași ținînd seama de 
abundența și varietatea acțiuni
lor organizate la celelalte siste
me de joc. Intre altele, nu ui
tat! că recent a fost lansată în 
vînzare o nouă emisiune specia
lă limitată la Loz In Plic anu
me tradiționalul .LOZ AL VA
CANTEI* care atribuie cîștiguri 
suplimentare din fondul special 
al sistemului. Pe lingă cîștigurl-

le in autoturisml 
tribuie șl numq 
ZOARE COLOR. 1 
limitată, este rJ 
șansele sâ fie jd 
fieate) cit mai
• O altă acțiun 

aceste! săptămîni 
EXCEPȚIONALA 
ce v; avea ioc q 
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numere (din 45). 
extrageri „indepej 
8 și. respectiv. 6 
sibilitatea de a s 
guri și pentru 3 
gătoare. Se pot o
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ECHIPELE DIN PRIMUL EȘALON
IN MIEZ DE VARA

credit

Cat. 8— !• 
Li. Ora- 
Polit^hnica 
bi Marta 
fet) — E- 1 Gheor- 
11—12 ani : 
pr. Petru 
1 <C.SJ4.
H MShaeîa

Iași) — 
'Si

ani : M. 
no Bra-
E. 2 Con-

Monica 
Leștî) — 
nstruct orul

Cat. ÎS— 
L- Fruhn

o

I
I
I
I
I
I

r « tm-
UparM’»

O poziție în clasament deo
sebit de spectaculoasă. întări
tă și de faptul că dinamoviș- 
ții se află la numai un punct 
față de Steaua. Mai mult de- 
cit atît. faptul că Dinamo nu a 
pierdut in fața Stelei in cele 
două jocuri de campionat este 
un reper deosebit de favorabil 
noii echipe conduse și construi
re de Mireea Lueescu.

Dincolo de cifre, multe din
tre ele impresionante, se află 
ameliorarea reală a jocului. De 
altfel. pentru îmbunătățirea 
calității jocuhri pledează, pu
tem spune, randamentul lui 
Vaișeovici. care, după ce in 
prima jumătate a campionatu- 
!ui marcase doar cinci goluri 
ia Victoria, a realizat un ade
vărat record, înscriind in re
tur. la Dinamo, nu mai puțin 
de 22 de goluri, ceea ce. după 
părerea noastră, este in Drimul 
rind consecința unui joc supe
rior al întregii echipe.

Ce a stat la baza acestei 
creșteri reaie. care s-a făcut 
simțită mai ales in retur, cind 
Dinamo a devenit efectiv o e- 
chipă diferită de ceea oe fuse
se in prima parte a campiona
tului ? în linii mari, ee poate 
vorbi despre : 1) Activizarea 
apărării imediate, perechea de 
fundași centrali Andone-Red- 
nie fiind mult mai mobilă de- 

Nicolae- 
mai a- 

— bine- 
rezerve

eit vechea pereche 
Movilă ; 2) Jocul mult 
rintat al „lateralilor" 
înțeles, cu anumite 
pentru faza de apărare, mai a-
ies Sabou ; 3) încrederea acor
dată foarte tânărului Lupescu 
ia roiul mijlocașului de acope
rire. (De remarcat insistența 
eu care a fost folosi* in echipă 
— 3t de jocuri) ; 4) Varietatea 
acțiunilor de atac. în ultima 

jocul .n atac nu se
axează pe căutarea cu
preț a lui Cămătaru. ci 
'.btnații mai variate, din 
ac parte pătrunderile 
afe tui Orae, driblingu- 

mte ale lui Lupu, 
leobosite ale lui 

.luțiile neașteptate 
Vaișeoviei. infiltrările 
i Rednic. acoperit 

de Lupescu. precum și 
-arcat in ultimele eta-

ae Cămătaru.
2^:1 despre Dinamo 1986/87

se putea spune că era o echi
pă fără o bază trainică in apă
rare, astăzi acest neajuns nu 
mai poate fi pus pe primul 
plan, deși mai e de lucru in 
acest sens.

La toate aceste observații 
pozitive, am mai putea adăuga 
destule cerințe de mai bine. 
Este vorba, in primul rind. de 
întărirea echipei cu un fundaș

nu e intoUJeauna conștient de 
potențialul său real.

Și pentru că tot ne aflăm în 
zona liniei de mijloc, să ară
tăm că echipa așteaptă mai 
mult de la Mateuț. Este adevă
rat, Dorin Mateuț se supune 
unui mare travaliu, a și mar
cat 17 goluri — ceea ce. totuși, 
nu e foarte mult la un total 
de 107 — dar cei din față aș-

2. DINAMO 34 30 3 1 107-25 63
• Puncte realizate pe teren propriu

Steaua) ; puncte obținute in deplasare . ___
Brașov. Flacăra, Victoria, S.C. Bacău. C.S.M. Suceava, Rapid, 
Corvinul, Petrolul, Sportul Studențesc, F.C. Argeș, A.S.A. Tg. 
Mureș. Universitatea Craiova. „U“ Cluj-Napoca șl Oțelul, eîte 
1 p. Ia F.C. Olt și Steaua).
• Golgeterii echipei : Vaișeovici 22 de goluri (4 din 11 m) ; 

Mateut (1 din 11 m), Cămătaru (2 din 11 m) — cîte 17 ; Mihă- 
escu 12 : Orac 7:1. Varga, Lupu (2 din 11 m) — cîte 6 ; Red- 
nic 6 ; Lupescu 4 ; Damaschin I. Andone, Răducloiu — cîte 3, 
M. Stoica. Movilă — cîte 1.• Jucători folosiți : n — Mihăescu 33 de jocuri ; T. Varga, 
Mateuț — cite 31 : Rednic, Lupescu. Orac — cîte 30 ; Andone 
18 : Moraru. Cămătaru — cite 16 • Lupu 25 : Sabou 20 ; Movi
lă. Răducloiu — cîte 18 • Vaișeovici. Al. Nlcolae — cîte 16 ; 
Damaschin I 11 : Stelea, Jercălău, Dumitrașcu, Timiș — cîte 
• : M. Stoica. Balad — cite 6 : Prunea 1. Cr. Sava 1.• Media notelor echipei : 6.62 : media notelor jucătorilor (pe
baza a minimum 22 de Jocuri) : L Rednic 7,30. 2. Lupescu
7.21 : 1 Andone 7.10.
• Cartonașe galbene : 22 0 suspendări) — 13 jucători (cele 

mai multe : AL Nieoiae 4).
• Cartonașe roșii : Moraru. L Varga (ambii ta eL a XlV-a). 

Andone (în et. a XXXI-a).
• A beneficiat de 11 lovituri de la 11 m :

(Vaișeovici 4, Lupu 2, Cămătaru 2. “
Cămătaru) : a fost sancționată cu 
mate.
• A expediat 557 de șuturi (345 -----  .

din care 297 pe poartă (184 ..acasă". 113 în deplasare).

: 33 
: 30

(a pierdut 1 p la 
(cite 2 p. la F.C.M.

Mateuț 1). 2 
4 penaltyuri.

acasă*. 212

9 transformate 
ratate (Mateuț. 
toate transfor-

în deplasare)..

iateral. Experiența cu Sabou, 
cane părea să fie un început 
de rezolvare, și-a demonstrat 
limitele în meciul cu Steaua, 
de pe Ghencea. încercarea de 
a „corecta" în finala Cupei, cu 
deplasarea lui Varga, nu a dat 
nici ea rezultatele așteptate.

în al doilea rînd, este vorba 
de creșterea personalității în 
joc a foarte talentatului Lu- 
pescu, care va trebui să facă 
abstracție de faptul că nu a 
împlinit 20 de ani și sâ-și a- 
sume un rol mai percutant, cu 
atît mai mult, cu țît are destu
le resurse. în aceeași ordine 
de idei, este vorba de maturi
zarea așteptată a lui Lupu, 
care — din păcate pentru el —

Vaișovici 
ele obli ga- 
tempoului

UECiU'BILOR ECHILIBRATE, SPECTACULOASE"
727 puncte realizate 

•i pria 95 de eseuri (cite 4,32 
■sedfe de meci), Dinamo — 464 
•t 75 eseuri (media 3,18), Uni
versitatea Timișoara 416 p, 54 
eseari (medie 2,45), Știința Ce
rnea Baia Mare 412 p. 51 eseuri 
aaedae 231) etc. Aminteați și 
de avele aspecte negative...

— Exact. Solicitarea mai in- 
aetiă a sportivilor, prin crește
rea timpului efectiv de joc. a 
±as la o anume scădere a po- 
■Mtfalului lor fizic da majori
tatea}. ceea ce a determinat 

s rxr puncte in plus 
s chiar sporirea accidentelor. 
Adesea am asistat la un sterii 
■Mab de lovituri de picior 
--.re rugbyști care nu ..gă- 

«eaa“ tusa (de unde și o anu- 
■rrtă creștere a timpului de 
•:: Numărul grămezilor a ră- 
■as același, apropiat de cel la 

terna ționaL

de

Informațlile despre A.S.A. I; 
primim de la președintele elU' 
bulul, -------- ~-
cătorii 
Felix.
nâ c<> ______  __  _________
tele zile de vacantă sint folosite 
Și peatru vindecarea traumatis- 
meJct suferite pe parcursul 
campionatului. Pe data de 12 
iulie va avea loc primul apel, 
urmînr ca după două zile, timp 
ta care se vor efectua controa
lele medicale de rigoare, să de
mareze perioada pregătirilor 
proprii -zise. Ca de obleei, pri
ma parte a acestora se va des- 
rășura ia Sovata. pină Ia sfirșl- 
tul lunii".

— Ia privința conducerii teh
nice ?

— Cornel Dinu nu ne-a spu» 
nimic, aceasta insemnînd că 
A.S.A. poate conta pe el, ta 
continuare.

— rtte preocupări ta această 
etapă a... vacanței 7

— Am șl conturat eîteva pro
blem legate de transferarea u- 
nor jucători tineri. Este vorba 
de Pintea si Kiss de la divizio
narei' Avintul Reghin (B) si, 
respectiv. Progresul Odorheiu 
Secui<.sc (C), ca șl de nucleul 
de juniori de Ia recent finalista 
„republicanilor" Viitorul Tg. 
Mures : Dragnea. Bonta. Kutașl, 
Sz6e» si Gabor.

Ie
Cornel
se atlă
pe cont . ___ , .__
familiile lor. Binemerita-

Cacovean : „Ju
pe Litoral sau la 
propriu, taipreu-

La Rapid
este liniște

Șl nimic nou

- (Se ne mai poți spune ?
— C'» terenul de joc a intrat 

in rcLarație pentru a se pre- 
zen*» ia condiții mai bune la 
toamnf ca după pregătirile din 
perioada 16—30 iulie intenționăm 
să organizăm un turneu, aici, 
la noi cu 4—5 echipe, după ca
re pr*-babiL arogramul de pre
gătire va fi completat eu două 
partide ‘nternaționaie. peste ho
tare. Deocamdată, doar atît.

Oa» vor fi mulțumiți nume
roșii suporteri ai Rapidului cu 
acesie știri din... miez de vară ?

S. C. Bacău,
tot la

Slănic-Moldova
Ne-a vizitat, pentru eîteva mi

nute la re-tactle. unul dintre cei 
mal vech* președinți de cluburi 
dl» t-ra noastră. Corneliu Cos- 
tineseu.

— Ce-» nou la Sport Club Bacău »
— Absolut nimic nou. Deo

camdată jucătorii stat în vacan
tă. P» cel cu traumatisme t-am 
car- obligat să meargă să și le 
tratez,. Unui dintre ei este 
Setatei— care a absentat în ulti
mele etape. cînd. cred eu. e- 
chlna avea nevoie de forța Iui 
de pătrundere.

— Unde se vor efectua pre
gătirile ?

— Tot la Slănic-Moldova. ca 
de obicei. Avem în vedere pro
movarea a doi jucători de Ia 
tineret șl efectuarea unui tur
neu peste hotare în ultima parte 
a lunii Iulie. Cam atît.

Corvinul

L A
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Dar m „jocul in margine", 
românii erau toarte tari, 

râmine ?

«. importante sume de bani și 
excorsa peste notare. U'tlma zi 
pentru procurarea 
camerele favorite

biletelor cu 
este sîmbătă.

TRAGERII

Cat 2:1 variantă 100% a 29.326 
■h si 3 variante 25% a 7.332 

cat. 3: 16,75 a 3.064 lei ;
: 51.25 a 1.001 lei: cat. 5: 
a 402 lei : cat. X : 130,75

333 lei; eat. Z : 2.493,25 a 
M lei.
Beport la categoria I : 51.320

— Scăderea numărului 
„margini" a influențat, a afec
tat întreg jocul. A scăzut posi
bilitatea (și cifra) organizării 
unor atacuri după o tușă. Re- 
dueîndu-se tușele de la 40—50 
pe med în trecutul campionat, 
la circa 25 acum, s-au eliminat 
unele scheme tactice. Pe de o 
parte, nn mai există sufidente 
momente care să conducă la 
perfecționarea jocului in mar
gine. pe de alta, insuficienta 
sau, dacă vreți, scăderea numă
rului de baloane cîștigate după 
o margine a influențat negativ 
asupra posibilităților de atac ale 
liniilor noastre de treisferturi 
pe spatii mai largi și în condi
ții de presiune mai scăzute, 
ca după grămezi, de pildă.

— în concluzie ?
— Majoritatea antrenorilor 

pronunță pentru revenirea
...regulament (n.r. adică admi
terea trimiterii balonului direct 
în tușă din spațiul de apăra
re al fiecărei echipe, între li
nia de but și cea de 22 m). De 
altfel, recentul congres FIRA. 
de la Casablanca, unde am 
fost reprezentați de secretarul 
federal Cristache. Mitrea, a co
municat că nici o abatere de 
la regulamentul internațional 
(art. 16 din statutul de organi
zare și funcționare a FIRA), 
ea chiar experimentală, 
poate depăși termenul de 
an.

teaptă de la el și o pasă „mai 
altfel", din care să se nască 
golul coechipierului.

„Vîrfurile", adică 
și Cămătaru, au și 
(ia de a face față
accelerat al liniei de mijloc. E 
adevărat, Cămătaru a Împli
nit 30 de ani, dur au e nici pe 
departe uzat. (Ultimele evolu
ții au arătat publicului un Că
mătaru mai auțin rigid, ape- 
lînd la soluții tehnice neaștep
tate). Lui Vaișeovici I se 
să urce o treaptă, pentru 
are resurse.

Un capitol special merită 
ducioiu, la fel de însetat 
gol, ultimul, cel din 
Cupei. recomandîndu-1 
plin. Apariția lui Dumitrache. 
dacă vă amintiți, a însemnat 
mult pentru Dinamo de acum 
20 de ani. Cea a lui Răducioiu 
ar putea să aibă același efect, 
cu atît mai mult, eu cât nu 
„vine" din altă parte, ci a 
crescut, împreună cu Lupescu, 
în curtea clubului din Șoseaua 
Ștefan cel Mare.

La Rapid 
răspuns ia 
.Tovarășul . ..
plec*.; eu treburi. 
Dumi-ru lipsește_________
Este tovarășul Greavu".

Die Greavu. de-o viață la Ra
pid. era la post. Deci—

— fee nou la Rapid 7. l-am 
Întrebat pe antrenorul secund.

— Vacanță pină 
Unii stat la tratament, pe 
mare alții pe la Felix sau 
munte. Pe 14 iulie. Ia ora 
toată lumea va fi la club.

— Chiar toată lumea 7
— Cel puțin, așa cred, pentru 

că pină acum n-am avut nici o 
cerere de plecare.

— Nici Goanță. nici Tîră ?
— Nici. Ba, dimpotrivă, spe

răm să mal completăm lotul cu 
ee mal este nevoie.

era liniște. Ne-a 
telefon secretara : 
președinte Ignat e 

Antrenorul 
momentan.

pe 14 iulie.
ia 
la

nu

se 
la

fie 
nu 
un

la mare și la Cinciș
— La Corvinul toată lumea e 

ta vacantă 7
— Jucătorii — da. ceilalți, du

pă cum se vede, încă nu, ne-a 
răspuns Vaslle Tătar, președin
tele clubului.

— Ende tsl petrec vacanta 7
— Unii la mare, alții la Cin- 

eîs. ceilalți — în familie, aici, 
la Hunedoara.

— Cine a preferat nisipul și 
marea 1

— Un grup destul de mare, 
format din Gabor, Suclu. Ioni- 
tă. Bardae si Burlan. Klein și 
Văetus au rămas Ia Cinciș.— na ee dată reluatl pregăti
rile

— S-s stabilit ziua de 10 iulie.
cere 

că

Ră- 
de 

finala 
din

Stelîan TRANDAFIRESCU

REZULTATELE JOCURILOR
DIN BARAJUL

Duminică s-au desfășurat me- 
ciurile-tur de baraj pentru pro
movare in Divizia C. Iată rezul
tatele înregistrate î

Rapid Miercurea Ciuc — Rapid 
Stima* 1—0. Avintul Zăpodeni
— Metalul Roman 1—2, Mecani
ca Sport Galați — Forestierul 
Agat 2—1, Granitul Babadag — 
Automobilul însurăței i—0, Ra
pid Fetești — Hidrotehnica Bu
zău 4—2. Victoria Lehliu — Ma
rina Mangalia 5—2. Electrica Fl- 
enl — URBIS București 6—0. 
Sporit:' Muncit. Drăgăneștl Olt
— S.N. Giurgiu 4—0, Armătura

TUR
PENTRU
Strcnaia — Petrolul Stoina 3—1, 
Retezatu' Hațeg — Foresta Ca
ransebeș 2—0. Progresul Gătaia 
— Pev-oiui Arad I—2, Rapid 
Jibop — Voința Oradea 1—5. Fo
resta Situ Mare — C.U.G. Ciuj- 
Nanoca l—1. Someșul Reteag — 
Brâu» Vișeu de Sus 0—9. Car- 
pațl Brașov — I.R.A. Tg. Mureș 
1—u Mecanică Fină Costești — 
Carpați Agnita 9—1, Metalul 
I.U.M. FiUnestii de Pădure — 
I.P.T tntorsura Buzăului 4—0.

Duminică 10 Iulie (ora 17) sînt 
programate parttdele-retnr.

Retrospectiva Divizia C

CISTIGATOARELT SERIILOR Of DEPARTE CELE MAI BUNE ECHIPE

— Așa că, volens-nolens 
apreciind intenția și ideea 
a dezvolta „jocul Ia mînă“ 
păstrind. desigur, 
tehnico-tactice ale 
— vom reveni din 
vechiul regulament, 
clasic, așa cum se 
lume.

de 
și 

cîstigurile 
momentului 
toamnă la 
Ia rugbyu) 

joacă el în

Intrecerile ediției 1987/88 a 
campionatului Diviziei C. care 
s-au încheiat recent au a- 
vut o desfășurare deosebit de in
teresantă, cu totul aparte față 
de edițiile precedente și iată 
de ce :

Cîștigătoarele celor 12 serii, 
care au promovat în eșalonul se
cund al campionatului național, 
au fost cunoscute, în proporție 
de 9o la sută cu mult înaintea 
încheierii competiției excepție 
făcînd doar două dintre serii, 
unde s-au stabilit liderii abia 
după penultima confruntare le- 
tapa a 29-a).

Situația a fost exact inversă în 
zona de retrogradare, unde din
tre cele 24 de formații care au 
părăsit competiția, mal mult de- 
cit jumătate au fost stabilite 
după ultima rundă. In plus se 
mai poate spune că au promo
vat în „B" categoric cele mai 
bane echipe. Toate cele 12 ctș- 
tlgătoare — A.S.A. Explorări 
Chnpulung Moldovenesc, Aripile 
Bacău, Metalul Mangalia. Dună
rea Călărași, Metalul Mija Da
cia Pitești. Minerul Motru, C.F.3. 
Timișoara. Minerul Cavnic Uni
rea Alba lulla. Avintul Reghin 
și Poiana Cîmpina — au fost de 
la începutul campionatului cele 
mai bune. atlîndu-se constant in 
fruntea clasamentelor. printre 
cele mal eficace formații ale gru-

pelor respective. Dacă aruncăm 
o privire asupra clasamentelor 
după tur, constatăm că nouă din
tre actualele fruntașe se aflau 
pe primul loc. Excepție au fă
cut doar Metalul Mija, Poiana 
Cîmpina și Avtntul Reghin care 
ocupau locurile 2 sau 8. Deci, 
o comportare constant bună a 
celor 12 viitoare divizionare B.

Despre fostele divizionare B. 
in număr de 12. trebuie să spu
nem că ele au avut, in general, 
o comportare mulțumitoare, ma
joritatea lor fiind tot timpul cam
pionatului pe locuri fruntașe, 
dar ta final doar trei au reușit 
să revină ta eșalonul secund 
(Aripile Bacău, Dunărea Călă
rași si Minerul Cavnic). Au ter
minat competiția pe poziții de 
frunte (locurile 2—3) Mareșul 
Deva. Aurul Brad. TMASA Sf. 
Oheorghe Steaua C.F R._C!uj-Na- 
poca, Dunărea-CSU . ~ 
Automatica București. Pe locuri 
modeste s-au situat 
Gura Humorului (12 — 
Si ROVa Roșiori (14 —VI). Vor
bind tot despre fruntașe se cu
vine să amintim că ele n-au 
pierdut decît un singur Joc ce 
teren nrnnriu IMetalul Mangalia), 
iar cîsttaătoarea seri 4 a V-a, 
Metalul Mila, eu tot handicapul 
unul loc nierdut cu 0—3 ia ..masa 
verde" si într-un pluton de nouă 
echipe din Capitală, a reușit fru-

Galați si
Minerul 

în seda I)

moașa performantă de a ocupa 
primul loc in seria „ »b icureș- 
teană" !

Dintre cele 24 de debutante în 
campionat, au părăsit competi
ția doar trei eebipe — Moldosin 
Vaslui, care s-a retras In retur. 
Petrolul Tîrgoviște și Hebe Sîn- 
georz Băi. Cele mai multe au 
reușit. Insă să facă față dificul
tății tntreceriior, ele termintnd 
campionatul pe un loe onorabil, 
printre primele șase : Montana 
Sinaia. Lacul Ursu Sovata Auto 
Vulcan Timisoara. Automecani- 
ca Reșița. utilaje Grele Giurgiu, 
MECON Municipiul Gh. Gheor- 
gblu-Dej $i Aurora Tg. Frumos.

Cu toate că de-a lungul celor 
30 de etape au fost dictate nume
roase -an -tiuni de către F.R.F. 
pentru diverse atitudini nespor
tive. in acest campionat numărul 
lor a fost, totuși, mai redus ca 
ia edițiile precedente. Unele e- 
chlpe au plătit scump nesporti- 
vitatea ea de exemplu Unirea 
Valsa iui Mihai și Mineral Băiuț, 
care oierzînd mai multe meciuri 
fără Joc cu 3—6 io s-au mai 
putut redresa si au părăsit cam
pionatul. Sperăm eă aceste e- 
xemnle vor constitui — In pers
pectiva viitorului se-on — vn 
avertisment pentru eei certați 
cu sportivitatea

Toma RĂBȘAN



MEDALII ?...

SPORIM ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTEIINAIKJNME
VICTORIE DETAȘATĂ A LUI 

AUREL MACARENCU

MUNCHEN 4 (Agerpres). — 
în ziua a doua a Regatei in
ternaționale de calac-canoe de 
la Duisburg. în proba de ca
noe simplu, pe distanta de 
1 000 m. sportivul român Au
rel Macarencu a repurtat o 
victorie detașată, fiind înre
gistrat cu timpul de 3:52.51. El 
a fost urmat de Ivan Klemen
tiev (U.R.S.S.) 3:54,12 si Jorg 
Schmidt (R.D.G.) 3:57.34. tn
proba de canoe dublu echipa- 
jul României (Obreja. An- 
driev) s-a situat pe locul al 
II-lea. eu timpul de 330.76. 
precedat de R.D. Germană 
(Neukrodt, Spelly) 3:29.13. Pe 
locul al treilea a sosit echipa
jul U R.S.S.. în 3:31,30.

II-lea. iar Vasile Andrei (cat. 
grea) a ocupat locul al III-lea.

în concursul de lupte libere, 
Romică Rașovan s-a clasat pe 
locul II la cat. 48 kg, victoria 
revenind lui V. Anger (R.D.G.).

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA LENINGRAD

LENINGRAD, 4 (Agerpres) — 
Turneul internațional femi
nin de șah de la Leningrad a 
fost cîștigat de marea maestră 
sovietică Irina Levitina, cu 9.5 
puncte din 13 posibile. Ligia 
Jicman (România) a ocupat 
locul 12. eu 5 puncte.

TURNEUL PREOLIMPIC
DE BASCHET

AMSTERDAM 4 (Agerpres) — 
tn Olanda au continuat În
trecerile turneului de califica
re La baschet masculin nentru 
Jocurile Olimpice de vară din 
acest an.

Iată rezultatele înregistrate : 
Suedia — Irlanda 111—76 j Ma
rea B-itanie — Olanda 85—6o : 
Finlanda — Turcia 88—81 : R.F. 
Germania — Danemarca 99—87 ; 
Israel — Norvegia 86—58 : Iu
goslavia — Grecia 103—87 ; 
Franța — Polonia 74—72 ; 
U.R.S.S. — Elveția 109—60.

KASPAROV A CÎȘTIGAT TURNEUL DE ȘAH

Parafrazlndu-1 pe Napoleon, 
care spunea câ „Nu este acela 
un adevărat soldat care să nu 
se gindească la victorie vom 
zice că ..Nu este acela un ade
vărat atlet, care să nu se £în- 
dească la o medalie**. Si aceasta 
chiar dacă medaliile sînt tot
deauna doar trei. (aur. argint și 
bronz) iar numărul candfdați- 
lo" e te foarte mare. în pers
pectiva Jocurilor Olimpice de 
v i din acest an. frunzărind 
diferitele fișe de rezultate, a- 
Jungem la concluzia — care 
nic: măcar nu este ceva nou 1 
— că din multitudinea probelor 
există unele la care, teoretic, 
medalia olimpică de aur este ca 
șl... acontată (Serghei Bubka la 
săritura cu prăjina, Tatiana Sa- 
molenko la 1500 m. Said Aouita 
la 5000 m), altele la care in 
lupt? pentru locurile podiumu
lui sint angrenați cîțlva favorlți 
(lordanka Donkova, Ginka 2a- 
„j. ceva și Cornelia Oschkenat 
la 100 mg. Petra Felke șl Fati
ma Whitbread la suliță). Cele 
mal multe dintre probe au fost 
șl rămta insă deschise... tuturor 
posibilităților, Tn afară de fap
tul că. la ora de față, plutonul

fruttaz de performeri al fiecă
rei p:obe este tot mai numeros, 
se poate avea, desigur, în vede
re că întrecerea este întrecere 
și ca de multe alte ori. se pot 
întimpla fel de fel de lucruri 
minore tn aparentă, dar eu e- 
fecte mari. Uite, ne gîndim, 
spre exemplu. Ia ștefka Kosta- 
dinova. care, de cîtăva vreme, 
n-are nici un fel de probleme 

săritura tn înălțime și care, 
totuși, săptămîna trecută, la 
„Narodna Mladei*1, la Sofia, a 
fost întrecută de 0 adversară, 
orie m mai puțin valoroasă, cu
baneza Silvia Costa, care a în
vins-o, este drept, la 2,01 m, 
da:' a învins-o 1

Pină la Olimpiadă, și mai a- 
les acolo, se pot întimpla încă 
multe tn atletismul internațional, 
cu efecte imprevizibile...

Daniela Costîan, Vall ionescu, 
Paul** Ivan. Mitica Constantin. 
Sorin Matei și încă alții dintre 
atleții noștri fruntași la ce s-or 
f* gtndind si pentru ce se pre
gătesc acum în perspectiva J. O. 7

Romeo VILARA

LUPTÂTORUL IULIAN MAVLEA 
UN SUCCES DE PRESTIGIU

BERLIN 4 (Agerpres). — 
Concursul de lupte greco-ro- 
mane. din cadrul competiției 
internaționale de la Leipzig, 
a prilejuit afirmarea tînărului 
sportiv român Iulian ___ .. .
clasat pe locul I la categoria 
74 kg. după ce l-a întrecut în 
finală pe campionul suedez 
Kornbaak.

Ion Grigoraș (categ. super- 
grea) s-a situat De locul al

Mavlea,

|W//////////// 'I

PENTRU „CUPA MONDIALA"
PARIS. 4 (Agerpres). — 

Turneul Internațional de sah 
de la Belfort (Franța), contînd 
pentru „Cupa Mondială", s-a 
încheiat cu victoria marelui 
maestru sovietic, actualul cam
pion al lumii. Gări Kasparov, 
care a totalizat 11,5 puncte din 
15 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Karpov — 
10,5 puncte. Elvest — 9 punc
te. Hubner. Spasski. Sokolov.

Ribli cite 8 puncte. Short 7.5 
puncte etc. în ultima rundă, a 
15-a. Kasparov a cîștigat la 
Sokolov, Karpov l-a învins, cu 
piesele negre pe Spasski, Short 

a obtlnut victoria în partida 
cu Iusupov.

LONDRA, 4 (Agerpres). — 
Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului international 
de tenis de la Wimbledon, a 
fost cîștigată de sportivul sue-

dez Ștefan Edberg, care l-a în
trecut in finală în patru se
turi. cu 4—6, 7—6. 6—4, 6—2. pe 
Boris Becker (R.F.G.). după o 
partidă ce a durat circa 3 ore.

MISIUNE ÎNCHEIATA
Fâră să fie o competiție 

de primă-mînă. tratat 
degrabă (an de an) ca 
față** a Turului Franței, Tu
rui ciclist al Elveției rămlne 
to.ași â dispută redutabilă, 
dovadă că. la ediția recent 
încheiată, au luat parte cîti- 
va rutieri de renume. Intre 
or e Kelly, Van Wyck. Tneu- 
nisse. Rooks. Ruttimann etc. 
Sore surprinderea generală, 
tn-recerea a fost cîștigată de 
„anonimul* austriac Helmut 
w-ohselberger. oe care irlan
dezul Sean Kelly unul 
-re fruntașii plutonului 
te național, l-a eloeiat 
fel t „Helmut a învins 
drept. Noi. ceilalți, am _ 
cut totul pentru a-1 pune ta 
dificultate, dar n-am reușit. 
b vo lui !*.

N-am insista nici asupra 
lui Wechselberger șl nld a- 
supra victoriei lui. cea din
ții de anvergură, dacă nu ni 
ș-ar oărea că Întreaga 
veste are o „cheie*, o rală. asupra cărora 
s zăbovim, Nu doar 
că recentul clștlgător < 
r lsi Elveției e ua 
oa»*“. care a împlinit 
ani.
trecut la orofeslonism-----
de elteva lusL la o vtrstă 
la care cei mal muRi se re
trag .suoărat* de 
s-ac tatlmplat 
.Mindlaielor* de 
(septemb ri e IStD. 
lor ad -a amator, 
be.-ger a dobtndit. 
Austriei raedaHa de ____
la 'M kilometri. Numai că. 
la '“Stivitatea de premiere. 
~ a apărut pe podium — 
,d!- leglijentă*. cum 
să declare — Îmbrăcat 
tri-oul clubului, nu eu

\niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiimiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiniinnimiiiiiiiiiiiifmiiiiuiiiniiinZ

mai ,pre-

5

s

£

din- 
in- ast- 
pe 
fă-

po- 
mo- 

merită 
pentru 
al Tu- 
.vete- 

___ . .____ 35 de 
CI și pentru că el a

ce le ce I 
cu ocazia 
la VUlach 
Aeoto a- 

Wechsel- 
eu eehio* 

bronz

avea 
eu 
cel

ai federației ! In aceeași § 
seară federația l-a sancțio
nat cu o amendă usturătoa
re (peste 1 000 de dolari). 
determlntodu-1 să-șl... rupă 
legitimația și să opteze pen
tru gruparea profesionistă 
„Malvor Bottech:a“ 1 Cei ca
re 5 pedepsiseră s-au pornit 
să ridă. mentionind că. ru
tier ajuns la capătul pateri
lor, uzat de virstă. Helmut 
5e va întoarce, ta scurt 
timp, eu coada Intre picioa
re. N-a fost așa. De profesie 
agent de schimb, abonat (ca 
o curiozitate) la .Tie Finan- 
cla' Times* (pe care n par
curgea. ta Turul “ 
taa’.a^ea fiecărui 
Wechselberger s-a 
către .Malvor0 ( 
priile-i afirmații) i 
motive. Ca să demonstreze, 
pe de o parte, 
profesioniști nu stat, 
comparație cu amatorii, 
bordabili șl, pe de alta, 
vîrsta e o prejudecată, 
cum. cind ambele der 
strafii au fost făcute, a ve- 
alt rtadul Iul Wecbselbereer 
să rldâ. Dar șl să explice 
modul cum a urcat ptaă tn 
vtrfuî Ierarhiei t „atn mun
cit. ta toate aceste tart. ea 
un o-—Ctad muneeșil. 
m-am Uaurit. nici un teL 
eB 4e pretențios, cu e 6e 
neatins. FSreste el ml re- 
tr*?: snlsțun ea mea s-a te- 
rtietat. Le tis Insă alergăto
rilor mal tineri. sportivilor 
ta eeneraL acest mesaj s su
doarea e eea <Bnt9 condiție 
a succesului*.

a lecție care 
tinetă sturste.

IN S.U.A. deașat 
j), ur-
Pogon 
(2 j).

1 Elveției 
start f). 

îndreptat 
(după pro- 
din doua
că cicliștu 

prin 
ins

ei 
A-

să

Ovidîu lOAhCȚOAlA

s

I
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ZURICH, 4 (Agerpres). — Luni, la Zurich cu prilejul reuniunii 

Federației Internaționale de Fotbal, s-a hotărît ca ediția din anul 
1994 a Campionatului Mondial de fotbal să se desfășoare in 
S.U.A. Meciurile vor avea k>c Ia -
Philadelphia si alte orașe.

Pentru organizarea competiției 
Marocul.

Asa cum se cunoaște, ediția a 
de fotbal din 1990 se va disputa ir

„CUPA DE VARA"
IN PLINĂ DESFĂȘURARE

Chicago. Miami. Los Angeles.

au caadi Brazilia și

Mondial

I * s-est aa se orgmizează din 
nou .Cupa dr Vară*, la care 
partiespâ •( de formați! di
fer.le țâri) împărțite in 11 gru
pe. Iată ultime.e t ez uitate șl da—

— Lucerna 1—X Conduce 
Kaiserslautern eu 4 p (2 j), ur
mată de Admira Wacker 3 p (3 
j). Lucerna 2 p (î j), L.K.S. 
Lodz 1 p (3 j).

CB. 7 ; Shemson Tel Aviv — 
Sturm Graz 1—1, Bei tar Ierusa
lim — Tkaast F. S. 0—2. Condu
ce detașat Ikaast F. S. (Dane
marca) cu 6 p (3 j). urmată de 
Bei tar 3 p. Sturm Graz 2 p. Shem
son 1 p (toate echipele au cite 
trei jocuri).

CB. 3 : F. C. Tirol — Aarhus 
3—3. Rad Belgrad — F. C. Cari 
Zetss Jena 4—0. ta clasament : 
Bad Belgrad 4 p (2 j), F. C. Ti
rol 2 p (3 j). Aarhus 2 p (3 j). 
F. C. Cart Zeîss Jena 1 p (2 j).

CB. s • Pogon Szczecii — 
Grasshoppers Pecs — Oes-

ters I. 2—0. Conducs 
Grasshoppers cu 5 p 
mată de Pecs 2 p (2 
2 p (3 j). Oesters 1

GB. 16 2 M.T.K. —
2—1. Pe primele locuri : Vojvo- 
dina șl Grazer A. K. cu 3 p, ur
mate de M.T.K, 2 p și Karlsruhe 
fără nici un punct. Toate echi
pele au cite 2 jocuri.

9R- M r Alkmaar
:—i tierdingen — __ „____ o
2—0. Conduc Odense șl Uerdin- 
gen cu cite 5 p, ____
Magdeburg 2 p, Alkmaar 0 p. 
Toate formațiile au cite 3 jocuri.

PRIMA EDITIE A C.M.
FEMININ SE VĂ ORGANIZA

IN R.P. CHINEZĂ

(3 
j).

p
Karlsruhe

— Odense 
Magdeburg

urmate de

ZtîRlCH, 4 (Agerpres). — Tn 
cadrul lucrărilor celui de-al 43- 
lea Congres al Federației Inter
naționale de Fotbal (FIFA) s-a 
hotărît ca prima ediție a Cam
pionatului Mondial de fotbal fe
minin să aibă loc, în 1991, In 
R. P. Chineză.

Această alegere a fost făcută 
datorită popularității deosebite a 
fotbalului feminin In această 
tară, la un recent turneu asis
te.’ total 365 0M spectatori.

GHETE CU CIFRU ?
.. ,-n';Hec J?1 indirpt ca o finală de campionat mondial. -- . ■ marile firme producătoare de echipament sportiv. ■
. _ Adidas. Puma. Tiger sint vechii și stiufH lideri ai plutonului, - - 

dar in urma lor pedalează trudnic, dornic ’ ‘ ‘ r

Ad-
Lodz

PE SCURT •PE SCURT •PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
atletism • Cunoscuta spor

tivă din R. D. Germană Heike 
Dreschler » declarat că la Jocu
rile olimpice din acest an nu va 
participa decit Ia două probe, 
una de viteză și la săritura în 
lungime. Camnioană a Europei la 
200 m și săritura ta Lungime, 
Heike Dreschler a luat startul la 
ultimele campionate mondiale ta 
patru probe, nereușind să cîști- 
ge nlelana.

BADMINTON • In semifinale
le turneului internațional de la 
Sofia, suedezul Hansen l-a eli
mina, cit 15—10. 15—8 pe compa
triotul său Rozengren Iar 
ham (R.D Germană) l-a Învins 
cu 15—1, 15—3 pe Larsen 
dial..........................

BASCHET • La eea de-a 12-a 
ediție a Campionatului feminin 
al Asiei, programat ta perioada 
»—18 octombrie la Hong Kong, 
s'-ou anunțat participarea 12 e- 

Intre care selecționatele 
R P Chineze, Janonlei Singa- 
----e Malayezîel. Thailandei Fl- 
''--’’r. Indiei Indoneziei sl

Abra-
(Sue-

CĂLĂRIE • Coajursuî de 
obstacole, din cadrul competiției 
internaționale de la Aachen (R. F. 
Germania) a fost cîștigat de el
vețianul Thomas Fuchs (pe calul 
.Jogger") — 0 puncte penalizare.

CICLISM • tn clasamentul al
cătuit de Federația Internaționa
lă de Ciclism Profesionist (FICP). 
primul loc este ocupat de Irlan
dezul Sean Kelly, cu 1057.65 
puncte, urmat de olandezul 
Adr’ Van Der Poel 704,28 punc
te. francezii Charly Mottet 601.20 
puncte șl Laurent Flgnon 523,83 
puncte. Erie Vahderaerdeh (Bel
gia) 464.52 puncte. Erik Bceuklnk 
(Olanda) 463,76 puncte. Stephen 
Roche (Irlanda) 433.36 puncte 
eto • Prima etapă a competiției 
Internaționale „Premiul Joaiuim 
Agostlnho**. disputată Intre Lisa
bona șl Șlntra, a fost cîștigată 
de vest-germanul Peter Hllse, ur
mat 1*> 1:08 de portughezul Joa
quim Gomes. La cursă mal par
ticipă sportivi din Spania, URSA 
șl Polonia.

HANDBAL • Intr-un meci In
ternational amical masculin; s«-

lection ata de juniori a R. F. 
Germania a întrecut cu scorul 
de 2«—U (14-9) 
râ a Poloniei.

MOTOCICL1SM 
mlu* al Belgiei 
dasa 500 cmc. a 
circuitul de la 
de francezul Christian Sarron (pe 
„Yamars»*). ta timp ce la 250 cmc 
primul tac a fost ocupat de Do
minique Sarron (pe .Honda**).

TRIAtlon • Concursul dispu
tat ta R. F Germania s-a înche
iat cu victoria sportivului vest- 
german Hermann Kramer, care 
a Înotat 1.5 km. a parcurs cu 
bicicleta 42 km si a alergat 10 
km ta timpul total de 2.06:42. ta 
feminin, primul tac a fost ocu
pat de Katja Anton (R.F.G.) ta 
2.27:33

VOLEI • La Berlin Intr-un 
meci amical masculin, rețr -zen- 
tativa de juniori a R. D. Ger
mane a Întrecut cu sc irul de 
S—î (9—15 16—18. 15—10. 15—6,
15—12) formația similară a 
Olandei.

formația slmlla-
• .Marele Pre
ia motoclcli im, 
fost ctșdgat pe 
Francorchamps,

, , aar in urma lor pedalează trudnic, dornic să urce în clasa- • - 
. , mente o serie de mai nou născute - Mitzuno, Speedo, Arena. ' ’ 
.. Iar lista crește mereu, cu firme de tradiție in felul lor, dar * ' 
.. care, ptaă mai ieri, priveau cam de sus stadionul, pină și su- '" 
' ’ Pcf~ar*st2,crata marcd engleză „Lobb- anuntîndu-șt de curind '1 .. intenția de a produce ghete de fotbal. *■

’ ’ 186:- 10 un oarecare John Lobb X• - ci$tlga medalia de aur a „Marii expoziții anuale", expunîndu-si , ► 
- ’ cizmele lucrate din eea mai find piele ți cu migală de bijuti- * - 
' er‘ p^e doi-trei ani, același iscusit meșter avea sd cu* * *

noased și celebritatea mondială, scoțind pe piață faimoasele ° - 
a k cizme cu toc rabatabil, atît de căutate apoi de... căutătorii de •< - 
, „ aur americani și australieni, tn tocul lor puțind fl dosite, * • 
..lesne șl Ingenios, pepitele... Astăzi, firma continuă tradiția, -- 
. , produdnd. se afirmă, încălțămintea cea mai bună din lume, ‘ ■ 
., dar în mod cert șt cea mai scumpă î prețul unei perechi de .. pantofi a atins •’"* -■-•—• •— -■  ------  -—■ ----- *
<. s-ar spune, un 
«• minte.
> • Se vede, Insă,
• • rile firmei cam

ui s-a decis sd ______ ____ _ _ „„
• ’ fn fața vestiarelor sportive, anunțind. spuneam, că firma —
’ ’ fabrica ghete de fotbal. Ceea ce ne arată limpede, încă o da- ..

„Lobb° reprezintă. tn materie de încălțăminte, o adevărată 
•-------- - ---------- i oarecare John

2 500 de dolari, iar cel al ghetelor 4000 ! Cum 
adevărat Rolls-Royce al Industriei de încălță-
că pantofii ..Lobba erau cu... setrf, că aface- .. 
începuseră sa scîrtiie. din moment ce „Rolls"- .. 
iasă din garajul său de fildeș si să parcheze .. —----- ..... .... ... . _ ( va _ _

_ _ tă, că și tradiția și morga aristocratică trec pe planul secund • - 
., atunci cind business-ul o cere. Deci, pînă aici, să zicem, toate • - 
,, bune șl la locul tor. Numai un lucru rămîne neclar, iar fabrl- • • 
., cantii nu au precizat nimic ta acest sens : firma va rămîne. • • 

si ta fotbal, fidelă principiului de a produce cele mal scumpe • - 
.. ghete din lume ? Dacă da. cine i te va cumpăra ? Fiindcă * ~ 
.. tradiționalii ei clienți (și așa din ce In ce mai rari), actori de ’
• • renume, demnitari, mari industriași, nu prea... joacă fotbal. ‘'

Sau poate că (mal știi?!) ghetele vor fl prevăzute cu... eram-
■ ■ poane rabatabile, tn care vor putea fi... dosite fente, driblin- ,
• ’ guri, ea să nu mal vorbim de goluri I .

fn cazul acesta: bineînțeles, lucrurile s-ar schimba total. Cli- .. 
" enti s-ar găsi cu duiumul șl fără prea multă tocmeală. Ne ..

’ cam îndoim. Insă, de această veselă variantă t crampoanele .
. de azi stnt mult mai mici decit tocurile cizmelor de odinioară, . •
.. tn timp ce aolurlte au. devenit cu mult mai ,.mari“ (a se citi ■ -
«. prețioasei decit pepitele..: _
.. Sorin SATMARI
4-


