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• Un festival ajuns la a Xl-a ediție, cu peste 10 000 de 
participant! • O remarcabilă îmbunătățire a bazei 

materiale, la orașe și sate
în suita 

competițiilor 
înscrise sub 
dei, Festivalul sportului __
luian ocupă un loc aparte. Prin 
interes, prin proporții, prin or
ganizare. Și aceasta, încă de la 
prima ediție, cu 11 ani în urmă. 
Festivalul a devenit, așadar, o 
acțiune de tradiție, care pola
rizează atenția a mii de tineri 
șl tinere din județul Vaslui (a- 
cum, la cea de a Xl-a ediție, 
numărul participanților la eta
pa pe asociație sportivă a de
pășit cifra de 10 000) și chiar 
ai unora din alte județe. Dova
dă, participarea curentă a re
prezentanților sportivi din Bo
toșani, Vrancea, Galați și Bu
zău. „Se realizează cu acest 
prilej nu numai angrenarea ce
lor mai buni sportivi in plan 
județean, ci și un foarte util

concursurilor 
sportive de 
însemnele

și 
masă 

Dacia- 
vas-

schimb de experiența-, cum tine 
să remarce 
C.J.E.F.S. Vaslui,
Tăbăcaru.

O idee pe care 
prof. Emil lanul, 
C.J.E.F.S. Vaslui, 
faptul că „reușita acestei ac
țiuni își are sorgintea nu nu
mai în pasiunea pentru mișca
re, pentru exercițiu fizic și 
sport a vasluienilor, a celor 
fără veleități în performanță, 
care doresc să-și mențină să
nătatea și vigoarea, ci ia a- 
celași timp in experiența acu
mulată treptat, de la o ediție 
la alta. Cit de timid a fost de
butul și cit de robustă se pre
zintă competiția acum"-

Ca unii care am cunoscut 
sportul vasluian în plină ten
dință de afirmare trebuie si 
relevăm faptul că prin acest

președintele
Alexandru

o susține și 
secretar al 

precizîr.d

oieri, 
î re- 

dis- 
spor- 
Oon- 
bază

Căldură 
optimiste 
nu par a 
cifrele termometrelor 
tează“ cu... 40 de 
pare că activitatea 
nală se află intr-o 
rioadă de vacantă, 
reporterul este mai 
gîndul la... malul mării sau la 
aerul tare de munte.

Totuși, dacă-i sarcină se face 
bucuros, așa că la treabă. Am 
plecat, deci, pe urmele boxeri
lor juniori, care la începutul 
lunii viitoare vor lua startul la 
Campionatele Europene de la 
Gdansk (Polonia). După cum 
se știe, la marile întreceri ale 
boxerilor juniori. sportivii 
români au înregistrat numeroa
se performante de răsunet. 
Doar amintind de titlul mon
dial cucerit de Francisc Vaștag 
la ultima ediție a Campionate
lor Mondiale vom .puncta" in
tențiile tinerilor noștri pugi
list! in vederea competițiilor 
de amploare.

REPORTAJ 
L de sezon.

dreptătiți pugiliști, care aspiră 
la locurile fruntașe ale C.E. : 
Petrică Paraschiv, Zoltan Lun
ca si Cristian Ștefănescu, Leo
nard Doroftei, Alexandru Burz 
și Nicolae Dima, Dan Slmio- 
nică. Victor Buștean, Constan- 

Dumitrescu (al treilea din- 
fratii de la Dinamo). Mi- 
Sîrbu. Virgil Văduva, Pe- 
Tudor Dan Moisa. Doru 

Tiron si

tin 
tre 
hai 
tre
Gumbulut, Mariuș ____
Vasile Adumitroaie. Antrenorii 
spun că le este destul de greu 
în a alege pe cei care vor 
participa la C.E. Fiecare a 
muncit si muncește Pe rupte. 
Se transpiră abundentă.

FINALA METALURGIȘTILOR
170 de atleți și atlete din 28 

de județe, calificate din etapa 
anterioară s-au întrecut pe 
Stadionul Municipal din Si
biu — într-o foarte bună orga
nizare asigurată de Comitetul 
uniunii sindicatelor pe ramură, 
cu sprijinul Consiliului județean 
al sindicatelor și C.J.E.F.S. Si
biu — în finala Pe țară a „Cu
pei Uniunii sindicatelor din me
talurgie și construcții de ma
șini" la atletism. întrecerea a 
scos în evidență o serie de ele
mente tinere, dintre care, u- 
ncle, prin performanțele reali
zate, pot aspira la mai mult 
în alte viitoare competiții. Ia
tă și pe cei care au urcat pe 
podiumul de premiere : FETE 
— 800 m plat : 1. Elena Golum-

9 A-
Da-

beanu (București). X Aca 
dumitroaei (Bote șani), 1 
niela Glișcă (Olt) ; lungime :
1. Alina Grecu (București).
2. Cbrneăia Cocora (Dolj). 3. Mi- 
haela Onofrei (Galați); greuta
te : 1. Georgeta Masat (Neamț). 
2. Marilena Ivașcu (Sibiu). X 
Cornelia Cocora (Do! ) ; bA- 
IEȚI — 1500 m plat : 1. Mar
cel Bircu (Sibiu), 2. Ocetică Bă
lan (București). 3. Gheorghe 
Hăprean (Alba) ; lungime : L 
Liviu Focșeneanu (Prahova). X 
Virgil Costache (București). X 
Ioan Cristea (Alba) ; greutate :
1. Vasile Rădulescu (Brașov),
2. Mihai Chelaru (Dolj), 3. Do- 
bre Savenco (Galați). (Ilie IO- 
NESCU — coresp.).

ți antrenorii la o lecție de 
Foto : Aurel D, NEAGU

1

ft VI

J

Tiberiu ST AMA
fCîxîaua ia p-

I-am găsit în oaza de ver
deață An apropierea Capitalei, 
locul traditional de pregătire 
al sportivilor noștri fruntași. 
Ce» doi antrenori ai lotului de 
juniori. Vasile Bala și Gheor
ghe Eae. fac prezentările. în 
această ultimă perioadă de 
pregătire se află cei mai in-

Nici nu-1 prea greu la tem
peratura înconjurătoare... dar 
băieții aleargă de parcă ar fi 
in plină iarnă. Vasile Bala si

Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

Campionatul Republican de aeromodele radiocomandate

IN PRIM-PLAN, SPORTIVII DE LA ARIPILE BRAȘOV
Notații ia încheierea Diviziei A de volei feminin

DISTANȚĂ MARE ÎNTRE

POSIBILITĂȚI Șl REZULTATE!

Deși blocajul rapidistelor s-a 
grupat bine la atacul pe centru 
al Vioricăi Birsășteanu (Flacăra 
Roșie), aceasta găsește, totuși, 

„breșa“ și finalizează...
Foto : Eduard ENEA

în reculul în care sint an
trenate de la o vreme jocurile 
sportive în general. voleiul 
prezintă poate cele mai con
vingătoare argumente. date, 
firește, de ,,barometrul" com
petitivității sale Internationale.

Cc se aștepta, de pildă, de 
la campionatul primului eșalon 
feminin — în care existența 
mai multor elemente talentate 
întreținea ceva speranțe — 

într-un sezon sortit experi
mentării unui nou sistem com- 
petitional ? Fără îndoială, sem
ne ale revirimentului plănuit. 
Au apărut ele ? Noi nu le-am 
reperat. Si nu numai noi ! 
Echipele de fete au bătu: pa
sul pe loc pe o partitură, e 
drept, mai lungă. Și. in cele 
din urmă. extenuantă. Deci, 
fără foloase reale. Și să ve
dem de ce (concluziile fiind 
valabile și pentru campionatul 
masculin, în ciuda unor date 
specifice ale acestuia).

Noul sistem compctitional 
experimentat (42 de meciuri, 
pe parcursul a opt luni, cu 22 
de etape săptămînale tur-retur. 
plus alte 10 etape, cu meciuri 
duble, pe grupe valorice) avea 
menirea să prelungească pre
gătirea si competiția Ia nivel 
de club, să impulsioneze pro
movarea tineretului, să îmbo
gățească substantial conținutul 
tehnîco-tactic al prestațiilor. 
Dar ideea în care a fost adop
tat șl experimentat acest nou 
sistem a fost compromisă de 
menținerea unui sistem de pre
gătire vetust, neadecvat noilor 
cerințe. Astfel, a ieșit la ivea
lă. și mai pregnant, faptul că 
nu atît un sistem competițio- 
nal sau altul poate crea singur 
valoarea, cit concepția de pre
gătire, metodica folosită, con
știentizarea si eficienta fiecărui 
antrenament. Ceea ce nu s-a 
intîmplat. reieșind clar nota 
de inadecvare. De altfel, și 
în campionatul trecut formula

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2-3)

Campionatul Republican de 
aeromodele radiocomaadate, 
desfășurat la Sf. Gheorghe in
tr-o organizare foarte bună, a 
reunit la startul a două clase 
modeliști din 12 cluburi și a- 
sociații sportive. Cei mai rr.ulți 
concurenți — 22 — au fost 
prezenți la F 3 B — planoare 
teleghidate —, adică acolo 
unde s-au înregistrat și cele 
mal spectaculoase întreceri, 
soldate cu reușita deplină a 
sportivilor de la Aripile Bra
șov. Gheorghe Iordan, Gunter 
Glatzer și Constantin Apăvă- 
loaie au avut evoluții constant 
bur.e in ambele manșe ale com
petiției, astfel că in final ei 
au obținut, in ordinea de mai 
sus. primele trei locuri la in
dividual, iar erhipi lor și-a 
adjudecat și titlul național.

Și Ia F 3 A — aeromodele de 
acrobație — concursul a fost 
pasionant, mai ales datorită 
deselor schimbări de lideri. 
După prima manșă, Carol Si
lex (Gaz Metan Mediaș) s-a 
plasat în fruntea clasamentu
lui cu 245 p. urmat de Mar

Divizionarele A de fotbai

la „ora bilanțului**

Victoria: PREMIERELE
DE IERI, SPECHCOIIUSEIE 

CONFIRMĂRI DE ASIĂZJ
(in pag. 2-3)

C. Solomon (unul dintre ce' 
mai buni jucători ai echipei 
Victoria), intr-o acțiune ca

racteristică
Foto : Nicolae PROFIR

cel Stratulat (Didactica Deva) 
ca 203 p și Dorel Cilțea (A- 
vtntal Tg. Mureș) cu 195 p. 
Adâugincu-și In manșa a doua 
alte 242 P. Marcel Strr t ulat, cu 
♦45 p. a trecut in fruntea ie
rarhiei, Dorel Cilțea, cu alte 
223 p s-a instalat pe treapta a 
doua cu 418 p, în timp ce Ca
ro! Silex, rămas cu punctajul 
inițial, dat fiind faptul că mo
torul aeromodelului său nu a 
răspuns la comanda .start", a 
coborit pe locul trei. Cu toate 
acestea, el are în ultima man
șă o revenire de excepție, cînd 
punctează la nițel... european 
(703 p). astfel că a obținut, de
tașat, titlul național, cu 948 p. 
Dintre adversarii săi doar Do
rel Cilțea a reușit să-și mai 
adauge 378 p, cu care a to
talizat 601 p șl s-a clasat pe 
locul doi. pentru că Marcel 
Stratulat, tot din „vina" moto
rului, a rămas cu punctajul 
din primele două manșe, su
ficient însă pentru a se plasa 
pe locul trei.

Competiția la F3B a avut 
două manșe, fiecare dintre ele 

apreciate și notate la capito
lele durată, distanță și viteză. 
După prima evoluție, maximum 
de puncte au primit Ladislau 
Porkolab (Electromureș Tg. 
Mureș) — la durată, Gheorghe 
Iordan — distanță și Constan
tin Apăvăloaie — viteză, dar 
in clasamentul manșei, între 
primii trei au apărut doar 
Gheorghe Iordan, care și-a 
mai adăugat încă 1869 p pen
tru durată și viteză, și Con
stantin Apăvăloaie, care a mai 
primit 1434 p de la durată și 
distanță. Intre aceștia, colegul 
lor de club, Gunter Glatzer, 
care a reușit să acumuleze 
2645 P. în ultima manșă, din 
nou Gheorghe Iordan ia dis
tanță a obținut maximum de 
puncte, a fost bine apreciat și 
în celelalte două probe, astfel 
că în final el și-a adjudecat 
titlul național, cu 5276 p. Pe

loan NOVAC

(Continuare în pag a 4-a)
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UNDE Șl CUM FAC SPORT COPIII? 0 REUȘITĂ A SPORTULUI la handbal feminin

Duminică. 3 iulie, ora 10—
10.30 Deși încă dimineață, căl
dura e mare, cerul e alburiu 
acoperit parcă de un praf în
cins la maximum iar vîntul 
nu izbutește nici măcar să
clatine frunza arborilor -C
împreimuiesc Ștrandul Tinere
tului si Stadionul Ti r>e ren:'. 
Pătrundem în Incinta stadio
nului. nu Înainte insă de a 
citi un anunț care ne înștiin
țează că. oe tot timpul vacan
tei de vară, la Ștrandul Tine
retului si Stadionul Tinere . 
va funcționa un CENTRU DE 
VACANȚA. în organizarea 
C.E.F.S. al sectorului L a 
C.S.Ș. nr. 1 ă a CSS. -Tri
umf". Disciplinele si Jocurile 
sportive sînt enumerate dy: 
atletism. gimnastică- rugby, 
polo si sărituri in apă (z_ln:: 
între orele 9—11 si 15—1") ri 
handbal, volei si baschet (zil
nic între orele 10—12 și 16—18). 
Teodor Bolea si Mircea Ale
xandru directorul si gospoda
rul complexului, ne oferă amă
nunte : 4 terenuri de volei. 3 de 
rugby. 2 de handbal. 1 de haarliet. 
1 de tenis, plus pista de atle
tism. cu sectoare de săritori 
și - aruncări. îsi așteaptă bene
ficiarii. Să adăugăm acestei 
dotări — cu adevărat pregătită 
să-i întîmpine pe elevii din 
această zonă a Capitale — si 
corpul de antrenori si tehni
cieni sportivi prezenti la oca 
$i locul intîlnirii Numai că 
beneficiarii— abia dacă sosi
seră I Cîtiva copii pe un teren 
de rugby. sub supravegherea 
antrenorilor Stefan Popesen si 
George Călinescu. între copii, 
unul mai înalt bine legat cu 
o dexteritate aparte : Mihai 
Bogdan, elev al Scolii profe
sionale nr. 2 „Aparatai". A 
abandonat, se pare, halterele, 
sport pe care l-a practicat timp 
de patru ani. si vrea să de
vină rugbyst. „Dar nu un 
rugbyst oarecare, ci unul foar
te mare, campion !“. Așa să 
fie. Bogdane !

Pe pista de atletism. două 
fetite. Coca Nicolae si Maria- 
na Vasile. Pe un teren de 
handbal, două echipe de fotbal 
in 7. amindouă apartlnînd 
Asociației sportive, al că
rei președinte este ingi
nerul Cătălin Tănăsescu. Cele 
două echipe sint alcătuite din 
băieți din cartier, iar băieții, 
constatăm, an o virstă cuprin
să intre 14 si 40 de ară I Mai 
ars-n că .băieții* se întiinesc 
!a o m—yam în fiecare 

ceea ce pe rarorin- 
de si ne bucură în același 
wn da- tu ne poate anula 
araărietmea ci totirsi uriașul 
g cochetul Stadion Ttr.e-

er3 txstzs arisnat.
De rină nu snt- eredem. gaz
dele. ri - beneficiarii- adică 
elevii, rtpiii care au intrat de- 
ia fa văcărită. St nu oeacărat 
eooifl «irit de rină, ol «a: 
ales eei care ar trrixrt să Ee 
..Imii tateresatl de locul K 
feiul in nare se Joacă, afcâ 
£ae snort roc-iă. în general 
iaoâ —bene știm, eociii se 
ioacă !a preapria biocsriJcr. în 
eriatele acestora in cLn soare 
in crai, direct pe beton, ftră 
sutoraveaiere. sau- dacă vreri, 
mereu apostrcSati de locatari, 
mereu oimEti de asrirriistra- 
iord bSoccM"3or ressecsrt*. De 
oe se eoennlac în aceste =oi- 

dud fi asdeancă *eres=ri> 
Centre! tc de raoaeU. t=neca- 
bfl amenajate, adevărate Jocsr. 
de joacă si sport ?! Ar Uibai 
dusă • mai intensă mancă de 
popularizare, astfel incit ca
piii fiecărui bloe să știe e» 
exactitate unde si cind 
juca an mea de fotbaL 
handbal de vuiet
problema este mult mai cotn- 
olexă. fapt per.tru care voce 
reveni asupra felului in rare 
îsi petrec copiii vacanta
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TRADIȚIE CONFIRMATĂ
O nouă și frumoasă aprecie

re, referitoare la comportarea 
și perspectivele tinerilor noștri 
jucători, o întilnim in ultimul 
număr al revistei Uniunii Eu
ropene. Comentind rezultatele 
concursului „Europa Top 12“. 
desfășurat la Constanța, în am
plul șj elogiosul articol intitu-

lat „Pentru prima oară _
România", se scrie : -In acest 
an. România a fost pentru 
prima oară gazdă a turneului 
de juniori Europa Top 12. Cei 
mai buni tineri jucători de pe 
bătrînul continent s-au intîlnit 
la Constanța. Organizarea a fost 
excelentă... Un alt aspect demn

in

„PALETA DE ARGINT
în așteptarea marilor con

fruntări de la „europenele" 
mici, care vor debuta lă sfîrși
tul lunii la Novi Sad (Iugosla
via), atenția se îndreaptă, în 
aceste zile, spre o competiție de 
tradiție, în fond una din ram
pele de lansare 
talente : „Paleta 
re va avea loc 
perioada 18—21
sporturilor. „Este o competiție 
formativă — ne spunea antre- 
noarea federală Ella Constanti- 
nescu — la care își». 
intrarea in arena marii 
manțe viitorii candidați

ale tinerelor 
de argint", ca
la Ploiești, în 
iulie, în Sala

anunță 
perfor- 
la me-

.■.W/AWAWA

• RECENT s-a 
desfășurat cursul 
antrenorilor de te
nis de masă, o bi
nevenită reciclare 
care s-a bucurat 
de o frumoasă reu
șită. ținînd seama 
de nivelul temelor 
prezentate și al 
discuțiilor. Remar
căm temele susți
nute de prof. 
Mihai 
conf. dr. 
Ifrim, dr. 
Șerban, ca 
antrenorii 
Bobocică, 
ghe Bozga 
ban Doboși, 
au dezbătut 
loacele de antre
nament cele mai 
raționale". Rămîne, 
acum, ca tehnici
enii noștri să apli
ce cu mai multă...

dr. 
Epuran, 
Mircea 
Maria 
și de 
Mihai 

Gheor- 
și Șer- 

care 
„mij-

sfîrșitul săptămînii trecu- 
avut loc cea de-a X-a e- 
a Dinamoviadei de oină.

CU 
S. COMP REF, fi

La 
te a 
diție 
Desfășurată la Constanța, 
sprijinul A.
nala de anul acesta, organizată 
de Ministerul de Interne, a 
reunit la start 10 echipe, care 
si-au disputat intîietatea de-a 
lungul unui turneu de 45 de 
meciuri. Formațiile Băneasa, 
Bega. Bucovina, Carpați, Co- 
trocenL Marea Neagră, Olt, Și
ret. Someș și Tunari au consti
tuit ansambluri bine armoniza
te in tente compartimentele și 
au furnizat partide strînse. 
spectaculoase, desfășurate intr-o 
deplină sportiritate. constituind 
o bonă propagandă pentru 
sptrssl soctra napanat

învinfătoerea de asol acesta 
ți-a renocfiririat valoarea, e- 
riripa Marea Neagră arcind 
pentru 1 cpta cari pe cea mai 
trată treaptă a podium ulm de 
petroaere. CLasamentoI: L 
Marea Neagră V p. 1 Strici 
25 p. 3—A Borerina și Tunari

La al optulea succes conse
cutiv, instructorul echipei Ma
rea Neagră, Aurel Radu, ne-a 
spus : „In condițiile în care la 
nivelul secției noastre de oină 
au loc fluctuații periodice de 
jucători, un element important 
în activitatea noastră îl consti
tuie selecția Pe fondul feali- 
zării unei temeinice trieri a 
oiniștilor militari, baza victoriei 
noastre o constituie pregătirea 
și iar pregătirea".

Cel mai bun jucător al finalei 
a fost declarat mijlocașul II 
I. Tîrnoveanu, căpitanul echi
pei Marea Neagră.

A 10-a ediție a Dinamoviadei 
la oină s-a constituit într-o 
reușită competiție a spartului 
nostru național, la care au a- 
sistat numeroși spectatori, 
printre care s-au aflat 
copiL viitori practicanți ai u- 
nui joc care și-a tăcut nenu
mărat! iubitori pe terenurile 
Litoral uliii.

mulți

Alexandru EPURAN — coresp

VASLNUL, 0 TOT MAI

de a fi ■nțîiait este f-garz 
toarte bc*ă a tl» riWr >!■«■ 
Ei. care Joacă ■■ rol maja» ta 
toate Campâoaatele Eurvp. »e 
de Jaatori și cadefu aici ta 
Constanța io s-aa abătnt de la 
tradiție. Rentă aia a prezentat 
cinci jucători la Top si nici- 
unul nu a terminat mai Jos 
de locul 4. (na : Otilia Bâde-s- 
cu — locul 1. Emilia Cios'u —
X Adriana Năstase — L Călin 
Creangă — X Daniel Cîoca — 4). 
Este un fapt fără precedent!“.

Desigur, sînt aprecieri care 
ne fac plăcere și pe care le 
așteptăm confirmate și la apro
piatele întreceri contir.e- tale.

", RAMPA DE LANSARE A CAMPIONILOR
daliile de aur. Dacă avem in 
vedere că toți marii noștri 
campioni din ultimele vreo două 
decenii au pornit de aici, ne 
dăm seama de importanta com
petiției".

Este, deci, meritul Comisiei 
municipale de a fi creat tine
rilor aspiranți la gloria sportivă 
a tenisului de masă 
moașă posibilitate 
monstra talentul.

la sala Progresul, și la care 
vor lua parte copii pină la 10 
ani, de la cluburile Progresul, 
Unirea Tricolor, C.S.Ș. 1, Spar- 
tae Stirom C.S.Ș. 2 și Juven
tus.

Rubrică realizată de
Emanuel FĂNTÂNEANU

această tru
de a-și de

competiții• Dar, acestei 
ploieștene să o adăugăm și pe 
cea care va avea loc la Bucu
rești, duminică, de la ora 8,30.

tragere de inimă 
numeroasele șl in
teresantele idei.

• PRINTRE cei 
cîțiva 
absenți

antrenori 
(motivat)

TOPSPINURI

de la curs s-a a- 
flat și buzoianul 
Cristinel Romanes- 
cu. De ce ? Pentru 
că, în chiar acele 
zile, soția, jucătoa- 
rea divizionară A, 
Beatrice Romanes- 
cu, a adus pe lu
me un nou... cam
pion al tenisului 
de masă ! Urări, 
deci, numai de bi
ne I

CLASAMEN 
de 
al- 
re- 
a-

•
TUL secțiilor 
tenis de masă, 
cătuit pe baza 
zuitatelor din
nul trecut, are, în 
partea sa superi
oară, următoarea 
configurație : 1.
Universitatea ASA 
Craiova 127,5 p, 2. 
Spartac Stirom 
CSȘ 2 București 
109,5 p, 3. Con
structorul înfrăți
rea CSȘ Tg. Mu
reș 95,5 p, 4. Me
talul CSȘ Km Vîl- 
cea 71,5 p, 5. Ju
ventus București 
66 p, 6. CSM Cluj- 
Napoca 38 p. Este 
și acesta un indice 
al modului cum se 
lucrează la nivelul 
secțiilor.

l.-l
I ■
I ■ 
!■
I ■
I ■
IB
IB 
IB
I B
IB
I B 
IB

In primăvara anului 1984 în 
istoria sportului sălăjean se 
petrecea un eveniment deose
bit : promovarea, pentru 'prima 
oară în Divizia feminină A de. 
handbal, a unei echipe din a- 
ceastă parte a țării : Textila 
I.A.S. Zalău, o formație cres
cută și pregătită de un reputat 
tehnician, profesorul Gheorghe 
Tadici. Dar din cauza unei in
struiri necorespunzătoare de că
tre antrenori care au venit la 
Zalău parcă pentru a... pleca, 
echipa a retrogradat. Nimeni 
nu s-a descurajat însă, astfel 
că în 1987 totul a fost luat de 
ia început, antrenori fiind nu
miți soții Elena și Gheorghe 
Tadici. De astă dată formația 
a pășit în noul campionat al 
Diviziei B cu intenția decla
rată de a reveni în prima di
vizie. La sfîrșitul turului, for
mația sălăjeană avea 11 victo
rii din tot atîtea meciuri jucate, 
pentru ca în partea a doua a 
campionatului șirul succeselor 
să continue. Desigur, pentru a- 
ceasta întreaga echipă și antre
norii ei au muncit fără me
najamente. au lăsat arbitrajele 
pe seama— arbitrilor. Rezulta-

tul ? La inches 
tului eșalonului 
I.A.S. Zalău a 
loc în clasțB d 
promovarea \c-jl 
de cea de a 4 
niversitatea Fa 
poca. Este o 
cununează o n 
responsabilă, la 
a stat sprijinul 
tea organelor 
și de stat.

Iată lotul ecn 
vate ; Elena îj 
Bartăș, Artemil 
da Fe’chete, Ad 
driana Popan- 
Moroti-Prian, 
Lucia Goia, A 
men Goarnâ-M 
che, Maria Cei 
Bălănean, Lăcn 
Fiastru, Mariai] 
tografia pe 
lipsesc profeso 
și jucătoarea I

Nicolae DAB

VIGUROASA DEZVOLTARE Foto : Gh. R.

ACTUALITĂȚI CICLISM
• In organizarea AS Fero

viarul. in colaborare cu Coo- 
srliul județean al sindicatelor 
Si CJ.E.FĂ Buzău, recent 
desfășurat ediția a IV-a 
.Turului îudefcilm Buzău*, 
care au participat cicliști 
niori din București.
Brăila

s-a

Clasament 
V. Tureac 

2h44:48. 2.
3. G. Pa-
București)

I<3 
iu- 

PiopenL 
si. bineînțeles. Buzău. 

După o etapă de fond. spre 
Ciuta, si un circuit in centrul 
orașului, succesul a suris 
final localnicului Viorel 
reac, antrenat de fostul, 
mai ieri, ciclist Teodor Drâgan, 
care-si vede astfel răsplătite 
eforturile depuse pentru propă
șirea sportului cu pedale pe 
aceste meleaguri. Semnificati
vă. de asemenea, prezenta 
concurs a sportivilor de 
recent înființata secție de 
clism pentru juniori de

in 
Tu- 
pină

la 
la 

ci-
la

Pe teme de etică OARE NIMENI
Se vrea, se dorește ca be

neficiarii exercițiului fizic 
practicat sistematic, organi
zat, ai sportului să fie cit mai 
mulți copii și tineri și ală
tur; de ei oameni ai mun
cii de toate viratele. Lucru 
esențial pentru sănătate, 
pentru sporirea capacității 
de efort, la învățătură, in 
producție. Există și iniția
tive — pornind chiar de la 
sate — care se înscriu în 
sprijinul materializării a- 
cestui lăudabil obiectiv so
cial.

Sînt, însă, cazuri în care 
printr-o grăbită, superficia
lă organizare inițiative des
tinate să dezvolte gustul 
maselor pentru mișcare, 
pentru sport eșuează, nu își 
ating scopul dorit. La ase
menea inițiative numărul 
participar.ților este de regu
lă modest. Dar, fapt de ne
înțeles, în plan logic și mai 
ales etic, cei în cauză. în 
loc să învețe din astfel de 
neîmpliniri, să caute soluții 
pentru ca în viitor să exis
te ambianța necesară reuși
tei, forțînd nota, raportează

cifre bombastice, imaginare, 
nereale. De dragul de a 
completa diverse situații 
statistice sau de a prezen
ta periodic rapoarte de ac
tivitate este denaturat ade
vărul. apare incorectitu
dinea. necinstea. Așa s-au 
petrecut lucrurile si la 
o suită de acțiuni spor
tive, de obicei crosuri sau 
festivaluri, rapcrtate (din 
birou !) cu concurenți de 
ordinul... miilor !?

Nu e bine, nu este in 
folosul sportului, al popu
larizării unor discipline că
tre care copiii, tineretul cu 
precădere pot marca o pre
zență realmente de masă, 
dacă organizatorii ar chib- 
zui cu grijă pentru fiecare 
detaliu (trasee, terenuri, 
stadioane, echipament și 
material adecvat etc.) și 
nu ar manifesta o grabă, o 
precipitare de neînțeles, ca
re nu se înscriu în spriji
nul reușitei. Dimpotrivă.

Nu e bine nici să fie ac
ceptate abateri de la regu
lamentul unor întreceri spor
tive de masă în care, con
diție obligatorie, trebuie să

Plopeni. 
final, individual : 1. 
(Feroviarul Buzău) 
AL Ivan ia 10 sec.. 
raschiv (ambii SeL 
la 27 s. 4. N. Sirbu (STIROM 
București) la 33 s. 5. FI. Stoica 
(Feroviarul Buzău) la 34 s, 6. 
T. Ciolacu tMetalul Plopeni) la 
42 s : echipe : 1. Selecționata 
București 8hl6:21. 2. Feroviarul 
Buzău la 1:35 3. STIROM la 
5.48
• Comisia de competiții a

DEMONSTRAȚIE DE**

Pe stadionul Parcai Libertății 
din Bacău, peste 11 ’C0 de spec
tatori au asistat, in premieră, la o

NU VEDE ?...
U-ia parte numai copii și 

neri neiegitimați; adică nu
mai aceia care nu fac parte 
din secțiile de performanță 
ale unor asociații sportive 
sau cluburi. Regulamentele 
unor întreceri precizează 
din capul locului o astfel de 
obligație. Cine și mai ales 
cîți o respectă ? Trist este 
că pină și la nivelul unor 
competiții cu participarea ce
lor mai mici sportivi apare o 
asemenea optică deforman
tă. Cu alte cuvinte, profe
sori și antrenori, care au o- 
bligația ca și în acest mod 
să facă educație copiilor, 
manifestă serioase carențe la 
acest capitol esențial pentru 
formarea viitoarelor gene
rații. căutînd să inducă în 
eroare comisiile de validare, 
prin utilizarea unor date fal
se. Se înțelege că mesajul u- 
nor astfel de întreceri este 
anulat...

Nefiind aspecte relevate a- 
eum. pentru prima oară, se 
pune întrebarea : oare ni
meni nu vede ? Nimeni nu 
este în măsură să pună sta
vilă unor astfel de practici 
străine de etica sportivă?

Tiberiu STAMA

făcut cunoscut 
de desfășurări 
lor interne ra 
sfîrșitul sezon 
cerile care se 
această lună : 
ința“. șosea ;
teie municipal 
velodromul D 
„Cupa Orășel 
Si 12: 17 „d 
ambele la d 
cel : 20—23. J 
sosea. PIoperM 
1“ și 30, „Cui 
bele pe velod
(H. S.).

HIPISM LA
demonstrație d 
zatâ în co nd iți
I. S. Avicola 
ing. Petru Pla 
reușită demonJ 
pat concurenți 
sportive 
trenor.
Dragoș 
Stelian 
dresaj 
12 ani i 
goș Vodă Rol 
în proba de 1 
mici : 1. Lud 
Neamț), î. v] 
man), 3. Vasi:< 
juniori mari : 
(Roman), 2. A 
(Roman), 3. ’ 
Neamț). Intre* 
două
Agricol^* P. 1

■ Agrici 
Virgi 

Vodă I 
OlaJ 

fl 
Alexa»

Sile 3

1
ț Selecții

baschet

!
I

Zilnic. ini 
oină la 14 
Rapid de lia 
au loc selei 
baschetbalist 
zenta băieți 
anii 1975—19



I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ICAU

I
I
I
I
I
I
I
I
Ico-resp.

Ientru

I
I
I
I

ziarul 
Zalău

Juniori 
(P. 

;RO- 
imț): 
Galeș 
Olaru 

i (P 
cele

sm. organi- 
te bune de 
J (director, 

La această 
au partici- 
a asociațiile 
Neamț (an- 

uceanu) ș< 
(antrenor, 

proba de
t tînăra d 
Olaru (Dra- 
rlmii clasați 

le — 
rofirei

siitua 
rina

Sîrbu 
dintre 

enit ^grmațte:

ampiona- 
d Textila 

primul 
•pdu-și 

fată 
sată. U-
Cluj-Na- 
care te
nace și 
t căreia 
din par- 

de partid

u promo- 
Dorina 

■tăș, San- 
Lorar, A- 

Diana 
Cotie, 

an, Car- 
aria Sei- 
a Suhai-

Petrar- 
Din fo- 

publicăm 
na Tadici 
Grigor.

coresp.

I
I

Divizionarele A la ,,ora bilanțului

PREMIERELE DE IERI
SPECTACULOASELE CONFIRMĂRI

Dacă la încheierea primei 
părți a ediției 1987/88 se afirma 
— și nu fără temei — că echipa 
Victoria București a realizat 
citeva frumoase premiere, iată 
că acum, după trecerea liniei 
de sosire, tinără și ambițioasa 
asociație aduce' în discuție — 
la fel de îndreptățit — citeva 
spectaculoase confirmări. Care 
sînt ele ?

— A doua oară consecutiv 
s-a .situat pe treapta a treia a 
podiumului de premiere.

— Tot a doua oară consecu
tiv se numără printre „amba-

unde se muncește cu dăruire, 
apar și rezultatele. Iar in cazul 
Victoriei, ele nu au întîrziat să 
apară, fiind cu atît mai meri
tuoase, cu cit — repetăm — 
este vorba de o echipă tinără.

Dacă in întrecerea internă 
echipa Victoria și-a conturat 
deja un nume, teamul bucu- 
reștean a încercat la prima sa 
participare, din toamna trecu
tă, în cupele europene, să facă 
o figură cit mai onorabilă. Și 
a reușit, promovînd în turul al 
doilea al Cupei U.E.F.A., pă
răsind competiția cu fruntea

3. VICTORIA 34 18 4 12 58-41 40
teren propriu : 27 (a 
Dinamo și Steaua, 1 r _ _____
deplasare : 13 (cite 2 p la S.C. Bacău, 

Cluj-Napoca, F.C. Argeș și Universitatea 
Poli" Timișoara. Corvinul și F.C. Olt).

pierdut cite 2 p 
p la F.C. Ar-

• Puncte realizate pe 
la Universitatea Craiova, 
geș) ; puncte obținute în 
C.S.M. Suceava. „U" ~

• Craiova, cîte 1 p la
• Golgeterii echipei : Augustin 9 goluri. Damaschin I, C. So

lomon (3 din 11 m) — cîte 8 : Vaișcovici 5 (3 din 11 m) ; Laiș 
4 ; Țălnar. V. Cojocaru, Zare — cîte 3 ; Mirea, Henzel, Nuță 
— cîte 2 ; Caciureac, V. Ene, Stere, Iordache, Uleșan, Ursu, 
Dican, Comănescu — cîte 1 ; Tănase (Rapid) — 1 autogol.
• Jucători folosiți : 24 — V. Cojocaru 33 meciuri ; Mirea,

Augustin — cîte 32 ; C. Solomon 30 ; Balaur I 29 ; Dican, Ste
re — cîte 22 ; Comănescu 21 ; Nițu, V. Ene — cîte 20 ; *
rescu. Zare, Uleșaf! — cîte 17 ; Ursu 16 ; 
Damaschin L Laiș — cîte 15 ; Topolinschi 
cite 12, Iordache 7 ; Caciureac 5 ; Pall 1.
• Media notelor echipei : 6,45.
• Mediile notelor jucătorilor (pe baza a ________  __

jocuri) : 1. C. Solomon 7,05. 2. Mirea 6,90. 3. V. Cojocaru 6,78.
• Cartonașe galbene : 21 (7 

mai multe : Topolinschi 3).
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de 8 lovituri 

(Vaișcovici 3, C. Solomon 3), 
I) ; a fost sancționată 
tat.
• A expediat 525 de 

din care 244 pe poartă

Vaișcovici,
13 ; Țălnar,

minimum

DE ASTĂZI ECHIPELE PRIMULUI [ȘALON IĂ MIEZ DL VARĂ

ROtă- 
Nuță, 

Henzel

22 de

suspendări) — 12 jucători (cele

de la 11 m : 6 transformate
.. 2 ratate (Vaișcovici, Damaschin 

eu 3 penaltyuri : 2 transformate, 1 ra-

șuturi (342 „acasă", 183 în deplasare). 
(168 „acasă" : 76 îp deplasare).

program 
concursuri- 
it, Dină la 
Iată între- 
lesfășura in 
„Cupa Vo- 
Campiona- 
juniorilor, 

; 15—16,
apele 11 
Muscelul", 

ur.g Mus- 
' Metalul", 

apa C.S.Ș. 
jȘ. 2“ am-

Dinamo.

sadoarele" fotbalului nostru in 
cupele europene.

— Din nou a ajuns pină în 
semifinalele „Cupei României".

Iată performanțe demne de 
subliniat, realizate de o tinără 
divizionară A, care nu are decît 
o vechime de trei ani pe scena 
primului eșalon, ea dobîndind 
și două titluri în premieră, a- 
cela de campioană a sportivi
tății în Divizia A, iar echipa 
de speranțe a încheiat victori
oasă respectivul
De aici și plusul 
precieri favorabile 
se cuvin, pentru 
bucureșteană și-a 
poziția fruntașă în 
nostru, constituind o 
întrecerea internă,
de un summum de calități do- 
bîndite ca urmare a mobilizării 
jucătorilor în procesul de pre
gătire, ei beneficiind de un ca
dru 
Totul 
tr-o
<!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllltlHllllllllllllllllllllllllHlllllllllll'&  
s s

campionat 
de a- 

care i 
că echipa 
consolidat 

soccerul 
forță în 
conferită

optim de instruire, 
s-a transformat în- 

fireascâ simbioză : acolo

sus, tn fața unei echipe extrem 
de redutabile, Dinamo Tbilisi. 
Fără îndoială, experiența com- 
petițională acumulată la pri
mul ei contact internațional, 
argumentată și de faptul că nu 
a cunoscut înfrîngerea în cele 
două meciuri susținute în de
plasare, i-a ajutat foarte mult 
echipei Victoria în campionat, 
amplificîndu-i cota de încre
dere în propriile forțe, ea a- 
bordînd cu mai mult curaj par
tidele, conștientă fiind că o 
poziție fruntașă dobîndită este 
mult mai greu de menținut. 
Și că așa a fost o dovedește cu 
prisosință aprigul ei duel cu 
Oțelul Galați, principala con
tracandidată la „bronzul" cam
pionatului, în fața căreia, fi
nalmente, s-a impus fără dubit

Să vedem care au fost argu
mentele echipei Victoria pe 
parcursul celor 34 de etape, la 
consumarea cărora a izbutit din 
nou să urce pe podiumul de 
premiere : • „ll“-le bucureș- 
tean a constituit un angrenaj

omogen, bine articulat intre 
compartimente, rodarea și Înca
drarea noilor veniți (C. Solo
mon, Cojocaru, Damaschin I și 
Uleșan, în special) făcindu-se 
cu rapiditate și cu eficiența 
scontată. • Varietatea regis
trului tactic i-a permis o elas
tică exprimare în joc, ea alter- 
nînd, nu o dată, chiar și pe 
parcursul unei reprize, „4—3—3“ 
cu „4—4—2". mărind implicit 
gradul de surpriză al acțiuni
lor • Participarea jucătorilor 
la cele două faze — de atac și 
de apărare — a fost relevantă, 
susținută și de polivalența u- 
nora dintre ei, cu reprofilări 
inspirate pe posturi (Cojocaru, 
Balaur, Ursu). • în plan o- 
fensiv s-au înregistrat plusuri 
privind tempoul de joc, in spe
cial în zona premergătoare fi
nalizării și a frecvenței șutu
rilor la poartă. • Defensiva a 
căpătat mai multă siguranță, 
pivotînd cu eficiență în jurul 
„triunghiului" Mirea — C. So
lomon — Zare. • Disciplina a 
fost și ea tn prim-plan, locul 
I ocupat în „Trofeul fair-play 
Sportul", tradiționala competi
ție a sportivității, întărind afir
mația că echipa și-a văzut nu
mai și numai de joc, tn drep
tul ei nefigurind nici un car
tonaș roșu.

Acum, la oră bilanțului, pe 
lingă evidentele plusuri, contul 
echipei Victoria înregistrează 
și unele minusuri. Pentru a ri
dica cota de competitivitate, 
atît de necesară pe plan intern, 
cit și pe cel internațional, un
de fotbaliștii bucureșteni au 
acum obligații sporite, ei tre
buie să aibă în atenție urmă
toarele : • Menținerea ritmului 
de joc pe întreaga durată a 
unei partide, fără acele sinco
pe declanșate în momentele 
cînd se află Ia adăpostul unui 
avantaj liniștitor. • Aceeași a- 
tenție și în privința cadenței 
pe parcursul etapelor de cam
pionat, unele „blocări" condu
cted Ia mărirea distanței de 
puncte față de primele două 
clasate • Diminuarea nu
mărului de ratări. • Susține
rea mai eficientă a jucătorului 
cu mingea și o rapiditate mai 
mare la replieri în cazul celor 
care „urcă" în atac • Presin
gul să aibă continuitate, elimi- 
nîndu-se perioadele de non- 
combat.

Adrian VASILESCU

*

I

SUB ,,TIMPA", SPERANȚE PENTRU
NOI URCUȘURI...

„Nimic nou, deocamdată, in 
tabăra noastră", a tinut să ne 
avertizeze, din capul locului. 
Romeo Pașcu, președintele 
F.C.M.-ului. din Brașov, 
intuind, oarcă rostul... apelului 
nostru.

— Unde sînt jucătorii 
momentul de fată ?

— își refac forțele, 
băi de soare, la Mamaia, 
ploniînd în apa mării...

— După care ?
— Ne vom reîntîlni la Bra

sov unde. în zilele de 15, 16 
si 17 iulie, ei vor efectua, in 
coroore. vizita medicală. După

în

făcind 
și

aceea echipa va -urca în Po
iană oentru o pregătire cen
tralizată.

— Cu ce efectiv ?
— tn linii mari. 

Cum să schimbăm 
cînd ai noștri au ... __  . _
un satisfăcător loc 9 după o 
„primăvară" mai bună ca 
.toamna"... 7

— Sînt speranțe, așadar, pen
tru un nou urcuș...

— Absolut. O dorim toată lu
mea aici, conducerea clubului, 
antrenorii jucătorii si. nu în 
ultimul rînd suporterii...

cu același, 
prea mult 

încheiat pe

REUNIREA LOTULUI LUI F. C. OLT
LA 11 IULIE

VACANȚE. TURISM
I.T.H.R, BUCUREȘTI organizează excursii de 4 zile in 

OLTENIA și DEFILEUL DUNĂRII (plimbare pe Dunăre 
orin Cazane), pe următorul traseu :

ziua I : București — Pitești — Rîmnicu Vilcea — Hore
zu — Tg. Jiu (cazare).

ziua
Tumu 

ziua 
trecere
— Orșova (cazare).

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

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

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

a II-a l Tg. Jiu — Hobita — Tismana — Drobeta 
Severin — Porțile de Fier — Orșova (cazare).
a III-a : Orșova — olimbare oe Dunăre (b ore) cu 
Prin Cazane — Băile Herculane — Porțile de Fier

Drobeta Tumu

20 27 august t

de turism ale

ADMINISTRAȚIA DE

R,apid
rele 9—12,
l. in sala
odul Grant
kntru tineri
! pot D re
scuti intre

1

I

J 
î A

• Au mai rămas DOUA ZILE 
pînă la Tragerea obișnuită LO
TO c acestei săptămîni, astfel 
că, in această perioadă, vă pu
teți cumpăra bilete cu numerele 
dv. favorite Vă reamintim că 
șansele cresc direct proporțio
nal cu numărul variantelor pro
curate 1
• Mari și frumoase surprize 

vă sînt rezervate în aceste zile, 
de către cel mal popular sistem 
— LOZUL în PLIC —, care atri
buia cîștiguri suplimentare din 
fondu. special (în primul rînd 
autoturisme) chiar șl la emisi
unile obișnuite aflate tn pre
zent în vinzare. Desigur. însă, 
că mari satisfacții vă poate o-

Jucătorii lui F.C. Olt se 
află și ei. firește, tn vacantă. 
O vacantă folosită eficient. în 
sensul că cei mai multi dintre 
componentii lotului — la 
catiile medicului — s-au 
plasat tn diferite stațiuni 
tru tratament.

— Cîtiva cei mai tineri, 
dus la mare, ne spune Pavel 
Trutescu președintele clubului. 
Eftîmie. M. Popescu. Turcu 
sînt în stațiunile montane. Mi- 
hali la Felix si așa mai de
parte

se va

indi- 
de- 

pen-

s-au

reuni întregul

iulie. 
Silviu

iar la 14 iulie 
Stănescu si 

au programat

— Cînd 
lot ?
- In 11

antrenorii
Ion Oblemenco 
primul antrenament al noului 
sezon.

— Noutăti în
— Nu pleacă 

fel. avem un 
poate realiza 
viitor mult mai mult decît în 
?el încheiat recent.

Iot T
nimeni. De alt- 
lot tînâr. care 
tn campionatul

„U“ CLUJ NAPOCA IN AȘTEPTAREA 
IASKOLUI...

Președintele lui „U“, Remus 
Cimpeanu, ca de obicei, la da
torie. De la celălalt capăt al 
firului telefonic, el ne relatea
ză, cu amabilltatea-i recunos
cută, noutățile solicitate :

„Puține noutăți, lotul fiind, 
deocamdată, nemodificat, iar 
banca tehnică, neschimbată. 
S-a petrecut, totuși, un mic e- 
veniment, portarul Iașko, grav 
accidentat in luna noiembrie a 
anului trecut, lepădînd ghipsul 
care l-a ținut departe de teren 
nu mai puțin de 6 luni. Sț? 
scontează pe recuperarea Iui, 
de altfel el integrîndu-se gru
pului de jucători care au optat 
pentru mare. Un alt grup s-a

deplasat la munte, cîțiva băieți 
au rămas acasă, cu preocupări 
școlare. Reunirea tuturor va 
avea loc în dimineața zilei de 
14 iulie, pentru vizita medicală 
și readaptarea la efort, urmînd 
ca, peste o săptămină. să se 
plece Ia Bistrița — probabil — 
pentru un stagiu de pregătire 
centralizată.

Pe pian administrativ, s-a 
deschis șantierul din incinta 
Parcului universitar, care adă
postește 4 terenuri de antrena
ment, renovate cu această o- 
cazie. Se preconizează și. refa
cerea gradenelor „Municipalu
lui", concomitent cu numerota
rea în premieră a locurilor"

NOTAȚII LA ÎNCHEIEREA DIVIZIEI A DE
(Urmare din r>ao. 1)

experimentată (în sistemul 
turneelor) a condus în final la 
concluzia că nu aduce îmbu
nătățirea scontată, aceeași ca
litate scăzută a pregătirii Dur- 
tînd. de fapt vina.

In privința așteptatei ava
lanșe de tinere în rîndul echi
pelor, paradoxal, asa ceva nu 
s-a întîmplat. Doar Alina Pra
lea și Cristina Pîrv la Dinamo. 
Daniela Bumbăcilă Ia Rapid si 
Mihaela Butuc la Flacăra Ro
șie. promovate în loturile 
bază. înseamnă prea puțin 
tru o întreagă divizie ! 
plus, alte citeva jucătoare 
sate in ultimele două ediții au 
dispărut, mai precis au intrat 
în anonimatul băncii rezerve
lor. Dar ceea ce ni se pare 
mai alarmant este faptul _ că 
destule echipe se bazează a- 
proape exclusiv pe „veterane" 
si oe loturi rest rinse la mi
nimum (7—8 jucătoare). Deci, 
nici un impuls, ci dimpotrivă, 
am zice. Faptul că. atunci
cind au intervenit două-trei 
indisponibilități unde echipe
au solicitat aminări de jocuri, 
iar Farul a pierdut un meci 
fără ioc (lipsindu-i o junioară

de 
pen- 

In 
lan-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
feri emisiunea specială limitată 
„LOZUL VACANȚEI", lansată 
recent, dar a cărei vînzare se 
desfășoară deja din plin, În
trunind o participare masivă. 
Reamintim că, printre avantaje- 

“ emi-
al 
Și 

de 
In

le de excepție ale acestei i 
siuni speciale, este și acela 
prezentei unei palete largi 
variat d» cîștiguri ; alături 
cîștigurlle intrate de acum 
obișnuința participanților (auto
turisme „Dacia 1300“ șl Impor
tante sume de bani, ce pot a- 
junge pînă la 50.000 lei), se a- 
tribuie și ub număr mare de 
TELEVIZOARE COLOR. Toate 
agențiile Loto-Pronosport. pre
cum se știe, și în localitățile de 
petrecere a concediilor estivale

se află tn orice moment, cu 
obișnuita promptitudine, la dis
poziția participanților. Singura 
condiție pentru a vă convinge 
de numeroasele avantaje oferite 
de „LOZUL VACANȚEI" este a- 
ceea de a participa 1

din 
Up-

• Deși, pentru moment, 
agenda sistemelor noastre 
sesc concursurile Pronosport, a- 
cestea sînt din plin compensate 
de alte interesante acțiuni de 
amploare așa cum este cazul 
TRAGERII EXCEPȚIONALE
PRONOEXPRES de duminică. 
10 iulie. Cereți la agențiile din 
rețea prospectele cu detaliile 
necesare I

VOLEI FEMININ
deplin 
totuși-

din teren) explică oe 
situația. Care devine, 
inexplicabilă dacă avem în ve
dere că. pentru sezonuldere că. pentru sezonul abia 
încheiat, se dăduse timp liber 

, junioarelor născute în 1969 și 
1970 să treacă de la cluburile 
sportive școlare la primul eșa
lon 1 Poate că o necesară obl>- 
gare a divizionarelor A să 
prezinte la startul campionatu
lui viitor loturi de 12 (cum 
este normal) ar înlesni căuta
rea si promovarea tineretului. 
Si ar determina, totodată. O 
mai amplă acțiune de selecție 
si instruire tn cadrul unități
lor profilate pe activitatea cu 
junioarele.

Revenind la 
sine calitatea 
bunătătit fată --------------
O ușoară creștere a preocupă
rii pentru „jocul la cîștigarea 
punctului". In care defensiva 
deține un rol decisiv (ceea ce 
a dat si spectaculozitate unora 
dintre partide) s-a vădit în 
randamentul sporit al liniei a 
doua. Dar acest cîștig (nu la 
toate echipele) n-a fost susți
nut si de o menținere (mă
car) a cotei atacului (în dis
cuție intrînd atît construcția 
lui. rit si finalizarea).

Detașarea campioanei, Uni
versitatea C.F.R. Craiova, s-a 
datorat experienței si omoge
nității superioare a sextetului
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

campionatul tn 
Iui nu s-a im- 
de precedentele.

PENTRU COPIII AMATORI
CLUBUL 

BUCUREȘTI 
zează In perioada t—15 
iulie a.c.. tn zilele 
marți, miercuri, toi și 
vineri, intre orele 9— 
11 și 17—19. la stadio
nul Voința (statia de

VOINȚA 
organi-

Zamfir» 
i Coto- 
Eugenia 
Popescu 

Mirela 
Titiliuc).

său de bază : Mirela 
Monica Sușman. Ioana 
rana Tanta DrăgoL 
Costescu 
(rezerve 
Cazangiu 
In timp 
a urcat ___  _
gratie creșterii aportului unor 
tinere : Cristina Pîrv. Alina 
Pralea. Maria Chitic. Daniela 
Cosoveann. alături de mai ru
tinatele Irîna VelictL Georgeta 
Ene si Mirela Popa. Tot un 
salt apreciabil a făcut si Fla
căra Roșie Bneuresti. datorită 
ta nrimul rînd plusului de 
atentie ne care această echipă 
O acordă orin tradiție. 
d« apă-are.

în coborire fată de 
sele. toate celelalte _ .
(poate cu excepția Rapidului), 
dar extrem de surprinzătoare 
retrogradarea formației C.S.M. 
Libertatea Sibiu (care, cu două 
ediții în urmă, era „judecătoa- 
rea“ fruntașelor. învingîndu-le 
oe rînd. în turneul final 
Capitală). Sibiencele 
dează Intr-un sezon 
mai făcuseră un lot 
tonul fruntaș I încă 
a primordialității
Cînd ea nu e de calitate, sus
ținută. serioasă, valoarea sca
de. indiferent de sistemul eom- 
Detitional. Aoesta poate spriji
ni (sau nu) munca...

si Liliana 
principale : 

si Carmen 
ce Dinamo București 

pină pe locul secund

locului

ele tn-
echipe

din 
retrogra- 

eînd toc- 
de... nlu- 
o dovadă 
pregătirii.

DE ATLETISM Șl FOTBAL
Aurel Vlalcu), 

oentru sec- 
atietism

metrou 
o selecție 
title sale de 
și fotbal

La această 
vor participa 
și copii născuti
nli 1972 șl 1977.

selectie
Juniori 

Intre a-
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