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Regata Pitești la caiac-canoe
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PITEȘTI, 8
neri. la baza ----------—
au început întrecerile din 
drul 
tești
care

Mîine, pe traseul de la Moreni

CONCURS INTERNA ȚIONAL DE MOTOCROS

(prin telefon). Vi- 
nautică Bascov,

______ __î____ "_ __ ca-
Regatei internaționale Pi
la caiac-canoe, concurs la 
participă sportivi din Bel- 
Bulgaria, R. P. Chineză, 
Germană, Polonia, U.R.S.S. 

și România. Cei prezenți la a- 
ceastă primă reuniune au ur
mărit. în ciuda vremii canicu
lare, numeroasele și ambițioa
sele curse din serii (progra
mate dimineața) și recalificări 
(disputate după-amiază), cele 
mai bune echipaje calificîndu-se 
în semifinalele probelor de 500 
si 1000 m. A fost o zi plină, 
cu zeci de echipaje la start, cu 
lume multă în dreptul moder
nului turn de sosire, 
râzători la înălțime.

Sigur, lupta, toată 
mare risipă de forțe, 
pentru ocuparea unui loc în e- 
tapa superioară a competiției. 
Ea va continua mîine (n.r. azi) 
pentru obținerea „unui culoar" 
in finalele celor 13 probe. în 
general, favoriții s-au impus 
in cursele respective.

La canoe simplu 500 m, Aurel

Macarencu, multiplul nostru 
campion, a evoluat în prima 
serie a întrecerilor eliminatorii. 
El a cîștigat, fără să forțeze, 
cursa (2:02,58), calificîndu-se 
direct în semifinale, alături de 
următorii doi clasați: Dirk 
Weingart (R.D.G.) 2:03,53 și Igor 
Radomiski (U.R.S.S.) 2:06,29.
Au mai cucerit dreptul de a 
evolua în semifinalele acestei 
probe, din seria a Il-a : Klaus 
Strehle (R.D.G.) 1:59,28, Vasile 
Conradt 1:59,70, Mikail Slivinski 
(U.R.S.S.) 2:04,39, iar din seria 
a III-a : Iuri Gertik (U.R.S.S.) 
2:02.34. Petru Zgurschi 2:03,33 și 
Blagovest Stolanov (Bulgaria) 
2:06,13.

O comportare bună au avut și 
Daniel Stoian, Angelin Velea, 
echipaj medaliat cu aur la C.M. 
de la Montreal. Ei s-au aliniat 
la startul probei de caiac du
blu 500 m (seria I), încheind 
cursa în 1:36,27. în urma lor: 
Thomas Gahme, Olaf Schen

rii noștri piloți pot face față 
solicitărilor maxime, ei avînd o 
bună capacitate de efort**.

Pregătirile 
noștri s-au 
lecționabîlii 
sirguințâ, un

„Pentru sportivii noștri. ne-a 
spus noul antrenor coordonator 
al echipelor naționale. Georgiu 
Mormocea Cupa Prietenia este 
o competiție formativă de 
lansare a elementelor înzestra
te in practicarea motocrosului. 
Așa cum s-a comportat la tes
tele de pină acum. Florian 
Pop, în progres pe zi ce tre
ce. credem că va ști să facă 
abstracție de faima adversarilor 
Si să-si demonstreze la maxi
mum talentul. De asemenea, 
avem toate motivele să privim 
cu încredere evoluțiile colegi
lor lui de promoție. Paul 
Schnăidt. Dorin Titilencu. Io
nel Bogdan si Csaba Tompa. 
piloti care se află in primul 
an de seniorat sau n-au depă
șit vîrsta de 20 de ani, cbiar 
dacă concurenta va fi foarte 
puternică". Iar medicul lotului 
reprezentativ, dr. Ion Poenaru, 
a ținut să adauge : „Din in
vestigațiile pe care le tăcem

Ajunsă la etapa finală (a 
IV-a). prestigioasa competiție 
internațională dotată cu tro
feul „Cupa Prietenia" la mo- 
tocros. ediția 1988, își va de
rula ultimele secvențe dumini
că pe traseul de la Moreni, în 
organizarea Federației Române 
de Motociclism. în colaborare 
cu asociația Automecanica și 
organele locale cu atribuții în 
activitatea 
anunțat 
tativele 
niori 
din 
Peți 
nume 
na internațională, 
celor două probe aliniindu-se 
aproape 50 de 
genului.

Țara noastră 
echipe alcătuite _ 
gători selecționați 
ascensiunii lor valorice 
Campionatele individuale. _  ...

cheiate duminică la Cimpina. cu regularitate reiese că tine-

sportivă. Și-au 
participarea reprezen
ta clasele 250 cmc-se- 
și 125 cmc-tineret 

țări. Printre oas- 
cu

6
se află motocrosiști 
de primă mărime î-n are- 

la startul

specialiști ai

va alinia două 
din tineri aler- 

ne temeiul 
în 

in-

cu orga-

VEDERE" MICA-MICA
DE LA MARE...

motocrosiștiloc 
încheiat, 

efect ui nd.
progran

se
en 
de

Traian IOANIȚESCU

(Continuare ia pag ■ 4-a)

23 24 iulie

CU TREI

această 
s-a dat

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. a 4-a)

„CUPA STEAUA“ LA FOTBAL,
INVITATE DE PESTE HOTARE

ST EA- 
iportar.t 

fotbal,

Căldură toridă, o dogoare din 
acelea de-ți vine să-ți faci 
vint cu... ventilatorul. Întreba
rea leitmotiv a devenit „cite 
grade arată acum termome
trul 1“ ; sau „cum o fi in Sa
hara ? !“. Șoferul troleibuzului 
41. care ne duce de la gara 
Constanta la Mamaia. oprește 
conștiincios la toate stațiile si... 
țîșnitoarele. Se coboară in 
grup, ca din mocănifă. iar je
tul de apă este căutat cu avi
ditatea cicliștilor intr-o cursă 
de fond.

Locul cel mai aglomerat a 
devenit. bineînțeles, plaja sau. 
Si mai 
Intr-acolo 
așadar, in 
portalului 
unde alege. ____ ..._ ______
volei, fotbal, bicepșii sînt tes-

bine. apa mării, 
ne vom îndrepta, 

căutarea eroilor re- 
nostru. Avem de 

peste tot se joacă

scoli de profil din Deva, aflate 
aici la pregătire sub conduce
rea antrenoarei Marilena Neac- 
șu si a coregrafului Leon 
Cosma (nimeni altul decit so ful 
Măriei Cosma. antrenoarea lo
tului olimpic). Se aleargă, se 
aleargă zdravăn, cu un ochi la 
cronometre si cu altul la...

Sorin SATMftRI

(Continuare in pag 2—3)

Și in acest an. clubul 
UA organizează un im 
turneu international de 
dotat cu „CUPA STEAUA". 
Și-au anunțat participarea, a- 
lături de formația gazdă, trei 
echipe de peste hotare : PAR
TIZAN BELGRAD (IUGOSLA
VIA), DEN BOSCH (OLANDA) 
și RACING JET (BELGIA). 
Turneul va avea loc în zilele 
de 23 și 24 iulie, in Capitală, 
după programul 
lături.

Deci, față de 
turneul de anul 
căm revenirea, 
competiție, a fotbaliștilor olan
dezi de la Den Bosch. Ei au 
terminat pe locul 7 în campio
nat, după o comportare apre
ciată ; punctaj egal cu celebra 
Feyenoord șl o creștere va
lorică remarcată de toată pre
sa din „țara lalelelor". Cele
lalte două echipe oaspete sînt 
noutăți : Racing Jet Bruxelles 
pregătește cu toată atenția noul 
sezon în care țintește reintra
rea pe prima scenă. Cit pri
vește pe Partizan Belgrad, ea 
a făcut unul dintre cele mai 
bune parcursuri de campionat, 
terminînd pe locul al treilea, 
la egalitate . cu formația de pe 
locul al doilea (Velez Mostar) 
și doar la un punct de formația 
campioană, Steaua Roșie Bel
grad. Echipa iugoslavă va. fi

îyiimiiiiiimiii/iiiiiii. ////////////////////////////<ș

23 IULIE : DEN BOSCH - PARTIZAN 
STEAUA - RACING JET

24 IULIE: învinsele intre ele 
învingătoarele intre ele

prezentat a-

prezențele din 
trecut, remar- 

la atractiva

^llllllllllllllllllllllllllllă
prezentă în noua ediție a în
trecerilor intercluburi din Eu
ropa, în Cupa U.E.F.A. Alături 

campioana noastră.

lllllllllllllllllllllllllim
Steaua, începe — prin turneul 
de la 23 și 24 iulie — seria 
partidelor de verificare în ve
derea noului sezon.

tați la inele sau la bară fixă. 
Inutil să mai precizăm că re
prizele de efort sînt interca
late cu dese si înviorătoare 
imersiuni. Si de cite un suc 
rece, la una din tonetele pre
sărate de-a lungul falezei. în- 
tr-un asemenea time-out îi 
abordăm pe Ion Dumitru si 
Gheorghe Afloarei, amîndoi 
muncitori la I.M.G.B. „V-am 
remarcat adineauri în postură 
de iscusiți voleibaliști". „Ne 
veți putea întilni și mîine, și 
peste două zile, pe toată du
rata concediului" — vine răs
punsul. Prima siluetă fami
liară întilnită a fost cea a 
fostului „tunar" al naționalei 
de handbal. Ștefan Birtalan. 
Lingă el — handbaliștii Stelei, 
aflati la ora zilnicului cros. 
Următorii eroi ai reportajului 
nostru vor fi... eroine. Mai 
precis, gimnastele renumitei

O inițiativă valoroasă, demnă de atenție*

CENTRUL DE „PRESTĂRI SERVICII SPORTIVE"

Secvență dintr-o bună evoluție 
a Fiecărei Moreni la București 
(2—2 cu Rapid in Giulești) : Nis- 
tor (nr. 4) in dispută cu Țiră. 

Foto î Eduard ENEA

Trecem pe impunătorul pod 
de peste Argeș — venind de 
la București pe „șoseaua ve
che" — pentru a intra în Pi
tești. Pe stingă, în frumoasa 
luncă a Argeșului, privirile ne 
sînt atrase de Bazinul olimpic, 
dar și de o altă construcție, 
situată în preajmă, interesantă 
din punct de vedere arhitecto
nic. „O unitate originală de 
prestări servicii sportive" — 
ni se explică lapidar. Pare in
teresant, motiv pentru care, 
deși n-am venit în Pitești pen

tru aceasta mergem s-o cu
noaștem...

Citim, la eleganta intrare din 
frumosul edificiu : „Unitate 
prestări servicii sportive". Ne 
spune președintele cooperati
vei meșteșugărești „Presta 
rea" din localitate — Virgiliu 
Cristea — ce ne întîmpină : 
„Asta așa, mai pe scurt, cum 
trebuie pe o firmă. De fapt 
numele exact este : Unitate 
mixtă de prestări servicii cu 
caracter sportiv". Ne așezăm 
în două fotolii mari din noi și

începem discuția plecînd de la 
întrebarea : „Dar cum v-a ve
nit ideea ?“. Simplu, ni se răs
punde. Preocupați de extinde
rea prestărilor, de a găsi me
reu noi activități, legat desăr
cina noastră permanentă a di
versificării ne-am gîndit și 
la... sport. Nu-i acesta, oare, 
foarte căutat ? Discuții, pro
iect, găsirea unui constructor,

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)

Divizionarele A de fotbal 

la ora bilanțului 

SPECTACULOSUL
SALT CALITATIV

AL FLACĂREI MORENI
(in pag. 2-3)

COPIII NOȘTRI 

ÎNOATĂ !
In fiecare vară, si cu atit 
mai mult in aceasta, toro
pită de arșiță, copiii noștri 
iau cu asalt ștrandurile, 
pentru a se răcori și pentru 
a învăța să înoate. Imagi
nea alăturată, realizată de 
fotoreporterul nostru Aurel 
D. Neagu la Ștrandul Tine
retului, din Capitală, sur
prinde un aspect de la o 
lecție de inițiere, condusă de 
antrenoarea Adriana Bartoș 
si de instructoarea Mihaela 

Alverescu
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la modelism feroviar
—SPORTURI-------—
TTEDfllKODCffi-^IPILDE^irnW

SPORTURI LIBER ALESE 0 COMPETIȚIE CU VIRTUTI
Șl (multe) EXCURSII

că, pentru elevi, 
____ ... _ abia la început, 
că frumoasele ei zile (și 
sportive) stau să vină și, 
desigur, vor -veni, cu multă, 
foarte multă mișcare, cu 
drumuri mai lungi sau mai 
scurte (la munte, la ma
re...), cu bucurii și atît de 
dorite victorii și pe tere
nurile de tenis, de volei, 
de baschet, de (bineînțeles!) 
fotbal, cu alergări pe dife
rite distanțe, cu._ Dar să 
nu spunem chiar totul des
pre ce va fi.

Să ne referim, totuși, con
cret la citeva acțiuni spe .-ri
ve organizate, la acest sfir- 
șit de săptămînă. în Capi
tală. Mai toții să mențio
năm că se află in pli.i 
desfășurare faza pe aso
ciație a -Cupei Eliberării-, 
amplă acțiune a «sportului 
pentru toți", ar.trar.Ind mii 
de tineri și. in generai, de 
oameni ai muncii din între
prinderile ți irsthuțiije 
bucureștene. Practic, sto- 
bătă ți dumirită, aurie 
dintre arenele din diverse 
sectoare sînt deschise spe
cial celor Înscriși ta Lctre- 
cerile dotate cu tr.feul a- 
mintit. Un mare nwnâr de

Se știe 
vacanța e

iubitori ai turismului, din 
Inițiativa comitetelor U.T.C. 
și sindicale, își vor petrece 
zilele sfîrșitului de săptă- 
mînă ca «parteneri de 
excursie", plecînd în zone 
montane, pe Litoral sau în 
Deltă, fie cu .trenurile ti
neretului-, fie cu -autocare 
ale fruntașilor în producție*

Cit despre școlari, ca să 
revenim la ei, să reamin
tim că. pentru toți cei dor
nici să facă sport ți să se 
recreeze, pe raza Capitalei 
au posibilitatea de a prac
tica ura din disriplir.ele 
preferate în cadrul celor 3P 
de centre și ci-jbari de va
canță, eu program zilnic și 
de voie. Și. pentru că e 
căldură mare de mai mul- 
te SÂ că
te bazinele de înot ale a- 
ritâțitor sportive de p:-r- 
formanU vi așteaptă să ve- 
riți și ca copul d-voastrl.
arrtad organizate. pe tr 
ga durată
Secare ar., 
pere. De 
ori așa im 
rea artă s

■ Mi

>
Sala de expoziții a „Ansam

blului Artistic Rapsodia Româ
nă-, imediat după festivitatea 
de premiere la „Cupa 
ICEMENERG- la modelism fe
roviar, ediția I. Atmosferă des
tinsă. se schimbă impresii și 
felicitări, stol menționate noi 
proiecte, noi modalități de lu
cru și colaborare intre partici
pa r.ți. Competiția pare că și-a 
atins obiectivele. In primul rind 
datorită expozanților care au 
prezentat excelente machete de 
material rulant, diorame fero- 

iare statice și funcționale, 
construcții feroviare, colecții 
tematice de aero, auto, navo și 
rachetomodele, toate rod âl 
cercurilor tehnico-aplicative ale 
Casei, r pionierilor și șoimilor 
patriei din sectoarele 1, 2, 3 și 
5 ale 
si ale 
ICEMENERG, C.F.R. 
Locomotiva, 
I N M.T„ Ti 
doilea rind, datorită organiza
torilor care, prin ingenioase și 
atractive panouri ți fotomonta
je. au adus in prim-p'.an re
zultatele obținute de unele 
asociații sportive la concursu
rile rpublicare, începuturile 
industriei românești de locomo
tive și vagoane, actualele rea
lizări de prestigiu ale 
prinderilor „23 August*, 
trepacere Craiova, LT.B 
s agaane Arad ța.

țtiMia a aduce in fața publi- 
uiu* larg cefe 73 de machete, 
nenumăratele panouri și fxo- 
snecaje a f jsc. de-o parte și de 
aria, adăcă pentru expozanți ți

— — 3
organizatori, o cale extrem de 
lungă, parcursă cu muncă sis
tematică, perseverentă, împle
tită cu multă pasiune. De pildă, 
primul sportiv al anului 1987 
la modelism feroviar, Ioniță 
Minica, subinginer la I.S.P.E., 
realizator al unei diorame func
ționale de peste 2 m.p.

EDUCATIVE
mai valoroase modele la etapa 
națională, precum și, alături de 
pionieri și tineri, a unor per
formeri în materie, cum ar fi 
maestrul internațional al spor
tului Dandu Petrescu, multiplu 
campion republican și balcanic 
la aeromodele zbor liber".

Președintele de onoare al si

Capitalei, 
asociațiilor

precum 
sportive 
Basarab, 

Aeronautica, 
bomecani ca. In al

intre- 
Elec- 

de

I
I
I
I
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O MICA-MICA DE LA MARE
(Urmare din pa< I)

_Să nu bc- 
MmlcM — 
alergării si 

pildă la să- 
are

impresia artistici. 
tăm — ne spune 
există o scoală a 
în gimnastică. De 
rituri, in ochii arbitrator 
importanță și eleganța alergă
rii pină la aparat*. Gigilscue 
care zoresc acum pe plaja de 
la ..Riviera* sini ined departe 
de gloria predecesoarelor lor, 
ele formind deocamdată eșa
lonul ce s-a impus la catego
ria a IV-a. Dar știu de pe 
acum foarte bine ci tor putea

lor.

O superbă piramidă a copilăriei, a grației, 
gimnastele renumitei școli de...------- '-----

să ajungă pe culme, să ducă 
mai departe faima gimnasticii 
noastre numai prin multă, 
foarte multă muncă, Printr-o 
trudă ce nu tine cont de ano
timp, de mercurul termome
trelor.^ Putin mai departe, la 
„International", este fief-ul fot
baliștilor. Zărim pe rind cîțiva 
jucători de la Universitatea 
Craiova, cîțiva dinamoviști, ia- 
tă-i și pe Lăcătuș, Stoica ?i 
Hagi înconjurindu-l pe Anghel 
Iordănescu. Plaja se golește 
progresiv in zonele ei lătural
nice. aglomerindu-se in jurul 
acestor îndrăgiți protagoniști ai 
gazonului. E vremea scurtei 
vacante fotbalistice, traumatis
mele inerente unui greu sezon 
competifional sînt binefăcător 
mingiiate de nămol, de razele

clădită la Mamaia de 
ampioane din municipiul Deva

Foto : Nicolae PROFIR 

ta ?“ — ride Gheorghe Con
stantin. „Nici nu era prea greu, 
stimate profesore. V-au trădat... 
inconfundabilele dumneavoastră 
picioare. Deci „Noutăți la 
noi în echipă ? Nu știu nimic, 
poate imi spuneți dumnea
voastră...". Este clar, 
grabă aflăm ceva de 
finul Dolly, ale cărui 
le aplaudă frenetic un 
copii ventti din tabăra de la 
Năvodari, decit de la un an
trenor de fotbal... In imediată 
vecinătate, de cealaltă parte a 
fișiei de părnint pe care este 
așezată Mamaia, deci pe lacul 
cu apă dulce, alunecă vijelios 
șalupe remoreînd schiori. In
tr-o asemenea maestră a volu
telor pe apă o recunoaștem pe 
actrifa Olga Tudorache, semn

C«

uză

mai de- 
la del- 
evolutii 

grup de

Tîtx ae ama o.>tare a pam» 
tor de hădrofaurioese sau i 
aocsefcr de praci-cuse a aderi», 
lăji sine znp-asaLe nemerva- 

aoaxace de cmnacîcă* 
gradai persttueM 
către noanl read t* stxsa 

spre mar.nw istbaaasâri- 
x cahzofă sercKzalor ce

dat oferae (latre tare. as 
răzet. sportul define a poa 
dere insesnueziș. ezit O—* 
Muncii clasa I jf Drapelul Ros 
de fruntașă pe ra
Centralei rv IW7 cit si elogioa
sele aprecieri ale zedior de 
mii de turiști, romiui si st-ivai. 
apar ca deplin meritate. Deci, 
ca id râmiaem in terminologie 
sportivi, o binemerătati ^me
dalie de aur“.

Soarele si-a început si el 
coborirea pe marele tobogan al 
asfințitului. Dogoarea s-a mai 
inmuiat. pe lac au apărut si 
schifurUe loturilor aatioaole de 
juniori și junioare. Spinteci 
apa cu iufeald. impietinda-ti 
traiectoriile cu cele ale yacht- 
urilor puse la dispoziția lotu
lui national de profil. Violele 
muscă din apă eu putere, a- 
propiindu-se de linia de soti- 
re a,„ unei zile in care, aido
ma tuturor celor de vacantă, 
sportul se insotețte cu atribu
tul de non-stop.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 8 IU
LIE : extragerea I : 85 90 11 
Î8 79 15 83 86 59 ; extragerea 
a Il-a : 62 72 22 9 30 4 38 54 
32. Fond total de câștiguri : 
707.512 lei, din care 146.269 
lei, report la categoria 1.

CIȘTI GURILE TRAGERII LO
TO 2 DIN 3 IULIE : Cat. 1 S 2 
variante 25% a 35.375 lei ; cat. 2 : 
4 25% a 13.540 lei : cat. 3 ; 15 a 
3.611 lei ; cat. 4 : 75,75 a 715 lei ; 
®at, 51 213,50 a 200 lei ; cat. 0 i

ADMINISTRAȚIA 01 STAT TOTO-PRONOSPORI I.V0RMHZ1
1.633,50 a 100 lei. Cele două ciș- 
tigurl a cite 35.375 lei de la cate
goria 1 au revenit particlpanților 
Lazăr Nicolae din Constanta și 
Gheorghe Gheorghe din Galați.
• Așa după cum participanta 

deja cunosc, miine, duminică, 
10 iulie, va avea loc o acțiune 
menită să compenseze cu priso
sință absenta temporară a con
cursurilor PRONOSPORT. Este

vorba de TRAGEREA EXCEPȚI
ONALA PRONOEXPRES, care 
ofer posibilitatea (ce se con
stituie intr-un mare și real a- 
vantaj !) de a acorda importan
te cîstiguri și pentru NUMAI 3 
NUMERE EXTRASE 1 Nu ui
tat! însă, că șansele sporesc di
rect proporțional cu numărul 
biletelor (variantelor) cum
părate. Pentru a putea as
pira la valorificarea la

O mică parte a celor 75 de machete si a nenumăratelor panouri 
si fotomontaje

zentată în premieră, spunea că 
volumul de muncă pe care-1 
implică rezolvarea unei astfel 
de machete este extrem de ma
re. constructorul trebuind să 
respecte cu măiestrie amplitu
dinea fiecărui detaliu, iar a- 
cestea se numără... cu miile.

„Adevărat !“ — confirmă și 
Nicolae Stoicescu președinte
le secției de modelism feroviar 
a ICEMENERG. el insuți unul 
dir.tre principalii artizani ai 
Salonului, cu construcții fero
viare, cu «specialitatea casei* 
— elemente de dioramă —. cu 
multe colecții temarice ale ce- 
lebrv-ui tren „Orient-Expres*. 
Și continuă : „Activitatea in 
acest domeniu trebuie începută 
din copilărie, p ntm că numai 
astfel pol fi dobmdite rezultate 
borne, iar in final chiar de ex
cepție. Ne-a bncniat prezența 
te această ■nnifestarr a nnită- 
tilar profilate si pe predase fe
roviare. te scopel generalizării 
experienței, al premrvârii ce!or

sociației sportive ICEMENERG, 
Virgil Anghelescu, a ținut să 
precizeze că : „Reușita acestei 
acțiuni s-a datorat și faptului 
că toate organele cu atribuții 
pe linia activității sportive teh
nico-aplicative, sprijinite de 
Comitetul de partid al sectoru
lui 3, și-au adus contribuția : 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor, Comitetul 
Central al U.T.C., Inspectoratul 
școlar ‘ 
3“.

Cind 
poziții atmosfera era 
Se schimbau impresii și... feli
citări. se vorbea de noi proiec
te care să sprijine dezvoltarea 
aptitudinilor tehnico-aplicative 
ale copiilor și tinerilor, forma
rea unei temeinice educații po
litehnice atît de necesare ge
nerației viitorului. 
ICEMENERG-, sigur, 
obiectivele.

și C.E.F.S. din sectorul

am părăsit Sala de ex- 
aceeași.

„Cupa 
și-a atins

loan NOVAC

CARNET SAHIST ESTIVAL

tur-

Z. 
M

râ Dona

Coastaatui si A:
X5 ?. De lalor

este cxîfi
i intre cei fnim
i pre®?.- Mart
el de-a! doi- și P
x wu de-.a- avea
IL A<L Po- Sir.d
« Coți re- prir.i
i noastre) ți fâsu:

S. Jurasic (Iugoslavia) cu cîte 
3 p (din 4). Din juriul festiva- 
lulj; fac parte arbitrii interaa- 
ționali Dan Bota. Eugen Lun- 
gulescu și Ion Diaconescu.
• LA SLOBOZIA se fac 

pregătiri intense pentru Festi
valul șahist ialomițean, (16—27 
iulie) anul acesta la a VIII-a 
ediție. La competiție, care este 
organizată de către Federația 
Română de Șah, în colaborare 
cu asociațiile sportive Știința 

aonil din Slobozia și O.J.T. 
mița și-au anunțat (șl au 
irmat) participarea sportivi 
ițași din București, Baia 
e. Cluj-Napoca, Brașov, Iași 
*itestL Festivalul, care va 
i loc la Casa de Cultură a 
i; carelor din Slobozia, cu- 
ide 3 turnee și se va deș
ira sistem elvețian.

SERVICII SPORIM"
rCraure d:« oio D

dotarea lui și iată acum, in 
funcțiune, o unitate care a de
venit foarte căutată-. Firește, 
pornim prin clădire pentru a 
vedea cum arată această uni
tate — naică pe (ară in siste
mul cooperației meșteșugărești.

Deci, un hol mare, elegant, 
în stingă căruia se află o mo
dernă popicărie cu 6 piste. To
pii (afișaj, conducere ș.a.) — 
electronic. Ba chiar și o mică 
tribună. Mergem prin încăpe
rile de la parter și etajul I,

maximum a șanselor, este 
necesar a procura bilete cu va
loare de 23 de lei.
• TRAGEREA EXCEPTIO" ‘ 

LA PRONOEXPRES de miine. 
duminică, 10 iulie, va avea loc 
în București. în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2. începînd 
de la ora 16.30. Aspecte de la 
operațiunile de tragere vor fi 
transmise la radio, pe progra
mul I. la ora 17.30. Numerele 
extrase vor putea fi audiate la 
radio, pe același program, con
form orarului deja cunoscut.
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(Drai 
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faCT^u 
tiv, ter 
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ziție ci 
dreptul 
Balcani 
mai bir

pei pe 
plicația 
censiun 
de expi 
mul no 
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me con 
RATA 
să înte 
tactică" 
de caii 
cătorilc 
dacă în 
portare 
tr-o bi> 
de noi, 
campio 
unei st

11 
e<

ar mai 
că, duj 
etapa i 
propriu 
condus 
pas de 
dintr-o 
a avut 
Situații 
le etaj 
supra 
lor, so 
nuit“.

Prob 
ansaml 
reni r 
al lini 
reprezf

prilej de a vedea o sală plină 
cu mese de șah (dotată și cu 
terasă, unde se poate, de ase
menea, juca) ; alta, în care 
sir.t 7 mese de tenis, frumos 
allr.iate. Impresionantă — sala 
de sport, multifuncțională (pen
tru volei, handbal, tenis și 
gimnastică), foarte solicitată, 
de dimineața pină seara. în- 
tr-un hol, mese de biliard, in
tr-altul — centrul de închiriat 
materiale sportive 
palete, mingi ș.a.). 
evident, vestiarele, 
sauna.

Foarte multe se _ 
despre activitatea de aici. Trei 
profesori de educație fizică — 
Elena Badea, Gh. Ionescu, L. 
Marinescu — conduc grupe de 
inițiere (pentru copii, dar și 
adulți) la tenis de masă, judo, 
culturism, gimnastică ; la loc 
de cinste sînt grupele de gim
nastică de întreținere combi
nate cu gimnastică aerobică ț 
există și un îndrumător pen
tru popice. Cine sînt cei ce 
solicită această unitate ? Co
pii, adulți, din cartier, din în
tregul oraș (vin, de multe ori,

(treninguri, 
Nu lipsesc, 
dușurile si

pot spune

mai n" 
lie), d 
cluburi 
închiri 
fel ac 
și la... 
spații
Pentr 

nostru 
unități 
cooper 
ne-am

la soli 
Și iat 
bună. 1 
licitată 
am spi 
200 și 
lete. 
Motiv 
păm ș 
văzut 
cercuit 
ției no 
sfîrșitu 
in aer 
nis, di 
handb;

De 
țiatlva 
din Pi 
extins;



ivizionarele bilanțului

ÎSUL SALT CALITATIV AL FLACAREI MORENI

ec*i

40-48 3334 13 7 14

con

ei

Gheorghe NERTEA

e

transformate
2, Dala 1). a

de la 11 m : 6
3 ratate (Dragnea

primăvara lui 1974 trans.Ce- 
la Dinamo, unde se va des- 

cea mai

1 a evoluției de 
•mației dip Mo- 
abul randament 
re. finalizarea 
netul nevralgic.

nchidem că ini- 
tivei „Prestarea" 
ierită, realmente.

Dierdut cite 2 p 
Olt și ,U~ Cluj- 
.. Petrolul.

,U* Cluj-Napoca. Ra-

noaste formațiile care 
vor promova în eșalonul 
nr. 3 al fotbalului. Me
ciurile suit programate 
cu începere de la ora 17.

C. Pană (HI) 6,70, 3. 
jucători (cele mai

oșii : nici unul.
t de 9 lovituri 

a 2, Văidean xl), _ ________ __
cu 2 penaltyuri, ambele transformate.
406 șuturi (253 „acasă*, 153 în deplasare), dia 

rtă (104 „acasă*, 66 în deplasare).

Cinci minute cu Dudu Georgescu

echipe

a minimum 22 de
Butufii 6.66.
multe : Bu-

± De
a zzisi

rămîne, in
tre echipele 
ionatului re

ia prima ei 
meniul Divi- 
1986—87, for* 
e cuplul I. 
Dima, a avut 
tă, în ediția 

Flacăra a

Exemplificând, trebuie să ară
tăm că, deși Flacăra șl-a cre- 
eat numeroase ocazii de gol. ele 
nu au fost fructificate decît 
în proporție de 20 1a sută. Ce
le două „virfuri*. Văidean și 
Lala. au ratat nepermis din si
tuații rarisime. încercările ca 
Chiriță, ca purtător ai tricou
lui cu nr. 9, n-au dat rezulta-

izate pe teren propriu : 26 (a 
ua și Oțelul, cite 1 p la F.C.
e obținute în deplasare : 7 (2 p la 
Bacău, C.S.M. Suceava, "

. Mureș).
osiți : 24 — Dohot 32 de meciuri, Butufei. Bel- 
ăidean — cîte 31. C. Pană (III) 30. Lala 29. L 
cîte 26, I. Marcu 25, G. Radu 24, N. Stănescu 

screanu 17. Chiriță 14, Purdea 11, Nica. Tirchi- 
. Săndoi, M. Pană — cîte 8, Zlot ea 2, S. Pre- 
alu — cîte 1.
or echipei : 6,34.
telor jucătorilor _(oe baza
nea 6,83, 2. ~

galbene : 25—12

At calita- 

re cerea pe un 
dasament, po
teră totodată 
ipare în Cupa 
uburi. Cine
trenorul prin- 
ler^oate ex- 
izidte al echi- 

egătește ? „Ex-
i noastre as- 
plă. Plusului

uniulat în pri- 
ompetițional în 

adăugat un 
ortant. Și anu- 
ntr-o ADEVĂ- 
care a reușit

bine 'partitura 
, ținînd seama 
osibilitățile ju- 
dispunem. Dar 
e toamnă com- 
a atins, în-

ă, cotele dorite 
b, in returul 

și pe fondul 
tomulțumire — 

fost mai scă- 
c^flh| cobori m 
la^PLnt. Aici,
ăugat și faptul 
< cu Steaua din 

ierdut pe teren 
, după ce am 
i am fost la un 
id Lala a ratat 
rarisimă, echipa 
e psihologică, 
are, următoare- 
țînd negativ a- 
tului jucători- 
in ritmul obiș-

nbrii de fami- 
ociații sportive, 
i școlare care 
ite săli. Și ast- 
plex contribuie 
estionarea altor 
din Pitești.

ul materialului 
enfare a acestei 
ice în sectorul 
eșteșugărești — 
t președintelui 
cu întrebarea: 
ideeg^înființării 
Ia rentabilitate,

pe care Ie are", 
unsul : „Foarte 
nitate foarte so- 
în ce mai mult 

vem zilnic între 
„intrări" pe bi-

iresc, rentabilă, 
care ne preocu- 
tinderea ei. Ați 
ța de teren în- 
eajma construc-
tilajele ? Pînă la 

aici amenajăm, 
terenuri de te- 

volei și unul de

3^*

si i

Vâ prezentam noile promovate in Divizia A

F.C. BIHOR REVINE CU ÎNCREDERE PE PRIMA SCENĂ
Vara lui 86. F. C. Bihor lua 

drumul Diviziei B. O retrogra
dare care a creat o mare amă
răciune în rîndurile iubitorilor 
fotbalului din Oradea, care to
tuși sperau ca echipa lor fa
vorită „să joace doar o sta
giune in B-.

Vara lai T7. F. C. Bihor 
pierde duelul promovării in 
fața echipei Politehnica Timi
șoara. per total handicapul ce
lor trei purxxe penalizare pen
tru nerealizarea baremului în 
anul retre-graiării cfntărfcd e- 

«rtdenii și-au adju-

„Și a fost ultimul meci în 
•-B-. Am revenit în Divizia A și 
mm să avem o viață lungă 
de divizionari A" — susținea 
.Jiberoul" Bruchental. „Totul 
este bine cînd se termină cu 
bine — era de părere antreno
rul secund Paul Popovici. Am 
învățat multe din această sta- 
giatură de doi ani din Divizia 
B. A fost foarte greu. Mai a- 
les in primul an. cu acel han
dicap de puncte, care deveni
se obsedant, la un moment dat 
chiar dezarmant. Din mers am 
strins rîndurile. Eșecul primei

• LOTUL DE JUCĂTORI: 
Ile șl Kulcsar — cîte 34 de 
meciuri, Biszok, Bruchental, 
Ov. Lazăr și Georgescu — 
cîte 31, Lăzăreanu și Mure
șan — cîte 30, Baba 27, Cio
can 25, Borza 24, Tămaș 23, 
Drăghici 20, Mandoca 13, 
Brumam 12, Cigan 11, 
Strîmbei 7, Blid 6, Bereczki 
5, Costea 3, Stanciu și S*- 
muț — cîte 2. Bolea 1.'
• (JOLGETEKI : Kulcsar 

29 goluri, Georgescu 12, lie 
11, Ov. Lazăr 10, Mrueșan 7, 
Tămaș 5, Ciocan 4, Mandoca 
2, Borza, Biszok, Baba și 
Cigan — cîte 1, Alexoi (Da
cia Orăștie) autogol.

tele scontate, I. Nunweiller: 
„îi vom acorda, în continuare, 
credit lui Chiriță. Totul va de
pinde însă de el, de modul cum 
se va pregăti, de dorința Iui 
de titularizare. Are calități spe
cifice unui vîrf de atac au
tentic pe care nu și le-a valo
rificat decît într-o mică pro
porție".

In topul antrenorului I. Nun
weiller, în privința constanței 
în joc, ordinea este următoa
rea : Butufei, Dragnea, C. Pa
nă, Beldie, Marcu șl Stănescu. 
La polul opus, s-au situat: Lala, 
Văidean și Gh. Radu. în sfîr- 
șit, un alt grup de jucători au

înscriind 10 goiun si de- . a.l •- - - - .urcrx
altfel. Drag.ea are si ce 
ridicați medie a rutelor 
ceea ce denotă bonele

iluții și aj>?rtul său in i 
hipei.
In privința unui chas

..sui-generis- al nteduriio 
trenorul I. Nunweiller .-rw.e- 
derâ că cete mai bu-*e partide 
au fost cele cu Victim Bjm- 
reșu, „U- C£uj-Napoca. Univer
sitatea Crase va $j „Poli- Ti
mișoara, disputate pe teren 
propriu, și cu F. C OR, A-S.A. 
Tg. Mureș și Oorvintil Hune
doara, din deplasare. Sub posi
bilitățile echipei s-au situat in- 
tilniriie cu Oțelul Galați și 
S. C. Bacău, ambele pe teren 
propriu.

La 14 iulie, Flacăra Moreni 
se va alinia la startul pregă
tirilor noului sezon compeți- 
țional, cu dorința de a reedita 
buna comportare din ediția tre
cută. Pentru aceasta. Insă — 
așa cum opina și antrenorul 
principal al formației — este 
necesară menținerea la un to
nus la fel de ridicat a între
gului proces de instruire.

3C*x= rreicipoG, Balasz, Strîm-
B&bo. Br_za. Balaș. Mureșan, Berețki, 

■vtci faNtrvaar mcbmJL !■» rindul de jos: 
~î^k-Georgțs re. Lăzăreanu, O. Lazăr, 
R,- —'stofrefie Hpsește Tămaș 

Fot* : Comei SABĂU — Oradea

• MÎINE, RETURUL 
JOCURILOR DE BARAJ. 
Duminică, pe 17 stadioa
ne din țară, se vor dis
puta partidele-retur, în 
urma cărora se vor Cu
i'S ■ FS.■

decât ambeâe aaeșe «■
echipa shuderpăor de pe 
mai aărs pe a;>rea de la Ti
mișoara (scor 2—#j. dnd mar
torii ocolari sosțireaa ră _F.C.

artistică, eveloiad foarte ape— 
pe de cerințele prim ui ni eșa
lon”. Deci, o nouă stagiune ia 
„B” pentru ocăderă, ei reirme- 
indu-și obiectivul, conescir-d a- 
cum _pe viv* rigorSe Diviziei 
B.

Vara Im '8*- F. C. Bihor re
vine pe prima sceră fotbalisti
că, impunindu-se fără dubii in 
fața echipei Gloria Bistrița, 
principala contracandidată la 
promovare, evenimentul 
salutat ca atare de iubitorii 
fotbalului din Oradea, care au 
fost tot timpul lingă favoriții 
lor, cum se spune .și la bine 
SI lâ T*âi 1 *

„Noi am retrogradat echipa 
în -B-, noi aveam marea obli
gație s-o readucem in primul 
eșalon" — afirma He. căpita
nul echipei, după ultimul meci 
de campionat în Divizia B.

•e-a ambiționat și 
și pută la armă am

rențăt*. Intervine loan Naom,
arureruc-X principal: «Meritul 
este al Jarkștrilir. care s-aa

M • dată se Bte — tot ce
asean —ti b—u Și an Scwt-e

Im Ștefan Coidumu și ce a clă-

em Repet, meritele jucătorilor 
stat i—nestabile, peatrn că 
am găsit — colectiv o—ogea. 
ia care experiența celor mai 
vechi s-a împletit eficieat co 
elanul celor mai tineri”.

Care au fost atuurile echipei 
F. C. Bihor ? .«Atmosfera pro
pice din sinul echipei, cu ■- 
deriune totală din partea jucă
torilor atit in procesul de pre
gătire. cit și La jocuri. încre
dere justificată in propriile 
forțe. întrajutorare, o atitudi

ne cu adevărat colegială în 
momentele de cumpănă, pentru 
că au fost și dintre acestea. 
Apoi, disciplina. Șj în joc, pe 
teren, dar și tactică, superioară 
multor colege de întrecere, si 
respectată riguros" — este de 
părere Constantin Bigan, pre
ședintele clubului. Cei mai 
mulți înclină să afirme că Bi
horul a avut un parcurs aidoma 
unul alergător de cursă lungă, 
care în partea a doua a par
cursului — a se citi ediția 
1987—88 — a știut să-și dozeze 
bine efortul, avind de partea 
sa o regularitate aproape de 
metronom, găsind momentul fa
vorabil, spre final, cînd a sprin- 
tat decisiv, irezistibil. Și a mai 
avut ceva echipa orădeană... A 
a'.ut un portar de zile mari, 
cu o constanță remarcabilă, fi
ind nu o dată printre artizanii 
victoriilor obținute. Este vorba 
de Lăzăreann. care se laudă că 
«am trăit a doua tinerețe"-. 
Și o linie de fundași eterogenă 
ca virscă. dar omogenă și „vor
bind aceeași limbă” in inter
venții— Și un -mijloc" labo
rios, inventiv la serviciu, „cu
reaua de legătură", punctul for
te al echipei- Dar și o primă 
linie viguroasă, percutantă, în 
cadrul căreia tînărul Kulcsar 
s-a ir-pos ca un veritabil „vîrf", 
rele 29 de goluri vorbind de 
la tine despre forța și eficaci
tatea lui, el contribuind din 
plin -a realizarea recordului de 
goluri fin Divizia B (#5)... Nu 
in ultimul rînd mai trebuie a- 
mintit marele beneficiu de pe 
urma schimbului Cigan •— 
Mandoca. randamentul brașo
veanului fiind superior fostului 
oră dean.

Adrion VASILESCU

„PARASESC
DAR NU SIdl

Acum vreo douăzeci de ani 
și mai bine, intra pe poarta par
cului Progresul un băiețaș fi
rav. El întreba unde poate să 
se înscrie pentru selecția în sec
ția de pitici. „Era slăbuț, dar 
atît de ager în mișcări, avea a- 
tîta vitalitate și poftă de joacă 
în el, că m-a impresionat de Ia 
început. Cînd l-am văzut cît de 
bine controlează balonul, l-am 
luat imediat în secția noastră*, 
ne spunea acest vechi căutător 
și șlefuitor de talente, care a 
dat jucători mulți și buni fotba
lului românesc, Ioan Kluge. Bă
iețașul care cîștiga, în 1964, pri
ma lui selecție, ajuns om în toa
tă firea, stă acum în fața noas
tră. Este Dudu Georgescu. A 
sosit momentul — deloc ușor — 
al despărțirii de gazon, de fot
balul activ. „Mă încearcă un 
sentiment de nostalgie, cu gin- 
dul la anii, mulți, care au tre
cut, la marile bucurii, dar și la 
tristețile inerente unei lungi ca
riere. Sigur, satisfacțiile depășesc 
mult neîmplinirile. începînd cu 
promovările, succesive, și conti- 
nuînd cu intrarea pe prima sce
nă, cu titlurile de campion, cu 
«ghetele de aur», cu selecționă
rile în echipa națională. Da, fot
balul mi-a oferit multe și mari 
bucurii...*

Să parcurgem, în cîteva rîn- 
duri, o carieră care înglobează 
aproape un sfert de veac. Deci, 
în 1964. pitic la Progresul. După 
doi ani. 
juniori 
1968, '

„urcă* în formația de 
a „alb-albaștrilor*. în 

la 18 ani, debut în Divi
zia A. tot în echipa Progresu
lui : în partida cu A.S.A. Tg.- 
Mureș. Autorul promovării : an
trenorul cornel Drăgușin. Co
echipieri, experimentații, pe a- 
tunci, Oaidă, Mateîanu, Țarălun- 
gă și mai tinerii Beldeanu, 
Cassai. M. sandu, Dumitriu IV... 
în 1973. un sezon — turul — la 
C.S.M. Reșița, unde jucau Ato- 
diresei. Florea. Georgevici. Nes
torovich Antrenor : I. Reinhardt®

GAZONUL,
FOTBALUL"

Din 
rat 
fășura, în continuare, 
mare parte a carierei lui Dudu 
Georgescu. în cei zece ani sub 
culorile alb-roșii el a trecut, în 
palmaresul care se îmbogățea 
continuu, victoriile din campio
nat din edițiile 1975, 1977, 1982.
1983. Apoi, titlurile de golgeter 
din edițiile 1975, 1976, 1977 și
1978. în anii 1975 și 1977, per
formanțe de răsunet internațio
nal : cîștigarea „ghetelor de aur* 
cu 33 și. respectiv, 47 de goluri, 
aceasta din urmă, o cifră încă 
neegalată în competiția „tunari
lor* organizată de revista 
„France Football*. Toți acești 
ani au însemnat multe și com
petente îndrumări ale antreno
rilor sub conducerea cărora s-a 
aflat : ion Nunweiller, Dumitru 
Nicolae-Nicușor, Angelo Nicules- 
cu, Valentin Stănescu. Printre 
coechipieri, M. Constantinescu, 
Dinu, Lucescu, Cheran, Dobrău, 
Dumitrache, Deleanu, Custov, 
Lucuță și atîția alții. 
Tot în acești ani, selecționarea 
în echipa națională î debutul, în 
1973, în partida cu Finlanda. în
scrie al 9-lea, șl ultimul, gol al 
„tricolorilor*, se deschidea se
ria celor 44 de meciuri în re
prezentativă și a 22 de goluri 
înscrise pentru selecționata 
României. Este doar o parte 
a cifrelor remarcabile de la a- 
ceste capitole. Dudu Georgescu 
a adunat 252 de partide p-’ pri
ma scenă și 374 de goluri în
scrise în meciurile de „A“, re
cord care va fi greu de egalat 
sau depășit. în ultimii cinci ani. 
el a evoluat la S. C. Bacău (1983/ 
84), Gloria Buzău (1984/86), Mus
celul Cîmpulung (1986/87) și U- 
nirea Urziceni (1987/88)

„Anii din Divizia A au fost 
urmați de popasurile în echipe 
din eșaloane inferiotre, B și C. 
Pot spune că mi-au folosit și a- 
ceste experiențe de final de ca
rieră. La formația din Urziceni

am început, pe viu, și școala an- 
trenoratului. In paralel, am ur
mat și cursurile Institutului de 
Educație Fizică șl Sport. Pentru 
că dorința cea mai mare este 
aceea de a rămine mai departe 
în fotbal, ca antrenor. Sper să 
fiu util echipelor unde voi lucra. 
Doresc să fac o trăsătură de u- 
nire între activitatea mea de ju
cător de performanță și cea de 
tehnician. Părăsesc gazonul. Dar 
nu și fotbalul".

Mult succes, Dudu Georgescu !

Eftimie IONESCU

CHIMIA GĂEȘTI - CAMPIOANA LA JUNIORI II
• In ultimul meci al turneului final de la Bacău : Cu* 

prom Baia Mare — IMUCSS Medgidia 0—1 (0—0)

EACAU, 8 (prin telefon). Vineri 
s-au încheiat, pe unul din tere
nurile Complexului sportiv „S3 
August" din localitate, întrece
rile turneului final al Campio
natului Republican de juniori II, 
în urma cărora „podiumul" ac
tualei ediții a întreeereii este 
următorul : 1. chimia GAEști 
3 p (antrenor — Mihai ionescu); 
2. IMUCSȘ Medgidia 2 p (antre
nori — Eugen Vartlc și Ștefan 
Duțu) ; 3. Cuprom Bala Mare 
1 p (antrenor — Radu Pamf ii).

în ultimul meci, cel dintre 
Cuprom Baia Mare șl IMUCSȘ 
Medgidia, mai motivată era e- 
chipa băimăreană, care, pentru 
a deveni campioană, avea o sin
gură variantă : victoria la un 
scor mai mare de 2—0. Șl ea a 
fost, desigur, echipa care a avut 
un start mai activ, a dominat 
mai mult, combinînd ingenios la 
mijlocul terenului. Cuprom a 
fost insă mal puțin inspirată la 
finalizare, iar portarul V. Vasile 
a avut, în min. 15, două parade 
spectaculoase la șuturile iui Sa- 
bău și Șter. Același mijlocaș 
Sabău, foarte activ, a avut șl o 
altă bună situație, în min. 27, 
cînd a șutat Imprecis Ia o „in
directă" de Ia 14 m. De aseme
nea, foarte aproape de gol au

fost și lonaș (min. 33), dar mai 
ales Beci, In min. 39. Formația 
din Medgidia a avut o singură 
acțiune din care putea înscrie, 
în min. 36, prin Căpitan.

La reluare, tot băimărenli s-au 
aflat mai mult în ofensivă, însă, 
cum ne-a arătat de atîtea ori 
fotbalul, cei care au deschis sco
rul au' fost juniorii din Medgi
dia, prin HAAS, care a finalizat 
o rapidă acțiune de contraatac, 
în min. 48. Pînă la finalul me
ciului, juniorii băimăreni au a- 
vut o suită întreagă de ocazii, 
dar toate au fost irosite, pe rînd, 
de Beci (min. 62), Sabău (min. 65) 
și Adamco (min. 74). Și partida 
se va Încheia cu victoria la li
mită a echipei IMUCSȘ (1—0), 
care a jucat mult mai realist.

Arbitrul băcăuan M. Nicolau 
a condus foarte bine formațiile:

IMUCSȘ : V. Vasile — Șerbsn, 
CATRINA, Căpitan, Munteanu — 
Hij (min. 30 Gologan), HAAS, 
Matei (min. 41 Grasu) — MIDI- 
ȘAN, Bereș, Chirică.

CUPROM s Farago — R. Pop, 
Dosa (min. 49 Demeter), KEME- 
NES. Siladi — L. Pop (min. 61 
Adamco), SABAU, Șter (mia. 53 
A. Mureșan) — Ianoș, Beci. Mol
dovan

V. ADRIAN

EXCURSII PE DUNĂRE
l.T H.R. BUCUREȘTI organizează, în cola

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

Excursie de o zi
ora 8 1 plecare din București, de la hotel 

„Intercontinental", la Călărași, vizitarea 
Muzeului de istorie, a parcului Dumbrava, 
a grădinii zoologice, a Casei memoriale 
G. M. Vasilescu-Vasia

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 în jurul orei 20.

Preț : 221 lei/persoană : pentru elevi și 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.



Ai învins, continuă i Ai pierdut, continuă

ViCrORII ALE BASCHETBALISTELOR N04S1RE JUNIOARE SCHIMBARE
SOFIA, 8 (Agerpres). — 

In ziua a doua a turneului inter
național de baschet pentru ju
nioare, în curs de desfășurare 
în capitala Bulgariei, echipa

României a întrecut cu scorul 
de 59—51 (după prelungiri) for
mația Cehoslovaciei. într-un alt 
joc. Bulgaria a dispus cu 73—61 
(37—39) de Iugoslavia.

DE LIDER
!N TURUL FRANȚEI

REZULTATE ATLETICE JNTERNATIONALEir- • Olandezul luhberding a preluat

Un final mal puțin obișnuit 
s-a înregistrat, la campionatele 
Uniunii Sovietice, în proba de 
aruncarea ciocanului, Iuri 
Tamm și Igor Nikulin realizînd 
fiecare cîte 82,34 m ! Cu O a 
doua aruncare mai bună, Tamm 
a fost declarat campion. La să
ritura în înălțime, primul ioc 
a revenit lui Ghenadi Avdeenko, 
cu 2,36 m. Alte rezultate 
concursul masculin : 200 m 
Vladimir Krilov 20,62 ; 400 
— Aleksandr Vasiliev 49,0.

La feminin, tînăra sportivă 
Inessa Kraveț (21 de ani) a ter
minat învingătoare la lungime, 
cu 7,23 m. La 200 m, a ciștl- 
gat Olga Kondratieva, în 22,65, 
iar la 400 mg, Tatiana Ledov- 
skaia. în 55,10.

DE TENIS tricoul galben

din

mg

REGATA PITEȘTI
(Urmare din pag. 1)

(R.D.G.) 1:37,85, Adam Widera, 
Lech Martinov (Polonia) 1:40,35. 
S-au mai calificat în semifina
lele acestei probe, din seria a 
Il-a : Paul Voicu, Nicolae Feo- 
dosei 1:39,00, Toon De Brau- 
wer, Co Paredis (Belgia) 1:40,73, 
Costel Jercan, Romi că Șerban 
1:41,60, iar din seria a Ui-a: 
Gheorgbe Nițu, Marius Firfi
rică 1:38,01, Nikolai Iliev, Mir
ko Trancev (Bulgaria) 1:39.08. 
Thomas Fleischer. Jean Ma- 
rotzke (R.D.G.) 1J9JL

Alte echipaje românești care 
au învins vineri in seriile pro
belor de 500 m ; caiac dublu — 
Grigore Obreja, Gheorgbe An- 
driev 1:46.24; Marina Bitulea- 
nu, Luminița Munteano 1:47,85 ; 
caiac simplu : Mihaela Nădejde 
2:10,72, Alexandru Popa 1:46,13.

ALE ELVEȚIEI
o-La Gstaad, în optimile de 

nală ale Campionatelor inter
naționale de tenis ale Elveției, 
ecuadorianul Andres Gomei l-a 
eliminat pe Guillermo Vilas, cu
6— 1, 1—6, 7—5, spaniolul Emilio 
Sanchez l-a Întrecut, cq 7—6, 
1—6 7—5, pe Eduardo Bengoe- 
chea, iar australianul Darren 
Cahill l-a învins pe Tomas 
Smîd, 6—1, 6—4. Continuă cursa 
și austriacul Horst Skoff : 6—3.
7— 5 cu Ronald Agenor.

PARIS, 8 (Agerpres). — Cea 
de-a 75-a ediție a Turului ciclist 
al Franței a continuat cu etapa 
a 5-a, Neuchatel En Bray — 
Lievin, ciștigată de rutierul o- 
landez Jelle Nijdam, cronome
trat pe distanța de 147,500 km 
cu timpul de 3.14:14 (medie o- 
rară 45,563 km). Pe locul al 
doilea, la 8 secunde, a sosit 
italianul Massimo Ghirotti.

Tricoul galben a fost preluat 
de olandezul Henk Lubberding, 
care conduce in clasamentul 
general individual, secundat de 
compatriotul său Breukink.

BREVIAR • BREVIAR
ROTTERDAM, 8 (Agerpres). 

în turneul masculin de bas
chet contînd pentru calificarea 
la Jocurile Olimpice de vară 
din acest an, pe primul loc în 
clasament se află selecționata 
U.R.S.S., cu 8 puncte, urmată 
de Italia 8 puncte, Spania, Iu
goslavia 7 puncte fiecare. Gre
cia 6 puncte. Marea Britanie, 
Franța și R . F Germania cite 
4 puncte.

In ziua a patra a grupei fi
nale s-au 
rele rezultate : Spania — R. F 
Germania 106—96 (52—40) ; Gre
cia — Marea Britanie 101—72 
(51—29) ; Italia — Franța 93—82 
(48—42) ; U-R.S.S. — Iugoslavia 
36—83 (42—48).

gătire a candidaților la lotu
rile olimpice.

La această competiție poli
sportivă au participat peste 200 
de sportivi și sportive din 20 
de țări, care s-au întrecut la 
27 de discipline, printre care 
atletism, baschet, box, înot, ci
clism, judo, tenis, handbal și

NIMENI NU SE NAȘTE CAMPION I"
urmă cu 15 ani : gata cu 
sportul, cu performanta !

Dar Chantal nu era. si o 
mai demonstrase. dintre 
acele caractere dispuse să 
cedeze in fața necazurilor 
vieții. Ea a întrerupt, pen
tru citeva luni, activitatea, 
svpunindu-se unei recupe
rări chinuitoare după care 
însă, strîngind din dinți, 
infrîngînd durerile si slăbi
ciunile (la figurat, dar mai 
ales la propriu), a reapă
rut la antrenamente si, din 
aprilie, la concursuri. Pen
tru ca. recent. evoluîna 
în localitatea austriacă Got- 
zis. să depășească recordul 
Franței cu 292 de puncte, 
realizînd un total de 6 702 
p, echivalent... medaliei de 
argint de la Roma si. încă 
mai grăitor, celui de-al 
7-lea rezultat mondial din 
toate timpurile ! „Nimeni 
nu se naște campion, a 
comentat ea, iar eu cu atît 
mai puțin, căci am avut de 
Înfruntat multe si serioase 
dificultăți, de la o 
fragedă. Campionii însă se 
fac, dar pentru asta 
voie să crezi în tine 
mergi pînă la capăt, 
cind și luptînd".

Poate că Chantal 
geant nu va ajunge niciodată ‘ ....
Jackie 
7 158 p, 
ea a si 
sublimă 
din toate punctele de vede
re, demnă de povestit si 
elogiat.

Cind, în 1973. medicii i-au
, depistat elevei Chantal

_J Beaugeant din Saint-Etienne 
_ ----------- Sf _•
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o gravă și dublă scolioză, 
obligind-o să poarte corset, 
ei le-au atras atenția părin
ților fetei că viitorul de 
sportivă al lui Chantal, care 
avea pe atunci 12 ani. e 
definitiv compromis. Mișca
re da, au încuviințat ei. dar 
eforturi nu I Doar că Chan
tal a vrut si a putut altfel, 
devenind peste (numai) 3 
sezoane o redutabilă sări
toare de înălțime, intrînd 
chiar in posesia recordului 
Franței la cadete.

După care, visînd 
departe, a optat 
heptatlon. cea mai . 
tioasă probă din atletismul 
feminin, de fapt „proba 
probelor", cuprinzînd specia
lități în cel mai fericit caz 
înrudite (100 mg, înălțime, 
greutate. 200 m. lungime, 
suliță, 800 m). dar presu- 
punînd, pe grupe, o anume 
pregătire. Fără să strălu
cească pe plan international, 
Beaugeant a urcat în frun
tea heptatlonistelor france
ze si. în această calitate, a 
dobîndvt dreptul de a par
ticipa. anul trecut, la Cam
pionatele Mondiale de a- 
tletism de la Roma. Care 
n-au durat însă, vai. pentru 
ea decît 14 secunde : chiar 
în prima întrecere, la gar
duri, s-a accidentat, 
scoasă cu targa de pe 
dio Olimpico" . 
tată de urgență la 
Unde, diagnosticînd 
plicată smulgere 
medicii s-au arătat 
de intransigenți ca

si mai 
pentru 

preten-

vîrstă

e ne- 
si să 
mun-

Beau-

Înregistra’, urmâtoa-

CIUDAD DE MEXICO, 8 (A- 
gerpres). — In capitala Mexi
cului s-a desfășurat recer.t un 
-Festival Olimpic”, avtnd drept 
scop popularizarea sportului in 
această țară, precum ți verifi
carea stadiului actual de pre-

CONCURS INTERNATIONAL MOTOCROS
(Urmare din mo I)

exerciții fizice specifice, com
binat cu ore de atelier, aceștia 
urmind să verifice astăzi mo
toarele în condiții de concurs, 

în ceea ce privește prepara
tivele organizatorice, maestrul 
sportului. Teodor Bălănoiu. 
antrenorul secției moto Auto- 
mecanica Morenl. ne-a infor
mat că : Traseul de pe Dea
lul Sîngeris a fost lătit si lun
git conform prevederilor 
gulamentare mărindu-i-se gra
dul de duritate cu elemente 
naturale si trambuline artifi
ciale An fost marcate cu 
cauciucuri casate si folie de 
plastic traseul si celelalte ane
xe, parcul de mașini, cu opt 
boxe, a fost racordat Ia re
țeaua de apă potabilă, turnul de 
arbitraj cu terasă a fost

re-

finalizat, 
nul de 
presă, iar pe 
s-au plantat 
numerele de 
obținute de 
antrenamentul oficial. Totul va 
fi pus la punct Dină la ulti
mele amănunte, deoarece do
rim foarte mult să justificăm, 
din plin. încrederea care ne-a 
fost acordată, aceea de a găz
dui finala unei mari competi
ții internaționale".

Cunoscînd priceperea și hăr
nicia motocicliștilor din Mo
roni. precum si spiritul gos
podăresc dezvoltat al înfocați- 
lor lor susținători, avem con
vingerea că evenimentul 
mîine va fi transformat 
într-un remarcabil succes 
ganizatoric. Primul start se va 
da la ora 9,30.

s-au reutilaî tur- 
radioficare și pentru 

linia de așteptare 
indicatoare cu 

iutrare Ia start 
concurenti după

de 
Și 

or-

fiind 
„Sta- 

si transpor- 
spital ! 

o com- 
osoasă. 
la fel 
si în

recordmana lumii 
Joyner-Kersee. 
Houston. 1986), dar 
obtinut. greșim ?, o 
victorie, pilduitoare

(e 
cu

Ovidiu IOANIȚOAIA

STEAUA Șl DINAMO BUCUREȘTI

CAPI DE SERIE IN
U.E.F.A. a stabilit capii de 

serie in vederea tragerii la 
sorți a cupelor europene, ope
rațiune ce va avea loc marți. 
12 iulie, la Geneva (nu la 
Zurich, cum s-a anunțat ini
țial).

în Cupa Campionilor Euro
peni, printre favoriții comuni
cați de forul fotbalistic conti
nental figurează și campioana 
României, Steaua București, a- 
lături de Real Madrid, Werder 
Bremen, Rapid Viena, F. C. 
Bruges, F. C. Porto, I.F.K. 
Goteborg și deținătoarea tro
feului, P.S.V. Eindhoven. De

■ir *
STEAUA 

cîștigat cel 
campioană. 
Iugoslavia 
po de unele schimbări în cam
pionatul Iugoslaviei, care va 
începe în august. Dacă la sfîr- 
șitvl ediției, două sau mai mul
te formații vor fi la egalitate 
de puncte urmează meciuri de 
baraj. Același sistem se va a- 
plica și echipelor din zona re
trogradării. Dacă un joc dintr-o 
etap. se termină la egalitate, 
vor urma lovituri de la 11 m, 
dar echipa învingătoare va pri-

ROȘIE Belgrad 
de al 16-lea titlu 
Cele mai multe 

post-belică 1

a 
de 

din 
Apro-

CUPELE EUROPENE
asemenea, în Cupa Cupelor, 
Dinamo București a fost de
semnată cap de serie, împreună 
cu F. C. Barcelona, F. Cs Ma
lines (cîștigătoarea ediției pre
cedente), Anderlecht, Dundee 
United, Panathiinaikos.

Iată capii de serie din Cupa 
U.E.F.A. : Atletico Madrid, Lo
komotive Leipzig, Bayern 
Munchen, F. C. Koln, Bayer 
Leverkusen (deținătoarea tro
feului). Waregem, Aberdeen, 
Girondins Bordeaux, Roma, In- 
ternazionale, Juventus Torino, 
Ajax Amsterdam, Benfica Lisa
bona, Dukla Praga.

pa Italiei, care a cîștigat Cam. 
pionatul Mondial ■ 
Spania.

ACTUALITĂȚI 
Jucătorul nr. 1 
desemnat pentru _ ____
consecutiv internaționalul 
Kolai Iliev (Vitoșa Sofia). In ac- 
tua.ul clasament, Iliev este ur
mat de a Iți internaționali cunos- 
cuti : Hristo Stoicikov (Sredeț 
Sofia) și Nașko Sirakov (Vito
șa). Cu prilejul acestei anche
te a fost făcut și un sondaj a- 
supr celui mai popular sport 
din Bulgaria. Rezultatul 7 Pe lo
cul 1 — fără drept de apel — 
fotbalul, urmat de haltere și 
gimnastică artistică.

INTERNAȚIONALUL cehoslovac 
Griga (Sparta Praga) a înscris, 

* * i Streda 
gol al

desfășurat în
din Bulgaria, 
al țării a fost 
a doua oară

Ni-

■Ar

în meciul cu Dunajska 
(6—0 !) cel de al 100-lea 
carierei sale !

CITEVA TRANSFERĂRI 
FECTATE. Cel mai bun ____
list sud-american al anului tre
cut Valderama (Columbia), evo
luează acum la F.C. Montpellier 
(care va juca în noua ediție a "---- * — - - - ■. Atli Edvadlds-

de 49 de ori 
5_  „ a re-

Uerdingen 
Reykjavik, 

olandez 
la 

Mi-

PER- 
fotba-

m un singur punct In clasa
ment (nu două). Divizia B va fi 
alcătuită dintr-o singură 
formată -
a fost ales noul președinte 
Federației de specialitate, " 
perioadă de doi ani. El 
Tomi., lav Filipovski.

ANTRENORUL SECUND 
chipe Juventus Torino 
Gaetano Scirea. După cum 
mai anunțat, „principalul" 
Dinu Zoff. Un tandem bine fi
le. - scriu ziarele italiene — 
cu atît mai mult cu cit în 1982 
ambii au făcut parte din echi-

Cupei U.E.F.A.).
Son (31 de ani) — „„ „ 
internaționalul islandez — s-a 
întors de la Bayer 
(R.F.G.) la Valur
Cuno <_utul jucător __
Frank Rijkaard a trecut de 
Sporting Lisabona la A.C. 
ian

___  _ __ „_ serie 
din 20 de echipe. In fine,

'• ' al
pe o 

este

loan OHSENFELD

al e- 
este 
am 
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• multiplul CAMPION al lumii în proba 
de schlf simplu, vest-germanul Peter-Mi
chael Kolbe, care, practic, nu a avut, în 
ultimii ani, vreun alt adversar în afara 
finlandezului Perti Karpinen, iată că și-a 
aflat „nașul" în persoana Iui Christian 
Handle, din Karlstadt. La regata de la 
Ratzeburg, Handle a obținut o victorie 
netă asupra Iul Kolbe, cronometrele ară- 
tînd 8:29,60 șl. respectiv, 8:43.33 • IN- 
TR-O GALA de box desfășurată la Los 
Angeles ve uelanul Antonio Esparrago- 
za și-a pus Ir joc titlul mondial la cate
goria pană tWBA) în fata . mexicanulu 
Marcos Villa sana. cu care a terminat la 
egalitate. D- subliniat faptul că. după 
rundul al cincilea șalangerul a primit 
un avertisment și, deci. a fost penalizat 
eu un punct pentru o lovitură sub centu
ră !... • IN PRIMELE TREI PARTIDE, la 
Wimbledon Boris Becker a reușit fru
moasa performantă de a „marca" 53 de 
..ași" din servicii. Aceștia i-au ajutat a- 
tunci. desigur, dar ei n-au mal contat în 
finala cu Edberg cîstigată de tenismanul 
suedez 8) DAR APROPO de recentul tur
neu de la Wimbledon. Tenismana ameri
cană Barbara Potter, din dorința evidentă 
de a se fac cu ceva remarcată a îneenii* 
să-și schimbe tricoul, în timpul locurilor, 
ne teren. în văzul lumii. Oficialii turneu- 
?.il au considerat ca indecentă această a- 

d*ne și i-au impus jucătoarei să-și 
"t -nbe tr.cou' în vestiar. Dar nici aceas- 

nu es‘- îa regulă căci un lucător nu 
’.r» ”o!° așa. -rlcum. să părăsească tere- 
”11 dtioă propria-i voință !... • FEDE- 
X ATI 4 INTERN AȚIONALA DE HOCHEI-

BANDY (IBF) este probabil forul interna
tional cu ce: mai puțini membri afiliați ; 
doar opt '. Canada, Finlanda. R.F. Germa
nia, Norvegia Olanda, Suedia, S.U.A. și 
U.R.S.S. Aceasta n-o împiedică însă să 
aibă un campionat mondial. Cel de anul 
viitor se va desfășura, în Ianuarie, la 
Moscova: ia- în februarie va avea loc, în 
Suedia. C.M de juniori • UN ALT HO
CHEI. cel ne patine eu rotile, rink-hokev

cum este denumi, oficial, va figura ca 
sport demonstrativ pe programul J.O. din 
1992 de . Barcelona • SANIA se diversi
fică astfe ci în afara competițiilor orga
nizate pe pist artificale. inclusiv campio
nate mondiale șl Jocuri Olimpice. în anul 
1990 programează în Polonia și campio
nate mondiale pe pistă înghețată natural ! 
• „EURj ’88-" ? adus în prfm-planul ma
rilor valori pe tînărul fotbalist italian 
Paolo Maldini (a împlinit 20 de ani la 26 
iunie : 183 cm 77 kg). El este fiul lui Ce
sare Maldini. un libero faimos Ia A.C. Mi
lan. eu cs » de altfel, a cîstiaat C.C.E.. 
în anul 1963. Astăzi. Maldlni-tatăl este se
lecționer al echipei de tineret a Italiei, 
sub culorile căreia e evoluat si fiu! său

Paolo o SUSPENDATA DE I.A.A.F. pen
tru dopaj la C.M. de la Roma, semlfon- 
dista elvețiană Sandra Gasser a făcut re
curs la instanțele judecătorești din An
glia. înalta curte din Londra a respins și 
ea recursul at'etel care în acest fel ră- 
mîne suspendată, blne-mersi 1 • LA KI
EV este în stadiu avansat de construcție 
o sală de sport polivalentă : teren de ho
chei pe gheață; teren de fotbal i’" 
m) ; pistă de atletism de 300 m. Noul sta
dion acoperit v? avea tribune pentru 5000 
spectatori * IN MECI pentru titlul euro
pean la categoria pană, la Compiegne, 
nugllistui belgian Jean-Marc Renard l-a 
învins ’.. puncte pe francezul Farld Ben- 
ledeb Campionul n-a avut, din păcate, 
prea mu,t timp să se bucure de pe urma 
acestei victorii, deoarece de la gală el a 
fost condus direct la spital. Constatîn- 
du-se că avea citeva fracturi la mîna 

' stingă și două degete fracturate Ia mîna 
dreaptă, ambele brațe i-au fast puse în 
ghips ! • COMITETUL OLIMPIC SPANI
OL a aprobat cererea municipalității din 
Jaca pentru a solicita dreptul de organi
zare a Jocurilor Olimpice de iarnă din
1998. La Jaca a avut loc Universiada de 
iarnă în 1981 • 7 5 ~~
de organizare a J.O. Pentru ediția 
1996 a J.O. de vară va candida și 
englez Manchester. Recent. Comitetul 
limoic național a aprobat. cu
această candidatură, față de 11
a obținu* Birmingham.

APROPO DE INTENȚII 
din 

orașul 
.....: o- 
20 voturi, 
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CICLISM < Prima etapă a 
Nicaraguei a fost cîș- 
de Michael Butrey 
cronometrat pe 60 km 

în capitala tării. Mana- 
1.19:01. o Etapa a 3-a a 
_ Boemiei, încheiată la 

a revenit 
: Vaclav 

-------- » orară 
în clasamentul ge-

Turuiu 
tigatâ 
(S.U.A), 
(circuit 
gua) în 
Turului ______ ____ _
Praga. după 160 km. ( 
sportivului cehoslovac 
Toman în 4.05:53 (medie 
39 030 km). I -________
neral se menține lider Vasicek 
(Cehoslovacia), urmat de Gets- 
hiing (R.D.G.). la 31 secunde.

HOCHEI pe iarba • In ca
drul competiției Internaționale 
feminine de la Padova, echipa 
Franței a întrecut cu scorul de 
6—2 (4—0) selecționata Austriei.

POi.O • Selecționata Iugosla
vie: și-a început turneul în 
S.U.A. întîlnind la Newport 
Beach reprezentativa S.U.A. Po- 
loîstii americani au obtinut 
victoria cu scorul de 9—6.

ȘAH • Turneul desfășurat în 
localitatea poloneză Slensk. cu 
participarea a 100 jucători din 
6 țări, a revenit maestrului ce- 
hos'—’ac Iaroslav Zeman cu 
puncte 
(Polonia) 
Kolevsk» 
etc

tip j>

urmat de Emil
7.5 puncte. 
(Iugoslavia) 7

8 
Dluiak 
Draean 
puncte

de_ In concursul
racas, proba de 
ros: cîstigată de 
berto Rodriguez, 
Alte rezultate : 
Romeo, Troconis __________, __
puncte, pistol standard : G. Re- 
ves (Cuba) 564 puncte.

VOLEI a In continuarea tur
neului ne care îl întreprinde în 
Brazilia 
lină

■fana 
care 
4 5- .

_ la Ca- 
pistol viteză a 
cubanezul Ro- 
cu 589 puncte, 
pistol liber : 

(Venezuela) 548

reprezentativa mascu- 
. Cubei a întîlnit, la Go- 
formația țării-gazdă 

n întrecut-o cu 3—0
pe 

(13.
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