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Intr-un 
tism 
pe stadionul din Nisa, în 
cadrul probei feminine de să
ritură în înălțime tînăra atletă 
Alina Astafei — componentă a 
clubului Steaua — a obținut 
rezultatul de 1,98 m, cu care 

record 
eu un 
decit

60-

a înregistrat un nou 
mondial de junioare, 
centimetru 
realizaseră 
vietica Elesina și... Astafei. 
Performanța reprezintă tot
odată egâlarea recordului de

mal
anul

mult
acesta

senioare al României, 
de Niculina Iile.

Alte rezultate 
cest concurs, in 
IV-a.

deținut

de la 
padina a

a-

ZURICH.
Participind 
competiție 
canotaj 
sportivii 
port at 
victorii ...
companie redutabilă.

In concursul feminin, 
chipajul de schit 8 + 1 al 
României s-a clasat ne locul

11 (Agerpres). — 
la tradiționala 

internațională de 
Lucerna", 

s.-au com- 
repurtînd 

intr-o

„Regatfț 
români 

excelent, 
de prestigiu.

e-

„Cupa de vară" la atletism

REZULTATE Șl ABSENȚE ÎNTRE CANICULA
CONCURSUL REPUBLI

CAN dotat cu „Cupa de vară" 
a fost ultimul mare concurs 
din calendarul competition:, 
intern înaintea Campiona
telor Republicane de seniori 
și tineret, programate 
august, la Pitești. Și 
că sîmbătă ploaia a 
Stadionul „23 August", din 
Capitală, am crezut că de a- 
ceastă dată intemperiile „tra
diționale" 
regulă, 
cea de a 
doar cu 
primului 
ploaie 
iotul, 
trii — 
fruntă 
T>ile 
rile tribunei a Il-a. 
începere a fost astfel amlnată, 
dar oină la urmă, prin efor
turile organizatorilor. s-a 
reintrat în Drogramul normal, 
după ora 18.30 soarele 
dînd 
bucureștean. 
RECORDURI 
lui : 
trat 
Iul

Șl AVERSE DE PLOAIE

91

in luna 
văzînd 

ocolit 
din

se vor abate de la 
Duminică. însă. in 
doua zi a competiției, 
zece minute înaintea 
start. rafalele de 

s-au dezlănțuit, muind 
alungind pînă și arbi- 
care, de regulă, în- 
cu stoicism vicisitudî- 

timpului — sub tunelu- 
Ora de

din nou marele 
CELE 
ale < 

cel național, 
de Mariela Ucu 
Hunedoara) la

scăl- 
stadion 
DOUA 

concursu- 
inregis- 

i (Meta- 
too m

(11,36). și 
la 1 500 și 
(33 de concurenți). 
însă, dacă 
scrișî inițial 
culin — 45, ca și cele 101 (!?) 
absențe înregistrate pe lis
tele de concurs a’e 
două zile constituie, 
semenea, „recorduri".
BIND de Marieta Ucu, să a- 
mintim că actuala campioană 
mondială universitară la 
ritura în lungime se pare 
s-a „reprofilat" pe sprint 
cîștigind 100 și 200 m). 
gîndul, probabil, la multi
pla medaliată mondială Ileike 
Drechsler. aceasta din urmă, 
însă, rămînînd o serioasă 
candidată 
limpic în 
săritura în lungime.
FEMININA — 'In 
în 
o 
în 
in 
•a 
nescu-Conslantin

cel de participare.
10 000 m masculin

Nu știm,
cifra celor in
ia 5 000 m mas-

tuși, i
Ucu. 
NAT 
sprint

celor 
de a- 
VOR-

să- 
c-ă 

(ea 
cu

o 
la podiumul o- 
proba sa de bază.

. PROBA 
SĂRITURĂ 
desfășurată, 

torențiale, pe 
transformată 

s-a încheiat 
prin lipsa de

DE
LUNGIME, 

urma ploii 
pistă de elan 

„patinoar", 
anonimat 1_............____

start a reputatelor Vali Io- 
(aflată, to-

STRĂDUIM CĂ ÎNTRECEREA CELOR MAI
SĂ CONSTITUIE 0 DEPLINĂ

Interviu cu tovarășul Petru MOȚ. președintele Comitetului de

organizare a Campionatului Mondial de șah pentru copii

Municipiul Timișoara va fi 
gazda Campionatului Mondial 
dc șah pentru copii Această 
acțiune sportivă de amploare, 
care se va desfășura sub patro
najul F.I.D.E (Federația Inter
națională de Șah) va fi inau
gurată în ziua de 24 iulie și 
se va încheia la 7 august.

In ajunul startului acestei 
importante întreceri internațio
nale, am considerat interesant 
să solicităm un interviu tova
rășului Petru Moț, primarul 
municipiului Timișoara, pre

in tribună) și Mirieta 
DACĂ AM COMSEM- 

,.TRANSFERUL" la
t al Marietei Ucu, este 

cazul să ne referim in 
context si la victoria 
antrenorului 
Zaharia.
Oanță, 
garduri, 
pioanei 
vista 
Deși cifra învingătoarei (55,44) 
nu este deosebită, ținînd cont 
de pista udă, posibilitățile de 

atletei feroviare 
in noua 
probă sînt 

seamă, 
de ai ți

1. cu timpul de 6:03,99, urmat 
de echipajele din R. D. 
Germană 6:07,75 și S.U.A. 
6:08,96. La schif 2 rame fără 
cîrmaci, vîslașele române 
Rodica Arba, Olga Ilomcghi și 
au terminat Învingătoare în 
7:06,94, urmate de 
Bulgariei 7:11,31 și 
mane 7:14,68.

La schif 4 vîsle . ..
dublu vâsle, echipajele Româ
nei s-au situat 
doilea.

în concursul 
oroba de schif 
cîrmaci echipajul 
(Dobre, Neagu) a obținut vic
toria cu timpul de 6:30.31. 
urmat de echipajele R. D. 
Germane 6:34,25 și Iugoslaviei 
6:37.11. In proba de schif 4 
+■ 1, echipajul României a o- 
cupat 
6:11,84, 
R. D. 
U.R.S.S.

La Călărași

GALĂ DE VERIFICARE
A BOXERILOR

LOTULUI REPREZENTATIV
echipajele

R. D. Cer

și la schit

De locul al

masculin, in
2 rame fără

României

locul al 
precedat 
Germane 

6:11.52.

treilea 
de cele 

6:09.36

in 
ale 

si

Verificările boxerilor noș
tri fruntași continuă Intr-un 
ritm alert Este și nor
mal. dacă avem in vedere că 
in primele zile ale lunii au
gust sportivii seniori (și vor 
disputa titlurile de cam
pioni naționali la turneul fi
nal de la Constanța, competi
ție care va fi urmită de ma
rile întreceri internaționale 
ale anului.

Sîmbătă. membrii lotului 
national au urcat în ringul in
stalat pe arena din Călărași. 
La ora ' primului gong (18), o 
ploaie torențială a făcut ca 
reuniunea să demareze cu 40 
de minute intîrziere... Ră
coarea instalată după du
sul intens a creat condiții 
dintre cele mal bune pentru 
desfășurarea meciurilor. An
trenorii lotului. Emil Pop» 
și Vasile Fîntînă (antreno
rul coordonator Relu Auras 
era prezent la un turneu In 
R. D. Germană, împreună cu 
Daniel Măeran. Rudei Obreja 
și Giant Gogol), au alcătuit 
perechi echilibrate, care 6-au 
întrecut fără menajamente, 
iar cîtorva membri ai lo
tului le-au fost opuși sportivi 
localnici redutabili.

In prima partidă, la categ. 
muscă. Nicoîae Aliuță si 
Adrian Mărcuț au etalat fru
moase posibilități. Ringul 
încă ud i-a îndemnat ta pru
dență. dar cînd spiritele 
s-au încins. Mărcut a fost 
același sportiv combativ, fără 
..pas înapoi". în timp ce 
Aliută a uzat de avansatele 
sale cunoștințe tehnice. în 
ultima repriză. Mărcut a lo-

Paul IOVAN

același 
elevei 
Mihai 

Iolanda 
400 m

raptdist 
sprintera 

în proba de 
fața cam- 

dinamo- 
Câruțașu.

JUNIORII, CÎȘTIGĂTORI
LA IREBON

chiar în 
naționale,

Nieoleta

progres ale 
bucureștene 
loc ușoara) 
de luat în 
DEOSEBIRE 
care au preferat să nu 
reze sau să evite 
neprielnică (in acest 
caz putem aminti ne petroșe- 
neanul Petre Drăgocscu, ca
lificat in finala probei de 400 
m, dar neprezentat apoi

(și de- 
demne 
SPRE 
atleti 

concu- 
vremea 

ultim

Paul SLÂVESCU

(Continuare in pag 2-3)

PRAGA, 11 (Agerpres). — 
In localitatea Trebon, din 
Cehoslovacia, 6-a desfășurat 
competiția de canotaj 
cursul Prietenia", la care au 
participat sportive 
din Bulgaria, 
R. D. Germană, ! 
România, Ungaria și 

în proba de schif 
primul loc a fost 
de echipajul României, 
nometrat în 5:29,03, 
echipajele 
5:37 j)6, 
Poloniei — 5:59,26 și Bulga
riei — 6:02.54. In cursa de 4 4-1. 
schiful României a 
locul 3, în 5:30,90, 
precedat de echipajele 
gariei — 5:26,36 și Cehoslova
ciei 
fără 
toare 
locul 4. în 6:05.67.

„Con-

junioare 
Cehoslovacia,

Polonia, 
U.R.S.S.
2 vîsle, 
ocupat 

, cro- 
urmat de 

R. D. Germane — 
U.R.S.S. 5:38,33,

ocupat 
fiind 
Bul-

- 5:29,33. 
cîrmaci, 
române s-au situat pe

La 2 rame 
tinerele cano-

(Continuare in pag 2-3)

ședintele Comitetului de Orga
nizare a C.M. de șah pentru 
copii.

— Aflîndu-ne de cîteva zile 
la Timișoara, am constatat, to
varășe primar, că localnicii, 
sportivi sau susținători, au și 
intrat în febra întrecerii...

— Observația este reală. E- 
venimentul ne preocupă pe 
t>ți, deopotrivă — organizatori, 
dar și pasionați ai sportului 
Precizez : ai sportului, nu nu
mai ai șahului; pentru că

sportul minții este ferm inte
grat între celelalte îndrăgite 
dc timișorenii de toate vîrstele. 
Firesc, desigur, pentru că — 
se știe — șahul are o puter
nică și statornică tradiție în 
municipiul nostru și. în gene
ral, în județul Timiș. O tra
diție care înseamnă o largă 
cuprindere, cu adevărat de 
masă, a celor ce iubesc acest 
sport, ca și exprimarea în 
plan valoric, competițional. nu
mele unor sportive ca Ligia 
Jicman și Gertrude Baumstark 
și. mai recent, sl marii maes-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag a 4-a)

Divizionarele A

la ora bilanțului

F. C. OLT: UN LOT
CU POSIBILITĂȚI

SUPERIOARE
Secvență din partida susținu

tă de F.C. Olt. in retur, pe 
stadionul din Giulești : Minea. 
Laurențiu Moraru (tricouri al
be) si rapidistul Goantă în 
luptă pentru balon

Foto : Nicolae PROFIR (in pag. 2-3)

Reportaj de sezon la Cluj-Napoca

SECȚII FRUNTAȘE.. UNDE SE PREGĂTESC 
VIITOARELE PERFORMANTE...

• Intre „Paleta de argint" și „Top 12" • Munca cu copiii și 
juniorii, in prim-plan la Clubul Sportiv Municipal

„Chiar dacă interesul spe
cialiștilor si al publicului s-a 
concentrat, prioritar și cu totul 
firesc, spre spectacolul oferit 
de echipele masculine de gim
nastică ale României și Elveției 
— ni s-a precizat la Consiliul 
județean pentru educație fizică 
și sport Cluj — aceasta nu în
seamnă că în orașul nostru nu 
se desfășoară în acest final de 
săptămînă și alto activități 
demne dc a reține atenția". 
Astfel că, în dorința de a ifla 
cum își pregătesc clujeni;, vi 
itoarele performanțe și cam 
pionii de mîine, im. ”izitat în 
tr-un recoct final dc săp‘âmîtă 
două dintre secțiile fruntașe 
ale orașului, cele de tenis de 
masă și haltere aparținînd Clu
bului Sportiv Municipal.

Din incinta mare a Sălii 
Sporturilor pină la locul de 
antrenament al jucătoarelor și 
jucătorilor de tenis de masă nu 
sînt, la figurat și la propriu, 
decît cîțiva pași Aici se vede 
peste tot mîna bunilor gospo
dari, sportivilor oferindu-li-se 
condiții optime de pregătire. 
Iar activitatea e în toi. La 
..pupitru", binecunoscutul cam
pion de ieri, antrenorul de azi 
Șerban Doboși și colegul său 
Mihai Bledea. Privirile Ier ur
măresc în fiece clipă derula
rea „ostilităților" de la cele 8

mese, caietele de antrenament 
înregistrează cu rigurozitate 
partide, adversari, scoruri, alte 
observații de specialitate. Din 
cînd în cînd, cite un cuplu 
sau un sportiv individual sînt 
chemați pentru a li se tace 
recomandări, pertru a li se 
preciza indicații tactice. „A- 
cum, în această perioadă de 
iulie, ne spune Șerban Doboși, 
în munca noastră punem ac
centul pe copii, deoarece peste 
puțină vreme se va desfășura 
la Ploiești «Paleta de argint», 
întrecere tradițională, cu ca
racter republican, rezervată 
copiilor de 8—10 ani. Dintre cei 
aproape 30 de sportivi pe ca- 
rc-i vedeți acum aici îi vom 
alege pe reprezentanții noștri 
Ia această competiție". Nu ne-a 
fost prea greu, urmărind un 
timp antrenamentul, s-o depis
tăm pe cea mai talentată tînă- 
ră sportivă a secției, Kamona 
Filip. Ea alternează cu mare 
ușurință stilul ofensiv cu a- 
părarea sigură, loviturile sale 
sînt puternice, precise. Antre
norul pare mulțumit de, ran
damentul ei. spunîndu-ne că 
Ramona este bine secundată

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2-3)
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4

fasti vi- 
moi 

cu solicitări

(<1:15,06), 
cam- 
juni- 
I*in-

ncta

campion eu-

și Zoltan

12 ani, 
Sebas- 
11 ani,
Ni se 

pe

„Nicolae Băl- 
cei 20 de 
„Top 12“ 

despre acti-

prcsti-

care 
califi-

a încc-
elevi- 

re venit 
din

Dinu COSTESCU
Foto : Aurel D. NEAGU

pentru care 
există unitate de mă- 

îi urăm „Cer se- 
N’iha loniță 1“

De la performanța — Ea activitatea productivă

Pasagerii curse
lor TAROM HO 
143 și RO 144 din 

zilei 
! 1983
plăcuta 
de a 
distan- 

Capi- 
la 
e-

dimineața 
de 11 iulie 
au avut ; 
surpriză < 
parcurge 
ța dintre 
tală și Litoral 
bordul - unui 
vion AN 24,- pilo
tat de comandan
tul Nina 
Pentru 
puțin 
zați i 
rile 
reamintim că este 
medaliată cu ar
gint la Campio
natele Mondiale 
de acrobație ae
riană din 1984, 
singura dintre pi- 
loții români, bă
ieți sau fete, care 
a urcat vreodată 
pe podiumul lau- 
reaților în această 
gioasă competiție.

în anii care au urmat a- 
oestui 
activînd 
pani ei 
treptele 
nînd 
severența. La fel 
în aviația 
dovadă de aceeași 
zitate și putere de mun
că, se înscrie astăzi
tre puținele femei
lume pilot-comandan t
liniile de 
tie de i 
presupune 
care.

Firesc, 
put cursurile 
comandanți 
postul 
Stingă, 
Iui. în 
comandnnt-instructor. 
ceasta este regula 
tru toți, oririt de talentat 

lauri ai cu- 
zbor 
con-

Ion ă. 
cei mai 
familiari- 

spoitu-CU
aeronautice.

Iouiță, 
oom- 
suit 

imbi- 
per- 

ca și 
sportivă, di nd 

ser.o-

6ucces, Nina 
în cadrul 

TAROM, a 
profesiei, 

talentul cu

prir.- 
din 
pe 

i pasageri, func- 
răspunJere 

o înaltă

de cind
de

l-a 
pilotaj 

copilot u- 
Cind un

A- 
pen-

de 
pe locul 

dreapta,

ai fi și oricîți 
ies în activitatea de 
anterioară. Ultimul 
trol l-a promovat cu trei

Concursul Republican de lupie greco-romane pe echipe

MULTE iNTiLNIRI
Duminică, în București și în 

alte localități s-au disputat intre- 
cerile etapei a V-a a Concursului 
Republican de lupte greco-roma- 
ne pe categorii de greutate și e- 
chipc. multe ” 
echilibrate .* 
tate strînse. 
prinzâteare.

dintre partide fiind 
și încheiate cu 

uneori chiar
rczul- 

sur-

orga-

ECHILIBRATE, DAR Șl SURPRIZE IN ET

zile mai înainte, avir.du-1 
coleg la manșă și în ace
lași timp examinator pe 
comandantul detașamentu
lui .AN 24, Mielu Fețeanu. 
Simetria a fost respec
tată. căci tot el era 
tanul 
țlonale 
tund
punea 
pilotajului

Luni, 11 iulie 1938, 
Ionițâ Q 
propriu44, 
devărat*

reprezentativei 
de acrobație 

cind Nina se 
in elita mondială a 

sportiv.
Nina 

pilotat „pe cont 
cu un copilot 
in dreapta, răs

punderea pentru pasageri 
și aeronava 
revenindu-i in 
Acum, cu ocazia 
inaugural, știind 
noua activitate 
podiumuri și medalii, 
mii de ore și kilometri că
rora li se adaugă o res
ponsabilitate 
nu 
sură, 
nin.

încredințată 
întregime, 

zbori:

.W.WAVAV.'.^.’.V/.V.V.'.'JA'.W.V.’.W.W.VAr.W?

BUCUREȘTI. Reuniunea 
nizată de Turbomecanica, în sala 
de lup*e a clubului Dlnamo, la 
care au fost prezente . echipele 
Prahova Ploiești, Electro-meta- 
lurgistul Băilești, Dinamo și Tur
bomecanica. a fost dominată de 
formația dinamovistă, multiplă 
campioană a țării. Deși i-au lip- 
si< citiva titulari, reținuți la lot, 
cehii c clubului din Șos. ștefan 
cel Mare a prezentat un lot mai 
valoros cîștigind destul de clar 
toate întilnirile. * 
dă d namoviștii 
ca luptătorilor 
Ploiești in fața 
nut victoria cu 
sportivilor P. Cărare — 74 kg și 

Ilertea — 90 kg. fiind amî- 
e'. Punctele dinamoviștilor au 
» realizate de I. Voicu, C. 

ChirițJL L. Jușcă, C. Coșovan, I. 
Mavfea. A. Glonț și I. Savin. De 
la ploieșteni a cîștigat G. Anca 
(52 kg). Cu un scor asemănător 
(7—1), Dinamo a cîștigat și parti
da cu Turbomecanica, punctele 

sulul fiind realizate de e- 
aceiași luptători. Din echipa 
■să a cîștigat G. Șuțu (52 
un tînăr care s-a remarcat 

pe întreg parcursul concursului. 
Si in ultima întîlnire Dinamo a 

la același scor (7—1) pe 
>metalurgistul Băilești, u- 
punct al oaspeților fiind 

at de N. Burcheci (52 kg).
Cele mai disputate și echilibrate 
artide au fost cele dintre echi- 
cle P-ahova Ploiești — Electro- 

metalurgistul Băilești și Turbo- 
meeanica — Prahova Ploiești. în 
prima scorul a fost egal (5—5), 
dar ploieștenii au avut un punc- 
taveraj superior (21—19). De la 
prahoveni au cîștigat Al. Pândele 
(un junior care s-a remarcat in 
acest concurs), T. Cristea, C. 
Ivan I. Stingnei și N. Stoica, iar 
de ia Băilești : N. Burcheci, C. 
Lâpușteanu, I. Sifcu, I. Valea și 
P. Costandache. In cea de a doua 
partidă, au obținut victoria la 
limită (6—4) sportivii de la Tur
bomecanica, punctele succesului 
fiind c* ’-‘ute de G. Șuțu, S. 
Dincâ- Gh. Banu, M. Văduva, G. 
Cioranu si Gh. 
și sportiv), 
realizat 
Ivan I.

O altă 
librată. 
nica și 
fost ctștigată Ia un scor surprin
zător de categoric (9—1) de către 
sportivii bucureșteni.

Bune arbitrajele prestate de 
Nicolae Cristea (București). Mi
hai Bontea (Galați) și Nicolae 
Baeiu (Baia Mare).

In prima parti- 
au primit repli- 
de la Prahova 
cărora au obți- 
7—1 (meciurile

a, punctele 
-»ute de G. Șuțu, 

Banu, M. Văduva.,
Minea (antrenor 
la Prahova 
Al. Pândele, 
și N. Stoica.

_ _ care părea echi- 
dintre Turbomeca-

au
c.

De
victorii
Stignei
întîlnire 
cea _2___  _

Electro-metalurgistul, a

M'hoi TRANCA

GALĂ DE VERIFICARE
(Urmare din pag. I)

vit din toate pozițiile. a 
atacat continuu și. după pă
rerea noastră. a cîștigat, 
dar juriul l-a preferat învin
gător pe Aliuță.

Au urcat 
miușotii Nedim 
și Ștefan 
rași). Spre surprinderea 
nerală. a 
che, după un meci în care 
a arătat 
timp ce 
timpul 
cum nu

Tot 
Daniel 
întîlnit 
(Călărași) 
pregătit. 
Si chiar 
lui Dumitrescu 
contestabilă. meciul 
rat trei reprize. 
Ionel Panaite — Ion Cernat 
(ambii de la lot) a dat cîștig 
de cauză primului, care a e- 
voluat excelent. ca în zile
le lui de glorie. Francisc 
Vaștag a fost aplaudat ia sce
nă deschisă 
luția din 
linte, si 
realizate 
PUgilist._ 
Vasile 
fost declarat 
călărășanului 

mijlocie mică, 
a început foarte bine 
cu Mircea David (am- 
lot). dar

nouă
a făcut

apoi în ring se- 
Regep (lot) 

Vasilache (Călă- 
ge- 

invins Vasila- 
el 
în 

tot 
Și

destule calități.
Regep a urmărit 
lovitura 
a găsit-o...

la această
Dumitrescu 
în 

un 
dornic 
dacă

deciși vă

cobegorie. 
Got) a 

i Dobrc 
bine 

luptă.

Marian
sportiv 

de 
superioritatea 

a fost in- 
a <hi- 
Partida

si pentru eve- 
meciul cu Sava Me- 
pentru performantele 

de tînărul nostru 
Bine q boxat si 

Citea

tînărul 
a 

Got).
învins 
Viorcl

boxat 
dar el a 

în fata 
Vasile. 
ȘtefanTot la 

Drișcu 
meciul 
bii din 
cund o 
ploaie 
nea să nu mai 
nua, 
din 
xandru 
Profir
6-a 
totuși, o gală reușită, cu spec
tatori 
duri 
te. 
tenta

astfel câ 
program.

în rundul se- 
„ repriză" de

ca reuniu- 
ooată cor. ti- 
ultimul meci 

dintre Ale-
Inimărea și Tudor 

(ambii de la lot), nu 
mai desfășurat. A fost

entuziaști, cu me- 
tari, fără menajamen- 

care *u satisfăcut asis- 
Si pe specialiști.

în Sala Rapid am asistat la o 
reuniune care a depășit toate aș
teptările. Se anticipase că Steaua, 
una dintre cele mai -------------
echipe din țară, va încheia re
pede conturile 
din această etapă. Dar, nu a fost 
deloc așa. Mai mult, în partida 
cu Rapid București, nu numai că 
a trecut realmente, prin emoții, 
ci U si are în continuare piuă 
la disputarea meciurilor de la 
categoriile 100 și 130 kg, rămase 
restantă. Pină atunci, rezultatul 
acestei întîlniri este, favorabil 
giuleștenilor eu 4—3 1 Cîteva 
mănunte sînt, desigur, necesare. 
La Întrecerile de duminică. in 
formația stelistă au fost distri- 
buiți mulți tineri și. firește, u- 
nii dintre ei n-au reușit să se 
impună. După partidele de 
primele două categorii, Rapid 
conducea cu 2—0, Constantin cor- 
cău (la ,.4S kg“) învingîndu-1 la 
puncte (10—5) pe Cristian Safta, 
iar Ionel Tase (la „52 kg") în- 
trecîndu-1 tot la puncte (3—2). 
pe Nir.olao Negrișan. La urmă
toarele două categorii, steiiștii au 
reușit să egaleze : Nicolac Nițoiu 
(..57 kg“) b. tuș Fănel Stanca și 
Costel Dumiirașcu („62 kg") b. 
tuș Vasile Apostol. Meciul de la 
cat. 68 kg, dintre Dănuț Staudt 
(Rapid) și Mihai Haiura (Steaua) 
s-a încheiat la egalitate, și cum 
în prelungiri nici unul dintre 
ei n-a reușit să se desprindă, 
arbitrii i-au descalificat. Avanta
jul a trecut apoi de partea ste- 
liștilor după ce, la cat. 74 kg. 
Cătălin Trofîn a dispus prin tuș 
de Constantin Zamfir. în conti
nuare însă, giuleștenii au resta
bili* egalitatea (Nicolae Tudor 
b.p. Mirel Anghel, la „82 kg“).

valoroase

cu adversarele

a-

la

preluîr d sl conducerea (Marian 
Silvii b.t. Petre Macavei, la „90 
kg") Rezultatul final va fi sta
bilit după cele două meciuri res
tantă

Steaua n-a trecut ușor nici de 
tinăra echipă CESAROM Bucu
rești, ciștigind doar cu 6—3. Și 
poate că rezultatul ar fi fost mai 

. . unii luptători de
ar fi crezut mai 

in șansele lor. Echipa mi- 
s-a detașat într-un singur 
cel cu Feroviarul Buzău :

„strins" dacă 
ia CESAROM 
mu!!
lltară
meci 
3—1.

Sub 
to* t 
CESAROM

semnul echilibrului au stat 
timpul partidele Rapid — 
-------  (G—3) și CESAROM 

— Feroviarul (6—4). Numai o 
întîlnire n-a avut istoric. Rapid 
ciștigind fără probleme, cu 8—1. 
în fata cch’nei din Buzău.

Costin CHIRIAC

REȘITA. Concurs cu multe par
tide echilibrate, în care sportivii 
localnici și-au valorificat avan
tajul de gazde. C.S.M. Reșița — 
Cimentul Tg. Jiu 6—4, cu Metalul 
IURT Lugoi 7—3 șl cu C.F.R. Ti
mișoara 3—2. Cimentul a obținut 
două victorii : 6—4 cu Metalul și 
6—4 cu C.F.R. Timișoara. C.F.R. 
Timișoara — Metalul 6—4. (P. 
FUCHS — coresp.).

ABAB Reuniunea din localitate 
a cunrins întîlnirl echilibrate, L. 
C. Dacia Pitești reușind, totuși, 
să cîștige toate partidele : 6—4
cu Crișul Oradea, 6—3 cu C.S. A- 
rad și 6—4 cu Electromureș Tg. 
Mureș C.S. Arad — Eleetromu- 
re, 6—4 șl 5—5 cu Crișul Oradea. 
Ech'ra din Tg. Mureș, mult intl-

nerită a î 
(O. BERB

TULCEA 
echilibrulu 
proape 6 
a reușit 
ril : 7—3 
cu C.S.M. 
(21—19) ci 
Surpriz"^ 
tătorif 
6—4 în irS 
apoi, egal 
19.5—19.5) 
ProgresulJ 
pută cu d 
CO NU —

CIMPU1J 
țiile Conl 
Medgidia. I 
Muscelul I 
dele rests 
echipa iol 
clare : 3-1 
cu I M G.I 
Medgidia.I 
a V-a iol 
meciurilel

BOTOȘ.I 
rezultat'* I 
C.S.M S| 
sul l.răill 
lăți G—4. ■ 
Suceava I 
Brăila ci

Turneul 
Național I 
chipe pq 
să se dd 
rioada 
în acee; 
27 28 și

„CUPA DE VARA" LA ATLE
(Urmare din nag l)

Iu start), hurdlerii dinamo- 
viști Liviu Giurgian (110 
m.g.) și Constantin Popescu 
(400 m.g.) au alergat cu toată 
convingerea și seriozitatea. 
HEPTATLONISTELE au în
cercat un parcurs cit mai lung, 
mai apropiat de necesitățile 
și solicitările „probei pro
belor". Liliana Năstase, de 
pildă, a și riști gat proba de 
100 m.g., ce-i drept în ab
sența din finală a Mihaeiei 
PogăceaDu, autoare în serii 
a unui bun rezultat (12,86), 
învingătoarea din finală res- 
lizînd 13,27. DINTRE CANDI
DATELE pentru C.M. de ju
nioare, prezente la 
de vară" (majoritatea 
aflindu-se îrj zilele 
petiției la Balcaniada

„Cupa 
lotului 

co în
de

§ §

—SPORTURI -

s

$

ESCAi.iJE IN PREMIERA. 
Ls intilnirca bilaterală dintre 
secțiile de alpinism ale cluburi
lor Lokomotive Leipzig și Tor- 
pede Zărnești. care a avut lec 
de curind, au fost escaladate — 
în premieră pentru sportivii ro
mâni — 57 de trasee de gresie 
in munții Elbei. trasee avînd 
grade de dificultate între 7 și 
8 C. Sub conducerea maestru
lui sportului Valentin Garner 
s-au evidențiat Gheorghe Cioc, 
Constantin Cojanu și Ion Ma- 
nolache.

MODIF TAR- F.A.I. și NA
VIGA O serie de modificări 
ale codului sportiv al Federa
ție’ Aeronautice Internaționale 
(printre care : condițiile con
strucției. capotă, definirea unui 
zbo ’ oficial, traiectoria, carac
teristicile zborului, îndrumător 
pentr1 arbitrarea machetelor 
de modele spațiale) și ale regu
lilor NAVIGA (precizări asupra 
claselor și navomodelelor de 
rezervă, folosirea unui navo- 
model în mai multe clase, ma
terialul cu care se confecțio
nează velei ->), cîteva date pri
vitoare ia primul Concurs in
ternational pregătitor al țărilor 
socialiste organizat Ia Suceava 
și la Campionatul European de 
aeromodele zbor liber, desfășu
rat la Pitești, multe alte infor
mații (arbitri categoria I pe 
ramuri de modelism, secțiile 
de nivel național și internațio
nal) fac obiectul ultimului Bu
letin informativ (41) al federa
ției de specialitate.

DRUMEȚIE. Nu demult, Liviu 
Marinescu (electrician la IAMSA 
București brigada Drobeta Tr. 
Severin) ;* ’
(mecanic de utilaje la ____
Craiova secția Utilaj tehnolo
gic Severin), animați de dorin
ța de a cunoaște îndeaproape 
locurile istorice, geografia, tra
diții e si obiceiurile locuitorilor, 
marile realizări ale socialismu
lui au încheiat, cu pasul, pri
ma etapă a „însoțirii- cursului 
inferior al Dunării, începută în 
municipiul Drobeta Tr.-Severin 
(prin Măgurele, Giurgiu, Olte
nița Călărași, Fetești. Cernavo
dă Medgidia) și încheiată la 
Constanța. Sub deviza — cum 
menționau ei înșiși „preluată 
de la strămoșii romani- — Te- 
meritas est florentis aetatis

(curajul e o dovadă de tine
rețe). timp de 24 de zile ei au 
parcurs ne jos peste 750 km, 
mergind pe căile rutiere cele 
mai apropiat de bătrînul fluviu.
FILATELIE. în cadrul mani

festărilor ocazionate } de Con
cursul internațional de orienta
re sportivă „Trofeul Valea 
Prahovei", Cercul filatelic „Per
la Carpaților" a organizat, la 
hotelul .Montana", o.expoziție 
filatelică și de cartografie 
părtinind lui Ion Chivoiu, Flo
rin Diaconu, Iosif Sehclett, Du
mitru Uincău și Alinei Scăunaș. 
Dintre temele abordate mențio
năm : „Incursiune pe Valea 
Prahovei si munții Ciucaș",

DE LA ALPINISM
LA... SPEOLOGIE

a-

„Prin munții României", „Ca
bane turistice din România", 
„Stațiuni de odihnă", „Floră". 
Cu aceeași ocazie, filiala A.F.R. 
Prahova a editat un plic spe
cial și două ștampile.

SALVAMONT. în ședința Co- 
‘ ' centrale de specialitate

‘ F.R.T.A., întrunită 
s-a formulat un
de organizare și

a centrelor și for-

și Gheorghe Grecu 
TAGI

misiei 
din cadrul 
la Padina, 
regulament 
funcționare 
mafiilor Salvamont. Cu aceeași 
ocazie s-a hotărît organizarea 
Concursului republican (de 
vară și de iarnă), începînd cu 
anul 1989.

RECOMANDARE. Un abona- 
men' la interesantul, atractivul 
și necesarul BULETIN INFOR
MATIV al Comisiei Centrale de 
orientare sportivă ar fi util tu
turor consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport, 
cluburilor și asociațiilor spor
tive. Pri -ul număr are un su
mar bogat si variat din care 
vă semnelăm : considerații pe 
marginea Campionatelor națio
nale de orientare pe schiuri, 
lista primilor 10 sportivi ai a- 
nului 1987, planul anual (1987— 
1988) pentru pregătirea sportivi
lor din Iotul național de copii 
și juniori mici și indicatorii 
cantitativi pentru principalele

juniori, din Grecia), în 
pozitivă a acestui sezon deo
sebit de important s-au aflat 
semifondistele Cătălina Gheor
ghiu (C.S.M. Univ. Craiova) 
la 800 m (2:00,53) și Doina 
Homneae (C.S.Ș. Fălticeni) la 
1 500 m (4:05,70). în timp ce 
Ana Pădurean (C.SM. Univ. 
Craiova) a fost o anonimă în 
cursa de 1 500 m, probă în care 
deține titlurile mondial și 
european de junioare. Ea s-a 

7 
foste 
de

Maria

ps

dor ița
52,18 : 
ghiu 
2:00,53 ; 
(C.S.M 
3 000 m

(Rapid 
Octavă 
înălțim- 
Buc.) 1 
Loghin 
Cristin

mijloace de pregătire, diverse -g 
hotărîri ale Comisiei centrale, 
știri de peste hotare etc.

CALENDAR. Din bogata agen
dă comne-.onală a F.R. Mode- 
lism din această vară am reți
nu : concursurile republicane 
ale pionierilor și școlarilor la 
micromodele. navomodele, ra- 
chetomodele și automodele (Nă
vodari 11—23 Iulie) ; .„Cupa Ro
mâniei" la micromodele, la 
Pavilionul din complexul expozi- 
ționai din Capitală (16—13 iu
lie) ; Campionatul republican 
de aeromodele zbor liber (Plo
iești 27—31 iulie) ; Campionatul 
republican de modele spațiale 
— rachetomodele (Suceava, 29 
iulie — 2 august).

COMPETIȚIE. în pădurea Ni
sipoasa (județul Prahova) au 
avut loc finalele „Cupei Româ
niei" la orientare sportivă, la

s

§
g 

care au fost prezent! reprezen- § 
tantii a 14 județe, inclusiv 
membrii lotului național care 
se pregătesc pentru viitoarele 
competiții internaționale. Pe 
primele locuri : feminin — 1. 
Niculina Malorescu (Politehnica 
ICCE București)._ 2. Iulia Cio
bani. (Metalul 
poca) 
in ■ i _
1. Gheorghe Apli 
tatta Brașov), 2. Mihai Ve- 
reș (Lam‘norul Zalău), 3. Dio- 
nisie Roșea (Voința Tg. Jiu).

REUȘITA. A patra consfătuire 
a formațiilor Salvaspeo s-a des
fășurat în excelente condiții, 
la Moneasa în organizarea cer
cului speologic „Liliecii". Dis
cuțiilor teoretice li s-a alăturat 
o demonstrație practică - 
varea unui „accidentat" 
peștera Cimpeneasca.

SPEOLOGIE. Excelenta 
zare a Comisiei centrale 

F.R.T.A., revista infor- 
SPEOTELEX, a ajuns

_____ Roșu Cluj-Na-
3. Judith Cseveny (Vo- 

Cluj-Napoca) ; masculin — 
Gheorghe Apli (Universi- 

Mihai
3.

sal- 
din

reali- 
din

cadrui
mativă ------------------ , _ ----
la numărul 3 (seria a Il-a). în 
redactarea unui colectiv avînd 
c: protagoniști pe Paul Matos și 
Silviu Constantin, un larg activ 
de colab ratori — printre care: 
Gerlantin Avram, dr. Marcian 
Bleabu. Cirstian Goran, Walter 
Gutt Denes Istvan, Constantin 
Sirb Cornel Vlad — prezintă : 
„In memoriam* (Norbert Cas- 
teret. o proeminentă figură a 
speologiei mondiale), „Aniver
sări- *90 de ani de la semnarea 
actului de naștere a castrologiei 
românești). „File de istorie* 
(Emi' Baco viță — Speologia, o 
știință nouă a străvechilor taine 
subpămîntești) etc.

Rubrica realizata de 
loan NOVAC

s

$

$

§
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clasat pe locul 
înaintea unei alte 
ploane europene 
oare, băcăuan ca 
tea, aflată și ea intr-o înde
lungată eclipsă de formă (a- 
cum_. la „Cupa de vară", 2:05,01 
la 800 m si 4:15,76 la 1 500 m). 
O COMPETIȚIE fără ‘ 
tați de premiere și. 
neînțeles, 
din partea organizatorilor 
neonorate 
de a 
le și

Iată 
ră" : 
rieta 
11,36 .... ____
Marieta Ilcu 23,40 ;

de 
dese 

și 
de primii clasați 

veni să-și ridice diplome- 
medaliile !
ciștigătorii „Cupei de va- 

FEMININ — 100 m : Ma- 
Ucu (Metalul Hunedoara) 
(n. rec. reobl.) : 200 m : 

400 m : Tu-

800 m 
1:50.14 
(C.S M. 
M. Lat 
14:09,12 
30:07,3 
(Dinan 
pescu 
obst. : 
8 :46,40 
ru CI 
sa1 : 
Bacău 
Militar 
nă : R 
greuta 
17 97 n 
Buc.) 
(Steau

REPORTAJ DE SEZON#
(Urmare din oao 1) care

de Mihaela Coroiu, de 
de Marius Petrean și 
tian Gioarsă, ambii de 
de alți copii talcntați. 
vorbește despre sprijinul 
care secția îl primește de la 
unitățile școlare situate îri zo
na Sălii sporturilor (Liceul de 
științe ale naturii, Școala ge
nerală nr. 15, Școala generală 
nr. 20. Liceul 
cescu"). despre 
partieipanți la 
din acest an ___.___ ___
vitatea fructuoasă desfășurată 
de antrenorii Dorin Giurgiucă 
și Eugen Borca, specializați în 
selecție, despre frumoasele re
zultate și perspective ale lui 
Daniel 
ropean al juniorilor și balca
nic al ’ " ~
Zoltan...

Următorul popas îl facem în 
mijlocul tinerilor halterofili 
a căror sală de antrenament 
este situată sub tribunele sta
dionului municipal. Pe un spa
țiu relativ restrîns, un mare 
număr de sportivi sînt în pli
nă activitate. Comenzile scurte**- 
și ferme ale antrenorilor sînt ••m 
întretăiate doar de respirația 
intensă și regulată a sportivi
lor. „Ghidul" nostru, antreno
rul Tiberiu Roman, ne preci
zează : „Specificul secției de 
haltere de la C.S.M. constă în 
munca cu copiii și juniorii. Fa
cem selecție mergind din cla
să în clasă prin toate școlile 
orașului de mai multe ori pe 
an. Testul Ia care sînt supuși 
școlarii vizează cu precădere 
mobilitatea și detenta. Am ob
ținut pină acum rezultate fru
moase, între care 8 titluri de 
campioni republicani pe e- 
chipe, iar în 1977 și locul I 
pc țară Ia seniori, rezultate

Cioca

seniorilor

terna 
ghe 
frunt 
ghea
tiner 
care 
mea

agloi 
totul

resu 
greu

cutie 
ka.
urm 
Ni 
măr
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valorificarea

organizează duminică 17 iulie 1988, orele 9,

înființată în anul 1964 și activează pe 
Mangalia • Echipa a evoluat în Divi-

7. 34 15 5 14 33-43 35 p
8. 3413 4 17 41-62 30 p

i

confirmat prin 
a .reeditat" e- 
înainte, de la

prezent, se 
în vînzare 

, emisiune

8. I. C

1986- 87 :
1987- 88 :

(pe baza a minimum 22 de 
Pena 6 76. 2 Eftimie 6,43 3. I. Dumitrescu 6.43.

31 (12 suspendări) — 12 jucători (cele

jos, clasarea 
pe poziția a 
satisfăcătoare,

pe teren propriu : 23 (a pic:*-.î :t cit"* 2 p 
J p cu Dinamo și Victoria) ;

ceie ;’oul liiii de 
de care am vorbit:

♦ ♦

. C. Gheorghe 19 ; Ghera- 
16 ; A. Popescu 15 : S. Ciurca. 
Ad. Georgescu — cîte 10 ; Pis- 
M. Eae — cite 8 ; Bungârdean. 
Candca 2 ; Rădulescu 1.

bilanțului

irlșul : 
coresp.).

L datorită 
a durat a- 

din localitate 
e trei vieto-

Sinaia, 7—2 
aiova și 5—5 
nl București, 
rmzat-o lup- 
■^gători cu 

ogresul și, 
i (5—5 Și 

Sinaia.
(7—3) dis

ci. DIA-

Forma- 
I.M.U. 

șl S.C. 
atat și parti- 
itapa a iv-a. 
ind succese 
slrucția. 10—0 
—1 cu I.M.U. 
ile din etapa 
ciștigat toate 
scor : 7—3.

ri disputate. 
. Botoșani — 
, eu Progre- 
Dunărea Ga- 

Galați 5—4, 
■3, Galati —

Campionatului 
libere pe e- 

ri, care urma 
Deva, in pe- 
va avea loc 

, in zilele de

Slobozia) 
tălina Ghcor- 
dv. Craiova) 
— Fidatov 

4:0S,82 ;
Elena 

ileea) 
idatov 3:56,24 ;

Ioci (Meta- 
5100 m.g. :

Pj. Galați) 
nda Oanță 
lungime : 

Buc.) 6,54 m; 
Lolea (I.E.F.S. 

utatc : Mihaela 
9.11 m ; disc : 
amo) 64,38 m ; 

jnițĂ (Dinamo) 
InJB.100 ni : 
mo)^10,60 ; 209 
•A. sibiu) 22.77; 
(Dihamo) 47,98; 
uianu (Steaua) 

; C. Gavrilă 
49,53 ; 5 000 m : 
LSIT Cj. Nap), 

n : M. Lațiș 
: L. Giurgian

00 m.g. c. Po- 
53.12 ; 3 ooo m 

i (Dinamo) 
Boit (Mine
ral ; triplu- 
Știința C.F.R. 

înălțime : C.
2,10 m ; prăji- 

teaua) 5.00 m : 
asu (Dinamo) 
C. Miclea (IEFS 
disc : M. Țîrle

artca de vizită 
ntem mîndri că 
former!! noștri 
și pc plan in- 
itrcnorul Ghcor-

1 halterofil de 
crețe, suprave- 
ape activitatea 
ște, pentru fie- 
rcutățile ce ur

cate, ordinea de 
diurnul de an- 
r aparent este 
sală, pentru că 
oară într-o de- 
portivii îmbînâ 

1 cu relaxarea, 
noi și nebănuite 

ridicarea unor 
i mari. La loc 
flă aici. chiar 
orare a viitoa- 

nțe medaliile și 
de Attila Czan- 
bului cu ani în 

zent la Steaua, 
atenția să-l ur- 
haltera pe tînă- 

ohud, de 12 ani. 
eja stil. Ambii 

convinși că el 
e mari perfor-

nporară a concur- 
OSPORT, paleta 
ilor organizate la 
e este menită să 
satisfacție masei

cipanți. Astfel. în 
înă. pe lingă tra- 
e PRONOEXPRES. 
rcuri. 13 iulie (Ia 
este ultima zi de 

respectiv. LOTO, 
ilie. se organizează 
ERE LOTO 2, ac- 
de îndrăgită, pen- 
antaje pe care le 
altele, reamintim 
regularitatea cu 
trageri atribuie 

nl și autoturisme,

Intr-un campionat cu 
incertitudini (și emoții) 
locul 5 în 
F. C. Olt 
pare a fi 
dacă ne gîndim <ă echipa 
Pena, Turcu, Eftimie și 
Popescu (o să vedeți de 
i-am numit pe ei) a 
doar cu 2 puncte in

atiiea 
de la 

lui 
3-a 
dar 
lui 
M. 
ce 

terminat 
plus față

Scăderi pe toate planurile : 
două victorii mai puțin ; trei 
înfringeri mai mult ; golavera
jul de la —10 la un neaștep
tat —21 (primindu-se nopermis 
de multe goluri: 62), bilanț 
care s-a soldat cu 5 puncte mai 
puțin, adică de la +1 la —4.

Aruncîndu-ne din nou pri
virea pe lista celor 27 de ju-

• Puncte, realizate _ 
cu F.C. Argeș și Steaua, bite 
puncte obținute în deplasare : 2 (cite 1 p ia Flacăra și Cor- 
vinul).

6 Golgcterii echipei
M. Popescu 7 (2 din 
țiu 3 ; Huiban 2 ; C.
• Jucători folosiți :

M. Popescu — cite 32 
Turcu 27 ; Laurențiu 24 
Sim. M. Zamfir, Minea 
Argeșeanu ■ 
toi. Moraru 
Cazangiu, Bogdaniuc

<8 Media notelor echipei : 6,22
• Mediile notelor jucătorilor

jocuri) : 1. ~ '
• Cartonașe galbene 

mai multe : Mihali 6).
• Cartonase roșii : Turcu (în et. a V-a). Mihail (in et. a 

XXl-a).
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m : 4 tra--.;<• <2 

Eftimie, 2. M. Popescu), una ratată (M. Popescu) : a fost sanc
ționată cu 7 penalty-uri : 6 transformate, unul ratat.
• A expediat 373 de șuturi (240 „acasă11. 133 in deplasare), 

din care 169 pe poartă (123 ..acasă", 44 in deplasare).

: Pena 13 go'uri (1 din 11 m) ; Turca 2; 
11 m : EftinVe 6 (2 din 11 ml ; Laaren- 
Gheorglie, I. Dumitrescu — cite unul.
27 — Pena 34 de meciuri ; 1. Dumitrescu, 
; M. Leța 30 : Mihali, Eftimie — cite 29 : 

Huiban 20 ~ ~
cîte

cite 12 ; Dudan.
cîte 9 ; Anghel,

cite 4 ;

de „Poli" Timișoara, care a 
retrogradat, bilanțul echipei e 
departe de a satisface. Facem 
această apreciere cunoscînd 
condițiile dintre cele mai bune 
de care echipa a beneficiat în 
pregătire Si jocuri si posibili
tățile mult superioare ale ju
cătorilor.

Dar, cînd toată lumea se aș
tepta ca Oltul să facă saltul 
spre zona de sus (unde mai 
fusese), iată că, față de anul 
trecut, ea a coborît o treap
tă. Faptul că a pierdut dear 
un loc se datorează nivelului 
scăzut al campior atului, me
diocrității concurentelor de la 
locul șase în jos, c?°a ce a 
permis unor echipe să nu re- 
tiogradcze nici cu —6 la „a- 
devăr".

Dar iată 
clasament

cători folosiți, trebuie să fim 
de acord că evoluția de an
samblu a nemulțumit. Cum, cu 
obiectivitate, recunoșteau une
le persoane din «inducerea 
clubului după meciul cuCS M. 
Suceava, de pildă, cind echipa 
a ciștigat greu, pe teren pro
priu. în fața „lanternei roșii", 
și iși exprimau temerile pri
vind proporțiile scorului din 
viitoarea partidă, cu Dinamo. 
Ceea ce s-a și 
acel 0—6, care 
secul de mai 
Craiova !
.Surprinzător,

tul cel mai deficitar s-a arătat 
apărarea imediată (in ciuda bu
nelor prestații ale unui portar 
cu mari perspective, cum e 
Ghcrasim), in care au evoluat 
din nou împreună. în retur, 
fundașii centrali Mihali — Mi- 
nca (în care se puneau atîtea 
speranțe) sau fundașul lateral 
I. Dumitrescu, despre care s-au

SUPERIOARE
spus atîtea lucruri tune, fapt 
confirmat șl de situarea iu; 
pe locul 3 la media notelor. 
F. C. Olt a oscilat intre jocu
rile bune eu Dinamo (acasă), 
cu Flacăra și Cori inul (ambe
le în deplasare), in care e- 
chipa a arătat adevăratul ei 
potential, si foarte slabele pres
tații din meciurile „lui 0—5" i 
Au niai fort yi alte evoluții 
reușit»?, dar t>'tul (sau aproaps 
totul) a depins <•1 ••andamen- 
lul și de... capriciile ut>or ju
cători ca Fftîmic și Marian 
l'opescu. dc >' siabilitat î «e- 
lorlalți din acest compartiment. 
Au fost fol ‘s.ti destui jucători 
tineri, dar rai; jamentul lor 
(chiar și ai Iui Huiban, deve
nit titular) a purtat amprenta 
lipsei de experiență, după cum 
a dezamăgit aportul 
Gheorghe și mai ales 
Pistol, care

/r

concluzie indii icrcd întrecerii Dhizici

SPORTIVITATEA DIX’
Victoria București - învingătoare in „Trofeul

lui C. 
al lui 

a promis atit de 
mult, dar a devenit o rezervă 
anonimă. Saltul de calitate 1 -a 
făcut linia din față. Pena. In 
special, și Turcu, primul prin- 
tr-o frumoasă creștere 
că pe toate planurile, 
ți eficacitate. De
marcate de ei Ca caro 
dăugat și cele ale lui 
pescu și Eftimie) au 
puțin față de multele primita

Care să Ce motivele acestei 
(doar) satisfăcătoare compar 
târî? Desele schimbări din 
formalie: capriciile de care am 
amintit: • insuficientă pregăti
re sau „cumsecădenia- celor 
doi antrenori. Silviu Stăaescu 
și Ion Oblemenea, pe care ju
cătorii au înțeles-o greșit u- 
neori ?

Adevărul nu se poate să nu 
Ge pe undeva pe aproape și 
el nu trebuie ocolit De ce ? 
Pentru că. repetăm, de Ia ju
cătorii lui F. C. Olt se așteaptă 
o comportare mult mai bună, 
nu doar la cota satisfăcătoru
lui, adică „bine că no am re
trogradat". Această echipă tre
buie să aibă o altă prezență in 
campionatul nostru să joace 
un fotbal bun, pe măsura ta
lentului acestor jucători si a 
condițiilor de c.irc ci sc bucu
ră. a grijii manifestate perma
nent de ioii-.t:icer-.‘a clubului, 
de orgatmli locale. Pretențiile 
unor jucători trebuie să aibă 
acoperire într-o comportare 
corespunzătoaie pe gazon

valo ri
de joc 

golurile 
s-au a- 
M Po- 
cînlărit

Constantin ALEXE

Printre instrumentele de a- 
naliză ale unei stagiuni fot
balistice se află și „barome
trul* stării disciplinare, care 
stabilește „cota" sportivității 
echipelor participante. Iar dis
ciplina, nu spunem o noutate, 
este un factor foarte impor
tant, avînd o contribuție ma
joră la ridicarea nivelului 
competitiv al respectivei com
petiții.

Să vedem la ce ștachetă a 
ajuns, la acest capitol, primul 
nostru eșalon în ediția 1937—88. 
Divizia A avea la începutul 
întrecerii marea obligație de 
a șterge nefavorabila impresie 
lăsată cu un an în urmă, cînd 
pe prima scenă s-au înregis
trat 27 cartonașe roșii și 542 
cartonașe galbene, concluzia 
fiind că „starea disciplinară a 
fost din nou în suferință !“ Tot 
atunci se punea și o firească 
mtn bare : „Pînă cînd ?“

Iată că, și La încheierea ac
tualei ediții, spunem același 
lucru, deoarece cifrele globale 
sînt intr-o nedorită progresie : 
34 de cartonașe roșii (altfel 
spus, etapa și... eliminarea) șî 
585 dc cartonașe galbene. Se 
impun, deci, măsuri mult mai 
ferme in plan disciplinar, cu 
sancțiuni drastice fată de oei 
care nu se vor alinia pentru 
a face front comun cu acțiu
nea de creare a unui cadru 
propice de desfășurare și în 
ceea ce privește sportivitatea. 
Se impune ca acest ultim sem
nal de alarmă să Ge recepțio
nat Ia timp iar efectele să a- 
pară cit mai repede.

Pină atunci, 
alte imagini 
(pentru că ea 
nele echipe) 
Ultima ediție a _______________
play sportul* a revenit echi
pei Victoria București, care 
iși adjudecă în premieră a- 
ccst trofeu al sportivității, de
cernat anual de ziarul nostru. 
Competiția sportivității, in 
actuala ediție, a fost pasio-

să derulăm și 
ale disciplinei 
a existat la u 
și indisciplinei. 
„Trofeului fair-

ECHIPE CARE AU PROMOVAT IN DIVIZIA B
• Asociația a fost 

lingă Șantierul Natal „ 
zia B in ediția 1S84—1985 și în Divizia C în edițiile 1980—1984 
și 1985—1988 • Președintele asociației : Paul Șerbănescu • Vi
cepreședintele asociației : Ilie Capalb • Președintele secției de 
fotbal : Dumitru Oaie • Antrenori : Vasile Enache — princi
pal ; Dan Dima — secund • Nu are stadion propriu ; me
ciurile se dispută pe stadionul ,.23 August" din localitate, ca
pacitatea tribunelor fiind de 2 500 locuri • LOTUL: portari: 
N. Dumitru, Sărăcin. Chera ; fundași: Cră.șuneanu, Turcu, Cră- 
ciuneanu, Mihăilă, Nedelcu, Gh. Dumitru, Voicu ; mijlocași: 
Năstase, Iordan. Eiciu, Macovci, Peteanu, Lazăr, G. Mihai, Dră- 
ghiceanu ; înaintași : Carastoian, Oprea. Isaic • GOLGETERII 
echipei : Carastoian 3.7 goluri. Oprea 10, Biciu și Isaic — cîte 5 
• Media de vîrstă a echipei : 24 ani și 7 luni • Formație 

dornică de afirmare care speră ca și în eșalonul secund să 
facă o figură frumoasă. A jucat prudent in apărare, declan- 
șînd contraatacuri tăioase, surprinzindu-și adversarii. Punctul 
forte l-a constituit apărarea care a primit doar 17 goluri I

gI celor mai buni trăpași din țară ! 
în această reuniune vor alerga cei mai 

valoroși cai românești
Relații la agențiile hipice, telefon 14.19.52 

'și 59.72.40

precum și posibilitatea ca, spre 
deosebire de alte genuri de tra
gere să se poată cîștiga șl cu 
NUMAI 2 NUMERE. Așadar, nu 
uit.ti că. în tot cursul săptămî- 
ni! agențiile din rețeaua noastră 
vâ stau la dispoziție pentru a vă 
jura numerele favorite la TRA
GEREA LOTO 2 ce va avea loc 
duminică, 17 iulie 1983 I In acest 
context pentru cei care, even
tual, nu cunosc facem preciza
rea c? biletele cîștigătoare pot fi 
depuse In termenul regulamentar 
la oricare agenție din țară, ceea

ce înseamnă că cel care se află 
departe de localitatea de domici
liu (deplasări, concedii) nu vor 
avea probleme eu - — 
Șanselor de eîștîg.
• Rețineți că, în 

mai află (încă !) 
„LOZUI. VACANTEI". - -____
specială limitată cu mari șl im
portante cîștiguri în bani, auto
turisme și TELEVIZOARE CO
LOR De notat că se atribuie șl 
cîștiguri suplimentare, din fon- 
du’ special al sistemului ! Solici
tați LOZUL VACANȚEI la

multenantă, mai
A fiind la trenă. însă 
cu bronz a întrecerii 
Victoria, a avut un 
mai bun, reușind .
prima linia de sosire. O sosire 
frumoasă, aplaudată, ea suge- 
rind perfect modul cum este 
privită sportivitatea la tipări 
asociație bucureșteană. caro 
în acest an s-a impus și în 
campionatul echipelor de sp- 
ranțe. Aproape de nivelul for
mației bucureștene s-a situat 
Flacăra Moroni, ambele cu ru
brica de la cartonașele l-osii 
imaculată (două „fiori rare‘in

divizionare 
medaliata 

Diviziei A. 
finiș mult 
să troacă

cartonașe roșii ; s — etape de 
suspendare ; P — punctaj rămas 
din zestrea celor 309 de puncte 
din start.

această ediție). Ceaialtă cehi -
pă de pe podium, S. C Rarau
a realizat și ea un parcurs

Clasamentul final
• r
al t.Tro-

feului fair-play Sportul" este
următorul:

G R S i1*)
1 VICTORIA 21 — — 195

2— 3. Flacăra 25 — — 175
S.C. Bacău 22 1 3 175

4. Dinamo 22 3 5 1C0
5. „Poli" Timiș. 26 1 3 155
6. Steaua 26 3 5 HO
7 F.C.M. Brașov 30 1 3 135
8 F.C. Olt 31 2 2 125

9—10. Univ. Craiova 32 2 3 120
„U.« Cluj-N. 31 1 6 120

11. A.S.A. Tg. M. 39 1 1 95
12. Rapid 41 1 3 80
13 Corvin ul 39 3 5 75

14—15. Otelul 41 1 4 70
CSM Suceava 39 2 4 70

16. Petrolul 35 4 15 50
17 F.C. Argeș 44 3 5 40
18. Sportul Stud. 45 5 IC 20

»)G — cartonașe galbene ; K —

meritoriu. Să trecem la n .lui 
opus și să notăm „perf.irman 
țele" înregistrate de Sporit.! 
Studențesc: cele mai multe
cartonașe roșii (5, două fiind 
ale lui Bucico, singurul în a- -------------------------------------------- maj

(45).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI (Seria a IV-aJ

• Clubul (C.S-M. Oțelul) a fost înființat în anul 1934 și 
activează pe lingă Combinatul Siderurgic. Secția de fotbal Du
nărea aparține acestui club • Echipa a activat, la început sub 
denumirea de Celuloza, in Divizia B în edițiile 1973—1978, 
1981—1984 și 1985—1986 și în Divizia C în edițiile 1978—1981, 
1984—1985 și 1986—1988 • Președintele de onoare al clubului : 
George Mii zac • Președinte retribuit: Ion Simion • Președin
tele secției de fotbal : Viorel Olteanu • Antrenor: Marian Ca- 
tană • Are stadion propriu; capacitatea tribunelor; 15 000 
locuri • LOTUL: portari : Toma, Ghiuță, Andrei; fundași: 
Doru Marin, Florea, Zamfir, Borcan, Petre, Isacov, Sebe, Vlase. 
Ștefan Marin ; mijlocași : Banu, Bogatu, Nicolae Petcu ; înain
tași : Stancu, Mușat, Ștefan, Farin • GOLGETERII echipei: 

Stancu — 20 goluri. Mușat — 16. Ștefan si Farin — 11 • Me
dia de vîrstă a echipei : 22 ani și 8 luni • în jocul echipei, 
iscusința și experiența unor foști divizionari B (Banu, Bogatu, 
Mușat si Ștefan) s-au Împletit cu elanul si talentul tinerilor 
dornici de afirmare (Stancu, Doru Marin. Petcu. Zamfir. Farin. 
Borcan). Toți sînt localnici, majoritatea fiind juniori promo
vați de la clubul școlar Bin localitate. Compartimentul forte : 
înaintarea — 94 de goluri la activ.

ceasta situație) și cele 
multe cartonase galbene . .
Foarte aproape s-au aflat Pe
trolul (4 „roșii") și F. C.
geș (14 de „galbene"). Dacă la 
„culoarea roșie" a fost un li
der (Bucico). la „galben" sîrt 
doi: Matei (Rapid) și G. Po
pescu (Oțelul), ambii cu cîte 
10 avertismente, care, cumu
late, le-a-J atras celor doi cîte 
5 etape de suspendare. Pe 
treapta următoare a „podiu
mului indisciplinei" se află na 
mai puțin de 4 jucători, cu 8 
cartonașe galbene : Ciucă, Ne
grită, Âgiu și L Gușă. Toți 
acești „recordmani" de carto
nașe trebuie să fie primii în 
viitorul campionat care să dea 
tonul sportivității, pentru a 
șterge ultima impresie. îi aș
teptăm !

Duminică s-au disputat jocurile-relur

REZULTATELE
Duminică s-au disputat șî par- 

tid-, le retur ale barajului pentru 
promovarea in Divizia C. In acest 
fel au fost stabilite echipele 
car vor evolua, din toamnă. In 
eșalcsu) al treilea al fotbalului 
nostru. De notat că. din totalul 
celor 17 partide. 10 au revenit 
gazdelor, unele la scoruri conclu
dente cinci partide s-au înche
iat la egalitate, iar în doar două

toate 
lanți 
sport, 
nea, 
epuiza în orice moment 1

• ClȘTIGURILE TRAGE
RII PRONOEXPRES DIN 
6 IULIE 1988. Cat. 1 : 4 va
riante 25% a 23.448 lei 
II : 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei cat. X : 103,75 
cat. Z : 2.337,50 a

agențiLe și vînzătorii vo- 
lin rețeaua Loto-Prono- 
nsă nu uitați că emisiu- 

fiind limitată, se poate

1 variantă 100% a 24.270 
și 3

; cat.
: cat.
: cot.

variante 
a III-a : 
a IV-a : 
a V-a :

Ar-

Adrian VASILESCU

BARAJULUI PENTRU DIVIZIA C
jocuri au ciștigat formațiile vizi
tator re.

lat? rezultatele înregistrate (în 
paranteză reamintim șl scorurile 
consemnate In partidele tur) :
• Marina Mangalia — Victoria 

Lehliu 2—6 (2—5) ;
O Bradul Vișeu de Sus — So

me u! Reteag 3—0 (3—0) ;
• Automobilul însurățel — 

Granitu' Babadag 1—3 (0—1) ;
• '.R.A. Tg. Mureș — Carpațl 

Bra o- 0—8 (0—1) ;
• I P.T. Intorsura 

Met I.U.M. Fillpești 
1—2 (0—4) :
• Ranid Stimas — 

curea Ciuc 0—0 (0—1) ;
• Petrolul Arad — Progresul 

Gătain 3—0 (2—1) :
• Ș.N Giurgiu — Sp. Muncl- 

toresi Drăg. Olt 2—2 (0—4) ;
• Forestierul Agăș — Mecanica 

Sport Galati 0—0 (1—2) ;
9 Voint- Oradea — Rapid Ji

bou 1—0 (5—1) ;
• Metalul Roman — Avîntul 

ZăDodeni 5—1 <2—1) ;
• URBIS București — Electrica 

Ficn’ 2—2 (0—0) ;

.R.A.

Buzăului — 
de Pădure

Rapid Micr-

• Hidrotehnica Buzău — Rapid
Fetești 3— *'
• Petrolul 

Stre .aia 5—1
• Foresta 

zațul Hațeg
• C.U G. 

resta Satu Mare I—0 (1—1) ;
• Carpati Agnita — Mecanică 

Fină Costești 6—0 (1—2).
Celor 17 formații calificate 

(sublini-ve mai sus) li se adaugă 
alte 7 echipe promovate direct 
in Divizia C, conform regulamen
tului . federației de 
Ele sînt :

e Energia Săseiori 
Alba) :

41 C.S.M. Bucecca
• Constructorul TAGCM 

iova (Dolj) ;e - - — ■ — - -

O
• 

șani (Vrancea).
După centralizarea șl analizarea 

foilor de arbitraj și a rapoarte
lor observatorilor federali. F.R.F. 
va proceda la 
promovate în 
eșalonului nr.

(2—4) :
Stoina — Armătura 
(1-3) :

Caransebeș — Rete- 
1—9 (0—2) ;

Cluj-Napoca Fo-

specialitate.
(din județul
(Botoșani) :

Cra-
P 4 cl-r Poeni (Teleorman) ; 
„Fortus" (1-și) ;
Foresta Băbeni (Vîlcea) :
Autobuzul Laminorul Foc-

repartizarea noilor 
cele 12 serii ale 

3.

•:W Tv.' ><•'



/

IMDBAIIȘIII MiȘIilI 
ÎN MECIIIIIIlf CU

La sfirșitul săptămînii tre
cute. sîmbătă și duminică, 
în Sala Sporturilor din Vaslui 
s-a desfășurat dubla parti
dă amicală de handbal din
tre selecționatele de iuniori 
die României și Bulgariei. 
In ambele iocuri, victoria 
a revenit tinerilor handbajiști 
români cu 28—19 (17—8). șl 
respectiv. 21—18 (11—91. Din 
echipa pregătită de antre-

JUNIORI, ÎNVINGĂTORI
FORMAȚIA EfilLGAIIItl

norul Otto Hell, o frumoasă 
impresie au lăsat Mitică Bon- 
taș. Vasile Sarjenev, Horatiu 
Gal și Cătălin Mitrea. Me
ciurile. viu disputate în fata 
unui public numeros. au 
fost conduse de arbitrii in
ternaționali Dumitru Gher- 
ghișan (din Iași) și Ghcorghe 
Mihalașcu (din Buzău).

Mihai FLOREA — coresp.

ACTUALITATEA ATLETICĂ
® 0 nouă victorie a Paulei Ivan la

Nisa • Record mondial la săritura cu prăjina

C. E. DE TENIS DE MASĂ PENTRU JUNIORI, 
LA A 31-a EDIȚIE

BELGRAD. 11 (Agerprrsl. In 
perioada 30 iulie — 7 august, in 
orașul iugoslav Nov! Sad se va 
disp"*a Campionatul European 
de tenie de masa peattw taldocl 
și cădeți competiție ojuosâ la ■ 
31 a ‘dițle $1 la care Șt ■■ aaan- 
țat partidoarea sportiv: și spor
tive din 27 de țări

Organizatori: tu-~*-jlol aa a-
nuntat că a tost efectsasâ tt*0e- 
rea la sorti a grupelor eoapetl- 
tiel pe echipe, oocnțhne care o 
ținut seama de ciasataertteSe pre
cedentei erhțP. pentru «uabBxao 
capilor de serie, tatre eare. ta 
toate calegorJ*. s-a- afla: șl

reprezentativele României.
Astfel la Juniori, reprezenta

tiva României va evolua In grupa 
P. alături de Belgia. Luxemburg 
șt Spania iar la junioare echipa 
tării noastre a fost repartizată 
ta grupa A. împreună eu forma
tive HaEeL Austriei și Tării Ga
mer.

La eadetL Jucătorii români vor 
intrai, la grupa B. selecționa
tele ItrAhrei ItaheL Finlan
dei AaC^et și Danemarcei, iar 
ta eadete. tinerele jucătoare ro
șăne vor concura aUtarî de 
rraata O.P Germania. Turela șl

NISA. II (Agcrpres). — La 
interval de numai 48 de ore 
după succesul obținut în 
concursul de la Londra, tî- 
năra atletă română Paula 
Ivan și-a . înscris în palma
res o nouă victorie, de data 
aceasta pe stadionul din 
Nisa, unde s-a clasat pe locui 
1 în cursa de 1500 m cu tim
pul de 4:00,14, urmată de coe
chipiera sa Mitica Jun- 
ghiatu-Constantin — 4:04,38 și 
olandeza Elly Van Hulst 4:04,58.

In proba feminină de să
ritură tn înălțime. Alina 
Astafei (România) s-a si
tuat pe locul al doilea, cu re
zultatul de 1,98 m, zare con
stituie un nou record mon
dial de junioare, precedată 
fiind de Silvia Costa (Cuba) 
— 2.02 m.

în același concurs, cunoscu
tul sportiv sovietic Serghei 
Bubka a stabilit un nou record 
mandial la săritura ca prăjina, 
eu rezultatul de 6.fS m.

Alte rezultate : 100 m gar
duri : Iordanka Donkova
(B-jigaria) 12.67 ; 3000 m ob- 
siacoie *. Peter Koeeh (Ke-

CAMPIONATUL MONDIAL DE ȘAH PENTRU COPII
(Urmare £z VM I)

tre intemajk-naJe Margure'-a 
Mureșan fiind îndeobște cu
noscute cu mult peste hrMxnrie 
tării. Șahul masculin timișo
rean a relevat, de asemenea, 
valori de excepție. pe carete 
maestru internațional IChă 
Șubă, pe maeștrii iedersagăo- 
nali Sergiu Grur.berg. >oe K- 
riescu, loan Mârâșncu ți E=£ 
Ungurcanu, pe aralți alpL 
Este, deci, justîFk aii o-carea 
ce s-a făcut Timișoarei. ln- 
credințindu-i-se org mizarea *- 
cestui important eveniment 
sportiv.

— Sigur, toate arguiaratete 
vizind tradiția, și aa noatai tra
diția, se înscriu ia sprijiaal 
acestei alegeri. Ce instamaă. 
însă, pentru Timîșwra și spor
tivii ei un astfel de campio
nat mondial î

— înseamnă bucuria de a 
înscrie, cum nădăjduim, o 
nouă pagină de referință ir. is
toria mișcării sportive româ
nești. Pentru că vrem să cre
dem că, aidoma altor compe
tiții de anvergură pe care 
le-am găzduit, ir.tre care me
ciul de fotbal România — 
U.R.S.S., partidele de tenis din 
cadrul „Cupei Davîs", diver
sele turnee internaționale, și 
de data aceasta tctul se va 
concretiza printr-o reușită.

— Nc-am convins că se fac 
eforturi deosebite pentru a fi

s-ac cete mai bone nd-
ăaLțău de a cttoriato acnăo 
pe toți ces peste 3# de pars- 
dgaeți ta peste 54 de țâri; 
na s-a atei ■= desa-sa
legat de asigurarea, pe toată 
durata tetrectrQor. a Mto dâ-

laiMiț-Ț al sportului mintii in 
Timișoara șâ in județ..

— Este o lucrare de propor
ții, ca peste 160 de pagini. In 

memtări a celor Lr.tcresați —

nya) 8:11.61 ; 3000 m feminin : 
Yvonne Murray (Anglia) 
8:37,22. Viorica Ghican (Româ
nia) a ocupat locul 5 cu 
8:57,32 ; săritura in lungime 
bărbați : Norbert Brige
(Franța) 8,04 m ; 400 m femi
nin : Grace Jackson (Jamaica) 
49,57.

BERLIN, 11 (Agerpres). — 
tn cadrul intîlnirii bila
terale. la Neubrandenburg, 
dintre echipele R. D. Ger
mane și Italiei. Hcike Drcch- 
sler (R.D.G.), a stabilit un nou 
record al tării sale la să
ritura in lungime, cu rezulta
tul de 7,48 m — a doua per
formanță, din toate timpurile, 
după recordul mondial de
ținut de sovietica Galina Ci- 
stiakova. cu 7,52 m.

Alte rezultate, feminin : 
400 m : Kirsten Emmelmann 
52,04 ; 800 m : Christine Wach
tel 2:01,76 ; masculin : 110 m 
garduri : Holger Pohland — 
13,76 ; triplusalt : Volker Mai 
17.23 m : aruncarea discului : 
Jurgen Schult 65.06 m.

PRAGA (Agerpres). — în 
concursul internațional des
fășurat în capitala Ceho
slovaciei, proba feminină de 
săritură în lungime a fost ciș- 
tigată de Ninova (Bulgaria), 

cu rezultatul de 6.83 m. La 
înălțime. prima s-a clasat 
Andonova (Bulgaria) 1.95 m. 
în timp ce cursa masculină de 
200 m a revenit cehoslova
cului Valik. cronometrat in 
20.88.

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini:

BAUER - NOUL LIDER 
AL „TURULUI FRANȚEK
PARIS, 11 (Agerpres). — E- 

tapa a 8-a a Turului ciclist al 
Franței. disputată pe tra
seul Reims — Nancy (219 
km), a fost cîștigată de rutie
rul veșt-german Rolf Golz 
în 5h 24:18. (medie orară 40,518 
km). în același timp cu în
vingătorul au sosit belgianul 
D. Wilde, italianul Bagno, ir
landezul Sean Kelly și redu
tabilul cățărător columbian 
Luis Hererra. care si-a făcut 
simțită prezenta în această 
etapă de plat, acum cînd ca
ravana se pregătește să atace 
primele urcușuri din mun
ții Alpi. în clasamentul ge
nerat oe primul loc a trecut 
canadianul Steve Bauer, ur
mat de olandezul Nijdatn. la 
10 secunde.

ingrijat ca xi: paruirpr a. efc

si. ic cazul rara, părinți — 
să beneficieze de ț irftfî ex- 
crtenae de casare, arfad rtarr-
vaâe si camere perîra sta&a 
«a-.t pcevânaae. de aaenessra. 
ctrire de aszrtență eedbraU. 
Tvt la p-* '—* ocgacăxatoctc a 
List a~yr-aj-at. L- ~od ate-:- 
vat. Damul anefiter. oterâr-C 
ca o <£versiiaae de pcrxPe de 
atracție șl ca serprâe care B 
vor tr pe ar5câ
oaspeți în retrasa cnerciaM 
mtențămăzn să prerz-tăm n- 
rele produse de larg interes — 
insigne. tatu-isoe. txeixurL 
tricouri, cravate, ilustrate. pur
tând emb’.ana si iiwentnele cocs- 
oetitiei. Toate au un desâzn o- 
riginal. apropiat de nivelul 
vîrsiei si inteiegerii celor mici.

— Am văzut exemplar ul- 
semnal al unui număr special 
al publicației locale intitulată 
sugestiv „ȘAH", care apare 
sub indrumarra prof. dr. do
eent Pius Brinzeu. apreciatul

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii;:::.’iiiiiiiuiiii

AUTOMOBILISM a Marele 
premiu de Formula 1, desfășurat 
pe circuitul de Ia Silverstone 
(Anglia) a revenit pilotului bra
zilian Ayrton Senna (McLaren — 
Honda), cronometrat pe distanța 
310.570 km cu timpul de lZinsjCT. 
Pe locurile următoare s-au cla
sa englezul Nigel Mansell și 
italianul Alessandro Nannlni. • 
După prima etapă. In clasamen
tul Raliului Noii Zee'.ande. com
petiție contlnd pentru Campiona
tul Mondial al plloțllor. primul 
loc este ocupat de echipajul neo
zeelandez Ray Wilson. Stuart Le
wis (pe o mașină ..Mazda «3 
4 »D>.

CICLISM • Etapa a 4-a ■ com
petiției Internaționale care se 
desfășoară In R.F. Germania a 
fost ciștigatâ de rutierul sovie
tic O'eg Boronln. cronometrat pe 
138 km Ic 8.26:00. Pe locurile ur
mătoare. la o secundă de învin
gător ai) sosit Rewig Stumpf 
(R.F Germania) si Roland Bal- 
tisser (Elveția). In clasamentul 
general individual, lider este 
Christian Henn (R.F. Germania).

hochei pe iarba • Finala 
..Cupei Intercontinentale” femi
nine ve va disputa între formații- 
1“ R F Chineze și Japoniei. In 
semi*" -.o Japonia a dispus cu 
scocul de 2—1 de Coreea de Sud 
la R.P Chineză a întrecut cu 
2—0 F'"aata.

INOI a tn iadrul reuniunii de 
la Sania Clara (California), spor- 
tlvu' polonez Artur Wojdat a

dșttoat proba de 9N sa Eber la 
1:51.37 In timp ce ra-.ad a-al Al- 
liso . Hixson a terminat inv'.nzâ- 
tor ta Ui m bras ea rezuBatal 
d- 13L1L

TENIS • Ia tenlRi» tur- 
neoloi tetniate to la Raxod 
(Suedia) Isabel Caeta (R_F. Ger
mania) a ellmle»t-o eu *—L 
4—4 pe Sandra Wasserman (Bel
gia) Iar Sandra Ceehlal OtaSa) 
a dispus ea I—C •—3. 4—3 4e 
D:?s (BrnzfTa) a F3nala tunea- 
tal d* 1a Gstaad (Elveția: se Ta 
disputa Intre australianul Darren 
CahUl st ei-ețtanu! Jakob Htasek. 
Ia <emi£nale. Caii*:' l-a ebmlnat 
cu 4—1 pe austriacul Horst
Sta ff. iar HLasek a dispus C3 
4—2 4—2 de Sergio Casai (Spa
nia) • tn temiCna» competi
ției Internaționale pe echipe 
.Cupa Galea”, rezervată Jucăto
rilor de pini la Z de ani. for
mația italiei a Întrecu* cu sco
rul de 2—1 seleetioaata Argenti
nei. Medul s-a disputa*. Io loca
litatea italiană Montecatin! Ter
me

VOLH • Reprezentativa femi
nină peruană a învins cu scorul 
de 3—0 (15—11. 15—». 15—1» for
mația Coreei de Sud. intr-un 
meci de verificare, disputat In 
orașul Sirena de Ica (Peru). In 
continuarea pregătirilor pentru 
.urneul olimpic, echipa peruană, 
uns dintre favoritele Olimpiadei 
va partlcina la un turneu la 
Moscova, alături de formatliie 
Cubei S.U.A.. U.R.S.S., R. P.
Chineze si Japoniei.

La J. O.

U 3
Romeo VILARA

nenumăratele recor- 
aUetîsmului inregls- 
decursu! atitor zed
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•parț&lta ca auxor pe doud 
de aurere axei, de 
< ocerU. ansi tre
ia atotocidunt. da

torat re^ularitâtii ei 
ei ZM7. aa euiffsr abandon).

> _ex-tarr- ■ taeepia bdUlia ta cars pentru 
rxl (ospicii tfmtre cefe atta nefericire. Mai in

to IC începură Uxn stei. p-< fnasrat păcionU. dupd cere, re
cent. a ctrsa e* tzoipui G-and Pr-^-xiMi Aurtnef, fund (datorită 
Moetau rața ton spete « wțoșinh sole, o Uionde”) la un pas 
da un accttonf foarta gm. lesa din tpital. unde a fost ru- 
to>s unor teste riguroasa r.otoctciMsl de la Antipozi a co- 
eneatnt. n fM uator : _Ant arat noroc de data asta, căci 
to-ant toca ta cap j: n la piciorul rănit mai demult’ ?!

A untat stai toete trecute, Menit Premiu al Olandei, găz
duit de ei’etzatd de la Assen. Se bănuia ci. practic lipsit de 
fossa de a-ei păstra titlul (in clasamentul clasei conduce, txi 
ine* detatat. americanul Edd-.e Latcson), Gardner, Încă in con- 
raldeesf” nu se re alinia la start, el adnd să pregătească, 
to ttonâ. se nonei ctitor. Mai mult chiar : firma pentru care 
aleargă Ii oferise, imporrira uzanțelor, dreptul sd aleagă, in- 
aerterea pentru Assen răminind, deci, la latitudinea sportivu
lui. bt-e, nu senul că a participat, dar Gardner a și ciș- 
tipet Marele Premiu al Olandei, realizind astfel cea dinții vic
torie din Uf». Un succes insă, apreciază comentatorii, care nu-i 
ca serei ta cine file ce, căci Lawson (al doilea la Assen) e ca 
p scăpat in învingător. ..Așa e. a acceptat Gardner, Eddie s-a 
dus departe șL pentru a rimine campion mondial, eu ar tre
bui să cistig tn continuare totul, iar el să piardă totul, să nu 
șrtmU, in alte S concursuri nici un loc pe podium ! Asta ar 
isser.u. nu-i așa ?, o minune, iar eu in minuni nu cred ! Si 
nu tM mirați inai. ci poate că mirați, că nu ies din luptă, că 
na trag pe dreapta, dind curs recomandărilor făcute de me
dici si chiar de patroni. Cit timp mai am o șansă, cit de mi
că. tstfiuU* TÎmelil. mi voi aoăta de ea. eu înverșunare, cu dis
perare. Dacă as proceda altfel, vă rog să mă credeți, mi-ar 
fi rușine dimineața, cind mă bărbieresc, si mă uit in oglindă

A lupta cină la capăt, lată ..morala’ declarației invocate, in
tr-o lume a sportului in care vai nu nutinl sint aceia care in 
tata primului obstacol major dau inaocl. aminind totul pentru 
mal tirziu. pentru altădată. Judecind așa chiar dacă învins. 
Gardner e totuți un inrtngă'o’ !

Ovidiu IOANIȚOAIA

Reinsch arunca 53,83 m, după '' 
care, in continuare, perfor- ‘ ’ 
mantele sale au fost tot mai ' ~ 
bune, de la un an la altul 1 ' ‘ 
I»»2 — 58.44 rn 1983 — 60.02 m. ' ’ 
I3M — 61.68 m 1985 — 65,73 ' ’ 
». 1936 — 63,49 m. 1987 — j j 
67 i? m. Rezultatul de anul .. 
trecut a sltuat-o pe locul 6 .. 
In ierarhia aruncătoarelor din .. 
R-D Germani, fiind in ace- • - 
laș! timp a 15-a performanță • ■ 
oe o an mondial.

Iar acum, a obținut 76,80 - ■ 
m I Saltul este, realmente. ■ ■ 
impresionant : exact cu 9.72 ■ ■ 
m mai mult decit cel mai bun * * 
rezultat al său din 1987 I Șl. ' ’ 
totodată cu 2.24 m peste re- ' ’ 
cordul <•*ondial anterior, din '' 
1*M al cehoslovacei Zdenka ' ‘ 
SOhava. Este cea mai mare X 
creștere a recordului lumii 
aruncarea discului din 1952 
oină astăzi •

PtîS la granița celor 70 
metri a mai rămas destul

G.-ec-le* — cile 11 puncte. Marii 
Britanii — t puncte și Franței — 
• puncte.

Clasate' pe primele trei locuri, 
«elee-ionatele U.R.S.S., Iugosla
viei și Spaniei au obținut califi
carea la Olimpiadă.

Ia ultima zl s-au înregistrat 
•_-rrjmarele rezultate : Marea 
Britanle — Franța 91—76 (40—45); 
Gre-ia — R.F. Germania 94—67 
CS»—45) : UJLS.S. — Italia 107—86 
(47—41) ; Iugoslavia — Spania 
14—73 (42—35).
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• Derbyul sud-american 
gentina - Brazilia 
„Țara Cangurilor" 

de vară"
meci contind

Ar-
(0-0) in...
• „Cupa

• în ______
neul internațional de __ ___
bourne, echipele Argentinei și 
Braziliei au terminat la egalita
te : 0—o în clasament, după cile 
două partide disputate, pe pri
mul loc se află Brazilia, cu 3 
puncte urmată de Australia și 
Argentina cite 2 puncte, Arabia 
Saudită 1 punct.
• Intr-un joc amical, disputat 

la Innsbruck, formația vest-ger- 
mană F.C. Koln a întrecut cu 
scorul de 6—3 (6—2) echipa loca
lă F.C Tirol.
• Rezultate înregistrate în com- 

oetiția internațională „Cupa de 
vară-IntertotoM : F.C. Karl-Marx- 
Stad' — F.C. Den Haag 4—0 ; 
Bani Ostrava — Orgryte Gote- 
bor 3—2 • Veile — Vienna 2—0 ; 
Norrkdping — Young Boys Berna 
9—z • Grassnoppers Ziirich — 
S.C. P*=*cs 1—0 : Malmoe — Hano- 
vrr 2—1 : Slavla Sofia — F.C. A- 
arau !— 1 : Brondbv — Chemle 
Hl r 1—3 • F.C. Kaiserslautern 
— F.C. Lucerna 4—2 : F.C. Mag
deburg — Odense 3—1.

pentru tur
la Mel- 
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