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De astăzi, în Bazinul Dinamo din Capitală
O INIȚIATIVĂ GENEROASĂ

z

CAMPIONATUL BALCANIC DE POLO
începind de astăzi, Bazinul 

Dinamo din Capitală este gaz
da celei de-a 18-a ediții a 
Campionatului Balcanic de 
polo, la care participă echipele 
Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, 
Turciei și, bineînțeles, Româ
niei. O competiție de real in
teres pentru iubitorii sportului 
cu mingea pe apă din țara 
noastră, atit datorită valorii

In primul med, echipa României intilncțlc formația Turciei
deosebite, recunoscută pe plan 
internațional, a unora dintre 
formații (poloul iugoslav s-a 
situat adeseori pe primele po
ziții ale ierarhiei in cadrul J.O., 
C.M., C fl acesta fiind, in fapt, 
și actualul deținător al titlului 
mondial), a afirmării tot ma.

Baschetul juvenil li preajma aiw examene internaționale

Atmosferă de lucru intens tn 
Sala Sporturilor „Vrancea" din 
focșani (întreținută exemplar 
și oferind sportivilor condiții 
optime de pregătire). în aoeste 
zile se află acolo loturile na
ționale reprezentînd baschetul 
juvenil, selecționatele de juni
ori I și de juniori II (cădeți), 
aflate înaintea celor mai im
portante întreceri internaționa
le ale sezonului. Dacă pentru 
cădeți data examenului este 
<\ .;i mai îndepărtată (19—24 

t) juniorilor I le-au ră
mas clțu două săpiămîni pen
tru Balcaniada care va avea 
loc la Focșani, între 4 și 6 au
gust. Un răgaz relativ scurt, în 
decursul căruia vor trebui să 
depună efortdri intense, într-o 
pregătire judicios organizată, 
astfel ca la Balcaniadă, alături

de reprezentativele Albaniei, 
Greciei și Turciei (care au 
confirmat participarea) să aibă 
prestații cit mai bune și să ob
țină în final un rezultat care 
să-i onoreze.

Ce fac juniorii noștri in a- 
ceste zile? Ne-a răspuns Octa
vian Șerban, antrenorul princi
pal al colectivului de tehnici
eni din care mai fae parte Con
stantin Dîrjan și Nicolae Da- 
nețiu: „în perioada actuală
avem drept obiective acumu
lări în domeniul pregătirii fi
zice și tehnice, după care se 
va insista asupra tacticii de 
joc. Se execută zilnic cîteva

evidente a altora în întreceri 
din ultimii ani (reprezentative
le Greciei și Bulgariei), a sal
tului înregistrat de echipa Tur
ciei, cit 
tradiției 
in care 
spus cu 
dată. Așa cum s-a intimplat și 
la ediția precedentă, cind spor
tivii noștri s-au situat pe locul 
1, pentru a șaptea oara in is
toria acestui campionat.

Desfășurindu-se sistem 
r.eu, ediția din acest an 
gramează, timp de patra 
cinei reuniani, cea inaugurală 
avind ca moment oficial „de 
start" or» 18, cu intilnire» din
tre formațiile României și 
Turciei, după care se va dispu
ta partida 
goslaviei și 
bele jocuri 
tante fiind 
Vineri vor 
niuni, cea 
pind de la 
program meciurile 
— Turcia șl Bulgaria — Grecia.

și. nu in ultimul rind, 
Balcaniadei ca atare, 
echipa României și-a 
decizie cuvintul nu o

tur- 
pro- 
zile.

dintre echipele Iu- 
Bulgariei, in am- 
primele reprezen- 
cotate ca favorite, 

avea loc două reu- 
de dimineață ince- 
ora 10 și avind in 

Iugoslavia

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag a 4-a)

Etapa de vară a aipiniadei republicane

REPER Șl PUNCT DE PLECARE

SPRE NOI COTE VALORICE
Masivul muntos al Carpați- 

lor Meridionali, Bucegiul, a 
fost recent „teatrul de opera
țiuni" pentru reprezentanții a 
20 de asociații și cluburi spor
tive. Timp de șase zile, peste 
100 de alpiniste și alpiniști, 
distribuiți în zonele Coștila, 
Valea Albă și Claia Mare au 
interpretat, la nivelul pregăti
rilor șl posibilităților, partituri 
de maximă dificultate, concre
tizate in escaladarea unor tra
see avind, în limbaj de spe
cialitate, gradele 4 B pentru 
tineret, de la 3 pînă la 5 B 
pentru fete și între 5 B și 6 B 
pentru seniori. Prilejul ? Alpi- 
niada republicană, etapa de 
vară.

A fost un spectacol, în două 
acte, deosebit, în care fiecare 
echipă — cu excepțiile ce le 
vom cita mai jos — a escala
dat in prima parte un traseu, 
iar ir. cea de a doua, altul. 
I’ctele, mai exact reprezentan-

tele I.T.B., Confecția, Tranzis
torul (toate din Capitală), 
Steagul Roșu, G.I.G.C.L. (am
bele din Brașov), s-au incume- 
tat pe crestele Coștilei sau 
ale Vulturilor, au urcat Cornul 

Vulturilor sau... pe Tavanele 
de argint ; tineretul, adică cei 
de la A.S.A. Brașov, Torpedo 
Zărnești, Traian Vuia Timișoa
ra, Metalul Hunedoara, Jiul 
Petrila, Voința Sibiu, a par
curs drumurile Sentinelei, ale 
lui Herman Bohl sau ale Ta
vanelor de argint; seniorii — 
A.S.A. și I.C.I.M. din Brașov, 
Torpedoj Sănătatea Deva, Vo
ința și Electrometal din Cluj- 
Napoca, Electromureș Tg. Mu
reș, Viitorul Gheorgheni — au 
trecut toate obstacolele

C'
Divizionarele A

la ora bilanțului

POLlIfflNlCA TIMIȘOARA 
„POPASUL AOSIUU ÎN „0 
VA FI TOARTE SCURT.

(in pag. 2-3)
Partidele dintre Politehnica 

Timișoara și Rapid au 
întotdeauna echilibrate, 
ze, interesante, lată o jaza 
clin meciul tur, de la Bucu
rești, avîndu-l în prim-plan 
pe fundașul Șunda.

Foto : Nicolae PROFIR
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PENTRU SANATAȚEA
ȘI VIGOAREA NAȚIUNII

• Copiii, ca o lumină de rouă, sau cinci ochiuri 
albastre de apă • Primul festival național sătesc de 
șah • Pină și soarele participa la vacanță • Bre
viar : complexul „Sport și Sănătate**, Cupa Ener- 
geticianului, baza sportivă comunală din Ilia, 

județul Hunedoara
— un grupaj de reportaje, note, știri și comentarii din 
marea competiție sportivă națională Daciada, in pa
ginile 2—3 —

OAMENI DE BINE, OAMENI DE SPORT,
la despre marca tiimilic a „suildiștilor"
Sufletistul, adică omul cu 

inimă curată și gînd bun, adi
că omul de bine, omul de 
sport, tînărul sau virstnicul a- 
cela pe care îl înlilnim mai 
mereu prin preajma competiți
ilor sportive, a cluburilor, a a- 
sociațiilor sportive. îl cunosc 
antrenării, jucătorii, ziariștii... 
El este ceva mai mult decît 
un suporter, pentru că el face 
legătura cea mai directă între 
sportivi și suporteri. Ceea ce 
spune el este, fără doar și 
poate, adevărat. Ceea ce spu
ne el că se va initmpla, se 
întimplă. Dar nu această cali
tate îl evidențiază, ci mai ales 
faptul că el știe mtotdeau ta 
dacă a apărut o anume probie-

mă ce se cere a Ii urgent re
zolvată și, dacă îl țin puterile, 
nu precupețește nici un efort 
pentru a o rezolva. El este ga
ta tot timpul sâ dea o mînă 
de ajutor total dezinteresat. De 
dragul sportului, de dragul o- 
meniel. El nu se insinuează, ci 
se implică, tn general fost 
sportiv, de regulă om al mun
cii sau pensionar, și neapărat 
un familist model, sufletistul 
este un om simpatic, jovial, 
sociabil și, după părerea noas
tră, numele său și faptele sale 
merită cu prisosință să fie 
date publicității. Să-I scoatem, 
cu alte cuvinte, dintr-un ano
nimat pe care el, "de altfel, și 
l-a asumat de la bun început.

’Pi
iiu

iii
iii

iiu
iii

ui
iii

uu
uu

ui
iit

ui
iiu

ui
uu

iii
iw

iu
iiL

iiu
jii

iii
iii

ui
iii

iii
iii

iii
iii

ui
iiu

iu
iiu

iiu
iii

iu
iiu

iii
iu

iiu
jii

iiu
iiu

ui
ui

iu
iii

ui
iii

iii
iiu

iii
iii

iii
iii

iii
m

iH
iii

uH
iii

iii
iii

iiî
ih

.

OAMENI DE OMENIE
Ar fi, ne-am gindit. o mică 
răsplată pentru osirdia sa, re
petăm, total dezinteresată, pu
să în slujba sportului.

Cu aceste gînduri am abor
dat-o pe Ileana Iliescu, secre
tară de aproape 20 de ani a a- 
sociației sportive a întreprin
derii de Transporturi Bucu
rești, sau, mai pe scurt, I.T.B. 
De ce am ales I.T.B.-ul? Pen
tru că, mai in glumă, mai în 
serios, respectiva Întreprindere 
ne mai obligă, din cind in 
cind, să facem sport, oferin- 
du-ne șansa de-a alerga după 
mașinile sau tramvaiele sale, 
dar, lăslnd gluma la o parte, 
pentru că asociația sa numără

Victor NITA

(Continuare In pag. 2-3)

PARCUL COPIILOR DIN TIMIȘOARA - UNA DIN ATRACȚIILE 
PENTRU MICII PARTICIPANT! LA C.M. DE ȘAH

• Cu „Șoimul** pe Bega, pe un traseu inedit • De la trenu- 
lețul cu surprize, la labirintul cu oglinzi • Amenajările pentru 

șah, la concurență cu cele pentru „jocuri*
Timișoara. aidoma tuturor 

orașelor tării, este totdeauna 
gata să-și primească oaspeții. 
Orașul florilor, cum este în
deobște cunoscut municipiul de 
pe Bega, exercită o 
deosebită, în special acum. în 
plin sezon estival, 
sporește, în această vară, da
torită unui eveniment sportiv

loan NOVAC
Atracția

(Continuare in pag. a 4-a)

fost 
dîr- 
fază

atracție

în viata orașului si a locuito
rilor săi — organizarea, aici, 
a Campionatului Mondial de 
șah pentru copii și juniori.

în mod special pentru cei 
mai tineri șahiști ai lumii, 
gospodarii Timișoarei pregătesc 
un loc anume ce le va fi des
tinat in orele de răgaz, de des
tindere. intre rundele intreceriL 
Am numit Parcul copiilor. Un 
parc inaugurat anul trecut, la 
început de vară. 
Zilei' pionierului. Un 
odihnă activă pentru 
copii din Timișoara 
alte așezări ale tării 
cere prin acest mare si frumos 
oraș bănățean. Da. de odihnă 
activă, pentru că Parcul co
piilor din acest oraș o- 
feră o paletă largă de posi
bilități de a face mișcare, de 
a practica diverse ramuri de 
sport, după aptitudini, gusturi 
sau preferințe.

Cum se prezintă Parcul 
piilor dîn Timișoara în 

zent. în ajunul C.M. de 
pentru copil șl juniori ? 
Romeo Popa, directorul 
ploatării de gospodărie comu
nală. spatii verzi si salubritate, 
de care depinde administrarea 
acestui parc, precum șl cola-

cu prilejul 
loc 
mii 
si 
in

de 
de 

din 
tre-

co- 
pre- 
sah 
Ing. 
Ex-

REPORTAJUL NOSTRU

boratorii săi. toți cu o mare 
afecțiune pentru cei mici, cum 
ne-am convins, au fost în mă
sură să ne ofere o imagine eu- 
orinzătoare a acestei amena
jări, cu toate punctele sale de 
atracție. Mai intîi. debarcade
rul. Pentru că, aflîndu-se chiar 
pe malul Begăi, parcul se gă
sește in legătură directă cu 
canalul de apă care străbate 
marele oraș. De la acest de
barcader va pleca. în zilele 
.mondialelor", o șalupă (se 
cheamă „Șoimul"), care îi va 
purta pe micii sportivi oaspeți, 
cale de peste 6 km. pînă la 
silozuri. Ei vor putea admira, 
pe acest traseu inedit, toate 
amenajările sportive situate de 
o parte si de alta a Begăi, zeci 
de terenuri de tenis, badmin
ton. volei, baschet, bazine de 
înot etc. După aceea, altă a- 
tractie : trenulețul cu... surpri
ze. Dati-ne voie să nu intrăm 
în detalii. Organizatorii ne 
asigură însă, că toate vor fi 
pe placul micilor oaspeți. La 
același capitol. cartodromul 
parcului si bazinul cu bidro-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)
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Pe drumul inaugurat de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist

Moment de referință în devenirea patriei 
noastre. Congresul al IX-lea al partidu
lui, de la ale cărui istorice lucrări se 

împlinesc în aceste zile 23 de ani, a inaugurat 
o nouă epocă, de adinei si radicale transfor
mări în viata de zi cu zi a României socia
liste. o epocă ce poartă numele celui mai 
iubit fiu al poporului nostru. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, ctitorul României mo
derne.

Gindirea sa profund revoluționară, cunoaș
terea temeinică a realităților românești si 
racordarea lor la mărețele idealuri ale edi
ficării socialismului și comunismului in patria 
noastră munca sa titanică, perseverentă, uria
șa sa capacitate de analiză si sinteză a tu
turor fenomenelor vieții sociale si economice 
si încrederea nestrămutată a Întregii națiuni 
in conducătorul iubit, expresie a unității de 
monolit dintre partid si popor, toate acestea 
i-au conferit tovarășului Nicalae Ceaoseso 
acea gigantică putere de a ctitori intr-un timp 
relativ scurt o nouă Românie, liberă si dem
nă. puternică și bogată, ferm angajată pe 
drumul mereu ascendent al construirii socia
lismului si comunismului.

Intre elementele ce configurează chipul de 
azi al patriei se inscrie și activitatea sportivă, 
domeniu în care România s-a afirmat ca una 
din țările fruntașe ale sportului mondial. Do
vadă stau numeroasele titluri mondiale, euro
pene si olimpice, succesele de prestigiu cu
cerite de sportivii noștri in zeci si sute de 
întreceri internaționale. Au fost posibile aces
te realizări prin asigurarea unei largi baze 
pentru sportul de masă, inaugurarea marii 
competiții sportive naționale „Daciada", ini
țiată de însuși președintele țării, prin grija cu 
adevărat părintească cu care tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășa Elena Ceaușescu i-au 
îmbrățișat dintotdeauna pe sportivii patriei
noarixe. O mărturie elocventă a acestui ales 
sentiment venit din partea conducerii de
partid si de stat o constituie uriașa salbă de 
stadioane săli de
aKrement puse la
numentaie edifici 
nou al orașelor.
sănătate si 
si Plenară a

• In preajma unei mari ctitorii, un minunat dar tăcut copiilor

GRADE !
-otehere.'e" lor

Rădules-

lui. 
motoc 
Metal 
Voinț 
ca și
desfăs 
de 16' 
Startu
10 (J

a jocului.
făptura lor 
aparte, ca 
vară însorită sau, 

să intrăm puțin in dome-

VACANȚA ACTIVA. CHIAR LA 35 DE
• La Clubul sportiv din Rm- Vucec, prsUsori-anaenon oi con

tinuă munca in

CINCI OCHIURI ALBASTRE D

PARCUL COPIILOR DINPESCUIT SPORTIV Pe Stadionul Metalul

SE REIA, ASTAZI, CAMPIONI

OAMENI DE SPORT
(Urmare din oao I)

punct 
mai 
din

fn gene- 
activează 
țării, cu- 
supremi,

OAMENI DE BINE,

In plin sezon estival, cele au 
multe unitdti de tnvdjdminr. 
țelegind să calorifice cir 
judicios bezele sportive de 
dispun (sau pe care ra sece,) 
organizează diverse acțiuni ăt î- 
nițiere a copiilor ri ttserer 
sau compe.ițu sub genenadl 
dadei. Clubul sportiv peoter 
Rm. Viicea se înscrie printre ce
le care — fncd din prtmete 
ale vacanței mari — au. îw 
rat centr __ I
și sute de partid 
calitate sau 
cunoscuți. 
convins c 
și fn zilele 
registrează ;

Concret ;

de vacanță ca
eziți, <Sa i<>- 

i veniți la rude fi 
Este, cum ne-am 

vacanță activă. chiar 
ci nd termometrul ia- 

35 de grade !—
pe fostul stadion «X 

Hidroeneroiei, acum al clubului, 
amatorii de fotbal lucrează sub 
indrumarea prof. Emi] Ciulei. 
Unii — începătorii — ifi trec 
normele de îndemlnare, alții iau 
parte la „Cupa vacanței*, com
petiție care se va încheia aproa
pe de... primul clinchet de clopoțel al noului an școlar. Ct-. 
doi apreciati antrenori de tens 
de masă, Traian Ancuta vi E 
gen Popescu, tfi formează, 
rind ul lor, viitori jucători 
sala din incinta Liceului de 
strucții. ti ajută dțtva f 
tori voluntari, printre 
Ana Ciobăneau fi Ion 
Cu tom doresc ca cceartă 
creație a anului da
să fie un prilej de a descoperi 
noi elemente pentru performan
ță. Așa cum t-a intim plat. eu 
ani in urmă, cu Maria Albert 
cea mai reprezentativă 
a secției.

fn sala de club se 
șahiștii, elevtt prof. C.______
cu. Desf Hn după o suită de 
turnee, printre care fi festivalul 
de la Cădi lata (acolo unde «a 
elev al clubului, C. Rădulescu
II, a terminat la egalitate cu li
derul open-ului international,
iugoslavul S. Radoslajewsci), to-

Două dintre etapele actualului 
Campionat Național de pescuit 
sportiv cu muște artificiale s-au 
desfășurat în județul Maramu
reș. Primul concurs contînd 
pentru campionat și dotat cu 
„Cupa Firiza« a reunit — pe 
distanța a 3,2 km curs de apă, 
între păstrăvăriile Pistruia și 
Valea Neagră — 31 de partici
pant din Bihor, Brașov, Cluj, 
Harghita, Marmureș, Mureș și 
municipiul București. După dis
putarea celor două manșe, pe 
podium au urcat : 1. Galafteon
Cotta. 2, Cornel Câlția (ambii 
din Mureș), 3. Vasile Pașcâ 
(Maramureș). în etapa următor 
re a avut loc un concurs Ine
dit, „Trofeul Mogoșa", primul 
de acest fel pe lac cu muscă 
artificială. Ordinea în clasament : 
1. Mihai Pui (Harghita), 2. Le- 
ontin Pescaru (Bihor), 3. Galaf
teon Cotta. (Andrei CRIȘAN, 
coresp.).

C<r.iz-. t 
dubitei 
tzre ta 
Edveenn

biciclete, apoi labirintul ca 
oglinzi, din nou cu elemente 
imprevizibile pentru foarte ti
nerii oaspeți ai orașului.

Urmează, după aceea, grupul 
de terenuri pentru activități 
sportive propriu-zise (cele pre
zentate pînă acum fiind de 
domeniul distractivului), pen
tru tenis de cîmp și tenis de 
masă, pentru minipopice si 
minigolf. Nu lipsesc — se În
țelege — nici spatiile pentru 
jocul de șah. specialitatea (și 
vocația, desigur) a celor mai 
mulți dintre micii vizitatori.

Ing. Romeo Popa ne asigură 
că „există modalități de a 
răspunde gusturilor tuturor 
copiilor. Știm că cei mai miei 
șahiști abia au împlinit 10 ani.

sport, baze sportive și de 
dispoziția tineretului, mo

re înfrumusețează chipul 
adevărate laboratoare dc 

e. de dezvoltare armonioasă 
terilor din țara noastră.

Imaginați-vă în timp ce citiți 
aceste rânduri, zeci șl zeci de 
grupuri de copii. '
virstele. copii pe 
se citește decît o 
aceea 
care 
mână 
zi de 
vreți . _ .
njul metaforei, o lumină ca de 
rouă. Coboară din tramvaiele și 
mașinile care opresc In stația 
Orîngași sau ies din cele două 
guri ale metroului și se îndreap
tă grăbiți, atrași de-o irezistibi
lă cheu are, spre cele cinci ba
zine ah ștrandului Dîmbovița, 
unde ii așteaptă joaca, năzbîtiile, 
zbenguiala, chiotele și alergătura.

Peluzele de iarbă, plaja dc 
nisr.p șl, firește, dușurile, aliate 
in imediata apropiere a bazine
lor. nc fac sl credem, așa cum 
sînt ele, înțesate de copil, dar 
și de oameni maturi, că ne a- 
flăm in preajma unud Imens fur-, 
necar. Cit despre bazine,

UN FESTIVAL NATIONAL
• imuotori ți ortdii/otori. pâsionâfii

rnecete tarii din Sj- 
SâLai. ±3 Bazâu si Hunedoara, 

n: Si Caral-Serertn. A fost un

Copii de toate 
fața cărora nu 
singură grijă : 
Drept pentru 
iradiază o lu

de început de 
dacă

care două au dimensiuni „olim
pice", un ai treilea este ceva 
mai mic. Iar alte două sint des
tinate, prin adînclmea apei, nu
mai copiilor preșcolarii, altceva 
mu putem spune decît că au o 
apă limpede, noate cea mal cu
rată am toate bazinele din Ca
pitală, care se schimbă cu re
gularitate. Varul Claras, folosit 
pentru puirif .cafea apes, dar ți 
pereții bazlineior puternic vopsiți 
in albastru, fac o impresie bună, 
sănătoasă, jovială, mereu proas
pătă, veselă, da adevărată va
canță.

E foarte frumos și plăcut la 
ștrandul Dîmbovița, unde sînt 
citeva chioșcuri cu răcoritoare, 
dar parcă ar fi nevoie și de u- 
nul cu produse de patiserie, unde 
sini citeva mese de tenis, dar 
de ce n-ar ii șl cîteva de șah, 

nde este un chioșc de ziare, 
dar ce bine i-ar sta șl unui 
stand de cărți. Și, pentru câ 
parcul ștrandului este, lntr-a- 
devăr, uriaș, de ce, la o adică,

ortistica se înscrie curent intre acțiunile sportive 
auuă din cadrul competiț.ei naționale Daciada

Foto: Aurel D. NEAGU

AL ȘAHULUI SĂTESC
sportului din Poșicnii Oltului

organizatori, o mină de entuziaști aflați 
in jurul profesorului de limba română 
Nicolae Bădiță, sprijiniți de conducerea 
consiliului 
(de care 
CJJLF.S. 
litate.

Acum. 1 
sădesc a 
o întrecere care si-a creat 
un inceput de tradiție. Cunoscută peste 
tot in tară, competiția se bucură de
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participarea a 
începători la spor 
superioară. Anul 
printre oaspeții 
marea maestră int 
TeodOTescu, 
acum „Ia 
pabilă să 
la sportul 
elemente 
manță", 
apreciata sportivă. 
Oltului s-au 
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de categoria 
certitudine.
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TIMISOARAd
Ii se va oferi micilor oaspeți 
de peste hotare, sîntem, in- 
tr-adevâr. încredințați că si in 
aoeastă privință, a destinderii 
m..-;eaiiișulor prin odihnă 

activă gospodarii Timișoarei au 
făcut totul pentru ca benefi
ciari; — citeva sute — să se 
bucure din plin, să se întoar
că in țările lor cu amintiri 
dintre cele mai frumoase des
pre marele si primitorul oraș 
românesc.

Astăzi, pe Stadionul Metalul 
din Capitală, se inaugurează 
un nou sezon de dirt-track. Iu
bitorii „virajelor periculoase" 
pe două roți vor avea prilejul 
să-i revadă pe cei mai îndemî- 
natici alergători ai țării, com- 
ponenți ai unor cluburi cu tra
diție în aoest sport al curaju-

" ■ Consiliul Municipal București pentru Educație Fizică și Sport, 
,, Împreună cu Cabinetul municipal pentru activitatea ideologică 
- ■ și politico-educativă, organizează joi 21 iulie a.c., în cadrul 
'. programului de pregătire politico-ideologlcă lunară a cadrelor 
«. din asociațiile sportive, din cluburi și consilii sportive locale, 
’; expunerea-dezbatere, în pregătirea Plenarei C.C. al P.C.R. s 
. ► „Concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său
■ ■ general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind dezvoltarea șl a- 
.» firmarea plenară a spiritului militant, revoluționar, în actlvi-
■ ■ tatea politico-ideologică șl cultural-educativă. Tezele din apri- 
.. Me, program de muncă șl luptă al întregului partid, al între-
■ - gulul popor".
«' în cadrul activității organizate, care va avea loc la sediul 
.. Cabinetului municipal din str. Povernei nr. 6, începînd eu ore- 
' ■ le 12,00, vor lua cuvîntul tovarăși din conducerea Cabinetului 
.. municipal, activiști al mișcării sportive din Capitală.

peste 20 000 de membri susțr 
nători. fiind din acest 
de vedere una din cele 
mari asociații sportive 
țară. Sportivii celor 9 secții de 
performanță, Îndeosebi șahiștii, 
motocicliștii, voleibalistele, . 
handbalistele și, nu în ultimul 
rind, alpinistele, sînt 
ral cunoscuți, fie că 
în primele divizii ale 
cerind adeseori laurii 
fie că se numără printre pro
tagoniștii altor divizii. Interlo
cutoarea noastră ne-a oferit în 
acest sens o sumedenie de in
formații privind sucoesele 
sportului de performanță, neo- 
mițînd nici amplele acțiuni 
sportive cu caracter de masă. 
Le-am notat cu atenție și le 
vom folosi, firește, la timpul 
potrivit. Dar am rugat-o să ne 
vorbească mai ales despre omul

de bine, despre omul de sport, 
despre sufletistul acestei mari 
asociații. „Și pe vremea in care 
am inceput cu activitatea la a- 
ceastâ asociație, avea să ni se 
destăinuie Ileana Iliescu, erau 
mulfi oamenii care abia așteptau 
să dea o mină de ajutor, să fie 
folositori cu ceva mișcării spor
tive. Acum ar trebui să 
facem ceva pentru a reînchega 
acea mare familie dc sufletiști 
de care asociația noastră are 
nevoie mai mult ca oricind. 
Să sperăm că exemplul unor 
oameni ca Werner Paulescu, 
de pildă, lăcătuș mecanic la 
Depoul Militari, care a mobili
zat întreg colectivul la amena
jarea unor terenuri de volei, 
handbal și tenis, va fi urmat 
și de alții, in alte unități ale 
I.T.B.-ului. Intre sufletiști l-aș 
aminti și pe inginerul Florin 
Georgescu, directorul Uzinei 
de Reparații „Atelierele Cen-

trale", sau, mai pe scurt, 
U.R.A.C., care iubește handba
lul. alături de el aflindu-se, ca 
pasionat al handbalului, și 
maistrul mecanic Ilie Olteanu, 
care mai este, in plus, și un 
împătimit al sportului de masă. 
De altfel, la U.R.A.C. s-a con
stituit, sau, dacă vreți, se con
tinuă tradiția omului de bine, 
a omului de sport, a sufletis
tului. Doi oameni de bază pen
tru motociciism și karting sînt 
Inginerul Adrian Stama și me
canicul Constantin Drăghieca- 
nu, egalați în pasiunea lor de 
maistrul Augustin Bulf, de la 
autobaza Titan. Tot la 
Titan lucrează si. maistrul 
Gheorghe Coruț, care ne spri
jină la fotbal și în sportul de 
masă, un alt iubitor al activi
tății sportive fiind și mecani
cul Nicotae Drăguș. Doi sufle- 
tiști sînt și economiștii Eugen 
Roșea, pentru tenis, și Lucian 
Ghiță, pentru sporturile tehni- 
co-aplicative. amîndoi din ca
drul Serviciului Comercial. Ar
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♦ I Sîmbătă, start în a doua ediție a „Cupei Steaua"
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ECHIPELE DEN BOSCH S! RACING-JET 
AU SOSIT ÎN CAPITALA

Divizionarele A la ora bilanțului • Fotbaliștii de la Partizan Belgrad sint așteptați astăzi
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Dialogul nostru cu Stelian 

Anghel, vicepreședintele clubu
lui Politehnica Timișoara. a 
avut loc imediat după ultimul 
meci al campionatului, cel cu 
Steaua, pierdut de echipa fa
nion a Banatului cu 0—2. re
trogradarea ei devenind, 
fel, fapt împlinit.

— înfrângerea e dureroasă, 
toți cei din preajma echipei o 
suportă greu. Dar o discuție 
despre cauzele eșecului este 
absolut necesară. Azi, miine, 
peste o zi sau două...

— Mai bine azi, acum,

FOARTE SCURT ii

ast-

Ia

— S-au întîmplat mai multe 
lucruri. In primul rînd. eu 
cred că în mintea unor jucă
tori s-a cuibărit gindul că 
„nu vor mai fi probleme", din 
moment ce acasă aveam doar 
un presupus meci foarte greu, 
cel cu Steaua, și acela tocmai 
în ultima etapă. O gravă eroa
re în „calcule", pe care atît 
noi. conducătorii echipei, cît și 
antrenorii ei, ne-am străduit 
s-o demonstrăm ca fiind... 
eroare. Și încă una foarte 
gravă. O a doua greșeală fă
cută în perioada pregătitoare a

16. ..POLI" TIMIȘOARA 34 10 6 18 35-53 26
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k, bineînțeles, 
[la Steaua și 
preș ti, I.P.A. și 
L Petrolul Ian- 
p. Sistemul de 
ncursului va fi 
lîn 20 de manșe 
li date la ora 
7,30 (seniori).
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• Puncte realizate pe teren propriu : 23 (a pierdut cîte 2 p 
la Corvinul, Oțelul, Petrolul și Steaua, cîte 1 p la Victoria, 
A.S.A. Tg. Mureș șl Sportul Studențesc) ; puncte obținute in 
deplasare : 3 (cîte 1 p Ia Petrolul, Sportul Studențesc și C.S.M. Suceava).
• Golgeterii echipei : Oloșutean 7 goluri ; C. Varga 6 (4 din 

11 m) ; Bozeșan II 5 ; Neagu, Vlătănescu — cîte 3 ; China, Bo
baru, Banu, Pascu (1 din 11 m) — cîte 2 ; Ad. Manea, Ucu, 
Vușcan — cîte 1.

S Jucători folosiți : 30 — Oancea, C. Varga — cîte 33 de me
ciuri ; Pascu, Crăciun — cîte 31 ; Ad. Manea 30 ; Neagu 29 ; 
Bozeșan II 24 ; China 23 ; Oloșutean 21 ; Bobaru 20 ; Almășan, 
Vlătănescu — cîte 18 : Moise, Ilcu — cîte 17 : Banu 15 ; Vuș
can 14 : Stoîcov 12 ; Șunda 11 ; lonut 9 ; Dudaș I ; Vlalcu 7 ; 
Andreaș 5 ; Lehmann. Roșea, Sima — cîte 2 ; Foaie, S. Ungu- 
reanu, Tanasoglu, Drăghici, Stăncută — cîte 1.O Media notelor echipei : 6,17.

«ș Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de jo
curi) : 1. Bozeșan TI 6.58. 2. C. Varga 6,54, 3. Oancea 6,51.
• Cartonașe galbene : 26 (8 suspendări) — 13 lucătorl (cele 

mai multe : Ad. Manea 5).
Cartonașe roșii : Moise (în et. a XXXI-a).

• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m. toate transformate 
(C. Varga 4, Pascu 1) ; a fost sancționată cu 6 penaltyuri ; 4 
transformate. 2 ratate.• A expediat 393 de șuturi (286 ..acasă". 107 în deplasare), 
din care 166 pe poartă (123 „acasă". 43 în deplasare).

cald... Puneți-mi 
am să vă răspund 
sincer.

— S-o luăm de

întrebările, 
cît pot de

la început. 
Cum a fost după promovare, în 
vara trecută ?

— Frumos, ca după orice iz- 
bîndă. Numai că marșul trium
fal din „B“ ne-a făcut pe 
multi să considerăm că nici 
în ,.A“ nu va fi prea greu. 
Atuul principal al echipei era 
tinerețea ei. Adică îi aveam 
pe Varga. Crăciun. Stoicov, 
Bozeșan II. Bobaru. Oloșutean, 
China, Ilcu, Pascu. Consideram 
că această tinerețe dorește să 
lupte, să se zbată, să se afir
me. Că așa este normal. Dar 
campionatul l-am început... a- 
normal. Cu teamă. Ezitant. 
Fără vigoare. Mai dornici de 
(re)afirmare au fost Oancea și 
Manea, care nu mai sint asa 
tineri. Treptat. însă, corabia 
noastră nu s-a mai balansat 
pe valurile campionatului, a 
cîștigat cîteva meciuri foarte 
grele (cu Univ. Craiova și 
Dinamo) și a recuperat la_ Plo
iești și București 
punctele pierdute 
propriu...

— Incit „Poli" a 
rul pe locul 8, cu 0 
cu un golaveraj ____ ____
(21—21) și pe primul loc in 
clasamentul „fair-play“-ului. Ce 
s-a întîmplat în iarnă, din 
moment ce startul in retur a 
fost dezastruos î

(în Regie) 
pe teren

terminat tu
ia „adevăr", 

acceptabil

fost angajarea unor meciuri de 
verificare numai cu diviziona
re B, oare, în general, practică 
un fotbal tare. Aceste echipe 
au vrut să arate că sînt la 
fel de bune ca „Poli". cea 
care le învinsese în campiona
tul repromovării. Si. pe lîngă 
faptul că ne-au si bătut (dar 
asta nu conta), ne-au acciden
tat foarte mulți jucători (ceea 
ce. s-a văzut clar, a _ contat 
enorm). Așa se face că, rînd 
pe rînd, au părăsit procesul de 
pregătire Bozeșan II. Oancea. 
Oloșutean, Ilcu, Pascu. Varga, 
Neagu. Doi dintre ei, Oloșu
tean și Dcu. au fost chiar ope
rați de menise. Ultimul n-a 
mai jucat nici un med în 
retur ! Nu-i deloc exagerat, 
ded, atunci cind afirm că. in 
primăvară, meci de meci, ne-au 
lipsit 4—5 titulari. Și au venit 
înfrîngerile neașteptate, 
cu Otelul, Corvinul si. 
ales. Petrolul, toate pe 
propriu, după care au 
unele stări conflict oale 
drul lotului. între jucători si 
antrenori, Pascu, Vlătănescu 
și Moise fiind înlăturați pînă 
la sfîrsitul campionatului, dar 
situația nu a mai putut fi re
dresată deși la Suceava, unde 
am jucat bine, se putea cîș- 
tiga.

— Există, printre cauzele re
trogradării, si unele din afara 
echipei, a clubului timișo
rean ?

— Nu. cine pune asa proble
ma. o pune greșit. Noi am re
trogradat pe .jnina noastră". 
Am cedat, acasă, trei puncte 
foarte mari unor echipe impli
cate in această luptă. Petrolul 
și Sportul Studențesc. Ni
meni. dar absolut nimeni, nu 
ne-a împiedicat să clștigăm 
aceste partide, deși se poate 
invoca un penalty neacordat 
în întîlnirea cu Petrolul. Cu 
toate acestea, o spun cu mi
na pe inimă, locul nostru era 
în „A", existînd echipe mult 
mai slabe care au rămas pe 
scena primei divizii. Șl pentru 
că Timișoara, publicul nostru, 
merită echipă în prima cate
gorie, „Poli" trebuie să revină 
foarte repede și va face tot 
posibilul să revină...

De la meciul cu Steaua, din 
ultima etapă a campionatului, 
a trecut o lună. Ce s-a mai 
întîmplat de atunci la „Poli" ? 
Ne răspunde tot Stelian An- 
ghel, vicepreședintele clubului 
de pe Bega.

— In sport. mai ales în 
sport, drumul nu e pavat nu- 

. mai cu succese. Apar și 
eșecurile, și din ele trebuie să 
înveți să-ți păstrezi lucidita
tea. Așa că am început să ne 
strângem iar rândurile, pentru 
a o lua de la capăt. Din ve
chiul lot n-a plecat nimeni. 
Noi. deocamdată. sînt doar 
antrenorii : Constantin Radu
lescu (principal) si loan Buzo- 
ianu (secund), care-i înlocuiesc 
pe Ion V. Ionescu și Dan Păl- 
tinisan. Iar pregătirile le în
cepem tot la Poiana Mărului. 
Si sperăm, așa cum spuneam 
și după meciul cu Steaua, ca... 
popasul nostru în Divizia B 
să fie foarte scurt.

Laurențiu DUMITRESCU

• Antrenorul Jusufi șl elevii 
internațional

Asa cum s-a mai scris, îi 
revine, iată, din nou forma
ției noastre campioane sarci
na de a inaugura seria jocu
rilor internaționale în sezonul 
competițional 1988—89, orga

nizing, sîmbătă si duminică, 
pe stadionul „23 August" din 
Capitală, cea de a doua edi
ție a turneului dotat cu „Cu
pa Steaua" și la care, în a- 
fară de ea, mai participă re
putata echipă iugoslavă Parti
zan Belgrad, Den Bosch (O- 
landa) și Racing-Jet (Belgia).

Pe măsură ce ne apropiem 
de ziua de deschidere a com
petiției. noi vești ne parvin 
de la organizatori Am aflat, 

astfel, că două dintre echipe
le participante la acest „pa
trulater", Den Boscb și Ra- 
cing-Jet, au sosit aseară la 
București, pe calea aerului, 
urmind ca reprezentanți ai 
clubului Steaua să-i primeas
că in cursul zilei de astăzi 
pe fotbaliștii lui Partizan 
Belgrad. Deși, dintre echipe- 
le-oaspete, Partizan Belgrad 
este ultima care își va face 
apariția pe aeroportul inter
național Otopeni, „ll“-le an
trenorului Jusufi (fostul cele
bru fundaș stingă al „plavi- 
k>r“) pare cel mai grăbit cu... 
intrarea în formă.

Motivele ? Pe de o parte, 
data de începere a campiona
tului iugoslav (8 august) este 
destul de aproape, iar pe de 
altă parte Partizan Belgrad 
ține mult ca ora de start să 
o găsească la punct cu pre
gătirile în vederea disputei 

Ku marea ei rivală. Steaua Ro
șie, care, la sfîrșitul ediției 
precedente, a devansat-o în 
olasament cu un singur punct!

PAUZA MECIULUI S-A PRELUNGIT PENTRU
însemnări estivale de la cel

des-

TURNEUL INTERNATIONAL
Turneul internațional de la 

Constanța s-a încheiat cu vic
toria formației Chemie Bohlen, 
care a învins în finală pe Mo
tor Ludwig Sferde (ambele din 
R.D.G.), după scorul de 1—1 
(1—1) și 12—10 în urma lovi
turilor de la 11 m.

ADMINISTRAȚIA DE

cele 
mai 

teren 
apărut 
în ca-

DE LA CONSTANȚA
Pentru locurile 3 și 4 s-au 

îhtîlnit Metalul Mangalia și 
F. C. Constanța. S-au impus 
fotbaliștii de la Metalul cu sco
rul de 6—5 la penaltyUri. La 
sfîrșitul jocului, scorul a fost 
egal, 2—2 (1—0). (C. POPA,
coresp.).

Poarta stadionului era 
chisâ...

In tribuna cea mică (a 
ua), la umbra unor plopi înalți 
(pentru că era încă foarte 
cald, deși acele ceasului ară
tau ora 18), un grup de vreo 
20 de spectatori (probabil cei 
mai mari pasionați ai fotbalului 
din orașul de pe Olt) urmărea 
cu atenție ceea ce se intimpla 
pe g3zon. Pe o jumătate de 
teren, antrenorul Dumitru Po
pa lucra ou juniorii republi
cani, 26 de jucători. Pe cealal
tă jumătate, profesorul de a- 
tietism Costel Batir se ocupa 
de alți șase jucători.

— Profesor de atletism ?, îl 
întrebăm pe cel care ne înso
țește, prof. Valeriu Enăchescu, 
șeful Centrului de copii și ju
niori Viitorul Drăgășani, pen
tru că la Drăgășani ne aflam, 
pe baza sportivă a asociației 
divizionare C.

— Da, profesor de atletism. 
Iar aceștia sînt juniorii noștri 
cei mai buni, cei selecționați 
în centrele olimpice și la lotul 
național. Cu ei lucrăm diferen
țiat, în vederea îmbunătățirii 
unora dintre însușirile cu care 
sînit dotați, iar profesorii noș
tri de ia secția de atletism a 
clubului școlar ne ajută cu tra
gere de inimă. De altfel, nu 
cred că spun o noutate, îu 
condițiile dezvoltării actuale a 
fotbalului, profesorul de atle
tism devine indispensabil unei 
pepiniere de fotbal. Și noi, 
aici, la Drăgășani, dorim să ne

do-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
EXTRASE LA 

PRONOEXPKES 
Extrage- 

34. Extra- 
17 23 27. 
cîștiguri : 
44.877 lei 

1.

_____ __  _______  de 
loc în R.D.G. și diferența în. .. . . . a 

: cat. 4 : 45,00 a 976 lei ; 
66,25 a 663 lei ; cat. 6 : 
100 lei; cat. 1 : 6.100,25 a

NUMERELE 
TRAGEREA 
DIN 20 IULIE 1988. 
rea I : 13 45 5 39 36 
gerea aii-a: 29 35 8 
Fondul total de 
566.910 lei, din care 
report la categoria

CtSTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 10 IULIE 1988. FAZA I : 
cate’g. t : 3 variante 100% a
29.290 lei și 4 variante 25% a 
7.323 lei ; cat. 2 : 1 variantă 100% 
a 15.97'. lei în cadrul căreia o 
excursie de 2 locuri în R.D.G. și 
diferența în numerar și 7 vari
ante 25% a 3.994 lei ; cat. 3 : 4 
variante 100% a 5.858 lei, în ca-

drul cărora cîte o excursie 
1 __ __  _____ „î -----'
numerar și 14 variante 25% 
1.465 lei ’ ' ---- —
cat. 5 *: 
419,75 a 
40 ’el.

FAZA ______ ______ _
riantă 100% a 31.217 lei, în 
drul căreia o excursie de 2 lo
curi în R.D.G. șl diferența în 
numerar si 2 variante 25% a 
7.804 lei ; eat. C : 9,00 a 2.601 
lei ; cat. D : 40,25 a 582 lei ; cat. 
E : 111,75 a 100 lei ; cat. F : 
3.053,50 a 40 lei.

Participantul CHIRILA GHEOR- 
GHE din Bacău a cîștigat 
FAZA a n-a — categoria B, 
ma de 31.217 lei, în cadrul 
reia o excursie de 2 locuri

la 
su- 
că- 

în

Iții, la al doilea turneu 
al sezonului

De altfel, trebuie spus, 
Partizan Belgrad deține la 
capitolul pregătiri un plus 
față de celelalte concurente 
prezente la „Cupa Steaua". 
Recent. echipa iugoslavă a 
participat la un turneu orga
nizat pe stadionul „Parc des 
Princes- din Paris, unde a 
susținut două meciuri înche
iate cu următoarele rezulta
te : 0—2 cu Montpellier și 
2—0 cu formația elvețiană 
Servette Geneva.

Așadar, cu o înfringere și 
o victorie (la același scor) a 
încheiat Partizan Belgrad a- 
ceastâ primă luare de contact 
cu noul sezon și cu prilejul 
căreia antrenorul Jusufi și-a 
verificat un lot de jucători 
remaniat.

Au plecat de la Partizan 
Beigrad mijlocașii Kataneț și 
Radakovici, ambii internațio
nali. au sosit, in schimb, por
tarul Omerovici (jucătorul re
venit la echipă după o perina- 
dă de absență), Brnovici și Mi- 
loevici, ultimul fiind o mare 
speranță a fotbalului iugoslav, 
recrutat de Partizan Belgrad 
ide la Steaua Roșie.

Apropo de lotul lui Partizan 
Beigrad, care efectuează de
plasarea la București, antreno
rul Jusufi îi anunță și pe cei 
doi jucători chinezi, Liu și Gia, 
ambii internaționali, care au 
evoluat în formația iugoslavă 
și în campionatul trecut.

Noi vești, însă, despre Par
tizan Belgrad, ca și — mal a- 
les — despre Den Boscb și Ra
cing Jet, vă vom oferi în nu- 
mereie noastre viitoare. în a- 
celași timp, se înțelege, cu in
formațiile „la zi“ privind echi
pa noastră campioană, Steaua.

CITEVA DRIBLINGURI
mai tlnăr centru de copii și juniori din țară. Viitorul Drăgășani

R.D.G. și diferența în numerar, 
e Astăz' este ULTIMA ZI pen

tru a vă juca biletele cu nume
rele favorite la tragerea obișnu
ită LOTO care va avea loc inli
ne. vineri 22 iulie !
• Așa după cum am mal a- 

nunțat, „capul de afiș" al aces
tei săntămîni îl constituie TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 
ce va avea loc duminică, 24 iu
lie. aceasta fiind și ULTIMA 
ACȚIUNE CU CARACTER A- 
PARTE a lunii lui cuptor. Atît 
prin atractiva formulă tehnică, 
precum șl avantajele acordate — 
autoturisme, mari sume de ‘ 
și excursii peste hotare — 
gerea resn^ctivă întrunește, 
fiecare dată, sufragiile 
mari mase de participant!.

desfășurăm în 
tatea, în cît să_ ______
în curând despre orașul 
așa cum se vorbește despre 
Tîmăveni, care a dat fotbalu
lui românesc atiția jucători de 
valoare—

Afirmații fără acoperire ale 
celui care a lucrat cu eficiență 
remarcabilă la Rm. Vîlcea (5 
ani) și F.C. Olt (3 ani) și care 
a revenit acasă, in orașul său 
natal, pentru a pune bazele, u- 
nei pepiniere veritabile 7 Nici
decum. Și iată doar cîteva ar
gumente.

Unul este cel relevat chiar 
la începutul acestor rîndi’ri i 
MUNCA NON-STOP, în aceas
tă vacanță de vară toridă, 
MUNCA DIFERENȚIATA CU 
TALENTELE NOMINALIZATE, 
fără de care nu mai este pa
sibilă ascensiunea acestora. 
Iar C S.Ș. Viitorul Drăgășani 
are, de acum, patru jacăt/ri 
care-și vor continua pregătirea 
la centrele olimpice : doi la 
Craiova (fundașul stingă Ma
rius Tudor și mijlocașul Sorin 
Radu), doi la Pitești (Înainta
șul Marius Mîțoc și fundașul 
țstînga Marcel Sticlaru). în 
plus, și ceea ce este mai im
portant, portarul Daniel Stan- 
ciu a devenit component al lo
tului național 1991, libero-ul 
Narcis Enăchescu a fost inclus 
tu lotul lărgit la aceeași cate
gorie de vîrstă. Iar mijlocașul 
Petre Ciornei este nominalizat 
pentru selecționata ’93. Nu sînt 
singurele talente ale celui mai 
tînar centru de copii și juniori 
dm țară, înființat la 1 august 
1987. dar ele sînt vîrfurile. Și 
fiecare din cei trei antrenori 
(V. Enăchescu, D. Popa, M. 
Roman) poate recomanda incă 
patru-clnci din fiecare grupă. 
Dar, degeaba sint talente, dacă 
nu există dragoste pentru ele. 
Și Ia Drăgășani a început să 
existe multă, multă atenție 
pentru acești copii dotați pen
tru fotbal. Există, mai întîi, 
sprijinul eficient al organelor 
Locale, al lui Marin Răduț, un

așa fel 
se poată

activi- 
vorbi 
nostru

om care găsește timp și pen
tru fotbal, pentru că iubește 
enorm sportul. Există preocu
parea profesorilor de educație 
fizică, dispuși să pună umărul 
la dezvoltarea celei mai tinere 
pepiniere. Există o bază spor
tivă adecvată (2 terenuri gazo- 
nate unul de bitum, o sală 
modernă). Există o organizare 
corespunzătoare (comitet de 
părinți foarte activ — pre
ședinte N. Bica) și o conducere 
de asociație receptivă la ceea 
ce se dorește să devină cen
trul de copii și juniori (direc
torul clubului școlar — Gh. Ni- 
colacscu, vicepreședintele aso
ciației — Vlad Lovin). Și exis
tă ceea ce ar trebui să existe 
peste tot acolo unde funcțio
nează pepinierele fotbalului 5 
un continuu neastimpăr al an
trenorilor, dornici să vadă cum 
au făcut și cum fac alții, ne
mulțumiți cu puțin, așa cum 
este piof. V. Enăchescu. „Nu
mai in acest an am organizat 
opt turnee do minifotbal, am 
invitat pe toți vecinii noștri 
și-i vom invita și în continua
re. Facem selecții și preselecții.
Avem chiar o grupă mică, de 
6—7 ani, în care se află un 
puști, Răzvan Pav-elescu, un 
talent ieșit din comun. Răzvan 
‘Pavelescu are 6 ani, vă 
să-i notați numele, c-o să 
scrieți despre el...".

L-am notat. De două 
Pentru că, se povestește
Drăgășani, in pauza meciului 
de „C“ Viitorul — Automatica 
Alexandria au intrat să joace 
două echipe de copii, iar Răz
van, cu 4—5 ani mai mic de- 
cit ceilalți, a început să dri
bleze, să paseze, să șuteze, să 
facă stopuri impecabile, incit 
tribunele au solicitat în cor : 
„Lâsați-i să joace !“ Și arbitrii, 
șl seniorii celor două echipe 
au devenit... spectatori, înregis- 
trîndu-se, probabili, cea mai 
lungă pauză la un med de Di
vizia C de la noi...

rog 
mai

ori. 
in

D. LAURENȚIU

bani 
tra

de 
unei

« PRIMUL JOC DE VERIFI
CARE AU CRAIOVENILOR. Afla
tă în perioada de pregătire pe 
meleagurile brașovene, divizio
nara A Universitatea Craiova 
susține astăzi primul ei Joc de

vari'ficare al sezonului, intîlnind 
formația Metrom. Partida va a- 
vea loc pe stadionul echipei 
brașovene, de la ora 17. (C.
GRUIA — coresp.).



CĂLĂREȚUL MIRCEA NEAGU

ÎNVINGĂTOR LA ISTANBUL

HANDBALISTELE ROMANE VICTORIOASE
VARȘOVIA, 20 (Agcrpres). 

în prima zi a turneului inter
național feminin de handbal, 
.pentru tineret de la Biclsko 
Biala (Polonia). selecționata 
României a întrecut cu scorul

d-ede 24—22 (14—11) echipa 
junioare a Poloniei.

într-un alt meci, reprezenta
tiva U.R.S.S. a dispus cu 28—22 
(12—11) de formația Bulgariei.

în Turul Franței

Călăreții noștri Mircea Nea
gu. Radu Ilioi. însoțiți de an
trenorul Dumitru Hering. au 
participat la Concursul Inter
național 
care au 
tivi din 
Turcia, 
au avut 
tare, numărîndu-se. în fiecare 
probă, printre fruntașii com
petiției : probă de 1.18 ml — 
1. M. Neagu cu Vanadiu ; pro
bă de 1,40 m II — 2. R. Ilioi 
cu Borneo ; probă in 2 faze —

de la Istanbul. la 
mai luat parte spor- 
IugosLavla. Siria si 

Reprezentanții noștri 
o frumoasă com por-

2. R. Ihoi cu Solar. 4. R Cioi 
cu Borneo : Marele Premiu —
3. R. Ilioi cu Borneo. 6. M. 
Neagu cu Begu : staretă —
4. R. Ilioi cu Fiat Lux și M. 
Neagu cu Vanadiu. In conti
nuare. călăreții noștri vor lua 
Darie la concursul de la An
kara.

VICTORII ALE RUTIERILOR OLANDEZ!
(Acerpres). — 
Turului ciclist

PARIS. »
Etapa a 16-a a
al Frântei, desfășurată oe tra
seul Tarbes—Pau (38 km), a 
revenit rutierului olandez Van

BASCHETUL JUVENIL
(Urmare lin Pio I)

20 (Agerpres). — 
floretă 
italian

ROMA. _____
Concursul feminin de 
desfășurat în orașul _.. 
Como a fost cîștigat de scri- 
mera sovietică Olga Voșceaki- 
na care a întrecut-o în finală 
cu 8—1 pe vest-germana Zita 
Funkenhauser. în sferturile de 
finală Voșceakina a cîștigat cu 
8—2 la românca Elisabeta Tu- 
fan. iar în semifinale a dis
pus cu 8—5 de Spenato (Franța)

sute de aruncări la coș, de 
cele mai multe ori in condiții 
rit mai apropiate de joc, eu 
«adversari- (bineînțeles. tot 
membri ai lotului) cărora li se 
solicită să fie apărători eit mai 
bătăioși in faza respectivă De
sigur, apărarea — indiferent de 
sistemul folosit — constituie a 
preocupare prezentă la fiecare 
antrenament însutinda w ea 
fiecare jucător să fie conștient 
de importanta acertni cnaâanl 
al baschetului*.

Selecționata pectm Bakar.:- 
adă va fi forsatâ — 
rul Ix ie 14 j-jdvtr.

der Poel în 46:36 (medie ora
ră 48,927 km).

în etapa a 
deaux, primul 
de sosire tot 
dez Van Popper, înregistrat pe 
210 km în 4.58:03 (medie orară 
42.274 km).

Lider al clasamentului gene
ral individual este. în conti
nuare. spaniolul Pedro Delga
do. urmat de olandezul Steven 
Rooks la 4:06. Fabio Parra (Co
lumbia) la 6 minute. Bauer 
(Canada) la 7:25. Theunisse 
'Olanda) la 7:54, Herrera (Co
lumbia) la 8:08.

ATLETISM • La campionatele 
feminine ale Olandei, disputate 
la Groningen, Elly van Hulst a 
cîștigat trei probe : 800 m in
2:03,77, 1500 m 4:20,18 și 3000 m 
9:07,92. Cursa de 100 m a reve
nit sportivei Nellie Cooman, in 
11,34 • Concursul Internațional de 
decatlon de la Talence (Franța) 
s-a încheiat cu victoria francezu
lui Christian Plazlat. cu un to
tal de 8 512 puncte, urmat de 
Christian Schenk (R.D. Germană) 
8 47â puncte și canadianul Dave 
Steen S 415 puncte. In competi
ția de heptatlon pe primul loc 
s-a situat Anke Behmer (R. D. 
Germană) 6 733 puncte, 
de Chantal Reaugeant 
6 643 puncte.

secundată
(Franța)

17-a. Pau—Bor- 
a
un

trecut linia 
ciclist olan-

Marele 
(Formula

TURNEUL DE ȘAH 
DIN POLONIA

AUTOMOBILISM •
premiu mediteranean" _______
3 000). disputat pe circuitul de la 
Enna (Italia), a fost cîștigat de 
pilotul italian Pierluigi Martini, 
care, la volanul unei mașini 
„March", a realizat o medie o- 
rară de 195,035 km. Pe locul doi 
a sosit francezul Olivier Grui- 
llard („Lola").

ÎNOT • în ultima zi a cam
pionatelor unionale desfășurate la 
Moscova Inna Abramova a cîș
tigat proba feminină de 50 m li
ber cu timpul de 26.25. iar Vla
dimir Salnikov s-a situat pe pri
mul loc la 400 m liber în 3:53.12. 
Alte rezultate: masculin — 1500 m: 
Salnikov 15:21,10; 200 m mixt: Ia- 
roșciuk 2:02 16; '
spate : Natalia 
23o m fluture ; 
na 2:17,57.

feminin: 200 m 
Krupskaia 2:16,42; 
Evghenia Ojoghl-

TENIS » în 
dublu de la 
spaniol Sergio ____ ___ _
Sanchez a învins cu 4—6. 6—3, 
6—3 perechea Anders Jarryd 
(Suedia) — Michael Mortensen 
(Danemarca). • Turneul femi
nin de la Newport (Rhode Is
land) s-a încheiat cu succesul 
jucătoarei americane Lori McNeil, 
care a dispus în finală cu 6—4, 
4—6. 6—3 de compatrioata sa
Barbara Potter 0 Turneul interna
țional masculin de la Porto a 
prilejuit victoria jucătorului o- 
landez Paul Dogger, care l-a în
vins in finală cu 6—2, 3—6. 6—3 
pe compatriotul său Michiel 
Schapers • Tenismanul sovietic 
Andres Visând a terminat învin
gător in turneul de la Tampere, 
in finala căruia l-a întrecut cu 

suedezul Christer

finala probei de 
Stuttgart, cuplul 
Casai — Emilio

VARȘOVIA. 24 (Agerpres). — 
In prima rundă a turneului 
n ternational feminin de șah 

de la Nalencbowe. maestra 
română Eugenis Ghindă a cis- 
tigat cu tr.esrie negre la po
loneza Halina Jalovek. Alte 
rezultate : Sikova — Jecinska 
remiză : Leontina — Lisovskaia 
1—0 : Szalai — Kasoșvili 0—1 ; 
Jahn — Frometa. remiză.

In turneul masculin in run
da a treia maestrul român 
Daa Bârbulesea. avind oiesrie 
necre. a remizat cu polone
zul Sztmczak. în clasament 
conduce maestrul sovietic 
Bo-.tkevid cu 3 puncte, urmat 
de bulgarul Andonov 
ou nete.
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ALARMANTA

i

(Urmare din di o D

evidențiat

Ovidiu lOANIȚOA’A

CLAS 
pele de 
Crare 

escalade- 
no au pri-

seniori) care nu au reus: 
treacă baremul de ac~ ter 
concurs, drept pentru 
li s-a permis să 

și, in consecință.
CȘU « 
• P-
« p;

0 NOUĂ EIĂPĂ IN ALERGĂRILE DE VITEZĂ!

Fiecare du-ure reo-;-_.le 
mondiale ale atletismului, 
luat in parte, reprezintă o 
realizare deosebită, compara
bilă doar cu suratele sale de 
probă. înainte vreme, atunci 
clnd exista acea tabelă inter
națională de punctaj, grație 
ei se putea stabili șl o Ierar
hizare, între probe, a diferi
telor performanțe și recor
duri, chiar dacă „obiectivita
tea ‘ respectivei tabele era 
deseori pusă în discuție. A- 
cum, în atletism se operează 
eu o tabelă de punctaj vala
bilă doar pentru probele de- 
cstlor ului masculin și cele 
ale haptatlonului ieaurin, 
care nu Îngăduie o compara
re globală a tuturor rezulta
telor. De aceea. aprecierea 
ierarhizării de care vorbeam 
este un mai mult sau mal 
puțin... sentimentală.

Iată de ce, in momen-.al de

acelor la 100 m și
198C 11,51 ZJ.SS
.£&1 11^3 Z2,m
1982 1X42 2Î.»
19ta 11.06 a.i3
lîlcri 10,99 Z3.M

11,06 ZLM
19M 11,42 33.K.9C7 14.M

K.*
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ETAPA DE VARA A ALPINIADEI REPUBLICANE

succes. Pentru aceste reuși
te. formațiile menționate au 
primit maximum de pu-cte. 
in funcție de gradul de difi
cultate al traseului. După a- 
precierile comisiei de orga
nizare. avind ca purtător de 
cuvînt pe Dionjsie Colan, in... 
rolurile principale s-au tins • • ■ —
Ion 
ghe
Tiu
Ion
caș 
noi 
cu (Traian Vuia) — la tineret.

A fost o competiție de suc
ces din aproape toate punctele 
de vedere — de participare, or
ganizatoric și, evident, sportiv 
— o contribuție importantă 

avind și antrenorii Matei Schenn 
șl Dumitru Chivu (A.S.A.), 
Cornel Alexandru (Sănătatea).

. dis-
Dionisie Daro (A.S.A.). 

Scînteie (Torpedo). Gheor- 
Vizitiu (Sănătatea). Lucian 
(I.C.I.M.) — la seniori, 

Manolache și Claudiu Far- 
(ambii, Torpedo), Cristi- 
Rică (Jiul), Cornel Gales-

Valentin Garner (Torped; . 
Ghe«r«he Spălam O.C.IAU. 

-dar si arbitrii Nicnlne Cejnan.
Alexandra FI»riciniu si Nicoiae 
Călin
O notă aonrie — “"‘“rt** 

menționată auri iaataK — an 
făcut insă ecripeie Sport:-g 
Roșiori (fete șă seniori). Jiul 
Petrila. Mecanica Oradea si 
Grivița Roșie Bucureș-, 
de 
să 
in 
nu 
ze . .

' mit nici uh punct.
„Această etapă a 

cum nu se poate mai bine ca
pacitatea noastră organizator: 
că și nivelul atins de sportivii 
aflați în concurs. Dincolo însă 
de reușite aș menționa *otusi 
că ccîc cîteva acte de indisci
plină, ivite șî sancționate la 
fața locului, vor face obiectul 
discuțiilor în cadrul corn sici 
noastre, urmind a fi luate mă
surile ce se impun, astfel ca

.FOTOGRAFIE"

LA VIENA. formația Austria
. , -ta a întrecut cu 2—0 (2-0)
-ciKpa SrCdeț Sofia. i
FEDERAȚIA engleză de fotbal

a anunțat că renunță la pârtii-
am.caiă. care ar urma să

a: bă loc in toamna acestui an 
in declasare: Anglia și repre- 
MBMUva Italiei. Motivul constă 
In tapau! că forul englez de spe

cialitate nu-si poate asuma răs
punde; ca asuora comportării su- 
porteritee Insulari care ar face 
te p .a sarea in Italia. Astfel, in 
acest ar.. An gira va susține doar 
j-, mec; : cel d:n preli

minariile C.M.. cu Suedia, la 19 
octombr.e. la Londra.

AMENT. după 
iaraâ M de vară.

a si LT B *4 p 
F. G.I G.CJ- 
.anzistorul Bocu- 

tin-: ret : A-S-A. 
edo Zâr-.esti. Me
ara. Jiul Petrila. 
Timișoara. Voin

ța Sibiu — t ale 118 p: se
niori : AS-A. Brașov. Torpedo 
Zămesti. Sănătatea Deva 
I.C.I.M Brașov.

. Tg. -Mureș. Voința 
metal Cluj-Napoca — toate 46o 
P, - Viitorul Ghecrghe 1 352 p. 
Grivița Roșie București 276 p. 
Snorting Roșiori 196 p. 
Petrilâ 192 p.

Fete:
Stea- 
Bra-

I admit tamfi fotbalistice de „Euro ’88“ n-a fost — 
MM ■ — unul realizat intr-o culoare unică. Numa: 
e cert. cerul de de-asupra balonului rotund s-a mai 

fie |8 deed ne gtadhn cit de întunecos a fost el la 
«■ BoaeMal (MM* ana a Bottenlamului (1987). E și motivul 
peana aaeeț, după Încheierea turneului final, președintele 
LLZA. fl 81>r< I 111 Jacques Georges, a adoptat o poziție mai 

■ aptiaeistă. dedarind că .pe durata competiției a exis- 
Marieră de tafrăiire și prietenie, care ne permite să 
nădejde că, ia eurind. tot ceea ce se leagă de fotbal 

va reveni te • nare normala, sănătoasă".
Sigur că. repetăm, cerul s-a mai înseninat, dar a fost el, 

»: ’.impui și peste tot, curat, albastru ? Din păcate, nu, căci 
raportai poliției vest-germane — dat publicității la două zile 
după finala CX — a cuprins incă destule elemente de îngrijo
rare : 1 2M de persoane arestate, intre care, surprinzător, două 
tratau localnici ; 13» de cetățeni care au necesitat ajutor me
dical. ia care trebuie adăugați și 20 de polițiști răniți : pagube 
materiale — chiar dacă mai mult in afara stadioanelor — ci
frate la peste 25 de milioane de mărci etc. Piecînd de la fe
nomenul violenței, care s-a diminuat, dar n-a dispărut cu to- 
tuL un ziar englez și-a imagmat cum ar putea arăta finala 
C.E. din anul 2020. găzduită (ipotetic) pe Insulă : un stadion 
dintr-o localitate cit mai Izolată, înconjurat -ie un ..zid" de - 
oameni de ordine, Înarmați pină-n dinți și imbrăeați ca niște J 
cosmonauți : două echipe, trei arbitri șl zece ziariști (restul ■ 
l-ar acoperi televiziunea) sosind cu elicopterul și aterizînd dl- J 
rect pe gazon, vestiare blindate etc., etc. ■

Firește că. deși exagerată, caricaturizind chiar, „fotografia" J 
arce via e măcar alarmantă, ea avind menirea să avertizeze că ■ 
Calș& suporteri continuă să constituie o primejdie reală pentru Jl
—(’torid fotbalului. Cit timp, nota ’ reputatul sociolog britanic »1
~-.z Duz.-.ig. ■edtfatea engleză (și nu numai ea, cea capita- Xi
listă, in general) nu-și va rezolva problemele sociale grave. ■ !
'n primul rtnd șomajuL violența nu va disnărea din fotbal și " 
d‘n jurul acestuia. Ea va cunoaște, ca la „Euro ’88", perioade “ 
de remsiune. pentru a reizbucnl apoi, Ia cel dinții prilej, cu . 
-i mal multă vigoare. El merge chiar mai departe, afirmînd j 
că. ta condițiile actuale, cînd așa-zișii suporteri acționează in S! 
bande, posedind adevărate arsenale, termenul de huligan tre- ” 
brie înlocuit cu cel de gangster, iar legislația modificată in - 
consecință. S

Da cerul fotbalului s-a mai înseninat, dar nu putini sînt no- •< 
ril care amenință să-1 ’ ‘ “
pian secundar la C.E., 
rine, ne mai departe.

invadeze din nou. Altfel zis. deși pe 
problema violentei rămine și ea se cu- 
tratatâ cu maximă seriozitate.
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