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„Europenele11 de tenis de masă ale juniorilor

DOUĂ MEDALII DE ARGINT Șl UNA DE BRONZ 
PENTRU ECHIPELE ROMÂNIEI

NO VI SAD, 2 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Cea de a patra zi, șl ultima, a 
întrecerilor pe echipe din ca
drul celei de a XXXI-a ediții 
a Campionatelor Europene de 
juniori și cădeți la tenis de 
masă a fost consacrată semifi
nalelor și finalelor, reprezen
tativele de junioare, juniori și 
cadcte ale României avînd un 
program extrem de încărcat. 
Aceasta ca urmare a faptului 
că s-au aflat în dispută directă 
pentru un loc pe podium. La 
capătul unor frumoase evoluții, 
echipa de junioare (formată din 
Otilia Bădescu. Emilia Ciosu, 
Maria Bogoslov și Adrian;*  
Năstase; antrenor Viorel Fili- 
mon) și cea de juniori (Călin 
Creangă. Daniel Cioca si Ro
mulus Revisz; antrenor Gheor
ghe Bozga) s-au situat pe locul 
al doilea, obtinînd medaliile de 
argint. Cadetele Ionela Copaci 
și Georgeta Cojocaru (antre- 
noare Liana Mihuț), la prima 
lor participare la C.E., și-au 
înscris în palmares un merito
riu rezultat, cucerind medaliile 
de bronz.

Dar să punctăm acum cîteva 
dintre momentele acestei zile a 
finalelor. La ora 8,30, junioa
rele și juniorii s-au pre2entat 
la*  jocurile semifinale. Fetele 
au avut ca adversare compo
nentele echipei Ungariei. Spre 
satisfacția tuturor, au reușit să 
se impună cu 3—2, obținînd 
o victorie mult aplaudată de 
public, avînd o evoluție confor
mă cu valoarea care le-a con
sacrat în arena internațională. 
Desigur însă, cu multe emoții 
a fost așteptată, după-amiază, 
partida decisivă pentru desem
narea noii campioane europene, 
în care reprezentativa noastră 
a întîlnit pe cea a Iugoslaviei, 
în componență cu Jasna Faz- 
lici și Polona Frelich, ambele 
bine cunoscute, prima fiind și 
printre medaliatele C.E. din 
primăvară. A fost o finală ex-

Emanuel FÂNTÂNEANU

Călin Creangă Daniel Cioca Romulus Rct'isz
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Astfiîl șt mîlne, In lași, pc iacul DoroDanfti

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CANOTAJ
Sîmbătă și duminică-,,Regata Internațională lași**

După seria de verificări în 
diferite regate internaționale 
(Essen, Griinnau, Moscova, Lu
cerna), la finele cărora am în
registrat cu satisfacție succe
sele în serie ale sportivelor și 
sportivilor noștri, iată sosit 
un alt moment de interes — 
finalele Campionatelor Națio
nale de seniori și senioare. 
După cum ne-a declarat antre
norul principal al lotului de 
senioare, prof. Ion Boicu, în
trecerile vor constitui ultimul 
test înaintea definitivării for
mulelor de echipaje olimpice 
și, desigur, același lucru va fi 
valabil și în cazul băieților.

Miercuri vor avea loc fina
lele la 4+1 rame, 2 vîsle, 2 
rame șt simplu masculin, iar 
joi — simplu feipinin, 4 vîsle, 
8+1 rame și probele masculi
ne de 2+1 rame și 4 f.e.

Gazdă a întrecerilor va fi. 
așa cum ne-am obișnuit In ul
timele sezoane, Lacul Doroban- 
țu din vecinătatea lașului.

Așadar, un prilej de reîntîl- 
nire cu elita canotajului nos

tru și totodată promisiune^ 
unui spectacol sportiv de înalță ' 
ținută ; Olga Ilomeghi și Ro- 
dica Arba, Marioara Popescu, 
Elisabeta Lipă, Liliana Genes, 
Mariana Trașcă, Adriana Ra
zon, Valentina Virlan, Veronica 
Necula sau Ecaterina Oancia. 
Dănuț Dobre, Dragoș Neaeu, 
Dimitrie Popescu, Vasile To- 
moiagă sau Gheorghe Marin, 
se vor afla-în luptă pentru de
semnarea celor nmaj buneechL. 
paje ale țării și, implicit, pen
tru găsirea celor mai bune , for
mule în vederea J.O.

Simbătă și duminică, deci 
după numai o zl, se va desfă
șura ,,Regata Internațională 
Iași", la care și-au mal anunțat 
participarea canotori șl cano
toare din R. D. Germană și 
Uniunea Sovietică. Iată deci, 
la scurtă vreme, încă un test 
important pentru sportivele ți 
sportivii din lotul nostru na
țional, în compania unor ad
versari care nu mai au nevoie 
de prezentări.

C.M. de șah al copiilor și juniorilor

RUNDE DÎRZ DISPUTATE
Performerul de ieri, A. Istrățescu,

noul lider al categoriei 14 ani
TIMIȘOARA, 2 (prin tele

fon). Călătorul care coboară în 
Piața Operei, chiar în inima 
orașului, face imediat cunoș
tință cu șahul si C.M. al co
piilor și juniorilor. O întreagă 
vitrină a librăriei „Mihail E- 
minescu” este rezervată aces
tei teme, decorată cu superba 
colecție de șahuri a clubului 
timișorean Medicina, cărți u- 
nicate și revista looală de spe
cialitate apărută în ediție fes

tivă. în același timp, la Casa 
tineretului fluxul spectatorilor 
nu scade, ci, dimpotrivă, 
crește ! _

Să începem, din nou, cu o 
revenire la runda anterioară, 
a 7-a, foarte dîrz disputată, cu 
multe partide încheiate în di
mineața ’următoare, după în
trerupere. Mai întîi, băieții.

La categoria 12 ani, derby- 
ul Schwartzman — Nisipeanu 
se încheie cu o remiză, men- 
ținînd pe ambii în plutonul 
fruntașilor, primul cu 5,5 p, al

în întrecerea continentaid a „speranțelor" natafiei

A FOST REÎNNODATA TRADIȚIA „AURULUI", 

DAR BILANȚUL PUTEA FI, TOTUȘI, MAI BUN
Cele patru zile de întreceri 

ale speranțelor înotului de pe 
bătrânul continent prilejuiesc 
comentatorilor o seamă de 
constatări de tot interesul. în
tre altele, se subliniază că e- 
diția încheiată duminică în o- 
rașuj olandez Amensfoort a 
fost marcată de numeroase 
înregistrări remarcabile ale 
cronometrelor, doborindu-se 
nu mai puțin de 26 dintre re
cordurile competiției, inclusiv 
prin timpi de valoare mondia
lă, la fete, dar și la băieți 
(„suta" liber, spre pildă, s-a 
cîștlgat cu 50,32, ceea ce, la 
15—16 ani. are relevanță deo
sebită). Nimănui nu i-a scă
pat, apoi, un amănunt : domi
narea sportivelor din R.D. 
Germană a părut mai —puțin 
copioasă ca altădată, în șapte 
probe feminine impunîndu-sc 
tinere din alte țări, inclusiv 
din România...

în ce ne privește, tocmai a- 
ceastă din urmă idee ne oferă 
punctul de plecare în orice a-

naliză, pentru simplul motiv 
că in Olanda s-a reinnodat 
tradiția aurului, inaugurată 
prin victoria lui Ponta în ’83, 
continuată de Tamara Costa
che sau Stela Pura. O nouă iz- 
bindă românească, așadar, du
pă ce cu exact un an in urmă 
bilanțul-record, ca număr de 
medalii, era lipsit, tocmai de o 
asemenea strălucire.

Succesul Liviei Coparlu se 
înscrie în categoria rezulta
telor previzibile, chiar norma
le, am putea spune. Fiindcă 
de talentul 6îbiencel nu se 
mai indoieșie nimeni din lu
mea bazinelor, la 15 ani ca a- 
vind in palmares patru medalii 
de la ediția anterioară a C.E. 
de juniori, victorii in diferite 
întreceri internaționale. plus 
experiența unei participări la 
„europenele"» seniorilor. Titlul 
de campioană continentală in 
proba socotită de mulți „regi
na înotului" — 100 m liber — 
se află, neîndoielnic, in miini 
bune. El vine să răsplătească

nu doar talentul, dar si (e oare 
vreun secret T) marele efort 
depus în atît de solicitanta pe
rioadă de pregătire, desfășura
tă ca membră a lotului olimpic, 
totul fiind subordonat deci 
gindului unui debut de bun 
augur la cea mai importantă 
competiție a sportului. Or, Li- 
via Co»pari u are resurse supe
rioare celor arătate la Amers- 
foort e ’creditată cu timpi mai 
buni decit acest 56.76 al victo
riei pe sută decit — mai a- 
les — 26.64 la 50 m. locul 4. 
după ce anul trecut cucerea 
„bronzul" cu 25.93. iar acum 
.-aurul" a fost adjudecat la

Geo RAEJCH1

doilea cu 5 p. La 16 ani, Sadler 
(Anglia) l-a învins pe dane
zul Antonsen, totalizînd 5,5 p, 
aproape de lider, Gurevich 
(6,5 p) și de al doilea clasat, 
Sirov (6 p).

La categoria fete 12 ani, Ana 
Maria Osiceanu (4,5 p) a re
mizat cu poloneza Olimpia Bar- 
tosik (5,5 p), Lucia Cernea (4,5 
P) învinge pe Maria Valeeva — 
Bulgaria (3,5 p), iar în cursa 
fetelor de 16 ani Alisa Ga- 
liamova (6,5 p> este urmată în
deaproape de Luminița Ra
du (6 p).

Runda de marți, cea de-a 
8-a, a fost aspră. Se observă 
ușor că o parte dintre micii 
concurențl forțează pe penul
tima „turnantă", alții îșl me
najează forțele înaintea ulti
melor runde. Să nu surprindă, 
astfel, pe nimeni, că perfor
mera de pînă acum la catego
ria fetelor de 10 ani, Corina 
Peptan. lasă pe drum . prima 
jumătate de punct în fața al
tei micuțe românce, și ea foar-

Radu VOIA
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Dc miinc, in sala sporturilor „francca" din Focșani

BALCANIADA BASCHETBALISTILOR JUNIORI
Turneul final al campionatelor de box, de la Constanța

* 0 II... PUMA, CU UNFIT MECIURI Pi DREPT APLAUDAU
CONSTANTA, 2 (prin tele

fon). în Sala Sporturilor din 
localitate au continuat între
cerile turneului final al Cam
pionatelor Naționale de box. 
Marți a fost o zi., plină, cu 
nu mai puțin de 27 de meciuri. 
Au... defilat prin fața specta
torilor aproape jumătate dintre 
candidați! la titluri. Deschide
rea a aparținut „semimuștelor", 
sportivi de la care nu aștep
tam, desigur, lovituri trăznet, 
ci meciuri spectaculoase, cu 
acțiuni rapide. Se pare, însă, 
că este prea cald aici, pe Li
toral. Cu cîteva excepții „jo
cheii ringului" au boxat... cu 
încetinitorul.

La această categorie doar 
partida dintre Marian Popa 
(Steaua) și Viorel Pop Encean 
(Dinamo) a entuziasmat specta
torii. Am asistat la schimburi 
frumoase, cei doi sportivi îm- 
părțindu-și perioadele de do
minare. Cu avantajul alonjei 
de partea sa, Popa a punctat 
de la distanță, nu însă fără 
pericolul unor contre pe care 
dinamovistul le-a reușit, mai 
cu seamă în prima parte a 
partidei. A fost un meci di
namic, antrenant, în care, ste- 
listul a cîștigat la puncte. Deși 
campionul categoriei, Marian 
Gîndac (Steaua), polariza inte
resul asistenței, acesta a boxat

fără nerv, permițîndu-i lui 
Marian Ciocioiu (Rapid) mai 
mult chiar decit se aștepta 
însuși rapidistul. Gîndac a în
vins, lăsînd. însă, impresia u- 
nui efort deosebit. Șl pentru 
că în prima gală boxerii de la 
Steaua au ținut „capul de afiș", 
remarcăm pofta de luptă a 
campionului „cocoșilor", Ion 
Guzganu (Steaua), învingător 
în fața tînărului Cristian Chi- 
lat (Ceahlăul P. Neamț). Tot 
la „cocoș", meci cu... șeîntei

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)

Ospitaliera Sală „Vrancea" 
din Focșani va găzdui, de mîi- 
ne pină simbătă. Campionatul 
Balcanic de baschet pentru ju
niori. aflat la ediția a 26-a. 
Vor lua parte reprezentativele 
Albaniei. Greciei, Turciei și 
României, care vor susține 
meciurile după următorul pro
gram : joi. de la ora 16.30, 
Grecia—Turcia. România—Al
bania ; vineri, de la ora 16,30: 
Albania—Grecia. România—
Turcia ; simbătă, de la ora 
16.30 : Albania—Turcia, Româ
nia—Grecia.

Dintre participante, selec
ționata Greciei are cele mai 
bune performanțe pe plan in
ternațional, ea ocupind locul 
6 la Campionatul European dm 
1986 și locul secund la Balca
niada de anul trecut (echipa 
română s-a clasat pe locul 3). 
în vederea acestor întreceri, 
reprezentativa. României va

prezenta următorul iot : Con
stantin Popa (2,16 m). Mihai 
Iacob (1,88 m) — de la C.S.Ș. 

4 București, Benjamin Pelger 
(1.90 m), Mihai Corui (2,01 
m) — de la C.S.S. Me
diaș. Mihaj Siaevici (1,82 
m). Mihai Hălmăgeanu (1,97 
m) — de la Dinamo București, 
Zigmond Bobrovschi (2,17 
m). Cristian Bota (1,95 m) — 
de la C.S.Ș. Timișoara, Mireea 
Cristescu (1.96 m). Bruno Roș- 
novschi (2.02 m), Corneliu Săf- 
tescu (2,02 m). Ștefan Ccrbu 
(1,95 m) — de la Steaua; antre
nori : Octavian Șerban și Ni- 
colae Danețiu.

în ultimele zile, juniorii noș
tri au susținut cîteva meciuri 
de verificare îrt comoania se
lecționatei de cădeți (juniori 
II), care se pregătește, la rân
dul ei. pentru a participa, pes
te puțină vreme, la două tur
nee internaționale.



In codrul Daciadei

ÎN CURS DE DESFĂȘURARE:
„FESTIVALUL SPORTIV AL BRIGADIERILOR’

In _^ceasxă ' perioadă . m ora 
șui Dr Petru Groza se desfă
șoară o interesantă si inedită 
competiție inițiată în cadrul 
Daciadei : „Festivalul sportiv 
ai. brigadierilor" Inițial de 
către CC. al U.T.C. cu prileiul 
aniversării a 40 de ani de la 
constituirea primelor șantiere 
naționale ale tineretului Festi
valul a reunit Ja start ’ peste 
500 de brigadieri, de fapt cei

—................. .......................................... ........................

NESICTÂTUL IZVOR DE TALENTE

AL ATLETISMULUI NOSTRU
Cînd Alina Astafei izbutise 

să devină campioană de seni
oare a țării, în 1986 cu 1.93 m 
la înălțime, mal în glumă, mai 
în serios, pronosticăm că nu 
avea să fie prea departe ziua 
în care această foarte talentată 
și harnică atletă avea să-și a- 
jungă antrenorul, pe Constan-; 
tin Dumitrescu. Acesta cu mai 
mulți ani în urmă, ca săritor 
realizase 2,04 m și iată că Alina 
Astafei. la C.M. de iuniori de 
la Sudbury, a devenit campi
oană a lumii, cu 2,00 m. nou 
record mondial de junioare și 
național, de senioare și ju
nioare.

Dacă la sfîrșitui anului tre
cut, în istoria săritorii în înăl
țime. Alina Astafei ocupa lo
cul 86 din lume, co recenta sa 
performantă a ajuns a 17-a și. 
fie-ne permis să adăugăm, dm- 
tre toate aceste atlete care au 
trecut peste 2 metri, ea este 
cea mai tînără (născută la 7 
Iunie 1969).

Evoluția ei ca atletă este 
foarte elocventă: 1982 — 1.67 
m. 1983 — 1,74 m. 1984 — 130
m. 1985 — 1.89 m. 1986 — 133
m, 1987 - 1.93 m (în sală) și

C.M. DE ȘAH AL COPIILOR Șl JUNIORILOR
(Urmare din pag. 1) 
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mai buni sportivi calificați in 
faza întîlnirilor organizate în 
15 șantiere naționale din tară.

Asupra întrecerilor (la volei, 
fotbal, șah, tenis de masă și 
„Crosul brigadierilor" — la 
care vor participa toți cei pre- 
zenți) vom reveni după termi
narea acestora, obișnuita festi
vitate de închidere fiind nro- 
gramată în ziua de 4 august.

l, 88 m (în aer liber), 1988 - 
2.00 m !

Medalia de aur cucerită a- 
cum, la .mondialele" de la 
Sudbury, se adaugă celei de 
argint, de la prima ediție a 
competiției (1,90 m), din 1986 
de la Atena.

Doina Homneac, tînără atle
tă din Fălticeni, este conti
nuatoare a succeselor „eleve
lor" școlii românești de aler
gare pe distanțe medii. De alt
fel, trebuie subliniat faptul că 
titlurile cursei de 1500 m. la 
cele două ediții ale C.M. de 
juniori, au fost cfștigate de a- 
lergătoare romă ne : Ana Pădu- 
rean în 1986 si Doina Homnear 
în 1988 !

Evoluția r' zultat 'lor, la 1500
m. ale elevei antrenorului Toa-
der Flămînd sînt: 1983 —
451.4, 1984 — 4r3Xl 1985 -
4 "20.29. 1988 — 4:1138. 1987 - 
4:12.36. 1988 — 4 09.78.

Alina Astafei ți Doina Hom
neac. două sportive care de
monstrează că atletismul româ
nesc dispune de un nesecat 
izvor de talente—

Rome* * * V1LAKA

te talentată. Irina Puscariu. 
Dar, avansul liderei se men
ține, fiindcă a doua clasată, 
Monika Bobrowska a remizat 
ți ea... Alte remize: Adela 
Frățilă — Jelena Miloradovici 
ți Adriana Miauchi — Aytuna 
Adinal. Continuă să conducă 
Corina Peptan cu ‘ 7,5 p, iar 
Bobrowska are 6 p. . Mal în 
urmă sînt clasate Izina Pușca- 
riu (5 p), Adela Frățilă (4.5 p) 
ți Hajnalka Bessenși (4 p). La 
12 ani (f), două victorii româ
nești : Susan Little (Scoția) — 
Lucia Cernea 0—1 și Natalia 
Roca (Spania) — Cristina Ni- 
colcea 0—1. Româncele fac a- 
cum 5 p. La prima masă, Ana 
Maria Osiceanu (4,5 p) mai 
joaqă. Adversară, Zhu Chen 
(China) cu 6 p. La masa a 
doua, Bartosik — Miloradovici 
1—0. Bartosik totalizează 6,5 p. 
La 14 ani (f) între fruntașe. 
Tea Lanchava — Eva Repko- 
va 1—0 și Ioana Morariu — E- 
leonora Balint 0—1. In clasa
ment, Lanchava 6,5 p, Balint 
6 p, Repkova și Morariu 5 p.

La_ 16 ani (f) Galiamova și-a 
mărit avansul cîștigînd la Da-

• Astăzi miercuri, 3 august 
1988, va ave? loc In București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, rRAGEREA OBIȘ
NUITA PRONOEXPRES a săptâ- 
minii. După cum se cunoaște, 
tragerile fiind publice, toți cei 
Interesați au acces liber in sala 
respectivă. Precizăm că opera
țiunile de extragere vor începe 
la ora 15,5G, «ar aspecte din sală 
vor putea fi audiate la radio, pe 
programul I, la ora 16.15. Nume
rele extrasa vor fi retransmise 
Ia radio, tot pe programul I, la 
ora 23,u5 și mîine, joi 4 august, 
la ora 8.55.
• „Capul de afiș* al acestei săp- 

tămîni îl reprezintă, desigur, in
teresanta TRAGERE LOTO 2 de 
duminică, 7 august 1988, cu ma
rile sale avantaje, între care și 
posibilitatea de a se obține cîș- 
tiguri si cu numai 2 numere ex
trase. La rîndul său, paleta câș
tigurilor est deosebit de bo.<?~ 
din aceasta fiind nelipsite autotu
rismele și importantele sume de 
bani.
• Un alt sistem care vă poate 

oferi satisfacții, în aceste zile es
tivale. este LOZUL în PLIC. în 
mod deosebit atragem atenția 
asupra prezentei în vînzare a 
LOZULUI VACANȚEI, emisiune 
specială limitată eu cîștiguri su
plimentare oferite din fondul

„Premiu i ae consolare", aupa 
Derbyu din acest an, a reunit 
la start, u concurenți, așezați pe 
un nandicap de 60 de metri în
tre primu și ultimul dintre ei. 
în poziția ultimă s-a aflat Vadu. 
dar acest incovenient nu l-a îm
piedica4 să obțină victoria, ce-i 
drept tot în fața unui concurent 
cu care pleca de la egal, respec
tiv Aștri Valoarea lor și-a spus, 
de altfel, cuvîntul, ei terminînd 
aproane în același timp alerga
rea. pentru departajare fiind ne
voie de developarea fotografiei, 
care a dat cîștig de cauză „ele
vului* antrenorului V. Moise. 
Menite ane însă si învinsul, care

26,46-. „Am avut săptămini in 
șir de muncă intensă, ne spu
ne antrenorul Mihail Got he, 
coordonatorul grupei de sprint 
a lotului. Cu o refacere ne
adecvată, nu am reușit s-o a- 
due rapid in forma de vîrf 
pentru C.E., în sprint așa ceva 
fiind realmente dificil. Pînă 
la ora probelor noastre la 
J.O. mai sînt însă aproape 
două luni și virful de formă 
poate fi asigurat tocmai la 
momentul oportun".

ALTE DOUA MEDALII, 
plus totalul celor 11 PREZEN
ȚE ÎN FINALELE MARI, 
completează bilanțul partici
pării românești la întrecerea 
în discuție. Dintre bronzurile 
ciștigate, mai... prețios este cel 
al Dianei Ureche, o debutan
tă (14 ani) realmente promiță
toare. Clujeanca, pregătită in 
cadrul lotului de Gh. Dimeca 
și Monica Csaezar. face parte 
din categoria, din păcate, pu
țin numeroasă a înotătorilor 
care ating nivelul maxim în 
întrecerea principală a anului : 
a coborît la 400 m mixt sub 
cinci minute, ajungînd la 
4:57,60. un timp mai bun decît 
reușea la vîrsta respectivă 
Noemi Lung. E ceva. nu-i 
așa ?, mai cu seamă că si în 
celelalte două finale. 200 m 
mixt si 200 m fluture, a con
firmat rezultatele anterioare. 
Pe podium a mai urcat Corina 
Dumitru, colegă de grupă cu 
Diana, însă cu experiența par
ticipării din ’87. cînd cucerea 
..argintul" la 200 m fluture si 
contribuia la alt ..argint". în 
ștafetă. Numai că acum bra- 
șoveanca a ..mers" cu mai bine 
de trei secunde în plus față 
de ediția precedentă 1 Or. toa

a figurat la sosire în toate cele
4 curse rezervate defbyștilor. 
cîștigînd una dintre ele și ter- 
minind In celelalte ne locul se
cund, ceea ce nu-1 Ia îndemina 
oricui Felicitări, deci. Iul V. 
Moise, dar și lui D. Toduță pen
tru modul de prezentare a pen
sionarilor săi, el reușind tot în 
această reuniune două frumoase 
victorii, cu Samir, în principala 
cursă de viteză a zilei, și eu Si- 
noe. ambii în progres de valoa
re. realizfnd no! recorduri de 
carieră. Un alt antrenor care s-a 
remarcat in mod deosebit este 
C. Dumitrescu, care în ultimele 
trei reuniuni a cîștigat 5 aler

brfiwska, in timp ce Luminița 
Radu a obținut doar remiza 
CU Ana Maria Botsari (Grecia). 
In ordine: Galiamova 7,5 p, 
Luminița Radu 6,5 p, Tere- 
ladze 6 p. Mai notăm victoria 
Kuxandrei Ignătescu la iugo
slava Strizak.

Performerul zilei este, însă, 
Andrei Istrățescu — categoria 
14 ani, care cîștigă partida- 
derby cu fostul lider Ceatal- 
bașev — Bulgaria și trece 
înaintea lui în clasament. La 
masa a 2-a, Fran Liss (Israel)
— Gata Kamski 1—0! Deci, 
Istrățescu 6,5 p, Ceatalbașev 
și Liss 6 p, Kamski 5,5 p.

La categoria celor mal mici 
băieți Al. Munteanu face 5,5 
p, învingindu-1 pe englezul 
Houska. Victorios termină și 
Zainea la AI Shali (Emiratele 
Arabe Unite), realizînd astfel 
5 p. Se mai joacă partida Fr. 
Nemetb (5,5 p) — Ed. Teodore 
(5 p). Frumos merge și G. 
Schwartzman, la 12 ani (b), 
totalizînd 6,5 p, după această 
rundă în care a cîștigat la 
Porubin. La jumătate de punct 
de lider se află și Nisipeanu, 
care l-a învins pe Kaminski
— Polonia.

special al sistemului. De notat 
că. alămuri de obișnuitele cîști
guri în bani și autoturisme, se 
vor atrib ii și un mare număr 
de TELEVIZOARE COLOR. Cheia 
succesului este aceeași : PER
SEVERENȚA
• Jucătorii beneficiari de dș- 

tieuri în bani sînt invitați la ca
sieriile plătitoare indicate pe 
adeverința pentru a-și ridica 
dreDturil* ’ cuvenite.

HI P I S M VADU L-A ÎNVINS PE ASTRU ÎN „PREMIUL DE CONSOLARE"

CAMPIONATUL JUNIORILORIILA INOT- 

0 COMPETIȚIE REUȘITĂ
Desfășurat in bazinul de 50 

metri din Brăila. Campionatul 
Republican al înotătorilor ju
niori II este apreciat de către 
specialiști drept o reușită, prin 
disputele di® multe probe, une
le încheiate cu bune rezultate, 
inclusiv cu noi recorduri ale 
categoriilor respective. La cea 
mai tînără dintre aceste cate
gorii, 12 ani, performeri au fost 
o constănțeancă și un brăilean. 
Astfel. Laura Damian a cîști
gat nu mai puțin de șapte pro
be — 100 m liber și spate. 200 
m mixt, cursele de bras și flu
ture —, iar George Știrbei a 
terminat învingător de șase 
ori, la 100 m liber și bras, în 
procedeul spate și la mixt (cu 
nou record — 5:11,4 la 400
mixt). Triplă câștigătoare a ter
minat suceveanca Sorina Han- 
ceriuc — 400 și 800 m liber. 
400 mixt, ploieșteanul D. Iones- 
cu s-a impus in două rin duri
— 400 și 1 500 m liber, cîte o 
victorie înregistrînd ploieștean- 
ca Lavinia Cătălin — 28,4 la 
50 m liber, record, bucureș- 
teanca (CSȘ 2) Claudia Stănes— 
cu — 200 m spate, pitestenii 
Ov. ■ Slăvoiu — 200 m bras. 
Ad. Vișinescu — 50 liber, re- 
șițeanul B. Toma — 50 fl, băi- 
măreanul Cr. Moldovan — 
îoo n.

Intre înotătorii de 13 ani, in 
prim-plan s-a aflat Beatrice 
Coadă (CSȘ Brăila), care a ur
cat de șase ori pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului, 
realizînd și patru noi recorduri
— 4:25.1 la 490 m și 
9:02,0 la 806 m liber. 2:21,0 la 
200 m mixt. 456,7 la 400 m 
mixt, ultimul fiind o remarca
bilă performanță de vîrf și 
pentru 14 ani ; a mai termi
nat pruna la 100 și 200 m liber. 
Cîte trei victorii au reușit li- 
bianca Liana Comaa — 1:04-1 
la 100 m fl.. record. 100 și 200 
bras, respecttv reșițeanca Ca

„SPERANȚELE" NATAȚIEI
(Urmare din pag. 1)

rina Tărăpoancă — 2:19,6 la 200 
fl, record (a doua clasată, su
ceveanca Iuliana Pantilimon, a 
sosit după... o zecime de se
cundă ambele rezultate fiind 
notabile). 100 și 200 m spate, 
în proba de 50 m liber s-a 
impus ploieșteanca Georgiana 
Ștefan. De notat că Liana Co- 
man a reușit în tentativa de 
record la 200 bras, cu 2:45,2. 
La băieți, reșițeanul Bogdan 
Călincscu a cîștigat cinci probe
— 100 și 200 m liber, 100 și 
200 m spate, 200 m mixt. Bucu- 
reșteanul M. Dragomir, de la 
Lie. Ind. 37, a terminat ta frun
te în cursele de fluture, su
cevenii R. Doroftei și S. Pîn- 
zaru la 200 bras, respectiv 400- 
mixt, sibianul L. Giurcă la 
400 liber, clujeanul A. Silber- 
leitner la 100 bras, reșițeanul 
I. Visatovici la 1 500 m. bucu- 
reșteanul (Lie. 37) C. Grigore 
la 50 m liber. Două recorduri 
și în cursele ștafetelor, ambele 
ale băieților de Ia C.S.Ș. Reșița

— 4:09,9 Ia 4X10Q m liber, 
8:53,7 la 4X200 m liber.

Performerul categoriei 14 
ani a fost brașoveanul Iulian 
Bene, cîștigătorul probelor de 
200, 400 și 1500 m liber, al 
celor de fluture și la 400 mixt. 
De cinci ori s-a impus ploieș
teanul Al. Ioanovid — 50 și 
100 m liber, 100 și 200 spate. 
200 mixt, în timp ce bucu- 
reșteanul (CSȘ 1) M. Giurcă- 
neanu și timișoreanul FL Istov 
au fost primii la 100, respectiv 
200 m bras. La fete, triple În
vingătoare au terminat brăilean- 
ca Gina Conran — 100 și 200 m fl, 
400 mixt și ploieșteanca Alice 
Simion — 200, 400 și 800 liber. 
La bras s-a impus reșițeanca 
Deti Maigarth, în procedeul 
spate timișoreanca Adina Ma- 
rusaaici, la 50 ți 100 m liber 
dtaamovista bucureșteană Na
dia Zgaadea, iar proba de 200 
mixt a revenit reșițencei Ute 
Maigarth.

tă munca depusă un an întreg 
— nimeni nu poate afirma că 
nu a muncit Corina — ar fi 
trebuit, logic, să facă crono- 
metrele să se oprească mai 
repede...

IN FAPT. O SINGURA ÎNO
TĂTOARE ȘI-A MAI .ÎMBU
NĂTĂȚIT PERFORMANȚA. 
Excepția se numește Caria 
Negrea, reșițeanca de 14 
ani, finalistă la 200 m spate, 
cu un 2:20,60 egal cu un 
progres de două secunde, 
în schimb, spat ista Alexan
drina Croitoru, dublă meda
liată vara trecută (argint+ 
bronz), s-a mulțumit în Olan
da cu o prezență în fi
nală, rămînind la... distanță de 
realizările precedente. Singu
rul dintre băieții noștri care a 
urcat pe bloc-start, debutantul 
(15 ani) Marius Crișan nu a 
împlinit speranțele, ocupind 
un loc 8 ți umil 9 în probele 
de spate. La 200 m, el a ter
minat seria după 2:10. pentru 
ca în cursa decisivă, în lecui 
unui timp mai bun, să ajun
gă la 2:13,44. Aceasta. în con
dițiile în cane a știut să înoa
te cu cîtva timp în urmă. 
2 :07—2:08 ! Culmea a fost că 
nici cvartetul de 4X200 liber 
al fetelor nu a izbutit decît 
8:35,27. locul 7, după ce ta 
serii era creditat cu 8:27 (iar 
la ediția din ’87 Copariu. Du
mitru, Sighiarto, Terșanschi 
reușeau 8:22,86. egal cu ..ar
gintul")...

Este limpede. bilanțul pu
tea fi altul. De ce însă doar 
trei medalii 7 Iată întrebarea 
la care tehnicienii noștri tre
buie să caute de îndată răs
puns, pentru că și din greșeli 
se învață. Iar de greșii. Pe un 
plan sau pe altul, s-a greșit...

gări. una mal frumoasă ca alta, 
merite deosebite avînd cei doi 
de la timonă, respectiv V. Mihai 
și C. Slate, e! Intrecîndu-se ta 
arta conducerii, mai ales cel de 
al doilea, care se anunță ca un 
veritabi1 * * * talent, victoria realizată 
de Cunta fiind efectiv meritul 
său personal Celelalte patru vic
torii au fos obținute de Ramon, 
la valoarea sa bună, Tily. ta- 
tr-un nov record. Vigilenta și 
Rusenl, acesta din urmă anun- 
țtadu-se ca o viitoare vedetă a 
generației de a ani. Am mai re
marcat ta aceste reuniuni pe 
Cozma, care a realizat un valo
ros record de 1:27,0/km, ce-1

în primo zf a „national

TREI FAVORIȚI ÎN]
Șl UN EXEMPLU DEM

în trei din cele patru probe 
programate ieri. în prima zi a 
Campionatelor Naționale de 
tir, găzduite de poligonul Tu
nari, favoritii și-au materiali
zat cu exactitate șansele, cîști
gînd clar titlurile naționale. 
La pistol liber. Sorin Babii a 
făcut o adevărată demonstra
ție de măiestrie, trei fiind do
vezile principale ale valabili
tății acestei afirmații : a dor 
minat categoric întreaga pro
bă. a avut cea mai bună fi
nală (94 p) șl * a tras 70 de 
focuri fără nici un singur op- 
tar ! Problema învingătorului 
nu s-a pus în aceste condiții 
nici un moment și rămînea 
doar un semn de întrebare în 
privința ..scorului" final ori a 
eventualității unui nou record 
național. Nu s-a înregistrat un 
asemenea eveniment, pentru 
că Sorin Babii a avut o deca
dă. a cincea. în care a tras 
nu mai puțin de 5 nouari la 
rînd. în imediata apropiere a 
decarului ! Evoluția sa rămîne. 
totuși. notabilă și dătătoare 
de speranțe pentru viitoarele 
întâlniri internaționale. Și încă 
un fapt demn de menționat : 
în finală s-au calificat si doi 
trăgători de la Letea Bacău 
(Olani si Pavel). secție la 
care lucrează de ani multi, 37 
la număr, un instructor volun
tar. Nicolae Hanganu...

într-o manieră similară cu 
a lui Babii a cîștigat si Ani- 
șoara Matei proba de pistol 
sport. Rezultatul realizat în 
proba propriu-zisă indică o 
creștere de formă îmbucu
rătoare Pentru această perioa
dă de finalizare a pregătirilor, 
celor 586 de puncte adăugîn- 
du-le alte 98 în finală, con
stituind. la rîndul lor un 
punctaj valoros. Să mențio
năm mai cu seamă acest ul
tim aspect, pentru că evolu. 
ția mai slabă ta finale a con
stituit unul dintre punctele 
nevralgice ale campioanei 
noastre în ultimii ani...

Notînd că cea de a treia 
favorită. Roxarta Cretu. a cîs- 
tigat — si ea fără probleme — 
proba de pușcă standard 60 f.c. 
(neolimpică), să zăbovim puțin 
asupra întrecerii de pușcă liberă 
60 f.c. a bărbaților. loan Jol- 
dea a oferit un excelent e- 
xemplu de voință de a cîștiga. 
Intrtad pe poziția a treia
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TURNEUL FINAL
(Urmare din pag. I)

între Nicolae Iancu (Victoria 
București) și Tudorel Damian 
(A.S.A. Buzău). Ambițios, bu- 
zoianul atacă decisiv încă din 
prima repriză și arbitrul Pavel 
Nedelcea l-a numărat pe Iancu 
de două ori într-un minut, pri
ma dată, însă, gratuit. Bucu- 
reșteanul, superior pe plan 
tehnic, a ripostat cu contre 
precise și Damian, zdruncinat, 
a început să piardă terenul 
cîștigat la începutul meciului. 
Tehnica evident mai bună a 
lui Ianeu și-a spus cuvîntul, el 
obținînd decizia de învingător, 
nu însă înainte ca, în ultima 
repriză, să-1 expedieze și la 
podea pe Damian.

Fostul campion al categoriei, 
Relu Nistor (Steaua), a evoluat 
foarte bine în compania cole
gului său de sală Cristian Mo- 
rea. (Sorții au fost destul de 
ingrați cu sportivii militari, și 
iată că din nou doi com
ponent! ai secției de Ia Steaua se 
întllnesc în meciuri prelimi
nare); Nistor și-a folosit cu is
cusință alonja, a plasat foarte 
bine directa de dreapta și a. 
blocat contrele expediate de’ 
Morea. învingător fără dubii, 
după un meci curat, cu multe 
virtuți tehnice. Relu Nistor.

Meeiul-vedetă la categoria u- 
șoară, dintre campionul Giani 
Gogol (Steaua) și Ion Stan 
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aduce și pe ei în rîndul derbyști
lor anului 1989. Nemaivolnd a 
cochete eu „lanterna roșie", M. 
Dumitru șl V. Pătrașcu au reu
șit să se depărteze de ea, primul 
prin cele două victorii obținute 
de Janîel si Vlasin, iar celălalt 
prin cele trri victorii realizate 
spectaculos de Kătălina, și ea o 
speranță o generației de 3 ani, 
Sodil, făcut mai docil, și Rui- 
blSt

In încheiere, să menționăm că 
promisiunile conducerii hipodro
mului d*-  a înființa case supli
mentare de joc nu s-au realizat. 
De asemenea reamintim publicu
lui spectator că reiinlunea pro
gramată oentru simbăță 6 august 
se va desfășura joi 4 august, de 
la orei*  16.34.

A. MOSCU
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I F.C. ARGEȘ VREA SĂ... UITE EVOLUȚIA DIN SEZONUL TRECUT
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F. C. Argeș a fost campioa 
nă, a fost... o „echipă euro
peană". Au trecut ani buni 
de atunci și formația pițeștea- 
nă, am înțeles acum, nu se mai 
poate Împăca deloc cu statutul 
ei din campionatul trecut, 
de concurentă amenințată cu 
retrogradarea pînâ fr> ultimele 
etape După ce. cu un an îna
inte, fusese la un punct — 
pierdut „acasă*  cu Petrolul — 
de Cupa U E.F A .

Poate și din această cauză 
au apărut noutățile de la con
ducerea tehnică. Acum pentru 
prima oară în lunga sa carie
ra. Dumitru Nicola -Nicușor 
este antrenor principal la F. C. 
Argeș. Iar secund a fost nu
mit un foarte apreciat prepa
rator fizic, prof. Tănase Dima. 
care se întoarce la echipa la 
care a lucrat, cu bune rezul
tate, ani și ani. Sigur ambii 
tehnicieni, serioși și prlcjputi. 
vin la Pitești cu dorința de a 
face cit se poate mai mult 
pentru F.C. Argeș. „Am găsit 
aici — ne spunea D. Nicolae- 
Nicușor — un colectiv destul 
de bun, care vrea să aibă o 
cu totul altă evoluție decît în 
ediția trecută a campionatului. 
Sînt mulțumit de felul cum 
au lucrat jucătorii în perioada 
de Ia Miercurea Ciuc, de sta
rea lor disciplinară. Și n-aș 
voi să cred că nu va fi la fel 
și în continuare" (n.n. mai pu
țin cartonașele galbene și roșii 
din meciurile cu Corvinul. din 
Cupa Balcanică).

I-am văzut pe fotbaliștii de 
la F. C.' Argeș la Miercurea

Ciuc. unde s-au pregătit de la 
21 pînă la 31 iulie. Lingă cei 
doi antrenori, i-am aflat p doi 
dintre statornicii oameni din 
jurul echipei, pe iscusitul teh
nici ar medical Lucian Carafe- 
țeanu și pe Dan Mari.--.escu. 
rganizatorul dutulu: o teț- 

tcan. Medic este tot O tas ian 
Puiu, iar președinte de club 
tot prof. Ion Popiscu râoras 
acasă, cu treburi evident, de 
fotbaL

Dar lotul de jucători — 
subiect care interesează poate 
cel mai mult pe cititorii noștri 
și pe suporterii echipei ? In li
nii mari, același, cu cite.a ex
cepții. Dar iată-i pe cei găsiți 
in pregătiri ia Miercurea Ciuc 
Speriatu, Hristea. Toader fttn 
tînăr portar promovai de. la 
propriile „sperarte") ; Voice, 
Stancu, Pirvu, Eduard, Simion, 
Vîlău, P Tănase; C. Pană, Șt 
Badea, Bănuță, D tonescu. 
Mihai Marcel, Șerban, I. Gheor- 
ghe (tot de la „speranțe") ; 
Ghcoacă, Tîrchineci (de la 
C. S. Tîrgoviște). Vlădoiu și 
Grigoriu. Au primit dezlegări 
Guda și Obrașcu. Absenți ne
motivat : D. Ștefan și D. Zam
fir. Despre Ignat ni s-a spus 
că este accidentat și n-a putut 
veni la pregătirile de la M. 
Ciuc.

Așadar. în jurul nucleu
lui de jucători consacrați, cu 
experiență, ca Speriatu. Stan
cu, Eduard, Șt. Badea, Bănață 
și Voicu. am găsit un grup de 
tineri și foarte tineri urcători 
de la care se așteaptă mult, 
chiar foarte mult fn nou) cam

pionat -. C. Pană, D. lonescu. 
Grigoriu și Vlădoiu. Ar mai f> 
și .Vtiftode, un „virf" venit ae 
ia Alexandria, care a și debu
tat in echipă in meciul amical 
susținut. duminică cu Rapid 
noua divizionară C din .M 
Ciuc. meci ctst gat de F.C. Ar
geș cu 3—0.

La Miercurea Clue F C 
Argeș a urmat, in condiții op
time un program intens de a 
u- ulări. in care au fost tre 

cute și cele două jocuri cu 
divinul, din .Cupa Balcani
că*  partide cam nepotrivite 
insă, dacă avem în vedere sta
diul de pregătire al celor două 
echipe Este, de altfel, și pă
rerea a- trmorahn D. Nicolae- 
Nicușor, care, prin această 
prismă, explica si acei de- țările 
>in meciul de miercuri tale lui 
Tîrchineci M. Marcel si 
Burlan).
- Joi. la ora 10, F. C. Argeș 

se afla la un nou antrenament, 
după aceea urmtnd recupera
rea. odihna și o altă ședință 
tehnică In afara lui Tir chined 
si a lui Mihai Marcel (cu o 
glezne umflată), nici o proble
mă de sănătate Iar ca o re
marcă. toți jucătorii au venit 
la reluarea pregătirilor cu 
greutatea oprimă D-pâ al doi- 
lea meci cu CbrvinnL duminică 
seara. a-g-sertiî au revenit aca
să unde ici vor continua progra
mul stabilit, inclusiv cu me
ciuri de omogenizare, In ideile
tactice ale noii conduceri teu-

Constontin ALEXE

„...ÎN RITMUL IMPUS DE NOUL VAL“
Dialog cu Em. Hașoti,

Mi ine ia startul

TRADIȚIONALA COMPETIȚIE 
„CL?A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
Tradiționala competiție ,(Cu

pa municipiului București", ca
re precede in fiecare an star- 
•-ii fi.iâl in sezonul fotbalis
tic de toamnă. va debuta mii
le. cu partidele C.F.R.B.T A. — 
Danubiana și Mecop — Viscofil. 
Ole două Intîlniri vor începe 
la ora 17.30 și vor fi găzduite 
de stadioanele C.F.R.B.T.A. și, 
respectiv, Mecon.

Sîmbătă. S august, tot de la 
ora 17.30. se vor Intîlni învin
gătoarele din partidele de joi 
<pe terenul uneia dintre ele), 
iar pe stadionul LC.PS. Chitită

formația cu același nume va 
primi replica echipei Automa
tica

Marți 9 august vor intra In 
competiție fostele divizionare B 
Progresul-Voința și Metalul 
București, care urmează să 
joace cu cîștigătoarele meciu
rilor de sîmbătă și să stabi
lească una dintre finalistele 
întrecerii. Cealaltă finalistă va 
fi divizionara A Rapid, iar 
meciul decisiv pentra obținerea 
trofeului va avea loc joi 11 au
gust, pe Stadionul Ciulești.

Vineri ;i slmbătă. pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare

ATRACTIVI CUPLAJE
In zilele de 5 și 6 august pe 

stadionul din Șoseaua Ștefan 
cel Mare se va desfășura .Cu
pa Dinamo*  la fotbal, cu par
ticiparea echipelor Rapid Bucu
rești. S.C.- Bacău, Flacăra Mo- 
reni și Dinamo București. Pro
gramul competiției este urmă
torul :

în „CUPA DINAMO"
vineri, de la ora 17: Rapid 

— S. C. Bacău ț de la ora 19 9 
Dinamo — Flacăra MorenL

sîmbătă, de la ora 171 în
vinsele între ele ; de Ia ora 19: 
finala competiției, intre învin
gătoarele din prima zi.

„MODIFICĂRILE REGULAMENTARE SIMT BUNE,
DAR IWORTANTA RĂMlNE VALOAREA ECHIPELOR
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— EmanoiI Hașoti. caracte
rizează, te rog. momentul ac
tual al echipei (nat. — ne aflam 
la finele turneului organizat, 
în orașul de pe Litoral, săptă- 
mîna trecută).

— Sîntem in plină perioa
dă de pregătire a unui nou 
start în Divizia A. după 5 
ani de absentă. etapă puncta
tă, ca O conțin oare a acumu
lărilor. prin jocuri de verifi
care. menite, intre altele. Să 
testeze si proaspetele achizi
ții : Ivan. Dorobanții si. D"o- 
babil. Tătăran. Rezultatele a- 
.cestor meciuri, disputate in 
paralel cu antrenamentele. Pr
un fond. deci, de oboseclă nu 
corespund nici potențialului 
individual și, în consecință 
nici celui al echipei.

— Cum vezi perspectiva !
— Va depinde de modul in 

care vom realiza obiectivele 
pe care ne-am propus să le în
deplinim în următoarele trei 
săptămini si anume : rezistenta 
specifică, stabilirea unei for
mule de bază și asamblarea ei.

— Cu doar două-trei nume 
noi, acest ultim deziderat — 
omogenizarea — nu va fi prea 
greu de realizat...

— Din punctul de vedere al 
ideii de ioc. situația de sta- 
tu-quo. care caracterizează 
efectivul nostru, este un fapt 
pozitiv. Vom putea consolida, 
așadar, ce s-a reușit pînâ 
acum, punind. firește, accen

tul pe obținerea unei eficari- 
.ăți intr-ua oroeectaj aceep- 
■abiL

— La aiveiui ftrvweî A caaa 
ce ar 1»<OM ayahW 
interpretarea tas Hașoti ?

— Pentru o s-oti promovată 
un gol na. mult decît parte
nera de întrecere : deseori — 
de oe nu î — si o tem ză da
că este vorba de o echipă pu
ternică si. mai ales, pe tere
nul acesteia_  Cind discut des
pre eficacitate. mie unuia 
nu-mi place să mă hazardez. 
Situindu-mă De o treaptă de 
-mijloc, undeva între sceptici 
si optimiști, pot să afirm doar 
atit: dacă F.C. farul — așa ni 
se spune, iarăși, de aseară (n.n. 
joi — cind a avut loc o im
portantă sedinlă a clubului) — 
se va comporta la nivelul ma
xim. ea va putea ac i mula 
puncte, înscriind golurile ne
cesare.

— Este • promisiune, care 
astăzi. Ia sfirsitul „patrulate
rului" — cu Union Berlin. 
Sportul Studențesc si Lotul de 
tineret — il poate satisface, 
credem, pe suporter. Pe ce te 
bazezi cind o faci ?

— Pe dprinta de afirmare a 
numeroșilor jucători tineri. 
Popa, Brrbora. Popovici. Ne- 
delcearu. Tufan. Dinu. Doro
banții. Ivan, ca si De orgoliul 
mai virstnicilor Iovănescu. 
Petcu. Zahiu. dornici, sper eu. 
de a tine pasul în ritmul im
pus de ..noul val*.

— Aauotină ăe Fele». Iwă- 
nesea. ZaMn. ia orgolial „M- 
uîmlor- pM> «*  sdaagi «i pta- 
tiri l»r de experiență—

— —un atu de care am ținut 
si vot tine seama mereu, mai 
a’-es cind această maturitate in 
ioc isi Eăseste un Duternic su
port in’r-o pregătire continuă 
temeinică. Petcu. de exemplu, 
s-a convins, nu o dată. pe 
p elea Iul de acest adevăr...

— în rest ?
— încă unele probleme de 

amănunt si in cazul în care 
ele vor fi rezolvate, campiona
tul poate să înceapă...

— La ce te referi 1
— La regazonarea și nivela

rea pe unele zone a terenu
lui de ioc si amenajarea altuia 
pentru antrenament, la vinde
carea totală, cu ajutorul tină- 
rului si competentului nostru 
medic dr. Nieolae Bileea, a 
celor trei jucători încă indis
ponibili oentru antrenamente 
tari. Birbora. Zahiu, Tufan. 
accidentați din trecutul sezon 
competitional.

Campionatul revenirii noastre 
în prima divizie a fost unul 
deosebit de solicitant sub toate 
aspectele, și acum ne îngrijim 
să punem totul la punct, Din 
amănunte, a mai spus EmanoiI 
Hașoti. se formează... întregul 1 
Ca si performanta.-*.

Gheorghe N1COLAESCU

Desjre jniri ți ..sfwrasțe" cu autreniml CmsUHIr Frățilă
— Constantia Frățilă, ce 

fac acum, ia plină vară, ja- 
niorii dinarao riști, campionii 
țării?

— După ciștigarea finalei...
— O clipă... Care a tost cea 

mai grea dintre cele trei fi
nale cîstigate de antrenorul 
Frățilă 1

— Nici una n-a fost ușoară. 
In 1980, Corvinul s-a prezentat 
cu Gabor, Andone, Rednio în 
mare formă și mai și condu
cea la pauză cu 2—0. Le-am 
spus atunci băieților că nu mai 
au oe pierde, că trebuie să 
atace fără răgaz. Am întors 
rezultatul, iar Mirea, ca să dau 
numai un exemplu, a evoluat 
fără greșeală în apărare. Anul 
trecut am intilnit pe campioa
na „em titre". Sportul Studen
țesc, cu Stănici, Iorgulescu II, 
Necula. Am cișBgat clar, cu 
3—0, pentru că la mijloc a 
fost și marea dorir.ță a Iul 
Răducioiu, Bănică, Mitici, 
Bucur de a se revanșa. Anul a- 
cesta. finala a devenit pentru 
mine foarte grea în momen
tul cind Mircea Lucescu a ho- 
tărît ca Răducioiu să rămină 
1a echipa mare (și ce frumos 
gol a înscris!), dar băieții s-au 
mobilizat exemplar șl au în
vins cu 1—0 o neașteptat de 
bună echipă Viitorul Tg 
Mureș—

— Să revenim, deci, la între-

ca,|i noi „FOTBALUL E VIAȚA
Neobosit călător prin lu

mea fotbalului, mereu avid 
de noi trăiri sportive și — 
in ciuda trecerii anilor și 
a miilor de pagini pe care 
le-a publicat — la fel de 
sensibil ca în vremea „me
ciurilor" cu mingea de cîr- 
pă, loan Chirilă ne-a dă
ruit o nouă carte : „Fru
moasele noastre dumi
nici" : o pasionantă evoca
re a Mundialului ’86 me
xican ; dar nu numai atît, 
pentru că noul său jurnal 
de scriitor-reporter, al că
rui „fir roșu" îl reprezintă 
meciurile urmărite din 
grupe oină în finală, este 
instructiv, trepidant și e- 
moționant. nu atît prin re
latările „croniciste", cit 
prin reflecțiile autorului, 
prin evocările și referirile 
Iar evenimente anterioare, 
prin paralelele pline de o- 
riginaijtate, prin conexiuni 
cu fapte și figuri marcante 
din alte sporturi.

Așadar, o carte în care 
găsim „fotbal, cu tona, cu 
barilul" (am reprodus titlul 
unui capitol), „o cronică a 
"faptelor de arme” ale 
zeilor pagini, cum i-a numit" 
un ziarist belgian pe Hugo 
Sanchez Mnrriona. Socra

tes, Altobelli, Romero, Pla
tini, Butragueno — latinii ; 
Elkjaer, Lineker, Boniek, 
Voller, Belanov — stelele 
coborite din împărăția de 
Cristal a Frigului".

O carte în care te capti
vează, pe rind, filmul golu
lui marcat de fundașul bra
zilian Josimar in meciul cu 
Irlanda de Nord, senzațio
nala clasare a Marocului in 
grupă, relatarea extraordi
narului meci Belgia— 
U.R.S.S. (4—3. după pre
lungiri), drama penaltyuri- 
lor ratate de ..monștri sa
cri" ca Zico, Socrates sau 
Platini. în „loteria F.I.F A." 
(cum a fost numită depar
tajarea la penaltyuri), dez
baterea memorabilului gol 
cu mina al lui Maradona 
ca și a ..golului nemuritor" 
al aceluiași argentinian, 
ambele în meciul eu An
glia. tensiunea marii finale 
de pe „Azteca" și atîtea si 
atîtea micro și mucroeveni- 
mente din zilele unul 
„Mundial" care nu face alt
ceva decît să confirme a- 
firmația lui Di Stefano că 
„fotbalul e viață comnrl- 
mată".

O carte plină, în care 
balonul rotund e disecat

COMPRIMATĂ" *)
pină Ia ultimul petic și pe 
care autorul o Lncbeie cu 
un titlu de capitol plin de 
adevăr: ,,In fotbal fiecare 
are... adevărul său*.

Meritele Iui loan Chirilă 
sint — ni se pare — mai 
mari decit în cărțjle lui si
milare. pentru că. De cana
vaua Mundialului". el bro
dează de această dată si 
considerații de culturi de 
viață sociali observată de 
turist atent pe un itinerar 
exotic, ceea ce face lectura 
și mai atractivi

Și încă un lucru nou. în 
'..Frumoasele noastre du
minici*.  eroii nu mai sint 
doar jucători. antrenorL e- 
chipe. Chirilă iși introduce 
acum cititorii intr-o lume 
care acestora le este mai 
puțin cunoscută : cea a zia
riștilor, a acestei cohorte 
multinaționale de acredi
tați" la marile compel ițit 
cu viața lor agitată pină la 
febrilitate, cu micile fsau 
marile !) lor necazuri., cu 
micile (sau • marile ?) lor 
satisfacții, cu pitorescul si 
(adesea) admirabilul lor e- 
fort consum de timp. de 
nervi și de gîndire. în 
slujba informării publicu
lui larg.

Am avut clăceree de a 
primi unul din crimele e- 
xemplare ale cărții. Era in
tr-o sîmbătă. iCTloua zi. am 
început s-o*  cresc. Și cu 
toate că lectura a durat de 
dimineață pină seara ISr- 
ziu pot spune — parafra- 
zînd coperta — că a fost 
una din... frumoasele mele 
duminici...

Radu URZICEANU
• loan Chirilă, „FRUMOA

SELE NOASTRE DUMINICI*;  
Edituri. Sport-Turism. 304 pa
gini : 14.50 le'

barea inițială : ce fac, ce vor 
face îa continuare ciștigătorîi 
titlnlui, mulți dintre ei termi- 
nind junioratul T

— Ne pregătim pentru viito
rul campionat de... speranțe, 
pentru că echipa a fost pro
movată In bloc intr-un lot de 
tineret al clubului. Măsură în
țeleaptă. deoarece există omo
genitatea necesară, pios cîțiva 
jucători care promit să urce 
treptele fotbalului. Despre Ră
ducioiu nu mai discutăm. Bog
dan Bucur este un alt talent 
cu mare perspectivă. Și mai 
există Crețulescu, Haralambie, 
Chirițâ, Dumitrachc IL Cei 
mai mulți dintre ei vor crește 
în campionatul de speranțe, 
cel care face legătura cu Di
vizia A. Important este să tra
tăm această întrecere cu toată 
seriozitatea, s-o facem echili
brată. mai multe echipe să 
participe la disputa pentru 
primul loc, să jucăm meciuri 
in cuplaj, ca să vadă și ei, 
spectatorii, cine evoluează la 
tineret. Eu zic așa: dacă o 
campioană de juniori, promova
tă in bloc la tineret, dă doi 
jucători buni primei echipe 
sau altei divizionare A, atunci 
ea și-a făcut datoria, meritind 
titlul. în 1986, Brașovul l-a dat 
pe Cadar, Sportul Studențesc 
pe Stănici, iar Dinamo pe Lu- 
pescu și Răducioiu...

— Cum vezi viitoarea ediție 
a „Speranțelor*?

— Nu va mai fi doar un 
„duel*  Victoria — Dinamo. Va 
fi, afirmă și Hie Bălăci, pro
movat și el la conducerea teh
nică a echipei de speranțe, un 
campionat cu cinci... cunoscu
te : Dinamo, Steaua, Univ. 
Craiova, Victoria și F.G. Argeș. 
Una dintre acestea va cîștiga 
titlul. Cit privește modificările 
regulamentare aduse întrecerii, 
e greu de spus acum dacă ele 
vin în sprijinul ei sau nu. E 
bine, totuși, că vor exista lo
vituri de la 11 m, e bine că, 
la egalitate de puncte, crite
riul de departajare va fi vic
toria directă, toate astea sînt 
măsuri spectaculoase. Numai 
că cel mai important lucru 
râmîne altul i valoarea echipe
lor, pregătirea lor, fotbalul pe 
care-1 vor practica. Fără îm
plinirea acestor deziderate, 
orice măsură e un paleativ.

Lnurențiu DUMITRESCU

MECIURI AMICALE
• C.S M REȘIȚA — A.S.A. 

PROGRESUL TIMIȘOARA 5—0 
(3—0). Autorii golurilor î Plă- 
vittu (m!n. 3), Mathe (mln. 24). 
Mărgineanțu (min. 37 din 11 m), 
Util. (mln. 62) și Vuia (mln. 83). 
(P. FUCHS — coresp.).

O METALUL MANGALIA — 
PROGRESUL MEDGIDIA 3—1 
(1—1). Golurile au fost realizate 
de lord" . (mln, 3). Ispas (mln. 
65) Sbîrcea (mln. 81), respectiv 
Izmir (min. 16). Astăzi, pe sta
dionul din Mangalia, Metalul va 
intîlni pe divizionara A Univer
sitatea Craiova. (P. BILT — co- 
resp.). •



Un frumos succes in turneul internațional de handbal din Irak

ECHIPA NOASTRĂ DE TINERET—PE PRIMUL LOC
REPREZENTATIVA ROMÂNIEI - ÎNVINGĂTOARE 

ÎN TURNEUL DE VOLEI DE LA BERLIN
BERLIN, 2 (Ăgerpres). Tur

neul international masculin de 
volei de la Berlin s-a încheiat 
cu victoria echipei României, 
cu 8 puncte, urmată de cea a

R.D. Germane 6 puncte. în ul
tima zi a competiției, echipa 
României a întrecut cu scorul 
de 3-0 (15—9, 15-14, 15—6)
reprezentat! vît R.D, Germane.

FINAL IN C. E. DE
Ediția a Xin-a a Campionatu

lui European de baschet pentru 
junioare s-a încheiat în orașul 
bulgar Veliko Tîrnovo cu victo
ria reprezentativei U.R.S.S., care 
a cucerit astfel titlul pentru a 
zecea oară (au mal cîștigat e- 
ehlpeie Cehoslovaciei In 1975 și 
1983 si Iugoslaviei în 1984). In 
partida decisivă pentru locul I,

BASCHET (Junioare)...
baschetbalistele sovietice au În
vins cu 73—65 (42—37) formația
Cehoslovaciei, Iar in finala mică 
Iugoslavia a dispus de Bulgaria 
CU 82—5*  (47—24).

Clasament 1 1. UH.S8., X. Ce
hoslovacia. I. Iugoslavia, 4. Bul
garia, 5. Italia. *.  Spania, 7. Bel
gia, 8. Polonia, ». Franța, 1*.  Is
rael.

.. $1 IN C. E. DE POLO (Juniori)
HAGA, 2 (Ăgerpres). Cam

pionatul European de polo pe 
apji pentru echipe de juniori, 
desfășurat.in localitatea olande
ză Venendal, a fost cîștigat de

selecționata Iugoslaviei, Învin
gătoare cu scorul de 6—5 In 
finala disputată In compania 
formației U.R.S.S.

La jumătatea lunii iulie. la 
Bagdad s-a desfășurat ediția a 
Il-a a ..Turneului internațional 
SaddamM la handbal, la care a 
participat și selecționata mascu
lină de tineret a țării noastre. 
Turneul s-a încheiat cu o fru
moasă victarie a tinerilor noștri 
handbaliști. pregătiți de antreno
rul emerit Oprea Vlase și de 
ștefan Bir ta lan. acesta din urmă 
dublu camnion mondial. Succesul 
handbaliștilor români este cu 
atît mai meritoriu cu cit a fost 
realizat în compania unor ad
versare valoroase (formații de 
seniori), a căror experiență și 
omogenitate au fost net supe
rioare celor ale echipei noastre. 
Dar pregătirea minuțioasă, „di
rijarea*  ireproșabilă de pe ban
ca conducerii tehnice, dorința 
din ce in ce ma! pregnantă a ti
nerilor handballștl (aflați Încă la 
Începutul drumului spre consa
crare) de a face saltul mult do
rit spre marea performanță au 
condus, in final, la un succes pe 
care Îndrăznim să-1 numim de 
prestigiu. Poate afirmația pare 
exagerată, dar valoarea de an
samblu a turneului a fost mult 
peste așteptările delegației noas
tre. echipele reprezentative de 
seniori ale țărilor participante 
marcind un foarte mare salt va
loric. iar omogenitatea șl știința 
jocului handbaliștilor europeni, 
de primă divizie, fiind obstacole 
greu de depășit pentru oricare 
dintre echipele participante. A- 
ceste echipe au fost Bahrein, 
Iordania. Kuwait, R.P. Chineză, 
Tunisia-, Turcia. Zelezniciar Niș

(Iugoslavia), Irak, selecționata 
Bagdadului (de fapt, echipa a 
doua a Irakului).

Așadar, într-o companie puter
nică, echilibrul valoric al parti
cipantelor la turneul amintit fi
ind hota definitorie, echipa de 
tineret a țării noastre s-a clasat 
pe primul loc, bilanțul fiind dă
tător de mari speranțe pentru 
viitorul handbalului nostru: cinci 
victorii (unele detașate), un joc 
egal (egalitatea realizată de ad
versari în ultima secundă de joc 
fiind mai mult rodul întîmplăril). 
Credem că sînt elemente edifica
toare pentru definirea succesului 
formației noastre. Dar, mai pre
sus de succesul în sine, echipa 
a avut o evoluție în creștere, 
valoarea confruntărilor cu adver
sari puternici făcînd ca maniera 
de exprimare să se îmbunătă-

cuție, s ccesul echipei noastre 
de tineret ar fi fost și mai de
tașat dacă la turneul din Irak 
ar fi participat și alți jucători 
de bază, reținuți pentru examene 
școlare. Oricum, faptul că echipa 
începe să-șl contureze o manieră 
de exprimare cu joc modern în 
apărare, cu atacuri în viteză și 
aruncări puternice de la distan
ță, este un lucru îmbucurător, 
de bun augur, dar drumul as
cendent pe care s-a înscris .este 
încă aproape de început. Perioa
da care a rămas pînă la Balca
niadă — a X-a ediție va avea 
loc la Bistrița, peste două săp
tămîni — va trebui bine folo
sită (așa cum a probat că știe 
s-o facă conducerea tehnică a 
echipei) pentru a confirma sal
tul realizat de tinerii handbaliști.

REZULTATELE ECHIPEI DE TINERET A ROMÂNIEI
37—17 (11—9) cu selecționata Bagdadului ; 24—19 (9—9) și 28—22 

(14—9). în turneul final, cu Kuwait ; 26—26 (12—11) cu Tuni
sia : 22—20 (11—9) cu Irak ; 21—20 (9—9) cu Zelezniciar Niș.

CEI MAI EFICACE JUCĂTORI
1. Cristian Zaharia 70 de goluri, golgeterul turneului ; 2. So

rin Săftescu 30 ; 3. Dan Naghi 15.

„EUROPENELE" DE TENIS DE MASĂ ALE JUNIORILOR
(Urmare din nan. 11

trerii de tensionată ne care fe
tele noastre, dacă n-ar fi ratat 
victoria la dublu, unde erau 
favorite, și dacă Bogoslov ar fi 
fost ntai puțin oscilantă, ar fi 
nutut să o âștige. Din păcate, 
însă, au pierdut cu 2—3: Bă
descu — Frelich 2—0 (11. 17). 
Bogoslov — Fazlici 1—2 (18, 
—13. —13). Bădescu. Ciosu.— 
Fazlici. Frelich 0—2 (—18, —16). 
Bădescu — Fazlici 2—0 (18,
10). Bogoslov — Frelich 1—2 (17, 
—9. —12).

Reprezentativa de juniori, 
care terminase neînvinsă și 
cea de a doua fază a compe
tiției, căpătîndu-și astfel drep-

• PE SCURT •
ATLETISM • în cadrul con

cursului desfășurat la Hechtel 
(Belgia), sprinterul belgian Ro
nald Desruelles a cîștigat proba 
de 100 m u timpul de 10,33, iar 
coechipierul său Vincent Rous
seau s-a situat pe locul întîi în 
cursa de 1 500 m cu 3:39,42.

CICLISM • In concursul inter
național de velodrom de la Zhen
gzhou. proba masculină de viteză 
a revenit sportivului sovietic 
Kovsh, cronometrat pe ultimii 
200 m în 10,955. La feminin a 
cîștiga't Salumiae (U.R.S.S.), în
registrată pe ultimii 200 m cu 
11,980 • Federația franceză a 
alcătuit lotul ce va participa la 
Campionatele Mondiale — proba 
de fond programate în ziua de 
28 august îa localitatea belgiană 
Renaix. Printre cei selecționați 
se numără cunoscuții rutieri 
Gilbert Duclos-Lassale, Laurent 
Fignon, Marc Madiot, Thierry. 
Marie, Chari/ Mottet, Eric Boyer 
și Jean-Francois Bernard.

POLO • Turneul de la Sevilla 
a fost cîștigat de selecționata 
U.R.S.S. 12 puncte, urmată în 
clasamentul final de echipele 
iugoslaviei. Spaniei și R. F. Ger
mania — cu cîte 10 puncte. Re
zultate înregistrate în ultima zi 
a competiției : U.R.S.S. — Cuba 
16—11 ; Olanda — Australia 9—8; 
Franța — R.F. Germania 12—10.

ȘAH • Partidele din runda a
5- a a campionatului unional 
masculin ce se desfășoară la 
Moscova, srau încheiat cu urmă
toarele rezultate : Gavrikov — 
Kasparov remiză ; Elvest — Smi- 
rln 1—0 ; Ivanciuk — Vaganian 
remiză ; Haritonov — Beliavski 
0—1 ; Smîslov — Halifman remi
ză ; Sokolov — Einhorn remiză. 
In clasament conduce campionul 
mondial Gări Kasparov, cu 3,5 
puncte.

TENIS • In finala turneului 
internațional de la Hilversum 
(Olanda), jucătorul spaniol Emi
lio Sanchez l-a învins cu 6—3, 
G—1 3—6 6—3 pe argentinianul
Guillermo Roidan. • Tenismanul 
american Andre Agassi a termi
nat înv’” -’tor în turneul de la 
Stratton Mountain (Vermont), 
contînd pentm „Marele premiu", 
în finala căruia l-a întrecut cu
6— 2, 6—4 pe coechipierul său 
Pau Anearone.

VOLEI • în prima zi a tur
neului masculin de la Sofia, se
lecționata Bulgariei a întrecut cu 
scorul de 3—o (15—5. 15—10, 15—6) 
echipa Japoniei, iar reprezenta
tivă Braziliei a dispus cu 3—1 
(9—15, 15—9, 15—10. 15—4) de for
mația Iugoslaviei. Alte rezultate: 
Argentina — Cehoslovacia 3—0 
(15—11. 16—14, 15—3) : Olanda — 
Cuba 3—0 (15—3. 15—8, 15—5).

tui de a juca in semifinala, a 
abordat partida cu echipa R.F. 
Germania cu dorința fermă de 
a schimba „bronzul" in „ar
gint" șl, după aproape patru 
ore de joc, a cîștigat cu 5—3, 
toți cei trei component! dove
dind, pe ansamblu, o superio
ritate de necontestat. Drept 
urmare, această victorie le-a 
deschis drumul spre finala 
mare, în compania reprezenta
tivei U.R.S.S.. o formație deo
sebit de puternică, avind în 
componență pe Dimitri Mazu- 
nov șl Samuel Vardanian, de 
incontestabilă valoare. în cele 
din urmă formația sovietică a 
cîștigat cu 5—0: Cioca — Ma- 
zimov 0—2 (—14. —14), Revisz 
— Vardanian 1—2 (—13, 17. 
—9), Creangă '— Gusev 0—2 
(—18. —20). Cioca — Vardanian 
9—2 (—20, —21), Creangă —
Mazunov 0—2 (—13. —18).

în sfîrșit, cadetele, după vic
toria din meciul cu Polonia, de 
luni, nu au mal reușit-o, -am 
zice firesc, și pe aceea cu for
mația U.R.S.S. (0—3, la foarte

Ionela Georgeta
Copaci Cojocaru

mare luptă), ele obținând me
daliile de bronz, alături de for
mația Cehoslovaciei, pe care 
au mal intilnit-o doar într-un 
meci de clasament (0—3). Ca- 
deții, în schimb. au * ocupat 
locul 17.

Miercuri va fi zi de pauză, o 
binevenită odihnă înaintea pro
belor Individuale care încep 
joi, la capătul cărora sperăm 
să avem noi satisfacții.

Ai învins, continuă, ni pierdut, continuă!

A DOUA TINEREȚE
i Marlies Gohr pare una din- 
' tre performerele care au pă- 
, timit cel mal mult pentru 
i a-și vedea împlinite visurile 
i de mare campioană a atletis- 
1 mulul mondial. E adevărat că 
' pista de sprint i-a adus satis- 
i facțil, așa cum a fost în 1977, 

cînd, la două săptămîni de 
la trecerea bacalaureatului, 
foarte tînăra sportivă deve
nea, ia campionatele R. D. 
Germane, prima atletă a lu
mii coborînd sub 11 secunde 
pe „sută“. Dar bucuria re
cordului mondial n-a fost în- • 
tregită, 3 ani mai tîrziu, și 
de medalia olimpică de aur, 
căci la Moscova, accidentată 
fiind, n-a cîștigat decît „ar
gintul". Au venit din nou 
momente de fericire, la Hel
sinki. în 1983, cînd a devenit 
prim, campioană mondială 
din istoria atletismului. Dar 
șl atunci au fost voci care — 
ca de obicei cînd succesul e 
al altuia — l-au minimalizat, 
susținind că lucrurile ar fi 
avut alt sfîrșit dacă aproape 
de linia de sosire Evelyne 
Ashford, principala contra- 
candid t* n-ar fi suferit o 
întindere... După un an, în 
1984. mult așteptata „punere 
la punct" a acestei probleme 
s-a făcut în favoarea sports 
vei americane, căci, după un 
sezon extrem de încărcat și 
obositor, performera din R.D. 
Germană e învinsă In luptă 
directă, de Ashford, șl chiar 
cu record mondial 1 Avea să 
fie sfîrșitul unei cariere ? O 
dată în plus, orgoliul de în
vingător și-a spus cuvintul. 
Iar lucrurile au pornit de la 
capă. Dar nu pentru multă 
vreme, pentru că, dapă un 
an, 'ir nou accident, la pi-*  
cior. mai grav șl mai îndelun
gat — .aproape doi ani — a- 
vea șă-1 bareze iarăși drumul. 
De astă dată pentru totdeau
na ? A ia au crezut mulți, așa 
..sp' neau cei 28 de ani care 
hu-1 ma ofereau prea multe 
amînări iminentului sfîrșit.

Mulți, dar nu și Marlies, care 
a mai găsit încă o dată pu
terea de a lua lucrurile de la 
capăt. în liniște, căci dacă toată 
lumea îi arăta respectul cu
venit unei foste mari sportive, 
nimeni nu mai avea motive 
să mai creadă în viitorul său 
sportiv...

Numai că la campionatele 
R.D. Germane, de acum două 
săntămîni, de la Rostock, 
printre concurentele aliniate 
la startul celei mai rapide 

• probe atletice se afla și „fos
ta*  sportivă. Pocnetul pisto
lului a mai răsunat a dată 
pentru alergăto-area care fu
sese cea mai bună. Nimeni 
nu avea însă ochi pentru ea. 
Erau, doar, de față Silke Gla- 
disch și Heike Drechsler, ve
detele de necontestat ale mo
mentului. Două siluete au 
trecut îngemănate linia de so
sire. Sigur, una era, normal, 
a lui Silke, a doua — în mod 
cert, pe locul doi —, n-avea 
cum să fie prima, fosta cam
pioană 4 Timpul era bun, și 
victoria nu putea fi decît a 
campioanei mondiale, Silke 
Gladlsch ! Fotoreporteri, 
crofoane, camere de luat 
deri, felicitări. Timp de 
minute, retrasă într-un 
de stadion. In compania 
cuiul de echipament, 
campioană rămăsese tristă, 
singură, sfîrșită. Imediat Insă 
mesafoanele au făcut lumină: 
Gladlsch șl Gdhr se aflau, 
Intr-adevăr la egalitate, dar 

primul loc urca... Gdhr I 
Victoria la cursă însemna 
insă mai puțin. Important era 
că bătălia, uriașa bătălie cu 
sine, fusese cîștigată. „Bă- 
trîna" Marlies redevenise pri
ma ! „Un final splendid" — a 
fost acum toată lumea de a- 
cord. Cineva însă și-a spus 
că totul trebuie luat încă o 
dată de la capăt și că viața 
de performer la cel mai înalt 
nivel poate reîncepe la 30 de 
ani...

Rodu TIMOFTE

țească să sporească încrederea 
în forțele proprii (și sînt des
tule). experiența căpătată pro- 
bind o dată în plus necesitatea 
și justificarea participării tineri
lor handbalist! la turnee puter
nice. Calificarea și apoi locul 
cinci obținut anul trecut la 
Campionatele Mondiale desfășu
rate în Iugoslavia se dovedesc 
și acum că nu au fost întîm- 
plătoare și mai ales că trebuie 
continuat pe această linie.

Clasamentul final al turneului, 
dună jocurile din cadrul celor 
două grup*  preliminare, arată 
astfel :
1. ROMANIA 3 3 0 0 71-62 6
2. Zelezniciar Niș 3 1 1 1 70-69 3
3. Irak 3 1 0 2 67-68 2
4. Kuwai 3 0 1 2 68-77 1

Pentru frumosul succes repur
tat merită calde felicitări în spe
cial nucleul de bază format din 
Co cur — Săftescu, Simboan, 
Ștot, Naghi, Zaharia, Aldica, ală
turi de care au mai fost între
buințați Ianoși, Bejan, Râduțâ, 
Gavrilâ. Beșta și Fielk, Fără dis-

care nu peste multă vreme vor 
fi chemați să preia ștafeta gene
rației actuale a primei reprezen
tative și mai ales să contribuie 
decisiv la redresarea handbalului 
nostru.

Talente și forțe există. Se im
pune ca selecționatei de tineret 
să-1 fie acordată o atentie tot 
mal mare, să 1 se asigure par
teneri de întrecere tot mai pu
ternici nentru redare în marile 
confruntări, singurele capabile 
să dea adevărata măsură a valo
rii și. bineînțeles, să asigure 
creșterea potențialului propriu. 
Sîntem convinși că federația de 
specialtate nu va întfrzia cu ast
fel de măsuri de sprijin pentru 
ca tinerele vlăstare să crească și 
să se afirme tot mal consistent. 
Un nrlm indiciu că se gîndește 
astfel, în perspectivă, este chiar 
trimiterea acestei echipe, încă 
fragedă, la un turneu care s-a 
dovedit foarte puternic și care 
a avut darul să evidențieze eă 
acolo unde se muncește cu pa
siune și multă seriozitate succe
sele nu întîrzie.

Mihail VESA

PREGĂTIRI PENTRU JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ
TOKIO (Ăgerpres)- Japo

nia va .participa la apropiatele 
Jocuri Olimpice de vară cu un 
Iot de 259 concurenți. Sporti
vii niponi vor fi prezenți la 
29 de discipline din programul 
olimpic.

V1ENA (Ăgerpres). Aus
tria va fi reprezentată de 53 
de sportivi, care vor lua star
tul la 16 discipline, între care 
box, scrimă, judo, atletism, ci
clism, gimnastică ritmică mo
dernă. tenis și tenis de masă.

O EXPLICAȚIE
Brazilianul Renato, recent achi

ziționat de A.S. Roma de la Fla- 
mengo Rio de Janeiro, e conside
rat „ultimul rege al Romei", după 
cei 7 (Romulus, Numa Pompilius, Tulius Hostilius etc.) din anti
chitate I In jurul sosirii lui în „Cetatea Eternă" s-a făcut nu numai 
tam-tamul obișnuit, regulă la venirea unei vedete, ci chiar unul 
mai mare, presa romană „descoperind" chiar că jucătorul, pe nu
mele său complet Renato Portaluppi, are o îndepărtată — firește — 
origine Italiană. Drept urmare, așteptîndu-1 cu înfrigurare și întîm- 
pinîndu-1 cu entuziasm, tifosii au creat în jurul lui Renato o atmos
feră atît de exuberantă și de „colorată" îneît, pe lingă ea, primirea 
la Roma a celebrului Falcao, petrecută la începutul anilor ’80, a 
rămas o bagatelă. Ajunge numai să spunem că, deși primul antre
nament al brazilianului pe pămînt italian s-a desfășurat la Trigoria. 
locul tradițional de pregătire al elevilor lui Liedholm, situat la 40 
de kilometri de capitală, au asistat la el peste 2 000 de suporteri, 
ținuți în frîu cu ajutorul poliției și al pompierilor ? !

Un întreg „spectacol", desigur, ba încă de calitate îndoielnică, de- 
punînd mărturie despre temperamentul vulcanic al tifosiior, dar și 
— cealaltă față a medaliei — despre consecințele nefaste ale unei 
reclame umflate. Dar nu la asta vrem să ne referim. Mare speranță 
a fotbalului carioca (a împlinit nu demult 25 de ani), Renato ajun
sese să fie socotit, în preajma C.M. din Mexic 1986, unul dintre ju- 
cătoril-cheie, indispensabili, ai „naționalei" Braziliei, unanim elo
giat. Surprinzător însă, cu o lună înaintea începerii competiției su
preme, Tele Santana l-a scos din lot. pe motive disciplinare. La 
vremea respectivă, incidentul a stîrnit o sumedenie de controversa 
și unul dintre coechipierii lui Renato, Leandro, a taxat decizia se
lecționerului ca abuzivă, părăsind definitiv echipa. Firește că ziariștii 
peninsulari n-au uitat de povestea aceea, drept pentru care, imediat 
după sosire, l-au pus lui Renato (șl) o întrebare privitoare la „ne
cazurile*  declanșate de hotărârea lui Santana. Doar că, neașteptat, 
brazilianul nu s-a arătat defel îneîntat de perspectiva de a-1 plăti 
o poliță fostului antrenor. „Poate că Santana a exagerat, a zis Re
nato, dar principalul vinovat am fost eu. Cînd intri într-o colectivi
tate, trebuie să te consideri egal eu toți ceilalți și să respecți re
gulile generale. Privat de Mexic, am primit o lecție aspră și regret 
?! acum că n-am putut evolua la C.M. Cît de aspră, lecția a fost 
însă dreaptă*.

După care cel în cauză a explicat, ușor stînjenit, unde și cum 
a greșit : întîrzilnd în 3 rînduri. cîte 10 minute, la micul dejun ! 
O explicație care, nu-1 așa ?. ne scutește de alte comentarii.

Ovidiu IOANIȚOAIA

★

• La Ciudad de Panama. în 
meci pentru preliminariile Cam
pionatului Mondial, echipa sta
tului Costa Rlca a întrecut cu 
scorul da 2—5 (0—0) selecționata 
Panama. Au marcat Cayasso și 
Mendforf.
• Du**ă  trei etape, în campio

natul Elveției Conduc echipele 
Lucerna șl Wettingen, cu cîte 5 
puncte urmate de formația Neu- 
châtel Xamax cu 4 puncte.

Rezultate înregistrate în etapa 
a 3-a :• Lausanne — Sion 1—1 : 
Lugano — Aarau 2—1 ; Lucerna 
— Grasshoppers Ztirich • 2—0 ; 
Neuchâtel Xamax — St. Gall 
3—1 ; Servette Geneva — Young 
Boys Berna 3—2 ; Wettingen — 
Bellinzona 1—0.

★ ★
• Meciurile disputate în prima 

etapă a campio-natului Poloniei 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Gornik Zabrze — Slask 
Wroclaw 1—1 : Widzew Lodz — 
Gornik Walbrzych 1—0 ; Ruch 
Chorzow — Szombierkl Bytom
2— 1 ; Pogon Szczecin — G.K.S. 
Katowice 1—1 ; Olimpia Poznan 
— Legia Varșovia 2—1 ; Wisla 
Cracovia — Jagelonia Byalistok 
0—1 ; Stal Mielec — L.K.S. Lodz
3— 3.
• în continuarea turneului pe 

care îl întreprinde în R.F. Ger
mania. selecționata R.P. Chineze 
a evoluat în compania echipei 
S.V. Kuppenheim. Fotbaliștii chi-

«iaezl au obținut victoria cu sco
rul de 7—1 (2—0).
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