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NICOLAE CEAUSESCU

ss

ȘEOIflA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. I

ZIAR AL

'Qletari din toate țările, unlți-vd I

portul
CONSILIULUI NATIONAL PENIRU EDUCAflE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XLIV - Nr. 12 010 4 PAGINI - 50 BANI Joi 4 august 1988

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușcsxi, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, miercuri, 3 august, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Au participat, ca invitați, 
membri ai guvernului, alte ca
dre cu munci de răspundere 
din diferite sectoare economice.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat un RAPORT CU 
PRIVIRE LA REALIZAREA 
PLANULUI PE LUNA IULIE 
SI MASURILE PENTRU ÎN
DEPLINIREA INTEGRALA A 
PLANULUI PE LUNA AU
GUST, TRIMESTRUL III ȘI 
PE ÎNTREGUL AN 1988.

Din datele prezentate în ra
port, precum și din informă
rile făcute dc cadre de condu
cere din diferite sectoare a 
reieșit că în realizarea pianu
lui pc luna iulie au fost obți
nute rezultate pozitive. Totuși, 
într-o serie de sectoare im
portante ale activității econo
mice, au continuat să persiste 
neajunsuri, caro au făcut ca 
realizările înregistrate să nu 
se situeze Ia nivelul cerin
țelor și posibilităților existente, 
al exigențelor formulate de 
secretarul general al partidului.

în legătură cu această stare 
de lucruri, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a criticat modul 
necorespunzător în care s-a 
acționat în luna iulie în dome
niul investițiilor, unde realiză
rile sînt chiar sub nivelul ce
lor din aceeași perioadă a anu
lui trecut, deși ;ru existat toa
te condițiile ca activitatea de 
construcții-montaj pe șantiere 
să se desfășoare din plin.

în Ce privește exportul — 
domeniu în care, deși au fost 
obținute o serie de progrese 
față, de lunile anterioare și dc 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, rezultatele eonii- 
nuă să nu se situeze la nivelul 
prevederilor planului — s-a 
cerut guvernului, tuturor mi
nisterelor producătoare, să pro
cedeze la o rcanalizare a în
tregii activități desfășurate, 
luindu-se toate măsurile pen
tru. încheierea tuturor contrac
telor prevăzute pentru acest an 
și, îndeosebi, pentru realizarea 
la termen și în cele mâi bune 
condiții a producției contrac
tate cu beneficiarii externi.

In cadrul ședinței a fost sub
liniată necesitatea de a se in
tensifica acțiunea privind lichi
darea stocurilor și valorifica
rea acestora, conform progra
melor stabilite. S-a indicat, de 
asemenea, să se acționeze mai 
ferm în direcția reducerii con
sumurilor și a cheltuielilor ma
teriale, care se mențin încă ri
dicate, pentru realizarea în 
bune condiții a tuturor preve
derilor planului.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, în continuare, 
PORTUL PRIVIND -----
PAREA DELEGAȚIEI 
NE LA LUCRĂRILE 
DE-A M-A ȘEDINȚE 
SIUNII CONSILIULUI 
-TUTOR ECONOMIC 
PROC, CARE A AVUT LOC, 
ÎN LUNA IULIE, LA PRAGA.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat activitatea desfășurată

CAMPIONATE EUROPENE PENTRU JUNIORI
TREI ECHIPE MEDALIATE UN SUCCES REMARCABIL
• Azi încep probele individuale Ia tenis de masâ

NOVI SAD, 3 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Au fost necesare 480 de parti
de. desfășurate pe parcursul a 
patru zile de întreceri, pentru 
definitivarea noii ierarhii în 
proba pe echipe a cc-lei de a 
31-a ediții continentale a celor 
mai tineri jucători de tenis de 
masă, o ediție în care trei din 
cele patru reprezentative ale 
României au urcat pe podium : 
juniori, junioare — argint, ca-' 
dete — bronz. Este un lucru 
remarcabil, dacă ținem seama 
că din cele pește 30 de țări 
participante doar trei au reușit 

. această performanță — Româ- 
§ nia, U.R.S.S., R.F. Germania —

$

dintr-un total de opt medaliate. 
Cu mult în urma pozițiilor o- 
cupate de reprezentanții noștri 
s-au aflat „școli" deosebit de 
reputate pe plan internațional 
(Cehoslovacia, Suedia, Polonia, 
Anglia, Franța ș.a.), fapt care 
redă exact tabloul reușitei ti
nerilor noștri reprezentanți. Un 
alt argument privind frumoasa 
lor comportare de ansamblu 
este acela oferit și de „Tro
feul Joola", care se va acorda 
la finele, competiției, . pa baza 
unui sistem . de punctaj,. celui 
mai bun lot reprezentativ, în 
funcție de locurile ocupate la 
echipe (doar primele opt) și în 
probele individuale. în acest

clasament, Ro-mânia se află 
deocamdată pe locul 3, după 
U.R.S.S. și R.F. Germania, din- 
tr-un total 
naționale.
spunem că 
menținut

de 12 selecționate 
în sfîrșit, să 
doar cinci țări s-au 

___ _  printre medaliate 
și la actuala ediție, între ele 
desigur și România, foarte 
multe altele nemaiavînd acces 
la podium. Iată, deci, doar cî
teva awumente care probează 
comportarea bună de ansamblu 
a sportivilor noștri în contex
tul unui campionat cu mult 
mai valoros ca precedentele, 
unde se joacă „tare", incit de
seori meciurile nu sînt cu ni-

mai

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

RA-
PART1CI- 

ROMA- 
CELEI 

A SE- 
DE A- 
RECI-

in cadrul sesiunii de către de- § 
legația română, subliniind că § 
aceasta a acționat, în confor- § 
mitatc cu mandatul aprobat, Ș 
pentru îndeplinirea indicațiilor $ 
și orientărilor date dc secre- § 
tarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovară- § 
șui Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la perfecționarea activi
tății C.A.E.R., creșterea rolu
lui acestui organism în dezvol
tarea economici fiecărei țări 
membre, intensificarea colabo
rării economice pe principiile 
deplinei egalități, ale conlucră
rii . internaționale echitabile, 
reciproc avantajoase.

Comitetul Politic Executiv a 
reafirmat hotărîrea țârii noas- 
tre de a participa activ Ia co- § 
laborarea în cadrul C.A.E.R., 
la realizarea acordurilor de § 
lungă durată pînă în anul 2000, S 
la perfecționarea activității or- Ș 
ganizației, pornind de la con- § 

. vingerea că promovarea coopc- § 
rării și specializării în produc- 5- 
ție între țările membre trebuie 
să contribuie efectiv Ia pro-
greșul economic și social al § 
fiecărei țări în parte, la dez- § 
voltarea generală a socialis- § 
mului. ș

în continuare, Comitetul Po- § 
litic Executiv a analizat RA- § 
PORTUL PRIVIND EVOLUȚIA Ș 
PRINCIPALELOR FENOMENE § 
DEMOGRAFICE ÎN SEMES- S 
TRUL I 1988, COMPARATIV 
CU SEMESTRUL I 1987. §

Din datele prezentate roiesc Ș 
că în prima jumătate a anului Ș; 
1988 sporul natural al popu- 5; 
lației, atît pe ansamblu, cit și 
la 1000 de locuitori, a fost mai 
mare decît în aceeași perioadă $ 
a anului precedent. Natalitatea § 
se menține, în general, Ia a- § 
celași nivel, iar mortalitatea § 
generală și ințantilă este în 
scădere față de aceeași peri
oadă a anului trecut.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut Consiliului Sanitar Supe
rior, Ministerului Sănătății, di
recțiilor sanitare, tuturor fac
torilor cu răspundere în acest 
domeniu, să analizeze concret, 
pe fiecare județ, modul în care 
se asigură înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru în 
domeniul demografiei și să ia, 
în continuare, măsuri cores
punzătoare pentru ocrotirea 
sănătății tuturor cetățenilor, 
pentru creșterea mai puternică 
a natalității și diminuarea mor
talității generale și infantile, 
pentru mărirea sporului 
ral al populației.

Subliniind importanța 
bită a acestei probleme, 
tetul Politic Executiv a 
de asemenea, să se desfășoare 
o intensă activitate poiitico-e- 
ducativă pentru creșterea răs
punderii tuturor cetățenilor

natu-

deose- 
Comi- 
cerut,

I

§

i

rrUN PAS ÎNAINTE, 0 PERFORMANTĂ Șl 0 SPERANȚĂ..."
■ Opinează prof. Mircea Dumitrescu, antrenorul lotului de volei
Nu greșim cu nimic, dacă nu

mim bronzul cucerit, în orașul 
italian Bormio, de voleiul' nostru 
juvenil la ediția a Xl-a a Cam
pionatului Europea-i (feminin) 
drept o remarcabilă și reconfor
tantă performanță. Fie și p'entru 
că chiar estimările cele -mai op
timiste ale specialiștilor și. fede
rației nu ajungeau pînă la me
dalii, obiectivul stabilit fiind 
unul, din locurile 4—5. Său pen
tru faptul că această prezență 
pe podiumul C.E. este a doua 
(ca număr și ca valoare) obți
nută de echipele noastre de la 
înființarea competiției continen
tale la nivelul junioarelor. Prima 
datează din 1971. Atunci, o

generație la fel de dota
tă cucerea, tot în Italia, lingă 
Florența, la Ceelna, medalia de 
argint... și tot o tu doua meda
lie la C.E. de juniori își Înscrie 
în palmaresul personal antreno
rul principal, .
mitrescu. care, la cîrma repre
zentativei de băieți, obținea — 
după un „aur" la „Prietenia" — 
prima medalie europeană (bronz) 
pentru voleiul nostru juvenil, la 
Riga în 1989. Acum, părtaș la 
performanță i-a test prof. Mugur.. 
Niculescu. cel care-i este secund 
și la conducerea tehnică a echi
pei A de fete.

A doua zi după întoarcerea de
legației, M. Dumitrescu ne-a fost

prof. Mircea Du-

interlocutor, și, bineînțeles, dis
cuția a pornit de la...

— Felicitări! Noi, eci de-acasă, 
am creditat rezultatul cu „peste 
așteptări". Cum s-a văzut de-a- 
proape 2

— Cam la fel. Personal, avind 
șansa să vizionez, în Ianuarie, 
turneul internațional de la Vidin, 
din Bulgaria, unde au evoluat 
cîteva finaliste șl posibile fina
liste ale C.E. : R. D. Germană, 
Bulgaria, Grecia, Polonia. Ceho
slovacia, mâ impresionaseră în 
mod deosebit primele 3 formații. 
Mă temeam de ele și, cum de 
ce ți-e frică... Sorții ni le-au re

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

C. M. de șah pentru

copii și juniori
FRUNTAȘII IȘI APĂRĂ POZIȚIILE

TIMIȘOARA, 3 (prin tele
fon). Un itinerar șahist ti
mișorean începe întotdeauna cu 
o vizită matinală Ia clubul înfringere 
Medicina și la Sala de sport 
nr. 2. Aici, atmosferă de con
curs în jurul celor peste 250 
de mese aranjate pe un spațiu 
larg l-a care se întrec pârtiei-.| . .
panții la Festivalul internațio- 

§ nai de șah pentru copii și ju- 
mori, acum la a 5-a ediție. 

§ Este un spectacol impresionant.
Vdm începe, așadar, cu re

zultatele culese dimineață. 
După 6 runde în cele trei 
opeii-uri locurile fruntașe sint 
ocupate de români. La 16 ani 
(b) conduc Casangiu și Cherc- 
cheș cu punctaj maxim, 6, iaf 
la fete în frunte sînt Rozalia 
Acs, Ana Onița și Martina 
Klaus — R.D. Germană — cu cite 

5*5 p. La juniori mari (20 arii), 
5 concurenți au acumulat cile 
5 p : Tănase, Dordeă, Kelly, 
Hristodorescu și Osman — 
Turcia. în celelalte două tur-

I 
față de asigurarea vigorii și § 
tinereții întregului popor, față § 
de viitorul națiunii noastre S; 
socialiste. §

§ 
în continuare, Comitetul Po- § 

litic Executiv a dezbătut și so- 
luționat unele probleme ale. ac- S; 
tivității internaționale. §

De asemenea, în cadrul șe- § 
dinței Comitetului Politic Exe-_________  .......
cuțiv au fost rezolvate și alte & nce principale lideri sînt Iolan- 
prpbleme curente ale activității Ș ta Turczinowicz (Polonia) și 
de. partid și de «stat. § Mateicici (Iugoslavia) cu cîte 5 p.

Turneul final al Campionatelor Naționale de box

* DUPĂ PARTIDE APRIG DISPUTATE. AU FOST DESEMNAȚI SEMIFINALIȘTH
CONSTANTA, 3 (prin tele

fon). Maratonul pugilistic de . pe 
Litoral continuă- în Sala Spor
turilor di® localitate, . turneul 
final al Campionatelor Națio
nale de box ajunglnd astfel în 
faza semifinalelor. în compe
tiție au rămas acum doar ocu- 
panții podiumului de premiere. 
Pentru a ajunge în această 
fază superioară a întrecerii, 
miercuri au avut loc ultimele 
„examene". La categoria semi- 
ușoară, campionul Daniel. Măe- 
ran (Steaua) și-a demonstrat 
din nou cunoștințele tehnice, 
de data aceasta în fața unui 
partener de întrecere care i-a 
răspuns cu aceeași monedă, 
Dorin Dumbravă (C.S.M. Dro-

beta-Tr. Severin); ______ __
țre cei doi scrimeri a plăcut . 
asistenței, cu atît mai mult cu 
cit tînărul severinean, nu a 
boxat cu complexe. Amîndoi 
cu gardă inversă, Măeran ți 
Dumbravă au oferit un meci 
frumos, curat, cu faze aplau
date de spectatori. Decizia de 
învingător a revenit stelistului.

Fostul campio®, Ionel Panaite 
(Constructorul Galați), a cîști- 

gat mal ușor decît ne așteptam 
în fața „speranței" Marian Du
mitrescu (Dinamo). Timorat și 
excesiv de prudent, dinamovis- 
tul și-a autoanulat avantajul 
alonjei prin.tr-o tactică de aș
teptare șl prin lipsă de iniția
tivă. în aceste condiții, experi-

Duelul din
ari a plac

, montatului . gălățeah i-a fftst 
foarte ușor să se impună și să 
cîștige. Cea mai disputată par
tidă. a „semiușorilor", ne.-au o- 
ferit-o ambițiosul Frederic 
Schuller (Prahova — A-Ș.A, 
Ploiești) și Ion Dudău (Dina
mo). Schuller a atacat în cea 
mai mare parte a timpului de 
luptă, dar fără a aprecia bine 
distanța a ratat foarte multe 
lovituri, fapt care i-a permis 
lui Dudău să riposteze precis 
și să puncteze mai mult. Și to-

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3) .

între timp, la C.M. iau sfîrșit 
întrecerile celei de a 8-a runde. 
Cea mai disputată, categoria 
16 ani (b). Aici liderul de pînă 
acum, Gurevich,- suferă prima 

la La Siege. : In 
frunte trece Sirov, cu o victorie 
la Sadler. Watanabe se alătură 
fruntașilor, învîngîndu-1 pe 
Haudouchi.’ în prim-plăn, deci, 
Sirov (U.R.S.S.) cu 1 p, Gu- ——:---------- —--------------- . .
revieh (S.U.A.) 6,5 p, Le Siege (Continuare in pag. a 4-a)

(Canada) și Watanabe (Bra
zilia) 8 p. Mai- notăm două re
zultate ale fetelor la 14 și res
pectiv 12 ani : Andreea Sasu- 
Ducsoară — Maria .Sulitsya 
(Indonesia) remiză și Ana Ma
ria Osiceanu — Zu-Chen 0—1.

Radu VOIA

Campionatele Naționale de gimnastica ritmica

O GALĂ-viu aplaudată-A FRUMOSULUI
Na- 

ritmică 
cea mai 

inter- 
la start

Recentele Campionate 
ționale de

• desfășurate 
importantă 
nă a anului, au reunit __ _ 
pe cele mai bune sportive din 
țară.

Ridicindu-.se la un înalt 
grad de măiestrie sportivă, 
concursul a dovedit încă o da
tă că această disciplină a gra
ției și frumuseții ciștigă me
reu teren in rîndul tinerelor 
fete. Numărul mare de parti
cipante — peste 150 —, majo
ritatea aparțihînd cluburilor 
sportive școlare, susține ideea 
că gimnastica ritmică are 
de-acum- o bază solidă atit de 
masă, cit și de performanță. 
Inclusiv în programul Jocuri
lor Olimpice din 1984, de unde 
sportivele noastre s-au întors 
cu o medalie de argint (prin 
Doina Stăiculescu). gimnasti
ca ritmică a punctat, în ce ne 
privește, mereu în cele mai 
importante concursuri inter
naționale, cum au fost C.M. 
de la Varna — 1987 si C.E. de 
la Helsinki — 1988 (prin talen
tatele Florentina Butaru și A- 
driana Stoenescu).

Acum, după „naționalele" de 
la Brașov, unde au evoluat 
gimnaste din toată țara, a 
ieșit cu pregnanță în eviden
ță un nou val de tinere talen
te, care au evoluat la un înalt

gimnastică 
la Brașov, 
competiție

Adriana Stoenescu :

grad de pregătire : Ileana A- 
lecu, Elena Marghidan, Elena 
Va sile, Irina Dcleanu, Ma
nuela Pruneanu, Oana Matees- 
cu, Ildico Bodor s.a. Această 
reușită vine să întărească în
crederea in linia metodică de

Elena DOBINCA

(Continuare tn pag. 2—3)



In ziua a doua a Campionatelor Naționa

FINALE PE ȚARA ALE „CUPEI U. T. C.“
CIFRA-RECORD LA JUDO

• Multe talente la nivelul tuturor categoriilor 
de greutate

Aproape 300 de sportivi — 
cifră-record ! — au luat parte 
la finalele pe tară ale „Cupei 
U.T.C." la judo, competiție în
scrisă în Daciadă si găzduită 
de ■ municipiul Alba Iulia. A- 
junsă la a IX-a ediție, această 
frumoasă întrecere între cîști- 
gătorii etapei pe iudete si ai 
municipiului București face 
parte dintr-un complex de dis
cipline sportive cuprinse 
Festivalul 
aplicative 
secția de 
U.T.C. în

în 
sporturilor tehnico- 

initiat si organizat de 
resort a C,C. al 
scopul popularizării 

lor în rândurile tineretului, a 
descoperirii de noi si noi ele
mente pentru performantă, unul 
din atributele competiției spor
tive naționale. Si. cum remar
ca prof. Anton Moraru, secre
tarul nesnonsabil al Federației 
Române de Judo prezent la 
Alba Iulia. „actuala ediție 
și-a justificat pe deplin ideea 
organizării 
mai mult 
precedente 
goriile de 
curenți capabili 
viitor apropiat 
pași spre devenire, spre mult 
dorite împliniri în perfor
mantă".

înaintea altor sublinieri, să 
prezentăm panoul de onoare al 
competiției, pe sportivii care 
au urcat pe podium... 60 kg:
1. Claudiu Hodorogea (Sibiu),
2. Ionel Marin (Buzău). 3. Alin
Precup (Mureș) : 65 kg : 1.
Ionel Natravel (Argeș). 2. Ale
xandru Cibi (Alba). 3. Daniel 
Manea (Bacău) ; 71 kg; 1,
Marin Penciu (Alba), 2. Ion 
Păunică (Teleorman). 3. Lucian 
Mircea (Timiș) ; 78 kg.; 1.
Ferent Gal (Bihor). 2. Flaviu 
Urs (Arad). 3. Florin Minecan 
(Suceava) ; 86 kg : 1. Mihai

Luca (Iași). 2. Emil Vereș (Mu
reș). 3. Ga vrii Drabineac (Ar
geș) ; 95 kg : 1. Ștefan Ghi- 
nescu (Teleorman). 2. Daniel 
Rezumineș (Brașov). 3. Marius 
Motoroi (Iași) ; +95 kg : 1.
Constantin Zaharia (Iași) 2. 
Ion Ana (Dîmbovița), 3. Cris
tian Mitran (Dolj).

Clasamentul general pe iude
te : 1. Iași 17,5 p, 2. Sibiu 13,5 
p.. 3. Alba și Brașov 12 p„ 4. 
Bihor 7 p„ 5. Buzău 6,5 p.

O ediție 
care s-a 
organizare 
tean Alba 
iinul C.J.E.F.S..

a finalelor pe tară 
bucurat de atenta 
a Comitetului iude- 
al_ U.T.C.. de spri- 

al celorlalți 
factori cu atribuții în activita
tea sportivă de masă. în ace
lași timp, o ediție care prin

valoarea participantilor — în 
special a celor care au urcat 
pe podium — răsplătește efor
turile inițiatorilor si organiza
torilor precum și ale județelor, 
tot mai multe, în care judo-ul a 
găsit un teren foarte fertil de 
dezvoltare. în afara celor men
ționate în clasamentul general, 
Argeș, Bacău, Arad, Teleorman. 
Timiș, Suceava. Dîmbovița și 
Dolj.

Menționăm totodată că în 
cadrul disciplinelor cuprinse în 
Festivalul sporturilor tehnico- 
aplicative dotat cu „Cupa 
U.T.C." urmează să se mai dis
pute următoarele întreceri : la 
Deva, între 13—15 august, com
petiția de radiogoniometrie (vî- 
nătoare de ..vulpi") si la Bra
sov, între 26—28 august. în
trecerile la modelism (navo, 
racheto si auto), orientare tu
ristică și tir. Și tot in cadrul 
„Cupei U.T.C.". la Beclean (ju
dețul Bistrița-Năsăud) este 
programată finala republicană 
de oină. între 20—23 august.

DISPUTĂ ATRACTIVĂ IA KARTING

CEA MAI SPECTACULOASA FINALA, CEA DIN 11 Pi

ei. pentru că 
decît

— Ia 
greutate

la edițiile 
toate cate- 
existâ con- 
ca într-un 

să facă noi

• Mențiuni pentru concurenții din Sălaj, Covasna 
și Caraș-Severin

O atractivă întrecere rezer
vată tinerilor conducători dc 
mini-mașini s-a desfășurat re
cent la Piatra Neamț. Este 
vorba de ediția a IX-a a „Cu
pei UT.C.“, ’
au luat parte 120 de 
renti. Maj 
dovedit a 
tele Sălaj. 
Severin.

Iată clasamentele________
le. BĂIEȚI. 14—16 ani : 1. Flo
rin Li că (Ialomița), 2. Attila 
Hof man (Covasna), 3. Adrian 
Bretea (Sălaj) : 17—18 ani : 1.
Lazslo Ambrus (Sălaj). 2. Cris
tian Pop (Hunedoara). 3. Lupu 
Popescu (Gorj) ; 19—20 ani :
1. Hari Kastenhuber (Sibiu),
2. Gheorghe Amorăritei (Hu
nedoara). 3. Constantin Mihai

la karting, la care 
. 2 _ concu

bine pregătiți s-au 
fi tinerii
Co vas na

din iude- 
și Caraș-

individ ua-

(Iași) : licentiati : 1. Nicu Mi
ron (Galați). 2. Marius Covaci 
(Satu Mare). 3. Doru Bosîn- 
ceanu (Iași). FETE, 14—20 ani: 
1. Szesza Mathe (Covasna). 2. 
Eva Magyar (Sălaj). 3. Elena 
Heler (Caraș-Severin). 4. Si
mona Buftea (Bacău), 5. Cris
tina Stoica (Gorj), 6. Coralia 
Balașiu (Sibiu). O mențiune 
pentru Iolanda Că tin can (Mu
res). care a concurat cu mult 
aplomb la categoria „licen
tiati", adică sportivi prezenti 
la mai multe ediții ale com
petiției. (P. VJ.

Evenimentul celei de-a doua 
zile a Campionatelor Naționale 
de tir, ce se desfășoară la 
București, pe poligonul Tunari, 
a fost finala probei de pușcă 
liberă 3X40 f, acest adevărat 
„maraton" al trăgătorilor. Plu
tonul țintașilor care și-au cu
cerit dreptul de a participa la 
ultimul act al acestei întreceri 
a fost condus, după proba pro- 
priu-zisă, de: Antonescu cu 
1 158 p, Stan cu 1 157 p și Jol- 
dea cu 1153 p. Sigur că in a- 
ceste condiții mari favoriți 
porneau primii doi clasați, des- 
părtiți de un singur punct. 
După primele 3 focuri din cele 
10 ale finalei (executate la po
ziția în picioare), Stan refăcuse 
diferența și îl întrecuse pe An
tonescu, deși acesta din urmă 
se arătase a fi în formă, cuce
rind chiar titlul la aceeași po
ziție, cu 379 p. Din urmă însă, 
așa cum se petrece cel mai a- 
desea, a venit Joldea, cel care 
demonstrase și în prima zi de 
întreceri o seamă de calități 
de bun luptător, cucerind în 
același chip, titlul la poziția 
culcat. La focul 6, el s-a in
stalat în frunte și se părea că 
nu-i va scăpa nici acest tîtlu. 
Numai că la penultimul foc, al 
9-lea, Stan a revenit spectaculos 
și a cîștigat în final primul 
loc. devansîndu-1 pe Joldea cu 
două puncte (acesta păstrînd 
impresia bună de excelent fi
nalist) și cu aproape 4 puncte 
pe Antonescu (care are satis
facția de a fi cucerit titlurile 
la pozițiile intermediare, în pi
cioare și în genunchi),

A doua finală a zilei a fost 
la pușcă standard 3 poziții. A 
cîștigat ..favorita nr. 2". Ro
xana Crețu, dar nu fără emo
ții, deși avea un avantaj destul 
de substanțial (3 puncte), la 
intrarea în finală, in fața Da
nielei Zamfir (577—574). De ce?

Pentru că a tras un „cinciar" 
(notă foarte slabă!), la focul 6 
al finalei, cînd Daniela Zamfir 
s-a apropiat la 4 zecimi... A- 
ceasta din urmă n-a rezistat 
însă emoțiilor apropierii... de 
titlu și a tras, la rîndul ei, un 
„șesar" cu care a căzut mai 
multe locuri. în schimb. Au
relia Bistriceanu a concurat 
destul de curat în finală, fapt 
care i-a adus o binemeritată 
poziție secundă, iar Daniela Io- 
nescu a urcat pe locul 3, toc
mai de pe poziția a 8-a, gratie 
celui mai bun punctaj al aces
tei finale : 95,5 p. încă două 
aspecte cie menționat: poziția 
slabă, a patra, a „favoritei nr. 
1“, Aurora Ștefan (scor slab 
în concursul propriu-zis) și re
zultatele bune ale trăgătoare
lor antrenorului Constantin Co- 
dreanu de la Metalurgistul Cu
gir (cu două reprezentante în 
finală), in ciuda faptului că 
poligonul din localitate nefunc- 
ționînd de multă vreme, ele 
n-au executat decît focuri „pe 
sec", în chip de „pregătire" 
pentru aceste campionate na
ționale...

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
liberă, 3X40 f: 1. C. Stanf: c.

(Steaua’ 
national 
1251,4 J 
namo) 1 
(Steaua’ 
(CT Alt 
Codrean 
chipe:« 
campiol 
3 445 p 
poziția 
nescu 3 
3. I. J< 
Dinamo, 
național 
3. Stea 
genune! 
p; 2. p 
dea 383 
1152 p 
2. Steau 
1 142 pj 
1. Boxa 
lica Ori 
Bistrice 
Daniela 
p; 4. .4 
662.1 p; 
namo) 
(Dinam J 
Dinamo 
național 
radea 
1 679 p.

mCmiJL RfPUBLICAN DE
Zilele trecute, Sala Sportu

rilor din Deva a găzduit între
cerile turneului final al Con
cursului Republican de lupte 
libere pe echipe rezervat ju
niorilor, la care au fost pre
zente un număr de 17 formații.

în urma unor partide viu 
disputate. în care concurenții 
au dovedit apreciabile cunoș
tințe tehnice, concursul a fost 
cistigat.de echipa C.S.Ș. 2 Hi
drotehnica Constanța (antre-

CRITERIUL SPERANȚELOR" LA BOX-O COMPETIȚIE REUȘITĂ
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PE TERENUL STEAUA, UN INTERESANT 
MECI INTERNAȚIONAL DE RUGBY 
Astân QUpâ 

loc un prim o 
de rugby t " 
nul Steaua, 
vizionari « 
freei ecSiioe sosi-;- ce a 1—t- 
miei de aviație Jari Gastric*, 
multiplă eappkcaeă a lAâuni!
Sovietice. Antrenorii TK Ra
dulescu și Gh. Mica vor trimi
te in teren un 
alcătuit după 
Pili — Chintă. 
(Răcean, Sa vag 
Năstase, Neaga

Ca

•3 a «ca 
maționai
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„INVITATE
Zile toride de vară 

plaiurile iakxnițene, 
le-am trăit, intr-un scurt pe
riplu prin acest județ din su
dul țării. Nici un motiv, insă, 
pentru iubitorii sportului de e 
sta... la umbră. Aproape peste 
tot există inițiative destinate 
să apropie de exercițiul fizic 
tot mai mulți locuitori ai ju
dețului, copii aflați în vacan
ță sau oameni ai muncii din 
diverse sectoare de activitate 
economică. O asemenea iniția
tivă face obiectul acestor în
semnări...

Aparține iubitorilor de sport 
din municipiul de reședință 
al Ialomitei. Slobozia, și ea se 
cheamă sugestiv „Invitație Ia 
Peri", adică în crîngul rîului 
care travensează localitatea. 
Este una din cele mai atră
gătoare zone ale Sloboziei, ca
re oferă pasionați lor de miș
care. de toate vîrstele, posibi
litatea să practice sportul du
pă preferințe : fotbal și atle
tism, volei si oină, șah (intr-un 
pavilion special) și orientare 
turistică. Da, orientare turis
tică, deoarece crîngul Ialomi
tei dispune și de o întinsă su
prafață de pădure, loc exce
lent pentru practicarea aces
tui sport tehnico-aplicativ.

Inițiatorii punerii în valoare 
a acestei frumoase zone de a- 
grement a Sloboziei sint cîtiva 
inimoși activiști voluntari din 
cadrul asociației sportive Co
merțul, în frunte cu Marin 
Cliseru, în calitate de pre
ședinte si economist. Mihai Tu
dor, vicepreședintele 
tiei. Oameni de sport, ____
fotbaliști (Mihai Tudor, în pe
rioada studenției, la

cum

asocia-
fosti

A.S.E.,

dulescu (M orari u), Poogracz, 
Gurămare — Caragea, Vereș — 
Csotna. Man. Pasca.

Avînd iz. vedere că și in rin— 
ă sovietice vom . -C- — „lin
arr? Va începe ta 
UI ța Ov'I'SuO.’ oe

par

i-
ta. Pf-
ora 11

LA PERI...“
SmocSporr 

activișn sporim ai
„Comerțul ai- au dat catar ei— 
tonul, participind la câteva 
întreceri. Firește, în prim-plan 
a fost fotbalul, apoi șahul, po
picele și tenisul de masă.

Și așa, de la cîteva exemple 
izolate de pasionați ai mișcă
rii în aer liber, s-a ajuns as
tăzi la o masă de reprezen
tanți a peste 40 de unități eco
nomice din Slobozia, care vin
•••••••••••••

însemnări
de vacanță•••»•••••••••

aproape zilnic la Peri, cu 
predilecție, însă, la sfîrșit de 
săptămină. Vin cu familiile, 
cu prietenii, cu multi cunos- 
cuți, adesea și din județ și 
chiar din jafara acestuia. Este 
o admirabilă ocazie de 
popularizare a sportului și im
plicit a acestei zone de agre
ment a Sloboziei, celor amin
tiți urmîndu-le mulți alții e- 
xemplul. devenind animatorii 
unor ramuri de sport : I. Cht- 
rilă, N. Partenie, Gr. Nicolae 
la fotbal, I. Pilea la tenia de 
masă, C. Buzoianu la popice, 

între oaspeții acestei zone 
de agrement a Sloboziei s-au 
aflat, recent, și participanțil 
la cel de-al VlII-Iea Festival 
al șahului ialomițean, în ziua 
de pauză dintre rundele tur
neului. „Este o inițiativă ex
celență, care va spori rândurile

zz
Timp de o săptămină, arena 

de box din Brăila a găzduit 
întrecerea tinerilor pugilisti, 
„Criteriul speranțelor", compe
tiție la-care au fost prezenți 
95 de ooncurer.ți. aspiranți la 
selecția în loturile naționale - de 
juniori și tineret. Delegatul 
general al F.R. Box, Traian 
Par. ait, ne-a oferit o serie de 
informații în legătură cu a- 
„eastă comnet. ie.

Concursul a fost foarte bine 
organizat de C-S.M. Brăila si, 
ca de obicei in acest mare port

pene de săptămina viitoare.
In afara selecționabililor s-au 

remarcat o serie de tineri pu- 
giliști din secțiile Electro Bo
toșani, Olimpia București, Con
structorul Craiova. Voința Plo
iești, C.S.M. Reșița, C.A. Ia
lomița, Voința CIuj-Napoca și 
Metalurgistul Cugir.

în urma unor meciuri fru
moase, viu disputate, au termi
nat învingători următorii tineri 
boxeri : semimuscă — Valentin 
Barbu 
muscă — Zoltan Lunca (C.S.NL

(Metalul București) ;

Reșița) ; cocoș — Tudorel Da
mian (A.S.A. Buzău) ; pană — 
Marian Leondrariu (Olimpia 
București) ; semiușoară — Gclu 
Bâlășoiu (C.F.R. Craiova) ; u- 
șoară — Benone Melinte (E- 
lectro Botoșani) ; semimijlocie 
— Adrian Toderașcu (Olimpia 
București) ; mijlocie mică — 
Daniel Gifu (Constructorul 
Craiova) ; mijlocie — Petre 
Tudor (Voința Ploiești) ; semi
grea — Marius Tiron (Electro 
Botoșani) ; grea — Vasile Adu- 
mitroaie (P.A.L. Fălticeni) ;

/

supergri 
lectro B 
ti afl 

boxat s 
tului 2 1 
muscă),] 
coș), Vi 
ră), VI 
mică), 1 
bună pi

Deled 
bunele 
Piroiu 
rești), | 
Muscel» 
rat), P. 
Severin

de spe Ir. treceri

ori, că- 
partici- 

Euro-

••••••••••••
• La Slobozia, in crîn- 
gul laiomiței, o frumoa
să zonă de agrement 
atrage noi și noi ama
tori de mișcare in aer 

liber
••••••

iubitorilor de sport*, ne sp 
nea Cicerone Spulber,- de la 
Metalul București ; „numai 
cine n-a ajuns încă aici nu-și . 
poate da seama ce înseamnă 
să stai o zi in aer liber, să 
faci sport, să te bucuri de 
frumusețea acestor locuri*, 
sublinia și M. Hancaș, de la Teh
nica Iași ; „noi avem in orașul 
de sub Feleac multe puncte de 
agrement foarte solicitate, dar 
O așa de mare avalanșă ea aici, 
la Peri, parcă n-am văzut nici
odată", aprecia M. Ciortan, de 
la Medicina' Cluj-Napoca.

Sigur, se poate înfrumuseța 
continuu zona de agrement de 
la Peri, din cringul laiomiței, 
cu noi amenajări solicitate de 
vizitatori. Citeva proiecte se 
și află în atenția conducerii 
asociației sportive Comerțul 
Slobozia șl a întreprinderii de 
profil, acolo unde lucrează un 
alt inimos susținător al sportu
lui. Nicolae Scarlat. Se are în 
vedere o arenă (populară) de 
popice. Apoi, citeva terenuri 
de volei, mese de șah și tenie, 
amenajări pentru tenisul de 
cîmp.

Așadar. „Invitația la Peri" 
rămîne deschisă pentru tot se
zonul estival, pentru cei din 
Slobozia, din Ialomița. Și nu 
numai pentru ei

Ti beri u STAMA

TURNEUL FINAL
(V pag. 1)

la

dc ațJro'ape oe

ale irecâuiuL c

I a fost destul 
victorie mai 

: două minute 
înd Dudău a 
le sale resurse 
ni s-au părut

caoL„ puține. Dudău a invirs 
«xi 4—1. Ultima partidă a ca
tegoriei a fost la fel de aprigă. 
N?dim Regep (Cimentul Med
gidia) și Gigei Petre (Steaua) 
s-au angajat încă de la primul 
gong in:r-ur. schimb dur de lo- 

v.tu-L Evident, fiecare a cău
tat k.o.-ul. dar blocajul ambi
lor soortivi. precum si lipsa 
preciziei au făcut ca intîlnirea 
să se transforme intr-o dispu
tă încBcită, în care virtuțile 
tehnice au fost complet aban
donate fci favoarea unei com
bativități fără nici un orizont. 
A acces in semifinale, ciștigind 
la puncte. N. Regep.

Singurul reprezentant al gaz
delor la turneul final al cam
pionatelor este ''■mijlociul Va
lentin Mihai (Farul). Elevul 
lui Ilîe Dascâlu a boxat bine și 
l-a întrecut prin abandon în 
ultima repriză pe craioveanul 
Ermil Constantinescu. Constăn- 

țeanul a mai evoluat în semi
finalele campionatelor, dar a 
ratat de fiecare dată titlul. 
Poate că de data aceasta...

Campionul categoriei grea, 
Petre Bornescu (Mecanică Fină 
Buc.), a trecut prin multe clipe 

neplăcute în meciul cu Gavril 
Ardeleanu (C.I.L. Sighet). A- 
cesta, neimpresionat de faima 
omului din față, a plasat nu
meroase directe care și-au atins 
cu regularitate ținta, bucureș- 
teanul neglijind apărarea si su- 

portînd cai stoicism loviturile. 
Pină la urmă, experiența lui 
Bornescu și-a spus cuvîntul, el 
cîștigînd la puncte și urmează 
ca în semifinală să-l întîlnească 
pe Ion Simina (Steagul Roșu 
Brașov), învingător prin aban
don în prima repriză în fata 
lui Liviu Iacob (Electro Boto
șani).

.’•'arian Popa (Steaua), in dreapta, atacă dj 
Viorel Pop Enceanu (Dinamo) 1

O semifinală cu șcintei se a- 
nunță la această categorie și 
intre Ilie Corbu (P.A.L. Fălti
ceni) și Dumitru Beșliu. 
(C.S.M. Dobeta-Tr. Severin), 
primul întrecîndu-1 la puncte, 
după un meci extrem de dispu." 
tat, pe Viorel Enescu (Meta
lul Plopeni). iar al doilea o- 
bHgindu-1 pe Vasile i’eber 
(Pandurii Tg. Jiu) să abando
neze în rundul secund.

Și în gala a doua am asistat 
la partide interesante, multe 
dintre ele foarte echilibrate. 
Fostul campion al „ușorilor", 
Viorel Mihăilă (Steaua) a de
pus multe eforturi pentru a~l 
depăși pe Viorel Morovan (Car- 
bochim Cluj-Napoca). In schimb, 
colegul său de sală, Giani 
Gogol, atacind dezlănțuit, l-a 
obligat pe Cezar Robu (Oțelul 
Tîrgoviște) să abandoneze în 
repriza a doua, ultimul convin- 
gîndu-se astfel că defensiva 
exagerată nu este recomandată 
în box.

La „niijlocie mică" a fost aș
teptată cu interes partida din
tre Rude! Obreja (Dinamo) și 
Laszlo Vaștag (Metalul Bocșa). 
Dinamovistul, mult mai experi
mentat decît fratele campionu-

. lui mori 
gat pri 
doi. A]
C. Ivan 
Muscel) 
(C.F.R.
(T. Noi 
(Metalul 
mică : I
D. Gifri 
Angyal 
Melinte 
fi-gnigre 
W.) H 
Brăila).
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DINAMO, NON-STOP...
• Mircea Lucescu despre ritmul deosebit de susținut 

in pregătirea echipei

Divizionarele B înaintea startului

Dușu). in 
au existat 
gătiți.

s-au cla
pe, forma- 
srașov (an- 
Ls.M. Cluj- 
c.s.ș. o- 

A. Szbrny), 
poara (Gh. 
Ml Brăila

I
I
I
I

Dinamo București se pregă
tește în această, vară intr-un 
ritm mai puțin obișnuit. Echi
pa din Șoseaua Ștefan cel 
Mare joacă, am putea spune, 
aproape zilnic, vrînd parcă să 
se alinieze la exigențele mereu 
sporiite ale fotbalului interna
țional. Iată de ce i-am cerut 
lui Mircea Lucescu să ne re
lateze"' cîte ceva din „întîm- 
plările“ verii...

...„cînd, după cinci zile de 
antrenamente intense, am in
trat în joc",

— Vă rugăm să reamintiți 
aceste jocuri din cadrul tur
neului efectuat în Belgia...

— Susținute în ritm de tur
neu non-stop... Am început cu 
Westerlo, din Divizia C 15—0), 
am continuat cu divizionara A 
Lokeren (2—1), am jucat, apoi, 
cu LonderzeeI, tot din liga a 
III-a (6—0), am învins divizio
nara A. Lierse (1—0), am «ur

cat»- la Anvers, la vicecanipi- 
oana Belgiei (3—1), cu rezulta
tul și jocul cel mai bun (cu un 
Matcuț peste tot ceea ce știm 
că poate) și am încheiat cu di
vizionara B Ekloo (2—0). Cu 
alte cuvinte, un turneu fără 
punct pierdut, cu jocuri de bun 
nivel... După Anvers, antreno
rul acestei echipe, Georg 
Kessler, a declarat în presă că 
-Dinamo are un cert nivel eu
ropean și îi prevăd un frumos

itinerar în Cupa Cupelor". Să 
mai adaug că, Ia trei zile după 
jocul cu noi. Anvers a învins 
pe Panathinaikos cu 7—1 !

— Ce v-a determinat să a- 
doptați acest ritm mai puțin 
obișnuit ?

Cred că am ajuns la un 
de omogenizare destulnivel de

de bun și e momentul să for
țăm în această direcție. De alt
fel, am fost întotdeauna adep
tul jocurilor fără 
puncte moarte. în 
dentarismui nu mai 
duce nimic.

— Ce a urmat ?
— Am revenit acasă Ia 27 iu

lie, am stat o zi și am plecat 
la Sofia, răspunzind invitației 
de a participa Ia turneul în 
memoria marelui fotbalist bul
gar Asparuhov. Am piecat, 
cum se știe, fără 7 dintre in
ternaționalii noștri angajați în 
turneul de pregătire din Belgia, 
cu echipa națională. A lipsit 
și Orac, accidentat. Am pre
zentat o echipă inedită, cu șase 
jucători sub 20 de ani (Lu- 
pescu, Jercălău, Stelea, Bucur 
Bogdan, Răducioiu și Timiș). 
Adversarii noștri, Vitoșa și 
Real Saragosa — la spanioli 
joacă și Sirakov, unul dintre 
cei mai buni fotbaliști bulgari 
— aveau cîte șapte interna
ționali.

prea multe 
fotbal, sc- 
poate pro-

— Se cunosc rezultatele, re
marcabile : 1—1 cu Vitoșa și tot 
1—1 cu Real, ambele egalități 
afectate, din păcate nefavorabil, 
la penaltyurile de departajare. 
Cum au corespuns însă tinerii?

— Pot primi calificativele de 
bine și foarte bine. De altfel, 
am acceptat să jucăm cu mai 
puțin de jumătate din echipă 
tocmai pentru a mări respon
sabilitatea jucătorilor care vin 
din urmă. In privința penaltv- 
urilor... E greu de comentat... 
Lucrăm mereu. Ia antrenamen
te, la executarea lor, dar. din 
păcate, nu e nici o legătură 
între un stadion pustiu și un 
stadion plin, cînd pină și bra
zilienii nu rezistă tensiunii, așa 
cum s-a întîmplat la C.M. din 
Mexic.

— Ce urmează ?
— Alte jocuri internaționale 

săptămîna viitoare, în Portu
galia, cu Setubal, Universidad 
(Mexic) și cu campioana Maro
cului. Bineînțeles, nu înainte 
de a participa, vineri și sîm
bătă, la turneul de pe stadio
nul Dinamo, alături de Rapid, 
Sport Club Bacău și Flacăra 
Moreni. Menținem acest ritm 
de pregătire fără rabat pentru 
că ne așteaptă meciurile cu 
Lahti și nu uităm nici o clipă 
că echipa finlandeză a rezistat 
Stelei timp de 176 de minute. 
Am convingerea că sintem pe 
drumul cel bun.

Stelian TRANDAFIRESCU
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LA CEAHLĂUL P. NEAMȚ CONTINUĂ
PROMOVAREA TINERILOR

în aceste zile. Ceahlăul P. 
Neamț continuă să- se pregă
tească. sub conducerea antre
norului Vasîle Simionaș. ajutat 
de Vasîle Nită, la Tg, Neamț. 
In program. în afară de șe
dințele de pregătire fizică, teh
nică și tactică, figurează 
suită de meciuri amicale, 
pa sustinînd deja jocuri 
divizionarele A Sportul 
dențesc, S.C. Bacău și . ... 
Galați. După 7 august, echipa 
din P. Neamț va participa la 
două turnee : la Iași — unde 
vor mai lua parte Oțelul Ga
lați. S.C. Bacău și Politehnica 
Iași, și la Buhuși — unde 
și-au anunțat participarea Trac
torul Brașov. Aripile Bacău și 
Textila Buhuși.

De remarcat că din lotul 
care a activat în ediția trecută 
nu a plecat nici un jucător. 
Ca noutăți sînt doi tineri, cres
cuți în pepiniera proprie :

și o 
echi- 

cu 
Stu- 

Oțelul

I
COR VINUL IN PRAGUL REVIRIMENTULUI AȘTEPTAT

Pricopie, mijlocaș, și 
înaintaș. Dar. iată si 
lalti componenti ai 
Ceahlăului : Gh. Iancu, 
rariu, Ion — portari. 
Mironaș,

Pascu, 
pe eei- 
lotului 
Coșe- 

Acsinia, 
Buhuță, Bircă. O. 

Oprea, Croitoru, M. Oprea, Ga- 
vriliu — fundași. Stoica, Marc, 
Barnea, Dumitrescu, 
Gherghe — mijlocași, 
leșcu, Cepoiu, Chertic 
ghioalei — înaintași.

„Avem un lot tînăr. 
medie de vîrstă de 22 
Si 7 luni, ne-a spus Gheorghe 
Chevprchian, președintele clu
bului. De aceea, dorim ca 
echipa să practice un fotbal de 
cit mai bună calitate. Toți, 
conducerea clubului, antrenori 
si jucători se vor strădui să se 
îndeplinească acest obiectiv. De 
asemenea, vom mai coopta ti
neri de perspectivă, de la clu
burile sportive școlare din P. 
Neamț si Roman". (P. V.).

Fărcasu,
Rădu-
Amar-

cu o 
de ani

C.F.R. TIMIȘOARA - CU
PtNTRU CALITATEA JOCULUI

„Bucuria revenirii pe scena 
a doua a fotbalului nostru, 
dună o absentă de cîtiva aid, 
a rămas undeva în urmă, ne 
mărturisește O. Grigorovici, 
vicepreședintele clubului C.F.R. 
Timișoara. Acum vine greul, 
vin meciurile cu ”Poli« și cu 
atîtea alte echipe ambițioase 
și pretendente la promovare în 
Divizia A. Dar tinăra si. în
drăznesc să spun, talentata 
noastră echipă este conștientă 
de acest lucru si, ca atare, se 
pregătește cu responsabilitatea 
și seriozitatea care au caracte
rizat-o 
aceeași 
pentru

La ora actuală. C.F.R. Timi
șoara parcurge stagiul montan 
la Vadul Cerbului, de lingă 
Sinaia. Aici, 22 de jucători, 
sub conducerea tînărului cuplu 
de antrenori L. Nedelcu II — 
V. Boit, se supun fără șovăire 
încărcăturii zilnice menite să 
asigure echipei capacitatea de 
efort necesară unui rulaj la 
parametri înalti : „Nimeni nu 
se vaită, nimeni nu acuză obo-

seala, toată 
marelui travaliu", 
Boit. Și L.
tează : „Pregătindu-ne 
ceasta manieră. în 
campionat n-am avut nici 
jucător cu ruptură musculară 
sau cu alte traumatisme".

De fapt, ee vrea C.F.R.-ulîn 
viițorul campionat ? Răspunsul 
este unanim : „să continuăm 
jocurile bune din Divizia C, 
să ținem pasul cu adversarii 
noștri mai bine cotati. să fim 
o echipă competitivă, chiar 
în condițiile concurentei 
»Poli«“.

Lotul C.F.R.-ului este, 
mare, același. A plecat 
Trăistaru t
la „Poli", dar au venit Dudaș 
și Sima de la amintitul club. 
Iată componenta întregului 
lot : Popa, Mușat, Pîrva (j) — 
portari ;• Căpățină. Neamțu, 
Bilan, Truți, Cîrciumaru. Todea 
— fundași : Contescu, Stănescu, 
Ilici, Bungău, Malacu, Radu
lescu (de la înfrățirea Oradea). 
Stoicovici — mijlocași : Bărbo- 
su, Simcelcscu, Dudaș. Sima, 
Petre (i) și Pavlov. (T. Stelian).

lumea se supune 
declară V. 

Nedelcu comple
ta a- 

trecutul 
un

dar sper să fie mai bine, deși 
se pune problema unei noi e- 
chipe, nevoia unor jucători de 
valoare. Rol mare îl vor avea 
vechii jucători, al căror talent, 
dar mai ales exemplu trebuie 
să-i angajeze pe 
colegi în efortul 
fecționare".

Da, mai tinerii 
repriza secundă a ■ 
cu Rapid M. Ciuc, 
recunoaște cu greu echipa Cor- 
vinulud. Intii, normal, pe Ga
bor și Bardac, apoi mai greu 
pe Bulgaru și Costăchescu. în 
rest... Dar iată cu cine a fost 
Corvinul în pregătirile de la 
Miercurea Ciuc : Ioniță, Bîzo- 
ianu (de la Progresul Vulcan 
București), Groza (20 de ani, 
de la Cugir) — portari ; Bar
dac, Ardelean, Bejenaru. Su- 
ciu, Stroia, Bulgaru, Tetileanu, 
Haîdiner, Tîrnoveanu, Cocan 
(20 de ani, de la Sticla Turda), 
Petcu, Ilaș, Nicșa, Burlan, 
Redos, Meszaroș, Gabor, Pos- 
tolache, Costăchescu, Hanganu, 
Bozga. Multe nume. aproape 
necunoscute, jucători tineri și 
foarte tineri, în primul, rînd 
juniorii Haidinhr și Redos, dar 
ei mai au nevoie de timp ca 
să ajungă un Gabor sau un 
Mate’uț, de pildă. . Hanganu e 
un mare talent, dar trebuie să 
se fortifice, Stroia încearcă să 
prindă echipa după un an mai 
modest, iar Burlan s-a acci
dentat grav în primul meci cu 
F.C. Argeș și va lipsi. Cum 
vor lipsi și Văctuș, și Dubin- 
ciuc, cei care au primit dezle
gări pentru că anii au trecut. 
Lipsește nemotivat Mărginean, 
cel pe care Corvinul l-a consa
crat, dar care vrea să joace 

. aoum la Alba Iulia, în județul 
său de baștină. De la pregătiri 
a lipsit' în ultima perioadă, ca 
și de la meciurile cu F.C. Ar
geș, căpitanul echipei și antre
norul secund, M. Klein, aflat 
cu lotul național în Belgia. 
Lipsa lui s-a simțit, ca si .cea 
a lui Gabor, în meciul ăl doi
lea, cînd acțiunile la poarta 
adversarei au fost sporadice și 
timide. Să-1 mai adăugăm în 
colectivul echipei hunedorene 
pe doctorul Isidor Măriuț, și 
el tânăr, la început de drum.

Aoum Corvinul îsi continuă

pregătirile acasă, la Hunedoa
ra. A plecat de la Miercurea 
Ciuc cam abătută după elimi
narea sa de către F.C. Argeș 
din „Cupa Balcanică", ceea ee 
m-a făcut să-mi amintesc de 
ultimele cuvinte ale antrenoru
lui Ionesou : „Mandatul actual 
e dificil, dar frumos și plin de 
speranțe. Vrem să 1'im alții. Si 
nu e un angajament de cir
cumstanță".

Da, Corvinul are un 
obligații, și trebuie să 
în plutonul fruntaș. E 
toria jucătorilor, atît de 
stanți în campionatul
De ce ? Poate că ei o știu mai 
bine și vor trage concluziile 
necesare. .Pregătirile de la 
Miercurea Ciuc pot și trebuie 
să fie începutul revirimentului 
așteptat.

I-am întâlnit pe jucătorii de 
la Corvinul săptămîna trecută, 
la Miercurea Ciuc. Au revenit 
în aceste frumoase locuri pen
tru a patra oară, la pregătirile 
dintre două campionate. Oa
menii de aici i-au primit cu 
simpatie, iar prin grija orga
nelor locale Corvinul a avut 
cele mai bune condiții de pre
gătire și recuperare, flindu-i 
pus la dispoziție un teren foar
te bun la Stadionul Municipal. 
Au existat toate condițiile de 
refacere la complexul Harghita, 
al cărui responsabil, Emerich 
Ilieș, ne-a demonstrat că nu 
este doar un om de hochei, ci 
și de fotbal, sport care cîștlgă 
teren la Miercurea Ciuc, sti
mulat și de promovarea echi
pei locale Rapid în Divizia C.

La Miercurea Ciuc, Corvinul 
a venit cu președintele de o- 
noare al clubului, Gelu Sitnoc, 
care a folosit cîteva zile din 
concediu ca să urmărească 
pregătirile, semn al unei spo
rite seriozități în tratarea mo
mentului. ce poate fi determi
nant in activitatea viitoare a a- 
cestei formații care, în anii 
din urmă (nimeni nu ocolește 
acest adevăr), a coborît _ pe 
scara performanței. „Corvinul 
a fost o bună echipă, ne spu
nea G. Simoc. în 1982, de pil
dă, în preliminariile C.M., dă
dea naționalei 5 jucători. A- 
cum sintem în plină transfor
mare. Singurul lucru de care 
avem nevoie e să fim lăsați în 
pace și să ne formăm o nouă 
echipa. Atunci, fotbalul nostru 
va avea numai de cîștigat". 
Portarul Ioniță, unul din vechii 
și constanții jucători, completa 
ideea : ,,Corvinul a fost o c- 
chîpă de prim rang, dar a pier
dut 6—7 jucători, iar pe cei ti
neri îi așteptăm să crească, 
însă cresc greu, iar campiona
tul nu ne așteaptă. Modul cum 
s-a lucrat ia Miercurea Ciuc 
mă face să sper într-un revi
riment, deși ne va fi greu". 
Corvinul a venit lă pregătiri 
cu un nou antrenor, prof. Ion 
V. Ioncscu, care revine la Hu-

I* nedoara după numai un an. 
Profesore, i-am zis, ați fost la 
Corvinul, n-ați mai fost, iar 

Iacum sînteți din nou... „Am 
fost într-o perioadă mai bună,
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STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

24 25% a 1.323 lei ; cat. D : 67,50 
a 706 lei ; cat. E : 867,75 a 100 lei.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 3 AUGUST: Extragerea I: 
18 9 36 28 40 5; Extragerea a 
II-a: 29 32 8 26 23 24. Fond 
total de cîștiguri: 584 701 lei, 
din care 47 835 lei report la 
categoria 1.
• După scurta pauză care a 

intervenit, săptămîna trecută, la 
seria tragerilor cu caracter apar
te, participanții vor avea din nou

posibilitatea de a-și fructifica 
șansele, juctad la TRAGEREA 
LOTO 2 de duminică, 7 august. 
Reamintim că avantajele sînt cu 
atît mai mari la acest gen de 
tragere u cit formula tehnică 
prevede atribuirea de cîștiguri și 
pentru biletele (variantele) cu 
numai 2 numere cîștlgătoare.

® Zeci și zeci de particinanti 
au reușit. în ultima perioadă, să 
obțină satisfacții de excepție, 
particlpînd la LOZUL VACAN
ȚEI, emisiune specială limitată, 
cu atribuirea de cîștiguri supli
mentare din fondul sistemului 
(inclusiv autoturisme și televi
zoare color).

ȘTIRI 9 MECIURI
• In cel de al cincilea med 

de verificare susținut în Belgia, 
Lotul nostru reprezentativ a în- 
tîlnit, marți seara, echipa La 
Ganloișe, în fața căreia a pier
dut cu” scorul de 3—0 <1—0).

Lotul a început jocul cu urmă
torul „11“: Moraru — Iovan, An- 
done. Belodedici. Rotarîu — Sa- 
bău, Săndoi, Klein, Hagi — Lă
cătuș, Vaișcovici.

tn afară de Lung, antrenorii 
Jenei și Drăgușin au folosit. în 
repriza a II-a, pe toți ceilalți 
component! ai lotului, adică pe 
Rednic, Ciucă, Mateut. Geolgău 
și Cămătaru.
• „CUPA DROBETA 2000“. 

Sîmbătă și duminică stat progra
mate meciurile ediției a 13-a a 
nCupei Drobeta 2000“. Participă 
echipele F.C. Djerdap din Iugo
slavia. Politehnica Timișoara. 
C.S.M. Reșița șl divizionara B din

AMICALE 9 ȘTIRI 9
localitate, A.S. Drobeta. înainte 
de a vă prezenta programul 
jocurilor, să subliniem faptul că 
la asociația sportivă severineana 
s-au produs o serie de modificări 
organizatorice. Astfel, noul, pre
ședinte al asociației eăte ing. 
Helmuth Bendl, iar președinte al 
secției de fotbal, Ghimiș Tănase. 
Antrenorii echipei stat M. Bojin 
și P. Boiangiu. Din lot au fost 
scoși, pentru repetate abateri de 
la disciplină jucătorii Pavel, 
Dumitrăscuță, Mateescu și Scîr- 
lete fiind promovați cîțiva ju
niori din pepiniera proprie. Iată 
și programul meciurilor care vor 
fi găzduite de stadionul Municipal. 
Sîmbătă : A.S. Drobeta — F. C. 
Djerdap (ora 161 șl „Poli* Timi
șoara — C.S.M. Reșița (ora 18). 
Duminică, de Ia ora 9, vor juca 
învinsele din prima zl, Iar în cqn- 
tinuare se va disputa finala.

• 1NCA DOUA MECIURI PE

MECIURI AMICALE
AGENDA BRAȘOVENILOR. Divi
zionara A F.c.M. Brașov va sus
ține încă două meciuri d® veri
ficare Vineri va întllni pe Vic
toria București, iar sîmbătă va 
primi renlica Gloriei Bistțița. 
Ambele meciuri sfat prăgrămăte 
pe Stadionu1 Tineretului, de la 
ora. 18.
• I.C.I.M. BRASOV — TRAC

TORUL BRAȘOV 1-4-1 (1—1). Au 
înscris Dumitrescu (min. 44), 
respectiv Ad Vasile (min. 7). 
Azi, joi, de la ora 17, pe tere
nurile ior, I.C.I.M. întîlnește Glo
ria Bistrița, iar Tractorul va a- 
vea ca parteneră pe C.F.R. Ti
mișoara. (C. Gruia — coresp.).
• SPORTUL „36 DECEMBRIE"

- GOZTEPE IZMIR (TURCIA) 
5—1 (1—0>. Autorii golurilor î
Prodan (min. 22), P. Dumitru 
(min. 60 sf ”3) G. Dumitru (min. 
70), Ahkan (min. 78. autogol), 
respectiv Blrol (min. 53 din 11 
m). (V. Dumitru, coresp.).

0 GÂLĂ-viu aplaudată^-A FRUMOSULUI
(Urmare din pag. I)

pregătire dată de federație 
prin comisia de specialitate 
(președintă, lector univ. Vio
rica Moceani), o linie în ton 
cu noutățile metodice interna
ționale. Roadele ej s-au văzut 
și se vor mai vedea, credem, 
în continuare.

Prin ce au impresionat evo
luțiile gimnastelor la întreceri
le finale de la Brașov ? Prin 
frumusețea execuțiilor, prin 
compoziții variate, muzicale, 
prin rigurozitate în mișcare, 
prin exuberanță, prin mesai 
generos. Fiecare exercițiu a a- 
vut o concepție regizorală, o 
idee transpusă în mișcare ar
tistică. în frumos. Acest „fru
mos" gîndit de către antre- 
noare, adevărate maestre în a 
concepe gestul artistic, ne care 
îl imaginează în diferite va
riante, îl lucrează, îl retu-

sează, lansmdu-1 în con
cursuri. cit mai apropiate de 
„mișcarea perfectă".

Apoi vine drumul lung al 
pregătirii, al însușirii, al per
fecționării. Finalitatea acestor 
verigi o realizează sportiva, ea 
transpune, acolo, pe covor, tot 
ceea ce a învătat. tot ce 
simte.

Cit de lirică este, de pildă. 
Florentina Butaru la minge, și 
cerc, unde a obținut note ma
xime, atît de năvalnică este 
Adriana Stoenescu la pangli
că și coardă. Pe aceeași linie 
temperamentală a Adrianei se 
înscrie (oarecum) și Irina Do- 
dca care a avut evoluții bune 
și foarte bune la măciuci si 
minge.

La categoria I de clasificare, 
revelația concunsului a fost 
Ileana Alecn, care se anunță 
încă de pe acum o gimnastă

de valoare. Viitorul depinde 
însă de ea, numai de ea, de 
felul în care va privi necesi
tatea unei pregătiri intense și ' 
permanente.

în planul pregătirii tehnico- 
artistice s-a văzut o netă creș
tere calitativă. A ieșit în evi
dență ■pregătirea tehnică cor
porală în general bună, du
blată de exerciții specifice, pi
ruete. cambreuri, cloșeuri. „tour 
en Fair", fluture, pasul cadet 
etc.

Cu sentimentul că autoarele 
frumosului recital sportiv o- 
ferit cu generozitate publicu
lui brașovean — care nu o da
tă a vibrat de plăcere în fața 
spectacolului — vor primi cum 
se cuvine aprecierile noastre 
laudative, subliniem. în înche
iere. nota dominantă a acestor 
campionate, desfășurate sub 
semnul evident al succesului 
deplin.

A fost, repetăm, foarte fru
mos în orașul de sub Timpa.



| La zi | SEMNIFICAȚIA LUI 2 METRI
Multă vreme. 2 metri a fost 

considerată ca o înăltime-apa- 
naj al bărbaților, din moment 
ce. spre exemplu. în _ tara 
noastră, abia în anul 1952, Ion 
Soter a reușit primul 
peste ștacheta ridicată la 
De altfel, pînă in 1963 
Soter abia de i s-au 
adăugat alti șase !

Chiar dacă ulterior numărul 
atletilor capabili să sară 2 
metri a tot crescut, rămăsese 
un -anume respect fată_ de 
această ..graniță", așa că pu
teți înțelege senzația pe care 
a făcut-o la 26 august 1977 atleta 
Rosemarie Ackermann (R.D.G.). 
prima femeie care a trecut 
peste 2 metri. De atunci, e drept, 
numărul săritoarelor la 2 me
tri a crescut 
dul feminin 
anul trecut, 
fost dus. de 
Kostadinova. 
totuși, chiar
6 înălțime feminină, 
au rămas 2 metri, 
semnificație deosebită.

salt
2 m. 

lui 
mai

și el. ca si recor- 
al lumii care.

la 30 august, a 
bulgăroaica Stefka 

la 2.09 
si asa.

m. 
de
2 i
Si

si. 
acum 
metri 
au o

Din 1977 Si Pînă astăzi, în 12 
sezoane de concursuri, numărul 
săritoarelor din clubul „2 me
tri" a ajuns la 17, dintre care 
doar 5 au reușit, mai mult de
cit 2,03 m ! Ultima nou venită 
în acest „club" este atleta 
română Alina Astafei. record
mana mondială a junioarelor, 
cea mai tînără dintre actua
lele . săritoare de elită 
mii.

Ne-ăr face o mare 
ca această talentată 
componentă a clubului 
elevă a antrenorului Constantin 
Dumitrescu, să-si continue, cu 
succes', zborul spre înălțimi și 
mai mari. Nutrim speranța ca 
acest 2 metri pe care l-a în
registrat. săptămîna trecută, la 
Sudbury. în Canada, să fie un 
înoeout (a dovedit doar că se 
poate!) si nu un capăt 
drum... Alina are sumumul de 
calități trebuincioase nu doar 
unei recordmane mondiale de 
iunioare. ci chiar de... senioa
re ! Succes Alina !

ale lu-

bucurie 
atletă. 

Steaua,

de

Romeo VILARA

CAMPIONATE
TENIS PE MASĂ

(Urmare din Da0 n

mic mai prejos decît cete ale 
seniorilor, ci dimpotrivă.
. Firește, însă, se cuvin cîteva 

nuanțări, în ceea ce îi privește 
pe jucătorii noștri.

în prim-plan se află perfor
manța juniorilor Călin Crean
gă. Daniel Cioca și Romulus 
Kevisz, care au adus echipa 
României din nou în finala 
Campionatului European, după 
o absență de... 30 de ani. Din 
1958 juniorii noștri nu au mai 
reușit o asemenea performanță, 
pînă acum ei situîndu-se cu 
precădere spre partea de mij
loc a clasamentului. Șr dacă a- 
tunci Ion Cobîrzan și compa
nia au reușit să ciștige titlul, 
acum noua generație a rămas 
pe treapta a doua, dar datele 
stricte oferite de valoarea com
petiției slnt cu totul șl cu to
tul altele, de data aceasta ni
velul concursului fiind incom
parabil mai ridicat.

Fără îndoială, cei mai mulți

VOLEI
(Urinare tin oaQ i)

partizafc în grupa preliminară de 
șase de la Bormlo. Prin prisma 
a ceea ce văzusem la Vldin, în- . 
dinam mai mult să cred că vom 
ocupa locul 8 în grupă, aceasta 
însemnînd un loc între 5 și 8 
în ierarhia finală. Nutream, însă, 
tainic, șl speranța unei surprize 
din partea noastră, prin „ghici- 
rea“ formei de vîrf a echipei la 
momentul potrivit. Și acestui țel 
l-am dedicat scurta, prea scurta

CURSA DE 1500 m DE LA MONTE CARLO
DOMINATĂ DE ALERGĂTOARELE ROMÂNE

PARIS, 3 (Agerpres). — Pro
ba feminină de 1500 m din ca
drul concursului internațional 
de atletism de la Monte Carlo 
a fost dominată de sportivele 
române 
stantin 
4:03,53, 
clasate 
primele 
al patrulea s-a situat Kim Gal
lagher (S.U.A.) 4:06,14. iar pe 
locul cinci Fatima Aouam (Ma
roc) 4:07,14.

în cursa de 100 m garduri 
a cîștigat Anne Piquereau

Mitica Junghiatu-Con- 
4:03,49, Doina Melinte 
Viorica Gbican 4:04,17, 
în această ordine pe 
trei locuri. Pe locul

(Franța) in 12.94 urmată, cu a- 
ceîași timp, de românca Mi- 
baela Pogăceanu. Pe locui trei 
a sosit Lynda Tolbert (S.U.A.) 
12,98.

Rezultate din concursul mas
culin : 100 m plat: Chidi Imoh 
(Nigeria) 10.17 ; 400 m : Andrew

Valmon (S.U.A.) 45,18; lungi
me : Larry Myricks (S.U.A.) 
8,50 m ; disc : Wolfgang
Schmidt (R.F.G.) 66,20 m ; 800

(S.U.A.) 
obstacole :

(Franța)

m: Johnny Gray
1:44,91 ; 3 000 m
Bruno Le Stum 
8:19,63.

ACTUALITATEA ATLETICA

EUROPENE PENTRU JUNIORI
acordau junioarelor noastre 
prima șansă nu numai pentru 
că erau deținătoarele titlului, 
ci și pentru că valoarea com
ponentelor îndreptățea acest 
pronostic. Totul a decurs con
form așteptărilor pir.ă în fi
nală. unde fetele au întîlnit 
„argintul" ediției precedente, 
formația Iugoslaviei. Sus
ținute frenetic de public, jucă
toarele gazdă au știut, să treacă 
peste foarte siultele momente 
dificile și să profite de trei 
mari inexactități ale junioare
lor noastre : neașteptata r.esln- 
cronizare și lipsa de inițiativă 
a dublului Otilia Bădescu — 
Emilia Ciosu (ele sînt totuși 
favoritele numărul 1 pe tabloul 
individual) : labilitatea psihică 
a Măriei Bogoslov în momen- 
tele-cheie, de mare încărcătu
ră nervoasă, care, după un set 
cîștigat la prima jucătoare iu
goslavă (Jâsna Fazlici). a cedat 
apoi extrem de ușor, situație 
repetată și în meciul decisiv 
cu Polona Frelich ; o oarecare 
doză de supraîncredere tn a- 
bordarea generală a jocului.

Oricum, medaliile de argint

reconfirmă poziția bună a ju
niorilor și junioarelor noastre 
în ierarhia continentală, dova
dă că joi, în probele indivi
duale, ei pornesc la drum de 
pe poziția favoriților.

în ceea ce privește cadetele 
și cadeții, evoluțiile lor trebuie 
âpalizate de pe alte conside
rente. cel mai important fiind 
faptul că cei patru sportivi 
s-au aflat la primul lor contact 
internațional, și acela direct în 
„focul" unui campionat euro
pean, ceea ce nu este un lu
cru simplu. Fetele au rezistat 
mult mai bine decît băieții, 
dovadă fiind prețioasa medalie 
de bronz (este drept, obținută 
pe fondul unor întilniri mai 
puțin solicitante), în timp ce 
băieții, deși s-au străduit, do
vedind o pregătire satisfăcătoa- 
refc au fost lipsiți, totuși, de un 
plus de tehnicitate și, mai ales, 
de forță fizică penj.ru a face 
față unor întilniri în care tă
ria loviturilor nu este superi
oară nivelului... cadeților. Să 
sperăm că aceste acumulări le 
vor fi folositoare în întrece
rile individuale.

KIEV, 3 (Agerpres). Proba fe
minină de 800 m din cadrul cam
pionatelor unionale de atletism 
de la Kiev a fost cîștigată de 
Nadejda Olizarenko (35 ani) cu 
timpul de 1:56,03, urmată de'Irina 
Kodialovskaia 1:58,44, Liubov Gu
rina și Nina Evseeva 1:58,48. Liu
bov Ki iuhina 1:58.58,

NEW YORK, 3 (Agerpres). In 
urma concursului de selecție de 
la Indianapolis a fost alcătuit 
Lotul de atletism al S.U.A. pen-

tru Jocurile Olimpice de vară.
Printre cei selecționați se nu

mără proaspăta recordmană mon
dială În proba de 100 m, Flo
rence ~ 
Ashford. 
Louise 
Kersee, 
minin i 
Smith, 
Moses, 
ward, Willie Banks, Mac Wilkins. 
Larry Myrricks și Doug Padilla 
— la masculin.

G riffith-Joyner, 
Mary “ ’

Ritter, 
Ramona 
și Cari dcvyis, 
Harry Reynold.,, 
Kevin Young,

Evelyn 
Decker-Slaney, 

Jacky Joyner- 
Pagel — la fe- 
Lewis, Calvin 

_, Edwin 
Jim Ho-

SOLUȚIA SALVATOARE?...
S-a întîmplat ceea ce toată lumea aștepta... să nu se întîmple : 

incepind din sezonul 1988—89, pe toate cele 92 de stadioane ale Li
gii engleze nu se va mai pătrunde, ca spectator, decit sub acoperi
rea unui „laisser-passer", adică a unui document care să dovedeas
că limpede statutul de membru susținător al unei echipe, un certi
ficat atestind calitatea morală a spectatorului, ’
pe 
va 
tre 
va 
de ___ ..
persoane, susceptibile de a primi ________  _
Manchester United, bunăoară, va trebui să instaleze

pregătire — în plus, ou fluc
tuații de prezență, datorită pro
blemelor școlare — dinaintea 
.calificărilor" șl, apoi, a com
petiției propriu-zise. A legit !

— Putea fl mal bine, putea fi 
mal rău 7

— Șl una, și alta. Dacă, tn 
grupă, nu pierdeam, la echipa 
Bulgariei, setul 4 (de la 14—I 
pentru noi!) și meciul, poate am 
fl evitat semifinala, cu multipla 
campioană europeană, U -R.S.S.. 
și nu am fl ajuna să disputăm 
finala mică, ci pe cea------
Dacă. Insă, n-am fl _* 
zultatul în partida cu formația 
Greciei (de la o—2 la seturi), am

♦♦♦♦♦♦♦wow-;

mare...
, Întors* re

ASCENSIUNEA CONTINUA
., Sportut feminin se află, nu 
., spunem zici o noutate, tatr-o 
., continuă și temeinică deten-

mai 
cu- 
nu 

nu- 
______ te- 

____ ___ ._____să abordeze 
azi discipline și probe pînă 
mai ieri rezervate, ta exclusi
vitate. bărbaților. Triatlonul 
nl se descoperă, pe 
o Hstă infinit mal

un
proas- 

edlfica- 
a apărut, acest 

alcătuit dlntr-o 
înot, una de d- 

și alta de atletism,

să insistăm, am 
această temă, se 
reamintim că, 
numele (sau cu

.. - tă. Fără
«, ■ scris pe
. ► vine să
-- doar eu_ ____ __ __
- ■ mărul), ci și cu succes, 
■« meile au ajuns că i-J:

<, cuprinzătoare,
- - exemplu
■ ■ păt și
■ ■ tor. Cînd
• ” sport-cocteil
"" întrecere de 
“■ ciism " ____ „
"; practicate în lanț, non-stop, 
,, a stârnit destule și serioase 
.. rezerve chiar si în rândul băr- 
.. bațllor. principalul „cap de 
.. acuzare" fiind duritatea iul. 
.. - Iată însă eă n-au trecut de- 
... cit cîțiva ani. vreo S, de la
- • primu teâation masculin și,
■ ■ deunăzi, la startul celui ie-
• > minin de la Nagoya (Japonia) 
-- s-au aliniat 81» sportive din
• • 13 țări. A cîștigat. după 1 kl-
■ ‘ lometre de tnot, 85 de rulaj
■ ” și .3 de al—gare. americanca 
'" Susan Sla-'e dar asta — ea 
"' și timpul înregistrat de ea 
; (în ju<- de 80 de minute) — 
,. prezintă mai putină lmportan- 
.. tă decît faptul că. desfășurat 
.. ta paralel concursul masou- 
«. Iln n-* numărat decît 89 de
■ ■ participanți I
' ’ Spre completarea tabloului.
■ - un al doilea exemplu, sosit

de la celălalt capăt al lumii. 
Celebră după ce a traversat 
înot Strimtoarea Behring. 
Lynn Cox și-a propus să 
străbată, firește tot taottad, 
cel mal adtac lac al planetei, 
Baikalul. Drept pentru care, 
pregătindu-se pentru o tenta
tivă dintre cele mal temerare 
— la care au s-a angajat ptaă 
acum nici, un bărbat ! — ea 

și-a stabilit tabăra 
de antrenament ta 
Alaska. ta condi
țiile arctice ale 
Lacului Portage, 

stupoarea localnlel-
re nu mal văzuseră 

pe nimeni tacumetîndu-se să 
cob--re (ta această parte a 
anului) tatr-o apă atit 
rece (+ 1 grad '
Cox a mărit treotat 
antrenamentelor, de ia 
nute ta ziua a treia la 
tr-a opta ! încă mal 
Dorind s-o ajute pe _____
femeie", federația americană - • 
l-a trimis ca secondant! 4 • - 
bărbați; El bine, nici unui - - 
dintre el n-a rezistat să înoa- - • 
te mal mult de 3 minute, • • 
dună care s-au .;rcfugiat“. ta- • • 
grozâți de-a blnelea, la bor- ' ■ 
dul unui spărgător de gheață • ■ 
care supraveghea acțiunea ! ' ’ 
„Lynn poate continua, a de- '' 
clara» unul dintre ei. o prl- " 
veste dar fără noi" 1

Așadar, alte două dovez! că. “ ‘ 
și do terenul sportului, fe- .. 
meile. expediază în trecut și .. 
in pretudecată formula cu .. 
„sexulslab". ..

Ovidiu IOANIȚOAIA

de
Celsius !), 

durata 
9 mi
ls tu
mult, 

„biata

►

fl ratat calificarea în semifinale.
— Putem socoti acest „bronz* o 

performanță dătătoare do spo" 
ranțe 7

— NU-1 
drept, am 
toate cele _
ternice: alături de R. D. Germa
nă, Bulgaria șl Grecia (ce salt 
impresionant a făcut această e- 
chipă!); am mai avut de înfrun
tat formațiile Poloniei (tavtagă- 
toarea favoritei, R.D.G.) și R. F, 
Germania. în timp oe în grupa 
cealaltă cele două semUtaaliste, 
U.R.3.3. și Italia, s-au cam 
plimbat. E drept, de asemenea, 
că echipa noastră a fost intr-o 
perioadă fastă, de urcare vizibilă 
în formă. Dar, comparând, sintem 
conștlenți că avem, noi toți, 
rezolvat tacă multe probleme 
gate de selecție, dar mai ales 
instruire tehnică. Șl trebuie 
cut mal mult, la cluburi, ta 
ceste direcții. Sigur, locul 3 
seamnă un pas înainte; o perfor
manță șl o speranță pentru vo
leiul nostru 
însă, întărite,

— Care au 
ale echipei 7

— Greul 
piesele de 
Plrv (care 
special de __
toare din zona 4). Corina Holbaa 
șl Daniela Gilcă (ta ciuda lipse! 
de experiență); apoi Alina Pra- 
lea șl Mireia Neculiță; apoi Da
ntela BumbăciU șl Anca Gheor- 
ghe; apoi rezervele mal rar fo
losite: Loredana Polocoșeri, Mă- 
dăttna Clorbaru șl Xenia Ivanov 
(n-au jucat deloc Marta Balotă șl 
Claudia Murariu). Citeva dintre 
ele vor fl promovate ta echipa 
de senioare, după apropiata Bal
caniadă de junioare tn care aș
teptăm confirmări din partea 
celor vizate. De fapt, din partea 
tuturor... Tn altă ordine de idei, 
aș vrea să mulțumesc pentru a- 
jutor antrenorului federal Sandy 
Cblriță, .............. ‘ ‘

-care au 
că toare. 
cauți sl 
la ‘ ' 
dezvolți. Toți sînt părtași la me

ușor de răspuns! E 
avut o grupă grea. 

5 adversare fiind pu-

M
Ie
de 
fâ-
a- 

in-

feminin. Trebuie, 
prin efort colectiv, 
fost punctele forte

l-au dus 7 jucătoare, 
bază fiind Cristina 
a și primit premiul 
cea mal bună trăgă-

ta mai ales colegilor 
format aceste tinere 
E mult mai greu 
să cizelezi, pornind 

abc*. decît să preiei șl

!u- 
35 
do 
să

dalie...
$!. 

vorba 
Kbits. 
Maria 
cu, P. 
AI. 
țului.

cazul de față, este 
profesorii M. Gheor- 
Lazăr, Marla Marta.

T. Stanimircs-

ta 
de 
Al.
SăvtaeSCU, T. Stammircs- 
Badea, Margareta Vocilă 

Mureșan și... antrenorii in- 
__ ... Motiv să încheiem tot cu 
felicitări.

eliberac de cluburi 
propria lor răspundere. Mal mult, biletul de acces în tribune nu 
mal putea fi cumpărat decît numai după „recunoașterea"- de că- ' 
un calculator a autenticității documentului prezentat. Operațiunea 
fi extrem de laborioasă, se apreciază, și nici nu poate fi altfel 
vreme ce vor trebui „contabilizate" aproximativ 8 milioane de 

' ’ .carnetele de membri" ; sau că 
_________ _______ _ ________ „I * echipamente 
electronice la ‘oate cele 98 de case de bilete ale sale. Operațiunea 
va fi șl extrem de costisitoare, ridlcîndu-se la aproximativ 4 mili
oane de lire sterline (iată ce înseamnă traducerea în limbajul ba
nului a huliganismului, ce înseamnă combaterea lui, ce înseamnă o 
societate care nu poate stopa alunecarea pe toboganul- violenței), a- 
ceastă sumă urmtad a fl suportată de cluburi... Drept pentru care, 
sub amenințarea suspendării terenurilor, grupările au început șă 
alerge acum după sponsori care să Ie ajute, cit mai substanțial, în 
colectarea banilor. Unii observatori susțin însă inutilitatea întregii 
acțiuni, care nu va anula motivul pentru care s-a apelat Ia ea. 
ductad mal degrabă la golirea tribunelor. Reacția oficială rămine 
însă fermă, ministrul sportului din Marea Britanie declarând. nici 
mai mult, nici mal puțin, că : „...dacă nici soluția „contabilizării

- suporterilor nu va fi viabilă, nu ne rămine altceva de tăcut decit 
să retragem echipa noastră națională din preliminariile C.M., sa 
declinăm pînă și partidele amicale care ne vor fi propuse !“.

Rămine de văzut, deci, dacă rezultatele vor fi cele scontate, iar imen
sele eforturi nu vor rămîne inutile. Ar fi 
fotbalul, ar pierde Însăși ideea de sport...

trist, pentru că ar pierde

Radu TIMOFTE

★ ★
*

• Turneul Internațional de la 
Banska Bystrica (Cehoslovacia) 
a fost cîștigat de echipa T.SJE.A. 
Moscova, care, în ultimul meci, 
a întrecut cu scorul de 2—« (1—0) 
formați? localâ Dukla.

Pe locul trei s-a clasat echipa 
spaniolă Las Palmas, învingătoare 
cu 3—1 (1—1) în partida cu for
mația Slovan Bratislava,
• In meci contînd pentru 

etapa a 17-a a campionatului u-

A ÎNCEPUT
în 

til 
la
(cu ______ ...
gramarea inițială).

★
echipa Dnepr Dneprope- 

a Întrecut, ta deplasare.
nlonal, 
trovsk __ _ ___
cu scorul de 8—1 (1—0) formația 
Dinamo Moscova. Tn clasament 
conduce Dnepr cu 25 puncte, ur
mată de Dinamo Kiev 24 puncte, 
Spartak Moscova 21 puncte.
• în meci pentru „Cupa Liber- 

tadores". echipa chihană Univer- 
sidad a învins, pe teren propriu, 
eu scorul de 1—0 (0—0), forma
ția Union Atletică (Venezuela).

„TURNEUL PRIETENIA44
a 22-a edl-

Prietenia0 
_____  ___ _ 2 august 
o zi mal devreme, decît pro- 

________ , s-a disputat 
întîlnirea dintre selecționatele de 
juniori ale României șl Poloniei. 
Partida a fost dominată de echi
pa gazdi. mai proaspătă, mal vi
guroasă. juniorii noștri acuzînd 
voiajul dificH. cu sosire la ora 
1 noaptea în preziua meciului, 
după parcurgerea a 500 de km 
cu autocarul, de Ia Varșovia pînă 
la Glogow. După un joc în care 
reprezentativa noastră a comis 
neglijențe în apărare și fără să

cadrul celei de 
a „Turneului 

fotbal. marți,
conteze in atac decît pe timișO' 
reanul j.
vorabll echipei Poloniei cu 4—1 (3—0). Au ...
Brzeck 
(min.
Falub

Sima, scorul a fost fa-
marcat, ta ordine, 

: (mln. 7), Tyszciowicz
17). Sracskawski (mln. a9), 
(mls. 47). Bukolski (mln.

formația noastră : Constan-
Bîr? (min. 25 Falub), Stan» - s Miw 

Enache 
Sima,

tin — , .... _ _ .
ca, Muștățea, Caloflr - 
hai, Fulga, Cristescu, 
(mln. 58 Prlslceanu) 
Tîrțău (min, 48 Sumudică).

Următorul meci al reprezenta
tivei noastre va avea loc joi, in 
compania echipei Bulgariei.

C.M. DE ȘAH
(Urmare din caii. ÎJ

După-emiază, runda a 9-a. D 
rundă grea. în care concurenții 
români remarcați in zilele an
terioare și-ău apărat cu dîrze* 
nie pozițiile. Bilanțul rămîne, 
în continuare, promițător. Co
rina Peptan reia șirul victorii
lor întreeînd-o pe Mira Ro
senberg (Israel). în aceeași 
grupă de vîrstă (10 ani), Bo- 
browska — Puscariu 1—0, Gin- 

’ ’ ‘ ' Urglorova — Lendvay 0—1, 
minska — Frățilă 1—0. în cla
sament : Peptan 8,5 p, 
browska și Lendvay cite 7 p. 
La 14 ani (b) Istrățescu rămîne 
in frunte, după o remiză de 
luptă cu Polgar, totalizînd 7 p. 
I se alătură Liss (Israel) tot cu

Bo-

7 p, Kamski și Polgar cu cite 
6.5 p.

Dispută strânsă in alte citeva 
turnee. La 12 ani (b) Schwartz- 
man întrerupe cu Hansrath 
(R.F.G.), Kaminski — Tzifronl 
remiză, iar Porubin — Almassi 
0—1. în clasament : Folgar 7,3 
p, Sehwarizman 6,5 (1), Nisl- 
peanu și Almassi cite 8 p. La 
16 ani (f) GalSamova — Botsari 
și Luminița Radu-Ruxandra 
Ignătescu întrerupte. Galiamo- 
va cu 7,5 p păstrează un punct 
avans față de Luminița Radu 
(6,5). La băieți, Sirov — Lau- - 
tier 1—0, Gurevich — Tong 
(China) 1—0, Sadler — Le
Siege 1—0, Antonsen — Wa
tanabe 1—0. în clasament : Si
rov 8 p, Gurevich 7,5 p,_Sadter 
și Antonsen cite 6,5 p. 
tanțează Jorge Zamora 
b), cu 8 p, iar la 12 
Zhu-Chen tot cu 8 p.

Se dis- 
(10 ani, 
ani (f)
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