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TENISUL NOSTRU DE MASĂ
ȘI-A RECONFIRMAT VALOAREA 

CONTINENTALLA NIVEL

fUN DREPT Șl UN BUN AL TUTUROR

llAIIGIISM

S intern din nou în 
preajma zilei-simbol 
din noul timp al Țării, 

a zilei în care, cu 44 de 
ani iii urmă, în marea car
te a Istoriei milenare a po
porului român se scriau pa
ginile acelei strălucite 
izbînzi deschizătoare de eră 
nouă, socialistă, o eră de 
împliniri fără seamăn 
împodobesc chipul — 
niei de azi.

Marea sărbătoare de Ia 23 
August ne îndeamnă să pri- ’ 
vim, cu satisfacție și mîn- 
drie, spre ceea ce am rea
lizat în acest nou timp, să 
scrutăm viitorul și să ne 
sporim eforturile în vede
rea altor înfăptuiri demne 
de admirația urmașilor, de 
reputația pe care ne-am 
clădit-o, aceea de harnici și 
virtuozi constructori.

Și, cînd privim prezentul 
cu tot ceea ce poporul a 
înălțat în acești ani, gîndul 
ne poartă spre grandioasele 
opere ale perioadei deschi
să de Congresul al IX-lea 
al partidului, spre splendi
dele și impresionantele cti
torii ce dau dimensiuni is
torice acestui arc de timp 

\ — 23 de ani — numit cu

ce 
Româ-

mîndrie .EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU". Un timp al 
ascensiunii impetuoase a 
României socialiste pe dru
mul devenirii ei libere și 
independente, al progresului 
ei multilateral.

Componente de recunoscu
tă importanță ale civiliza
ției, educația fizică și spor
tul și-au aflat, în acești ani. 
mai exact ca oricînd, locul 
și rolul lor real în viața 
socială. Rangul înalt care 
li s-a atribuit prin Legea 
29/1967, acela de „activități 
de interes național", docu
mentele de partid care 
le-au perfecționat ulterior 
conținutul și structura or
ganizatorică sînt mărturii 
neîndoielnice ale unei juste 
prețuiri a valențelor lor.

„Sportul pentru toți", iată 
O expresie intrată în lim
bajul comun și definind 
una din trăsăturile și ce
rințele fundamentale ale a- 
cestui domeniu — necesita
tea cuprinderii maselor de 
oameni ai muncii, 
a tineretului, în 
rea sistematică a

îndeosebi 
practica- 
exerciți-

înainte de începerea celei de 
a 31-a ediții a Campionatelor 
Europene de tenis de masă 
pentru juniori și cădeți, la 
centrul 
țiată o anchetă printre nu
meroșii 
fiind solicitați să indice care 
sînt favoriții în cursa pentru 
medalii. Din nici un buletin 
n-a lipsit numele României,

de presă a fost ini-

ziariști acreditați, ei

rii noastre. La finele compe
tiției, această opțiune s-a do
vedit pe deplin justificată, 9 
din cei 11 componenți ai lo
tului urcind pe podiumul de 
premiere, cele 8 medalii (2 aur 
— simplu junioare, mixt; 8 
argint — echipe juniori și ju
nioare, mixt; 3 bronz — sim
plu, dubiu junioare, echipe ca- 
dete) situînd România pe un

sportului, dez- 
mai largă a 

masă 
afirm

ilor fizice și 
voltarea tot 
sportului de 
condiție a 
națiuni săn;
guroase.

„Sportul pentru toți", 
această deviză, sub cui 
marii competiții nații 
Daeiada — născută din 
tiativa tovarășului NICOLAI 
CEAUȘESCU 
nelor de 
exercițiului 
neral li s-au adăugat 
timii' ani, alte milioa 
de baze sportive au rasă 
— multe prin munca entu 
ziastă a beneficiarilor 
pretutindeni în țară, în v 
cinătatea școlilor și instit 
telor de învățămînt supe
rior, a întreprinderilor sau 
instituțiilor, în orașe ca și 
la sate. A sporit vertiginos 
numărul asociațiilor și clu
burilor, al cercurilor spor
tive și turistice, al cadrelor 
de specialitate...

Totul pentru ca sportul 
să devină, într-adevăr, un 
drept și un bun al tuturor...

Aurelian BREBEANU

DRAGOSTEA VLAHiȚENILOR PENTRU
Locuri de o frumusețe rară. 

De la Miercurea Ciuc, fîșia de 
asfalt a șoselei ce duce spre 
Odorhei urcă la peste 800 de 
metri altitudine, șerpuind prin
tre păduri falnice de conifere. 
Mai sînt doar 24 de kilometri 
pînă la Odorhei și privirile îți 
sînt atrase de coșurile fume- 
gînde ale unei întreprinderi în 
care noul și-a pus cu priso
sință amprenta în anii din ur
mă peste o... istorie de cîteva 
sute de ani.

...VLĂHIȚA, orășelul montan 
de pe Valea Homorodului. O-

De azi pină duminică, la Constanța

9 9 CUPA MĂRII NEGR£“ LA BASCHET FEMININ

Bună dispoziție și.t. medalii pentru Maria Bogoslov. Romulus 
Revisz, Adriana Năstase, Călin Creangă, Emilia Ciosu. Daniel. 
Cioca. Otilia Bădescu (de la stingă la dreapta), ieri dimineață 

Foto : Aurel NEAGUpe peronul Gării de Nord 
argumente pentru a justifica 
această opțiune fiind numeroa
se, dintre ele reținînd, în spe
cial, valoarea junioarelor și 
juniorilor demonstrată cu pri
lejul și altor competiții (chiar 
la nivelul seniorilor), precum 
și prezența constantă (de vreo 
7—9 ani) pe podiumul „euro
penelor" a reprezentanților ță-

foarte onorant Ioc 3 în clasa
mentul pe națiuni (din doar 13 
care au obținut medalii), cu 
mult înaintea unor țări recu
noscute pe plan internațional 
(Suedia — 0, Polonia, Anglia —

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare tn pag. 3—3)

Tradiționala competiție de 
baschet feminin dotată cu 
„Cupa Mării Negre", ajunsă 
la ediția a XXVI-a. se desfă
șoară de azi pînă duminică 
în moderna Sală a Sporturilor 
din Constanța, cu participarea 
reprezentativelor R.P. Chineze, 
Poloniei, României, a Selecțio
natei sindicale a U.R.S.S, și a 
echipei de tineret a tării noas
tre. Ca de obicei, turneul pre
zintă interes atît datorită va
lorii participantelor, cit si fap
tului că întrecerile constituie 
un bun prilej de verificare în 
vederea viitoarelor competiții 
oficiale, cum este cazul lotu
lui român din care fac parte : 
Magdalena Jerebie, Mălina Ma- 
rinache, Romeia Cristca. Ga
briela Pandrea-Mitrol, Elena 
Caloianu. Melania Marina, 
Mariana Bădinici s.a. •

Programul „Cupei Mării Ne
gre" este următorul — 
miercuri, de la ora 17 : Româ
nia — România (tineret). Sel. 
sind. U.R.S.S. — Polonia ; joi. 
de la ora 17 : Sel. sind. 
UJl.S.S. — România (tineret), 
R.P. Chineză — Polonia ; vi
neri. de la ora 17 : Polonia — 
România (tineret). România — 

Chineză ; simbătă. de la 
“ -- --- Sel.

R.P.
ora 17 : R.P. Chineză 
sind. U.R.S.S., România — Po-

de la ora
România
— Sel. s

Ionia ; duminică,
R.P. Chineză — 
neret). România 
U.R.S.S.

Ediția de anul 
petiției a fost 
Selecționata orașului Minsk, 
urmată în clasament de Româ
nia, Franța, R.D. Germană si 
Polonia.

trecut a 
cîștigată 

orașului

i 17 : 
(ti- 

sind.

com- 
de

Simftăld și duminică, pc stadionul Ciulești

PRIMA EDIȚIE A „CUPEI VICTORIA" LA FOTBAL
Simbătă 13 august și dumi

nică 14 august se va desfășura 
în Capitală Prima ediție a 
„Cupei Victoria11 la fotbal. La 
această atractivă competiție 
vor participa divizionarele A 
Rapid, F.C.M. Brașov, Univer
sitatea Craiova și, firește, echi
pa organizatoare, Victoria 
București.

Primul cuplaj 
mat simbătă, de

® RAPID — 
ȘOV

£ VICTORIA 
SITATEA CRAIOVA

este orogra- 
la orele 16.30: 
F.C.M. BRA-

UNIVEK-

Duminică, începind de la a- 
ceeași oră, se vor întîlni. între 
ele, învinsele și învingătoarele 
din prima zi.

în ambele zile, meciurile se 
vor disputa pe stadionul Giu- 
lești, deoarece stadionului Vic
toria i se aduc modernizările 
necesare penitru partidele din 
„Cupa U.E.F.A.".

Biletele pentru cuplajele de 
simbătă și duminică se vor 
pune în vînzare vineri, la ca- 
£ple stadionului Giulești.

rășelul care a crescut în preajma 
întreprinderii dc Fier, unde, 
spre aducere aminte de primii 
pași ai industrializării de aici, 
atenția vizitatorului e atrasă 
de un zgomot mai puțin obiș
nuit, apăsat și ritmic, dintr-o 
încăpere care păstrează trece
rea atîtor decenii și care a 
devenit unicat de istorie a teh
nicii. forja care încă mai 
utilizează apa, roțile hidrauli
ce în propulsarea cioi anului 
care lovește fierul roșu, trans- 
formîndu-1 în unelte trebuin
cioase omului, lopeți, tîrnăcoa- 
pe, topoare. Și în antiteză, în 
preajmă s-a ridicat noua în
treprindere de piese turnate 
din fontă și prelucrări meca
nice, utilaj tehnologic, pe fron- 
tiscipiul căreia strălucesc Or
dinul Muncii clasa I (în 1975 
și 1982), clasa a II-a (1985), 
clasa a III-a (1980), grație hăr
niciei celor peste 2 500 de oa
meni ăi muncii, care și în 
prima jumătate a acestui an 
se află pe locul II în ramura 
metalurgiei fieroase.

Aici am întîlnit oameni de 
ispravă, harnici și pricepuți,

MUNCĂ $1 SPORT
entuziaști în tot ce >fac, în 
muncă, în activitatea cultura
lă, în SPORT. Da, la Vlăhița, 
în întreprinderea de Fier, la 
Grupul școlar, în școlile ge
nerale, în celelalte unități ale 
orașului cu. cei 7 000 de locui
tori, dintre care mai bine de 
1500 de elevi, oamenii iubesc 
sportul, și această activitate 
este pentru toți. Și nici nu se 
putea altfel cînd directorul în
treprinderii. ing. economist A- 
lexandru Rus, de peste 15 ani 
în această funcție, e un entu
ziast susținător al mișcării în 
aer liber, cînd primarul ora
șului, Liviu Movilă, își rupe 
din timpul său liber (puțin, cît 
este) pentru un tenis sau un 
meci de fotbal, cînd secretarul 
comitetului de partid al între- 
prinderii, Ladislau Tokoș, mais
tru la turnătorie, președintele a- 
sociatiei sportive, ing. Szcles Ba- 
lint, le urmează exemplul. Aso
ciația sportivă are un mic sta-

Constantin ALEXE

(Continuare în pag a 4-a)

START ÎN TURNEUL 
INTERNATIONAL 

FEMININ DE ȘAH AL ROMÂNIEI
Începînd de azi după-amiază. 

Predealul va fi gazda unei im
portante competiții șahiste. Se 
dispută a 21-a ediție a Tur
neului Internațional feminin de 
șah al României, reunind Ia 
start jucătoare fruntașe din 
țara noastră și invitate de pes
te hotare. Pe lista participan
telor se numără maestrele in
ternaționale Gulnar Sahatova 
și Elena Bistrikova (ambele 
U.R.S.S.), Dana Prohaskova 
(Cehoslovacia), Halina Jalo- 
wiecz (Polonia). Din lotul nos
tru reprezentativ fac oarbe ma
rea maestră Margareta Mure- 
șan — laureata trecutei ediții 
—, maestrele internaționale Eu
genia Ghindă, Gabriela Stan- 
ciu, Ligla Jicman, Gertrude 
Baumstark, Mădălina Stroe, 
Cristina Bădulescu. întrecerile 
se desfășoară în sala comple
xului hotelier „Orizont" din 
Predeal.

Rinduri pentru cea mai

tînâră campioană mondială

Mica noastră... mare campioană, la masa 
de joc. înaintea ultimei runde...

Foto : C. DUMA — Timișoara

MODESTIA CORINEI
Cină, după ultima run

dă a C.M. de sah pentru 
copii si juniori de la 
Timișoara, medaliatei 
noastre cu aur. Corina 
Peptan, j s-a pus între
barea : „Cum te simți 
în postura de campioană 
a lumii micuța spor
tivă în vîrstă de numai 
10 ani a rămas puțin 
surprinsă. Si-a îndreptat 
pentru o clipă privirile 
către reporterii ce o în
conjuraseră. apoi către 
antrenor, după aceea că
tre tatăl ei. martor ocu
lar la acest drum, spre 
cutezătoare împliniri 
sportive. Dar, răspunsul 
intirzia. Era vădit emo
ționată, copleșită. Parcă 
nu-i venea să creadă că 
a ajuns pe prima treap
tă a podiumului unei 
asemenea prestigioase 
competiții internaționa
le. Prima șahistă a lumii 
intre jucătoarele 
virsta ei : 10 ani...

Dar, peste emoția 
rească ce însoțește 
proape întotdeauna 
sportiv care realizează o 
performanță de excepție 
mai era ceva ce a de
terminat-o pe Corina 
să-și păstreze ținuta ei 
sobră de totdeauna, neo-

de

fi- 
a- 
un

bișnuită desigur la 
ceasta vîrstă^ si anume, 
modestia, 
rundă în 
întrecut-o 
drept de 
Urminska 
anunțind parcă un drum 
triumfal spre 
reporterii sosiți la 
mișoara s-au grăbit 
anticipeze 
în rundele 
intervenit, 
antrenorul 
formaticianul 
Pășcălău : .,r‘ 
dacă doriți să-i 
realmente, un serviciu Co
rinei. să o ajutați, nu li 
exagerați meritele, calită
țile. Să vedem ce se va 
întîmpla si în rundele ce
lelalte ; să așteptăm mai 
bine bilanțul general..."

O asemenea modestie 
din partea antrenorului a 
constituit si nota caracte
ristică a Corinei, Rundă 
de rundă bilanțul micuței 
șahiste din Sadul Goriu- 
lui sporea simțitor, dar 
ea, ca si antrenorul Păs- 
călău au rămas cu... pi-

a-

După prima 
care Corina a 
aproape fără 

apel pe Susan 
din S.U.A.,

podium, 
Ti
să 
eisuccesele 

următoare, A 
insă, prompt, 
Corinei, in- 

Corneliu 
,Vă rog mult, 

faceți.

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. 2—3>



Echipe promovate in Divizia A feminină
rd V

ELEVI Șl, IN TIMPUL LIBER, INSTRUCTORI VOLUNTARI
g MARATEX baia mare, după un ciclu OII

Pasiunea este o deprindere 
dobir.dită o dată cu certifica
tul de naștere sau trebuie, la 
rîndul ei cultivată la copii ?

— _j, în
ordine de idei, faptele 
de tinărul primar 

Moreni, 
un prieten statornic al 
sportivilor. „în urbea 

ne-a spus amabila

Să vedem ce înțeles au, 
această 
relatate 
orașului 
Roncea.
tuturor 
noastră. 
gazdă, funcționează două licee 
industriale, unul de petrol și 
altul do automecanică, unde 
copiii țăranilor din Valea Lun
gă. Vișinești, Vîrfuri. I.L. Ca- 
ragiale Dărmănești. Gura Oc- 
niței. Bucșani. Răzvad și alte 
așezări rurale se califică ca 
mecanici, strungari. frezori, 
sudori, operatori, forjori, pre- 
satori și in alte meserii, fără 
a o uita și pe cea de agricul
tori. pomenită de la părinții 
lor. în orele de răgaz, fetele 
și băieții din aceste licee prac
tică sporturile preferate in 
sălile si pe terenurile amena
jate în curțile școlilor res
pective. iar celor mai talentat! 
dintre ei li se asigură condi
țiile necesare pentru a urca 
treptele măiestriei sportive. 
Originari din diferite sate, 
multi tineri sportivi au fost 
promovați în secții de perfor
mantă handbaliștii Ion Pooes-

al
Constantin

cu (Gîndești Vale) și Dan Cu- 
cu (I.L. Caragiale). atletul Vic
tor Barbu (Frasinu). fotbalistul 
Dumitru Nistor (Vlădeni), ca 
să dau numai cîteva exemple, 
activează acum la cluburi din 
București, Tirgoviște, Buzău 
sau Moreni. Actuala generație 
de elevi a scos la iveală noi 
talente, de data aceasta spo
rind considerabil numărul de 
liceeni care și-au pus in gind 
să devină campioni intr-un 
sport sau altuL Pentru a ani
ma activitatea competițională 
din comunele limitrofe orașu
lui nostru și din alte sate ale 
județului am stabilit ca elevii 
cu cele mai bune note la edu
cația fizică să devină instruc
tori sportivi in localitățile na
tale. in timpul vacantelor si 
in zilele de repaus, rind se 
reîntorc acasă. Xe-am ginit 
că nu le va prinde rău o ex
periență in plus după ce vor 
termina liceul".

—Stăm de vorbi eu profe
sorul de educație fizici Castei 
Gyorgi. Experiența aceasta ■ 
stimulat spiritul organizatoric 
al elevilor ? r
ne-a răspuns interioexioruL 
Mai intii s-a văzut pe viu ce 
pot realiza tinerii care «-au 
tăcut o pasiune din pcactica-

săptămînă, în comu- 
entuziaste întreceri 
Daciadei sau inițiind 
„duminici cultural- 
Astfel, au îndeplinit 

mai

sfirșit de 
nele lor. 
sub egida 
frumoase 
sportive", 
o treabă pe care nu o 
făcuseră și. ca orice lucru nou, 
înseamnă o mare răspundere. 
In sfirșit, li s-au oferit po
sibilitatea să-și pună în va
loare aptitudinile de instruc
tori ai unor echipe angajate in 
diferite campionate județene".

Am aflat că la acest examen 
cele mai bune calificative le-au 
obținui handbalistul 
Popescu, matocrosistul 
Mărgărit, ambii din 
nesti, handbalistul Irinel Voica 
din Valea Lungă si alti elevi 
cu spirit de inițiativă, dornici 
de a se afirma si pe planul 
orgaxizării de concursuri spor
tive. S-ar putea replica : 
£.ne. bine, dar ce-au făcut 
ditmlwl acești elevi £ ade- 
vâ-at. n-ars inventat nimic, nu 
mi cucerit vreun trofeu la cine 
știe ce competiție de amploare. 
In schimb, au făcut ca activi
tatea sportivă să pulseze mai 
puternic ia satele lor. indepli- 
■iad cu răspundere si ambi
ție va angajament. acela de a 
atraze cit mai multi consăteni 
ia arena competițională. Si au 
rcvțM •

Patru ani — întregul 
olimpic care se inclieie 
viitoare — i-au trebuit echipei 
Maratex din Baia Mare pentru a 
reveni pe prima scenă a vole
iului nostru feminin! Mult, pu
țin ? Normal pentru o formație 
care, după retrogradare, în va
ra lui 1984, pornea campania 
întineririi masive a lotului. 
Antrenorul C. Săvoiu avea să 
mai rețină pînă in vara reve
nirii in „A“ doar trei dintre 
jucătoarele de atunci: Mariana 
Jurj-Kosa, Fidelia Crișan și 
Valerica Maier, adăugind trep
tat tinere dotate fizic și cu po
sibilități de perfecționare teh- 
nico-tactică, în frunte cu Mar
ta Balotă, componentă a lotu
lui național de junioare, reoent 
medaliat la Campionatul Euro
pean din Italia.

Pentru băimărence, califica
rea. în urma turneului de ba- - 
raj de la Buzău, n-a fost însă... 
floare la ureche, ea fiind ho- 
tărită abia în ultima zi a
competiției, cînd Maratex a
scos din cursă pe favorita 
principală. Calculatorul Bucu
rești. intr-un meci de excepție, 
care n-a lăsat nici o îndoială 
asupra justeții promovării. în 
aed ioc „pe muchie de cutit“ 
(maramureșencele avind nea
părată nevoie de victorie cu 
3—0 sau 3—1) formația lui C. 
Săvoiu și-a etalat calitățile 
care o fac demnă de prima 
divizie : forță de mobilizare Și

clclu 
luna

concentrare în condiții de 
mare miză, rezistentă psihică, 
potential fizic ridicat (ajutat 
deopotrivă de talia înaltă a 
jumătate din sextet si de mo
bilitatea si tehnicitatea celei
lalte jumătăți). Aceasta, în 
ciuda tinereții si lipsei de ex
periență a multora dintre com
ponentele lotului de bază.

Din nou în rîndul primului 
eșalon. Maratex Baia Mare se 
prezintă cu o apreciabilă for
ță da atac si cu un blocaj 
înalt, atuuri care îi asigură o 
posibilă competitivitate, o șan-

să de a 
„A“-ului. 
ei este 
ne-o si 
a evita 
patru an 
de un 
interpret? 
stilului i 
acest cat 
randamen 
Rămîne c 
sură linei 
vor trece 
men al te

Ștefan 
Viorel 

Dărmă-

T’oion IOANIȚESCU

DE ATLETISMCircuitul CAMPIONATELETenis"

FLORENTINA CURPENE Și ADRIAN POPOVICI ALE JUNIORILOR II
ÎNVINGĂTORI în PRIMUL CONCURS

Echlpa băimăreană, la cîteva minute 
toarcerii pe prima scenă, de la stingă la _____
Emese Mathe, Mariana Kosa, Maria Crișan. a: 
Valerlca Maier, Fidelia Crișan; in rîndul din 
Andrea Szakacs, Dina Remetean, Mihaela Sasu, 
Gae și Dorina Timiș.

după 
itreapi

Pe terenurile de tenis din 
eadrul Complexului sportiv 
Steaua s-a încheiat marți. la 
ora prinzului, primul concurs 
din cadrul Circuitului FJLT. 
După cum se ș'te, circuitul mai 
cuprinde alte două concursuri 
calificative (la Cimpina și, ulte
rior, la Brașov), urmate de 
Masters (la Cluj-Napoca). la 
care au drept de joc 16 Jucători 
ți tot a'-itea jucătoare, la indi
vidual (pe baza punctelor adi
ționate), și cite opt perechi de 
dublu, după același sistem.

Prima „reuniune" a luat sfir
șit. așadar, cu victoriile Floren
tinei Curpene (ICIM Brașov) ți 
a lui Adrian Fopovici (Steaua), 
cei care s-au dovedit, pe par
cursul întregului concurs, mai 
constanți în joc, mai stăpîni pe 
ei și, nu in ultimul rînd, mai 
bine pregătiți fizic. Vom înce
pe cu prezentarea finalei mas
culine, pentru că aceasta s-a în
cheiat prima (după 170 de mi
nute). Disputată între doi 
„stîngaci", Popovici și Răz- 
van Constantinescu (Victoria 
CCIAG), jucători cu ușurință 
mare în mînuirea rachetei, fi
nala a plăcut celor prezenți 
(nu prea mulți, ce-i drept), 
învingătorul s-a desprins doar 
la llmita-limitclor, la tie-break 
(7—2) în setul decisiv, cînd a 
dovedit un plus de concentra
re : 6—1, 5—7, 7—6. Joc în 
forță, cu servicii puternice și 
plasate (în special Popovid), 
dar și cu retururi și passing- 
shot-uri năpraznice (mai ales 
Constantinescu) — iată ce a 
caracterizat acest ultim „act" 
al turneului de la București.

Finala fetelor s-a jucat, pe 
parcursul a 190 de minute, in
tre Florentina Curpene si Diane

(Csș î 
Sleirea 
TstUri

m. Alin Sandor (CSȘ Beiuș) 
;X3» m ; disc : Soria SUnescu 
(Metalul Buc.) 51,»# m, Robert 
Osz 51.1» m. Atu Sandor 48,18 
m ; sulitâ : Valentin Anton <CSS 
Cdcmel) 55,94 m, loan Iluțan 
;CSS 1 B. Mare) 54,46 m, Florin 
Atodiresei (CSȘ 7 Dinamo Buc.) 
SM» m ; ciocan : Tiberiu Szabo 
(CSS Arad) S6J» m. Adrian Pas
cal (CSS Rs.-.a) 5SJ# m. Die Pd.i- 
rcatd (CSS Olkrpia Craiova) 
50.31 a. : 1» a : Caria Popa
fCSS 2 C-tL LZufS. Violeta Ga-* 
Vrfiasi (CSȘ M- Enuoescu Iași, 
ajt. B_ra (Metalul Bjt )
îU» : >a aa; Cada Po«a iCt 
VW-sta Garr^țl S4.6S, Idliana

- -

„CUPA CHIMISTUL-
U HASOMl [[MUIA

La Rm. Vîlcea s-a încheiat 
cea di a VUI-a ediție a .Cupei 
Chimistul" la handbal feminin, 
competiție care precede, an de 
an, începerea unei noi ediții 
a campionatului Diviziei A. La 
actuala ediție- n afara forma- 
tiel-gazdă, au mal participat 
campioana țării și deținătoarea 
„Cupei României", Mureșul Tg. 
Mureș. Textila I.A.S. Zalău și 
Constructorul Timișoara.

După trei zile de întreceri 
trofeul a fost cîștigat de Chi
mistul (în formație evoluînd 
81... băcăuanca Mariana Tîrcă!), 
localnicei? dispunînd cu 30—27 
de Textila I.A.S. Zalău. cu 
36—24 de Constructorul Timișoa
ra șl cu 33—2’ de Mureșul Tg. 
Mureș (mureșencele fiind lipsi
te de Eva Mozsi și Estera Ma- 
tefi — accidentate). Pe locurile 
următoare s-au situat: 2. Tex
tila I.A.S. Zalău. 3. Mureșul Tg. 
Mureș. 4. Constructorul Timi
șoara. Trofeul „Fair-play": 
Constructorul: golgeteră: Maria 
Verigeanu cu 29 de goluri înscri
se: cel mai bun portari Doina 
Rodeanu; ce’e mai tehnice Jucă
toare: Maria Verigeanu si Mari
ana Tîrcă. (D. ROȘIANU, coresp.)

3=5855. SMCB1 Bo»a Brașov 
-3=5574; koaciMe : MMUilTi M<X- 
dan 62» m. ȘteCMda Mărunțeiu 
<_C- nCMB Cluj-Napoca) S^> m. 
Dxza Negria (CSȘ C-lung) 5,79 
m ; ; Oana Mușunoiu
(Css 2 Galați) 1,73 m. Moalea 
Ioglr (CSȘ Sighetu Marmației) 
L73 m. Liliana Marian (CSSA 
Cluj-Napoca) 1,69 m; greutate: 
IDofieia Bomboșl (CSȘ C-lung) 
14,49 m. Doina Negrită " 
C-lung) 12.98 m,
(CSȘ C-lung) 12,92 ; disc : Nlco- 
leta Grădinaru (CSȘ Roman) 47,60 
Simona Rob (CSM B. Mare) 43,70 
m. Elena Vlădescu (CSȘ 3 Steaua 
Buc.) 43.54 m ; suliță: Elena Vlă
descu 14.86 m, Ioana Raus (CSȘ 
Bistrița) 41.60 m. C.a’Jdia tsaflă 
(CSȘ Șoimii Sibiu) 41,54 m.

(CSȘ
Simona Freda

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

TENISUL NOSTRU DE M
(Urmare din pag. I)

2 bronz. Iugoslavia — 1—1—2, 
Franța 1 argint etc.).

Aeeastă performantă este cu 
atit mai semnificativă, cu cit
— fapt subliniat și in cronici
— a existat ur» pregnant echi
libru. foarte rare fiind meciu
rile (din cele peste 1000 de 
intilniri — echipe și indivi
dual) in care învingătorii s-au 
detașat net (între aceștia fi
gurinei cel mal adesea jucătorii 
noștri), majoritatea jocurilor 
terminîndu-se la limită, dife
rențele de două-trei puncte 
nereprezentind, în fond, o rea
lă diferență de valoare între 
competitori.

Pentru a completa imaginea 
acestui campionat, să mai a- 
dăugâ.-.i deosebitul efort psihic 
și fizic solicitat sportivilor, cu 
precădere celor fruntași între 
care s-au aflat permanent și 
reprezentanții noștri, obligați 
de program să susțină parti
dele diverselor probe mutîn- 
du-se efectiv de la o masă la 
alta după terminarea unui 
med pentru a începe un altul 
la fr] de greu și... decisiv. în 
sfirșit. dacă pe plan pur teh
nic nu s-au observat lucruri 
noi (est » și dificil, credem, să 
mai apară ceva prea curînd), 
în schimb trebuie remarcată 
a est’rea substanțială a vite
zei de execuție a loviturilor și 
forța acestora, juniorii ajun- 
gînd să joace deseori ca senio
rii, iar cadeții ca... juniorii.

Iată, așadar, contextul în 
care Otilia Bădescu — acest 
talent de excepție — și Călin 
Creangă au obținut medaliile 
de aur, cei doi confirmînd că 
sînt liderii juniorilor, după ce, 
în primăvară, tot ei s-au în
tors laureați în aceleași probe 
(simplu fete și mixt) de la 

de seniori de la 
Paris. Cum pe aceleași coor-
euiopenele"

MODESTIA
(Urmare din pag. I)

donate se 
celorlalți 

Iteia 
ReviszP E 
Năstase, 
geta Ccjol 
venind, fa 
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ghe l’ozg 
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Fără a I 
v< ni anali 
rui sportil 
viitor — I 
tivitatea fl 
tate, care 
ceasta bad 
tr-o mund 
în ceea cJ 
juniorilor.

Vom în 
notații rJ 
pinii, una 
cutul c| 
Scbăfei^j 

simplu^B 
tilia Rădq 
tabilă derj 
tactică si 
lor tehnic] 
nenta unu] 
dovedește, 
ropene al] 
pune per] 
se elemen] 
alături de] 
Daniel Ci 
tori susții 
idce...“, cq 
Jean Devs 
tele Comis 
nii Europa 
„Din nou | 
rnânesc și] 
rea la niv| 
ol avind, | 
bilitatea s| 
și la senil 
fol a dem]

Impărtăș| 
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• Astăzi, miercuri, 10 august, 
va avea loc in București. In sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
Tragerea obișnuită PROSOEX- 
PRES, incepînd de la ora 15.50. 
Aspecte de la operațiunile de 
tragere vor fi difuzate ta radio, 
pe programul I, la ora 16.15. Nu
merele extrase vor £ transmise 
șl în reluare, pe același program, 
la ora 23.05, și miine, joi, 11 au
gust, la ora 8,55. Operațiunile de 
tragere pot fi urmărite de toți cel 
Interesați, intrarea In sală fiind 
liberă.
• Incepind de miine. iubitorii 

concursurilor PRONOSPORT Iși 
pot valorifica șansele ca de obicei, 
avind în vedere că la toate a-

geotiile Loto-Pronospoct pot fi 
depuse buletineie pentru primul 
concurs al acestui sezon, care va 
avea joc simbătă, S0 august, adi
că la data debutului campionatu
lui național. Divizia A. Foarte 
IMPORTANT DE REȚINUT : UL
TIMA ZI in care vă puteți ex
prima pronosticurile favorite este 
joi, 18 august ! Consemnăm din 
nou partidele înscrise la acest 
prim concurs : 1. Inter Sibiu — 
„U* Cluj-Napoca ; 2. F.C. Argeș— 
Spartul ; 3. Rapid — Flacăra Mo
retti ((pauză) ; 4. Rapid — Flacăra 
Moreni (final) ; 5. Steaua — 
F.C.M. Brașov ; 6. Otelul Galați —
Corvinul Hunedoara ; 7. F.C. Con
stanța — A.S.A. Tg. Mureș (pau-

ză) ; 3. F.C. Constanța — A.S.A. 
Tg. Mureș (final) ; 9. S.C. Ba
cău — Dinamo (pauză) ; 10. S.C. 
Bacău — Dinamo (final) i 11. 
Victoria — F.C. Olt ; 12. F.C. Bi
hor — Universitatea Craiova (pau
ză) ; 13. F.C. Bihor — Universita
tea Craiova (final). Urăm succes 
tuturor participanților I
• Jucind în continuare șl cu 

aceeași perseverență la LOZ în 
PLIC, aveți șansa de a obține 
uniuil din Importantele câștiguri, 
din care nu lipsesc autoturismele 
și importantele sume de bani. La 
„LOZUL VACANȚEI", aflat încă 
în vânzare, se atribuie și 
meroase câștiguri constând 
TELEVIZOARE COLOR 1

nu- 
tn

cioarele pe pămînt. Cuminte, 
calmă, calculată, fără a afișa 
nici cel mai mic aer de su- 
perioritate fată de adversarele 
sale, Corina părăsea Casa Ti
neretului. locul de desfășurare 
a competiției, iși rezerva timp 
pentru o scurtă plimbare, apoi 
revenea la hotel, reanalizînd 
partida, descoperind și alte so
luții tactice decit cele folosite, 
studiind alte si alte deschideri 
si strategii pentru rundele 
viitoare. Totul, pe fondul unei 
atitudini liniștite, discrete, echi
librate.

Da. o subliniem cu toată 
convingerea, peste talent și

muncă, ml 
cu care f 
campioană! 
reușit o q 
de nici un 
ticipanți 1] 
orașul de 
din 11 pq 
gere, doan 
Cel mai q 
prezentând

Cei din 
din Sadul 
derea m| 
sportivă 
Corina.
i-a fost 
tuitorul 
cum i-a 
lă (premii 
in viată

ri

c 
fi



Divizionarele A pregătirilor

agentelor 
ntrenorul 
)ă cum 

„pentru 
de acum 

nevoie 
State, de 
Ăfideiă a 
>c și, in 
nătătirea 

doua".
i ce mă. 
s în .,A“ 
icil exa-

I
I

EANU

kiî reîn-
h spate:
Săvoiu, 
Balazs, 
Monica

I
I

A.S.A. TG. MUREȘ SAU DE LA DEBUTUL
UNUI ANTRENOR LA TINEREȚEA LOTULUI

apropie startul

CINCI MINUTE CU,
Sînibăâ seara In vestiarul 

Flacărei Moreni. Jupă termina
rea „uverturii" Flacăra — S.C. 
Bacău, din ziua a doua a „Cu
pei Dinamo"... Ultimul rămas, 

piaptănă 
ud. „Așa 
Ne des- 
vestiar"... 
ciți ani

MARIN DRAGNEA

Echipa din Tg. Mureș te 
întâmpină cu destule noutăți 
înaintea campionatului care 
bate la ușă. Doar după. un 
an. antrenorul Cornel Dinu a 
plecat la Oțelul Galați și 
acum conducerea tehnică i-a 
fost încredințată lui Bujor 
Hălmăgeanu, cunoștința noas
tră la fel de veche, pentru că 
e fostul ■ jucător al formației 
Steaua (a mai jucat la „Poli" 
Timișoara, la Petrolul) și al 
echipei naționale, cel cane, in 
1970, cu trei ani înainte de a 
abandona activitatea eompeti- 
tională. obținea carnetul de 
antrenor.

Cînd am sunat la telefon 
clubul din Tg. Mureș, pentru 
„ultimele date". la celălalt 
capăt al firului se afla chiar 
Hălmăgeanu. asa că dialogul 
despre el și noua sa echipă a 
inceput pe nesimțite,

— La ce vîrstă debutezi. Bu- 
joare. printre tehnicienii prin
cipali de la Divizia A ?

— La 18. Că e devreme sau 
tîrziu, nu știu. Alții au debu
tat la 30. iar... unii ca antre
nori-jucători. Eu mi-am fă
cut ucenicia la centrul de ee-

t

ONFIRMAT VALOAREA |
ilizările
lotului

Geor- 
erlt re- 

antre- 
Gheor- 
Mihuț- 

idrumat

hmte — 
I fiecă- 
lentariu 

și ac- 
peciali- 
eeze a- 
r. prin- 
l fermă 
Evitatea

scurte 
mă o- 
cunos- 

Tanfred

b veri- 
gîndire 
ijloace- 
l expo- 
pă care 
ple Eu- 
ră dis- 
raloroa- 
Ire, iar 
Ireangă, 
| jucă- 
laccastă 
Ind lui 
eședin- 

I Uniu- 
[punea : 
psă ro- 

valoa- 
Incrații, 
L posi- 
pucccsc 
Ide alt- 
I Paris" 
Interlo- 
Ipunem 
Itor să 
p com-

portarea pe categorii a com- 
ponenților lotului nostru, pen
tru că există, firește, nuanțări, 
atît în ceea ce privește succe
sul, cit, chiar și neîmplînirile.

CLASAMENTE FINALE 1 ju
niori — echipe : 1. U.R.S.S., 2.
ROMANIA, 3. R.F.G. și Anglia ; 
simplu — 1. P. Korbel (Ceho
slovacia), 2. D. Gusev (U.R.S.S.), 
3. I. Smiriov și D. Mazunov 
(U.R.S.S.) ; dublu — 1. D. Ma
zunov, D. Gusev (U.R.S.S.). 2.
P. Franz, O. Alke (R.F.G.), 3.
K. Nemeth, K. Torbok (Ungaria) 
și M. Dziubanski, M. Kusinski 
(Polonia) ; junioare — echipe : 
1. Iugoslavia, â. ROMÂNEA, * 
Ungaria și R.F.G. ; simplu — 
OTILIA BĂDESCU (România), 
V. Krestianinova (U.R.S.S.), 
EMILIA CIOSU (România) și 
Wirth (Ungaria) ; dublu — 1. 
Wirth. A. Hegedus (Ungaria), 
V. Wirth, C. Praedel (Ungaria,' 
R.F.G.), 3. E Billen, E. Billen
(Belgia) și MARIA BOGOSLOV, 
emilia CIOSU (România); mixt: 
1. CĂLIN CREANGĂ. OTILLA BA- 
DESCU, 2. ROMULUS REVISZ, 
MĂRIA BOGOSLOV, 3. K. Ne
meth, G. Wirth (Ungaria) și
n. Heister, C. Ostent (Olanda) : 
cădeți — echipe : 1. R.F.G., 2. 
Franța, 3. U.R.S.S. șl Iugosla
via... 17. ROMANIA ; simplu — 
1. T. Wosik (R.F.G.), 2. S. Gru- 
jici (Iugoslavia) 3. R. Kostal 
(Cehoslovacia) și N. Beval (An
glia) : dublu — 1. V. Samsonov, 
A. Averkin (U.R.S.S.), 2. K.
Greii, R. Jepsen (Danemarca), 3. 
S Csolle. R. Kostal (Cehoslova
cia) șl S. Grujlci, S. Ignatovlci 
(Iugoslavia) ; cadete — echipe : 
I. Ungaria, 2. U.R.S.S., 3. ROMA
NIA și Cehoslovacia ; simplu —
1. V. EUo (Ungaria), 2. A. Rakoș 
(Ungaria), 3. N. Toth (Ungaria) 
șl P. Flchtlnger (Austria) ; dublu 
— 1. V. Elio, K. Toth (Ungaria),
2. A. Rakoș, P. Fichtinger (Un
garia/ Austria), 3. E. Tauskanova, 
N. Bondarenko (U.R.S.S.) și S. 
Martincova, A. Vachovcova (Ceho
slovacia) ; mixt — 1. V. Samso
nov. O. Rusch (U.R.S.S.), 2. A. 
Csolle, A. Vachovcova, 3. R. Sa- 
franek, A. Janusyk (Polonia) șb 
R. Peluchova, R. Kostal (Ceho
slovacia) .

t.
i.».
i. 

G. 
G.

S.

2.

I*
t arma 
noastră 
șah a 

egalată 
Be păr
ere din 
puncte 
înf rîn- 

remiză. 
[ al re- 
ttre !
Jiu ?i

Ireprin- 
kociatia 
livează 
odestio 
le sfă- 
bf. Așa 
h școa- 
f an), 
prețuită

de toată lumea), la masa de 
șah (de la care — in numai 2 
ani — a făcut saltul aproape 
incredibil din sportul pentru 
toti la titlul de laureată a 
unei întreceri mondiale), Gor- 
jenii se mîndresc cu Corina, 
„cea mai mică dintre cei trei 
campioni mondiali pe care ju
dețul nostru i-a dat pînă acum, 
după luptătorul de greco-ro- 
mane, juniorul de ieri Hie 
Miuti și alergătoarea de cros 
Viorica Ghican, prima între 
mondialele universitare", cum 
tine să remarce Dumitru Se- 
cotă. președintele CJ.E.F.S.

Numai că micuța stea a șa
hului românesc se află abia 
la începutul drumului ei spre 
mari împliniri. Cu talentul, cu
tezanța, munca si mai ales mo
destia ce îi sînt atît de apro
piate. este incontestabil că le 
va trăi 1
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I
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pii si juniori de la Steaua, 
apoi rodajul la Dinamo Slati- 
na. Viitorul Scornicești, Steaua 
Mizil. Pandurii Tg. Jiu. 
talul București, iar 
oară am condus echipa 
rante de la Steaua.

— Si cum ai primit 
numire ?

— Cînd am aflat, m-am 
dit că cei ce și-au indreptat 
atenția spre mine mi-au acor
dat o încredere care mă ono
rează și mă angajează, dorind, 
firește, să realizez. împreună 
cu echipa, cu conducerea aso
ciației, cu factorii 
bă bună.

— Ce ai găsit 
A.S.A. ?

— O atmosferă
tul a fost in mare măsură re
structurat. Au plecat Sabău 

Craiu. Ivan, Dorobantu. în 
această situație s-a procedat la 
câteva selecții in județ am 
promovat in lot si eitiva fă
cători din echipa de juniori 
Viitorul, finalista din această 
vară a campionatului national, 
am mai venit eu doi jseâtori 
de la Steaua-sperante. S-au 
cooptat jucători tineri, intre 18 
si 20 de ani. potențiali pentru 
Divizia A, eu condiția tutei 
pregătiri serioase si a unui 
timp de rodare, dar campiona
tul primei divizii e lung si 
dur. E greu să mergi eu prea 
multi jucători tineri, fără ex
periență. integrarea acestora 
trebuind să se facă treptat, in 
cadrul unui lot măcar de va
loarea medie a Diviziei A.

— Care este lotul de azi al 
echipei mureșene ?

— Naște, Varo, Siklodi, ul
timul de la speranțe — por
tari ; Szabo. Jenei. Botezan. 
Fodor. Cr. Moldovan. A. Stoica. 
Eros. L. Moldovan. Ciorceri, 
AJbu, Costel Ilie, din cei eu- 
noscuti. Iar noutățile se nu
mesc Naghi — revenit la echi
pă după ee a fost împrumutat 
un an la . B“. Kiss. Mathe, MaieT
— promovați din județ Szanto 
Gabor și SziScti — promovați 
de la Viitorul. Andrei Gabriel
— de la Steaua Mizil. Iulian 
Minea II (fratele lui Dan Mi
ned, de la F.C. Olt). Mihai

Me- 
ultima 

de spc-

noua

Sin-

locali o trca-

la sosirea la

bună, dar lo-

Sorin (încă junior) de. __la
speran(ele Stelei — și Pintea — 
de la Avinlul Reghin. A ple
cat și Fanici și s-a făcut roca
da Vodă — Naște. ultimul 
avind prestații bune la Elee- 
tromureș.

— Un iot numeros.
— Era bine dacă 

numeros si— valoric, 
ar veni ? Nu e obligatoriu ea 
o sală de spectacole cu. să 
zicem. 3 M* de locuri să fie 
mai frumoasă si mai utilă de- 
eit alta cu doar IM de scau
ne. Si iar mă întorc Ia va
loare si spm. ca anal care am 
luerat atiia 
de copii si 
U Steaua 
iese foarte 
nesea. saa 
Cristache 
eurtea Stelei — __ ___
fiecare an deși ne-au 
prin mină mii de copii.

— Cum au decurs presăti- 
rile *

— Perioada de pregătire de 
la Serata 14—28 iulie, a fost 
mulțumitoare și pentru mine 

secundul meu. Florea 
produs al centrului 
lucrat Acasă am 
Pregătirea specifică 

de verificare si 
care avem 
si insusirea 

Am eistigat ci-

spuneați 
Știti cum

timp ta un realm 
juniar: ea acela de 
titularii se in'orn- 
ereu. ea un Ierdă- 
■n Satnes. sau un 
lati crescuți in

io au apărat ia 
trecut

si pentru 
Ispir. alt 
unde am 
continuat 
si jocurile 
omogenizarea de 
atita nevoie, 
ideii de joc. 
leva partide, dar am pierdut-o 
ne ee* eu F.C.M. Brașov, 
ne-a ateniionai serios in 
ee mai avem de tăcut ia 
pul care a mai rămas

— O ultimă intrebare : 
e obiectivul Iui A.S.A. 2

— Sâ-si facă... o echipă 
să-și _ păstreze locul in t 
divizie. Știu, am un sae 
in spate Ia debutul meu. 
mă voi strădui să-1 duc 
la capăt. Cu ajutorul băic 
al conducerii asociației, bene
ficiind si de experiența unui 
conducător ca Viorel Cacovean 
sau doctorul Emerich Halma- 
Chi.

— Succes. Bujor Hă măgeanu. 
Și cit mai departe cu sacul de 
care vorbeai.

Constantin ALEXE

PROGRAMUL TURULUI
ETAPA I (28 ougust)

— FCM Delta Din. Ti.
— Steaua M r
— Ceahlăul P. Neamț

Poiana Cimpina 
Petrolul Ploiești 
CFR Pașcani 
ASA Expl. c-lung M. — Șiretul Pa câni 
FCM Progresul Brăila
Aripile Bacău 
Unirea Focșa i 
Metalul Plopeni 
FEPA 74 Birlad

— Gloria Buzău 
— Prahova CSU PI
— CS Botossn.
— CSM Suceava
— Politennica Iași

ETAPA A ll-a (4 septembrie)
FCM Delta Din.
Steaua Mizil
Ceahl. P. Neamț 
Șiretul Pașc.
Gloria Buzău 
Prahova CSU
CS Botoșani
CSM Suceava
Polit. Iași

— Petrolul PI.
— CFR Pașcani
— ASA Explorări

— Aripile Bacău
— Unirea Focșani
— FCM Progresul
— Metalul Plooeni 
— FEPA ’74
— Poiana Cîmnlna

ETAPA A lll-a (11 septembrie)
— CSM Suceava
— Polit. Iași
— FCM Delta Din.
— Șiretul Pașcani
— ASA Explorări
— Prahova CSU
— Gloria Buzău

— CS Botoșani
— Ceahlăul P. Neamț

Poiana Cimpina 
Petrolul Pi.
CFR Pașcani 

FCM Progr. 
Aripile Bacău 
Unirea Focșani 
Metalul Plopeni 
FEPA 74 
Steaua Mizil

ETAPA A IV-a (18 septembrie)
— FCM Progresul 
— Steaua Mizil 
— Aripile Bacău 
— Unirea Focșani 
— FEPA 74
— Metalul Plopeni 
— Poiana Cimpina 
— Petrolul Ploiești 
— CFR Pașcani
(25 septembrie)
— Gloria Buzău 
— CS Botoșani 
— CSM Suceava 
— Aripile B’cău 
— ASA Expl 
— Șiretul Pașcani 
— Prahova CSU 
— Cehi. P. Neamț 
— Polit. Iași

ETAPA A Vl-a (2 octombrie)
Met. Plopeni 
Unirea Focșani 
FCM Progr. 
FEPA 74 
Petrolul Pi. 
Poiana Cimpina

ASA Explorări 
FCM Delta Din. 
Ceahl. P. Neamț 
Șiretul Pașcani 
Gloria Buzău 
Prahova CSU 
CS Botoșani 
CSM Suceava 
Polit. Iași

ETAPA A Va
Poiana Cîmplna 
Petrolul Pi. 
CFR Pașcani 
FCM Progresul 
Unirea Focșani 
Metalul Plopeni 
FEPA ’74
FCM Delta Din. 
Steaua Mizil

ASA Explorări
Aripile Bacău 
Ceahl. P. Neamț 
Șiretul Pașcani 
Gloria Buzău 
Prahova CSU

Marin Dragnea. își 
cu grijă părul încă 
sintem noi, 
părțim mai

— Apropo 
ai ?

— 32.
— Văd 

libero.
— Da. _ _____

tot acolo, in față, la pornirea 
atacului, sint mai potrivit.

~ Ești mulțumit de ceea ce 
ai realizat pînă acum. Marine?

— Aș putea spune că 6int. 
mai ales că am avut și acciden
tă--; grave, care, poate, pe un 
aLul. l-ar fi scos din cursă. 
Am amintiri- frumoase, cu 
Ha.—burgul, mai ales... Am si 

’- - -- -- Fup’ul că nu
Cost ea însumi la Euro din 

Franța, in 84. înainte de tur
neu am prins forma de virf a 
întregii mele cariere Dar. așa 
se iotîmpla uneori. Când vrei 
Prea mult — și eu doream 
asta din tot sufleul — nu-ți 
'-«se. M-am aruncat orbește în 
focul luptei vroiam totul... Ca 
să Eu sincer pînă la tapat, nu

bătrinii. 
greu de 

Marine,

Dar 
că

am

nu-i simt încă... 
ai inceput să ioci

jucat. Dar parcă

e tare ușor șă-1 ții pe Jordiilo, 
așa cum s-a întîmplat să fie 
în primul meci, cel cu Spa
nia...

— Aj jucat, in „Cupa Dina
mo", ai fost și in tribună... Ce 
zici de Sabău ?

— Talent niare. Are un fel de 
a dribla pe care nu l-am vă
zut nici la marii internațio
nali. Joacă și dintr-una...

— O să șe apropie de Hagi?
— Eram eigur că o să-mi 

puneți această întrebare. Am 
și auzit în tribună cile ceva 
din comparația asta... Să nu 
ne grăbim... E adevărat. Sabău 
are un dribling mai fin — o 
spune un apărător care a sim
țit asta chiar ieri (n.a. vineri) 
pe pielea lui, dar mai trebuie 
cîteva teste, cum se spune as
tăzi. Hagi are o plecare for
midabilă... mai are și șutul 
prin surprindere, după ce ten
tează spre dreapta și iese pe 
stingă... asta nu o au multi 
fotbaliști in lume... Mai e timp 
destul Pentru amîndoi...

— Cit ai dc gînd să 
Marine ?

— Nu chiar cit „colegul" 
de post... Morten Olsen, 
joacă la 39 de ani. dar vă- 
gur că mai e destul...

loan CHIRILĂ

joei.

meu 
care 
ari-

JIUl PITKOȘAM, ItlNGATOARE IV’ „CUPA MhtRIJI-
Cu ocazia .Zilei minerului", 

la Petroșani a avut loc o fru
moasă întrecere fotbalistică, 
dotată cu -Cupa Minerul*, la 
care au luat parte diviziona
rele A Universitatea Craiova 
și Inter Sibiu, echipa siriană 
M. C. Damasc și formația lo
cală Jiul Petroșani.

în prima zi s-au înregistrat 
următoarele rezultate . JIUL — 
M. C. DAMASC 7—6 după exe
cutarea lovit urilor de ia 11 m 
(d.pâ 90 de minute, scorul fu
sese egal : 2—2) ; UNIVERSI
TATEA CRAIOVA — INTER 
SIBIU 1—0 (1—0).

A doua zi, în partida dintre 
f imatiile învinse in primele

in-
cu

go-
(2)

meciuri, INTER SIBIU a 
vins pe M. C. DAMASC 
scorul de 3—0 (2—0), prin 
lurile înscrise de Cașuba 
și Laurențiu.

In intilnirea pentru desem
narea câștigătoarei turneului 
s-a înregistrat o surpriză, mai 
ales prin proporțiile scorului: 
JIUL a învins UNIVERSITA
TEA CRAIOVA cu scorul de 
3—0 (2—0). Autorii golurilor : 
Negrilă, Hcnzcl și Moromete. 
Astfel divizionara B Jiul, re
prezentanta clubului organiza
tor, a cîștigat frumosul trofeu, 
„Cupa Minerul". Partidele au 
fost urmărite cu mare interes.

ATRJCTIVÎ COMPETIȚIE DOTATĂ CU „CUPA E1IBERĂRII"
Sub genericul Daciadei, sute și sute dc oaspeți ai Borsecului au 

avut prilejul să asiste la o atractivă competiție fotbalistică, dotată 
cu .Cupa Eliberării", la care și-au dat concursul formațiile CUG 
Cluj-Napoca, Metalul Reghin, Laminorul Zalău și Făgetul Borsec. 
din campionatul județului Harghita. Trofeul a fost clștigat de CU<» 
Cluj-?s?oca, care a Învins greu pe Metalul Reghin cu scorul de î—1 
(1—0). Pentru locurile 2—3, Laminorul Zalău — Făgetul Borsec 
3—2 (2—0).

Această competiție, dedicată și „Zilei Minerului", s-a bucurat de 
un mare interes și afluență de public. Ioan CRISTEA — coresp.

DIVIZIEI B, EDIJIA
CS Botoșani — CFR Pașcani
CSM Suceava — Steaua Mizil
Polît. Tași — FCM Delta Din.

ETAPA A VII- o (6 octombrie)
Poizna Cimpina — Șiretul Pașcani
Petro! ul Pt. — Prahova CSU
CFR Pașcani — Gloria Buzău
Unirea Focsan: — FCM Prosr.
Metalul Ploper.: — AriDile Bacău
FEPA 74 — ASA Exnlorări
FCM Delta Din. — CS! Suceava
Steaua Miz!’. — CS Botoșani
Polit. Iași — Ceah- P Neamț

ETAPA A VIII -o (9 octombrie)
ASA Exolorăr: — Poiana C!m-;n*
FCM Progresul — Met. P’.en"--
Ar irite Bacău — FEPA 74
Ceahl. P. Neant — Unirea Focșani
Șiretul Pașcan! — Petrolul PI.
Gloria Buzău — Steaua MUS
Prahova CSU — CFR p-ecan!
CS Botoșani — FCM Delir Din.
CSM Suceava — Poiit. lari

ETAPA A IX-<3 (16 octombrie)
Poiana Cimpina Arinile Bacău
Petrolul PI. — ASA Exniorărl
CFR Pașcani — Șiretul Pașcani
Met. Plopeni — Unirea Focsan!
FEPA ’74 — FCM P—greșul
FCM Delta D n. — Gloria Buzău
Steaua Mizil — Prahova CSU
CSM Suceava — Ceahl. P. Neamț
Polit. Iași — CS B^sani

ETAPA A X-a (23 octombrie)

1988 -1989,
Aripile Bacău 
Unirea Focșani 
Met. Plopeni 
Ceahl. P. Neamț 
Șiret. Pașcani 
Gloria Buzău 
Prahova CSU

SERIA I
— Steaua Mizil
— Petrolul PI.

— Poiana Cîmnina
— FEPA ’74
— Polit. Iași
— CS Botoșani
— CSM Suceava

ETAPA A Xlll-a (13 noiembrie)
— FEPA 74
— Met. Plopeni
— Unirea Foes.
— Aripile Bacău
— FCM Progresul
— Ceahlăul P. Neemt 
— Prahova CSU 
— Șiretul Pașcani 
— ASA Explorări

ETAPA A XlV-a (20 noiembrie)

Poiana Cimpina 
Petrolul PL 
CFR Pașcani 
FCM Delta Din. 
Steaua Mizil 
Gloria Buzău 
CS Botoșani 
CSM Suc:a-e 
PoHL tari

— Ceahl. P. Neamț
— CSM Suceava
— FCM Delta Din.
— Polit. Iași
— Steaua Mizll
— CFR Pașcani
— Petrolul PI.
— CS Botoșani
— Gloria Buzău

ASA
FCM________
Aripile Bacău 
Unirea Focș.
Ceahl. P. Neamț 
șiretul Pase.
Gloria Buzău 
Prahova CSU 
CS Botoșani

ETAPA A Xl-o

Explorări 
Progresul

Poiana Cimpina
Petrolul Pi.
CFR Pașcani
FEPA ’74
FCM Delta Din.
Steaua Mizil
CS Botoșani
CSM Suceava
Polit. Iași

ETAPA A Xll-a (6 noiembrie)
ASA Explorări — FCM Delta Din.
FCM Progr. — CFR Pașcani

— CFR Pașcani
— Poiana Cimpina
— Petrolul PL
— FFPA 7<
— Met. Plopeni
— Steaua Mizil
— Polit. Iași
— FCM Delta Din.
— CSM Suceava
(30 octombrie)

— Unirea Focșani
— FCM Progresul
— Aripile Bacău
— Met. P1"Denl
— Șiretul Pașcani
— ASA Explorări
— Ceahl. P. Neamț
— Gloria Buzău
— Prahova CSU

Petrolul PI 
CFR Pașcani 
FCM Delta Din. 
Steaua Mizil 
Ceahl. P Neamț 
Gloria Buzău 
CS Botoșani 
CSM Suceava 
Polit. Iași

Poiana Cimpina
ASA Expl.
FCM r>-ogresul 
Aripile Bacău 
Unirea Focșani
Met. Plopeni
FEPA 74
Șiret. Pașcani 
Prahova CSU

ETAPA A XV-a (27 iwiembrie)
— Poiana Cimpina 
— FEPA 74
— Unirea Focșani
— Met. Plopeni 
— Prahova CSU 
— Șiret. Pașcani 
— ASA EXD1.
— Arinile Bacău 
— FCM Progresul

ETAPA A XVI-a (4 decembrie)
— r””R Pașcani 
— Ceahl. P. Nsamt 
— Gloria Buzău 
— CSM Suceava
— cs Botoșani 
— Polit. Iași
— FCM Delta Din.
— Steaua Mizil 
— Prahova CSU

Poiana Cimpina 
Petrolul Pi.
A.S.A. Explorări 

FCM Progr. 
Aripile Bacău 
Unirea Focșani 
Met. Plopeni 
FEPA ’74 
Șiretul Pașcani

ETAPA A XVII-a (11 decembrie)
CFR Pașcani 
FCM Delta Din.
Steaua Mizil 
Ceahl. P. Neamț 
Gloria Buzău 
Prahova CSU 
CS Botoșani 
CSM r -'eava 
Polit. Iași

— Petrolul PI.
— FEPA ’74
— Poiana Cimpina
— Șiretul Pașcani
— Arinile Bacău
— ASA Exol.
— FCM Progresul
— Unirea Focșani
— Metalul Plopeni



AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE
EUROPENE DE BOX (juniori)

• Leonard Doroîtci, învingător în primul meci
GDANSK, 9 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru special). Du
pă o călătorie care a început 
duminică, la ora 11,40. de pe 
aeroportul Otopeni și s-a în
cheiat la miezul nopții în ma
rele port polonez la Marea 
Baltică, lotul sportivilor ro
mâni a și intrat în febra celei 
de a zecea ediții a Campiona
telor Europene de box pentru 
juniori. Luni dimineața au a- 
vut loc vizita medicală, cînta- 
rul oficial și tragerile la sorți, 
iar primul gong la ora 17,30, în 
sala Olivia din localitate, un 
patinoar artificial care poate 
găzdui 8000 de spectatori.

La actuala ediție a întreceri
lor continentale s-au înscris 129 
de tineri pugiliști din 25 de 
țări. Bulgaria, Franța, R. D. 
Germană, U.K.S.S. și Polonia 
prezentînd concurenți la toate 
cele 12 categorii. Antrenorul 
Vasile Balla, care îi însoțește 
pe cei șase boxeri români, spe
ră ca și de data aceasta tinerii 
noștri reprezentanți să aibă o 
comportare bună, așa cum au 
reușit la toate celelalte ediții. 
Cei șase pugiliști români sini :

Petrică Paraschiv (semimuscă) 
— sportiv care n-a Suferit nici 
o înfrângere în ultimii doi ani 
—, Zoltan Lunca (muscă), Leo
nard Doroftei (cocoș), Victor 
Buștean (semiușoarâ), Virgil 
Văduva (mijlocie mică) și Va
sile Adumitroaie (grea).

Spre satisfacția delegației 
noastre, trebuie să spunem că, 
în general, sortii ne-au fost fa
vorabili. De altfel, primul care 
a urcat în ring luni seara, co
coșul Leonard Doroftei, a și 
obținut o victorie, cal:ficindu-se 
în etapa următoare. El l-a în- 
tîlnit pe spaniolul Octavio 
Cardenas în fața căruia a cîș
tigat cu o decizie de 5—0. După 
un început mai timid, în care 
Doroftei și-a studiat îndelung 
adversarul, în rundul doi el a 
pornit dezlănțuit la atac, l-a 
trimis și la podea pe Cardenas, 
cîștigînd detașat la puncte. în 
turul următor, Doroftei îl va 
întîlni pe Torsten Koskel 
(R.D.G.), victorios în fața tur
cului E. Talar.

Paul IOVAN

LUPTĂTORI ROMÂNI
PE PODIUM

VARȘOVIA, 9 (Agerpres). — 
La Turneul International de 
lupte greco-romane de la Var
șovia sportivul român Ion Gri- 
goraș s-a clasat pe locul al 
2-lea la categoria 130 kg, iar 
Mihai Cișmaș a ocupat locul 3 
la categoria 52 kg

CAMPIONATUL MONDIAL FEMININ 
DE PENTATLON MODERN

VARȘOVIA, 9 (Agerpres). — 
Campionatul Mondial feminin 
de pentatlon modern s-a înche
iat cu victoria sportivei polo
neze Dorota Idri, care a tota
lizat 5 308 puncte. Pe locurile 
următoare s-au situat Irina 
Kiseleva (U.R.S.S.) 5 251 puncte

PE SCURT « PE SCURT • PE SCURT

și Caroline Delmer (Franța) 
5 209 puncte.

In clasamentul pe echipe 
primul loc a fost ocupat de 
Polonia 15 423 puncte, urmată 
de Italia 14 681 puncte și Fran
ța 14 663 puncte.

Ultima probă a competiției 
(crosul) a revenit concurentei 
poloneze Anna Silima. 1255 
puncte

„SECRETULii

- > De cînd inia dintre elevele
sale, Florence G-iffith-Joyner,

- ■ a bătut mal deunăzi recor-
■ ■ dul mondial la 100 m. Bob
• ► Kersee a ajuns cel mai „en 
'' vogue" an‘renor din atletls- 
" ’ mul american. Cu gîndul la 
"" o metodologie modernă de 
' ’ pregătire (incluzînd și stimu- 
,, larea electrică). unii îl soco- 
,. tesc om de știință. Alții însă, 
.. Patrick Glanz de la „l’Equlpe" 
.. bunăoară, vorbesc despre el 
.. ca despre un prestidigitator, 
.. care, la flecare 4 ani, „scoate 
.. din cutia sa o supercamploa- 
. • nă". Aceasta a fost, la J.O.
- ■ din 1984. Valerie Brisco-Hooks,
■ • care și-a trecut în cont 3 ti- 
’ ' tluri olimpice (200 m. 400 m
• • și ștafeta de 4X400 m). 
' ‘ Ba mai mult: cei 7 atleti din 
‘ ‘ trupa lui Kersee au dobindit 
‘ ’ Ia Los Angeles 10 medalii, 
' ’ Intre care 4 de aur, „echipa 
*, Kersee" puțind să ocupe, da- 
., că s-ar fi alcătui» un clasa- 
,. ment sul-soneria tocul 5 pe 
.. națiunii
,. Acum, eind o nouă Olimpi

adă hate la usă. tehnicianul 
, de la U.C.L.A. (Universitatea
> din Los Angeles) a ieșit la

■ > rampă cu Florence Griffith
■ ► (10,49 pe 100 m). surpriză cu
• • atît mai mare cu cit, parcă
■ • sastisită de atletism. Florence
■ ■ declarase că va opta pentru
" ‘ baschet ! N-ar fi singura ls-
‘ ’ pravă realizată de Bob Ker-
' ’ see. Pentru că. sub mina lui.
' ‘ Jackie Joyner-Kersee, care îi

șl soție. a stabilit recent un 
record al lumii la 
(7 215 p), Iar Roy 
coborît. în numai 
de la 
Ca să

e . 
fulminant 
heptatlon 
Martin a 
două luni, 
pe 209 m! 
nem că, preluati 
în perioade mai 
Darrell Robinson 
Philips au înregistrat, in in
tervale scurte, progrese 
care specialiștii le-au 
drept uimitoare

In vîrstă de 34 de ani. 
cut în Panama, ca fiu al 
marinar, Bob Kersee a 
alergător peste garduri, 
să facă însă rine știe " 
rieră. „N—m avut decît 
scop, va declara el, să-i în
văț pe alții. A atinge la mo
mentul fi"a* forma cea mai 
înaltă, asta e o chestiune te
ribil de atrăgătoare". Despre 
metodele Kersee refuză
să dea amănunte, retrăgîn- 
du-se într-o tăcere diplomati
că. Iată insă că Craig Mas- 
back, cîndva un semifondist 
redutabil, l-a dat de gol. ofe- 
rlndu-ne o explicație a „se
cretului" lui Kersee: „Dacă 
vil la 9 dimineața la U.C.L.A., 
Bob si atlriii săi sînt pe pis
tă. Dacă te întorci pe la 13, 
îl găsești +ot acolo. Și la 7 
seara îl vei întîlni. antrenîn- 
du-se ca niște nebuni".

Lămuritor, nu? Dacă muncă 
nu e, nimic nu el

Ovidiu IOANIȚOAIA

20.54 la 20,05 
nu mai spu- 
de Kersee 
puțin faste, 

și Andrâ

pe 
cotat

năs- 
unui 
fost 
fără 

ce ca- 
un

o

4-

ATLETISM, c tn ui- 
tima zi a campiona
telor Angliei, desfă
șurate la Birming
ham, Kris Akabusi a 
cîștigat proba de 400 
m cu timpul de 44,93, 
iar Linford Christie 
a trecut primul linia 
de sosire în cursa de 
200 m. cu 20,46. Alte 
rezultate: masculin:
110 m garduri: Colin 
Jackson 13,29; triplu- 
salt: John Herbert 
17,12 m; 1 500 m: Pe
ter Elliott 3:44,48; fe
minin: 1 500 m: Chris
tine Cahill 4:08,26; 
400 m garduri: Sally 
Gunnell 55,40.

AUTOMOBILISM. • 
„Raliul Argentinei" 
s-a încheiat cu victo
ria pilotului argenti
nian Jorge Recalde 
(„Lancia"), urmat de 
italianul Massimo Bi
asion. la 3:25 . și aus
triacul Franz Witt
mann la 28:57. Tn cla
samentul general ăl 
Campionatului Mon
dial de raliuri se 
menține lider Biasion, 
cu 95 puncte, secun
da* de compatriotul 
său Alessandro Fio- 
rio 57 puncte.

BASCHET a tn ca
drul turneului mascu
lin de la Singapore,

selecționata R.P. Chi
nez? a întrecut eu 
scorul de 119—110 
(53—5t) formația Di
namo Tbilisi.

BASE-BALL a in 
primul meci al turne
ului pe care îl între
prinde în S.U.A., e- 
china Cubei a întîlnit 
la Millington (Ten- 
nesse) selecționata 
țării-gazdă. Victoria 
a revenit sportivilor 
cubanezi cu scorul 
de 4—2.

CICLISM. • Cursa 
de ia Montreal a 
fost cîștigatâ de ru
tierul canadiaa Steve 
Bauer înregistrat pe 
distanta de 192 km 
cu timpul de 5.12:20. 
Pe locurile următoare 
s-au situat italianul 
Massimo Ghirotto la 
2:12 și francezul Gil
les Delion la 2:14.

HANDBAL. • Tur
neul masculin desfă
șurat în 02'așul spa
niol Irun a fost cîș
tigat de echipa URSS 
care a întrecut în 
meciul decisiv eu 
scorul de 25—20 
(15—12) selecționata 
Spaniei.

HOCHEI PE IAR- 
BĂ. a Intr-un meci 

amica! masculin dis

putat la Delhi, repre
zentativa Pakistanu
lui. deținătoarea titlu
lui olimpic, a învins 
cu scorul de 2—1 
(0—1) echipa Indiei.

POLO. • Turneul 
de la Duisburg a fost 
cîștigat de echipa 
S.U.A. cu 12 puncte, 
urmată de Iugoslavia, 
11 puncte R.F. Ger
mania, 10 puncte, Un
garia și Spania cite 
6 puncte etc. Rezul
tate din ultima zi a 
competiției: S.U.A. — 
Australia 12—6; Iu
goslavia — R.F. Ger
mania 16—8; Olanda 
— Spania 12—9.

TENIS. a Vest-ger- 
ma iul Boris Becker 
a terminat învingător 
în turneul de la In
dianapolis. contînd 
pentru „Marele Pre
miu". în finala căru
ia l-a întrecut cu 
6—4. 6—2 pe america
nul John McEnroe.

VOLEI. 9 La Riga, 
selecționata URSS a 
întrecut cu scorul de 
3—2 (15—5. 16—14,
16—18. 13—15. 15—11)
formația S.U.A. Par
tida a durat trei ore 
și jumătate.

ACTUALITATEA 
PE EȘICHIER

MOSCOVA, 9 (Agerpres). — 
In runda a 10-a a campiona
tului unional de șah de la Mos
cova au fost consemnate ur
mătoarele rezultate : Kasparov 
— HaritonOv 1—0 ; Einhorn — 
Elvest remiză ; Halifman — 
Beliavski 0—1 ; Ivanciuk — 
Karpov remiză.

în fruntea clasamentului se 
află Karpov, Kasparov și Bc- 
liavski, cu cite 6,5 puncte, ur
mați de Salov 3,5 .puncte (trei 
partide întrerupte)

VARȘOVIA, 9 (Agerpres). — 
După trei runde în turneul in
ternațional „Memorialul Akiba 
Rubinstein", de la Polianița 
Zdroj, în fruntea clasa
mentului se află maeștrii so
vietici Goldin și Cernîn cu 
câte 2,5 puncte. Rezultate teh
nice : Goldin — Borges 1—0 ; 
Bancz — A. Petrosian 1—0; 
Iasnikowski — Cernin remi
ză ; Drașko — Levitt remiză ; 
Matlak — Borkovski 1—0.

© a O J c.
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ÎNTR-UN MECI Initennational a- 
mdical disputat la Reykjavik, se
lecționate Bulgariei a Initrecuit cu 
3—2 (1—2) echipa Islandei. Golu
rile formației bulgare au fost 
marcate de Iordanov (min. 34). 
Mladenov fmtn. 65) și Alexandrov 
(mim. 89).

DRAGOSTEA VLĂKIȚENILOR PENTRU MUNCĂ Șl SPORT
(Urmare lin Dao 1)

dion, în preajma căruia se a- 
menajează încă un teren cu 
zgură; grupul școlar are te
renuri de volei și haidbal, o 
sală de 30 de metri; nu de 
mult, grație entuziasmului și 
hărniciei într-o 
deal, a apărut un 
ren de tenis.

Aceștia, la care 
mai adăugăm De ____________
Egyed Laszlo (tost jucător la 
„U“ “ J _
Lică. Barbu, campioni univer
sitari la fotbal în 1971) 
ședințe 
sînt factorii de decizie, de mo
bilizare a sutelor și miilor de 
practicanți al sportului pen
tru că asociația a fost cam
pioană județeană la fotbal, are 
echipe de handbal (la mascu
lin și feminin), tenis de masă, 
orientare turistică, șah, schi, 
patinaj (mai ales după ce s-a 
betonat patinoarul, unde vara 
se joacă 
o tînără 
judo, cu 
gate de 
rilor de
a susținut chiar un baraj de 
intrare în Divizia C, dar ad
versară i-a fost Electromiireș 
Tg. Mureș, actuala divizonară 
B. Datorită reliefului, schiul e 

. iubit si practicat la nivel de 
masă, două schi-lifturi da ca
bana Selters — splendid loc 
— și în marginea orașului) 
stîndu-le la dispoziție amato
rilor

Cine sînt acești amatori de 
sport ? Mulți, foarte mulți. din
tre care îi vom aminti pe

coamă de 
frumos te-

trebuie să-l
economistul

Cluj-Napoca. cu Anca,

pre-
al C.O.E.F.S. Viâhița,

handbal și i volei) și 
și puternică secție de 
multe diplome cîști- 

către copiii muncito- 
aici. Echipa de fotbal

frezorul G. Andraș (de la fot
bal), strungărița Eva Koloji 
(handbalistă), apoi sutele de 
concurenți de la schi, ca să 
nu mai vorbim de 
tele pe asociație 
handbal, orientare 
acțiuni desfășurate 
Daciadei, care atrag 
întrecerilor oameni 
din toate secțiile.

Și pentru că orașul se con
fundă cu întreprinderea (sau 
invers), să mal spunem că la 
liceu s-a format o echipă de 
gimnastică artistică, care oferă 
frumoase demonstrații, că în 
cadrul orașului s-a înființat de 
citeva luni o secție de lupte 
libere, la Voința, condusă de 
fostul luptător fruntaș A. Do
boș, că alți antrenori îndrumă 
tineretul în sPort. ca Paula 
Maxim fla handbal), N. Goanță 
(la fotbal), AL Szabo (la judo).

campiona- 
la fotbal, 

turistică, 
în 
la 

ai

cadrul 
startul 
muncii

Am mai făcut un popas la 
3 kilometri de oraș. Gazdele 
noastre au insistat și n-am re
gretat. Era o zi toridă, chiar 
aici, la „polul frigului". Am 
poposit la „Perla Vlăhiței", un 
ștrand termal (toată zona e 
plină de izvoare cu ape mine
rale II), înconjurat de căsuțe 
de odihnă pentru turiști. în 
bazin erau zeci de copii. Aici, 
harnicul profesor de educație 
fizică C. Straub conduce un 
curs de învățare a înotului. 
Vin copiii vlăhițenilor, dar și 
din Odorhei. în cursuri de 15 
zile, 70—80 de copii învață, pe 
vară, tainele înotului, la toate 
stilurile. Acum era al 4-lea an 
de activitate și micuții sportivi 
ne-au făcut și o demonstrație. 
Chiar și Mara Movilă (fata 
primarului), cea mai mică din 
grupă, care abia terminase 
clasa I de școală.

A ÎNCEPUT 6 nouă ediție a 
CAMPIONATULUI IUGOSLAVIEI, 
în etapa Inaugurală înregistrîn- 
du-se următoart’e rezultate: Osi- 
jek — Rijeka 1—3: Buducnost — 
Velez Mostar 6—5; Napredak — 
Spartak 2—1; Partizan Belgrad — 
Sloboda Tuzla 0—1; F.C. Saraje
vo — Vojvodina Novi Sad 1—2; 
Dinamo Zagreb — Radnicki Niș 
2—1; Vardar Skoplie — Zelezni- 
ciar Sarajevo 5—1; Hajduk Split
— Cellk Zenica 2—0; Rad Belgrad
— Steaua Roșie Belgrad 4—3. De 
notat câ după noul regulament, 
introdus în acest an, în caz de 
egalitate, după timpul regula
mentar de joc, departajarea se 
face în urma loviturilor de la 
ti metri. Echipele învingătoare 
în acest fel primesc doar un 
punct. în prima etapă victorii 
după penaltyur! au obținut Bu
ducnost. Vojvodina și Rad Bel
grad.

DUPĂ patru etape, în CAM
PIONATUL AUSTRIEI conduce 
Austria Viena, cu 7 p, urmată de 
formația Admira Wacker 6 p. 
Rezultate înregistrate în etapa a
4- a: Lask — St. Polt?n 1—2; 
Austria Klagenfurt — Rapid Vie
na 1—4; Admira Wacksr — Sturm 
Graz 2—1; GAK — Wiener Sport
club 3—2; FC Viena — FC Tirol
5— 1; Austria yiena — Steyr 3—1.

REZULTATE înregistrate în e- 
tapa a doua a CAMPIONATULUI 
POLONIEI: Slask Wroclaw — O- 
limpia Poznan 1—0; Legia Varșo
via — GKS Jastrzebie 1—0; Lech 
Poznan — Wisla Cracovia 3—0; 
GKS Katowice — Ruch Chorzow 
0—0; Szombierki Bytom — Wid- 
zew Lodz 3—3* Gornik Wai- 
brzych — Gornik Zabrze 0—2; 
LKS Lodz — Pogon Szczecin 2—1.

ÎN MECI pentru preliminariile 
Campionatului Mondial, selecțio
nata Tunisiei a învins cu scorul 
de 5—0 (2—0) echipa Guineei.

DISPUTAT la Bogota, în pre
zența a 40 000 de spectatori, me
ciul internațional dintre echipele 
Columbiei și Uruguayului s-a în
cheiat cu scorul de 2—1 H—?n 
favoarea jucătorilor columbieni.

UN PAS ÎNAPOI

RIVALITATE SI FAIR-PLAY
Nu mai încape 

nici o îndoială : 
lupta pentru titlul 
suprem la automo
bilism (F 1) se va da 
între 
Ayrton 
francezul 
Prost; care 
în prezent, 
66 p fiecare, 
samentul 
Brazilianul 
însă un 
(măcar moral) 
de campionul mon-

brazilianul 
Senna și 

Alain 
conduc 

cu cite 
în cla- 

general. 
deține 

avantaj 
‘ fată

w
dial en titre, el fi
ind creditat cu două 
victorii în plus (6 
la 4). Colegi de e- 
chipă, ambii aler- 
gînd pentru McLa
ren. . Senna și Prost 
se află angajați în- 
tr-un palpitant duel 
sportiv, „la baione
tă" al cărui dezno- 
dămînt e - greu de 
anticipat. Spre lauda 
lor. cei doi sînt a- 
propiati și. la ne-

voie, se ajută, în- 
tr-un desăvîrșit spi
rit de fair-play. 
Prost declara mai 
deunăzi: „Cred că 
Senna e mai bun 
anul acesta, dar nu 
mă las!" Replica 
pilotului sud-ameri- 
can n-a întirziat: 
„Prost conduce mag
nific și ar fi extra
ordinar să-l pot în
trece!" Adevărați 
campioni, adevărați 
sportivi...

Fotbalul turc n-a strălucit, cu adevărat, niciodată. Nici la 
nivel de reprezentativă și nici în oompetitiile europene in*»r- 
riuburi. Și aeeasta în ciuda faptului că. bunăoară, numele clu
burilor Fenerbahce sau Galatasaray sînt binecunoscute iubitori
lor sportului eu balonul rotund de pretutindeni.

în ciuda numeroaselor tentative. între altele adaptîndu-se, 
după... modă, stilului anglo-saxon sau alteori celui sud-americ-'n. 
fotbalul turc n-a izbutit însă să iasă din'conul de umbră. De 
cîtăva vreme se poate constata, totuși, cu destulă ușurință că 
acesta a fost cuprins de o febră după modelul italian sau spa
niol. O febră cane. însă, nu pare să anunțe nimic bun sau. 
ce este mai trist, să nu aducă rryultașteptatul pas înainte. So
sirea controversatului jucător francez Didier Six. care a co
lindat mai toată Europa (Valenciennes. Marsilia. Strasbo”-g. 
Cercle Bruges. Stuttgart. Aston Villa), a fost cea care a dez
lănțuit, în rândurile celorlalte formații, o agitată campanie de 
transferări. A urmat transferul, la Fenerbahoe. al la fel de 
controversatului Schumacher, pentru ca zilele trecute să ne 
parvină știrea că formația Malatya a și perfeotat achiziționa
rea brazilienilor Eder și Serginho. Sînt două nume care nu- mai 
necesită, credem, nici un fel de prezentare, ambii fiind lansați 
în naționala „galben-albastrilor" de Tele Santana. Sînt însă doi 
jucători al căror comportament a lăsat mult de dorit, primul 
fiind, de altfel, exclus de Santana din selecționată după ce. 
în cursul unei partide de 
tivei de juniori a Perului, 
un adversar, iar cel de-al 
dopai.

întrebarea este dacă toti acești jucători 
unul fotbal In suferință. în plan 
le neglijăm calitățile, oare sînt însă mai mult de domeniul 
cutului. Presei însă, nu-i prea dificil de anticipat, nu-i 
lipsi subiectele polemioe. Lupul își schimbă părul... Pildele 
nu spunem o noutate. întotdeauna binevenite, dar Schumacher 
sau Eder nu pot fi în nici un caz acele modele de urmat. Totul 
pare, deci, a se dovedi nu un pas înainte, ci unul înapoi...

verificare în compania renrezenta- 
a lovit, cu pumnul.
doilea fiind acuzat

în plină figură, 
(si dovedit) de

aduce ceva
sportiv ne îndoim, fără

vor nou 
să 

tre- 
vor 

sînt.

Mihai CIUCA
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