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Dacă ni se oferă ocazia să pricim ăia 
interior, unul sau altul dintre coloșii in
dustriali inălfati in anii socialismului. c» 
precădere in glorioasa perioadă pe drept 
numită ..EPOCA NICOLAE CEAUSESCU', 
nu o dată ne extaziem in fata miracu’oa- 
selor imagini create de silința si tehnica 
românească. Cind pupitrele de comandă a 
unor complicate procese tehnologice ni se 
înfățișează ca adevărate cabine de nave 
cosmice, cind „mințile electronice" execută 
operații de mare tinete si complexitate, 
cind o simplă apăsare pe buton pune ia 
lucru agregate care înlocuiesc truda a sute 
si mii de frunți și de brațe, cină raza 
penetrantă a laserului, devenită unealtă de 
mare randament, taie in felii metalul cu 
uimitoare iuțeală, ușurință si precizie, cină 
halele fabricilor ne apar ca adevărate la
boratoare etc., atunci adunăm in inimi in
tense simțăminte de admirație si respect, 
de bucurie si mindrie. Si credem, o dată 
mai mult, că inteligenta românească se 
înscrie viguros pe traiectoria performantei 
si competitivității—

Dacă străbatem fora pe drumuri de fier 
sau de asfalt, în miez de vară. privirea 
mingiie belșugul cimpiilor noastre ce-si 
trag seva din păienjenișul canalelor și 
conductelor de apă. din... inima „sării oă- 
mîntului", se incintă în fata bogăției și 
măreției munților noștri, a aurului lor ver
de. a șuvoaielor cristaline ce se string in 
.căușele luminii" pentru ca, mai apoi, șă 
potolească setea ogoarelor, a noilor zidiți ■ 
$i, ori pe unde am umbla, ne intîmpină, 
la orașe sau sate, chipul nou al tării

coutariudu-se in ritmul t-e trident al me
rilor construcții. Toate pariind pecetea mo-
dernultti. a civilizației—.

Sport»! a fost si este, la riadu-i. beae- 
ficiantl acestei activități constructive. «vi nd 
drept nobil tel îmbunătățirea calității vie
ții, a condițiilor de muncă si odihni uea- 
tru tofi cetățenii patriei. Si. dacă astăzi 
există peste 15 900 de asemenea lăcașuri 
destinate practicării exercițiului fizic. revi
gorării ți recreării, sau pregătirii oeitm 
marea performanță, aceasta este expresia 
sprijinului material, grijii deosebite pe 
care partidul si statul nostru. personal 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU le acor
dă mișcării sportive. Pentru că cele R». 
mari si modeme asemenea edificii an fost 
inăltate in ultimii 23 de ani. in toată tata. 
Alături de cei mai mare stadion (buca-ci
tea») purtind numele sărbătorii noazl-e 
naționale, .,23 August", complex sportiv pe 
al cărui act de naștere și-au pus semni’u- 
ra mii de entuziaști brigadieri, au fost 
construite nenumărate alte stadioane, com
plexe sportive, salt polivalente modem do
tate si multifuncționale, piscine si țati- 
noare artificiale, baze nautice. piste pen
tru schi sau bob, trambuline, spatii de 
joacă pentru copii etc. Și. ceea ce este mei 
important, multe baze simple, larg accesi
bile cetățenilor de toate virstele, dornici 
de mișcare, de recreare prin sport.

Un patrimoniu mereu in creștere si mo
dernizare, realizat și gospodărit cu mereu 
entuziasta contribuție in muncă a tineretu
lui sportiv.

Aurelian BREBEANU

Cornel Bănici Iulian Vizitiu Gheorghe Dinișel

Ediția din 1988 a Campionatului Mondial de 
canotaj pent™ juniori si categoria ușoară (seni
ori). desfășurată pe lacul L’idroscala de 'însă 
orașul Milano (Italia), ne-a oferit satisfacția 
unei noi vicxrii românești. După .„aurul" fete
lor in proba de schit 4+1 rame, echipajul de 
2-1 al băieților și-a înscris. Ia rindul său, nu
mele pe tabloul învingătorilor. Acestor două 
medalii ii se adaugă „bronzul-* ciștigăt de Ma
ria Sava la categoria ușoară, delegația 'romârâ: 
realizind astfel o performanță deosebită, toate 
cele trei echipaje înscrise iu concurs urcind p< 
podiumul la urea ți tor. Marea Șaua

Dacă în cursa fetelor, des
pre care am relatat anterior, 
disputa pentru Intiietate a fost 
tranșată pe linia de sosire, e- 
clxipajul masculin de 2+1, for
mat din Cornel Bănică. Iulian 
Vizitiu + Gheorghe Dinisel. s-a 
impus din plecare, distantm- 
du-se treptat pentru a termi
na cu un avans de aproape 
trei lungimi de barcă fată de 
schiturile din Cehoslovacia si 
R.D. Germană, clasate, după o 
luptă strinsă intre ele. tn 
această ordine. Calificați direct 
din serii, băieții și-au adjude
cat medaliile de aur de o ma
nieră categorică. cursa lor 
fiind singura din întrecerea 
juniorilor in care învingătorii 
s-au conturat încă de Ia start. 
Clasament : 1. România 5:33.99 
2. Cehoslovacia 5:10,30. 3. R.D 
Germană 5:11,14. Rezulta1 u) 
este excelent, după aprecierea 
antrenorului principal al lotu
lui masculin, Adrian David, 
mai ales că în cursa de simplu, 
cîstigată de italianul Filippo

Sofiei, cronometrele au marcat 
5X15.10 pentru învingător. Tim
pul realizat de echipajul .-omăa 
Ia 2+1 este, deci, superior ce
lui din proba de simplu, re
cunoscută ca fiind mai rapidă, 
și atestă convingător valoaraa 
juniorilor noștri, seriozitatea 
cu care ei s-au pregătit Cei 
trei laureati. Cornel Bănică 
(C.S.. Triumf București, antre
nor Radu Nicolae), Iulian Vi
zitiu (C.S.Ș. 2 Constanta, an
trenor Valentin Sarchizian) șl 
Gheorghe JJinițel (Marina Or
șova. antrenor Petre Goliei), 
au efectuat antrenamente în 
cadrul Centrului olimpic de 
pregătire Orșova, sub îndruma
rea unui colectiv alcătuit dia 
Adrian David, Valentin Sar
chizian și Nicolae Vulpe.

Categoria ușoară nefimd in
clusă în programul J.O.. in 
anii olimpici întrecerile a

(Continuare in pag. 2-3)

40 de ani de la înființarea primelor șantiere 

nafionale ale tineretului 

FESTIVALUL SPORTIV AL BRIGADIERILOR,
O FRUMOASĂ COMPETIȚIE DE MASĂ

în plin sezon estival, o 
nouă și impresionantă. — prin 
proporții — competiție sportivă 
de masă sub genericul Dp.cia- 
dei. Festivalul sportiv al bri
gadierilor. întrecere inițiată si 
organizată de C.C. al U.T.C., 
dotată, anul acesta, cu „Cupa 
a 40-a aniversare de la con
stituirea primelor șantiere na
ționale^ ale tineretului".

O competiție sportivă real
mente de proporții, pentru că 
a reunit Ia start peste 500 de 
iubitori ai fotbalului, voleiului, 
tenisului de masă, șahului și 
atletismului (crosului în spe
ță), iar în tribune un număr 
mare de tineri din localitatea- 
gazdă. Orașul Dr. Petru Groza 
(județul Bihor). în tot inter
valul întrecerilor, 26 iulie — 
4 august, primitorul oraș bi
horean a trăit zile de adevă
rată sărbătoare, iar reprezen
tanții celor 15 șantiere națio
nale ale tineretului au căutat, 
pe cit le-a fost cu putință, 
să-și dovedească virtuțile spor
tive „care îi recomandă pe u- 
nii dintre ci chiar și pentru 
activitatea sportivă de perfor
manță", cum remarca foarte 
bine tovarășul Stelian Caracas, 
adjunct al șefului secției de re
sort a C.C. al U.T.C.

La capătul unor viu dispu^ 
tate întreceri. clasamentele 
Festivalului arată astfel:

FOTBAL : ). Șantierul Na
țional al Tineretului de la 
Combinatul Minier Rovinari 
(Gorj), 2. ȘN.T, Sistei-ul de 
îmbunătățiri funciare Cimpia 
Buzăului (jud. Buzău). 3 Ș.N T. 
Sistemul df îmbunătățiri fun
ciare Scul+ni - luțora 
Gorban (jud. Iași), 4. S.N.T. A- 
n.erajarea complexă a riului 
Dîmbovița (Municipiul Bucu
rești). 5. S.N.T. Canal Dun 5 e 
- București, 6. Ș.N.T. Comba

terea eroziuni solului (:ud 
-iuj). Golgeter (18 goluri mar
cate) a fost deeiarat brigadie
rul Valentin Chirită (S.N.T. 
Dunăre — București), iar cel 
mai tehnic jucător, brigadie
rul Constantin Comâncscu 
(Ș.N.T. Iași), cărora li s-au 
decernat diplome speciale; 
VOLEI : 1. Ș.N.T. Sistemul de 
îmbunătățiri funciare Cimpia 
Caracal (Dolj), 2. Ș.N.T. Sis
temul de îmbunătățiri funciare 
Frunzaru — Teleorman, 3. 
Ș.N.T. Canal Dunăre — Bucu
rești ; TENIS DE MASA, sim
plu : 1. C. Grigorc (Ș.N.T.
Cimpia Buzăului) 2. I. Koma- 
nescu (Ș.N.T. Centrala Elec
trică și de Termoficare Dro- 
beta-Tr. Severin), 3. Ed. Iszlay 
(Ș.N.T, Canal Dunăre — Bucu
rești) ; dublu : 1. S. Micliș + 
N. Ilic (Ș.N.T. Combinatul Mi
nier Motru), 2. C. Grigore '+ 
I. Nicolae (Ș.N.T. Cimpia Bu-

TREPTE ALE AFIRMĂRII CONTINUE
A SPORTULUI ȘCOLAR CLUJEAN

• Peste 2 000 de șoimi, pionieri și elevi - pe Stadionul Muni
cipal • Activitate rodnică la cercurile de profil sportiv • Ac

țiuni bogate și variate in vacanța de vară

S-a întîmplat ca treburile 
profesionale să ne găsească la 
Cluj-Napoca în ziua în care pe 
Stadionul Municipal se desfă
șura un spectacol cultural- 
sportiv și am fost invitați să 
urmărim o parte a programului. 
„O să vedeți cite ceva din bo
gata activitate sportivă a pio
nierilor și șoimilor patriei din 

zăului), 3. B. Dumitrescu + I. 
Căimășan (Ș.N.T. Drobeta-Tr. 
Severin) ; ȘAH : 1. M. Pătraș- 
cu, 2. D. Popescu, 3. S. Dobre 
(toți de la Ș.N.T. Cimpia Bu
zăului) ; CROS : Vasile Popa 
(Ș.N.T. Cimpia Buzăului).

Clasament general pe șan
tiere : 1. Canal Dunăre — Bucu
rești, 2. Amenajarea complexă 
a riului Dîmbovița, 3. Siste
mul de îmbunătățiri funciare 
Cimpia Buzăului, 4. Sistemul 
de îmbunătățiri funciare Cînt- 
pia Caracal, 5. Combinatul Mi
nier Rovinari, 6. Combinatul 
Minier Motru.

Diplome și frumoase premii 
au fost decernate fruntașilor și 
echipelor fruntașe. De aseme
nea. a fost decernată Diploma 
de Onoare a C.C. al U.T.C., 
Comitetului local al organiza
ției de tineret pentru modul 
exemplar în care a organizat 
această competiție, (t. st.) 

orașul nostru — ni s-a spus —, 
aspecte deosebit de interesante".

într-adevăr, am putut să ne 
dăm seama, urmărind specta
colul cultural-sportiv care se 
derula în fața noastră, de acti
vitatea sportivă intensă care 
pulsează în școlile clujene, de 
pasiunea și priceperea profe
sorilor de educație fizică în

LA ORA ULTIMELOR PREGĂTIRI 
PENTRU BALCANIADA

DE ÎNOT Șl SĂRITURI IN APĂ
• Concurenții din cele cinci țări participante se antrenează >n 
bazinele „23 August" și „Tineretului" din București • Lotul nos

tru - in cea mai bună formulă

De miine și pină duminică, 
la București, se desfășoară în
trecerile celei de a 19-a ediții 
a Campionatelor. Balcanice la 
înot și sărituri în apă pentru 
seniori, întreceri care și-au ciș- 
t:gat, de-a lungul anilor- o fru
moasă reputație. La această 
oră, toți partic:paa;iî ia com
petiție — din Bulgara. Grecia. 
Iugoslavia, Turcia și. bineînțe
les. România — au luat con
tact cu bazele sportive pe care 
sint organizate c mcirsurlle, 
Bazinul „23 August", respectiv 
Ștrandul Tineretului, pregătite 
din vreme spre a găzdui. în - 
bune condiții, disputele, Cine 
vor fi reprezentanții noștri și 
cu ce gînduri vor aborda ei în
trecerea? La aceste întrebări 
răspundem în rîndurile urmă
toare.- - ■ . .

ÎNOTĂTORII au venit Ia lot 
din diferite centre. De la Baia 

activitățile cu caracter recrea- 
tiv-sportiv. Intitulate sugestiv 
.Copilărie fericită" (profesoară 
coordonatoare Mariana Vișan, 
de la Școala nr. 1). „Mîndru-i 
plaiu’ românesc" (Lia Baraoa» 
de la Școala nr. 20, și Mariana 
Kadvani. de la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei) cele două

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. 2-3)

Mare, Ploiești. Reșița. Brăila, 
Cluj-Napoca, Brașov, Hunedoa
ra sau Oradea, de la marile 
cluburi Dinamo sau Steaua. La 
cocheta piscină de la comple
xul „23 August", gazda Uni
versiadei ’81, e un du-te-vino 
continuu. Pe cele zece culoare, 
dar și pe marginea bazinului, 
plină de oameni care tot agită 
cronometrele — antrenorii Gh. 
Dimeca, M. Gothe, Cristina 
Sopterian, M. Hohoiu, Monica 
Csaszar, I. Ionescu, Gh. Iorgu- 
lescu sau A. Adam, locul lor 
fiind luat, intr-un moment sau 
altul, de tehnicienii din cele
lalte țâri, cînd • în apă intră, 
se înțelege, elevii acestora. In 
general, lotul românesc cuprin
de înotători cu multă expe
riență, în frunte cu sportivi bi- 
necunoscuți pretutindeni în lu
mea bazinelor, medaliați ai ma
rilor competiții iar alături de 
ei, se află o se*mă de tineri 
recent afirmați. Dar iată nu
mele tuturor' acestora, așa cum 
ne-au fost ele amintite de Dan 
Ionescu. antre torul federal: 
Tamara Costacbe. N cenți Lung, 
Stela Pura, Lumloița Dobrescu, 
Anca Pătrășcoiu, Li via Copa- 
riu, Andreea Sighiarto. Alexan
drina Croitoru, Carmen Rodiu, 
Carmen Roșioru, Diâna Ure
che, Corina Dumitru, Viorica 
Marin, FI. Vișan, C. Ponta, I. 
Mușat, M. Crișan, L. Nicolescu, 
Al. Moldoveanu, K. Marotei, 
D Drăguleț, L. Bay, E. Nan 
si B. Nan. T. Irimia. PentrJ 
marile noastre campioane, în
trecerea înseamnă, între altele, 
o șansă de „start lansat" spre 
Jocurile Olimpice, ceea ce, 
cum spune și Noeml Lung, pre
supune nu ruSmai (foarte pro-

(Continuare în pag. a 4-a)
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(Urmare din vag. 1)

reprize sportive ale șoimilor și 
pionierilor au angrenat pe co- 
vorul verde al stadionului a- 
proape 1 500 de participant, 
cărora li s-a adăugat apoi și 
repriza condusă de profesoara 
de educație fizică Daniela Du- 
m.trescu. rezervată elevilor de 
liceu de asemenea cu o parti
cipare de peste 500 de repre
zentanți al unităților de Invă- 
țămînt locale. Intr-o frumoasă 
îmbinare a versului, cîntecului 
șl mișcărilor specifice sportu
lui, copiii și-au exprimat 
adînca recunoștință pentru mi
nunatele condiții de învățătură 
șl viață ce le-au fost asigurate, 
prin grija părintească a parti
dului și statului hotărîrea lor 
de a învăța și mai bine, de a 
se pregăti temeinic pentru 
viață, spre a fi utili societății 
noastre socialiste.

Fructuoasă și intensă este In 
orașul de pe Someș și activi
tatea care se desfășoară tn 
cercurile cu profil sportiv de 
pe lingă casele pionierilor și 
șoimilor patriei sau în cadrul 
clubului sportiv „Pionierul" de 
pe lîngă Casa pionierilor șl șoi
milor patriei din Cluj-Napoca. 
Cum este șl firesc, numărul a- 
celora care doresc să descifreze 
tainele sau să se perfecționeze 
în sporturi ca gimnastică, o 
rientare turistică, atletism, te
nis de masă, tenis de cîmp. 
judo și schi e din ce în ce mal 
mare. Activitatea de selecție șl 
de inițiere este completată, la 
unele dintre aceste discipline, 
cu participarea — deseori în
cununată de succes — la com
petiții cu caracter județean sau 
republican. Un exemplu în a- 
ceastă privință îl oferă secția 
de judo a clubului sportiv 
„Pionierul", mereu prezentă în 
concursurile organizate de 
C.N.O.P. șl dotate cu „Cupa 
Pionierul". întotdeauna cu cla
sări fruntașe în disputa pe e- 
chipe. După cum na este lipsit 
de interes să menționăm că 
dintre componențil acestei

secții unii au fost selecționați 
în loturi republicane, cum 
este cazul tinerilor Lucian Pop 
si Leandru Dascăl. Promova
rea spre marea performanță se 
face orin secția corespunză
toare de la clubul Universita
tea 
Dă 
fructuoasă colaborare 1 
sportiv.

Impresionant este Si 
resul secției de schi, 
la drum ea un cerc al 
pionierilor și șoimilor 
această secție a obținut an de 

ce în ce mai 
alpini clujeni 
nu numai in 
ci și inter- 

coPiilor.

cu care s-a înfiripat, du- 
cum ni s-a precizat, o 

pe olan

paima- 
Pomca

Casei 
patriei.

an rezultate din 
bune, iar schiorii 
an fost prezenti 
întreceri interne,
naționale rezervate 
Sorana Văleanu si Ina Vălea- 
nu au reprezentat cu cinste 
culorile clubului timp de mai 
multi ani, iar ștafeta a fost 
predată acum altor tinere la 
fel de talentate si de bine 
pregătite pentru marea perfor
mantă între acestea, ni s-a 
vorbit. în primul rînd. de Co- 
druta Căpitan și Cristina 
Păcuraru, dar cu mențiunea 
că alte 5—6 fete talentate au 
mari posibilități de afirmare 
Profesorul de educație fizică 
Dan Căpitan, el însuși schior 
alpin de performanță în tre
cut. depune o muncă pasio
nată și entuziastă pentru a- 
firmarea acestei secții de schi 
fruntașă. Răspunzînd inhere 
sului crescînd al copiilor (și 
nu numai al lor), din toamna 
trecută, pe lingă Casa pionk- 
rilor si șoimilor patrie1 a luai 
ființă și un cerc de tenis dv 
cîmp in care pulsează, m»i 
ales în aceste zile, o vie aci»- 
vitîte. Rezultate promițătoare 
s-au obtinut și ia gimnastică 
ritmică. cu deosebire în orașul 
reședință de județ, dar șl ia 
Dej, unde profesoara Ecateri- 
ua Calos, de la Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din lo
calitate, are un ansamblu com
petitiv. iar cîteva dintre tine
rele talente descoperite aici a»

un 
masă 

firesc ca aceeași 
să organizeze și o 
gimnastică artistică, 
participat la Serile

ro-

cii- 
ac* 
or- 
de

fost recomandare și acceptate 
sâ și desăvîrșească măiestru» 
la Cei trul de gimnastică din 
Deva. Men tini.id ine în sfcia 
gimnasticii, să mat subliniem 
■ncă un aspect deosebit de in
teresant. Cu mall ani în ur
mă la Liceul de știința na
turale profesoara Irina Gaiis 
ter a initiat un concurs de 
casă dotat cu „Cupa primă
verii" în care a inclus ur 
exeicitiu de ansamblu și un 
exercițiu individual. Importai* 
tâ n. se pare prevederea că 
la acest concurs oartii pă toa 
te clasele liceului, asigurin 
du-se astfel eompetdiei 
pronunțat caracter de 
Nimic mai 
Profesoară 
echipă de 
cu care a
Daciadei și la concursul 
Publican școlar.

Am fost interesați să 
noaștem si cîteva dintre 
țiunîle sportive ce sânt 
Eanizate pentru cei 40 000
școlari clujeni spre a-și petre
ce cit mai plăcut „recreația 
mare". Pentru elevii-sportivi 
nu existâ o vacantă în adevă
ratul sens al cuvîntului, ni 
s-a precizat. Cei mai buni din
tre ei sînt prezenți în dife
rite tabere de pregătire sau 
de odihnă activă (la Manga
lia. Năvodari, la Muntele Bă- 
ișorii sau din vecinătatea la
cului Tarnița), în timP oe pen
tru ceilalți cei mai mulți, co
mandamentul vacanței a elabo
rat un plan extrem de bogat 
și variat cu cluburi de vacantă 
organizate pe cartiere, cu an
grenarea unităților școlare d.n 
zonă la unele întreceri speci
fice ca „Cupa de vacantă", 
„Cupa 
inilor" 
că, la 
be de 
și de masă, baschet șl volei.

Deci, o vacantă activă, bo
gată în acțiuni sportive variate 
pentru școlarii clujeni.

„Cupa de
șoimilor", „Aripile șoi- 
la alergări și gimnasti 
jocuri sportive și pre- 

atletism tenis de cîmp

STEAUA A CIȘTIGAT „CUPA ROMÂNIEI"
Miercurea Ciuc s-au desfă- 

întrecerile celei de a 23-a 
a „Cupei României", la

La
$urat 
ediții _ 
starbuil căreia s-au prezentat călă
reți de ia Steaua, Dinamo, Olim
pia București, A.S.A. Cluj-Napoca, 
Petrolul Ploiești, C.S.M. Lugoj, 
C.S.M. Iași, izvorul M. Ciue, 
C.S.M. Craiova, C.S.M. Sibiu și 
Agricola Piatra Neamț. Progra
mul a cuprins probe de obstacode 
de diferite categorii, mulți dintre 
sportivi demonstrând o bună pre
gătire. In prim-plan s-au situat, 
însă, călăreții de la Steaua — 
Radu Ilioi, Mircea Neagu, Titel 
Răducanu, Stelian Mocanu —, 
care, beneficiind și de cai bine

LA CONCURS COMPLET:
Specialiș-ti'i în concurs complet 

au fost prezenți la startul celei 
de a doua etape a Campionatu
lui Național. La capătul celor 
trei probe (dresaj, fond, obstaco
le) , victoria a revenit stelistuiud 
Stelian Mocanu cu Marian, la o 
diferență minimă față de princi
palul sau adversar, Aurel Cojo- 
caru (Agricola P. Neamț) cu Gol
den, cei doi detașând u-se de cei
lalți concurenți printr-o prestație 
mai sigură în cea mai dificilă 
probă, crosul, tn același timp, se

• pregătiți (Solar, Borneo, Begu, 
Vîsc, Semeț, Plai), s-au detașat, 
obținând trofeul la o mare dife
rență de puncte de următoarele 
clasate. De altfel, cu acest suc
ces, sportivii de la Steaua cu
ceresc pentru a 13-a oară „Cuipa 
României**, performanță greu de 
egalat, deocamdată. De notat, de 
asemenea, frumoasa comportare 
a gazdelor, situate pe un meri
tuos loc 4 în clasamentul ge-

CLASAMENT : 1. Steaua »1R,5 
p, 2. C.S.M. Sibiu 763,5 p, 3. Di
namo 596 p, 4. Izvorul M. Ciuc 
470 p, 5. A.S. Piatra Neamț 409 
p, 6. C.S.M. Lugoj 295 p.

AGRICOLA IN PRIM-PLAN
remarcă evoluția sportivilor de la 
Agricola P. Neamț, care au ter
minat învingători la echipe, la o 
mare diferență de celelalte parti
cipante.

CLASAMENT : individual — 1 
Stelian Mocanu (Steaua) cu Ma
rian 50.45 p, 2. Aurel Cojocaru 
(Agricola) cu Golden 52,50 p, 3. 
Victor Cocean (Agricola) ru Po
len 79, 60 p ; echipe — 1. Agri
cola P. Neamț 132,10 p, 2. Steaua 
284,05 p. 3, Petrolul Ploiești 
829,35 p.

„CUPA HERGHELIILOR" - O REUȘITĂ
In ambianța ospitaliera a bazei 

hipice din Mangalia s-au desfă
șurat întrecerile unei interesante 

.competiții, „Cupa Hergheliilor11, 
punindu-se în evidență cu acest 
prilej preocupările crescătorilor 
noștri pentru dezvoltarea fondului 
cabalin. Au luat parte sportivi 
de la hergheliile din Mangalia, 
Izvln, Jegălia, Rădăuți, Dumbrava, 
Rimnicelu, Homorod, de la com
plexele de armăsari Arad, Brăila, 
Slatina, Beclean pe Someș, echi
pa de trap a Hipodromului din 
Ploiești, echipele de galop Cislău 
(pur sînge) și Mangalia (pur sîn-

ge arab). Numeroșii spectatori au 
asistat la întreceri de obstacole, 
galop, trap, tracțiune, atelaje cu 4 
cad. S-au evidențiat Dan Ciortescu 
(Jegălia) cu Protar, Alexandru Ia- 
vorovschi (Izvto) cu Hanibal și 
Jupiter, Viorel Bubău (Tg. Mu
reș) cu Seorilo, echipa de atelaje 
din Tg. Mureș (Albert Engl, Mihai 
Fruinză, Eugen Szasz) , iar la trac
țiune sportivii din Homorod.

Trofeul acordat pentru întrece
rile de atelaje și obstacole a re
venit sportivilor de la Comple
xul de armăsari Tg. Mureș 
ședințe : dr. Elek Barna).

ÎN CAPITALA, ÎNTRECERI DE DRESAJ
Vtaeri și slmbătă, la baza hi

pică steaua se desfășoară între
cerile celei de a doua etape a 
Campionatului Național de dre
saj, în program figurînd probe de 
cat. ușoară, „Sf. Gheorghe", in
termediar I și II, precum și pen
tru juniori. Se vor afla în con-

(pre-

Mar- 
Bog-

curs Gheorghe Nicolae, Radu 
coci, Marius Curtean u, Anca 
dan, Ramona Pollvanov și alții.

In cele două zile de concurs, 
programul va începe la ora 10.

Rubrică realizată de 
Emanuel FÂNTÂNEANU
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AGENDA COMPETIȚIONAL A LA POLO
Se cunosc echipele calificate 

în turneele finale ale diferi
telor competiții de polo. Ast
fel. „Cupa României" va fi 
disputată de către Steaua, Di
namo, Rapid București. Crișul 
Oradea, Vagonul Arad. Voința 
Cluj-Napoca. Actjil decisiv al
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BASCHET. DIRIGUITORII SPORTULUI 
din municipiul Focșani și-au manifestat, din 
no»u calda ospitalitate față de oaspeți, pri
lejul fiind oferit de data aceasta de cam
pionatul Balcanic de juniori, desfășurat in 
eleganta sală a sporturilor „Vrancea". Cu
vintele de mulțumire adresate de către oas
peți Consiliulud județean pentru educație 
fizică și sport au constituit pentru gazde 
satisfacții la care aveau dreptul. • A PRE
CIAȚII ACTORI Leopoldina Bălănuță și 
Mitică Popescu au onorat prin prezența lor 
ultima reuniune a Balcaniade:. amM. fiind 
impresionați plăcut de atmosfera „fierbin
te* creată de viu disputatul meci Româ
nia — Grecia • NOTA 1« publicului pen
tru Încurajările frenetice șt in același 
timp, intr-un deplin fair-play, adresate for
mației române, precum și pentru aplau
zele la „scenă deschisă* cu care au răs
plătit numeroasele faze spectaculoase din 
majoritatea meciurilor • PREMIILE SPE
CIALE oferite de FJt. Baschet și C-J.E.F.S. 
au fost cîștigate de : Constantin Popa — 
coșgeter Cu 63 p, Evanghelidis Voronios 
(Grecia) — cel mai tehnic jucător, echipa 
Albaniei — cea mai combativă formație a 
Balcaniadei. (D. ST.).

BOX. așa cum aminteam și in cro
nica semifinalelor Campionatelor Naționale 
de box de la Constanța, ziua de simbâtă a 
fost liberă, fără întreceri pentru pjgibștii 
calificați în finalele competiției, o zi de 
meritată odihnă pentru refacerea forțelor. 
Intre cei 24 de Analiști s-a aflat șj dina- 
movistui Rudei Obreja, cel ce a devenit din 
nou campionul categoriei mijlocie m?câ. 
Pentru el, ziua de simbătâ a avut o sem
nificație deosebită. A fost ziua sa de naș
tere : împlinirea vârstei de 23 de ani. Co
legii de la lot l-au sărbătorit pe Obreja cu 
pepsi și baclava. Să-i urăm și noi * ..La 
mulți ani !“ și... multe victorii ! • UNUL 
DINTRE boxerii care au înregistrat evi
dente progrese în ultima vreme este Ion 
Simina, de la Steagul Roșu Brașov, ciștigă- 
torul titlului de campion național la ca
tegoria grea. Felicitări pentru Simina, ca și 
pentru antrenorul său. Augustin Cucuiatu. 
• BINE pregătit s-a prezentat și Liviu 
Ielcean (Pandurii Tg. Jiu). Chiar dacă a 
pierdut meciul cu Adrian Mărcuț, Ielcean a 
demonstrat că și-a ‘ “ 
cunoștințe tehnice 
a ntreno r. ” 
(M. TR.).

INOT. 
ținută în ____ ___ _____  __________
tru juniori de la Obrenovac a fost „sem
nată" de cvartetul fetelor noastre la 4X200 
m îilber. Putem să reamintim de diferen
țele în timp — mai bine de 14 secunde 
față de a doua clasată, peste 48 (!) fată de 
ultima —, dar și mai sugestiv ni se pare 
un amăniuint : cind caria Negrea, care a 
înotat în primul schimb, se relaxa în micul 
bazin alăturat, o ștafetă se mai afla Încă 
în întrecere. Ce-i drept, doar cu crono-

Ion Hău.
perfecționat bagajul d' 
alături
Succes

de noul șăv 
în continuare..

CEA MAI
cadrul recentei Balcaniade pen-

CLARA VICTORIE 013-

PosUcrii
ceilalți înotători, din alte centre. ,Au con
lucrat cu adevărat bine*, aprecia conducă
torul iotului. Avram Lăptoin, Dreședinte ai 
FA. Natație. • UN TREN at medaliatitor 
a fost acceiera-ad 42L. care in noaptea de 
toni spre marți :-a adus acasă pe inotă-ort, 
săritori, dar și pe Jucăutrii noștri de te
nis de masă. Un bochet de speranțe in 
sportul românesc (cu toții se reîntorceau 
de la competiții rezervate juniorilor). un 
mare număr de trofee — aproape 50 cu 
totul. A fost și un Pur. prilej de cunoaștere 
reciprocă (.Cine e Otilia T*. a răsunat pri
ma totrebare, apoi au venit altele), de fe- 
Hcttărt (G. R-).

TENIS. PREA MULȚI NERVL îOVjșI, la 
niște jucători tineri, și prea multe acie de 
indisciplină la prâm’^l vjmeu al Circuituhri 
F.R.T., găzduit — exemplar — de terenu
rile din cadrul Complexului sportiv Steaua. 
Gesturi urâte, vorbe și ma: urâte, trese etc. 
Iar valoare... ioc ! Pentru exempliScare, 
cităm din Raportul întocmit de arbifrul 
principal Ilie Turcu la încheierea con
cursului : Amalia Rusin (Poli.ehnica) și 
Luminița Dumitrescu (LAMSAT) — descali
ficate din Circuit în urma neprezentării la 
mecdiuiriae de dublu (oare de ce s-or mai fi 
înscris ?) ; Laura Banea (ICIM Brașov) și 
Maria Romanov (Politehnica) — penalizate 
pentru întîrzieri la meciuri (prima — 16 mi
nute, a doua — 27) ; Diane Sam ungi (ICIM 
Brașov) — insulte aduse antrenorului Aurel 
Segărceanu. Fără comentarii • COPIL 
CRESC, cresc și în valoare și, iată, sînt 
realizate tot mad des scoruri neașteptate : 
tînăra ddnamovistă Irina Spirlea (14 ani) a 
pierdut greu la Diane Samungi, senioară 
de-acum : 1—6, 6—4, 2—6 ; Andreea Vane

(Electrica Timișoara, ÎS ani) a făcut, și ea. 
un meci de trei seturi cu stelista de 19 ani 
Daniela Ivana : 7—5, 2—6, 3—6 • Dinamo- 
vlsta Cătălina Cristea (13 ani) a impre
sionat prin dezinvoltura ca care a evoluat 
la dublu (alături de experimentata Samun- 
gi), etaHnd o gamă largă de procedee teh
nice și aducindu-și o contribuție substan
țială la câștigarea primului loc la acest 
turneu. • ANUNȚAT în pripă, și fără o 
înțelegere prealabilă cu federația de spe
cialitate, Campionatul Municipal pentru ju
niori a fost programat în aceeași săptă
mână in care, în calendarul compettțional 
intern, era prevăzută o selecție pentru co
pii, cu noi de calificare pentru concurs1!’ 
tor la nivel republican. Buicureșteindi de 
13—14 ani ar fi avut, cu acest prilej, o 
verificare utilă. Să fi fost aceste „muni
cipale* doar o... „acțiune bifată" pentru 
comisia bucureșteană de tenis ? (D. 8.)

TENIS DE MASA. RECORDUL de eficaci
tate al „europenelor* de la Novi Sad l-a 
realizat campioana continentală Otilia Bă- 
descu, învingătoare cu 21—0 (!) totr-unul 
din seturile meciului cu Renata Chvatalova 
(Cehhosiovacta). adversara sa figurind prin
tre favorite pe tabloul individuaL Fără co
mentarii... • IN 1974, pe podiumul CE. de 
junioare de la Goppingen (R.F.G.) urca și 
Liana Mihuț. Acum, după 14 ani, fosta mul
tiplă medaliată și-a făcut debutul ca an- 
trenoare, ea conducind cadeteie in drumul 
tor spre medalia de bronz. Un început bun, 
Pe care-i dorim cît mai .„ strălucitor • 
TOT debutant la europene a fost șl antre
norul cadețHor. Mihai Bobocică, prilej pen
tru toată delegația de a-1 felicita, au nu
mai pentru acest început, dar și pentru cei 
32 de ani împliniți ta ultima zi a com
petiției. Doar elevii săi n-au putut să-l 
ofere „cadoul" așteptat, adică o medalie. 
• ȘI APROPO, de cădeți. înaintea intre- 
cerilor, constatând că treningurile nu le sînt 
chiar pe măsură, Cătălin Negrilă spunea : 
.Cum o să urcăm așa pe podium 7". Din 
păcate, comportarea sa și a cole
gului Cristian Țol i-a... scutit de
asemenea „grijă" • UN NEAȘTEPTAT și 
binevenit ajutor a fost dat și de antreno
rul craiovean Virgii Bălan, care s-a aflat 
la Novi Sad în excursie de documentare. 
Și a avut ce vedea și învăța... • SPOR
TIVII noștri au avut pe parcursul cam
pionatelor o mică și inimoasă galerie for
mată din jucători de la asociația Unirea 
din comuna Uzdta, al căror oaspeți au și 
fost, apoi, ..................  ' ’
monstrative 
experiență, 
blicității și 
niorilor, ta _ ____ ___ _ ____
aflate ta „evidență", Otilia Bădescu ocupă 
locul 21, ceilalți sportivi români aflîndu-se 
pe următoarele poziții : 55. Maria Alboiu, 
109. Ktaga Lohr ; 101. Vasile Florea, 121. 
Călin Creangă (tta masculin stat clasați 185). 
Este și aceasta o confirmare a valorii ti
nerilor noștri reprezentant», (Em.F.).

susținînd cîteva meciuri 
și făcînd un util schimb
• LA Nov! Sad a fost dat pu- 
noul clasament mondial, al se
care între cele 150 de sportive

de- 
de

I

I
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întrecerii are loc între 1 și 
septembrie, la Cluj-Napoca.

La juniori I. în turneul fi
nal de la Arad (18—21 august) 
își vor disputa sansele Dina
mo, Steaua. Rapid, C.S.Ș. 
Triumf București, Vagonul 
Arad, I.L. Timișoara. în com
petiția juniorilor II (București. 
25—28 august) participă Steaua. 
Triumf-Rapid, C.S.Ș. 1-Dina- 
mo, Vagonul. CJrișul C.S.Ș. 2 
Oradea, I.L. Timișoara. In fi
ne, juniorii III se ‘întrec Ia 
Cluj-Napoca. între 11 si 14 
august, finalistele fiind Rapid, 
Steaua-Triumf, C.S.Ș. 1-Di- 
namo. Vagonul. Voința Cluj- 
Napoca, I.L. Timișoara.
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BILANȚ STRĂLUCIT AL C
(Urmare din pag. 1)

această probă se desfășoară 
concomitent cu cele ale îumo- 
rilor. Si de această dată a fost 
prezentă în concurs Maria 
Sava, sportivă cu un impre
sionant palmares : vicecampioa- 
nă mondială în 1985. campioa
nă mondială din 1986 și 1987. 
Canotoare aflată acum la în
cheierea carierei de performe
ră, ea a reușit să-și adjudece 
medalia de bronz după o dis
pută dîrză cu vest-germana 
Angela Schuster, aceasta cîs- 
tigînd „argintul" pe linia de 
sosire, la fotografie. _ Clasa
mentul probei de schit sim 
piu : 1.Chris Karinson (S.U.A ) 
7:45,25, 2. Angela Schuster
(R.F.G.) 7:48,13. 3. Maria Sava 
(România) 7:48.62. Rezultatul 
realizat de sportiva română, 
pregătită de colectivul tehnic 
al lotului feminin sub condu
cerea antrenorului principal 
Ion Boieu, care pentru a a- 
junge în finală a trebuit să 
parcurgă un drum mai lung 
(serii, semifinală, finală), da
torat numărului mare de în
scrieri — 15 la această Probă 
— este cu atît mai valoros cu 
cît. con cu rî nd în aceeași com
panie. în urmă cu cîteva săp- 
tămîni. la Regata Lucer.ia. s-a 
clasat pe 1 ."
obtinut de Maria Sava (Voința 
Timisoara, antrenor Doina Be- 
nedek) dovedește încă o dată 
talentul și dîrzenia acestei 
sportive.

Făcînd un bilanț al compor
tării juniorilor români. Cornel 
Florescu, conducătorul delega
ției. remarca angajamentul și 
dăruirea cu care și fetele, si

locul 5. „Bronzul"
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seson._ în această ultima pe
rioadă dinaintea startului ofi
cial ei au putut urmări mai În
deaproape chiar ți ar tren amec- 
tele formației lor de inimă, aa 
văzut-o și o vor mai vedea la 
lucru, își dau mai bine (șl ne
mijlocit) seama de părțile ei 
bune, dar și de cele mai slabe 
îi Pot lua mai exact pulsul și 
cîntări mai realist șansele în 
apropiatul campionat

într-adevăr. după stagiul de 
acumulări (îndeosebi fizice) de 
la Predeal și cele "citeva jocuri 
de verificare susținute în zone
le limitrofe, lotul feroviarilor 
a revenit la București pentru 
a-și continua aici pregătirile. La 
sfîrșitul săptămînii trecute a 
participat la „Cupa Dinamo" 
și rezultatele sînt cunoscute. 
Astăzi va susține, chiar în Giu
lești, finala „Cupei Municipiu
lui București", respectînd astfel 
o frumoasă tradiție și fiind — 
de altfel — singura divizionară 
A care mai onorează această 
competiție, altădată de mare 
succes. Sîmbătă și duminică va 
reapare în fața propriilor su
porteri și a celorlalți iubitori 
de fotbal din Capitală cu prile
jul puternicului turneu organi
zat, tot în Giulești, de Victoria.

Pentru antrenorii Ilie Greavu 
și Ion Pop, care se ocupă în 
această perioadă importantă de 
pregătirile echipei (ajutați de 
Necula Răducanu, care a pre
luat formația de tineret, dar 
are în grijă și portarii primei 
garnituri, de medicul Sergiu 
Tănăsescu și masorii Gh. Păun 
și Adrian Ionescu). suita amin
tită de jocuri cu adversari des
tul de tari este deosebit de uti-

lă, oferindu-le posibilitatea de a 
rula întregul efectiv de jucă
tori de care dispun, de a rea
liza omogenizarea necesară, 
precum și de a contura o 
mație de bază cu care să 
ia startul.

Spre deosebire de vara 
cută, achizițiile de acum 
mai puține la număr, dar 
valoroase și — se anticipează — 
mai folositoare nevoilor echi
pei. Au venit, deci, în Giulești: 
portarii Istode (de la Electro- 
aparataj, component al lotului 
U.E.F.A.), Barba (de la S. C. 
Bacău) și Cadar (Montana Si
naia), Balaur și Augustin (am
bii de la Victoria, în schimbul 
lui Țîră), fundașul Drăgan 
(produs al Giuleștiului, dar re
venit acum de la Steaua Mizil. 
unde fusese împrumutat) și 
Ciolponea (tot de la Steaua 
Mizil). Acești proaspăt veniți, 
care — după cum ei Înșiși o 
mărturisesc — au fost primiți 
cu multă căldură și se simt 
foarte bine in noul lor colec
tiv, completează vechiul lot, 
format din : Toader — portar; 
Marinescu, Vlad, Matei, Rada, 
Pali, Mustățea, Cîrstea și Ba- 
coș — fundași ; Goanță, Dră- 
ghici, Tănase, Iile Lucian, St. 
Popa și Bozeșan I — mijlocași; 
Damaschin II și Vameșu — 
înaintași. La pregătirile din a- 
ceastă vară ale lotului giuieș- 
tean au mai luat parte și ciți- 
va foarte tineri jucători : Si- 
mion și Ivașcu (amîndoi pro- 
veniți de la propriul centru de 
juniori), O. Marinescu si Plo
hin (ambii de la Electroapara- 
taj), care vor rămîne in atenție 
pentru promovarea — oricînd 
posibilă — în echipa mare. De 
altfel, după cum sublinia și 
președintele clubului. Eugen 
Ignat, satisfăcut de faptul că 
centrul de copii și juniori din

Astăzi, pe stadionul Giulești

FINALA

for- 
se

tre- 
sint 
mai

Divizionarele B înaintea startului

U.T.A ■ ÎȘI ÎNTĂREȘTE RÎNDURILE
de 
de

Giulești a început din nou să 
producă elemente talentate, cu 
certe perspective. Rapid va 
pune din ce în ce mai mult 
bază pe tinerii crescuți în pro
pria pepinieră, care să joace cu 
sufletul pentru culorile vișinii 
ale echîpei feroviare.

Prin comparație cu cel 
anul trecut, lotul actual
jucători este superior valoric, 
după aprecierea antrenorilor și 
conducătorilor Rapidului. Acest 
plus valoric îl oferă — în o- 
pinia lor — atit venirea lui Au
gustin și Balaur, jucători cu 
experiență, cît și maturizarea 
tinerilor din echipă. Matei și 
Lucian Ilie îndeosebi, care au 
făcut progrese evidente. Se 
speră astfel, într-o evoluție de 
ansamblu mai bună a echipei, 
de natură s-o pună la adăpost 
de emoțiile retrogradării prin 
care a trecut în anul prece
dent. De fapt, obiectivul pro
pus pentru acest 
țional este destul 
clasarea pe unul 
8—10. Pentru a-1 
pidiștii își propun

an competi- 
de optimist: 
din ocurile 
realiza, ra- 
o toamnă 

bogată, care să-i ferească de 
griji in retur, cînd va fi foar
te greu, cu vizita în Giulești a 
echipelor Steaua, Dinamo, Vic
toria, Universitatea Craiova, 
Sportul Studențesc, Oțelul

Neuitîndu-i pe numeroșii, dar 
și exigenții lor suporteri, rapi- 
diștii speră să-i satisfacă nu 
numai prin rezultate, ci și prin 
practicarea unui joc spectacu
los, care ține — de altfel — de 
tradiția acestei echipe. El le 
cer. însă, La rîndul lor, supor
terilor să aibă încrederea ne
cesară in echipă, să fie mereu 
alături de ea, s-o încurajeze la 
greu și să înlăture din mijlocul 
lor pe cei care — prin mani
festări nesportive, chiar necivi
lizate — pot arunca o mare 
pată asupra întregului club.

Ce ziceți, suporteri ai Rapi
dului ?

Constantin F1RĂNESCU

„CUPEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI-

Un interesant cuplaj, în care va evolua și Rapid
ȘTIRI • MECIURI

Șl VIZEAZA (din nou) PROMOVAREA
Interlocutorul nostru este 

Gheorghe Vaczi, băiatul fostu
lui international, chiar el un 
fost bun jucător — la „U“ 
Cluj-Napoca, la U.T.A. —, dar 
pe care, un accident la genunchi 
i-a silit să abandoneze activi
tatea prea devreme. Gh. Vaczi 
II a a juns însă un_ competent 
conducător de echipă, care "tie 
fotbal cu carul, cum mi-a de
monstrat în fata unei table, la 
o ședință teoretică, cînd juca.

De cîțiva ani se află lîngă 
U.T.A., al cărei vicepreședinte 
este. Cînd l-am întîlmt. venea 
de Ia tragerea la sorti a sta
bilirii jocurilor din turul cam
pionatului.

— Avem un început de foc, 
a deschis el discuția. Cu Bis
trița, acasă... la Orăștie... cu 
Baia Mare, acasă... eu ,Poli“. 
ultima etapă. la Timișoara : 
apoi. în prima etapă din retur, 
la noi. Deci, trebuie să fim 
în formă de la începutul fie
cărui sezon !

— Și ce face U.T.A. in acest . 
timp ?

— Se pregătește si spera. 
Am mai ratat un an, am în
vățat din erori, ideal e să nu 
mai greșim, am scos puncte 
prețioase la favorite si am 
pierdut la echipe mai slabe.

— Deci. U.T.A. atacă iar lo
cul 1 7

— Normal, pentru că nu 
poate avea alt obiectiv. Va fi 
iar greu, sînt treî-patru candi
date îndreptățite: „Poli", Bis
trița. Maramureș si cine știe 
cine mai apare.

— Care e atmosfera ia 
U.T.A. ?

— Una tinerească. Conducere 
tinără. acum si antrenor tînăr. 
Gigi Multescu vrea să facă o 
treabă bună. E normal. elan, 
dorință.

— Dar trebuie să mai vrea 
și echipa, jucătorii.

— O vor. cu certitudine. Am 
simțit-o din atitudinea lor, din 
felul eum s-a lucrat. Știm eă 
promovarea va fi foarte grea, 
dar nu imposibilă. Fată de 
anul trecut, lotul s-a întărit.

— Dar care e lotul de azi, 
în care speri atît ?

— Lovas. Sinescu, Ivan — 
portari, iar jucători de cimp« 
D. Popescu, Bubela, Hirmler, 
Gaica, Grad, Kiss. Mulțescu, 
Mulroth. Vaneea, Tănase. Vi- 
nătoru, Mitu. Naghi, Negrăit, 
Cheregi. îîrban. Vuia. Ar mai 
fi V. Popa 
cudean (de 
ror situație 
nitivarc.

— Da. multe
— Au plecat 

la Steaua. si 
Brașov, dar au 
Ia Vagonul). , .
„30 Decembrie"). Mitu (de la 
Orăștie). Kiss (de la F.C.M. 
Brașov).

— Mai joacă Bubela ? Dar 
Vaneea. marea promisiune ?

— Bubela are doar 29 de 
ani si joacă bine. Pe Vaneea 
cred eă Multescu 11 va aduce 
în prim-plan. Si mai așteptăm 
mult de la Negrău.

Constantin ALEXE

(de la Jiul) și Tu
ia Vagonul), a că- 
e în curs de defi'

noi.
Bunaciu, 

ia

nume
doar

Șerbănică, 
venit Grad (de 

Tănase (Sportul

AMICALE • ȘTIRI • MECIURI AMICALE

Marți s-au disputat alte două 
jocuri în cadrul tradiționalei 
competiții „Cupa Municipiului 
București" la fotbal. Pe sta
dionul I.U.P.S. din Chitila, di
vizionara C cu același numea 
întrecut pe fosta divizionară B 
Metalul București cu 3—0 
(0—0), prin golurile marcate de 
Zamfir (min. 49), Chițulescu 
(min. 52) și Zonea (min. 81). 
Altă divizionară C, C.F.R. 
B.T.A., a întîlnit, Pe propriul 
stadion, pe cx-di vizionara B 
Progresul-Vulcan, în fața că
reia e-a impus cu 3—1 (2—1), 
prin golurile înscrise de Ca- 
trina (min. 22), Uvciuc (min. 
40), Gheorghe (min. 
penalty), respectiv 
(min. 12).

Conform regulamentului com
petiției. dintre cele două ech’- 
pe învingătoare în partidele de 
marți, pentru finală s-a califi
cat I.U.P.S. Chitila, care a ob
ținut victoria la un scor mai 
mare.

în finala competiției, care se 
va disputa astăzi. Pe stadionul 
Giulești, de la ora 18,30, se vor 
întîlni, așadar, Rapid (care va 
alinia „unsprezsecele" său de 
bază) și I.U.P.S. Chitila. în

deschiderea cuplajului de azi, 
pentru locurile 3—4 în clasa
mentul final al competiției, vor 
juca, de la ora 16,30, C.F.R. 
B.T.A. și Progresul-Vulcan.

Biletele pentru acest intere
sant cuplaj s-au pus în vînzare 
la casele stadionului Giulești 
și la agenția Rapid din Gara de 
Nord.

• PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 
— MINERUL FILIPEȘTll DE PĂ
DURE 2—3 (0-1), 
fost
72),
25),
80).

Golurile au 
marcate de Nica (min. 65 și 
respectiv Ceampelea (min. 
Iuhas (min. 70), Pura (min. 
(O. Bălteanu, coresp.).
TURNEU LA TULCEA. In

zilele de 13 șl 14 august va avea 
loc la Tulcea un turneu cu parti
ciparea echipelor C.S. Tîrgoviște,

PROGRAMUL TURULUI
I

70. din 
Marina

ETAPA
Met. Mangaliav,' 
Electrop. CraiovrJ 
Dacia Pitești^/ 
Metalul Mija .
ICtM Brașov/ 
Min. Motru J 
Dun. Călărași J 
FCM Caracal / 
Chim. Rm. Vîlcea

ETAPA A ll-a
Metalurgistul 
Gloria Pand-’rii 
AS Drobeta 
Gaz Metan 
CS Tîrgoviște 
Jiul
So. ..30 Dec.“ 
Electromureș 
Tractorul

(28 august)
— Metalurgistul SL<Z
— Gl. Pand. Tg. Jiu,/
— AS Drob. Tr. Severlr/
— Gaz Metan Mediaș
— CS Tîrgoviște/,
— Jiul Petroșani-
— Sp. „30 Dee.țz
— Electrom. Tg. Mureș
— Tractorul Brașov
(4 septembrie)
— Eleetroputere
— Dacia Pitești
— Metalul Mija
— Minerul Motru
— Dunărea
— I.C.I.M.
— FCM Caracal
— Chimia
— Met. Mangalia

sui [mo-mospom itomhzâ
1SE LA 
SXPRES

Extra-
14 ; ex- 
44 5 25 8.
CÎȘTI-

'ă mai 
'orite la

LOTO 
ineri, 12 
îsele de 
lorțional 
rariante-

nînli — 
: ZILE ! 
îagere 
mă că 

cursul 
1 de a 
șansele, 
IE CIȘ-

TIGATOARE I In ceea 
vește paleta cîștigurlior, 
nu este nici ea mai 
conțlnînd autoturisme 
1 300“ și numeroase și 
tante sume de bani, de 
fixe și variabile • Reamintim că 
participarea se face pe bilete cu 
taxă unică, de numai 10 lei !
• Incepînd de astăzi, agențiile 

Loto-Pronosport rezervă iu
bitorilor sistemului PRONO
SPORT plăcuta surpriză de a le 
da posibilitatea să-și depună 
buletinele cu pronosticurile pre
ferate la Interesantul concurs 
(primul din acest sezon) progra
mat sîmbătă, 20 august, o dată 
cu prima etapă a campionatului 
național Divizia „A". Nu uitați, 
însă, că vînzarea (respectiv, 
operațiunile de depunere a bu
letinelor) are ca termen limită 
data de joi, 18 august 1 Desigur 
că este recomandabil a vă 
prima opțiunile 
vreme, „.: 
zibila (și fireasca) 
care s-ar 
timele ore 
vînzării ! 
noastră vă 
fluturași 
obicei, gratuit), ,_____  „
orice alte informații utile 1

ce pri- 
aeeasta 
prejos. 
„Dacia 
impor- 
valori

ex- 
. . cît mal din
avînd în vedere previ- 

1____ :.) aglomerație
putea produce în ul- 
înainte de închiderea 
Agențiile din rețeaua 
stau la dispoziție cu 
(distribulți, ca de 

precum și cu
ca

— Eleetroputere
— Met. Mangalia

ETAPA A lll-o (11 septembrie)
Met. Mangalia — Electromureș
Electronutere — Tractorul
Dacia Pitești — Metalurgistul
I.C.I.M. — Gaz M?tan
Minerul Motru — Met. Mija
Dunărea — Jiul
FCM Caracal — CS Tîrgoviște
Chimia — Sp. „30 Dec.®
Gl. Pandurii — AS Drobeta

ETAPA A IV-a (18 septembrie)
Met. Mija — I.C.I.M.
Metalurgistul — Gl. Pandurii
AS Drobeta — Min. Motru
^az Metan — Dunărea
CS Tîrgoviște — Chimia
Jiul — FCM Caracal
Sn. „30 Dec.® — Metalul Mangalia
Electromureș — Electronutere
Tractorul — Dacia Pitești-

ETAPA A V-o (25 septembrie)
Met. Mangalia — CS Tîrgoviște
Electronutere — Sp. „30 Dec.®
Dacia Pitești — Electromureș
I.C.I.M. — Min. Motru
Dunărea — Met. Mija
FCM Caracal — Gaz Metan
Chimia — Jiul

’ Metalurgistul — AS Drobeta
Gl. Pandurii — Tractorul

ETAPA A VLo (2 octombrie)
Met. Mija — FCM Caracal
Min. Motru — Dunărea
AS Drobeta — I.C.I.M.
Gaz Metan — Chimia
CS Tîrgoviște 
Jiul

Gloria Buzău, Șiretul Pașcani șl 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea. 
Iată programul : 13 august : C.S. 
Tîrgoviște — Gloria Buzău, 
F.C.M. Delta Dinamo — Șiretul. 
Duminică se vor întîlni învingă
toarele (pentru locurile 1—2) și 
învinsele (pentru locurile 3—4).
• AVÎNTUL REGHIN — E- 

LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 3—1 
(2—0). Au înscris : Marcus (min. 
27), Lazăr (min. 42), Naghi (min.

50), respectiv Sălăjan (min. 77) 
(I. Ormenișan, coresp.).
• PRECIZIA 

ARMATURA ZALAU 0—1 
Unicul gol a fost realizat 
Moraru (min. 33 din 11 m). 
Secăreanu, coresp.).
• CARP ATI BRAȘO3T

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 
(1—2). Autorii golurilor : 
(min. 28), Micaș (min. 61), 
pectiv Stupu (min. 21), 1
(min. 41). (". . -

sacele — 
(0—1). 

de 
(V.

2—2
Pascu 

, res- 
A____ , Birșan

(C.' Gruia,'coresp.).

— Metalurgistul
— Dacia Pitești

DIVIZIEI 8l, EDIȚIA
Sp. „30 Dec.‘

7 9

— Dacia Pitești
El ăctromureș — Gl. Pandurii
Tractorul — Metalurgistul

ETAPA a Vll-a (6 octombrie)
Met. Mangalia — Gaz Metan
Eleetroputere — Jiul
Dacia Pitești — CS Tîrgoviște
Dunărea — LC.I.M.
FCM Caracal — Min. Motru
Chimia — Met. Mija
Metalurgistul — Electromureș
Gloria Pandurii — Sp. „30 D»C.“
Tractorul — A.S. Drobeta

ETAPA A VIII-o (9 octombrie)
Met. Mija — Met. Mangalia
I.C.LM. — FCM Caracal
Min. Motru — Chimia
AS Drobeta — Dunărea
Gaz Metan — Eleetroputere
CS Tîrgoviște — GL Pandurii
Jiul — Dacia Pitești
Sp. „30 Dec.“ — Metalurgistul
Electromureș — Tractorul

ETAPA A IX ■a (16 octombrie)
Met. Mangalia — Min. Motru
Electroput are — Met. Mij-
Dacia Pitești — Gaz Metan
FCM Caracal — Dunărea
Chimia — I.C.I.M.
Gloria Pandurii — CS Tîrgoviște
Metalurgistul — Jiul
Electromureș — AS Drobeta
Tractorul — Sp. „30 Dec.”

ETAPA A X- a (23 octombrie)
Met. Mija — Dacia Pitești
I.C.I.M. — Met. Mingalia
Min. Motru — Electronutere
Dunărea — Chimia
AS Drobeta — FCM Caracal
Gaz Metan — Gl. Pandurii
CS Tîrgoviște — Tractoru.
Jiul — Metalurgistul
Sp. „30 Dec.® — Electromureș

ETAPA A XI-a (30 octombrie)
Met. Mangalia — Dunărea
Electronutere — I.C.I.M.
Dacia Pitești — Min. Motru
Chimia — FCM Caracal
Metalurgistul — Go? ’'^ptan
Gl. Pandurii — Met. Mila
Sn. ..30 Dec.® — AS Dr^b-^a
Electromureș — CS Tîrgoviște
Tractorul — Jiul

ETAPA A XII -a (6 noiembrie)
Met. Mija
I.C.I.M.

1988-1989, SERIA A ll-a
Min. Metru 
Dunărea
FCM Caracal 
AS Drobeta 
Gaz Metan 
CS Tîrgoviște 
Jiul

Met. Mangalia 
Eleetroputere 
Dacia Pitești 
Metalurgistul 
Gl. Pandurii 
CS Tîrgoviște 
Sp. „30 Dec." 
Electromureș 
Tractorul

— Gl. Pandurii
— Eleetroputere
— Met. Mangalia
— Chimia
— Tractorul
— Sp. „30 Dee.“
— Electromureș

ETAPA A Xlll-a (13 noiembrie)
— Chimia
— FCM Caracal
— Dunărea
— Min. Motru 
— I.CJ.M.
— AS Drobeta 
— Jiul
— Gaz Metan
— Met. Mija

ETAPA A
Met. Mangalia 
Met. Mija 
I.C.IM.
Min. Motru 
Dunărea
FCM Caracal 
Chimia
Gaz Metan
Jiul

ETAPA
Electronutere 
Dacia Pitești 
Metalurgistul 
Gl. Pandurii 
AS Drobeta 
CS Tîrgoviște 
Sd. „30 Dec.“ 
Electromureș 
Tractorul

ETAPA

A

A

XIV- d (20 noiembrie)
— AS Drobeta
— Electromureș
— Metalurgistul
— Tractorul
— Gl. Pandurii 
— Dacia Pitești 
— Eleetroputere 
— Sp. „30 Dec." 
— CS Tîrgoviște

XV- a (27 noiembrie)
— Met. Mangalia
— Chimia
— Dunărea
— FCM Caracal
— Jiul
— Gaz Metan 
— Met. Mija 
— Min. Motru
— LC.LM.

XVI- o (4 decembrie)
— Dacia Pitești 
— AS Drobeta 
— CS Tîrgoviște 
— Electromureș 
— Sp. „30 Dec.“ 
— Tractorul 
— Metalurgistul 
— Gloria Pandurii 
— Jiul

Met. Mangalia 
Electronutere 
Met. Mija 
I.C.I.M.
Min. Motru 
Dunărea 
FCM Caracal 
Chimia 
Gaz Metan

ETAPA A XVII-a (11 decembrie)
— Eleetroputere 
— Chimia
— Met. Mangalia 
— Gaz Metan 
— Min. Motru 
— Met. Mija
— I.C.I.M.
— Dunărea
— FCM caracal

Dacia Pitești 
Metalurgistul 
Gl. Pandurii 
AS Drobeta 
CS Tîrgoviște 
Jiul
Sp. „30 Dec." 
El ectromureș 
Tractorul



la baschet feminin AU INAUGURAT TURNEUL NOI VICTORII ALE BOXERILOR ROMÂNI
CONSTANȚA, 10 (prin tele- 

fon). Competiția feminină de 
baschet dotată cu „Cupa Mării 
Negre", aflată la ediția 
XXVI-a, a început 
Sporturilor din 
cinstea de a inaugura între
cerea revenind selecționatelor 
de senioare și de tineret ale 
României, prima echipă cîști- 
gînd cu 83—53 (49—27). - In
general a fost o partidă dispu
tată, cu multe faze spectacu
loase în atac șl cu apărări 
destul de combative. Formația 
de tineret a rezistat o bună

a 
în Sala 

localitate,

parte din prima repriză, dar 
treptat a cedat în fața plusului 

- de experiență al senioarelor, 
din rîndul cărora s-au eviden
țiat Mariana Bădinici și Mela
nia Marina (prin faptul că au 
dominat lupta sub panouri), 
Paula Misăilă (care a dat jocu
lui un ritm alert) și (ca de o- 
bicei) Magdalena Jerebie. Pro
mițătoare a fost reintrarea Ko- 
nielei Cristea, care a absentat 
o perioadă din cauza unei ac
cidentări. Din formația de ti
neret, în rîndul căreia au e-

și cîteva junioare, s-au

PE EȘICHIERUL INTERNAȚIONAL
Sezonul șahist estival conti- 
ă pe meridiane și este îm

bucurător să constatăm că în- 
tr-o serie de concursuri, des
fășurate în Europa, șahiștii 
români au avut prezențe re
marcabile.

Vom începe cu rezulta tul cel 
mai bun obținut, care aparține 
maestrului internațional Inlius 
Armaș. Componentul echipei 
I.T. București, campioană na
țională, a ocupat locul întâi în 
turneul „open" de la Bagceux 
(Franța), intr-un lot select de 
228 participant!. Pe podiumul 
de onoare au urcat, în ordine:
I. Armaș 8,5 p (din 9 posibile),
J. Tompa (Ungaria) 8 p, P. 
Stempin (Polonia) 74 P De 
menționat că. in același tur
neu, două Jucătoare ale dom 
tre. marea maeștri Bisabeta 
Polihroniade și maestru F I D-E- 
Mâdâlina Stroe, au acumulat 
6;5 p fiecare.

în continuare. Iulius Armat 
a fost prezent in open-ul de 
la Naestved (Danemarca), unde 
a ocupat un joc in plutonul se
cund. cu 54 p (9). Cîstigăton 
au fost danezul B Larsen și 
suedezul F. Hellers, ambii ca 
cite 7 p. îr. sflrșit. partâcâpînd 
la Festivalul șahist din Berimul

sîndu-se I. Sokalov (lug ■da
ria) si B. Galka 
cite 7 p (11).
Ultimul rezultat 

parvenit este cei . 
internațional de la 
Aid. intr-o companie puterni
că, printre fruntași »-a clasat 
Valentin Stoica. Pe primele 
locuri: 
P (15). 
novici 
Stoica.
- 9 p

(S.U.A.). iu

care ne-a 
al turneulu: 

Istanbul.

p.-i
Skembris (Grecia) IC 

Gheller (U.FLS.SJ. Pa ■»- 
(Iugoslavia) — *4 Rt 
Marianovici tlaeos'avta)

Occidental. Iulis Armaș s-a cla
sat pe un meritoriu ioc L cu 
6.5 p (11). la un punct distan
ță de câștigător. vest-germanuJ 
J. Franke 74 P-

Bine s-au cocnpcrtat șaL ș:.' 
noștri ia tnraeul âe la Vai 
Tborens (Franțaj. AicL bocu- 
reșteaaea Vlorica leacsca s-a 
clasa: prima tn grepa v*-: rare
lor cu 54 p a», iar MidHiaa 
Stroe a obținut -.icziria ta j»- 
nioare. cu 5 p. In daoarseutai 

vi IcckLger.eral. pe prime: 
la egalitate, as ta 
(Bulgaria). D. W< 

și M. Ilijici (logos 
Al patrulea cu 6, 
nat Th. Ghițescu. 
român i-a fost acordat . 
mim de frumusețe* al 
cursului, pentru partida 
gată strălucit în fața 
slavului Liubiseavevici. Un 
întii, în grupa „Elo 2380". a ob
ținut si Em. Reicber-

Ca totdeauna, o concurență 
puternică a reunit Festivalul 
șahist de la Biel (Elveția). La 
feminin, pe locurile fruntașe : 
Brusman (Polonia). Dahlgrun 
(R.F.G.) Klimova (Cehoslovacia) 
6,5 " — • - —
de 
au 
Si 
te ... .....
eători s-a clasat Florin Gheor
ghiu. Turneul principal s-a 
încheiat, pe primul loc da

p (11), Elisabeta Polihronia-
6 p. La ..open" cîștigâtorii 
fost G. Kuzmin (U.R.S.S.) 

J. Klinger (Austria). :u ci- 
9 p (11). La 1,5 p de învin-

voluat . 
evidențiat Ioana Cocîrlan (prin 
recuperări) și conducătoarea de 
joc Elena Caloianu.

Cele 136 de puncte ale me
ciului au fost înscrise de: Ma
rina 17. Marinache 14. Dragoș 
14. Cristea 8. Misăilă 10, Jere
bie 10, Bădinici 10 pentru în
vingătoare. respectiv Caloianu 
9. Balogh 11, Nițulescu 8, Pe
tre 8. Szenes 3, Manea 3. Co- 
eîrlan 4. Mcnihard 4. G. Szoke 
3. Au arbitrat Z. Szalewski 
(Polonia) și V. Butuc.

In celălalt joc: Selecționata 
sindicală a U.R.S.S. — Polo
nia 49—74 (25—32-. Ediîpo R P. 
Chineze a avut z de pauză.

Programul de joi. de la ora 
România (tinereii — Sel.

R-P. Chineză —
17:
sini U-R.S-S
Puk>-

Nkoleta A LDEA

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI
GDANSK, 10 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special), 
întrecerile Campionatelor Eu
ropene de box pentru juniori, 
continuă. în sala Olivia din 
localitate. într-o ambiantă de... 
familie, meciurile fiind urmă
rite doar de sportivii înscriși 
în competiție, de tehnicieni si 
oficiali, cele peste 7 000 de 
locuri ale uriașei arene rămî- 
nind neocupate. Aceasta în 
ciuda ardoarei cu care luptă 
tinerii pugilisti. Mica noastră 
delegație a avut din nou mo
tive de satisfacție: 
obținute în ziua a doua_ 
concurs de ~ "
(muscă) si 
miusoară).

Lunca a
Ivan Penev un pugilist înalt, 
cu bun ioc de picioare si lo
vituri directe Periculoase. La 
toate acestea, sportivul român

victoriile

către Zoltan Lunea 
Victor Buștean (se

intilnit în bulgarul

CONCURSURI ALE ÎNOTĂTORILOR
IM

4:«5tX.

BALCANIADA DE ÎNOT $1 SĂRITURI IN APA

a răspuns cu atacuri s. stinute. 
lovind din toate pozițiile, su- 
focîndu-si Dur Si simplu ad
versarul. Acest aspect al par
tidei s-a păstrat pînă în final 
Si. in ciuda avertismentului 
gratuit Pe care l-a primit din 
partea arbitrului finlandez Ar
no Laukanen. Zoltan Lunca a 
primit decizia la puncta în 
unanimitate (5—0). în următo
rul meci, pentru medalie. Lun- ; 
ca îl va întâlni pe polonezul 
Jan -Krajewski.

Victor Buștean a debutat, 
cum se spttee. cu dreptul în 
competiție. Adversarul său. 
scoțianul Bradley Wells, a 
început lupta curajos, a si reu- - 
Sit să plaseze cîteva lovituri, 
dar românul a răspuns prompt 
si cu o serie puternică la față 
l-a obligat pe Wells să asculte 
numărătoarea 
rundul secund, 
dreapta plasată 
aduce din nou __ 
k-d. pe sportivul scoțian. După 
reSuarea luptei, faza se repetă 
si Victor Buștean obține vic
toria prin abandon. în partida - 
următoare. pentru un loc pe _ 
podium. Buștean îl va mtilni 
pe Umet Azar (Turcia), învin
gător nescontat în fața bulga
rului Boris Mihailov.

arbitrului, 
o directă 
de Buștean 
în situația

In 
de

11 
de

Paul IOVAN

der, care au depășit cu puțin 
18 ani —, Ileana Pirjol, Elisa- ' 
beta Kopatz, Florin Avasiloaic, 
Iosif Lajcsak, Ion Pcirachc, și 
Âoar un sportiv ceva mai expe
rimentat— Cornel Top. Un ;ot 
foarte tânăr, la care este firesc 
să vedem manifestîndu-se do
rința de afirmare u prilejul 
Campionatului Balcanic.

Antrenorii Melania Trcislaru, 
Viorica Kclemen și Dumitru 
Popoaie sînt 'acrezători în po
sibilitățile săritorilor pe care-i 
pregătesc, afirmația sibianului 
D. Popoaie fiind semnificativă : 
„Evoluția bună la Ea'caniada 
juniorilor, precum și forma 
sportivă manifestată Ia națio
nalele de seniori, desfășurate 
eu putină vreme în urmă, ne 
îndreptățesc să credem că re
prezentanții țării noastre vor fi 
prezenți pe treptele podiumului 
de premiere in toate probele, 
unii dintre ci chiar pe cea mai 
de sus". (D. STANCULESCU).

nea bazicului, indrumindu-ți 
elevii care repeți săritură după 
săritură. Nu lipsesc nici proas
peții «aureați ai Campionatului 
Balcanic de juniori, care s-a 
desfășurat, la sLrșixil săptâmi- 
nîi trecute, in «plen dinul ba
zin Olimpic „Kosutnjak*. Bog
dan Cibe. câștigă tor al ambelor 
probe. Luana Ciufuligă și Ioana 
Votca. învingătoare la yambu- 

si. respectiv. La platfor- 
Monica Mate și Sorin Baca.

nt. și-au ta- 
i ore de răgaz 

Iuge-

C K MO8

după

UPCTfOT

An-

Romeo V1LARA

>
iu?
. i

două ret 
actualitat 
nu puțini ai 
lungul anilor 
le întreacă. ! 
alizarea celor 
atletism nu se 
osebire între r 
la altitudine și 
nivelul mării. acea-J 
a fost făcută

can i
PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT

ATLETISM • tn concursul 
internări nai da atletism des
fășurat în orașul suedez Mal
mo, sprinterul nigerian Chidi 
Imoh a ciștigat cursa de 100 m cu 
timpul de 10 19, iar americanul 
Edwin Mpses s-a situat pe primul 
loc la 400 m garduri, cir 47,89;

Alte rezultatemasculin, 20C 
m : Carl Lewis fS.UA.) 20,32 ; 
săritura în înălțime : Hollis Co
nway (S.U.A.) 2,31 m : feminin : 
100 m : Florence Griffith-Joyner 
(S.U.A.) 11,10 (!) 7

BASCHET • Campionatul pan
american pentrii junioare, des
fășurat lâ Sao Paulo, a revenit- 
cchlpel S.U.A., care a Întrecut, 
în finală, eu 70—54, -formația 
Braziliei. In partida- pentru 
locul trei, echipa Cubei a învins 
cu 77—70 selecționata Canadei.

BASE-BALL • Echipa ame
ricană Wrangler, din -Washing
ton, șl-a început turneul în 
U.R.S.S., jueînd la Kiev cu se
lecționata din R.S.S. Ucraineană. 
Intîlnirea s-a încheiat 
de 14—1 în favoarea 
americani.

CICLISM • Turtii 
a continuat cu etapa 
care victoria a 
tierului portughez Luis

Înregistra: pe distanța de 142 km 
în 3 h 46 :18. Lider al clasamen
tului general se menține spanio
lul Antonio Martinez. intrat la 
38 secunde de portughezul 
tohio Aruajo.

TENIS • In primul tur al 
heulul internațional de la- 
ronto. jucătorul senegaâez 
DOumbia'l-a eliminat cu

țB

RAFTCHT

— Daniela Popa și Ionica Tu

cu scorul 
sportivilor
Portugaliei 
a 10-a, în 

revenit ru- 
Santos

I tur- 
To- 

Yaya 
, _  _________ _______ 7—*,

C—3 pe canadianul Martir. Lau- 
reridcău, australianul Simon 
Youl a dispus cu 6—S, '—â d- 
americanul John Ross, Iar. Doug 
Flach (S.U.A.) » eîștlgat eu
4—6, 6—1, 6—3 partida eu
mexicanul Francisco Macie! • 
In" finala competiției Internațio
nale - pentru junioare {jucătoare 
pină lâ 18 ani), desfășurată in 
orașul spaniol Lerida, selecțio
nata Spaniei a întrecut cu î—1 
formația U.R.S.S.

volei • La campionatul fe
minin al țarilor arabe, ce sc 
desfășoară la Alexandria (Egipt), 
echipa Marocului a întrecut cu 
scorul de 3—6 (6. 6, 5) formația 
Libanului • In turneul masculin 
de la Riga, echipa Japoniei a în
trecut cu scorul de 3—0 (5, 10 10) 
selecționata Italiei. Alt rezultat : 
Cuba — Franța 3—2 :10, 9, —12 
-13. 10).
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CONTRACT FALIMENTAR

i-.::....*. -a 
■evBMds. ct 

r.-rsi. Danny 
a tost crooometrat tn 

1 asemenea un excelent 
Performanțele de la 

oSa au fost rea2zate în 
■ferice nefavorabile 

(temperatură de IE țață de cele 
•f din ajun : vint in rafale șl 
picatei. Poate că. altfel. ar fi 
eăzwt șl recordul oe la altitudi
ne. despre care se spune, oricum.

— că are zilele numărate 1 p? 
ața se tot spune de la J. 
din ■« 1

'ontrapunc
„Nimeni nu-1 poale opri pe Ray Su- .. 

gar Richardson!" se titra la sfirșitul • ■ 
anilor Și pe bună dreptate, pentru ■ > 
că. in scurt timp, Ray devenise unul - - 
dintre -granzii" lui National Basket • ■ 
Association. A ajuns mal întii la „cota ' 

(puncte înscrise in fiecare meci). In con- ‘' * 
mereu mat substanțiale, la New York, " ’

New Jersey, la „Golden Slate*... E adevărat că, din cind in ., 
cind, mar ia speranță dispărea de pe terenurile de baschet .. 
pentru citeva lunL Manageri, book-makeri, purtători de cuvint .. 
pretextau fie vreo acciden'are mai gravă, fie vreo îmbolnăvire, .. 
fie punind absențele pe seama „Cțelor* de vedetă. Adevărul a • -

in cele din urmă, la iveală, ca uleiul la suprafața • ■
accidentări, nu aere de vedetă, ci, pur și simplu. ■ ■
p întru dezintoxicare erau cauzele acelor dispariții " *

i ce In ce mai Îndelungate din marile arene ale N.B.A. Amă- ' ■
antele an Început să Ce publice: cocaina era .vinovata". 10.000 ” 

de dolari era prețul ei lunar, copilăria nefericită, studiile nici- ' * 
odată începute. Nimeni nu-1 oprise, e drept, pe Richardson; 
cocaina a făcut-o însă de mai multe ori... Formidabilul său '' 
talent supraviețuia Insă, incredibil, Ray devenind în 1983 și I 
8M6 .autorul celui mai senzațional come-back al anului" grație 
(citind din argumentația gazetarilor) .puterii de a reveni după .. 
nerioade extrem de dificile*...

ui s-a întrerupt Insă brusc, cind, la numai 6 luni de 
i reîntoarcere premiată, a intrat din nou în clinicile ■ - 
de intrare fără retur. Insolit de astă dată de o sus- ' ■ 

pendare grea din partea Ligii profesioniste americane, care are • - 
legi drastice, p: măsura dezvoltării uriașe a uzului de droguri '« 
ia domeniu! propriu. Au trecut doi ani. marele talent poate ' ’ 
juca iarăși, dar nu în N.B.A. A primit o ofertă — acceptată, ' ‘ 
llielgur. rapid — din partea clubului Italian Knorr Bologna. ‘ ’ 
care a sugerat că. printre motivele achiziției (extrem de costi- ', 
sttoare) s-a aflat șl unul .umanitar". Posibil. Dar reacțiile ', 
comentatorilor au fost unanime, susținînd că adevăratul mo- .. 
tiv — un bluff! — a! legitimării vedetei drogate era goana, cu .. 
orice preț șl cu orice risc, după nume cu rezonantă cit mai . 
am Ticană. oare să aducă cit ma! multi spectatori în tribune. «. 
Or Ray Sugar Richardson corespundea dezideratului... ■ •

Acum, contractul este semnat pentru doi anâ O întrebare e, < > 
Insă, de actualitate: cit va trece pinj cînd clinicile de dezin- •• 
toxlcare îl vor avea din nou client?

• FOTBAL MERIDIANE •
ÎN TURNEUL „Cupa Prietenia" 

pentru jtmâorl ce se desfășoa-. 
ră în orașul polonez Legnica, e- 
citlpa Romărlei a Întrecut cu 
scorul de 2—i formația Cubei. 
Alte rezultate: Bulgaria — Unga
ria 2—0: Cehoslovacia — U.R.S.S.

.2—1; Poior.:a B
rccană 2—

LA ACCRA, în meci contând 
centru preliminariile Campiona
tului Mondial, selecționata Giianei 
a terminat la egalitate (0—0) cu 
formația Liberiei.

R.P.D. Co

TURNEUL internațional 
Porto a fost ciștigat de 
F.c. Porto, care a învins, 
nală, cu scorul de 2—1 (1—1). for
mația braziliană Vasco da Gama.

TURNEUL, de la Los Angeles a 
fost ciștigat de selecționata Gua- 
temalei, care a învins, în finală, 
cu scorul de 3—2 (1—0), echipa 
mexicană Universidad, din Gua
dalajara. In meciul pentru locul 
3, echipa Salvadorului a întrecut, 
cu 1—0 (0—0). formația Irlandei.

IN PARTIDA inaugurală a tvr-

Radu TIMOFTE

de la 
echipa 
In fi-

de la Jakarta, selecționa- «j 
juniori a Australiei a in- 
cu scorul de 1—0 <0—0)
secundă a Indoneziei.

neulud 
ta de 
trecut 
echipa _______ _ - -_____

INTR-UN med amical disputat 
la Alicante (Spania), echipa lo
cală Hercules a întrecut cu 5—4 
(după executarea loviturilor de la 
11 m) formația vest-germană 
Bayer Leverkusen, deținătoarea 
..Cupei U.E.F.A.". La încheierea 
timpului regulamentar de 
scorul a fost egal : 1—1.

MECIUL amical disputat la 
Oslo dm’re selecționatele Nor
vegiei și Bulgariei 4-a înche'at la 
egalitate: 1—1 (1—0).

joc.
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