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ațele tării noastre — multe dintre ele 
aflate intr-un amplu proces de trans
formare, de ridicare la cotele civili

zației urbane 
ictivitate sportivă. Căminele i 
stadioanele lor au devenit tot 
putoare pentru tineretul sătesc 
gește deopotrivă învățătura și 
si sportul, tn „spațiul mioritic“ 
îmbină, in chip fericit, marele 
muncii si creației „Cintarea României1 
atotcuprinzătoarea competiție sportivă 
<ială „Daciada“. manifestări de masă cu emo
ționant caracter patriotic, create din inițiativa 
secretarului general al partidului, tovarășul 
MICOLAE CEAUSESCU. manifestări ce au 
făcut să irumpă din adîncurile spiritului 
popular atitea izvoare proaspete si viguroase 
ale entuziasmului creator, ale talentului și 
inteligentei cu care sînt înzestrați fiii si 
fiicele României socialiste.

în clipele de răgaz, după campaniile agri
cole din cadrul marii bătălii pentru pregă
tirea si stringerea recoltelor, flăcăii și tine- 
’ele fete descind cu elan si bucurie pe sce
nele artei si sportului...

Cit de frumoase 
•erile de alergare, 
fotbal. găzduite de 
•nunale ! Cine n-a < 
le Sus a Moldovei. 
sportivă, etalind tot 
•nai bun satul, are

cunosc o tot mai intensă 
culturale si 
mai neincă- 
care îndră- 

munca. arta 
românesc se 
Festival al 

“ cu 
națio-

si pasionante sînt intre- 
trintă, oină, popice, șah. 
stadioanele sătești si co- 
asistat, de pildă, în Țara 

la o duminică cultural- 
ce are mai frumos și 

ce regreta, tn această

oi

zonă a țării — ca si in multe altele — toat 
drumurile duc — in zilele respective — mai 
intii spre stadion, unde dimineața este con
sacrată întrecerilor sportive și distractive — 
alergări in saci, alergări cu oul in lingur'-. 
cățărări pe prăjină, tras la fringhie, trint 
tir cu aer comprimat sau jocuri de
fotbal, popice etc. După-amiază. cind soa
rele iși mai domolește arșița, flăcăi si fete, 
copii si bătrîni, imbrăcați in costume națio
nale de o neasemuita frumusețe, se prind, 
in sunetul alămurilor, in Hora mare, hora 
noastră strămoșească. Manifestările cultural- 
artistice, cu doine, poezii și dansuri națio
nale. continuă pină seara tirziu, spre bucu
ria întregii suflări a satului.

Dar, de pe meleaguri sătești, au pornit și 
pornesc totodată, pe drumul lung al afir
mării sportive, tineri vinjoși, care aduc fai
mă culorilor românești, cinstire locurilor na
tale, bucurie si mari satisfacții oamenilor 
din rindul cărora s-au ridicat. Așa au fost 
si sînt Ivan Patzaichin, Ștefan Rusu. Nicu 
Vlad, Maricica Puică, performeri intrati deja 
in legendă. Adriana Antonesei, Paula Ivan, 
Corina Peptan si multi alții. Sportivi care 
vin să ilustreze virtuțile tineretului nostru 
sătesc, beneficiar al unor condiții tot mai 
bune de viată, de instruire și afirmare 
plenară.

înflorește satul românesc si, o data cu el, 
sportul..,

Elena DOBINCĂ
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PERFORMANȚE LA
Un bilanț excelent au înre

gistrat reprezentanții României 
la ediția a XlX-a a Campiona
telor Balcanice de sărituri des
fășurată la Ștrandul Tineretu
lui din Capitală. în condiții 
tehnice si organizatorice ire
proșabile. Sportivii noștri au 
urcat de trei ori pe treapta cea 
mai înaltă a podiumului (Lua
na Ciufuligă. Daniela Popa, 
Ion Petrache), tot de atîtea ori 
au ocupat locul secund (Ileana 
Pirjol, Ioana Voicu. Bogdan 
Cibu). iar o dată poziția a 
treia (Florin Avasiloaie). In 
întrecerea pe echipe. România 
a ocupat primul loc. așa cum 
s-a intimplat cu puțină 
vreme în urmă, și la Bal
caniada juniorilor dispu
tată în capitala Iugoslaviei, 
unde săritorii noștri au cîști
gat de patru ori locul 1 (Bog
dan Cibu de două ori. Luana 
Ciufuligă si Ioana Voicu cite 
o dată) si de trei ori locul 2 
(Monica Mate, Ioana Voicu si 
Sorin Baca). Un final de se
zon internațional deosebit de 
fructuos (onorant si pentru 
F.R. Natație) care poate prefa
ța viitoare performante inter
naționale de valoare, chiar la 
nivel european. Desigur, ar fi 
prematur ca pe baza rezulta
telor obținute la Campionatele 
Balcanice desfășurate recent să

NIVEL EUROPEAN
credem că problema î.ialtci 
performante în sărituri este 
rezolvată. Nicidecum. Totuși, 
maniera în care au concurat 
reprezentanții tării noastre si 
virsta lor fragedă (la Balca
niada seniorilor, patru dintre 
săritori ayeau virsta junioratu
lui, iar trei o depășiseră cu 
puțin) ne îndreptățesc să 
afirmăm câ ramura săriturilor 
are perspective de a progresa, 
de a depăși nivelul Campiona
telor Balcanice si de a se 

.afirma pe plan continental, in 
special Ia fete (care, de alt
fel, ne-au adus satisfacții in
tr-un trecut apropiat).

Spunem aceasta deoarece 
sportivele de care am amintit 
(cărora li se pot adăuga Io
nica Tudor, Elisabeta Kopatz 
— participante în afară de 
concurs la Balcaniada senioa
relor. cu punctaje bune — 
precum si alte cîteva elemen
te cu reale perspective) consti
tuie un nucleu cu care se 
poate lucra la un standard de 
înaltă exigentă, de asemenea 
cu încrederea că antrenorii lor 
(Melania Treistaru, Viorica Ke- 
lemen. Dumitru Popoaie. Ga
vrila Rogge s.a.) au capacita-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare- în nan n t-a)

Campionatele Balcanice de handbal pentru tineret

JOCURI SPECTACUKJASE ÎN PRIMA ZI
• Azi, România — Grecia

UN TITLU MONDIAL A... POPOSIT LA MOLID
Pe drumul de urcuș spre 

Cimpulung Moldovenesc, pentru 
concurenții „Raliului Bucovi
nei- sau pentru cicliștii apro
piatului „Tur al României*, 
Molidul e un fel de punct de 
trecere obligatoriu, dar de tre
cere în viteză. Dar reporterul 
e reporter, și el se poate opri 
voit in satul Molid, comuna 
Vama, județul Suceava. Popas 
cu interes nicidecum extraspor- 
tiv, prilejuit de un derby (fără 
exagerare !) de primă divizie. 
O „dispută grozavă", vorba u- 
nui localnic, intre popicăresele 
unei binecunoscute formații din 
Capitală și cele de la Mucava 
Molid, o echipă, iată, sătească, 
cu trei ani de „A" la activ. A

cîștigat sextetul de maestre al 
bucureștencelor, dar, la aceas
tă primă înfrîngere pe propriul 
teren în recentul campionat, și 
mai tinerele jucătoare, și su
porterii lor dir Molid parcă 
au ținut să confirme o deviză 
luată din Hemingway și în
scrisă pe un perete al arenei : 
„Sportul te învață să cîștigi 
cinstit și să pierzi demn". O 
pildă de et'că vie. simplă si cu
rată, pe potriva oamenilor In
cului.

„Fetele noastre au ajuns, prin 
muncă, să se întreacă de la egal 
la egal cu cele mai bune spor
tive din țară. Chiar și talen
tul deosebit al Adrianei Anto
nesei s-a urcat pînă la titlul

de campioană națională și 
mondială de junioare (n.n a- 
nul trecut) prin muncă, foarte 
multă muncă. Aș putea spune 
că, săptămîni în șir, ea și co 
legelc ei de echipă au lucrai 
cite două schimburi pe zi : u- 
nul în fabrică, în atelierele de 
confecționat sau de finisat, al
tul in arena de sport". Sînt 
cuvintele inginerului Virgiliu 
Chelariu, directorul unității sub 
egida căreia activează echipa 
de „A". Denumită astăzi mai 
în consens cu ceea ce produce. 
Fabrica de hirtii tehnice, mu-

George ROTARU

(Continuare in pag 2-3)

BISTRIȚA, 17 (prin telefon).
Tntr-o atmosferă de mare săr
bătoare, miercuri după-amiază 
s-a dat startul ediției jubilia
re — a X-a — a Campionatu
lui Balcanic de handbal rezer
vat echipelor masculine de ti
neret. în Sala Polivalentă din 
localitate, frumos împodobită, 
și-au dat întîlnire tineri hand
baliști din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia, România A 
și B, aceasta din urmă fiind, 
de fapt, reprezentativa de ju
niori a țării noastre (care par
ticipă la competiție în afară 
de concurs). Urînd bun venit 
pe pămîntul românesc și mult 
succes competitorilor, tovarășul 

■ Simion Lupșan, primarul mu
nicipiului Bistrița, a declarat 
deschise întrecerile ediției a 
X-ă a Campionatelor Balcanice.

In primul joc al reuniunii 
s-au intîlnit cele două selec
ționate ale țării noastre. Re
zultat final : 30—24 (12—11) în 
favoarea echipei de tineret. De 
la începutul meciului s-a vă
zut clar că formația de juniori 
nu s-a considerat dinainte în
vinsă, ea conducînd chiar cu 2—0 
în min. 3. echilibrul menținîndu- 
se tot timpul primei reprize. 
La reluare, mai experimentați! • 
handbaliști din echipa de ti
neret au insistat mai mult tn 
fazele de atac, apărarea a fost 
mai fermă și, astfel, diferența 
pe tabela de scor a început să 
se mărească : 16—12 în min. 35, 
21—16 (43). Departe de a fi fost

un meci în familie, partida a 
oferit faze spectaculoase, cu e- 
vidențierea portarilor Cătălin 
Mitrea (formația secundă), Va- 
sile Cocuz și Liviu Ianoș — 
de la tineret. Celelalte evoluții 
ne vor edifica și mai mult a- 
supra adevăratei valori a ce
lor două echipe. Au înscris: 
Bontaș 5, Săftcscu 4, Răduță 4, 
Gal 4, Naghi 3, Akacsos 3 (1 
din 7 m), Ștot 2, Fielk 2, Bur
suc 2 (2), Ene 1, respectiv Sa- 
jenev 8, R. Bota 6 (2), Do- 
brescu 3, Fcrincșan 2, Prisă- 
caru 2, D. Bota 2, Dcdu L 
Au arbitrat foarte bine Jean 
Mateescu și Valter Dăncescu 
(România).

In cea de a doua partidă s-au 
intîlnit echipele Bulgariei și 
Greciei. Rezultat final : 24—17 
(II—6) în favoarea tinerilor 
handbaliști bulgari. A fost un 
meci aprig disputat, început în 
forță de jucătorii eleni, care au 
condus cu 2—0 în min. 4. A- 
poi, după egalitatea de 3—3 (8), 
inițiativa a fost preluată defi
nitiv de jucătorii bulgari. Ei 
au avut în Guino Bogdanov un

Mihail VESA

(Continuare tn pag a 4-a)

„Cupa Voința" la ciclism

0 ETAPĂ

Pentru vdCiinfa tinerilor muncitori bncurc$tcni

LA COMPLEXUL B. T. T. DM PMCLII HERĂSTRĂU
MULTIPLE POSIBILITĂȚI
Peisajul natural cel mai 

atrăgător al Capitalei. oarcul 
Herăstrău. „Stațiunea de odih
nă de la Șosea" — cum am ci
tit intr-un almanah literar re
cent apărut —. are. de cîtiva 
ani, încă un punct de atracție. 
Aici, pe malul dinspre Șo
seaua Nordului. Biroul de Tu
rism pentru Tineret (instituție 
care în acest an își sărbăto
rește două decenii de existen
ță) a creat o adevărată biju
terie destinată recreării tine
rilor muncitori bucureștenl : 
Complexul sportiv de turism 
si agrement „Herăstrău"...

Cei care se plimbă cu băr
cile sau cu vaporașul pe oglin
da de apă a Iacului admiră 
suplețea si forța băieților ‘ și 
fetelor care... conduc cu na
turalețe surfingurile, iar cind 
isi termină promenada traver
sează la „Debarcader", si de

DL A EACE SPORT
aici merg direct la Complexul 
..Herăstrău". S-a intimplat să 
fim si noi acolo în momente! 
cind vreo cîtiva tineri munci
tori de la Electromagnetica 
s-au interesat cum pot obline 
brevetul de practicanti ai wind- 
surfingului. Așa am aflat des
pre existența unor adevărate 
scoli de inițiere în practicarea 
sporturilor nautice, aici, la 
Complexul tineretului. Despre 
această problemă, ca si despre 
organizarea acestei baze de 
agrement, despre posibilitățile 
ce le au tinerii de a-si petrece 
plăcut timpul liber, ne-a vorbit 
șeful complexului. Gheorghe 
Constantin : „Mai intii vreau 
să-i informez pe tinerii bucu- 
reșteni că activitatea la com
plexul nostru se desfășoară 12 
ore fără întrerupere, de la 
ora 8 la 20. posibilitățile de 
agrement fiind multiple. Se

O golă si un wind-surf se

poate juca tenis pe 21 de te
renuri de zgură si unui de 
bitum ; se pot practica sporturi 
nautice, cum ar fi wind-sur- 
fingul si yachtingul. se pot 
face plimbări de agrement cu 
barca. Cursurile de inițiere în 
sporturile nautice se bucură 
de cea mai mare căutare, do-

pregătesc să plece in... larg !
Foto : Eduard ENEA

vadă si faptul că au absolvit, 
pină acum, „școlile" de wind
surfing si yachting peste 400 
si, respectiv, 200 de tineri"... 
Discuția am purtat-o în timp

_____________ Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

DEOSEBIT DE GREA
După o transbo-rdare de 18 

km, în comuna Albești s-a dat 
startul în cea de-a doua etapă 
a „Cupei Voința" la ciclism, 
desfășurată pe ruta Mizil — 
Buzău — Ciuta — Cislău — 
Vălenii de Munte — Ploiești 
(185 km).

Primul punct ..cald" de pe tra
seu, sprintul de la Buzău, care 
i-a revenit lui A. Olarewski 
(Start), urmat de coechipierul 
său Z. Albin și Cr. Ivancu 
(IMGB). După două ore de Ia 
plecare se parcurseseră numai 
72 de kilometri I tn confrunta
rea aspră cu muntele, cicliștii 
nu au avut timp să admire 
frumusețile taberei de sculp
tură de la Măgura cățărarea de 
aici (categoria A) solicitîndu-i 
din plin. Primul a trecut polo
nezul J. Skowranek, urmat de 
M. Orosz (Electromureș Tg. 
Mureș) și L. Kovacs (Voința 
Arad). Pe largile serpentine 
ale 'coborîrii spre Ciuta, mași
nile de caravană au ținut greu 
cadența cu cicliștii care s-au 
grupat în mai multe plutoane,

Hor ați u SIMA

(Continuare tn pag. t—3t



Ieri, la București

AU îmi JUJNW Of TAlERt CELE MAI IMPORTANTE

TRANSFERĂRI

Ieri a început. Ia Poligonul, 
Tunari din Capitală încă u- 
nul dintre evenimen ele ma
jore ale calendarului competi
tions! intern al tirului nostru: 
Campionatele Naționale dc ta
lere Ediția din acest an‘ ca
pătă un, Plus, de interes, căci 
apropia,ții acestei discipline .ați 
posibilitatea de a urmări un 
interesant . duel.,, la .talere , &- 
rtjncat^ dip . turn, cel dintre 
Ioan Toman (medaliat cu 
bronz .la Ultimele, Campionate 
Mondiale de la Suhl, mereu 
unul, dintre performerii califi
cat pină in ultimele etape ale 
marilor competiții internațio
nale) si Atila Ciorba (recent 
eîștigător al ■ Balcaniadei din 
~ ' :u un rezultat de ex- 

talere dobo- 
este egal re- 
dar nu poa- 
atare. tntru- 

’ într-o
mon-

Creta 
cepție 200+ 25 de 
rîte, rezultat care 
cordului mondial, 
te fi omologat ca .. 
Cit nu a fost obținut 
competiție continentală, 
dială sau olimpică). Cum. insă, 
specialiștii de care am amin
tit vor intra de-abia astăzi in 
concurs, să oferim primele a- 
mănunte de Ta proba de ta
lere aruncate din șanț, care a 
început iert

în ' întrecerea seniorilor so 
anunță o luptă foarte echili
brată. de vreme ce. după pri
mele 50 de talere, nu mai Pu
țin de 4 ..vînători" se află la 
egalitate 
lere: R 
ban. T. 
Olimpia) 
la Steaua). Șj senioarele anun
ță un duel echilibrat, prota
goniste fiind Doinita Păun și

Elena Ujcniuc (ambele tot de 
ia Olimpia), care s-au instalat 
in frunte, cu cite 44 de talere 
doborîte din 50. Pe poziția a 
treia, Mihaela Tomitoiu. cu 39 
de talere sparte. La junioare 
conduce Mihaela Tănăsescu 
(Olimpia), 
tă la o 
Carmen 
nul) și 
lega sa 
năsescu.
frunte un 
galitate, alcătuit din C. 
ian (Steaua) și V. Gudas (C.S. 
Baia Mare), care au spart 45 
din cele 50 de talere ale pri
melor două manșe. Ambii sînt 
talonați. la un singur taler, de 
către F. Radu, de a Unirea 
Joița.

Mihaela
.. cu 3? t.d./50. urma- 
diferență de 5 *.d. de 
Butuc (C.S. Teleo-ma- 
la 8 t.d. de către co
de club. Luminița Tă-
Juniorii au și ei in

.dublet" aflat la e-
Sto-

Radu TIMOFTE

spărgînd 48 de ta-
Constantin. FI. Ba-

Vlădoîanu (toți de la 
și V. Antonescu (de

La finele aces’ei săptămini. 
la Piatra Neamț un nou prilej 
pentru 
de a-st 
verifica 
trecere
șura, pe parcursul a mai mul
tor zile, dispute care, nu ne 
îndoim, vor reține atenția iu
bitorilor de sport din localitate. 
Vineri. 19 august, sînt progra
mate probe de dresaj — cali
ficare. cai începători, precum 
și proba de obstacole — cali-

călăreții noștri fruntași 
etala măiestria, de a-și 

pregătirea într-o în- 
oficială. Se vor desfă-

UN TITLU MONDIAL A...
(Urmare din pag. 1)

cava și confecții „Molidul" a 
impus și numele satulu ca... 
marcă înregistrată la Berna 
întrebînd, firesc : în fond, ce 
se fabrică la Molid ?, răspun
sul a necesitat o „scurtă isto
rie". E un drum de mai multe 
zeci de ani, tn majoritate „de
dicați mucavalei", dar cu o 
.perioadă devenită istorică și 
pentru Molidul nostru", in ul
timele două decenii fabrica fă- 
cînd „un fel de salt spre per
formanță", printr-o reprofilare 
industrială. De numai patru 
ani, ea este în țară singurul 
■producător de hîrtii filtrante 
și tehnice, un producător cane 
a „cîștigat cursa" cu... impor
tul. Confecțiile fabricii sînt 
„toată gama" de filtre de aer 
și ulei pentru autoturisme, pre
cum si diferite tipuri de fil
tre industriale, perspectiva vi- 
zlnd asimilarea tehnologiei de 
fabricație a unor hîrtii specia
le pentru alte sectoare ale e- 
conomiei naționale. Și muca
vaua, care, totuși, intră tn de
numirea echipei de popice ?

Am notat cîteva dintre 
mai importante transferări 
tuate în vederea sezonului 
petițional 1983—1989 : Constantin 
Popa (de la I.C.E.D. C.S.Ș. .4 
Bucureștii la Dinamo București, 
Eugen Toader (de la I.C.E.D.) și 
Lucian Vasilică (de la C.S.U. 
Brașov) la .Steaua, Robert Reiscn- 
buchle.- (de la Steaua) la I.C.E.D., 
Gabriela Petre (de la Chimistul 
C.S.Ș. Rimnicu Vîlcea) la Poli
tehnica București. Gabrțela Măr
gineam! (de la Universitatea Cluj- 
Naooca) 1a Mobila Satu 
Antonio Alexe (de la
Farul Constanța) ta 
l.M.P.S. Oradea.

ÎNSCRIERILE PENTRU

cele 
efcc- 
com-

Mare,
C.S.Ș. 1
Dinamo

EDIȚIA

A 40 a A CAMPIONATELOR

NAȚIONALE

Pentru a putea lua- pai le la e- 
d.ția a 40-a a Campionate’-»- Na
ționale oare vor începe <și ta fete

licăre cai începători. Proba de 
obstacole categoria ușoară se va 
derula duminică, iar cea de 
dresai categoria ușoară luni 
dimineața, pentru după-amiază 
fiind programate întreoerilc din 

‘cadrul probei de obstacole ca
tegoria mijlocie. în cadrul con
cursului complet de călărie, 
ziua de duminică, 28 august, 
este rezervată probei de fond, 
iar cea de luni probei de obsta
cole.

POPOSIT LA MOLID
Chiar și „istorii" sportului 

de preferință al localnicilor se 
întrepătrunde cu istoria mai 
veche sau mai nouă a fabricii. 
După cum își amintește actua
lul director al acesteia, la ve
nirea lui, cu 39 de ani în ur
mă, ca stagiar, a găsit... popi
cele în sal. Erau o tradiție. De 
jucat s-a jucat mai intîi pe ni
sip. apoi pe beton, apoi pe bi
tum. Acum, meciurile (și an
trenamentele) echipei de „A" 
se dispută într-o arenă în toa
tă regula („realizată cu mintea 
și mina oamenilor 
că”), avînd 4 piste 
;ă excelentă și o 
care creează... un
echipelor aflate în deplasare, 
dovadă fiind punctajele supe
rioare celor obținute „acasă". 
..tn această asociație sportivă 
sindicală. popicarii au 
cercat și performanta, au 
și aproape de ea", dar, 
necum, fetele au venit

din fabri- 
cu suprafa- 
luminozitate 
avantaj și

în- 
fost 
cum, 

din

(Adriana Antonesei, Corina 
Pazar, Doina Bălan, Daniela 
Ciobotar, Maria Lucutar, Eu
genia Lupașcu, Mariana Sa- 
gliin, Maria Bercea Cristina 
Țebrean și Mihaela Pazar) al
cătuiesc o echipă de localnice, 
născute, crescute și... devenite 
sportive „pe teritoriul comu
nei". Ca atît mai meritorie 
reușita lor, prin care „au fă
cut cunoscută emblema unei a- 
sociații sportive sătești pînă la 
nivel de țară și, într-un fel, 
chiar pc plan internațional". 
Președintele acestei asociații, 
Gheorghe Lungu, o afirmă cu 
îndreptățită mindrie. Și tot el, 
intr-o cunoștință cit se poate 
de exactă (si... în durată) a 
realităților (lucrează Ia Mjlid, 
ca muncitor, de o viață, de 40 
de ani, adică), poate adăuga 
parcă și pentru a prefața un 
viitor reportaj : „In satul nos
tru, mai ales în ultimii ani, 
sportul e în continuă creștere. 
Ca fabrica, despre care veți 
mai auzi, așa cum și despre 
performanțele felelor noastre 
veți mai scrie, de la «-națlona- 
le», de la «europene», de la 
«mondiale»

urmă si le-au luat-o înainte. 
Mai mult, cele 10 jucătoare
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pOX* FARA REPROȘ. La recentul tur- 
rneu final al Campionatelor Naționale 
de box pentru seniori, arbitri’.or-judoeă- 
torl nu li se poate imputa nimic. Atît 
în ring, cit și la mesele de punctaj, 
oficialii ultimului act al campionatelor 
au avut prestații excelente, neputln- 
du-ii-se face nici un reproș. Dacă des
pre Doru Banciu șl Gabriel Danciu — 
ca delegați generali —, Grigore DâncilA, 
Ștefan Muntean, Ion Damian, Gheorghe 
Chivir, Gheorghe Maidan, Radu lor- 
gulescu, Nicu Constantinescu, Jenei 
Vancea, Mitică Ene ca purtători ai 
ecusonului de internațional — știam că 
stat competent! și imparțiali, o surpri
ză plăcută au produs și arbitrii-judecă- 
tori din Constanța, Traian Hareț, Va
lentin Găvan și Toma Matei, care au 
oficiat fără greșeală (P. Iv.).

INOT. CEL MAI EXPERIMENTAT 
dintre toți participanțli la Campionatele 
Balcanice ’ '* "~
movistul 
acum, la 
mele pe 
du-se în ,_______ ... ___  _______
aceasta nu oricum, ci printr-un record 
al competiției (introcînd și sportivi cu 
opt-nouă and mai tineri). O nouă dovadă 
a unul incontestabil talent, prea puțin 
valorificat totuși, din păcate, de-a lun
gul anilor. • O VICTORIE al cărei 
precedent trebuie căutat cu mult timp 
în urmă este aceea obținută la bras, 
procedeul egal cu un „călcii al lui 
AMOe- in natațla noastră. Culmea e că 
prima sosită ta 200 m nu a apărut Ini
tial pe listele de înscrieri și doar puțind

de la București a fost dlna- 
bucureștean Flavius Vișan. Și 
26 de and, el și-a trecut nu- 
tabelul laureaților. impunîn- 
proba de 100 m fluture, iar

au știut frămîntarea Marinei Miclea 
despre ea e vorba — ia aflarea unei 
asemenea vești. ,,Se poate conta pc 
mâne tot repeta ea antrenorilor lo
tului. Aceștia au ...contat pe Marina în 
cele din urmă și, se vede, ny au avut 
ce regreta. • MED ALIA ȚI la J.B. au 
fost reprezentanți ai centrelor din Plo
iești, Baia Mare, București (Dinamo), 
Reșița. Brăila, Sibiu, Brașov. • GOS
PODARII bazinului ,,23 August44 merită o 
notă foarte bună pentru modul cum 
și-au întâmpinat oaspeții, calitatea apei 
fiind unanim apreciată. Dacă și tabela 
de afisaj și-ar fi „făcut datoria44... • UN 
PROGRAM cu conținut variat a fost 
tipărit în bune condiții la I.P. Brașov. 
• ÎN PAUZELE de dinaintea curselor 
de ștafetă au avut loc, în afară de con
curs, cîteva probe ia care au participat 
înotătoare fruntașe. La 100 m liber a 
ctștigat Carmen Georgescu, 59,10, urmată 
de Diana Ureche 59,40 și Corina Du
mitru 1:00,82. Lq 200 liber ordinea a 
fost Carmen Bodiu 2:06,20, Dumitru 
2:07,25, Eniko Palencsar 2:07,46, iar la 
100 fluture — Ureche 1 K>4,59, Dumitru 
1:04,85, Georgescu 1:05,10. (G. R.).

HANDBAL, un foarte cunoscut 
ANTRENOR, ploieșteanul „Tuni" Hoff
man — care în multe ri-rulurl a condus 
și echipe naționale de junioare — se 
ocupă tn timpul liber de sculptură. Și 
o face cu talent, cu mult simț al pro
porțiilor, calități ce l-au fost recunos
cute, nu o dată, de artiști profesioniști. 
Că așa stau lucrurile o dovedește — 
între altele — faptul că multe dintre 
operele sale au fost achiziționate de

t • » """ • t f a^tetg n i tata k

și la oaieți) duminică 2 octom
brie. cluburile și asociațiile spor
tive eu echipe în diviziile A sînt 
obligate să trimită la F.R. Baschet 
formularele de înscriere (corn 
pietate corect la toate rubricile) 
pînă la 1 septembrie. Netrimite- 
rea formularelor (ori necomple- 
tarea tuturor rubricilor) atrage 
sancțiuni care pot merge pînă ]a 
neparticiparea echipei în cauză ia 
campionatul tării. Obligatorie este 
și prezentarea la probele de con
trol, conform datelor și locurilor 
specificate în ultimul buletin In
formativ ai • federației.

PILOTII DE LA
PE PRIMELE

In campionatul

AGRAVAREA SANCȚIUNILOR

PENTRU GREȘELI TEHNICE

în scopud curmării unei racile 
mai vechi în baschetul nostru de 
performanță, s-a stabilit ca, în- 
cepînd din sezonul competiti on al 
1988—1989, actele de indisciplină

- să fie sancționate cu mai mare 
severitate decît pînă acum. Con
cret, sancționarea unui jucător cu 
o greșeală tehnică va fi com
pletată prin penalizarea cu 200 de
lei a clubului la care este legi
timat ; la a doua greșeală, dc 
lingă amenda de 200 de lei, spor
tivul va fi suspendat pe timp de 
două etape ; la a treia greșeală 
urmează amenda de 200 de iei; 
la a patra greșeală, pe lîngă a- 
menda de 200 de lei sportivul va 
fi suspendat pe timp de patru 
etape ș.a.m.d. Aceleași sancțiuni 
vor fi aplicate și conducătorilor 
(antrenorilor) echipelor respective.

Măsura este severă și credem 
că ea va frîna „elanul44 obișnui- 
ț.ilor recalcitranți la deciziile ar
bitrilor. Pe de altă parte, însă, 
este necesar ca arbitrii înșiși să 
abordeze o tinută tehnică și eti
că exemplară, pentru a asigura 
înihree orilor o desfășurare nor
mală. Iar în ipoteza că un arbi
tru mu va justifica încrederea cc 
1 s-a acordat, Colegiul respectiv 
va trebui să intervină cu exi
gență și fermitate.

ULTIMELE COMPETIȚII ALE

SEZONULUI 1987-1988

începute încă de anul trecut 
(prin fazele eliminatorii), Con
cursul Republican al cădeți lor 
(juniori II) și Oriteriwl Speranțe
lor (juniori III) vor încheia șirul 
numeroaselor competiții incluse 
in calendarul F.R. Baschet. Ca- 
deții își vor disputa turneele fi
nale (băieți și fete) la Ploiești, 
între 31 august șl 4 septembrie, 
iar juniorii m vor susține fina
lele (de asemenea băieții și fe
tele) la Deva, între 7 și 11 sep
tembrie.

Rubrica redactata de 
Dumitru STÂNCULESCU

Ediția 1988 a Campionatului 
Republican de dirt-track. re
zervat seniorilor, și-a derulat 
marți după-amiază. ultimele 
secvențe- la Sibiu. în mijlocul 
unui interes sporit, la etapa 
finală (a 5-a) asistînd aproxi
mativ 3 900 de spectatori, re
cord de public pe stadionul 
I.P.A. din localitate, după 
cum sublinia Fănel Frînlu, din 
conducerea secției moto de 
aici. Reuniunea finală a sa
tisfăcut integral așteptările iu
bitorilor sportului cu motor, 
favoritii lor. alergătorii de la 
I.P.A. Sibiu, reușind in am
bițioasa lor tentativă de -a 
cuceri... podiumul campionatu
lui. să-si mențină, deci. locurile 
fruntașe. în pofida asaltului 
dat de principalii lor adver
sari.

Campion pe anul 1988 a de
venit. pe merit. Sorin Gnibu. 
un pilot eu un bogat bagaj de 
cunoștințe, calculat și cu un 
plus de tehnică în luarea star
tului. care la 24 de ani si-a 
înscris în palmares primul ti
tlu la seniori. Dozindu-si bine 
eforturile în primele oatru 
etape, el a luat un avans de 
9 puncte fată de coechipierul 
său Marius Soailă, fostul de
ținător al titlului. Din păcate, 
acesta din urmă a cedat pre
matur lupta pentru întiietate 
și a trebuit, marți, să facă 
eforturi vizibile (și dovada ca
lităților care l-au consacrat) 
pentru a ocupa locul doi în 
clasamentul general.

Despărțiti de mici dif er- n- 
te. la cea de-a treia treaptă a 
podiumului laureatilor au can
didat mai multi concurenți. 
aflați pînă la manșa a zecea 
într-un pasionant... dialog de 
la distantă. în această cursă 
decisivă. cîstig de cauză a 
avut tinărul sibian de 21 de 
ani Dan Bogdan, în 
progres. E] a sosit, la 
celor patru tune, 
bucurestenilor Marian
ghe Si Mircea Agrișan. într-o 
dispută mult gustată de pu
blic. Gu această victorie, ini
mosul antrenor Nicoîae Rîu- 
reanu a dobîndit si el o per
formantă de invidiat. elevii 
săi cucerind astfel toate n e- 
daliile puse în joc.

Cei mai de temut 
ai motocidistilor de 
Sibiu au fost tinerii

evident 
capătul 

înaintea
Ghcor-

PENTRU VACANȚA
'Urmare din pag. D

ce gazda ne plimba prin com
plex. Ne-a surprins curățenia 
exemplară si modul civilizat 
cum sînt folosite toate insiz- 
lațiile sportive, ca si anexele de 
care acestea dispun. La tere
nurile de tenis, cei doi 
structori. foștii tenismeni 
performanță Monica Radu 
Ovidiu Biciușca, ii învățau 
copii tehnica loviturii de dreap
ta, ..priza" rachetei și poziția 
dc așteptare. în timp ce doi 
dintre cei mai buni amenaja- 
tori de terenuri. Constantin 
Solea si Gheorghe Dragos, se 
ambiționau, după propria pc-

• •

instituții de cultură din municipiul 
Ploiești, ele fiind expuse publicai un. Ast
fel, in holul Filarmonicii din Ploiești 
pot fi văzute busturile lui Beethoven, 
Enescu, Liszt, Grieg, Paul Constanti- 
nescu ; în holul Muzeului de biologie 
umană „stau" busturite academicieni
lor c.I. parhon șl Grigore Benetato. 
Fără a mai vorbi despre operele, multe 
la număr, care împodobesc aleile sta
dionului ploieștean de fotbal, cu un 
„Tors", un portar de fotbal un baschet
balist, precum și cu o expresivă figură 
sculptată a Naliei Cotnăneci. Un hobby 
care ii face cinste lui „Turi" Hoffman. 
(I. Gv.).

POLO. DOUĂ SUBLINIERI după tur
neul final al întrecerii celor mai tineri 
jucători, făcute de antrenorul federal 
A. Grințescu. Una se referă la deplina 
sportivitate în care s-a desfășurat faza 
decisivă. In ciuda marilor ambiții ale... 
micilor sportivi (in frunte cu cei de la 
Rapid București șl Vagonul Arad). Cea
laltă vizează buna pregătire efectuată, 
dovedită de absența vreunui restanțier 
la normele de control, cu mențiunea că 
nu puțini ' ....
rezultate 
federație.
(G. R.).

RUGBY, 
dere, că . 
campionat, al cărui start a fost fixat 
la 24 august (seria I), se vor juca — 
in continuare — după un „regulament 
autohton" (cel de amil trecut), deși 
cvasiitotalitatea tehnicienilor — antre
nori, foști internaționali (C. Kramer, 
R. Demian, M. Naca, I. Tuțulănu, P. 
Cosmănescu etc., etc.) — au sperat în 
revenirea la regulamentul internațional, 
ei întîmpinind reale dificultăți în pregă
tirea elevilor lor : într-un fel cînd

au fost aceia oare au obținut 
mult sub baremul cerut de 

Este, intr-adevăr, ceva...

AFLAM, nu fără surprin- 
partidele oficiale din noul
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TINERILOR MUNCITORI

in- 
de 
si 

pe

primare, ca „terenurile să ara
te in fiecare zi astfel ca si cum 
pe ele s-ar juca meciuri 
Cupa Davis". Intrăm în 
ganta sală de gimnastică aero
bică. O sală pe care ar in
vidia-o. mai ales ca dotare, și 
balerinele de la Opera Româ
nă. Aici instructoarea Stela 
Lăutaru lucra cu grupul de 
cursante, astfel incit privi
rea era îneîntată de spectaco
lul de grație ; la malul Iacu
lui instructorul de yachting 
Gheorghe Constantin dădea 
ultimele instrucțiuni cîtprvă 
tineri aflați în preajma ter
minării cursurilor...

Timp de aproape o zi. cit

echipe românești, intr-altuljoacă cu , , _ T.____
cind întîlnesc adversari de peste hotare. 
Cuvintul lor chiar să nu aibă greutate ? 
(D.C.).

SĂRITURI ÎN APĂ. UNA DIN CELE 
DOUA CRAINICE ale Balcaniadei des
fășurate la ștrandul Tineretului a fost 
Cristina Timar-Tomescu, aceeași care, 
cu doi ani In urmă, cucerea titlul bal
canic la platformă. După o pferioadă în 
care a fost nevoită să-și întrerupă pre
gătirile (din motive de sănătate), Cris
tina și-a făcut reintrarea în activitatea 
competițională la „naționale", dar fără 
a atinge încă valoarea care 1-a adus 
consacrarea. Din această cauză nu a 
„prins" Balcaniada în calitate de concu
rentă, dar a ținut să fie totuși pre
zentă, ca prezentatoare a întrecerilor. 
Fosta (sintem convinși, șl viitoarea) in
ternațională și-a făcut datoria cu de
plină competență — era șl firesc, nu ? 
—, cu atît mai mult cu cit de cele mai 
multe ori a fost „asistată" de soțul el, 
de asemenea sportiv de performanță. 
Este vorba despre Răzvan Tomescu, 
component al eehioei de polo C.S.U. 
Construcții T.M.U.C.B. O foarte tînără 
famii’.ie a doi sportivi, care sînt și 
(Cristina la Facultatea de Drept, Răzvan 
la Institutul pentru Educației Fizică și 
Sport) studenți in anul II. • CEALAL
TĂ CRAINICĂ, inginerul chimist Anca 
Făgețean-Mureșan, este șl ea o fostă 
campioană balcanică. In 1975, cind avea 
doar 13 ani, talentata săritoare cîștiga, 
la Salonic, „platforma" în întrecerea... 
senioarelor. Anca nu mai sare de multă 
vreme (un accident a îndepărtat-o pre
matur de bazin), dar pasiunea pentru 
acest sport i-a rămas nealterată, pre
zența ei la concursuri, ca arbitru și 
crainic, fiind consemnată cu regulari
tate. (D. St.).
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Cortina s-a lăsat și peste a 
22-a ediție a tradiționalului 
Turneu Prietenia, rezervat se
lecționatelor de juniori din ță
rile socialiste, competiție care 
a avut loc in perioada 2-12.au- 
gust in . voivodatul Legnica din 
Polonia, la care a fost nrezent 
Si lotul U.E.F.A. '89 al 
României. La capătul unui tur
neu maraton (cu 6 jocuri in 10 
zile), care i-a solicitat din plin 
pe tinerii jucători, echipa țării 
noastre, pregătită de antreno
rul C. Jurcă. a încheiat între
cerea pe locul 7 (cu 5 puncte) 
în clasamentul general, obți- 
nînd următoarele rezultate : 
1—4 cu Polonia 1, 0—,2 eu Bttl- 
garia. 1—0 cu Ungaria și 2—1 
cu Cuba (în : meciurile din 
grupă); 0—1 cu Polonia 11 și 
0—0 cu U.R.S.S. (in partidele 
pentru locurile 5—3). De men
ționat că, in aceste ultime do
uă jocuri, numeroasele ratări 
din situații extrem de favora
bile, mai ales prin Sima, și ra
tarea unui penalty (Enache. min. 
71), în meciul cu U.R.S.S. i-a 
frustrat pe juniorii noștri de o 
poziție superioară. Turneul a 
fost cîștigat de Cehoslovacia. 
Echipa țării noastre a terminat 
întrecerea înaintea Uniunii So
vietice și R.D. Germane tpre-

•- --------------

gătite de foștii iriternațiorz:; 
Matușenko și, respectiv, Vo'gcl. 
care, după spusele Tor, au ur
mat un stagiu oentraiizat de 6 
luni). La care mai puteri 
ga și victoria asupră li 
ocupanta locului II în 
men tul general. Corn; 
echipei noastre a fost 
torte, de * 
Bulgaria) 
U.R.S.S.) 
Ungaria).
nerație sub nivelul anilor tre- 
cuți, handicapată de absența a 
patru titulari: A. Popa și An- 
dronache (accidentați) Rivis și 
Szijj (absenți nemotivăți de la 
această acțiune, fapt pentru 
care forul de specialitate va 
lua drastice măsuri) a resim
țit din plin lipsa COEZÎUNII 
și OMOGENITĂȚII, ceea ce a 
dus la schimbarea formulei de 

la meci. Do 
16 jucători 
(Constantin

_ osci la
la slab (ou Polonia L 
la bine (cu Cuba și 

și foarte
Formată dintr-o ge-

PUȚINE... FLORI!
tori din actualul lot pet aspira 
in viitor să pătrundă in rîn- 
d urile echipelor divizionare. Mă 
refer la S. Mihai. I'aiva, T anca 
si Sima Aceasta, cu condiția ca 
ei să confirme și in continuare, 
muncind fără preget la antre
namente". Este prea pu'Jn.. sâ 
recunoaștem, că dintr-o gene
rație care termină junioratul

§

bine (cu ■Și acum.’ckeva scurte conclu
zii care s-au desprins de la 
Turneul Prietenia. Interes deo
sebit ca preocupare, pregătire 
și prezentare la cel mai înalt 
nivel al competitoarelor. Cu 
excepția Poloniei II și Cubei, 
toate celelalte echipe au 
în. formație, cel puțin c-te 
jucător care activează în 
vizia A • Competiția a

de la meci 
cei 

la -turneu

I DINAMO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

echipă 
altfel, dintre 
folosiți
și Istode — portari ; Bîra. Fa- 
lub, Mustățea, Calofir. Sobius, 
Tanca, Prisăceanu, Cristescu, 
Șumudică, Fulga, S. Mihai. E- 
nache, Sima și Tîrțău — jucă
tori de cîmp). așa cum apre
cia Grigore Sichitiu, se-retar al 
F.R. Fotbal : „Doar 3—4 jucă-

ÎN TURNEUL PORTUGHEZ

avut 
un 

Di- 
fost 

donjinată de un fotbal bazat țe 
for(ă și angajament. . cu jocuri 
foarte, disputate, dar vizibil 
lipsite-de jucători, tehnici, și 
creativi. Excepție au făcut 
Cehoslovacia. Bulgaria și Po
lonia 1 • A impresionat, gaba- 

. ritul jucătorilor, mulți de peste 

. 1,80 m. ceea ce demonstrează 
. că selecția (încă de La I0-.12 

ani) trebuie să țină seama și 
de calitățile fizice.

Tn concluzie, Turneul Prie
tenia a demonstrat că rămine 
una dintre cele mai puternice 
competiții rezervată fotbalului 
juvenil, interesul acordat situ- 
îndu-se la cel mai înalt nivel.

Gheorghe NERTEA

$

s

s

Sîntem în aștepta’.'ea cam
pionatului. Al noului campio
nat: de care se leagă atîtea 
speranțe într-o întrecere de 
caii ate mai bună de o dis
ciplină mai bună (deși destu
le meciuri din această peri
oadă de pregătiri a abundat 
in cartonașe galbene și roșii), 
sperintî legate de un debut 
sub bune auspicii în preli
minariile Campionatul ii Mon
dial și ‘

Totul 
nat, de 
fectuate 
-'indamentul echipelor și Ju- 
■'Vorilor.

Și campionatul Începe peste 
cîteva zile. A fost ei oare 
bine pregătit ? După perioa
da de instruire centralizată, 
aproape în totalit Uea lor, 
antrenorii s-au declarat mul
țumiți de volumul și calitatea 
pregătirilor, dar roadele Ie 
vom vedea pe parcursul În
trecerii. MeciuriZe amicale, 
DE VERIFICARE ȘI OMO
GENIZARE, au arătat insă 
destule minusuri, chiar daca 
în această perioadă echipele 
nu puteau fi în formă ma
ximă. A mai lăsat de dorit 
și comportarea disciplinară 
~a unor jucători duritățile u- 
norn, gesturile nesportive ale 
altora, ca să nu mai spunem 
că persistă prostul obicei al 
unora de a degaja, ostenta
tiv, balonul după fluierul ar
bitrului, abatere pentru care, 
în meciurile internaționale, 
cel în cauză e eliminat fără 
ezitare.

Nu vom fa?e un can, dar 
tinuta unor jucători lasă de 
dorit, cu un jambie^ ridicat, 
cu altul lăsat, sau netunsi de 
luni de zile. La Cupa Vic
toria. recent disputată în Ca
pitală jucătorii de la F.C.M. 
Brasov au lăsat o proastă im
presie din acest punct de ve-

atîtea de învățat la capitolul 
fotbal), patru,, ca să dăm 
doar cîteva exemple, s-ai c- 
vidențiat prin... codițele pe

in capele europene, 
depinde de campio- 
hivelul pregătirilor e- 
și de comportarea și

care le poartă și pe care și Ș 
le mîngîiau după ce ternii- 5; 
nau o fază. Ce vor ei ? Să-1 5 
imite pe Gullit ? Poate, dar ar § 
ti bine dacă l-ar copia, măi Ș 
car pe jumătate și la joc. 
Gullit și. in part î, Rijkaard, 
st.: j.ucâ’.ori de culoare ou
obiceiurile lor. Dar, cum 
ml-am dat seama și ieri, re- 
vâzînd fotografia campionilor 
euron-ni. cu o ținută deeentâ. 
Si e vorba de jucători > de r 
nume, ca Van Hasten, B. 
Koeman, Wouters, Bosman.

I
--------$ 

De altfel, ca să nu fim eti- § 
chetați ea... retrograzi, 
Euro »83 ne-a arătat că s-a 
dus moda Jucătorilor cu ple-’ 
te, care s-au convins proba
bil că nu e bine, nici igie
nic nici sănătos, să joci cu 
claia de păr pe un soare to
rid. pe o căldură cum a' fost 
sîmbâtă și duminică la Bucu
rești, cînd urmăream meciu
rile. din Cupa Victoria de 
pildă.

Și tot vorbind de... lucruri $

ca... tot §

$

mărunte, să le amintim echi- § 
pelor. cluburilor șl antrenori- îg 
lor de obligația (încă ne.'eș- 
peetată) de a trimite în te- 

pe; Ș__ .ren jucători cu numere , 
tricouri de la 1 Ia 11 și nu1 Ș 
flecare să ia numărul cafe-'i § 
place, văzînd atacant cil nu- § 
mărul 4, fundaș cu numărul § 
9 sau titular cu numărul.. 12. § 
Zic ei că derutează astfel ad- § 
versarul, uitînd însă un lu- ș 
eru, că nu numărul derutea- § 
ză cel mai mult, cl jocul, iar § 
în CC.ZU1 nnnro innni erect 
derutează

Peste 
campionatul, 
cum se cuvine, din toate pur.':- S 
tele de vedere, î 
virimentuluî atit de așteptat.

Constantin ALEXE

unora jocul prost § 
propria eahipă.

cîteva zile începe § 
Să-1 pregătim § 

n toat3 pune- 
în ldeea re- 
de aștepta'..

dere. V. Ștefan. Bucur, tî- 
§ nărui Selimeși (care mai ar?

10 AUGUST... După turneul din 
Belgia (9 meciuri fără înfrângere, 
cu momentul de vîrf la Anvers), 
urmat de cele două meciuri din 
Bulgaria, cu echipa de .,cădeți'*, 
și de „Cupa Dinamo", in două 
zile succesive, debut în Portuga
lia, intr-un nou turneu amical. 
Adversar : 
un fel 
echipă 
ligă, 
rapidă 
Carlos 
Sporting’, Basaula (Zair) și Bobo 
(G uineea). A tm o sferă sud -ameri
cană, meci de mare angajament. 
2—1 pentru Estrella, cu două go
luri din faze fixe, marcate de 
Duilio (1,91 m) în min. 9 și 44, 
primul determinant pentru aspec
tul tactic al jocului, care a în
lesnit contraatacurile portugheze 
conduse de Vet’.nha. După pauză, 
insistentă dominare dinamovistă, 
cu gol din Denalty (min. 71, 
Lupu) și o uriașă ratare Mateuț 
(min. 81) De menționat 
capul orei de start 7 . 
Bucureștiului), valabili, de altfel, 
pentru toate echipele românești 
în Portugalia... Dinamo a început 
meciul cu : Stelea — Viscreanu, 
Andonc, Rodnic, Varga — Sabău, 
Mateuț, Mihăescu, Lupu — Vaiș- 
eovici, Camătaru.

12 AUGUST... Al doilea meci, 
la Portimac (extremul sud al 
Portugaliei)cu Pbrtlmonenșe, e* 
chipă de mijloc din prima Hgă 

. Joc bun al Iul Dina- 
clasă peste mecduâ de 

debut. 1—0 prin golul M Mateuț 
(min. 12), voieu la ceutrarea lui 
Sabău. Scor nesemnificativ față 
de ratări. Penalty neacordat la

Estrella de Amadora, 
de G iul ești al Lisabonei, 
nou promovată în prima 
întărită prin transferarea 

a doi brazilieni, Ludz 
și Duâîio, nlt-imul de ia

I portugheză, 
mo, cu o <

I

handi-
(23,30 ora

AIIONAIL Alt ATLETISMULUI
Lr națto- 
pr desfă- 
K urmă- 
If.r.a.", 
Lgust) • 
b ale ju- 
07 și 18 
fele corn- 
IRepubli- 
niori și 

septem- 
Ipublican

de maraton, seniori și tineret, 
bărbați și femei, la București 
(22 septembrie) • Campionatul 
Republican de marș șosea, 10 km 
junioare și 20 km juniori, la Si
biu (1 octombrie) • Campionatul 
Republican de maraton redus (20 
km), juniori șl junioare, la Si
biu (2 octombrie) • Campionatul 
Republican de alergare șosea 13 
km, senioare și tineret femei, la 
Sibiu (9 octombrie).

INTA“ LA CICLISM 
n
alergă- 
acalmia 

pentare, 
[alăturat 
penii de 
igat Cr.

de Ov. 
u) și M.

un ju
pi etapă, 
letrecute 
kiculară, 
lai găsit 
nasc-anu, 
1 Â. O- 
btapei a 
[ (Start),

2. M. Romașcanu (Dinamo), a- 
celași timp, 3. C. Dumitrache- 
Ologu (Metalul Plopeni), la 5 
secunde, 4. M. Țîrlea, Z. Albin_, 
G. Olteanu. toți la 1 minut și 
16 secunde. Purtătorul tricoului 
galben continuă să fie polone
zul K. Wiatr.

Astăzi au loc două etape : di
mineața, cu startul la ora 9,00, 
se va desfășura cea de-a treia 
secvență a acestei curse, proba 
de contratimp individual, 3 km, 
în pantă, la Boldești-Scăieni, 
iar după-amiază — start la ora 
17,00, pe un circuit în centrul 
Ploieștiului (32 ture X 1,6 km, 
cu sprint final la fiecare două 
ture) —se va derula etapa a 
patra.

faultul asupra ltd Lupescu (min. 
26). Echipă tip. cu Lup j seu în 
locui lui Mihăescu. Au mai jucat 
Orac, Timiș, Dochia. Orac a re
cidivat în traumatismul mai 
vechi, duipă 13 minute de joc. La 
portughezi, brazilienii Major, Ni- 
valdo, Pires, plus Soerensen (de 
Ia Ajax) și un olandez mai pu
țin cunoscut : Floris.

14 AUGUST, al treilea joc în
Portugalia, primul Iu turneul or
ganizat de Vitoria Setubal, la Se- 
tuibal. „Sorțîi" oferă Viteriei e- 
chipa mal puțin cotată (W.A.C. 
Casablanca). Adversar pentru Di
namo : Universidad Mexico, con
dusă de fostul antrenor al echi
pei naționale a Mexicului, Bora 
Milutinovid. La mexicani, trei 
jucători uruguayenl (Acevedo, Sa
lazar și Navarro, primii doi titu
lari în Mexic ’86) și un jucător 
din Peru (Zavala). 2—0 pentru U- 
niversidad, prin golurile marcate 
de Navarro (ambele din corner — 
aceleași faze fixe). Bora MiluiH- 
novici, după mecd : „Am scăpat 
ca prin minune. Pentru noi, re
zultatul _ ’ " “
Rezultat influențat de uriașa ra
tare a lui Vaișcovlci (mim. 30, 
de la șase metri, și de penalty- 
ul clar asupra aceluiași vaișeo- 
vici, min. 36). In min. 58, la 
primul gol, dubios, dar greu de 
apreciat, Vaișcovlci protestează și 
este eliminat. Se joacă in 10, 
timp de 32 de minute, în jumă
tatea mexicanilor. Ratare Rednic. 
de la 7 metri, dună care vine al 
doilea gol corner (rr.in. 61). 
Mireea Lucesou, după Joc : ,Am 
fi putut cîștig» lejer, dar am 
pierdut în fața unei echipe infe
rioare primelor două*.

15 AUGUST, la 22 de ore după 
meciul cu Universidad : 5—0 cu 
W.A.C. Casablanca, echipă care 
pierduse cu 3—0 meciul cu Vito
ria. Cămătaru, care continuă să 
aibă o firmă mare In Portugalia, 
a reușit să marcheze trei goluri 
fiind aplaudat la scenă deschisă. 
Celelalte două, Aridone, din cen
trare Viscreanu, șl Redndc, 
pasă... Andone.

tn finala mare : Vitoria — 
versidad 3—1.

1. Un turneu foarte util în.tr-un 
moment în care echipa începuse 
să simtă briza ...invincibilității.

2. Fotbalul portughez, un teși 
important pentru orice echipă eu
ropeană. (Campionatul portughez 
este considerat acum „micul cam
pionat italian" față de masivul 
import brazilian).

3. Regretabilă și condamnabilă 
nervozitatea unor jucători ca 
Mateuț (in primul meci) șl 
Vaișcovlci. ambii eliminați pentru 
proteste. Este adevărat, în toate 
partidele au oficiat arbitri por
tughezi. dar acesta nu este deloc 
un argument.

4. Remarcabilă condiția fizică a 
echipe! Dinamo, mereu mai bună 
după paiuză.

5. Rămîn de rezolvat problema 
apărării la fazele fixe, care â 
cedat ușor în fața a doi jucători 
sud-americanl, șl a găsirii unui 
ritm omogen între rapida lînle 
de mijloc șl jocul mai curînd po
zițional al vîrfurilor.

6. De notat ascensiunea foarte 
tinerilor Timiș șl B. Bucur.

este o mare surpriză*.

d*i*n

Und-

loan CHIRILĂ

DUMINICA - START ÎN DIVIZIA A
Sezonul competițional intern debutează duminică 21 augrust, cînd 

sînt programate partidele primei etape a Diviziei A. Toate meciurile 
vor începe la ora 18.

MECIURI
U.T. ARAD — STEAUA 0—2 

(0—1). Peste 10 000 de sDectatori 
au asistat la un joc frumos. Go
lurile au fost realizate de Stan 
(min. 25) șl Balint (min. 55). 
Steaua a folosit formația Lung
— Iovan, Cireașă, Bolodedîci, Un- 
gureanu — Stan, Hagi, Rotariu
— Lăcătuș, Pena, Dumitrescu. Au

AMICALE
mai jucat : Liliac, Balint, Las- 
conl, Măstăcan, Cojocaru, Buna- 
ciu. (O. Berbecaru, coresp.).

FLACĂRA MORENI — META
LUL MIJA 4—1 (1—1). Autorii
golurilor : Beldie (min. 43), Lala 
(min. 47 și 55) și Nistor (min. 
68). respectiv Iotoță (min. 26). 
(Gh. Ilinca — coresp.).

SLAVIA SOFIA
Marți 

..Vasil 
Bulgariei, s-a ... 
manșă din finala Cupei Bal
canice intereluburi dintre Sla
via Sofia si F.C. Argeș Pitești. 
Echipa bulgară a obținut vic
toria 
5—1.
vom 
cînd. 
ta la ___ _ .
tida revanșă din această fi-- 
nală.

seara.
Levski"

FC. ARGEȘ 5-1
pe stadionul 
din capitala 

disputai prima

cu categoricul scor de 
După înapoierea echipei, 
reveni cu amănunte, 
probabil, vom afla si cla
care se va disputa i:r>r-

PHOGISAMIIt TURULUI CAMP1OAIATULUI DIVIZIEI
ETAPA 1 (4 septembrie)

Victoria C.F.d. Tecuci — Pro
letarul Bacău, MECON Mun. Gh. 
Gheorghiu-Dej — Textila Bu- 
huși, Petrolul Moinești — Știința 
NAVROM Galați, Inter Vaslui — 
Mecanica Vashud, Gloria C.F.R. 
Galați — Steaua Mecanica Huși, 
Partizanul Bacău — Unirea Ne
grești, Mecano Sport Galați — 
C.S.M. Borzeștd, Minerul Comă- 
nești — Șantierul Naval Galați.-
ETAPA A Il-a (11 septembrie)

C.S.M. — Victoria C.F.R.. Tex
tila — Mecano Sport.- Unirea — 
MECON, Steaua Mecanica — 
Partizanul. Mecanica Vaslui — 
Gloria C.F.R., S.N. Galați — In
ter, Știința NAVROM — Minerul. 
Proletarul — Petrolul.
ETAPA A III-a (18 septembrie)

MECON — Steaua 
Textila — Unirea. 
C.S.M., Minerul — Proletarul. In
ter — Știința NĂVROM. Gloria 
C.F.R. — S.N. Galați. Partizanul
— Mecanica Vaslui, Mecano Sport
— Victoria C.F.R.
ETAPA A IV-a (25 septembrie)

C.S.M. — Minerul, Victoria 
C.F.R. — Petrolul Unirea — Me
cano Sport, Steaua Mecanica — 
Textila. Mecanica Vaslui — ME
CON, S.N. Galați — Partizanul, 
Știința NAVROM - Gloria C.F.R. 
Proletarul — Inter

ETAPA A v-a (2 octombrie)
MECON — S.N. Galați, Proleta

rii — Mecanica Vaslui, Unirea
— Steaua Mecanica, Minerul — 
Victoria C.F.R., Inter — C.SJd., 
Gloria C.F.R. — Proletarul, Parti
zanul — știința NAVROM, Meca
no Spot — Petrolul.

Mecanica, 
Petrolul — 

Proletar 
Știința NĂVROM.
- S.N. Galați. Pari

ADMINISTRAȚIA DE
1938 

juca

SERIA A lla

ETAPA A Vl-a — intermediară 
(6 octombrie)

C.S.M. Gloria C.F.R., Victoria 
C.F.R. — Inter, Petrolul _  Mine
rul, Steaua Mecanica — Mecano 
Sport, Mecanica vaslui *— Unirea, 
S.N. Galați — Textila, ’ Știința 
NAVROM — MECON, Proletarul 
— Partizanul.
ETAPA A vn-a (• octombrie)
MECON — Proletarul, Textila — 

Știința NAVROM, Unirea — S.N. 
Galați, Steaua Mecanica — Meca
nica Vaslui, Inter — Petrolul, 
Gloria C.F.R. — Victoria C.F.R., 
Partizanul — C.SAL, Mecano 
Sport — Minerul.
ETAPA a VUI-a (16 octombrie)

C.S.M. - MECON. Victoria 
C.F.R. — Partizanul, Petrolul — 
Gloria C.F.R., Minerul — Inter, 
Mecanica vaslui — Mecano Sport, 
S.N. Galați — Steaua Mecanica, 
Știința NAVROM — Unirea. Pro
letarul — Textila.
ETAPA A IX-a (23 octombrie)
Textila .

Victoria C.F.R., Unirea — Prole
tarul, Steaua Mecanica — Știința 
NAVROM, Mecanica Vaslui — 
S.N. Galați. Gloria C.F.R. — Mi
nerul, Partizanul — Petrolul, Me
cano Snort — Inter.

ETAPA A X-a (30 octombrie)
Victoria C.F.R. — Textila, 

C.S.M. — Unirea Petrolul — ME
CON, Mineral — Partizanul, In-

— C.S.M.,

STAT

MECON

C EDIȚIA 1988-1989
ter — Gloria C.F.R., S.N. Galați
— Mecano Sport, Știința NA- 
VROM — Mecanica Vaslui, Prole
tarul — Steaua Mecanica.
ETAPA A Xl-a (S noiembrie)
MECON — Mtoertd, Textila — 

Petrolul, Unirea — Victoria 
C.F.R., Steaua Mecanica — C.S.M., 
Mecanica Vaslui — Proletarul, 
S.N. Galați — Știința NĂVROM, 
Partizanul — Inter, Mecano Sport
— Gloria C.FJl.
ETAPA A XH-a (13 noiembrie)
C.S.M. — Mecanica vaslui, Vic

toria C.F.R. — Steaua Mecanica, 
Petrolul — Unirea, Minerul — 
Textila, Inter — MECON, Gloria 
C.F.R. — Partizanul, Știința NA- 
vrom — Mecano Sport, proteta- 
rul — S.N. Galați.
ETAPA A Xril-a (M noiembrie)

MECON — Gloria C.F.R„ Texti
la — Inter, Unirea -r Minoruil, 
Steaua Mecanica — Petrolul, Me
canica Vaslui — Victoria C.F.R., 
S.N. Galați — C.S.M., Știința
NAVROM — Proletarul, Mecano 
Sport — Partizanul.
ETAPA A xrv-a (27 noiembrie)

C.S.M. — Știința NAVROM. 
Victoria C.F.R. — S.N. Gadați, Pe
trolul — Mecanica Vaslui, Mine
rul — Steaua Mecanica, Inter — 
Unirea, Gloria C.F.R. — Textila. 
Partizanul — MECON, Mee-ano 
Sport — proletarul.
ETAPA A XV-a (4 decembrie)
MECON — Mecano Sport, Tex

tila — Partizanul, Unirea — Glo
ria C.F.R., Steaua Mecanica — 
Inter, Mecanica Vaslui — Mine
rul. S.N. Galați — Petroăul, Ști
ința NAVROM — Victoria C.F.R., 
Proletarul — C.S.M.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Astăzi, joi, 18 august 

este ULTIMA ZI pentru a vă 
numerele favorite ia tragerea o- 
bișmu-ită LOTO de mîine, vineri, 
19 august. Nu uitați că mai multe 
bilete cumpărate înseamnă și mai 
multe șanse de cîștig 1
• Așa cum am mai anunțat, 

..capul de afiș** al acestei săp- 
tămini îl constituie, totuși, TRA
GEREA MULTIPLĂ LOTO pro
gramată să aibă loc duminică, 
21 august 1OS8. Avantajele deose
bite ale acestei trageri constau 
nu numai în larga șl variata 
gamă a câștigurilor (autoturisme, 
excursii peste hotare și . impor
tante sume de banii), ci și în a- 
trăcțivitatea formulei tehnice.

că. de fapt avînd în
72 de numere extra-

Menționăm 
vedere cele _ . . _ .
se. avem de-a face cu 4 trageri 
obișnuite Intr-una 
ce înseamnă că, 
bilete în valoare 
orice jucător își ..___ ____
accesul la toate cele 8 extrageri 
și. imolicit, la întreaga paletă de 
cîștigurf. Ultima zi de participare 
este sîmbătă, 20 august 1 Penitru 
a evita, însă, aglomerația din ui
ta,mele zile, este recomandabil a 
vă exprima opțiunile cît mai din 
vreme !
• ÎN ATENTIA PARTICIPAN- 

ȚILOR LA PRONOSPORT! Avînd 
în vedere că partidele de fotbal 
din prima etapă a Diviziei A se

singură, ceea 
participînd cu 
de 23 de lei, 
poate asigura

dispută duminică, 21 august. UL
TIMA ZI de depunere a buletine
lor la concursul respectiv va fi 
SIMBĂTA. 20 august a.c.

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES 

DIN 17 AUGUST
EXTRAGEREA 

36 6 29.
EXTRAGEREA

45 32 7 28 12.
FOND TOTAL

GURI : 531.130 lei. din 
35,344 lei. report la . catego
ria 1.

NUMERELE 
TRAGEREA

I

A

1988
22 10 9

Il-a : ii

DE CÎqTI-
care



Luptătorii dc „liberei’-la ultimul turneu de verificare

CLAUDIU TĂMĂDUIANU-DIN NOU PE LOCUL I
Duminică. în localitatea po

loneză Poznan *-au încheiat 
întrecerile unui turneu 'nter- 
national de lupte libere. la 
care au participat si sase spor
tivi români : Dumitra Dri- 
ghicî (48 kg) Dorinei Bîrea 
(52 kg). Cătălin Băjenaru (82 
kg). Claudiu Tămăduianu (74 
kg), Gheorghe Mita (82 kg) si 
Vasile Pușcașii (100 kg). La 
întoarcerea delegației ooa’.re 
tn tară am cerut informații 
antrenorului emerit Mieolae 
Pavel, care i-a tnaotit pe lup
tători Ia competiție.

— Ce nivel valoric a ave» 
concursul 7

— Au fost prezent: 186 -rj»- 
curenti din 12 țări- multi ite- 
tre luptători avtad ta palma
resul lor medalii ia tair.Je 
oompetitii internatioaate. A 
fost un turneu înscris ta ca
lendarul international «I
F.I.L.A. la categoria A.

si C.M. Succesul de la Pozuan 
este cel de-al patrulea de acest 
gen pe care l-a realizat Tă- 
mâduianu. El s-a mai clasat 
Pe primul loc si în turneele 
din Turcia, Iugoslavia și Româ
nia. confirm în du-si astfel va
loarea ». deci, posibilitățile de 
a obține un loc pe podium si 
la Jocurile Olimpice: D. Dră- 
ghici flop 5). D. Birta (loc 6) 
ri Gh. Mita nu aa dat satis
facție.

Vasile Poșeaso. sportiv in 
care ne puneam speranțe, do
pa o primă victorie s-a acci
dentat (entorsă la genunchi) *i 
n-a mai Putut continua con
cursul. Oricum, sintem burj- 
rori că ei este rtnxriV ta- 
tr-un teop testai de acari.

Dea. cei doi. TimAAuivm ai 
Puscasu. aLri dresă «intre «*-

ta acest sistări î
— Evoluțiile tar au fost <- 

ferite, dar si edificatoare aec.- 
tru noi. acum, turneul te la 
Poznan fiind ultimul eooeart 
de verificare înaintea sarti 
competiții din luna seotenthric- 
în primul rând. doresc iă te
rnare forma constant bună in 
care se prezintă in ultissa 
vreme Claudia Tămăduiaaa. ta 
Poznan Tămăduianu a luptat 
eu multă siguranță, a cfetgat 
patru meciuri, printre învinșii 
săi numărindu-se si țarcul 
Fevzi Seker. medaliat ta CE.

fri ka E ri-a ooefiasMe bc- 
■M.-icle te a re sxrerae ta 
ance «ere tuu-oeu inneraatta- 
aaă De aJttei. teri tataoe. «*- 
atna a reoss at at sSmor 
sa Meat 2 te Caeaoteaatrie Es- 
rorieae de aeataei riteareat ta. 
de te W1-rNcrter D* *•«■*-

teeaas»otae Ca Txca ta- 
■oote—ta k te—j—>» ?—*— 
ta ata fi «aci aftâtae
rev.fi cir-. : Casoâaeateie Ea-

0—25 a-ue-sX Soertex să
evotoeae bine ai acota

MN> TBAMCĂ

BALCANIADA SĂRITORILOR
(Urmare din pag. I)

tea profesională de a-si "ii: ca 
elevele oină spre virf X ierar
hiei europene- Afirmația eKS 
valabilă ri pentra băieți, dar 
in mai mică măsură deoarece 
seria săriturilor lor libere an 
este competitivi pe plan in
ternational : doar atunci dnd 
vor fi abordate salturile re 
coeficienți de dtfîctatate rita- 
cati se va putea vorbi ferire 
w»... salt valoric raoL

De fapt, si pentru bătete ri 
Pentru fete se pun Aera ae*- 
bleme de importanță majoră, a 
căror rezolvare coactitate • 
condiție esențială pentru arc» 
srestd săriturilor din tara 
noastră. Ne referim, de t-SCta 
olu (si nu fared arest lacre

pentru prima «ta'ăl a sc-â 
pe uscat. Este adevfcac ut la 
9teaaM Tteeretatat ta» te-

eata dl ritafltariM taritatatafi de

4-

CARNET EXTERN

VÎRSTA PERFORMANTEI
Se efirmi ți te accepți că. ta «pace aadcrW. ednearia 

fizică ti sportul reprezintă unul tae tecte-e oare meMted 
rational. după criterii bine tatermeeate Me dadris. «taef 
de trai, ambiție etej. svwt-n miei tetaMMri». 
micsorindse-le efectele ri eeoerite w Setae taeeertec. Ra
clași® pe cel psiMc. Z ri taritatatataf li tartari» efrarite 
eu excepțiile nme ai «arifireae reporia (MtaUriritaL Iuta, 
patinaj artistic), cete «si tanfic ductaCee ca nun:, de te 
an timp. Un eionras _ssolf- al campumiior iu ritae. ue- 
presionanți ta o virilă ta cere, tttiniati. ar fi fo& «aeaCto 
plasați*. dnd ne referim, buncoart, ta fetaut că --siSrvv 
Pietro Menneu. 3t de ani impUuiti te 2* iunie, triie^e 
febra pregătirilor celui de-al cincilea rîe-t te JjO- nmind 
ti devină (dacă oa devenii primul im tutor dta iriorie tu 
atitea participări (debutul lui olimpic t-e protfus ta m. 
la Munchen), atunci e de ințelet ci putem acrie. țări 
teama de a fi contrazici, că performanta a fncetta sd «nta 
aibă viritd.

tn aceeifi idee, putem recuroe ta alte citeau exempufi- 
eiri. ri md cuoettive. De Pildă, eilăreeta iaponezi Ktkvb» 
Inoue ri-a dobindit. recent, dreptul de a fi prezentă ie 
Olimpiadă terminind a doua ta eoueurtul de le'.ectie dea- 
firurat te Tokio. E< tri va sărbători evriaă cea de-a O-a 
anivertare. Ceva mai tinăr. cu 3 esi. e Juuufi.de nsere* 
numit Pau> glvrtr&m. cure eu enăne. pe -tastele de ead 
ale J.O„ culorile Danemarcei, dnpd ce a mod fdeta-p de 
4 ori, cițtigind tot atitea medu&i de «v u yxchtzs-. Pa-e 
o poveste, dar nu e: Kluetrăm a intrat iu pose fie eeM 
dinții titlu olimpic la Londra, ta— IM ! La a MM. atacă, 
la care majoritatea concurentilor de la 1JO. MS «rid 
măcar nu se născuseră ! Cariera mariupnbsi Iaurt al 
cărui partener de cursă va fi. la J.O.. fiica ta. Trine, jfua 
trează in modul cel mai logic si mai eoaninadtov oMiria 
nea că performanta n-are virsti. Cu 
asupra căreia insistă (intr-un proaspăt 
Elvstrdm : „Indisponibilitatea lui Tring ___
traditional al Trinei) mi-a sugerat că as putea să mai 
încerc o dată. Cind am spus-o, cei mai multi au ris. Duci ♦ 
ce m-au văzut însă concurînd. au lăsat-o mai moale, de ♦ 
parcă mi-ar fi făcut o favoare adresată nu mie. cit ani- Ț 
lor pe care-i am. Abia după ce ambarcațiunea noastră a 4 
clsfigat, ba încă net. selecția pentru J.O.. au deschis ure- ♦ 
chile. Ce le-am zis ? Le-am explicat că ne toată durata ♦ 
absenței de la Olimpiadă (n.n. după Roma 1960) am dus t 
o piață sportivă eremnlară. Nici n-am băut nici n-am I 
fumat. Nti m-am îngrășat. în ultimele două decenii, nici 4- 
măcar un gram, comvortindu-mă cu chibzuință tn toate ♦ 
impreiurările. Asta ar fi. Intr-un cuvînt, secretul meu". Ț

Performanța n-are virstă. de acord. Dar ea trebuie să Ț 
■esnecte.- sine oua non. rigorile mărturisite de Elvstrdm. ♦

o condiție insă. 
interviu) isrsri 
(n.n. coechipierul

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

♦

♦

♦
-

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦ 
♦

♦ r ♦ 44-4 4 4-4- 4- 4 4 4-4-4-44 ♦ ♦ ♦ 4 4 ♦

ACTUALITATEA
• După 10 runde în ..Memo

rialul Akiba Rubinstein1’, de la 
Poiianita Zdroj. în fruntea 
clasamentului se află maestrul 
sovietic A. Goldin, cu 7.5 p, 
urmat de compatriotul său Cer- 
nin. 8.5 p (1). Rezultate din 
runda a 10-a : Goldin — Cer
ni n remiză : Bronstein — Iaș- 
nikovski 0—1 : Levitt — Mat- 
lak remiză : Drasko — A. Pe
trosian remiză ; Borges — 
Bo rk rrski 1—0.
• In runda a 15-a a cam

pionatului U.R.S.S. de la Mos-

PE EȘICHIER
cova. Karpov a remizat eu 
Vaganian. egalitatea fiind con
semnată si în partidele Kas
parov — Halifman, Malaniuk 
— Smîslov. Haritonov — So
kolov. Smirin — Ivanciuk. în 
clasament pe primul loc se 
află Karpov, cu 10 p. urmat 
de Kasparov 9,5 p (1). Salov 
9 p (2). lusupov si Einhorn 8 
p (1). Bellavski 7,5 p (2). Ivan
ciuk 7,3 p (1) etc. Pînă la 
încheierea turneului au mai 
rămas de disputat două runde.

La zi ----------

PROMISIUNI

miwit awHSHi uituci
se indreamâ 

irae Eriixt M>re linia de to* 
«are. safe este OlrspiAda de 
ine rt-oare. Pisă etapei, to- 
k&. ti fBforrdarai de eoacurKxn

LBHW^aaae» H eadrul
Fjeei.'x. 0re excaaâx ieri. 
htx 1 «mat Jae. la Xart 
—1 mi~ «.V'-eL'Lk^aBBe*. tar
aruiae. la BrxxeGeai te o dea- 
Saun ..Mmir b’W Iw rae
IMHDxmr*. A3)e caeapecitB eor
ww joc la Ber^a 0 aasraK). 
SvcrToaeâ-o acuBssQ. laoek—

SENIORI
.joA aMvirie* la 3Bod d-x ce^e 
teri taxme tascamencwe C 25 

ta medenC tetei de te bazi- 
nri OCtaMM da SUria. ere* 
anmtaă u a-nena jacă «fa.orită 
■srnsr ie* "ane de m-
tatar a CMS. dan taraf ~a te.

Sa Cretaoe vriată usd pără-
Maa ucBMfM naciittonale 
te alese mnd uerfntsaesl itan-

aei locxtreure * an-

tartev — enriM — ai teribetad 
an aetaarx.

HANDBAL
rV-nr! fcs pep I)

ar exrefeet țî ari eivufat 
cer*. De «nmțăTnat (din 
‘isțta Grecăete eficacattaea

tai Nikaa Cr«wilrax (12 co
tarii. Au înscris : S i mu rgiev 8. 
Tigriinv S, Malimirev 4, Pa- 
—v X M-riev X Nodîn-v 1. 

ttam IX țitas X Trâadafi-

A■ cnadaa faarte bine Al Lseg 
« M ST tenii (Rretă-ua*.

CU—*, te sraătal a ta de mi
crite deo-eba de edulabrate.
dar ca o victorie obțin tai pe 
merit de reprezentativa -pu
rilor*. Prmtre marcatori : Sta- 
CtajUia 4 Jefiriti *. respectiv 
Tier * si Koral X Au arbitrat 
ccrect ti autoritar D. Gher- 
gteisM ti Gh. Mi balaș (România).

Programul de joi: România B 
— locostevia (ora 16). Bu (ca
rta — Tarria ri P-mteia A — 
Grecia.

ÎMim STARTULUI OLIMPIC
dra (25 august). Rieti (31 au
gust). Atena (3 septembrie). 
Toate acestea vor pregăti In
trarea ta concurs a multora 
dintre competitori la J.O.

BREVIAR OLIMPIC

K.WALA (Vțerprar Lm

e4 Kxgatr Oommul (catec. semi-
3K. joaeț. B>>9co Jodn Wau^o 
feateț. m_jk>de mieâ).

NEONORATE!
In august 1985, la Cottbus, 

în R.D. Germană, s-au desfă
șurat Campionatele Europene 
de juniori la atletism. La mai 
puțin de trei ani de la acest 
eveniment-, unui dintre laurea- 
tii întrecerilor de atunci, bri
tanicul Colin Jakson. medaliat 
cu argint la 110 m garduri — 
13,69. a devenit recordman eu
ropean de seniori. Dfeunăzi. la 
Sestriene. în Italia, el a reali
zat timpul de 13,10 s. fiind 
primul din promoția .,Cottbus 
’85“ care a realizat un aseme
nea rezultat exceptional, căci 
rezultate foarte bune au mai 
obtinut francezul Gilles Que- 
neherve (la C.E. IV la 200 m
— 21,11) a fost al doilea ia 
C.M. de la Roma, la 200 m — 
20.16 s (timp egal cu cel al 
câștigătorului), iar campionul 
european de juniori Jonathan 
Ridgeon (M. Brit.) a fost al 
doilea la Roma, la 110 ms — 
13.29 (Jakson a fost al treilea, 
cu 13.38 s) etc.

La ..europenele" de la Cott
bus atletismul nostru a fost 
la înălțime prin victoriile re
purtate de Maria Pintea la 800 
m (la egalitate cu cehoslovaca 
Sedlakova) 2:03.22. Ana Pădu
rea n la 1 500 m. 4:16.32 si Cleo
patra Pâlăcean la 3 000 m. 
9 05 52. După un intermezzo ad- 
mirahîl ta _jnondialeie“ de :u- 
morî de la Atena, unde Pă- 
durean si Pâlăcean au obturat 
medalii de aur. a urmat... Ia 
recentele Campionate Națio oale 
de la Pitești. Pintea a fost a 
sasea la 800 m — 2:03.28 iar 
Pădurear. a șaptea la 1503 m
— (:20 00 in timp ce Pâlăce.m. 
ia acest an. a privit întreceri
le atletice din tribună ! Lacu
rile si rezultatele acestor a- 
tiete. ca si ale altora dintre 
„aromiși uni“. sint foarte mo
deste. De ce

Romeo VI LARA

• M CAMPIONATUL U.R.S.S. CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ ECHI
PA DNEPR • PXV, BNDHOVEN A C1ȘTIGAT TURNEUL DE LA 

CORUNA • ALTE MECIURI AMICALE • LA 24 AUGUST, JOC 

AMICAL : POLONIA - BULGARIA

MfXtl ULE <fcn etapa a 20-a a 
cam[soaaauiui U-R-S.S. s-au sol
dat eu următoarele rezultate : 
Jleta&sc Harkov — Jalghiris Vil
nius 3—1 : Torpedo Moscova — 
Zenit Leningrad 3—1 ; Dnepr 
Doepropetrovsk — Dinamo TbiB- 
M 1—4 ; Spartak Moscova — IX- 
■aoso Moscova 1—0- tn riaamaeat. 
pcomiM toc este ocuoat de Dnepr, 
cu 30 puncte «Bn 20 de mectarh. 
urmașă de Dinam© Kiev ZT punc
te știe Tt pnetadri.

TTTtabcx laseroaticoal desfă- 
«ant te in~slinvi apooioU La 
Caruna a-a tor»rit ea victoria 
Sormataf. PAT. Badboven. care 
• tcsrecut ta fina» cu 4—1 pe 
Atteoca Madrid, tn meciul pen
tru tocul 2. F.C. Liverpool a în
vins cu 4—0 pe Real Soeiedad.

IN FINALA turneului de la 
Jakarta, selecționata secundă a 
R.P. Chineze a întrecut cu 1—0 
formația similară a Australiei, 
unicul gol al meciului fiind În

scris tn minutul 71 de Hu Wei, 
din lovitură de la 11 m.

INTR-UN meci amical disputat 
In R.F. Germania, formația F.C. 
Saarbrucken a terminat la ega
litate : 1—1 (1—1) cu reprezen
tativa Nigeriei.

LA BUENOS AIRES, formația 
locală Rtver Plate a terminat la 
egalitate : 2—2 cu echipa italiană 
Hellas Verona.

tN CADRUL pregătirilor pen
tru preliminariile Campionatului 
Mondia:. reprezentativa Poloniei 
va întâlni, la 24 august, pe teren 
prop. iu. selecționata Bulgariei. 
Primul meci ai fotbaliștilor po
lonezi In apropiatele prelimlir “i 
ale -Cupei Mondiale” din 1999 
este programat la 19 octombrie, 
in compania Albaniei.

IN TURNEUL pentru echipe de 
tineret de la Bangkok (Thailan
da), formația U.R.S.S., a învins 
cu 2—1 echipa Japoniei Iar se
lecționata Thailandei a dispus cu 

7—2 de Singapore.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • Săritura tn lun- 

gime <bn cadrul concursului de 
a Lrnz a fost cfșigatâ de Larrj 
Myricks (S.U.A.) cu S.33 m. la 
IM m pe primul loc s-a situat 
jamaicanul Raymond S ewart. cro
nometrat cu timpul de 10,W. Iar 
cursa feminină de 1 500 m a 
fost dsti ată de Elke Kfessltog 
(R.D. Germană). în 1:15,10.

baschet • In continuarea 
turneului pe care fl întreprinde 
în Australa formația masouTînă 
a U.R.S.S^ a întîlnit reprezenta
tiva țărif <?azdă la Adelaide, ob- 
ținînd a 5-a victorie din tot 
atîtc? m.c’ur* de data aceasta 
eu sco -u’ de *-—82.

CICLISM, t Turul Portugaliei 
s-a Încheiat cu victoria rutierului 
britanic Cayn Theakston. urmat 
de portughezii Jorge Silva, la 21 
s ?i Joachim Gomez, la 47 s. 
• Etapa a 8-a a Turului Slova
ciei a revenit, la sprint, rutieru
lui italian Roberto Magionni 
cronometrat pe 133 km în 3b 
33:59. Lider al clasamentului ge
neral individual se menține ce
hoslovacul Tomas Sedlacek.

GIMNASTICA a* Desfășurat la 
Bolzano, medul dintre echipele 
masculina ale Italiei și R.D. 
Germane s-a încheiat cu scorul 
de 576.85— 569.00 puncte în favoa
rea oaspeților. La individual corn-

SCURT • PE SCURT
pus, pe primul loc s-a situat 
Holger Behrendt (R.D. Germa
nă). cu 115,90 p.

HANDBAL • în meci amical 
la Praga, selecționata masculină 
a Cehoslovaciei a întrecut cu 

29—21 (16—10) formația Poloniei.
VOLEI • Turneul mascubn de 

la Riga „Memorialul Vladimir 
Savin" s-a încheiat cu victoria 
echipei U.R.S.S.. urmată de S.U.A., 
Cuba Japonia Bulgaria, Italia. 
Franța șl Cehoslovacia. în ultima 
zi a competiției, selecționata Cu
bei a furnizat o surpriză. reus:nd 
să învingă, cu scorul d° 3—? (9, 
14 — t.-> —10 9) reprezentativa
S.U.A camnio^nă
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