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ZURICH, 18 (Agerpres). — în 
cadrul concursului internațio
nal de atletism de la Ziirich, 
contînd pentru „Marele Pre
miu I.A.A.F.“, sportiva român
că Paula Ivan a cîștigat proba 
feminină de 1500 m cu excelen
tul timp de 3:56,22 — rezultat 
ce constituie cea mai bună 
performantă mondială a sezo
nului. Pe locurile următoare 
s-au clasat coechipiera sa 
Doina Melinte — 4:01,24, Ruth 
Wysocki (S.U.A.) — 4:04,25,
Kristy Wade (Anglia) — 4:05,49 
si Fatima Aouman (Maroc) — 
4:05,62.

Proba masculină de 400 m 
plat a revenit americanului 
Butch Reynolds, care a stabi
lit un nou record mondial cu 
43,29. Vechiul record era de 
43.86 și îi aparținea, din anul 
1968, compatriotului său Lee 
Evans.

In cursa de 100 m primul a

trecut linia de sosire sprinte- ' 
rul american Carl Lewis — 
9,93, secundat de Calvin Smith 
(S.U.A.) — 9,97, în timp ce re
cordmanul mondial Ben John
son (Canada) s-a situat pe lo
cul trei în 10,0.

Alte rezultate: masculin: 
800 m : Johnny Gray (S.U.A.) 
— 1:42,65; lungime: Larry
Myricks (S.U.A.) 8,38 m ; înăl
țime : Patrick Sjoeberg (Sue
dia) : 2,34 m ; 1 milă : Said 
Aouita (Maroc) — 3:50,82 ; disc: 
Rolf Danneberg (R. F. Germa
nia) — 66,54 m; 400 m.g.:
Danny Harris (S.U.A.) —
47,74 ; greutate : Randy Barnes 
(S.U.A.) — 22,42 m; feminin; 
800 m : Anna Quirot (Cuba) — 
1:56,96 ; suliță : Fatima Whit
bread (Anglia) — 68,18 m ;
3000 m: Elly Van Hulst (O- 
landa) — 8:33,9 ; 100 m : Juliet 
Couthbert (Jamaica) — 10,96.

Campionatul Balcanic de handbal masculin — tineret

IZBÎNZI PENTRU ȚARĂ
N-a existat, n-are cum să existe, pentru 

un sportiv o satisfacție mai mare decît vic
toria pentru tară. Si nu există o adevărată 
mare performantă decît aceea avind ca su
port, ca stimul, iubirea de patrie. Pentru că 
succesul se obține. în primul rînd. în numele 
celor de acasă. Pentru că izbînda n-a fost 
si nu va fi niciodată a unuia singur. Pen
tru că medalia de aur. telul oricărui spor
tiv autentic, este, a fost si va fi. concomi
tent, rezultanta virtuților unul întreg popor. 
Pe arenele lumii, marele performer este re
prezentantul națiunii din care s-a născut. în 
miilooul căreia s-a format, trăiește, se afir
mă ca om si ca sportiv. în orice parte a 
Planetei, oriunde concurează, campionul de
vine un ambasador al tării sale. Cu el. prin 
el. prin medaliile sale, prin victoriile sale, 
prin modul său loial de a concura, de a se 
întrece pe sine, de a-i întrece pe alții, numele 
tării se află si el în prim-plan. asociat celui 
al performerului, sporindu-si prestigiul în 
fata Lumii. Iar rîvna fără preget — unita
tea de măsură a tot ceea oe este bun si bine pe 
pămînt — rămîne semnul marelui campion, 
este prețul prim. înnobilat si esențial, al 
victoriei. Firește, efortul continuu. în antre
nament sau în competiție, este similar' celui 
prin care strungarul, ori țăranul, ori ingine
rul îsi demonstrează, fiecare în chip speci
fic. prin faptă, iubirea de tară.

în cei 23 de ani. de cînd în fruntea 
partidului si a tării se află tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, de cînd România s-a 
afirmat tot mai puternic în lume, mai 
multi performeri, mai multe medalii, 
întruchipează mesajul, mereu mai nobil si 
mai uman, de prietenie, de colaborare si 
pace al tineretului nostru adresat lumii. Sînt. 
toate, sentimente care constituie un devăraț 
limbai al înțelegerii si al viitorului, al unui 
viitor visat dintotdeauna de Omenire. Lia 
Manoliu si Viorica Viscopoleanu, Jolanda 
Balas și Ivan Patzaichin. Nadia Comăneci și 
Aurelia Dobre. Ștefan Rusu si Cornel Penu, 
Nicu Vlad și Corneliu Ion, Rodica Arba si 
Olga Homeghi — putini dintr-o infinit mai 
lungă listă de mari campioni — au făcut, l
toti. oameni al acestui pămînt. ca tricolorul /
să urce, de sute de ori, pe cele mai înalte ț
catarge ale atîtor mari competiții interna- i
țlonale de prestigiu. Campionate Europene. 1
Campionate Mondiale, Jocuri Olimpice. în ț
cinstea sportivului. în cinstea victoriei sale, i
în cinstea muncii sale. în cinstea tării au )
răsunat acordurile Imnului de Stat al Româ- I
niei. Și tot de atâtea ori pe obrajii îmbu- 
jorati de efort si emoție lacrimile bucuriei ț
au curs' — prinos de recunoștință fată de i
.patrie. Victoria închinată tării sau. dacă J
/vreți, o altă posibilă definiție a fericirii. L

Radu TIMOFTE |

, UN DAR FRUMOS ȚĂRIIPRIN DĂRUIRE
Caiaciștii și canoiștii care se 

pregătesc pentru J.O. sînt acum 
pe Lacul Bascov, de lingă Pi
tești, vîslesc puternic spre noi 
și strălucitoare medalii. Vis- 
lesc, cum spune balada, „Pe 
Argeș în jos". „Pe un mal 
frumos" se înalță mîndru tur
nul de sosire și alte amenajări 
necesare antrenamentului și 
întrecerilor performerilor noș
tri. Orice ar fi crezut an
trenorii, dar să programeze pis
te de control pe acest fir de 
at>ă clocotitor era de domeniul 
fanteziei. Cartea de geografie 
preciza clar : Argeș — rîu <ie 
munte torențial.

— Și a rămas torențial! ne 
explică dragorul sef al lacului 
Bascov, Ion Ion.

Cîțiva tineri caiaciști și ca- 
noiști se foiesc la auzul acestei 
afirmații.

— Adică, cum torențial, cînd 
e „calm plat“ mai ceva ca 
Herăstrăul!?

în singurătatea lor. oamenii 
care trudesc pe întinderile de

STEAUA A CÎȘTIGAT
„CUPA 23 AUGUST" LA HOCHEI

MIERCUREA CIUC, 18 (prin 
telefon). Pe patinoarul din lo
calitate s-au încheiat întrecerile
competiției de hochei dotate cu 
„Cupa 23 August", la care a a- 
sistat un mare număr de spec
tatori (la meciul final, Sport 
Club — Steaua, circa 4000). Trof iul 
a revenit echipei campioane, 
Steaua, neînvinsă în cele 5 par
tide susținute. O bună impresie 
a lăsat formația locală Sport 
Club, clasată pe locul secund, 

rezultatele din ultimele 
întîlnirl :

DINAMO — VIITORUL 6—7 
(1—1, 4—1, 1—S). Au marcat : 
Solyom 2, Panaltescu, A. Csiki, 
Jumătate. Pisăru. iar pentru în
vingători Gali și Andras — cîte 
2, Csata. Gergeli, Kacso.

STEAUA — PROGRESUL 4—0 
(2—0. 1—A 1—0). Marcatori : Bă
lăucă, Sersea, Herlea. Z. Antal.

SPORT CLUB — DUNAREA 
6—3 (2—3, 1—0. 3—0), prin golu
rile înscrise de : Cs. Antal 3. 
Bartalis, Sofron, A. Antal, res- 

ape se caută, și în clipele de 
răgaz se întîlnesc, spre a dis
cuta de una, de alta.

— Argeșul a rămas un rîu 
de munte torențial, continuă 
netulburat maistrul Ion Ion. 
Cu draga de dincolo de insulă 
îi scormonim adincuriie, adu- 
cind la suprafață vagoane de 
fărîme de stincă mușcată de el 
prin trecerea-i vijelioasă

Asemenea altor loturi repre
zentative, cel de caiac-car.oe 
învață noua geografie a țării 
de la oamenii care îi schimbă și 
înfrumusețează înfățișarea, ri
dicând și aici mari edificii ale 
socialismului. învață, ca o con
tinuare practică a unor expu
neri politico-ideologice, că la 
un an după istoricul Congres 
al IX-lea al P.C.R., cînd în 
fruntea partidului a fost ales 
cel mai iubit și stimat fiu 
al poporului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, s-a pus 
în funcțiune primul hidroagre- 
gat de la Vidraru, la data con
strucției, cea mai mare hidro-

pectiv Dinu, Bujoreanu, Gher- 
ghișan.

DINAMO — DUNAREA 4—4 
(0—1, 3—2, 1—1). Au marcat : I. 
PoDovici, D. Popovici, Z. Csiki, 
Lukacs, respectiv Dinu, Andrei, 
Pa-scaru, Berdi-lă.

PROGRESUL — VITORUL 9—5 
(4—2, 3—2, 2—1). Marcatori : E. 
Antal și I. Szabo — cîte 2, Be- 
jan, B-'-zoni, Todor, Șandor, L. 
Nagy, respectiv Andras 3, Bene- 
dek 2.

SPORT CLUB — STEAUA 1—2 
(1—1, 0—1 0—0), prin golurile 
marcate de Alexe și Dragomir, 
respectiv A. Csaba.

Au arbitrat : M. Presneanu, 
FI. Gubernu, Em. Both, Gh. Mîcu, 
S. Dinu. N. Enache. T. Szabo, 
Al. Molnar.

CLASAMENT : 1. Steaua 10 p, 
2. Sport Club M. Ciuc S p, 3. 
Progresul M Ciuc 5 p, 4. C.S.M. 
Dunărea Galați 3 p. 5. C.S.M. 
Viitorul Gheorgheni 2 p, 6 Dina- 
mo2 p.

Vaier PAȘCANU — coresp. 

centrală din România, a noua 
din lume. învață ordinea celor
lalte cetăți ale luminii de pe 
Argeș : Oiești, Curtea de Argeș, 
Băiculești, Vilcele, Merisani. 
Budeasa, Bascov, Pitești etc. — 
18 pînă în prezent, ridicate în 
anii pe care cu justificată 
mîndrie patriotică îi numim 
„Epoca Nicolae Ceausescu".

învață, vrem să spunem, des
pre patrie și despre faptele de 
patriotism ale miilor de tineri 
brigadieri, ale harnicilor și ta- 
lentaților constructori de pe 
marile și impunătoarele șantie
re din țară. După ce Ivan 
Patzaichin. cu barca spartă de 
un adversar, a reușit — în 
cursa de fond — să urce pe 
podiumul de premiere la CM. 
de la Belgrad, un tinăr sudor 
de la Vidraru l-a felicitat. în- 
trebîndu-1, într-o scrisoare, 
cum a reușit să urce pe acel 
podium, cu... barca spartă, în 
care intrase apa. „Exact cum 
ai reușit tu să urci — cu a-

Vasile TOFAN

(Continuare in pag 2-3)

Divizionara masculină A de handbal Dacia Pitești și-a refăcut 
forțele la munte, la cabana Voina, înainte de a relua pregătirile 
in vederea începerii Campionatului Diviziei A. (Amănunte despre 
preparative în... competiții amicale în pag. 2-3)

Foto: Aurel D. NEAGU

ROMANIA A -
BISTRIȚA, 18 (prin telefon). 

După cum era de așteptat, 
jocurile etapei a Il-a a Cam
pionatului Balcanic rezervat 
echipelor masculine de tineret 
au fost mult mai echilibrate. 
Pe de o parte, pentru că a 
fost depășit tracul debutului, 
iar pe de alta pentru că an
trenorii și jucătorii și-au stu
diat adversarii. Reuniunea a 
fost deschisă de întîlnirea 
dintre România B si Iu
goslavia. Surprinzător, poate, 
dar pe deplin meritat, victoria 
a revenit juniorilor noștri cu 
scorul de 23—21 (12—9). Elevii 
antrenorilor Otto Hell și Florin 
Voiculescu au făcut o partidă 
curajoasă. Meritul principal al 
juniorilor noștri este acela de 
a nu se fi lăsat impresionați 
de „cartea de vizită" a „pla- 
vilor", luptînd exemplar pentru 
obținerea victoriei. Edificator 
este faptul că în min. 20 ei 
conduceau cu 11—4 și numai 
cîteva nesincronizări, mai ales 
în atac, în finalul primei părți 
a partidei, au făcut ca dife
rența pe tabela de scor să se 
micșoreze.

La reluare, inițiativa a apar
ținut, în continuare, juniori
lor români, apărarea lor făcînd 
față cu succes jocului tot mai 
elaborat și în forță al iugosla
vilor. în plus, evoluția din nou 
excelentă a portarului Cătălin 
Mitrea (a apărat și 3 aruncări 
de la 7 m) a dat și mai mult 
avînt echipei noastre. Merită 
subliniat, de asemenea, aportul 
lui Răzvan Bota pentru cele 10 
goluri înscrise, cele mai multe

SURPRIZE ÎN „NAȚIONALELE" DE TALERE...
în ziua a doua a Campiona

telor Naționale de talere, care 
se desfășoară la poligonul Tu
nari din București, au intrat 
in întrecere și specialiștii în 
proba de skee-t, care s- Jd în
trecut pe durata a 100 de 
focuri, urmtr.d ca vineri să fie 
desemnat noul campion al țârii, 
în urma desfășurării finalei de 
6. O surpriză plăcută : faptul 
că doi dintre „vînători", A. 
Ciorba și D Gazetovici (prirrui 
de la Baia Mare, al doilea de 
la Steaua), au înregistrat punc
taje intermediare bune: 99/100 
de talere doborîte. E deci de 
așteptat ca dintre acești doi

GRECIA 26-14
din acest meci. Pentru frumo
sul succes repurtat antrenorii 
și tinerii noștri handbaliști me
rită calde felicitări. Au înscris: 
R. Bota 10, Fermeșan 5, Sajenev 
3, Dedu 3, Dobrescu 2, res
pectiv Jokici 5, Maglajlîa 4, 
Nezirevicî 4, Cop 3, Jelcici 3, 
Banfro 2. Au arbitrat Al. Isop 
și M. Stăncilă.

în cea de a doua partidă: 
Bulgaria — Turcia 22—21 
(11—9). A fost un meci foarte 
viu disputat. în care ambele 
formații au făcut multă risipă 
de energie. Au înscris : Za- 
preanov 5, Bacivarov 5, Panev 
3, Malomirov 3, Semergiev 2, 
Mudinov 2, Naumov 1, Alexiev 
1, respectiv Eîer 8. Tokatligil 5, 
Koral 2, Atan 2, Tarakci 2, Er
dem 1. Iyusu 1. Au arbitrat 
Jean Mateescu si Valter Dăn- 
cescu.

în ultima zi a reuniunii s-au 
întîlnit reprezentativele Româ
niei A și Greciei, dispută în
cheiată în favoarea handbaliș- 
tilor noștri cu scorul de 26—14 
(15—5). A fost o victorie con
fortabilă a Selecționatei noas
tre de tineret datorată, în spe
cial, evoluției bune din prima 
parte a jocului. Meciul a 
început în nota de superioritate 
a handbaliștilor români, care 
au pus în vădită dificultate 
pe jucătorii greci, în special 
printr-o apărare atentă și mo
bilă. Fructificând situațiile

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

sportivi să se aleagă și învin
gătorul, pentru că al treilea 
clasat, D. Buduru (Unirea Joi- 
ța) a cedat pasul in ultima 
manșă. în care a spart doar 23 
de talere din 25 și totalizează 
acum 97 t.d. Ghirca se află în 
apropiere, cu 96 t-d. Dar șl un 
eveniment neplăcut. Ioan To
man începînd așa cum... nu 
ne-a obișnuit, cu 22/21 td. în 
primele 50 de execuții, rezultat 
care, în ciuda celei de a treia 
manșe de 25/25 t.d., l-a înde
părtat vizibil de titlu.

La senioare, Maria Andrei 
(Unirea Alba Iulia) e pe cale 
să-și îmbunătățească propriul 
record național (135/150 t), in- 
trucît din prima „sută" a spart 
91 de talere, într-o frumoasă 
suită : 21—21—25—24 t.d. O ur
mează Lia Mihaiu (CS Baia 
Mare) și Lucia Moldovan (CS 
Arad) pe care am fi văzut-o, 
însă, ceva mai sus în ierarhie... 
Dar. așa cum a evoluat, cu o 
serie (a doua) de 16/25 talere, 
nici nu poate avea pretenții. 
La juniori, conduce F. Iepan 
(Vînătorul Timișoara), cu 93/100 
t.d., ceilalți parteneri de între
cere aflîndu-se mult în urmă.

Au continuat și întrecerile 
specialiștilor în proba de trap. 
După 125 de talere, Florin Ba
ban (Olimpia) își asumase ro
lul de lider intermediar, cu 
121 t.d. Dar apele nu sînt delo« 
limpezi nici Ia această probă, 
căci în imediată apropiere 
(120/125 t.d.) se află colegul său 
de club, T. Vlădoianu, eu care, 
mai mult decît probabil, va

(Continuare in pag. 2-3)



în preajma începerii campionatului Divinei A la Handbal TURNEUL MARILE
Gabriel Schwartzman — vicecampion mondial al categoriei 12 aniINTERNAȚIONAL

PREGĂTIRI ÎN REGIM DE... COMPETIȚII FEMININ DE ȘAH

Interesante turnee amicale
Ceva mai mult de două săp- 

tămîni despart divizionarele A 
de handbal de începerea unei 
noi ediții de campionat. Pe
rioadă folosită cu maximă in
tensitate pentru pregătiri, cit 
mai minuțioase pregătiri, astfel 
ca încă din start să se por
nească cu... dreptul !

Astfel, la BACĂU, timp de 
două zile — după cum ne 
relatează corespondentul nos
tru Licâ Mandîer — a 
avut toc cea de-a X-a ediție a 
„Cupei 23 August" la handbal 
feminin, la start prezentin- 
du-se echipa gazdă si invita
tele sale. Electromures Tg. 
Mures. TEROM Iași si Hidro
tehnica Constanța. Au fost 
jocuri viu disputate. în pofida 
faptului că multe echipe au 
fost lipsite de aportul unor 
jucătoare aflate acum în străi
nătate cu echipa națională. 
Antrenorii, chiar dacă nu toti. 
au folosit prilejul pentru a 
trimite De teren handbaliste 
tinere si foarte tinere, cum a 
fost cazul băcăuancei Claiidia 
Suciu (14 ani. junioară II. 
încă), ea marcind si 29 de Ro
luri de-a lungul turneului.

Clasamentul final : 1. Știin
ta Bacău (29—24 cu Hidroteh
nica Constanta. 29—29
TEROM Iași și 33—24 
Electromureș Tg. Mureș). 
Electromures Tg. Mureș (23- 
cu TEROM. 24—22 cu Hidro
tehnica). 3. TEROM Iași (25—18 
cu Hidrotehnica). 4. Hidroteh
nica. Golgeteră : Emilia Luca 
(Știinta) cu 36 de goluri mar
cate : cel mai bun portar An
gela Bloj (Tg. Mureș).

/

PRIN DĂRUIRE, UN DAR FRUMOS TĂRII 
a

(Urmare din pag. 1)

paratul de sudură în spate — 
în vîrful schelei Ia care eu nici 
nu îndrăzneam să mă uit" a 
răspuns, prietenului său, multi
plul nostru campion olimpic șl 
mondial. Și a încheiat: „Eu 
zic că, prin dăruire, trebuie să 
oferim tării ceva. Voi „șan- 
tieriștii" de la hidrocentrale — 
lumină ; noi performerii — 
gloria sportivă !“.

Da, in singurătatea tor, oa
menii care trudesc pe întinde
rile de ape se caută și, în cli
pele de răgaz, se întîlnesc. La 
școala muncii sîrguincioase, 
pauzele sînt scurte, dar din pu
ține vorbe afli tot ce e nou 
„Pe Argeș în jos". Afli, spre 
exemplu, că în cinstea marii 
sărbători de la 23 August au 
fost îndeplinite si depășite toa
te angajamentele luate ; că

■a

RĂSAD A CÎȘTIGAT

PREMIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H I P F S M

Una dm principalele alergări, 
pregătitoare pentru Criteriul de 
Fond, a fost Premiul Municipiu
lui Ploiești. care a reunit la 
start elem?nte de clasă : Ager 
(cîștigătorul Derbyului 1988), Re
crut (învingător la Berlin), As
tru, Vadu și Răsad, cîștigător de 
o manieră categorică. M. Ștefă- 
nescu avînd merite deosebite 
pentru modul cum l-a condus și 
pregătit, el acuzind în acest an 
locul se-und în clasamentul pe 
formații Ia numai o victorie de 
eternul său rival G. Tănase. 
Ambii au realizat victorii, pri
mul. în afară de Răsad, cu Ro
meo (un frumos mînz ce anunță 
o carieră bună), cel de al doilea 
cu Rarău (campionul tuciului) 
învingînd detașat și cu Orîca 
(fiica lu Periar) clement cu mari 
perspective la șefia generației. 
Un remarcabil succes a obținut 
tînărul antreror C. Dumitrescu,

• Iată, prin urmare, că se a- 
propie ziua mult așteptată de 
către Iubitorii concursurilor 
PRONOSPORT cînd vor avea 
din nou ocazi? să-și încerce șan
sele și să beneficieze de marile 
avantae ale acestui îndrăgit sis
tem I Reamintim cu această o- 
cazie că, avînd în vedere repro- 
gramarea datei de disputare a 
partidelor din campionatul nați
onal de fotbal. Divizia A (du
minică, 21 august, în loc de 
sîmbătă, 20 august), s-a luat mă
sura — evident. în interesul par- 
ticipanților — de prelungire a 
termenului limită de depunere a

la Dacat!, Oradea și Iași

A.S.
Bi-

23
A

Dacia
Co-

ȘI ECHIPELE MASCULINE 
îsi desăvirsesc acum prepara
tivele în vederea startului de 
la 1 septembrie. La Oradea — 
ne informează corespondentul 
nostru Ilie Ghișa — 
Constructorul si C.J.E.F.S. 
hor au organizat „Cupa 
August" cu divizionarele 
Politehnica Timișoara. 
Pitești, nou promovata 
mertul Sinnicoiau Mare, precum 
si Mecanica Oradea Si Con
structorul Oradea, acestea două 
activind în eșalonul secund.

In clasamentul final, pe pri
mul loc s-a situat Politehnica 
Timisoara (30—27 cu Dacia Pi
tești. 34—29 cu Comerțul Sin
nicoiau Mare. 29—24 cu Cons
tructorul Oradea). Pe locurile 
următoare : 2. Dacia Pitești
(32—29 “ * * '■

Trif (ambii Voința Cluj-Napo- 
ca) și V. Jinga, care au realizat 
timpi superiori celor obținuți 
de cicliștii seniori, unii dintre 
aceștia componenti ai lotului 
național! Această etapă a pro
dus schimbări in ordinea pri
milor șase clasați, L. Kovacs 
cedînd poziția a doua polone
zului J. Skowranek, iar M. 
Orosz, foarte bun în primele 
trei etape, trecînd pe poziția a 
patra, în tocul lui 
(Dinamo), cu care 
cadă.

După-amiază. pe ... _____
in centrul Ploieștiului, în lun
gime de 1,6 km, care a 
parcurs 
fâșurat 
gat Z. 
trat pe 
de Ov.
C.

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 12 AUGUST 1988. 
Cat. 1 : 1 variantă 100% — au
toturism Dacia 1300 șl 2 varian
te 25% a 17.500 lei ; categoria 2 : 
1 variantă 100% a 24.909 Iei și 
8 variante 25% a 6.227 lei : ca
tegoric 3 : 20.50 variant’ a 3.645 
lei : c-’ecoria 4 : 37,25 variante 
a 2.006 lei : categoria 5 : 98 va
riante s 763 lei : categoria 6 : 
207,50 variante a 360 lei ; catego
ria X : 1.128,75 varianta a 100 lei. 
Report la categoria 1 : 48.485 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ a re
venit participantului Bulcncea 
Adrian dto București.

35—22 
dea), 
pentru 
a fost .... ....
(Dacia). 27 de goluri înscrise. 
Divizionara feminină A TEROM 

IAȘI, după ce a efectuat sta
gii de refacere, combinate cu 
pregătiri specifice si de con
solidare a rezistentei fizice pe 
Litoral și la Piatra Neamț și a 
participat la „Cupa 23 August" 

cu Mecanica Oradea si 
cu Constructorul Ora-
3. Comerțul. Trofeul 
cel mai eficace jucător 
atribuit lui Ion Mihăilă

cu de la Bacău, în aceste zile
cu handbalistele antrenate de
2. Cornel Bădulescu sînt nre-

-19 zente la un turneu amical pe...
teren propriu, la care mai iau 
parte Știința Bacău. Rulmentul 
Brașov si Mecanică Fină Bucu
rești. recent promovată în ..A".

Grupaj realizat de
Ion GAVRILESCU

destoinicii constructori de hi
drocentrale lucrează acum la 
Rucăr, la aducțiunea principa
lă Sătic-Kucăr, Ia galeria de 
fugă care va prelua apa de la 
centrala Rucăr pentru hidro
centrala Dragoslavele. Afli, de 
asemenea, că minerul șef de 
echipă Gh. Iordache, Erou al 
Muncii Socialiste, e cu ortacii 
lui fot prin Argeș ; că harni
cul colectiv de muncă al Di
recției Apelor Argeș-Vedea e 
iubitor de mișcare în aer li
ber, de sport. „Neptun" se nu
mește asociația sportivă, cu 
frumoase terenuri la Mărăci- 
neni, cu un președinte destoi
nic, ing. Gheorghe Apostol, șe
ful biroului Meteo, în timpul 
liber arbitru la regatele de ca- 
iac-canoe programate la Bas- 
cov...

„Festivitate de premiere !“ 
anunță crainicul Regatei inter
naționale Pitești Și, după ce

care, cu 5 victorii, a urcat pe 
locul 3 in clasamentul pe forma
ții. iar C. Slate și-a dovedit din 
nou talentul învingînd cu Nuți 
înțr-un stil de mare driver. Ce- 
l^alte victorii au fost obținute 
de C. Iorga cu Vigilența, V. Mi
hai cu Turneu, și amatorul C. 
Popescu, din nou cu Vigilența, 
una din surprizele zilei. G. Su- 
ditu a cîștigat cu Riveran. Un 
frumos cal de 2 ani, Hercule, 
condus dș F. Baicu într-o cursă 
de astentare și Galu, prin mani
era cum a tratat, au entuzias
mat asistența anuntîndu-se ca 
una din vaiorile generației sale. 
Formația antrenată de T. Mari
nescu a reușit 2 victorii cu lup- 
ca. în real progres și Savoi, V. 
Pătrașcu d-a demonstrat talen
tul. învingînd cu Ruibist a doua 
oară consecutiv (la mare luptă 
cu Recrut), Simon a cîștigat la 
fotografie cu Pericol. Carmela și 
Vlziru la valoarea lor bună au 
fost victorioși în fata ghinionis
tului Nicolae cu Tufănela.

A. MOSCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
buletinelor la primul concurs al 
sezonului, pînă sîmbătă, 20 au
gust. Agențiile Loto-Pronosport 
vă stau, deci, în continuare la 
dispoziție, dar nu uitați că ul
tima zi este MIINE 1 Nu ne 
îndoim că. si de această dată, 
succesele participantilor vor fi 
pe măsura așteptărilor.
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi vineri, 19 august, va a- 
vea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de la ora 15,50, Accesul 
în sală este liber, pentru toți 
cei interesați, inclusiv pentru vi
zionarea filmului artistic ce va

AL ROMÂNIEI
La Predeal au continuat în

trecerile din cadrul Turneului 
internațional feminin de șah. 
Două victorii consecutive a ob
ținut Cristina Bădulescu, care 
a dispus de sovietica Elena 
Bistriakova și Ligia Jicman. în 
alte partide, din runda a 6-a, 
Margareta Mureșan a învins-o 
pe Jalowiek (Polonia), iar Mă- 
dălina Stroe pe ~ 
(Cehoslovacia). In 
conduce Cristina
4.5 p, urmată de 
Mureșan 4 p, Mădălina
3.5 p (o partidă mai mult ju- 
jucată), Elena Bistriakova 
(U.R.S.S.) 3 p.

Prohaskova 
clasament 
Bădulescu 
Margareta 

Stroe

„NAȚIONALELE" DE TALERE

(Urmare dip pag. 1)

împărți și emoțiile finalului de 
concurs de vineri.

La senioare, Doinița Păun 
(Olimpia), continuă să condu
că, cU 109/125 t.d., ea fiind ur
mată. la 4 puncte de Elena 
Ujeniuc și la 10 de Mihaela 
Tomitoiu, în timp ce plutonul 
junioarelor este condus de că
tre Mihaela Tănăsescu, cu 
52/75 t.d., urmată de teleormă- 
neanca Carmen Huduc la 6 
talere diferență și de sora sa. 
Luminiță Tănăsescu, la 7 talere. 
Deci, lupta rămîne deschisă, 
urmînd ca astăzi să fie cunos- 
cuți noii campioni de talere ai 
tării. (Radu TIMOFTE)

Aurel Macarcncu, dublu cam
pion mondial la Montreal, a 
urcat prima treaptă a podiu
mului, crainicul continuă . 
„Premiază tovarășul inginer 
Eugen Valeriu Pop, directorul 
Direcției Apelor Arges-Vedea, 
membru în biroul Federației 
Române de Caiac-Canoe“. Da. 
în clipele de răgaz, oamenii 
care trudesc pe întinderile de 
apă se adună, se întîlnesc „Pe 
Argeș în jos / Pe un mal fru
mos"...

„Cupa Voința" la ciclism

LIDERUL jȘI MENȚINE AVANSUL

„Cupei Voința" la

ei s-au prezentat 
concarenți (jumă- 
au luat startul în

PLOIEȘTI, 18 (prin telefon). 
O probă deosebit de grea, cea 
de contratimp individual, la 
Boldești-Scăieni, desfășurată pe 
șosea, în urcuș continuu, care 
șerpuiește printre plantațiile 
de viță de vie, a marcat tre
cerea de jumătatea celei de-a 
32-a ediții a 
ciclism.

La startul 
numai 53 de 
tate din cîți 
etapa inaugurală) care au dat 
un sever examen cu propriile 
lor forțe, precum și cu acele 
cronometrelor. Plecarea s-a dat 
din minut în minut și în ordi
nea inversă a clasamentului 
general, primul plecind V. Jin- 
ga (Muscelul Cîmpulung), iar 
ultimul, purtătorul tricoului 
galben.

După ce toți rutierii au ter
minat proba, secretariatul de 
concurs ne-a comunicat clasa
mentul acestei etape care se 
prezintă astfel: 1. K. VViatr 
7:01 (medie orară 24 Km), 2. 
J. Skowranek 7:04 (ambii de la 
Start), 3—4 M. Orosz (Electro- 
mureș Tg. Mureș) și L. Kovacs 
(Voința Arad) 7:17, urmați de 
Z. Albin (Start) 7:30 și M. Țîr- 
lea (Voința Ploiești) 7:36.

Excelentă comportare au a- 
vut in această dificilă probă ju
niorii M. Țîrlca, A. Balasz, D.

rula după efectuarea tragerii. 
Aspecte de la operațiunile trage
rii vor fi transmise la radio, pe 
programul I, la ora 16,35. Nu
merele extrase vor fi transmise 
și în r’luare, pe același pro
gram, la ora 23,05 și miine, sîm- 
bărtă, la ora 8,55.
• Nu uitați nici de interesanta 

acțiune cu caracter aparte a săp- 
tămînii, constînd în TRAGEREA 
-MULTIPLĂ LOTO de duminică, 21 
august 1988. Cu bilete de 25 de 
lei, vă asigurați participarea la 
toate cele 8 extrageri, cu alte 
cuvinte, la 4 trageri obișnuite în 
același timp.

Șahul, sportul mintii, aluat-o 
parcă înaintea tuturor celorlal
te discipline, oficializind dispu
ta pentru titlurile mondiale în
că de Ia o vîrstă fragedă, a 
primilor pași în activitatea de 
performeri. Și e foarte bine ! 
Emulația din rîndul copiilor, a 
juniorilor, este binevenită, ea 
reprezintă un stimul deosebit 
pentru micuții sportivi și nu 
numai pentru ei. La Timișoara, 
pentru prima oară în istoria 
șahului, campionatele mondia
le pentru cei mai tineri con- 
curenți au luat forma gran
dioasă a unui veritabil festival, 
cu 8 turnee paralele pentru tot 
atîtea titluri, pe categorii de 
vîrstă. 58 de țări, din toate
părțile globului, au fost repre
zentate. Cu atît mai mult, fap
tul că România s-a situat în
fruntea tuturor, cu cele mai
multe medalii cucerite, devine 
un punct de onoare pentru toți 
cei ce au depus strădanie în 
obținerea acestei reușite.

Astăzi vom așterne pe 
cîteva rînduri despre 
dintre laureațil noștri,
campionul mondial Gabriel 
Schwartzman. Cititorilor nu le 
este necunoscut acest nume. 
L-au mai întîlnit în dreptul 
unor rezultate de concurs, re
marcabile rezultate. însă de a- 
cum cîțiva ani. Cîți. exact ? Vreo 
patru, numai, căci însuși spor
tivul numără abia — • - - 
împliniți. Dar in acest foarte 
scurt parcurs de _
Gabi al nostru a și căpătat pa
tina succesului. Colecția sa de 
trofee numără de pe acum pie
se de valoare, ultima fiind a- 
ceastă strălucitoare medalie de 
argint a C.M. ’88.

De cind joacă șah? Cînd a 
trecut, de la Simpla joacă pe 
pătrățele albe și negre, la ceea 
ce numim noi, cu ceva emfază, 
„activitatea pe eșichier"? Iată 
alte întrebări care interesează, 
în paranteză fie spus, vîrstă 
debutului în performanță cre
ează totdeauna diversitate de 
opinii. Cu ani în urmă, circula 
versiunea că Jose-Raul Capa- 
blanca, neuitatul campion mon
dial cubanez, s-a așezat la ma
sa de șah a tatălui său la 4 
ani și l-a învins in prima parti
dă. Aceeași „anecdotă" este a- 
tribuită azi lui Karpov și Kas
parov’. Nu intrăm in amănunte. 
Poate că niciodată nu se va ști 
exact care este virsta optimă 
de incepuR Să spunem doar că 
Gabriel a început să joace și el 
la vîrstă preșcolară. Și, vă ru-

fost 
de 32 de ori, s-a des- 
etapa a IV-a. A cîști- 
Albin (Start), cronome- 
48 km în 1.16:15, urmat 
Mitran (Met. Plopeni), 

Nicolae (Dinamo), Al. Ion 
(Steaua), L. Kovacs (Voința A- 
rad) și J. Skowranek (Start). 
După această etapă continuă să 
fie lider polonezul K. Wiatr 
(Start).

Astăzi, are loc ultima etapă, 
a V-a, deosebit de dificilă, ca
re se va desfășura pe ruta 
Ploiești — Tîrgoviște (sprint) 
— Pucioasa (sprint) — 1-ădu- 
chiosu (cătărare) — Sinaia — 
Ploiești (160 km).

Horațiu SIMA

Radu VOIA

12, încă ne-
coinpetiții,

IMPROPRII LA FINALELE

circuitun
DE PLANORISM

hîrtie 
unul 
vice-

CONDIȚII METEOROLOGICE

CAMPIONATULUI NAȚIONAL
G. Nicolae 

a făcut ro-

găm să rețineți, tot în familie. 
Inginerul Micu Schwartzman, 
tatăl băiatului, i-a fost și ră
mîne primul antrenor. Acasă 
a învățat șahul, cei de-acasă 
au avut grijă de el ca sportiv 
aflat la început de drum. Legi
timat a fost mai tîrziu, la Cal
culatorul, clubul care crește cu 
sîrguință cadre tinere de șa
hiști, iar aici a cunoscut ma
eștri cu experiență, de la care 
a avut mult de învățat, linul 
dintre aceștia, maestrul inter
național Aurel Urzică, cîndva 
și el o promisiune a șahului 
nostru, i-a fost consultant 
analizator la „mondialele" 
la Timișoara.

Cum îmbină șahul cu școala? 
Ultima întrebare a pseudo-re- 
portajului nostru. Aici vom da 
cuvîntul tatălui său: „Am con
siderat întotdeauna că Gabi, 
dacă va ajunge campion de șah 
și mare maestru, ceea ce i-o 
doresc, firește, din tot sufletul, 
trebuie să fie un om complet, 
util societății. Școala ii ajută 
la aceasta, iar faptul că este 
elev fruntaș în clasa a Vl-a a 
Liceului industrial 34 spune.

Gabi. o întreba-
„Care a fost cel 

Timi-

cred, totul... Talentul și capa
citatea de performanță trebuie 
împletite armonios cu cultura 
generală, intr-un tot unitar, 
pentru modelarea personalității 
unui tînăr. Nu ne abatem de 
la acest principiu".

Iar pentru 
re de concurs: 
mai dificil adversar, la 
șoara?" Răspuns : „Toți 
preună, fiindcă toți au 
buni și au dorit victoria!"

Atit, pentru moment. despre 
medaliațul cu argint al cate
goriei 12 ani (b) la C.M. de șah 
1988.

P.S. Fiindcă rezultatele spun 
totdeauna cel mai mult... îna
inte de startul de la Timișoa
ra, candidatul de maestru Ga
briel Schwartzman, campion 
național, a obținut două alte 
frumoase succese. Participînd 
la Bagneux (Franța), a ocupat 
primul toc în turneul de șah- 
rapid și tot primul a fost în 
open-ul de „cădeți". Mențiuni 
ele referință pe cartea sa de 
vizită, de pe acum atît de bo
gată.

Ediția 1988 a Campionatului 
Național de planorism care este 
găzduită de aerodromul sportiv 
al aeroclubului sucevean „Șoi
mii Bucovinei" a fost substan
țial stingherită de condițiile 
meteorologice improprii (întîi 
un maxim barometric cu un 
calm plat si ascendentă slabă, 
iar începînd de miercuri, cu 
fronturi de furtună), în aceas
tă situație neputîndu-se efec
tua pînă acum decît trei pro
be din totalul de patru prevă
zute de regulament.

Mai mult, aceasta a fost po
sibilă doar la clasa „Jantar". la 
care participă 7 concure 
unde conduce în clasament 
la prima manșă brașoveanul 
Doru Vlădescu, urmat în 
dine de colegii săi de 
Marius Căpușan și Gheorghe 
Țucă.

La clasa „L.S. 29 D 2“, aparate 
mai ușoare, concurenții S-au 
limitat la zboruri în zona aero
dromului „condiția termică" 
nepermițîndu-le efectuarea par
cursurilor stabilite.

Pentru astăzi, conform previ
ziunii meteorologice, este pro
gramată ultima probă la clasa 
planoarelor „grele". (D. C.).
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PRIMEI ETAPE
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start

zia A

CU TOATE FORȚELE,
ÎNCĂ DIN PRIMUL MINUT’

§ LECȚIA COPIILOR 5

>, deci, doar 48 
îsul creste, cu 
cît etapa inan- 

ită initial Pen- 
St amînatâ — 
mnicat F.R.F. 
, 21 august, 
litii este ampli- 
ierea celuilalt 
» europene, a- 
ire campionatul 
: conlirma sau 
ională. Startul 
readuce în me-

19 octombrie, 
vor lua startul 
linarii'.e pentru 

1990.
:ut această in
ițială? Pentru

că, mai mult decit altă dată, 
tempoul trebuie să fie unul de 
mare intensitate, încă din pri
mul minut.’

Cele patru echipe „europene" 
pornesc și ele la drum. Trei 
dintre ele vor juca pe teren 
propriu: Steaua, Victoria, Oțe
lul. Dinamo joacă in deplasare, 
la Bacău. Și chiar dacă adver
sarii direcți din prima etapă 
— F.C.M. Brașov, F.C. Olt, 
Corvinul și S.C. Bacău nu sânt 
din categoria unor echipe ca 
Sparta, Juventus sau chiar 
Kuusysi — maltezii fiind mai 
mult o echipă din linia a tre
ia... — etapa de duminică este 
un excelent prilej de sprint, o 
cursă contra-erinometrului,

Pe temele jocului

DIAMANT CU MAI MULTE TAJETL.
ne mai despart 

nei noi stagiuni 
iiropierea startu- 
mte la flecare 
ipetitoare ale e- 
și în anii tre- 
* au susținut, 

k a pregătiri- 
Jb cu public, 
.ere, preocu- 

iinătățirea pxes- 
eea ce privește 
isamb-lu a jocu- 

ipeetul dinamicii 
nine acum, ja 4 
precedentul tuir- 

caa^ a consem- 
aA^tia unui 

-3—5—2), că tot 
•.enitante ale pri- 
trăgîindu-se dog- 
;iuine mai clară 
iberpretindu-l în 
i funcție și de 
ilui. Și cînd fa- 
?mație, în baza 
meciurile cu ca - 
are, ne referim 

jucătorilor din 
umui mai mult 

rilor echipei ad- 
asipeet-ul calita- 

, respectiv la 
an a fundașului 

adesea lib eroul 
ledici, Redute, 
Pop e seu. ș ulea 

a modalitatea — 
ierbii — în care 
ju se relansează 
:nie.

„bubuitorii' de
fckii construc

tiv încă din propria treime ciștigă 
teren și această trăsătură a fot
balului. generatoare de progres, 
ne readuce in memorie cuvintele 
unui fost reputat antrenor : 
„Pentru mine mingea este ca un 
diamant. De el nu te debarasezi, 
nu-1 arunci ci, cel mult, îl... 
oferi !«

...Nu însă cu „zgîrcenia” (iată 
un alt aspect al problemei cu im
plicații directe asupra momentu
lui esențial ai jocului — înscri
erea golului) cu care transmit 
mingea spre linia întîi destui 
dintre jucătorii divizionarelor A, 
de regulă mijlocașii ; adică acei 
componenți ai echipei care, în 
condițiile fotbalului actual, ca
racterizat prin marcaj strâns și 
zone aglomerate, la finalizare, 
trebuie să transmită vîrfurilor, 
cît mai repede cu putință, mingi 
bune de transformat. Sigur, faza 
de construcție a jocului își are 
legice ei, sigur, îin destule situații 
ale unei partide. temporizarea se 
impune și ea, dar de aici și pînă 
la excesul de pase (se ajunge, 
uneori, la peste 10 atingeri) fără 
conținut tactic este un drum 
lung, la capătul căruia faza de 
gol nici nu se întrezărește : fie 
și pentru simplul motiv că ran
damentul vârfului de atac de
pinde, în mare măsură, de conlu
crarea cu mijlocașul. Se poate 
trage, astfel, concluzia că mingea 
este un diamant cu fațete multi
ple, iradiind, deopotrivă, strălu
cire și prețuire.

Gheorghe NICOLAESCU

pentru încercarea puterii, indi
ferent de replica adversarului.

Să așteptăm, deci, ofensiva 
de atîtea ori consacrată a Ste
lei. Să așteptăm de la Victoria 
o rapidă omogenizare a noii 
sale formule. Să vedem ce poa
te face Oțelul in fața unei e- 
chipe cu nume ca Juventus, dar 
care traversează, și ea, o pe
rioadă de tranziție, sub condu
cerea foștilor săi jucători Di
no Zoff și Scirea. In sfîrșit, să 
sperăm că Dinamo va întări si 
mai mult legătura dintre „bă- 
trîni" și tineri, pentru a-și 
proba ascensiunea valorică rea
lă și in competiția europeană 
oficială.

Acestea ar fi deci nu atit ca
petele de afiș ale etapei, cit 
meciurile de interes prin pris
ma apropiatei confruntări in
ternaționale. Dar mai există și 
alte subiecte da interes.

Tradițional, să așteptăm .pri
mul pas" al promovatelor, F.C. 
Farul Constanța. F.C. Inter Sibiu. 
F.C. Bihor. Dintre cele trei me
ciuri programate duminică, cel 
mai interesant ni se pare cel 
în care .noua echipă" a Sibiu
lui înfruntă pe _U“, pentru ca
re nu e deloc indiferent .prima 
mișcare", după numeroasele 
„dureri" din finalul campiona
tului trecut. Așteptăm — de a- 
semenea mai mult — de la fos
tele divizionare A, Constanța 
și Bihor, situate la vteo 800 
de kilometri una de alta.

Au rămas, deci, pe dinafară 
doar două meciuri: cel de la 
Pitești, unde F.C. Argeș, cam 
„șifonat" de Slavia, are obliga
ția reabilitării în fața propri
ilor săi suporteri, in compania 
Sportului Studențesc, și cel de 
pe Giulești, unde Rapid își a- 
duce aminte că Flacăra i-a fă
cut zile grele chiar acum cîte- 
va luni.

Pentru toate echipele noastre 
— și nu numai pentru cele 
patru din frunte — condiția de 
bază a startului ar trebui să 
fie o tîsnire din bloc-starturi. 
astfel ca tempoul de concurs 
impus încă din primele minu
te să asigure tuturor un mers 
in spirală ascendentă.

A DIVIZIEI A
F.C. INTER SIBIU — „U“

CLUJ-NAPOCA : M. Constanti-
nescu ; V. Alexandru (ambii din 
București) și V. Donțu (Galați)

F.C ARGEȘ — SPORTUL STU
DENȚESC : V. Curt (Constanța) :
M. Axente (Arad) și A. Gheor- 
gne.(P. Neamț).

RAPID — FLACĂRA MOREN1 ;
N. Dinescu ; Gh. Constantin 
(ambii din Rm. Vîlcea) și M. Sa- 
lomir (Cluj-Napoca).

STEAUA — F.C.M. BRAȘOV : 
V. Titorov (Drob îta Tr. Seve
rin) : Gr. Macavei (Deva) și V. 
Banu (Ploiești).

OTELUL GALAȚI — CORVI
NUL HUNEDOARA : FL Popes- 
cu ; I. Cot (ambii din Ploiești) 
și C. Gbeorgne (Suceava).

F.C. FARUL CONSTANȚA — 
A.S.A TG. MUREȘ : O Ștreng 
(Oradea) ; N. Voinea (București) 
și L Toma (P. Neamț).

S.C. BACĂU — DINAMO : I. 
Igna (Timișoara) ; I. Velea (Cra
iova) și D. Renghel (Vaslui).

VICTORIA — F.C. OLT : I. 
Crăciunescu (Rm. Vîlcea) ; V. 
Antohi (Iași) și Ad. Morolanu 
(Ploiești).

F.C. BIHOR — UNIV. CRAIO
VA : D. Petrescu (București) ; 
S. Necșulescu (Tirgoviște) și I. 
Tărcan (Tg. Mureș).

Partidele vor începe la ora 18, 
iar in deschidere, di la ora 15,30, 
se vor disputa meciurile dintre 
ecbinele de speranțe. Reamintim 
că in cazul în care meciurile e- 
cbipelor de speranțe se termină 
cu un rezultat de egalitate se 
vor executa lovituri de la U m 
pentru denartajare.

ocazia
colt
suporterii 

bine (des- 
adevărate.

să 
de.

In; vederea JOCULUI cu se
lecționata similară a Poloniei (in 
deplasare, la 24 august) sint 
convocat! pentru duminică, în

In taberele echipelor din eșalonul secund

VA G.S.U. PLOIEȘTI CONTINUĂ INFUZIA DE TINERET
trecut, într-o

! marea dorință 
echipelor din 

sau Brăila, cu
1 iscusit antre- 
, Virgil Dridea 
. Ploiești în- 
pe un frumos

e acum Praho- 
întrebare care 

Mihai Matache, 
al asociației.

:ze pe primele 
performanța din 
e, la mai mult, 
>s, să placă.
ea a fost însă 
>lul.

cu toții pleca- 
i bucură, pentru 
le echipa-fanion 
lețului nostru și 
îivîzia A e aș- 
de noi toți, 
ămas la condu- 
echiipei ?

—<----

— Răzvan Mureșan, fostul ju
cător ai Petrolului și al forma
ției noastre, profesor de specia
litate și — pînă nu de mult — 
secund al lui Dridea.

— Care sînt n-outățile din lotuS 
Prahovei ?

— Au fost transferați la Petro
lul portarul Catană, fundașul 
Niță și mijlocașul I. Nicolae. Au 
venit Bănaru, de la Huși și An- 
ghel, de Ia Progresul Ploiești — 
ambii portari, Paul Gușe, de la 
Petrolul și alți trei tineri jucă
tori, de Ia același club, Nica, 
Matache și Zafiris. Echipa înti
nerește mereu, dar fără să re
nunțe ia valoarea și experiența 
unui FI. Nicolae, Libiu sau Gă- 
lățeanu.

— Zafiris e cel care a și jucat 
în A, golgeterul de ia juniori î

— Da, jucător de talent, că
ruia cred că rodajul la Prahova 
îi va prinde bine, ca și celor
lalți colegi cu care a venit,

— Deci, să consemnăm Întregul 
lot de jucători.

— Neagu, Bănaru, Anghel și 
juniorul Petrescu — portari ; 
Roșu, V. Constantin, Enache, 
Dragomir, Miliăilă, P. Gușe — 
fundași ; FI. Nicolae, Duma, Vkad, 
Rădulescu, Gălățeanu Nica și Ma
tache — mijlocași ; Tibuleac, Li- 
biu, Cismaru, Mihalache și Za
firis — înaintași.

— Ce mai e nou la Prahova ?
— Continuăm amenajările la 

frumoasa noastră bază sportivă, 
iar gazonul, care și așa fusese 
apreciat de toți oaspeții noștri, 
arată acum excelent. Uzina, in
stitutul, asociația se străduiesc 
să asigure toate condițiile de pre
gătire și joc.

— Iar Prahova să joace bine, 
cum a făcut-o în campionatul 
trecut și — de ce nu ? — chiar 
mai bine.

Al. CONSTANTIN

E SONORE LA DACIA PITEȘTI
are se va alinia 
ă la startul cam-

B, face inten- 
vederea acestei 
modul cum s-a 

tart aflăm amă- 
istantin Stroie, 
iei de fotbal : • 
ratări, în acest 

iră a promovat, 
oinu’l secund. Am 
de a rămîne cât 
, să facem jocuri 
teii, să mulțuimin) 
ștri suporteri. 
>regătit echipa ? 
început trebuite 
imii maxi avem 

iar conducerea

tehnică este asigurată tot de 
Constantin Cîrstea, ca antrenor 
principal și Viored Moiceanu. se
cund. Antrenamentele au început 
în ziua de 14 iu-lie, apoi, după o 
săptămînă, lotul a plecat ia Bis
trița pentru o pregătire centra
lizată, unde a stat pînă la 2 au
gust. Și în perioada de pregătire 
de la Bistrița au fost prevăzute 
meciuri amicale, printre parte
nere fiind și Gloria Bistrița. De 
asemenea, în program au figu
rat jocuri cu Unirea Pitești. 
Sportul ,,30 Decembrie” (în de
plasare), Chimia Rm. vîlcea (tur- 
retur).

— Ați amintit că lotul nu a 
suferit prea multe modificări.

Totuși, au plecat jucători ? Aveți 
nume noi ?

— Au primit dezlegări jucătorii 
Ciobanu pentru Progresul Topo- 
liovent Tudose și Coman pentru 
Unirea Pitești și I. Preda, pentru 
Musceiui Cîmpul'uing. Am întărit 
lotul cu Bratu — portar, Nedelcu
— fundaș, ambii de la echipa de 
speranțe F.C. Argeș, Bărbulescu
— fundaș, Voicu — înaintaș, am
bii de la F.C. Argeș, și M. Zam
fir — fundaș, de la Inter Sibiu. 
In lot mai sînt : Băcescu, Va- 
silescu — portari, Năstase, Mâ- 
nolache, Mușat, Cazan, Dima - 
fundași, Torna, Oiță, Bobu. Tu- 
naru, Bărbărie, Gheorghe — mij
locași, Dogan, Uluca, Stuparu — 
înaintași. (P. V.).

eă noi. pe actorul Colea 
Răutu — care iubește pe 
Rapid’ așa cum își iubește 
meseria de actor — cum 
și-a astupat urechile în 
acele momente, de, dezgust.

Replica a venit însă 
prompt. - De unde credeți ? 
De la sectoruț rezervat co
piilor la peluza de lingă 
Sala Sporturilor. Acolo, 
glasuri cristaline ale micu
ților suporteri rapidisti n-au 
contenit o clipă în 
iarea idolilor lor. 
în șir scandau 
echipei iubite

s

Am mai avut 
vorbim în acest 
pagină despre 
echipelor. Și de 
pre „galeriile"
care isi încurajează favori- 
tii ne un ton civilizat), dar 
si de „rău", adică despre 
falșii suporteri care, cu un 
bilet de intrare p= stadion, 
își permit orice : să huiduie. 
să insulte echipa adversă 
încă de la intrarea în te
ren. să-i fluiere pe arbitri, 
să le facă atmosferă fiind
că nu „țin" cu echipa lor. 
intr-un cuvin! ei creînd 
pe stadion un climat încins, 
din care nu lipsesc cuvin
tele jignitoare nici la adre
sa celeilalte „galerii".

S-a _ întîmplat la meciuri 
de campionat și Cupă.

S-a întîmplat și la jocu
rile din 
dotat cu

Si. iată, 
ciuri din 
desfășurate pe stadionul 
Giulești. lucrurile s-au re
petat Cota cea mai fier
binte a fost atinsă Ia par
tida finală Victoria — Ra
pid. De acolo, din mijlocul 
tribunei a II-a. unde altă
dată se afla epicentrul ga
leriei rapidiste. lăudată pe 
merit de multe ori. au tîs- 
nit cuvinte urîte. cuvinte 
de maidan ce au făcut să 
roșească pînă si obrajii 
celor mai devotați specta
tori ai Rapidului. L-am 
văzut, ia masa presei, lîn- 

^.llllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIHIIllllllltllllllllllllllllliîk

s

I

s

i

cadrul turneului 
„Cupa Dinamo"...
la recentele me- 
„Cupa Victoria", 

pe

încura- 
Minute 
numele 

si aplaudau 
sacadat. O baghetă nevăzu
tă diijja totul. Si cei mari 
au uitat la un moment dat 
jocul, toate privirile fiind 
îndreptate spre acel frumos 
colt al peluzei. Anoi. 
început să-i anlaude 
delung pe copii, chiar 
cei... de Ia a lira.

La terminarea jocului, 
tistul emerit Colea 
ni se confesa : „Exemplul 
acestor minunați copii mi-a 
înseninat sufletul. Curățe
nia si sinceritatea lor au 
fost admirabile. Trăind lin
gă ei ne stadion parcă mă 
intorc in copilărie. Bravo, 
micuților 1 Ați fost îa înăl
țime. le-ati dat celor mari 
o adevărată lecție de spor
tivitate !...“.

...O lecție, adăugăm noi. 
cu multiple sensuri, acum, 
în preajma startului noului 
sezon.

au 
in

și

ar-
Răutu

Steiian TRANDAFIRESCU

După primul joc din finala Cupei Balcanice
.... .

F.C ARGEȘ ARE DATORIA REABILITĂRII
F.C. Argeș a sosit miercuri 

noaptea, după meciul de la 
Sofia, iar joi dimineața am 
avut o convorbire telefonică cu 
antrenorii D. Nieolae-Nicușor 
și T. Dima, care ne-au dat 
unele amănunte.

— Cum se explică severa în- 
frîngere. 1—5 (0—3). a lui F.C. 
Argeș ?

— Jucătorii noștri au intrat 
timorați pe teren, inexplicabil 
pentru noi. deși < credem că 
echipa era destul de bine pre
gătită. Am primit primul gol

Capitală următorii componenți 
ai Lotului de tineret — jucători 
nâscuți după 1 ’anuarie 1969 : 
Crișan. Lucescu — portari ; Co- 
tora. Voice. Bucur, Lupu (C.S.M. 
Reșița), Stan, Bunaciu, Dumitru 
— fundași ; Pîslaru, Minea II. 
Grăbeanu. I. Dumitrescu — mij
locași ; Răducioiu. Hanganu, Stă- 
nici. Vase. Selimeși, Uleșan — 
înaintași. Antrenori : M. Radu
lescu și D Apolzan.

în secunda 50 si s-a dereglat 
întregul sistem al echipei.

— Cînd s-au marcat golurile ?
— Alexandrov — min. 1. Si- 

mionov — min. 9. Alexandrov
— miri. 11 (n.n.. era. deci. 0—3 
în minutul 11 1 ?). în minutul 
53, D. Zamfir a redus din 
handicap, dar apărarea avea să 
fie iar depășită și am primit 
două goluri în trei minute : 
Alexandrov — min. 71 si au
togolul lui Pirvu — min. 73, 
cînd. la o lovitură liberă, min
gea a sărit din el în poartă,

— A fost terenul de vină, 
arbitrajul ?

— Nu putem reproșa nimic, 
teren foarte bun. in nocturnă, 
iar arbitrajul centralului grec 
si al celor doi tușieri bulgari a 
fost fără reproș. Am avut 
insă și unele indisponibilități.

— Care a fost componenta 
celor două echipe ?

— F.C. Argeș : Spcriatu — 
Voicu, Stancu. Pirvu. Tănase
— Badea, D. Ștefan. Eduard —

PHOCRAMIIL TUHUIUI CÂMPIOtÂIUtUI DIVIZIEI
ETAPA I (4 septembrie)

Hidrotehnica Buzău — Fore sta 
Gugești, Arrubium Macin — Celu
loza Adj ud, Laminorul Brăila — 
ȘN-C.S.Ș. Tulcea, Granitul Ba- 
badag — Progresul Isaccea, Olim
pia Rm. Sărat — A.S.A. Buzău, 
Victoria Țăndărei — Petrolul 
Berea, C.S. Progresul Brăila — 
Petrolul Brăila, Autobuzul Voin
ța Odobești — Chimia Buzău.

ETAPA a ll-a (11 septembrie)
Chimia — Arrubium, Foresta — 

Autobuzul, Petrolul Brăila — Hi
drotehnica, Petrolul Berea — C.S. 
Progresul Brăila, A.S.A. — vic
toria, Progresul Isaccea — Olim
pia; S.N.-C.S.ș. — Granitul, Ce
luloza — Laminorul.
ETAPA a lll-a (18 septembrie)
Hidrotehnica — Petrolul Berea, 

Foresta — Petrolul Brăila». Lami
norul — Chimia, Granitul — Ce
luloza.. Olimpia — S.N.-C.S.Ș.,
Victoria — Progresul Isaccea, C.S. 
Progresul Brăila — A.S.A., Au
tobuzul — Arrubium.
ETAPA a IV-a (25 septembrie)

Chimia — Granitul, Arrubium 
— Laminorul, Petrolul Brăila — 
Autobuzul, Petrolul Berea — Fo
resta, A.S.A. — Hidrotehnica, 
Progresul Isaccea — C.S. Progre
sul Brăila, S.N.-C.S.Ș. — victoria, 
Celuloza — Olimpia.

ETAPA a V-a (2 octombrie)
Hidrotehnica — Progresul Isac

cea, Foresta — A.S.A. Petrolul 
Brăila — Petrolul Berea, Grani
tul — Arrubium. Olimpia — Chi
mia, Victoria — Celuloza, C.S. 
Progresul Brăila — S.N.-C.S.Ș., 
Autobuzul — Laminorul.

5ER/A A ///o

ETAPA a Vl-a intermediară
(6 octombrie)

Chimia — Victoria, Arrubium
— Olimpia, Laminorul — Grani
tul, Petrolul Berea — Autobuzul, 
A.S.A. — Petrolul Brăila, Pro
gresul Isaccea — Foresta, Ș.N.- 
C.S.S. — Hidrotehnica, Celuloza 
Adj ud — C.S. Progresul Brăila.

ETAPA a Vll-a (9 octombrie)
Hidrotehnica —. Celuloza, Fo

resta — S.N.-C.S.S., Petrolul Bră
ila — Progresul Isaccea, Petrolul 
Berea — A.S.A., Olimpia — La
minorul, Victoria — Arrubium, 
C.S. Progresul Brăila — Chimia, 
Autobuzul — GranituA.
ETAPA a Vlll-a (16 octombrie)

Chimia — Hidrotehnica. Arru
bium — C.S. Progresul Brăila, 
Laminorul — Victoria. Granitul 
Babadag — Olimpia, A.S.A. — Au
tobuzul. Progresul Isaccea — Pe
trolul Berea, S.N.-C.S.S. — Petro
lul Brăila, Celuloza — Foresta.

ETAPA a IX-a (23 octombrie)
Hidrotehnica — Arrubium, Fo

resta — Chimia, Petrolul Brăila
— Celuloza, Petrolul Berea — 
S.N.-C.S.ș.. A.S.A. — Progresul 
Isaccea, Victoria — Granitul, C.S. 
Progresul Brăila — Laminorul, 
Autobuzul — Olimpia.

ETAPA a X-a (30 octombrie)
Chimia — Petrolul Brăila, 

Arrubium — Foresta. Laminorul
— Hidrotehnica, Granitul — C.S. 
Progresul Brăila, Olimpia — Vie-

i

ÎN PARTIDA RETUR
Tirchineci. Pană (min, 46 D. 
Zamfir., care s-a accidentat și 
a fost înlocuit cu Miftode. în 
minutul 67) si Grigoriu. Sla
via : Ananiev — Dimitrov,
Haidarliev. Tacev (min. 35 
Grekov), Markov — Boșkov, 
Icliaskov (min. 57 Mitov). Ra- 
dev — Simionov, Alexandrov, 
Karamanov. dintre care s-au 
remarcat in mod deosebit in
ternaționalii Alexandrov și 
Simionov,

— Cînd va avea loc returul 
finalei balcanice ?

— Miercuri 21 august. la 
Pitești. Am primit golurile atit 
de ușor și ne e greu să snu- 
nem că vom reface diferența, 
dar sîntem hotăriti să facem 
totul pentru o revanșă. Vom 
vedea.

Da. F.C. Argeș are datoria 
unei cu totul alte comportări 
după o înfringere atit de se
veră. mai ales că Slavia pier
duse. acasă, primul meci. cu 
Spartak Varna, din noul cam
pionat bulgar.

Constantin ALEXE

C-tDIJIA 1988-1989
tăria. Progresul Isaccea — Auto
buzul. S.N.-C.S.Ș. — A.S.A., Ce- 
Valoza — Petrolul Berea.

ETAPA a Xl-a (6 noiembrie)
Hidrotehnica — Granitul, Fo

resta — Laminorul, Petrolul Bră
ila — Arrubium, Petrolul Berea
— Chimia, A.S.A. — Celuloza, 
Progresul Isaccea — S.N.-C.S.Ș., 
C.S. Progresul Brăila — Olimpia, 
Autobuzul — Victoria.
ETAPA a Xll-a (13 noiembrie)
Chimia — A.S.A., Arrubium — 

Petrolul Berea. Laminorul — Pe
trolul Brăila, Granitul — Fores
ta, Olimpia — Hidrotehnica. Vic
toria — C.S. Progresul Brăila, 
S.N.-.C.S.Ș. — Autobuzul, Celu
loza — Progresul Isaccea.
ETAPA a Xlll-a (20 noiembrie)
Hidrotehnica — Victoria, Fo

resta — Olimpia. Petrolul Brăila
— Granitul Babadag, Petrolul 
Berea — Laminorul, A.S.A. — 
Arrubium, Progresul Isaccea — 
Chimia, S.N.-.C.S.Ș: — Celuloza, 
Autobuzul — C.S. Progresul 
Brăila.
ETAPA a XlV-a (27 noiembrie)
Chimia — S.N.-C.S.Ș.. Arrubium

— Progresul Isaccea, Laminorul
— A.S.A., Granitul — Petrolul 
Berea, Olimpia —, Petrolul Brăi
la, Victoria — Foresta. C.S. pro
gresul . Brăila — Hidrotehnica, 
Autobuzul — Celuloza.

ETAPA a XV-a (4 decembrie)
Hidrotehnica — Autobuzul, Fo

resta — C.S. Progresul Brăila, 
Petrolul Brăila — Victoria, Pe
trolul Berea — Olimpia. A.S.A.
— Granitul, Progresul Isaccea — 
Laminorul, S.N.-C.S.ș. —- Arru
bium, Celuloza — Chimia.



De azi, pe Lacul Griinau

CONCURSUL PRIETENIA LA CAIAC CANOE
GRONAU, 18 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Atmosferă specifică marilor re
gate internaționale alei, pe La
cul Griinau, cu arbitri și an
trenori în șalupe rapide care 
străbat culoarele balizate, cu 
sportivi gata să ia startul mîine 
(n.n. astăzi) în „Concursul 
Prietenia" la caiac-canoe, edi
ția 38. Lucru firesc, dacă avem 
în vedere tăria acestui concurs, 
dar și testul care îl însoțește, 
tinerii ași ai padelel șl pagael 
avînd ca obiectiv nu prea în
depărtatele Campionate Mon
diale din Canada, de anul 
viitor.

C.B. DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

create în atac se părea, la 
pauză, că sportivii noștri vor re
aliza un soor fluviu. N-a fost 
așa, pentru că la reluare ei au 
intrat in jocul mai dezordonat 
al adversarilor, permițîndu-le 
menținerea la o diferență to
tuși mică față de desfășura
rea partidei. în final, elevii 
antrenorilor Oprea Vlase și Ște
fan Birtalan au apăsat din nou 
pe accelerator și au realizat o 
victorie mal aproape de posi
bilitățile lor de exprimare. Au 
înscris : Fielk 7, Săftescu 6, 
Ștot 4, Simboan 3, Naghi 2, 
Bontaș 2, R. Moldovan 1, Al
bim 1, respectiv Grammatikos 
7, Gelcpis 2, Kalosakas 2, Trian- 
dafilidis 1, Giorgoudis 1, Apos- 
tolidis 1. Âu arbitrat Jiri On- 
dras și Ștefan Klar (Cehoslo
vacia).

Programul de vineri (de la 
ora 16) : România B — Turcia, 
Iugoslavia — Grecia și Româ
nia A — Bulgaria.

Sigur, pe listele de concurs 
figurează cei mai silitori elevi 
din „clasele mici" ai școlilor de 
caiac-canoe, campionii naționali 
la juniori pe acest an. Lotul 
reprezentativ al țării noastre 
a... coborît de la Vidraru cu 
Viorica Iordache, Anișoara Bre- 
zulcă, Daniela Catană, Angela 
Cocilnău și Elena Irimia, toate 
pe podiumurile de premiere ale 
concursurilor de juniori din a- 
cest sezon. Ele se vor alinia 
la startul probelor pe distanța 
de 500 m (K 1, K 2, K 4) și 
după cum își „alegeau" culoa
rele la ultimul antrenament, 
principalele adversare vor fi 
sportivele din țara gazdă și din 
U.R.S.S.

Mai multe emoții par a avea 
băieții, unele echipaje prezente 
aici fiind asemănătoare — ca 
forță și gabarit — cu cele ale 
seniorilor. Din rîndul caiaciș- 
tllor și canoiștilor noștri, înscriși 
în aproape toate probele din 
program, fac parte Mihai Apos
tol, Florică Alexandru, Ivan 
Carpov, Costel Jercan, Radu 
Ungureanu, Valeriu Simion, 
Marin Zamfir ș.a., laureați săp- 
tămîna trecută, pe Lacul Bas- 
cov, de lingă Pitești, la Cam
pionatele Republicane pentru 
juniori.

Asemenea marilor regate in
ternaționale, „Concursul Priete
nia" la caiac-canoe începe cu 
întrecerile din serii și recali
ficări, semifinalele și finalele 
urmînd să aibă loc sîmbătă și 
duminică. Organizatorii apre
ciază că finalele. îndeosebi, 
vor fi urmărite de un public 
numeros, sfîrșitul de săptămînă 
anunțîndu-se a fi ceva mai ră
coros. nu însă si pentru tinerii 
competitori care, după elimi
natorii, vor intra în lupta di
rectă pentru medalii.

Vasile TOFAN

PRIMELE PARTIDE IUI lUlffll. PRIETENIA EA RUGBY
GABROVO. 18 (prin telefon, 

de Ia trimisul nostru 'special). 
Programul „Turneului Prietenia" 
al rugbyului juvenil a suferit 
o nouă modificare. Astfel. în 
prima zi a întrecerii, rugbyștii 
noștri au avut „zi liberă". S-au 
disputat două partide. în gru
pa B (în care este inclusă si 
echipa României) s-a jucat 
meciul Bulgaria — R.D. Ger
mană. Intilnirea s-a soldat cu 
un rezultat de egalitate: 8—8 
(4—4). ambele formații în
scriind cîte două eseuri (ne
transformate). într-un fel. a- 
ceastă „modificare" a fost con
venabilă echipei noastre, care 
a avut posibilitatea de a vedea 
jocul adversarelor. Ce s-a 
putut constata după acest meci? 
Că atît tinerii rugbyști bulgari, 
cît și cei din R.D. Germană 
s-au prezentat într-un remar
cabil progres valoric, datorat, 
pe de o parte, unei selecții 
mai bune, iar Pe de alta unei 
preocupări sporite fată de 
tehnicitatea compartimentelor. 
Pregătirea fizică, de asemenea, 
a fost bună. Treisferturile au 
acoperit integral suprafața de 
ioc. iar pachetele de înaintași 
au dovedit o mare mobilitate.

în partida-vedetă, a grupei 
A, s-au întîlnit echipele U.R.S.S. 
și Poloniei. Au cîștigat deta
șat tinerii rugbyști sovietici cu 
37—3 (20—0). rezultatul fiind 
realizat prin 7 eseuri (dintre 

care 3 transformate) si o l.p„ 
fată de o singyră l.p. de par
tea echipei învinse. Așadar, un 
cuplaj cu 11 eseuri, care au 
„plusat" spectacolul sportiv.

Astăzi, joi. vom asista la un 
nou cuplaj : România — Bul
garia (în grupa B) si U.R.S.S. 
— Cehoslovacia (în grupa A). 
Vineri după-amiază echipa 
noastră de juniori va juca cu 
reprezentativa similară a R.D. 
Germane, iar Polonia cu 
Cehoslovacia. Duminică. după 
cum am mai anuntat. vor avea 
loc partidele finale, învingă
toarele din cele două grupe 
(printre cane sperăm se va 
număra si echipa țării noas
tre) urmînd a-si disputa locu
rile 1—2.

Tiberîu STAMA

BREVIAR
MADRID (Agerpres). - La a- 

propiatele Jocuri Olimpice, Spa
nia va fi reprezentată de un 
lot de 220 de sportivi și sportive, 
car? vor lua startul la toate ce
le 23 de discipline înscrise în 
program.

NEW YORK (Agerpres). — In 
urma concursului de la Austin 
a fost alcătuit lotul de natație 
al S.U.A. Printre cei selecționați 
se numără cuinoscuții record
mani Matt Biondi, Tom Jagger, 
Ma- Cetlinski, David Berkoff, 
Dave Wharton — la masculin și 
Angela Myers, Dara Torres, Mit-

REGATA INTERNAȚIONALĂ 
BYDGOSZCZ LA CANOTAJ

Participante la ediția jubi
liară a Regatei internaționale 
Bydgoszcz (Polonia) cele trei 
echipaje feminine alcătuite din 
canotoarele lotului nostru de 
tineret, s-au clasat astfel : 8+1 
(Gabriela Bradu, Anca Neagoe, 
Luminița Mînja. Laura Sfet- 
cu. Luminița Dobre. Ionica 
Ciubotaru, Virginica Strîmbea- 
nu, Elena Radulescu + Matilda 
Ciucă) și 4+1 (Valentina Vîr- 
lan. Anca Tănase. Elena Pleș- 
ca, Georgeta Ispas + Matilda 
Ciucă) — locul II. 4 vîsle 
(Dorina Cucoș, Iulia Bobeică, 
Georgeta Soare. Vasilica Vlion- 
cu) — locul III. La competiție 
au fost pnezenti sportivi din 
17 țări. în marea lor majori
tate componenti ai loturilor 
olimpice.

OLIMPIC
zi Kremer, Janet Evans, Tracey 
McFarlane, Mary Meagher și 
Beth Barr — la feminin.

SANTO DOMINGO (Agerpres). — 
Republica Dominicană va parti
cipa cu 16 sportivi, la 5 
discipline, la Jocurile Olimpice. 
Vor face deplasarea, între alții, 
cicliștii Juan Nunez, Modesto 
Castillo, boxerii Jesus Herrera, 
Pedro Frias, Emilio Villegas, 
Pedro Saiz si Melvis Manon, ju
cătorii de tenis de masă Mario 
Alvarez și Raymundo Fermin, 
precum și judoka Gilberto Gar
cia.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT început de drum in campionatele naționale
ciclism > „Turul Slovaciei” 

s-a încheiat cu victoria rutieru
lui cehoslovac Tomas Sedlacek, 
urmat d? compatrioții săi Vladi
mir Sveglik, la 6 secunde și 
Kur Konrad. Ia 14 secunde, de 
grecul Kanellos KanellODOulos. 
la 45 secunde și de sovieticul 
Dainis Ozols. la 1:32. Ultima e- 
taoă. a 9-a, a fost cîștigat

•acul Mario Traksl. 
at P' 135 km în 3h 3

HANDBAL A In finala 
ului feminin de la Bad 
(R.F. Germania), formația 

lă Tv Luetzellinden 
cu 17—14
Vorwărts

tă de, 
crono-

met

Pe circuitul

e • ® e • • «

Ovidiu IOANIȚOAIA
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ALPINISMULUIRECORDURI ALE
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I

partic’Da- 
Perului,

i

vest- 
adună 
fede- 

a pu-

fost, la 
și atleta

Ră-

Wayne 
Clasa 125 
de spania 

(„Derbi**).

inutilului®, cum 
ziarul parizian 
își continuă dis- 
atît de riscan-

m ai Mont
2 * ' așa,

obiectiv. Acum

da
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liga 
arătîn- 

complexate 
competiției și în- 

3 etape, plutonul

altfel, ele se și descurcă în 
I, Wisla și Jastrzebie 
du-se. de pe acum, 
de duritatea 
cheind. după

AMICAL, LA TURKU : FINLANDA - U.R.S.S. 0-0 
ETAPA IN CAMPIONATUL FRANȚEI • „CUPA LIBER-

turne-
Urach 

vest- 
a în- 

(8—5) echipa 
Frankfurt pe...

trecut 
A.S.K. 
Oder.

MOTOCICLISM _ _ _ ________
de la Anderstorp s-au desfășu
rat întrecerile „Marelui Premiu” 
al Suediei contînd pentru Cam
pionatul Mondial. La clasa 500 
cmc, victoria a rev?nit america
nului Eddie Lawson („Yamaha”), 
cu o m^die orară de U51.200 km. 
urmat de australianul 
Gardner (..Honda”), 
cmc a fost cîștigată 
olul Jorge Martinez

asta NU ÎNSEAMNĂ PRECOCITATE 1
sporturile de mare 

este si acest „skateboar- 
(placă cu rotile), care 

provoacă anual nenumărate 
accidente, mai mult sau mai 
puțin grave deși practicanții 
săi au pentru protecție ge- 
nunchiere, cotiere și pe cap 
o cască de hocheist. Pentru 
a putea merse pe acea sein
ei ură cu roți, trebuie să fii 
foarte îndemînatic. să ai sim
țul echib’brului si să fii cu
rajos. Cel mai tînăr dintre 
nracticanții ..skateboarder”- 
’!u’ este Danny Kramer, un

k

Furia recordurilor (pentru 
că recordul a devenit un obi
ectiv nu doar la sporturile în 
care înregistrarea sa este ce
va firesc), poate fi întîlnită 
în fel de fel de discipline, în 
tot felul de situații logice sau 
mai puțin... Iată, de pildă, 
alpinismul. O ascensiune pe 
Mon*  Blanc este. înainte de 
or’ e. o mare performanță 
sportivă care, ani și ani de-a 
rîndul a stimulat imaginația 
și energiile multora dintre 
cuceritorii înălțimilor. Dar a- 
cum cei 4807 
Blanc-ului nu mai sînt, 
un simplu _____
contează nu doar simpla as
censiune ne vîrf. ci. mai ales, 
tir-1 nul în care este realizată, 
deci recordul 1 Mai mult, 
chiar există acum recorduri 
centru. . urcuș și coborîș. A- 
nu’ trecut, la 6 august, Lau
rent Smagghe. din Grenoble,

ă

ȘAH a în runda a 16-a a cam
pionatului unional de la Mosco
va, Karpov a cîștigat la Mala- 
niuk. Gurevici la Smirin, în 
timp ee partidele Vaganian — 
Kasparov, Sokolov — Beliavski, 
Gavrikov — Haritonov s-au în
cheiat remiză. înaintea rundei 
finale. în fruntea clasamentului 

Kasparov șl Karpov, cu 
cîte 11 p, urmați de Salov — 9,5 
p. în runda a 17-a Kasparov va 
avea Diesel? albe la Einhorn, iar 
Karpov, cu piesele negre, va ju
ca împotriva lui Elvest. • în ora
șul mexican Mazatlan se va des
fășura anul acesta (10—17. decem
brie) un mare turneu internațio- 
nai, la care au fost invitați 100 
de mari maeștri și maeștri in
ternaționali, în frunte cu cam
pionul mondial Gări Kasparov, 
A. Karpov J. Timman, N. Short, 
Y. Seirawan, J. Hjartarson, L. 
Liubojevici.

TENIS • în turneul masculin 
de la Cincinnati : Willander (Su
edia) — Davis (S.U.A.) 6—3,
6—4 ; Gomez (Ecuador) — Krooa 
(Suedia) 6—1, 6—4 ; Frawley (A- 
ustralia) — Cesnokov (U.R.S.S.) 
6—1 6—2.

american în vîrstă de nu
mai... treji ani și jumătate. 
Dar aceasta nu este încă ni
mic, deoarece micuțul Kra
mer. autentic talent în acest 
sport, a și devenit... profesi
onist. mama sa Donna fiind 
cea care a semnat contractul 
cu un constructor de „skate
boarder® (deoarece împrici
natul nu știe nici să scrie și 
nici să citească), pentru ca 
Danny să participe la un cir
cuit oficial de concursuri !

Precocitate, precocitate, dar 
nici chiar așa !

a reușit acest tur de forță 
în timDul record de 6.47 Q9.

în iuli- 1983 recordul a fost 
în*-ecut  însă de trei ori, în 
decurs de numai 15 zile : 
Pierr° Lestas. din Briancon. 
a realizat 6.22:00. apoi Smag
ghe a redevenit recordman, 
cu 6.15.21 și. în sfirșit. la 28 
iulie, un elvețian. Jacques 
BerVe. a fost cronometrat în 
5.37:56. după ce atinsese vîr- 
ful în 3.50:00. Dar lupta pen
tru întîietate nu se încheie 
aici, deoarece Smagghe este 
decir să nu se lase învins. 
„Gîndesc că voi putea obține 
un timp cu cel puțin 10—15 
r";nute mai bun decît al lui 
Berile”.

„Cuceritorii 
îi denumește 
..Lc Monde”, 
pută aceasta 
tă...

<>•••••••••••••••••••

POLONIA
După același sistem, cu 3 

puncte nentru o victorie la (mă
car) 3 goluri diferență, dar și 
cu unul scăzut pentru învinșii 
„admon?stați”- la același scor, 
campionatul Poloniei și-a consu
mat primele, etape. Cea inaugu
rală a fost marcată, la Zabrze, 
de o suroriză de proporții, Slask 
Wroclaw de-acum fără Andrzej 
Rudy (transferat la G.KJS. Ka
towice) reușind un nesperat 0—0 
în fața lui Gornik ! Numai 
că surpriza n-a durat decît... 
90 de minute. Gornikul lui 
Marcin Bochynek (cu Wand- 
zik, Grembocki, Piotrowicz, 
R. Warzycha. Komornicki, Ur
ban si Cyron în formație) cîș- 
tigînd la Walbrzych (2—0) și 
„spulberînd” pe Szombierki By- 
tom (8—3). pentru a se instala, 
cu 6 n. în fruntea clasamentului, 
propunîndu-și — și părînd să-i 
stea la înd ?mînă — al 5-4ea ti
tlu consecutiv !

Ar mai fi de semnalat forța

UNIVERSALIZAREA 
ATLETISMULUI

Relatam în ediția de 
tămîna trecută a acestei 
brici dîspre extinderea 
presionantă a ramurilor spor
tive devenite și feminine, 
dintre cele exclusiv masculi
ne (pentatlon modern, halte
re, judo, lupte, hochei pe 
gheată etc.). In cele ce ur
mează ne vom ocupa de a- 
ceeași chestiune, cu preciza
rea că nu este vorba de noi 
sporturi, ci de noi probe din 
atletism ,

Președinta comisiei femini
ne din cadrul I.A.A.F.. 
germana Use Berthold, 
observațiile diferitelor 
rații naționale pentru _ ._
tea concluziona și a propune 
forului atletic Internațional 
ofic’alizarea unor probe, pî- 
nă acum apanajul bărbați
lor : săritura cu prăjina 
runcarea ciocanului 
cursă peste obstacole ! 
ar urma să se adauge 
recent oficializatelor _____
de 5000 m. 10 000 m, maraton 
și mars, probei de triplusalt 
(între recordmanele mondiale 
al? acestei probe a 
un moment dat. 
noastră Vali Ionescu) 
mine do^- ca și heptatlonul 
să se transforme in decatlon, 
din moment ce săritura cu
prăjina va fi, se pare, o pro
bă feminină ! Și astfel, se
poate spune, atletismul va
deveni un sport realmente u- 
niversa! !

Rubrica realizata de 
Romeo VILARA 

lui Lech Poznan (care e dețină
toarea Cupei), locul 2 cu 5 p și 
neașteptata ascensiune a proas
petei promovate Ruch Chorzow, 
a treia cu 5 d. 
dintre' noile dr

Mielec, Wisla
e, 
moloane

Ca o curiozitate, 
izipnare A, Ruch, 

Cracovia 
primele două 

nale !

K. Buda si Legia Varșovia 
derivă...

• IN MECI
• O NOUA _____________ ________  _ _
TADORES" • PROTEST AL ANTRENORULUI CARLOS BlLARDO »

ȘTIRI, REZULTATE
ECHIPELE Finlandei și U.R.S.S. 

s-au întîlnit într-un meci amical 
desfășurat la Țurku. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 0—0.

ÎN FRANȚA s-a desfășurat e- 
tapa a 7-a a campionatului : 
Monaco — Auxerre 1—2, Caen — 

m 2—1, Paris St. Germain 
— Sochaux 1—0, Bordeaux — St. 
Etienne 5—o, Nantes — Toulouse 
1—2, Metz — Nisa 1—0, Lens — 
Montpellier 0—1, Lavai — Stras
bourg I—0, Marsilia — Racing 
Matra Paris 2—0, Ca>nnes Lille 
1—0. în clasament conduce Paris 
St. Germain cu 15 p urmată de 
Bordeaux și Toulon cu cîte 14 p.

DOUA PARTIDE în „Cupa Li- 
bert^dores” : Cerro Porteno
(campioana Paraguayului) — O- 
riente Petrolero (Venezuela) 1—0 
(a marcat Țarciso în min. 89) ; 
Sport Recife (Brazilia) — Alian
za Lima (Peru) 5—0 (Zico II a 
marcat 3 goluri).

ANTRENORUL reprezentativei 
Argentinei, Carlos Bilardo. a 
protestat fată de atitudinea clu
burilor din această țară, care 
nu vor să permită jucătorilor 
lor să participe la Jocurile

„ext raclase”. încă o 
: cum liga va avea, de 
numai 14 echipe, redu- 
numărul de participau--

16, _ ultimele 4 clasate

Bayern 
găsește 
cu O- 
și 0—0 
cîteva 

din ac-

așa-zisei 
precizare 
la anul, 
cîndu-și 
te de la _____ ___ _ ______
vor retrograda direct (pînă acum 
se juca baraj), de unde, logic, o 
luptă acerbă încă din start. E- 
chipa-,, problemă” a acestei toam
ne ar fi Legia Varșovia. Deși 
„europeană”, urmînd să evolueze 
în Cupa U.E.F.A. (cu - 
Munchen), Legia nu-și 
cadența, 1—2 la Poznan, 
limpia, 1—0 cu Jastrzebie 
cu Slask, ambele acasă, 
absențe (Janas s-a retras 
tivitate) și „ifosele” internaționa
lului Dziekanowski (care a tra
tat cu Pescara, fiind acum în 
discuții, se afirmă, cu Ander- 
lecht) dîndu-i mari bătăi de cap 
antrenorului Strejlau. Fără Ma- 
r?k Lesniak, achiziționat de Ba
yer Leverkusen, Pogon Szczecin 
navighează la mijlocul clasamen
tului. mai bine plasate dovedi n- 
du-se G.K.S. Katowic? și L.K.S. 
Lodz. cea din urmă datorîndu-i 
lui Robert Kozielski toate cele 3 
goluri înscrise la Mielec (3—3 
cu Stal).

Ca o observație generală : nu
măr mic de spectatori (media e- 
tapei inaugurale 9 168), dar nu și 
de... cartonașe galbene, 14 jucă
tori (între care Furtok, Jozwiak, 
Bak și Jojko) fiind avertizați în 
primele 90 de minute de joc ! în 
sfîrșit, campionatul ia o scurtă 
pauză, pentru 24 august fiind 
programat „amicalul” Polonia — 
Bulgaria.

la 
rezervat 

reprezenta- 
Coreene a învins cu ----- -------------h iar 

au

limpice. De asemenea, pe lîngă 
cluburile argentiniene River Pla
ta, San Lorenzo și Newell’s Old 
Boys, nici echipele Italiene Ve
rona și Lazio nu vor să elibere
ze jucătorii selecționabili în e- 
chipa olimpică a Argentinei.

ÎNTR-UN meci amical disputat 
la Hamburg, formațiile Manches
ter United și S.V. Hamburg au 
terrpinat nedecis : 0—0.

TURNEUL internațional de 
Bangkok (Thailanda) 
echipelor de tineret : 
tiva R.P.D. Colgcuc a xxi vii.. 
a—0 selecționata Malayeziei, 
R.P. Chineză și Indonezia 
terminat la egalitate : 0—0.

SELECȚIONATA olimpică a 
U.R.S.S. va întreprind? în cursul 
lunii august un turneu de trei 
jocuri în Italia, în cadrul pregă
tirilor pentru participarea la tur
neul olimpic. Antrenorul echipei 
este Anatoli Bîsoveț.

LA SFÎRȘITUL acestei luni. Ia 
New York, va avea loc un tur
neu internațional, cu 
rea reprezentativelor 
Columbiei. Ecuadorului 
tugaliei.


