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Astăzi, sferturile de finală ale „Cupei României"

PATRU PARTIDE LA FEL DE INTERESANTE

ÎN ÎNTRECERE, VIITOARELE EDUCATOARE 
Șl ÎNVĂȚĂTOARE

• Organizat la Bacău, Campionatul Republican al 
Liceelor pedagogice a constituit o reușită a sportului 

de masă

Cortina s-a lăsat marți pesic 
a 71-a ediție a campionatului 
național, dar sezonul compel!- 
țional va continua pînă la 29 iu
nie, dată la care este programată 
finala „Cupei României", popu
lara întrecere care se desfășoară 
sub egida Daeiadei. Iubitorii 
fotbalului au prilejul să urmă
rească, astăzi, sferturile de 
finală ale „Cupei", partide 
programate — cu excepția ce
lei de la București — pe tere
nuri neutre. Opt echipe, deci, 
vor încerca să-și netezească 
drumul spre semifinalele com
petiției. care vor avea loc du
minică 25 iunie. Dintre aces
tea nu lipsesc cele mai bune 
două formații din fotbalul 
nostru, campioana țării, Stea
ua, și ocupanta locului doi, 
Dinamo, de altfel finaliste și 
ale ediției trecute. Alături de 
de, Victoria, „europeană" pen
tru a treia oară consecutiv, 
S. C. Bacău, descătușată de po
vara retrogradării, și Rapid,

PROGRAMUL MECIURILOR

București :

Brașov :

Constanta

S. C. BACAU - DINAMO
arbitru : I. Igna (Timișoara)

GLORIA BUZĂU - RAPID 
(Stadionul Ciulești) 

arbitru : Ad. Porumboiu (Vaslui)

GLORIA BISTRIȚA - VICTORIA 
arbitru : Gh. Constantin (Hm. vtlcea)

Cea de a 4-a ediție a Cam
pionatului Republican rezervat 
liceelor pedagogice, finală pe 
țară în cadrul Dadadei, a fost 
programată la Bacău, în orga
nizarea Ministerului Educației 
și Invățămîntului, prin direcția 
de resort, cu sprijinul Inspec
toratului școlar al județului 
Bacău, C.J.E.F.S. și aj Liceu
lui pedagogic din localitate.

Competiția — menită să sti
muleze studiul și practica edu
cației fizice de către viitoarele 
cadre didactice din învățămîn- 
tul preșcolar și primar, să le 
asigure, totodată, o frumoasă și 
armonioasă dezvoltare — a

constat din probe combinate, 
un tetratlon atletic (60 m, lun
gime, aruncarea mingii de oi
nă, 500 m) și două probe de 
natație (50 m liber și o ștafe
tă 3X50 m). S-a relevat exce
lenta pregătire a elevelor Li
ceului pedagogic din București, 
primul în clasamentul general, 
urmat de Liceul pedagogic 
..Ștefan cel Mare" din Bacău și 
de Liceul pedagogic din Sibiu. 
La competiție au luat parte 21 
de unități de învățămînt cu a- 
cest profil.

Iată și cîștigătoarele pe pro-
(Continuare in pag 2-3)

UNIREA SLOBOZIA - STEAUA 
arbitru : I, Crăeiunescu (Rm. vtlcea)

Toate partidele vor Începe la ora 17. tn caz de egalitate, ele se 
vor prelungi cu cite două reprize a cîte 15 minute fieoare : dacă 
egalitatea persistă, se va apela la executarea loviturilor de la 11 metri.

■
care, chiar dacă a părăsit Di
vizia A, luptă cu ardoare pen
tru a ajunge pe o treaptă cit 
mai înaltă în „Cupa Români
ei". Merituoasă este și 
zența a două divizionare 
Gloria Buzău șl Gloria
triȘa, care, spre cinstea lor. au 
acordat importanța cuvenită a-

pie- 
B, 

Eis-

cestei competiții din moment 
ce au ajuns pînă în „sferturi". 
Revelația actualei ediții rămî- 
ne, fără îndoială, ambițioasa 
divizionară C Unirea Slobozia,

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag 2-3)

ta încheierea ediției 1988/89 a Campionatului Diviziei A de fotbal
T£SS£

STEAUA SUCCES AȘTEPTAT SI MERITAT

DE LA CASA PIONIERILOR
LA Hull DE CAMPION EUROPEAN

* ...dar tandemul fruntaș 
intîmpină mereu o rezis
tență slabă • Marele pa
radox : o frumoasă repre
zentare internațională pe 
fondul unui campionat di
luat • Pentru creșterea 
reală a potențialului fot

balului nostru

lelaJte echipe pornesc cu iui 
minus... inevitabil. Excepțiile 
sînt foarte puține, ele fiind 
doseori sarea (și așa puțină) 
a maratonului nostru fotba
listic.

HICI - PRINTRE

S-a încheiat ediția ’88/’89 a 
Campionatului Diviziei A cu 
victoria așteptată și MERITA- 

l său

LAIJREAȚII
„TROFEULUI BRAVO"

cut, duelul lor s-a soldat cu 
două remize...

tn jurul acestei superiorități 
zdrobitoare a primelor două 
echipe se discută mult în lu
mea fotbalului, i nocreindu-sc 
a se stabili care este valoarea 
absolută a unor performanțe 
record. Comparațiile sînt, in
tr-adevăr, frapante. Se invo
că faptul că două echipe oa 
Arsenal și Liverpool, tande
mul din acest an al cam©io. 
natului englez, au pierdut cite 
22 (!) de puncte, mareînd doar 
73 și, respectiv, 65 de goluri

TA a Stelei, în eternul 
duel cu Dinamo. -

A fost tin campionat pe 
publicul nostru larg l-a 
mentat în fel și chip și 
a avut, spre final, o desfășu
rare neobișnuită, intr-un ritm 
de program care a depășit 
pînă și masivul și mereu gră
bitul

Ce
cum, 
natul

Că 
celorlalte sporturi, în cane ma
rea dispută este determinată
de duelul Steaua Dinamo.

care 
co- 

care

campionat englez.
am putea desprinde a- 
încă la cald, din campio- 
abia încheiat?
fotbalul urmează „legea"

ROMA, 21 (Agerpreș). — 
Premiile „Trofeului Bravo", 
atribuite de revista italiană 
„Guerin Sportivo" tinerilor 
fotbaliști (pînă la vîrsta de 
23 ani) ce s-au remarcat a- 
nul acesta în cupele euro
pene. au fost obținute de 
Mald'ni (A.C. Milan), Hagi 
(Steaua București) și Fer
rara (Napoli), relatează a- 
genția A.N.S.A.

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)

• 3900 de purtători ai cravatelor roșii cu tri
color practică judo 

ticate la Casele 
pionierilor și șoi
milor patriei dato
rită 
său 
tiv. 
ilor 
tâ
disciplină sportivă 
este reflectată cam 
nu se poate 
bine de cele 
cercuri de 
existente pe 
tot atîtea Case ale 
pionierilor și șoi
milor patriei de 
pe întreg cuprin
sul tării, de la Ca
lafat, Filipeștii de 
Pădure, Marghita 
și pînă la reșe
dințe de județe, 
cum sînt Bacău. 
Oradea. Timișoa
ra. Galați, Cluj- 
Napoca etc. Dar 
cifrele sînt și mai 
edificatoare în 
oest sens: în 
gistrele federației 
de specialitate fi
gurează ca prac- 
ticanți ai acestui 
sport un număr 
de peste 3900 de 
copii proveniți din 
unitățile pionie
rești, fapt care a 
necesitat organiza
rea a cinci Clu-

In aceste zile, 
toți copiii tării se 
pregătesc să în- 
tîmpine sărbăto
rește Ziua Pionie
rilor, închiderea a- 
nului dc învățămînt 
și aniversarea a 
40 dc ani de la în
ființarea Organi
zației Pionierilor 
din România, mul
țumind din inimă 
partidului, iubitu
lui conducător, to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, pen
tru minunatele 
condiții de viață 
și dezvoltare'mul
tilaterală de care 
se bucură în so
cietatea noastră. 
Firește. în rîndul 
preocupărilor co
piilor un loc de 
seamă îl ocupă și 
practicarea educa
ției fizice șl a 
sportului, ca un 
important mijloc 
de educație a ti
nerei generații.

Dintre toate spoi
turile, o disciplină 
tot mai mult în
drăgită de purtă
torii cravatelor ro
șii cu tricolor este 

. judoui. introdus în 
\ rîndul celor prac-

caracterului 
tehnico-aplica- 
Pasiunea copi- 
pentru aceas- 
spectaculoasa

mai
39 de 
judo 
lingă

a-
re-

buri sportive Pio
nierul, la Bacău, 
Galati. Oradea, Ti
mișoara si Cluj- 
Napoca.

Că practicarea 
acestui sport în 
unitățile pionie
rești nu este o 
simplă... joacă de 
copii ne-o dove
dește și faptul că 
multi dintre pur
tătorii cravatelor 
roșii cu tricolor 
care au deprins 
tainele judouluiîn 
cercurile de pe 
lingă diferite Ca
se ale pionierilor 
și șoimilor patriei 
au devenit cam
pioni naționali (de 
copii, juniori, ti
neret sau seniori), 
unii dintre ei reu
șind să urce și pe 
podiumul de pre
miere al diferite
lor mari competi
ții internaționale. 
De pildă, Mlhai 
Cioc (campion eu
ropean 
1987 și 
cu bronz

in anul 
medaliat 
al ediției

r/

Mihai TRANCA

(Continuare
tn pag. a 4-a)^/

ttWW ÎN SPORT, PRIMI! IN PRODUCȚIE", 0 REALITATE

Clasamentul final — pentru 
primele două echipe — îl re
petă, intr-un fel, pe cel tic a- 
nul trecut.

9 OAMENII MUNCII ai în
treprinderii mecanice 
tru Groza" sînt mîndri 
produsele lor (utilaje și mij
loace miniere de transport și 
ridicat) se bucură de frumoase 
aprecieri pe piața internă și 
externă, exporturile în U.R.S.S., 
R.P. Chineză, Egipt, Iran, Irak 
ș.a. îndreptățind afirmația dc 
mai sus. Cu pondere însemna
tă în economia județului Bihor, 
producția întreprinderii din O- 
rașul dr. Petru Groza este rea
lizată de muncitori harnici, să
nătoși. iubitori ai sportului, pe 
care îl practică in mod frec
vent, în mod organizat. 9 
MUNCITORII ÎNTREPRINDE
RII, elevii Liceului industrial, 
ai Scolii profesionale și ai Șco
lii de maiștri sînt nelipsiți de la

,Dr. Pe- 
că

Centrarea lui Dragnea (care nu se vede in fotografie) este re
luată cu capul, în plasă, de Stere, care înscrie al 3-lea gol al 
echipei Flacăra Morenl în poarta Rapidului. Foto : Eduard ENEA 
(Nici nu mal ținem minte de 
când pe tabelul câștigătoarelor 
a mai figurat si un alt nume 
de echipă).

Că multe din meciurile cam
pionatului se joacă sub sem
nul acestei inegalități de po
tențial, cu implicații care re
verberează și asupra altor 
partide, cele mai multe fiind 
dominate de calcule care por
nesc de la ideea că, in disputa 
cu 'Steaua și Dinamo, toate ee-

COMPETIȚII DE ȘAH

tn ediția
1. Steaua
2. Dinamo

tn ediția
1. Steaua
2. Dinamo

Diferențele 
Statu quo-ul

i

0
2

ALE VERII
114-18
107-25

64
63

121-26 65 
130-30 62 
minime.

precedentă...
34 30 4 0
34 30 3

actuală...
34 31 3
34 30 2

sînt
se impune. Anul 

acesta, decizia a fost dată de 
acel 3—1 al Stelei în dubla în. 
tilnire cu Dinamo. Anul tre-

IERI, MECi RESTANȚA LA RUGBY
La Iași, în meci restanță în nica Agronomia — Steaua 6—24 

Divizia A de rugby: Politeh- (3—12).

• Stațiunea Saturn este în 
aceste zile gazda celei de-a 
Vl-a ediții a Turneului open 
internațional de șah „Litoral", 
organizat de F.R. Șah, în co
laborare cu asociația sportivă 
Litoral Mangalia. Scopul con
cursului este popularizarea a- 
cestui frumos sport pe litora
lul însorit al Mării Negre.
• In același timp, la Bucu

rești a început tot un turneu 
open pentru toate categoriile

(Continuare in pag a 4-a)

întrecerile pentru „Cupa con
structorilor de mașini" (la fot
bal, handbal și volei, cu etapă 
intcr-secții și finale), „Cupa 23 
August" ori „Cupa 1 Mai", 
competiții devenite de multă 
vreme tradiționale. 9 PER
FORMERII asociației sportive 
Oțelul, de pe lingă întreprin
derea mecanică „Dr. Petru Gro
za", sînt membrii secțiilor de 
volei — cu echipă în Divizia B 
de tineret, fotbal — în Divizia 
C, handbal și tenis (ambele in 
campionatele județene). Pe un 
drum foarte bun se află sec
ția de fotbal, care numără a- 
cum 120 de tineri jucători le
gitimați. 9 BOGATA ACTIVI
TATE sportivă a reprezentan
ților A.S. Ote'ui se datorează 
in mare măsură faptului că fi
la dispoziție un splendid com
plex, format din: o sală poli
valentă (capacitate: 1500 de 
spectatori; este folosită pentru 
antrenamente și meciuri devo
id, handbal și tenis), stadionul 
de fotbal (capacitate: 8000 de 
spectatori ; tribuna principală 
acoperită) și două terenuri de 
tenis (de curind amenajate). 9 
OAMENII MUNCII de la în
treprinderea mecanică „Dr. Pe
tru Groza" beneficiază de con
diții optime pentru practica
rea sporturilor favorite, asigu
rate în cadrul ansamblului de 
măsuri luate de partid pentru 
creșterea, pe toate planurile, a 
calității vieții întregului popor, 
iar la bunul mers al activității 
sportive contribuie numeroși 
pasionați ai mișcării, ai între
cerilor în săli, pe terenuri 
stadioane, 
Gheorghe
președintele de onoare al aso-

ciației sportive), ing. Bogdan 
Marțian (președintele asocia
ției), ing. Vasile Blaga (vice
președinte) , Radu Axente 
(membru în conducerea asocia
ției). Ionel Sere (secretar) și 
Ioau Nica (harnicul responsabil 
al bazei). • CU PRILEJUL 
meciului de baschet dintre re
prezentativele de seniori ale 
României și Cehoslovaciei, 
disputat în sala „Lioara" din 
Orașul dr. Petru Groza (în ca
drul turneului internațional do
tat cu ..Cupa Federației"), am 
fost plăcut impresionați dede- 
signul și calitatea panourilor, 
ultramoderne (aprecierea a fost 
făcută de tehnicienii federației 
noastre, ca Și de oaspeți). 
Splendidele panouri hidraulice 
au fost construite in totalitate 
și cu mijloace proprii la între
prinderea mecanică, de un co
lectiv al Secției sculărie și au- 
toutilărl (șeful secției: ing. E- 
mil Pop). Iată că este posibil 
ca într-un oraș în care jocul 
de baschet este doar văzut cu 
prilejul „Cupei Federației" (a 
devenit o tradiție ca una _ din 
etapele competiției să aibă loc 
în sala „Lioara". celelalte deș- 
fășurîndu-se tn Sala Stporturi- 
lor din Oradea) sau cu ocazia 
transmisiunilor la televiziune, 
să fie realizat un produs foar
te pretențios din punct de ve
dere tehnic. Nădăjduim că pre
miera din meciul România — 
Cehoslovacia (cu acest prilej 
au fost inaugurate cele două

. Si
între care ing. 
Ciur lin (director.

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn pag. 2-3)



Cu aproximativ doi ani in urmă, maestrul 
emerit al sportului Gheorghe Berceanu, an
trenor la clubul Steaua, ne-a mărturisit (în 
taină) că pregătește o surpriză plăcută pen
tru luptele greco-romane din România. ..Sur
priza — ne-a spus el — se numește Iliuță 
Dăscălescu. Țineți minte acest nume, veți 
mai auzi de el și cred că veți scrie 
lucruri frumoase despre acest viitor 
luptător. Așa cum îl văd eu că se 
pentru început, am convingerea că poate să 
ajungă in vîrful piramidei valorice interna
ți on ale“.

Timpul a trecut. L-am urmărit pe micu
țul Iliuță Dăscălescu în cîteva meciuri din 
cadrul Campionatului Republican pe echipe, 
fiind împrumutat de clubul Steaua echipei 
I.M.G. București. Deosebit de dinamic, 
prompt și eficace in executarea procedeelor 
de atac, elevul lui Gh. Berceanu ne-a amin
tit — prin stilul de luptă — de fostul său 
antrenor, in vremea lui de glorie. La sfir- 
șitul lunii martie, la Bacău, cu ocazia fina
lelor competiției naționale Daciada, l-am vă
zut cîștigind concursul intr-o manieră cate
gorică, devenind campion al categoriei 46 kg. 
Tot atunci, l-am cunoscut și pe cel 

descoperit și j-g îndrumat primii

multe 
maro 

mișcă

care
pași

IUPIĂIORUI 1IIIIJA BĂSCAlESCU
in sportul luptelor greco-romane. Este vorba 
despre instructorul voluntar Dumitru Artenie, 
de la Voința Roman, un om deosebit de pa
sionat și priceput.

La începutul lunii iunie, la Oradea au a- 
vut loc finalele Campionatelor Naționale re
zervate „speranțelor olimpice" (sportivi pină la 
virsta de 20 de ani). Concurînd la categoria 
48 kg, 1. Dăscălescu a devenit campion na- 
țional și la această categorie de vîrstă, deși 
el n-a împlinit încă 17 ani (este născut la 
15 iulie 1972, in orașul Vulcan, județul Hu
nedoara).

Zilele trecute, o delegație de luptători ro
mâni s-a întors din R.D. Germană, unde 
a participat la un turneu internațional re
zervat juniorilor de la stilul greco-romane. 
Antrenorul Ion Dragomir — plăcut impresi
onat — a remarcat în mod deosebit succesul 
tânărului nostru reprezentant Iliuță Dăscă
lescu, clasat pe primul loc la categoria 48 
kg. Este primul succes internațional al lup
tătorului de la Steaua. Pină acum, previziu
nile lui Gheorghe Berceanu se confirmă... 
Va reuși, oare, elevul să egaleze performan
tele antrenorului ? I-o dorim din toată inima.

• Clasamentele finale ale 
diviziei de tineret • E- 
chipele promovate in pri
mul eșalon • Sezonul 
1989—1990 se va desfă
șura după un nou sistem 
competițional

După încheierea Campio
natului Diviziei B tineret la 
handbal clasamentele celor pa
tru serii arată astfel :

MASCULIN, SERIA I
1. IIIROTEH.
2. Arctic
3. —
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

•

Mihaî TRANCA^

10.
11.
12.

42
42
38

510-519 43 
545-604 43 
551-548 
556-601 
544-576

® FINALELE DACIADEI - ÎNTRECERI LA VÎRF
La Iași, pe lacul Dorobanțu. 

sc dispută finalele Daciadei la 
canotaj — seniori. In concurs 
sînt prezenți cei mai valoroși 
sportivi și sportive ale tării. 
Bflați în plină pregătire pentru 
Jocurile Mondiale Universitare 
și Campionatele Mondiale. Se 
concurează in toate probele o- 
limpice. pe distanța clasică de 
2000 de metri. Nădăjduim că. 
spre deosebire de alte ediții 
anterioare ale întrecerii, clubu-

rile și asociațiile din țară vor 
face eforturi spre a alinia la 
starturi garnituri complete, 
txntru a evita situații de ge
nul celor în care unele probe 
au fost anulate, neatribuindu-se 
titlul de campion național, din 
lipsa numărului regulamentar 
de echipaje.

După desfășurarea fazelor 
preliminare, sîmbătă și dumi
nică au loc cursele decisive 
pentru cucerirea t'tl urilor.

a

cunde avans, la 2-1-1, șl cîte 3—4 
secunde la 4 rame și 44-1. «Pre
gătirile pentru C.M. continuă în 
ritm accelerat — ne spunea an
trenorul Adrian David —, noi 
așteptând și rezultatele Concur-

• CONCURSURILE PRIETENIA
Intre 6—0 iulie vor avea loc. 

întrecerile tradiționalului Con
curs Prietenia, rezervat juniori
lor șl junioarelor, la care vor 
participa echipaje din țările so
cialiste.

Concursul junioarelor va II 
găzduit de țara noastră, aceeași 
bază ieșeană Dorobanțu pregă
tindu-se intens în aceste zile 
pentru a se prezenta la înălți
mea misiunii încredințate. Dar. 
așa cum îl cunoaștem pe gospo
darii ieșeni, sîntem convinși că 
mecanismul organizatoric. pre
cum și detaliile de ordin tehnic, 
vor întruni aprecierea unanimă 
a tehnicienilor prezenți.

Juniorii se vor afla în ace
eași perioadă la Plcvna, întrece
rile urmînd să se dispute pe 
pista olimpică de acolo. Referi
tor la pregătirile reprezentanți
lor noștri și la competițiile care 
li mai așteaptă pe juniori în a- 
cest sezon, am avut o discuție 
cu antrenorul principal, Adrian 
David. Am aflat că. tn afara 
Concursului Prietenia. selecțio-

natele de juniori șl junioare vor 
fi prezente la C.M. de la Szeged 
(2—6 august), unde vor încerca 
să confirme, chiar să depășească 
excelentele performanțe ale ulti
melor ediții ale „mondialelor". 
Selecționabilii noștri sînt impăr- 
țiți în două grupe, juniorii mici 
pregătindu-se la Constanța, sub 
conducerea antrenorului Valen
tin Sarchizian, iar cei mari la 
București, pe lacul Pantelimon, 
sub îndrumarea... interlocutoru
lui nostru. Punctele forte ale lo
tului se estimează a fi echipaje
le de 24-1 (Cristian Dan, Iulică 
Ruican 4* Gheorglie Dinișel). de 
4 rame (Nelu Dima, Emil Alexan
dru, George Bulie. Mihai Făcă- 
ianu) și cel de 44-1 (Eugen Ne- 
culau, Claudiu Marin, Alexandru 
Chiv&ran, Tănase Pintilie 4- 
Saulică Cuzmanovici), argumen
tele fiind oferite și de rezultate
le testelor susținute pe aparatu
ra de control, dar îndeosebi de 
succesele categorice obținute re
cent în «Regata Trebon" din 
Cehoslovacia: victorii cu 13 se-
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sului Prietenia, de 
team, ca și pe 
Vilnius», la care 
tn chiar această 
tru a definitiva

care amin- 
cel al «Regatei 
vom fi prezent! 
săptămină. pen- 
echîpajelc“.

• RETRAGEREA UNEI MARI CAMPIOANE ?
Prezentă în pregătirile efec

tuate la Orșova, multipla cam
pioană mondială și olimpică 
Olga Homeghi a renunțat să 
mai facă deplasarea la „Regata 
Grfinau", disputată în aceste 
zile, anunțînd că a luat deci
zia să abandoneze activitatea 
competițională. Hotărîre mai 
mult decît neașteptată, și care 
ne-a determinat să o căutăm 
grabnic. încercînd să aflăm a- 
mănunte suplimentare. Olga 
ne-a -declarat: „Pornisem ho- 
tărită să mai adaug un sezon 
lungului șir de ani în care ani 
concurat în întrecerile interne 
și internaționale. Cîteva ușoare 
accidentări, coroborate și cu o 
afecțiune, au condus însă spre 
o sensibilă scădere a randa
mentului meu in pregătiri și, 
m-am temut eu, și în com
petiție. A contat mult, de ase
menea, și faptul eă inegalabila
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47
44
44
44
44
43
42
40
38
37

579-501
547- 481
548- 524 
577-548 
540-522 
595-585 
495-515 
538-567 
515-523
525- 546 
438-520
526- 591

16
13
12
11
10 
10 
10 
10
10

8
7

____ __  7
• Au promovat în prima di

vizie. pentru Campionatul 1989 
—1990 : Hidrotehnica Constanta 
și Strungul Arad, la masculin.

o.

SELECȚIONATA BRAȘOVULUI - F 
ÎN CAMPIONATUL DE JUh

în Sala sporturilor din Brăila 
s-a încheiat turneul final al Con
cursului Republican al junioare
lor II la handbal, competiția 
constițuindu-se. totodată, în cea 
de a vi-a ediție a Daciadei de per
formanță. Clasament final: J.
Selecționata județului Brașov 
(antrenori Elena și Remus Dră- 
gănescu) — care a intrat pentru 
a doua oară consecutiv ln po
sesia titlului. 2. Constanta, 3. 
Harghita (selecționată calificată 
pentru prima oară la un turneu 
final, antrenor A. Mihalyfalvi), 
4. Bacău, 5. București (avlnd ln 
componență un inter de certă

perspecti' 
antrenoai 
prezentă 
poarta e 
ne), 6. c 
8. Sălaj. 
Brașovul 
le rezult. 
25—12 cu 
ta. 20—i; 
București 
săud și 
speciale. 
Mihael? 
mal te.
Balala u 
dia Socii

mea coechipieră, Rodica Arba, 
va fi indisponsibilă cel puțin 
un an de acum înainte, ea ur- 
mind să devină mamă. M-am 
gîndit că, nemaiputind alcătui 
un echipaj comparabil cu cel 
pe care-1 făceam noi două, vo 
deveni utilă la 4 rame sau la 
811. Am simțit însă că noul 
colectiv de antrenori nu mai 
arată aceeași încredere în po
sibilitățile mele, astfel că am 
decis : «linia mea de sosire» 
va fi în această lună iunie!"

Ascultînd-o cu toată atenția 
pe Olga, cunoseîndu-i seriozi
tatea care i-a însoțit întreaga 
carieră sportivă, nu ne îndoim 
că există o serie de motive 
temeinice care au determinat-o 
să „tragă la ponton", cum se 
spune în lumea canotajului. 
Fie-ne însă îngăduită opinia 
că ea mai poate fi utilă, la 
înalt nivel al performanței. și 
că motivele care au condus la 
o asemenea hotărî re vor fi re- 
supuse unei 
Dacă și în continuare se 
rămîne la aceeași părere, 
atunci vom putea spune, 
se cuvine. „La revedere și 
(urnim, Olga!".

Deocamdată, ni se pare 
prematur...

După prima manșă a ti

MULTE JUCĂTOARE CU C
singura 
sportive, 
rilena Ii 
nescu, I 
un prog 
pregătire 
zultate 1 
lor si în

Iată a> 
te :• Mi 
drași, A 
na Pușc 
ru au < 
așteptat 
pline", 
„izolate" 
sări în...
nuat 
obținu 
(19 bile 
concurs). 
Lica Ma 
(11). • 
ciente pi 
registrat. 
med la 
stanța, C 
promițăt 
apoi să 
următoai 
384 și 3

Prima rundă a turneului fi
nal feminin al Diviziei A, des
fășurată la Iași, a relevat cite- 
va aspecte pozitive și negative. 
Să exemplificăm :
• Toate cele 9 meciuri s-au 

disputat într-un deplin fair- 
play, jucătoarele văzîndu-și nu
mai de propriul joc. sub atenta 
îndrumare a antrenorilor. • 
Performerele întrecerilor au 
fost Doina Țăgean (media în 
cele 3 reuniuni — 439), Maria 
Todea (422), Elena Pană (418,3), 
Elena Andreescu (418), Angeli
ca Vasile (416). O în altă ordi
ne de idei, să felicităm echipa 
Electromureș Tg. Mureș și pe 
antrenorul ei Șandor Sereș ca
re, prin muncă și profesiona
lism. a ajuns să-și formeze cel 
mai omogen lot. • Cîteva cu
vinte de laudă Si pentru for
mația bucureșteană Voința, cu

Rubrică realizată de
Sorin SATMARI

încă

echipe

atente analize, 
va 

abia 
cum 

mul-

Am subliniat, tn arti
colul precedent că în 
repriza de la „Prinde
rea mingii" oasele con
stituie nrlncioalul mij
loc de pregătire a ata
cului finalizat — dacă 
este bine conceput — 
prin lovirea adversaru
lui ceea ce aduce 
punctele necesare vic
toriei. Astăzi vom da 
cîteva îndrumări me
todice pentru deprin
derea corectă a casei.

Primele oase vor fi 
făcute cu o viteză len
tă. de pe loc si stînd 
tn picioare, iar după 
ce antrenorul a con
statat că lueătorii au 
atins direcția pro-”’ 
urmărlndu-se ca min
gea să ajungă de pre
ferință tn dreptul 
pieptului coechipieru
lui. se trece la acce
lerarea gradată a miș
cărilor de execuție, a 
oaselor lungi deasu
pra capului, din balans 
din voleu sau pe pă- 
mînt. într-o primă 
schemă de exerciții, 
sportivii se așează fa- 
tă-n fată, mai întîi la 
o distantă de 5 m 
care se va mări trep
tat oînă la 20 m și 
se va urmări ca mln- 
eea plecată de la un 
jucător să ajungă la 
oinistul opus. După o 
repetare mal îndelun
gată a mișcărilor men
ționate. lueătorii vor fi 
desfășurat! în formă de 
evantai la o distantă 
unul de altul de circa 
3—4 m. (vezi figura nr. 
l>. iar de la 10—15 m 
antrenorul pasează 
mingea fiecărui elev în 
pozițiile amintite cea 
mal eficientă fiind pa
sa destinată în zona u- 
mărului drept sau celui 
opus pentru stlngacl.

Pe măsură ce olnis-

* /
\/ '
A 1A: / \ i 
/ ':/ 'j

Concursul Republican

— Ab 3:56.7. I. Bogde — Ci 
3:57,0) ; 5000 m : C. Constantin 
(Cv) 14:41.4 (A. Văduva — Bz
14:43,4) : 10 km marș : Gh. Hirjoi 
(Bz) 49:10.3 ; 3000 m obst : M. 
Iordache (Bz) 9:24.5 ; 110 mg : G. 
Nleolau (Bz) 17.4 : 400 mg : T. 
Nevezi (SM) 57,9 : 4X100 m : Sa
tu Mare 45.5 : 4X400 m : Covas- 
na 3:27.3 ; lungime : N. Samoilă 
(CI) 6.58 m : triolu : D. Bărbut 
(Ot) 1.3,78 m ; Înălțime : M. Stoi
ca (CI) 1.85 m : greutate : M. 
Vlntiiă (VI) 13,80 m ; suliță (tip 
vechi) : S. 
ciocan (6 
(Bz) 29,30

De mai multă vreme Brăila 
n-a mai fost gazda unei compe
tiții de atletism, cu caracter re
publican. Acum, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, stadionul brăi- 
lean a adăpostit întrecerile gru
pei C a Concursului Republican 
de atletism pe echipe. A fost 
un spectacol interesant, locurile 
fruntașe ale diferitelor probe 
fiind d’snufate cu multă ardoare

Ln încheierea întrecerilor aces
tei a doua etape a competiției 
clasamentul a fost 
1. Satu Mare 651,5 p. 
617,5 p. 3. “

tli progresează se tre
ce la o formă supe
rioară de învățare a 
oaselor. _ ___
așezați oe două' linii 
fată tn fată, la o dis
tantă de circa 15 m 
si la Interval de 5 m 
între ei Primul jucă
tor va expedia mingea 
colegului din fată. Iar 
ceilalți o vor trimite 
în zig-zag celor de pe 
linia opusă, pînă alun
ge la ultimul sportiv 
(vezi figura nr. 2) șl 
de alei — viceversa. 
Această ședință de 
pregătire poate avea 
loc si sub formă de 
întrecere între două 
echipe. Cînd u-n con
curent a pasat greșit 
sau a scăoat mingea, 
locul se reia de la în
ceput oînă se efec
tuează tot ciclul fără 
greșeală. Formația care 
a comis mal puține e- 
rori tehnice va clstiga 
întrecerea. Dună 
copiii au deprins 
rect mișcările, se 
trece la Învățarea _
sel din viteză, folosin- 
du-se aceleași exerci
ții si altele.

Am arătat 
enta paselor 
rlalizează tn 
combinațiile

Jucătorii sînt

ce
CO- 
va 

pa-

că eflci- 
se mate- 

Dunete. 
de oare

trebuind să se încheie 
prin țintirea adversa
rului. procedeu descris 
în episodul anterior. 
La reușita fazelor de 
atac un rol determi
nant îl are centrul- 
mi'locas. un verit?. 
dispecer al echipei „la 
prindere". El inițiază 
acțiuni derutante de 
pase, schimbă jocul 
de oe un culoar oe 
altul. în funcție de si
tuațiile apărute In te
ren. Dunîndu-sl adesea 
coechipierii In poz-'t 
ideală de tras. Țintirea 
se efectuează într-o 
fracțiune de secundă 
cu un efort deosebit, 
în care se concretizea
ză totae cunoștințele 
tehnice acumulate. Ju
cătorul din figura nr. 
3 are poziția adecva 
pentru a trage într-un 
adversar aflat în miș
care iar cel din figu
ra nr. 4 va ținti cu 
nrecizie un component 
al echinei de la ..băta
ia mingii", care se a- 
oără ghemuit. Pentru 
că finalizarea reprezin
tă totuși un act indivi
dual. succesul va apar
ține întotdeauna echi
pelor care vor avea 
mai multi trăgători 
atît pe culoarul de du-

cere, cît si pe cei de 
întoarcere, plasați dc 
posturile de mărginași, 
cărora să li se asigu
re o perfectă diagona
lă pentru recuperarea 
loviturilor fără adre
să. în asa fel ca ad
versarul să nu poată 
efectua depășiri de la 
un careu la altul, fiind 
..jucat" în fo-rtă pînă 
cînd -1 se va străpunge 
scutul palmelor, cu 
care se apără. Spre 
deosebire de pasă, ju
cătorul care țintește în 
oinistul din careu sau 
triunghi (ce se poate 
apăra prin fente de 
corp, sărituri sau miș
cări în teren), trebuie 
să se găsească cel pu
țin cu un Picior în 
cerc, fruntașul în zona 
de bătaie, iar fundașul 
în zona de fund, pen
tru a 7 . ‘ “
puncte valabile, 
retic. '
prindere" poate obți

ne 44 de puncte. în ca
zul cînd toți cei li ju
cători de la „bătaia 
minsii" sînt. loviți atît 
ne culoarul de ducere, 
cît si oe cel de în
toarcere fapt care nu 
s-a întâmplat încă în 
istoria modernă a snor- 
tuluî nostru national.'

realiza
echipa

două 
Teo- 

de la

următorul : 
. „ 2. Buzău

Covasra 567.5 p 4. 
Vîlcea 559.5 p. 5. Alba 476,5 p. 6. 
Giurgiu 363 p. 7. călărași 332 n 
8. Talonvța 293 p. 9. Olt 291.5 P, 
10. Harghita 269 p. ÎL Tuleea 
261 d. 12. Botoșani 177,5 p, 13. 
Mureș... 12.5 p îl!

Cîstigătorii probelor au
FEMEI
12.9 : 200 m : 
drel (II) 26.2 : 
Chidu (B) 55,8
2:04.8 : 1500 m : 
ru (Cv) 4:34.6 : 3000 m : Katalin 
Revesz (SM) 10:02.4 : 4X100 m •• 
Buzău 54 9 : 4X400 m : Covasna 
4:03.9 : lungime : Vasi 5,69 m : 
Înălțime : Daniela Marchiș (SM) 
1.60 m : greutate : Beata Temp- 
fli (Cv) 11.60 m : disc : Temnfll 
51.28 m : suliță : Valentino Str- 
bov (Tl) 49.28 m : 100 me : Ma
ria Bîtea (SM) 15,2 : 400 mg :
Borta Kjraly (SM) M.8 : 5 km 
mars : .Mihoela Dăogăroîu (Ab) 
25 :20 a.

BARBATI : 100 m : M. stoican 
(VI) 11 1 : 200 m : C. Costea (Ot) 
’3.2 : 400 m : Costea 50.0 : 800 m: 
N. Gnmbocz (Cv) 1 :34.2 (D. Plr- 
vulc-cu - Vi 1:55.5) : 1505 m : 
T. HavriHuc (Cv) 3:56.1 (G. Popa

P.
Botezatu (Ti) 6î,36 m ; 
kg) : Adrian Lomaca 
ml!

★

fost :
100 ni : Ttinde Vas! (SM) 

Magdalena An-
400 m : Tudorita 
; 800 m : Chidu 
Alina Străchina-

Coneurs-u-1 Republican de atle
tism pe echipe a fost gîndit și 
organizat. în consecință, pe trei 
erupe' valorice, ținîndu-se seamă 
de tăria atletică a fiecărui ju
deț și a princinalolor cluburi. De 
la început însă trebuie să pre
cizăm. șl insistăm asupra acestei 
Chestiuni, că atletismul este no
minalizat ca sport, prioritar în 
absolut toate’ județele tării. Iar 
în 27 dintre ele si în municipiul 
București atletismul este 
derat ca sport 
mantă. Această 
supune. înainte 
tă preocupare, 
to rice adecvate 
bine încadrate 
bază materială 
titională susținută 
acestei 
acest concurs Republican în care 
echipele se pot vedea atît de 
bine cu ceea ce fac si. mai ales 
cu ceea ce nu fac ! Dar asun~a 
acestei chestiuni oricum. vom 
reveni...

. ___ consl-
de înaltă nerfot- 
nominalizare Dre- 
de toate, o aten- 
măsur! organlzș- 
(seetil outernlce. 
eu snecialistD 

activitate compe- 
....... etc. Oglinda 

preocupări o constituie

Cei mc 
săriturile 
gurează 
tului d 
compotiți 
nimeritul 
cînd se 
reuniuni 
blican, u 
aibă loc 
Vor part 
Triumf. 
37, Voin
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Sportul n-ar fi sport dacă 
nu s-ar supune unor prin
cipii și reguli bine stabili
te. unor legi scrise și ne
scrise unanim acceptate și 
respectate. Se poate spune, 
deci, șl in cazul sportului, 
că „unde-i lege, nu-i toc
meală!". Mereu? Nu tocmai! 
Și că nu trebuie să punem 
mina în foc. chiar ocrotită 
de mănușa sus-numitului 
dicton, ne-a convins recent 
turneul final al 
tului de caii-

Campiona-

I
*

I
A

I
i SUCCES AȘTEPTAT Șl MERITAT

(urmare din pag- I) e momentul să menționăm că 
am asistat la un început de 
stratificare, care ne îndeamnă 
să sperăm că intr-un viitor a- 
propiat se va separa „pămin- 
tul de apă". Se poate vedea 
că, în urma tandemului, Vic
toria faoe „opinie separat^'* 
față do restul plutonului, â- 
tît prin avansul de 9 puncte 
față de Flacăra Morenî, rit ți 
prin forța de joc demonstrată 
nu odată, mai ales în meciuri
le susținute în deplasare. De 
asemenea, se poate vorbi des
pre un nou „grup detrciechi- 
pe“, Flacăra cu un joc destul 
do bine organizat) fiind înso
țită de Universitatea Craiova 
(în remarcabilă revenire) și 
de Sportu] Studențesc (care, 
după unele căutări cu pierderi 
de timp, și-a amintit Că are 
un lot cu destule valori).

De aici încolo, însă, nu mai 
puțin de opt echipe sînt eșa
lonate pe doar patru puncte.

Dincolo de aceste observații, 
care nu puteau escamota lip-

șurile reale ale campionatului 
nostru, e momentul să su
bliniem, chiar acum, la cald, 
longevitatea impresionanta a 
Stelei la nivel înalt, tenacita
tea dinamoviștilor, poate sin
gurul stimulent al Stelei în 
campionat, și comportarea 
peste așteptări a primelor trei 
echipe în cupele europene, 
dominate de „cursa cea mai 
lungă", cea a Stelei.

Subliniind meritele celor trei 
și contribuția „tandemului" 
la cele șapte puncte din opt 
ale echipe naționale, e bine să 
nu tragem concluzia că, iată, 
se poate și așa. Se poate, de
sigur, dar cine știe dacă șe 
va putea multă vreme ?. Motiv 
pentru care întărirea firească 
a primelor echipe nu poate fi 
făcută doar prin contribuția 
„alergătorilor de pluton". Si
gur că din aoeastă dilemă e 
greu de ieșit, dar organizarea 
activității dc întremare a fot
balului nostru — Ia toate ni
velurile — este obligatorie.

rect calificarea. Celelalte 4 
și-au disputat apoi aj cin
cilea loc. care a revenit u- 
nei formații tinere. I.O.R. 
București. Numai că, la 
sfîrșit. cele 4 au aflat de 
la federație că... se bătuse
ră degeaba pentru respecți, 
vul loc. Cei de la * ~
păgubiți, au recitit 
adică regulamentul 
că a mai existat o 
similară, cînd s-au 

calificări) si au 
constatat că a- 
cesta nu e 
chivoc, la ace
lași articol 11 
(3) : „Tn siiua- 

din diferi- 
o echipă . nu

5 locuri la

I.O.R.. 
legea, 
(știind 

situație 
acordat

ficare în Divi- i"*1..... ............ " ■ r '■ 1
zia B de volei fjDQSJDEuQJAJ U 
(masculin), des- I ■~———-----
fășurat în Ca
pitală. Ne referim 
în care 
pele 1 
principiul : 
e neagră !“.

Să recapitulăm. Au fost 
8 finaliste. Pentru Cite 
locuri în „B“? Pentru 4 
(PATRU) — căci 4 erau re
trogradatele din acest eșa
lon. conform art. 9 litera 
a: „echipele clasate pe locu
rile II și 12 în fiecare* se
ric (...) retrogradează în 
campionatul județean" — 
PLUS UNUL, lăsat liber de 
Electromureș II Tg. Mureș 
(locul 9). prin retrograda
rea lui Electromureș I din 
prima divizie: „O secție nu 
poate participa in acest 
campionat (Divizia B — 
n.n.) cu două echipe" (art. 
11, 2). Așadar, legea-i clară. 
Si chiar așa le-au spus par
ticipantelor reprezentanții 
federației la ședința tehni- 

începerii 
Clar si 

promova 5 
au fost 

de

la modul 
! s-au stabilit echi- 
promovate, după... 

„ba e albă, ba

că din preziua 
turneului final, 
convingător; vor 
echipe. Cele opt
împărțite în două serii 
patru, primele două clasate 
în fiecare serie obținînd di-

nai feminin de popice

.3NTĂ PREGĂTIRE FIZICĂ
unele 

ic (Ma-
Mari- 

îecesită 
tar de 
ine re- 
bilități- i
eficien- 
ka An- 
u, Ele- 
Băjena- 
int ne- 
nanșele 
■șită la 
ate lan- 

dimi-
' latele 
.rdoiu 

zile de 
i (16).

Albert 
insufi- 

i-au in
ia un

Con
de un 
1 zi. ca 
nos în 
iuni. la 
instanța

406—395—377. Marilena Burcea 
423—347 (în al treilea meci a 
fost înlocuită). Elena Pușcașu 
398—387—373, Alexandra Hîr- 
doiu 382—371—363. Și lista ar 
putea continua...

Nu putem încheia aceste rin- 
duri fără a aminti factorii ce 
au contribuit, prin eforturi con
jugate, la buna desfășurare a 
întrecerilor: inginerul Ștefan 
Deciu, vicepreședintele asocia
ției sportive C.F.R. Iași, elec
tronistul sălii Mihai Bengheac, 
(prin grija căruia automatele 
au funcționat ireproșabil), cei 
doi arbitri principali Ferdinand 
Popescu și Aurei Dănuț (ambii 
d'n București).

Clasamentul după primul tur 
de la Iași (la care am adăugat 
și punctele echipelor clasate pe 
primele două locuri î-n serii): 1. 
Electromureș Tg. Mureș 7 p, 2. 
Voința București 4,5 p, 3. Voin
ța Ploiești 3 p. 4. Voința Tg. 
Mureș 2,5 p, 5. Voința Galați 2 
p. 6. Hidromecanica Brașov 2 
d (punctaveraj ma1 slab).

Ion PAN A — coresp.
- j .ai i iu.imui -----rw-rrr— __

Ștrandul Tineretului

ULUI DE SĂRITURI ÎN AER LIBER
anti ai C.S.M. Sibiu. S.C. Bacău Și
i. inau- Crișul Oradea.
Tinere- Programul întrecerilor — vi- 
sezonul neri, de la ora 9,30: trambuli- 
:r. Eve- nă 1 m fete; de la ora 16 : 

vineri, trambulină 3 m băieți; sîmbă- 
primele tă, de la ora 9,30: trambulină 1 
i Repu- m băieți; de la ora 16: platfor-
alte să mă fete; duminică, de la ora
iminică. 9,30: trambulină 3 m fote : de 
a C.S.Ș, la ora 16: platformă băieți. Ca
nal ind. tegoriile de vîrstăt 10. 11. 12 și 

C.S.Ș.. 13 ani.

e-

țîa cînd 
te motive _____.__
poate participa în campio
nat (e vorba tot de Divizia 
B — n.n.), avînd drept de 
participare conform alinia
tului 1 (...), aceesta va fi 
înlocuită de următoarea e- 
ehipă clasată Ia campionatul 
de calificare, în faza finală. 
ÎN ACELAȘI FEL SE VA 
PROCEDA ȘI ÎN SITUA
ȚIA CÎND SE APLICA 
PREVEDERILE ALINIATU
LUI 2 DE MAI SUS" (ali
niat citat și de noi mai îna
inte). Deci, nici vorbă să fie 
salvată echipa clasată pe 
locul 11 în „B“, recte Oțe
lul Oraș Dr. p. Groza (in
teresant e că orașul biho
rean care, înainte de cali
ficări. nu mai 
echipă în „B“. 
două: Minerul, 
promovate, și 
vată“). Cei de la 
București ne întreabă 
părere 
avem? 
meală.
totuși,

avea nici o 
are acum 
una dintre 

Otelul, „sal-
I.O.R.

i ce 
avem. Ce părere să 
Că e și lege, și toc- 
Dar legea trebuie, 
respectată!...

Aurelian BREBEANU
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PRIMII IN SPORT
(Urmare din pag. 1)

panouri) să constituie doar un 
start pentru produsele respec
tive, atît de necesare utilării 
sălilor din țara noastră. Spe
răm ca la următoarea deplasa
re în Orașul dr. Petru Groza 
să vedem în sala „Ltoara" e- 
chipe de baschet formate din 
copiii care aplaudau. în tribu
ne. evoluția baschctbaliștilor 
români și cehoslovaci. Ar fi un 
rezultat concret al propagandei 
pentru baschet făcută de echi
pa noastră națională în Orașul 
dr. Petru Groza.

ÎN ÎNTRECERE
(Urmare din pag. 1)

be. TETRATLON, 60 m : Dana 
Cioc — București; lungime : 
Anca Băluță — Bacău; arunca
rea mingii de oină'- Valentina 
Ursu — Craiova ; 500 m : An
ca Băluța — Bacău. Clasament 
general individual: 1. Anca Bă
luță (Bacău) 370 p, 2. Marcela 
Roșu (Timișoara) 354 p, 3. Oa- 
na Mară (Bacău) 352 p. Clasa
ment general pe echipe: 1.
Bacău 1081 p. 2. Argeș 942 p, 
3. București 935 p. NATAȚIE, 
50 m : Nicoleta Ciuta — Ora
dea; ștafeta 3X50 m: Sibiu 
(Vladia Dicu. Maria Ianuș, 
Cristina Vebeț). Clasament ge
neral natație: 1. București, 2. 
Sibiu, 3. Timișoara.

Tinînd seama de specificul 
liceelor pedagogice și de ce
rințele de îmbinare a elemen
telor specifice Festivalului Na
țional „Cîntarea României" cu 
întrecerile competiției naționa
le Daciada, în finalul cam
pionatul ui au fost prezentate o 
serie de momente cultural-ar- 
tistioe reflectînd gradul de pro
fesionalizare al viitoarelor edu
catoare și învățătoare (T. St.).

MBSsssEserserjs.-nrr-- -

A DE STAT LOTO-PRONOSPORT INTORMEAZA
ASE
L
89

42 9 10.
P 17 25
știguri :
>nosport 
ul Gro- 
i a ob-

„Dacia 
iumerar 
exultate 
2ta-tă d2

• După cum se știe, o TRA
GERE LOTO 2 reprezintă întot
deauna și o mare ocazie de 
cîsttg pentru marea masă a iu
bitorilor sistemului LOTO. A- 
tractivitatea cu totul aparte a 
acestei acțiuni constă. între al
tele- si în posibilitatea de a se 
atribui cîștiguri și biletelor 
(variantelor) ce întrunesc NU
MAI DOUA NUMERE Cl$TIGA- 
TOARE. De remarcat este si 
faptul că biletele au valoare 
unică, astfel că achitînd o taxă 
de numai io lei. se poate asi
gura accesul la. toate , cele 3 ex
trageri (însumînd 12 numere, 
din 75). ceea ce oferă perspec
tiva de a se obține unul (sau 
mai multe) cistiguri din paleta 
largă si variată care cuprinde

autoturisme Dacia 1300 si însem
nate sume de bani.

• Administrata de Stat Loto- 
Pronosport atribuie săptămînal 
zeci si zeci'dc mari cîstiguri. d'n 
rîndul Cărora sînt nelipsite auto
turismele și televizoarele color. 
Din lunga listă a celor care 
s-au prezentat în ultimele zile 
pentru a-si prelua autoturism~te 
spicuim doar cîteva nume : An
ton Lupulescu (Ohaba Timiș) 
Ncramzi Roșea (Șulinâ, Tulcea) 
si Marcel Geonea Go-^'
toti la PRONOSPORT Emeric 
Orban (Hodosa. Mureș), la PRO- 
NOEXPRES. alături de multi alții 
care au mizat oe o cheie sigură 
de succes anume PARTICIPA
REA perseverenta.
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în 38 de etape. Se mai invocă 
și faptul că Milan și Napoli 
— ciștigătoarc dc cupe euro
pene ! — au marcat doar 57, 
respectiv 56 de goluri, pierzînd 
în luptă 22(1), respectiv 20 de 
puncte ; că P.S.V. Eindhoven 
și Ajax au pierdut și ele 15 
și, respectiv 18 puncte.

Cert este că „tandemul" 
nostru întîmpină o rezistență 
mult mai mică decît in cam
pionatele altor țări cu fotbal 
avansat. Și, de aici, regretul 
cu nu asistăm la meciuri mai 
strînse, Ia dispute care să fie 
anticipate cu un plin de viață 
1. X, 2.

Pe de altă parte, însă, dacă 
ar-fi să raportăm totul la re
prezentarea internațională, am 
ajunge la concluzia că nume
roasele „meciuri de antre
nament" ale celor două ajută 
la păstrarea unui tonus de 
concurs. Sigur, se va putea 
invoca faptul că și Milan, și 
Sampdoria păstrează un to
nus real, în pofida luptei aspre 
în campionatul lor, dar și aid 
e de discutat contribuția reală 
a jucătorilor străini.

Campionatul nostru — tre
buie să o spunem — este un 
campionat slab și inegal. E- 
chipele „tandemului" sînt prea 
puternice pentru restul pluto
nului — dacă acceptăm ideea 
paharului pc jumătate plin — 
sau, pe de altă parte, cele
lalte sînt prea slabe — dacă 
acceptăm ideea paharului pc 
jumătate gol.

Argumente în favoarea celei 
de-a doua variante sînt nu
meroase. Să ne referim la 
faptul că doar patru echipe, 
„europenele", au un golaveraj 
pozitiv. Să ne referim, nu în 
ultimul rînd, la cele 101 go
luri „încasate" cu seninătate 
de A.S.A., ea să nu mai vor- 
bim de nesfirșita ei serie de 
înfrîngeri pc teren propriu. 
Să ne mai referim la scorurile 
zdrobitoare cu care Steaua șl 
Dinamo au tranșat disputa eu 
alte echipe, mai ales eind au 
vrut cu tot dinadinsul...

în legătură cu aceasta, însă.

SFERTURILE DE FINALĂ ALE „CUPEI ROMÂNIEI *
(Urmai e din pag. D

care pină in această fază a e- 
liminat, printre altele, și două 
formații de Divizia A : „U“
Cluj-Napoca și F.C. Bihor. Ea 
nu poate emite însă pretenții 
în fața Stelei, dar va rămîne 
cu amintirea onorantă de a îi 
întîlnit în meci direct o cîș- 
tigătoare a C.C.E.

Dar, să trecem în revistă 
cele patru atractive intilniri 
de astăzi. LA BUZĂU, la nu
mai două zile după meciul din 
ultima etapă din campionat, 
S.C. Bacău și Dinamo se vor 
afla din nou față în față. Un 
meci în care outsiderul nu mai 
poate avea complexe de infe
rioritate după egalul de marți, 
obținut în deplasare, deși fa
vorita partidei, rămîne. nor
mal, Dinamo.

ÎN GIULEȘTI, inimoșii su
porteri ai Rapidului au încă 
un prilej de a-și susține favo-

riții în tentativa lor de a a-' 
iunge în semifinale- Rămîne 
de văzut care va fi replica 
buzoienilor, pregătiți de an
trenorul Ion Ionescu, și el cînd- 
va unul dintre favoriții tribu
nei rapidiste pe vremea tind 
îmbrăca tricoul vișiniilor.

LA BRAȘOV, un alt meci 
atractiv : Gloria Bistrița — 
Victoria București, în care for
mația pregătită de FI. Hala- 
gian și Gh. Timar păstrează 
prima șansă, dar din rindurile 
echipei din Bistrița fac parte 
cîțiva foști divizionari A. cum 
sînt Manea, Florea, Soare, 
Cristian și Meszaros, care aa 
și ei un cuvînt de spus...

LA CONSTANȚA, „m.ca bu
turugă" numită Unirea Slobo
zia va primi replica unei e- 
chipe de talia Stelei, un „car 
(foarte) marc" adus în calea 
divizionarei C de sortii com
petiției. Deci...
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• UN JUNIOR A- 
PLAUDAT. La meciul 
de marți, de ac stadio
nul din „Regie", an
trenorul Ion V. Ionescu. 
consecvent cu promo
varea tinerilor, a tri
mis în teren (în min. 
63) pe luniorul A. Popa, 
în locul lui Burchel. 
Debutantul a evoluat 
fără complexe, a avut 
sclipiri de mijlocaș 
consacrat, pentru ca 
apoi să fie foarte a- 
proape de a ridica sco
rul la i—0 în- favoarea 
Sportului Studențesc, 
în urma unei excelen
te faze lucrate cu Do- 
bre. tot din promoția 
de juniori de acum doi 
ani a .alb-negrilor“. 
Să menționăm și nu
mele antrenorului lui 
A. Popa : Inimosul și 
harnicul C. Jurcă. Deci 
după Pologea. stanici, 
Bondoc (ca să nu-i a- 
mintim si pe FI. Mo- 
troc. Necula etc.) pe

piniera Sportului Stu
dențesc produce mereu 
• Festivitatea retra
gerii Iu! Gino Iorgu- 
lescu din activitate 
a fost făcută la sfîr- 
situl meciului, fiindcă 
așa a vrut fostul fundaș 
de marcaj al e- 
chipei naționale si al 
echipei studentesti : 
„Nu-i ușor să spun a- 
dio echipei care m-a 
consacrat. Emoțiile ml 
copleșesc. E mai bine 
ca momentul despărți
rii să aibă ioc după 
ioc". $1 Gino a ieșit 
eu fruntea sus din te
ren. aplaudat de supor
teri S) îmbrățișat de 
coechipieri. • Cînd 
spui. acum. F.C. Argeș, 
spui Speriatu. Stancu 
si Eduard (totdeauna 
oamenii de bază ai 
„vloletilor") ; restul 
mai trebuie să mun
cească mult pentru a-și 
putea pune în valoare 
talentul (S.Tr.).

nicipal din Brașov : Lung — pentru cîteva in
tervenții de excepție, și Lăcătuș (purtînd în 
acest meci banderola de căpitan de ■ echipă) 
pentru slalomurile încheiate cu centrări opor
tune. • Ploaia l-a reținut acasă pe multi iubi
tori a! fotbalului din Brașov, dar cum vremea 
s-a mal îndreptat pe parcursul partidei, sta
dionul a mai adynat cîteva mii. • And'-așl 1 
a pus mari probleme apărării campioanei în
deosebi prin pătrunderile lui tn mare viteză. 
«I La Steaua au lipsit patru titulari (Stoica, 
Hagi, Rotariu, Plțurcă), la F.C.M. au lipsit do! 
(Cigan șl Selimeși), dar absențele nu s-au re
simțit în jocul echipelor, deoarece I. Stan, Minea. 
Măstăcan, Negrău (la bucureștenl). Patru. 
Mandoca Pal (la gazde) au jucat bine, fără 
nici un complex și... bravo lor. (L.D.).

• N-A FOST prea multă lume, marți, pe „Mu
nicipalul" clujean. Era tîrziu (ultima rundă a 
Diviziei A), era șl...ploa!e. așa îneît decorul o- 
ferit de tribunele cvasigoale ne amintea de un 
alt anotimp. • In miri. 15 al jocului, Doboș a 
fost înlocuit cu juniorul Radu Sabo. In doar 3 
minute, suporterii iul „U", putinii care au fost 
îl uitaseră pe liberoul care se aliniase (și el) 
greșit pentru pasul la ofsaid și prinseseră să-1 
aplaude pe autorul primului gol înscris de for
mația gazdă. • „Cine-1 nr. 8 de Ia Inter ?“, a 
întrebat, la un moment dat. ștefan Covaci, aflat 
lingă noi. „Ciobanu îl cheamă", a venit prompt 
răspunsul. Ca și replica reputatului tehnician: 
„In cnrind, despre el, veți mai scrie..." (G. Nic.)

• DUPĂ FLUIERUL 
FINAL, publicul din 
Moreni. care a scandat 
tot timnul -U.E.F.A.! 
U.E.F.A.l", a fost sa
lutat de echipa favori
tă. care a efectuat un 
tur de pistă. Coehe*”i 
stadion -Flacăra" in
trodus. de la toamnă, 
în circuitul internatio
nal. fremăta de mindrie 
Și de bucurie. • Arbi
trul de centru, buzo- 
ianul Cr. Teodorescu, 
a mărturisit dună meci 
că data de 20 iunie. în 
care a fost nrogramată 
ultima etapă coincide 
cu aceea a debutului 
său. acum 30 de ani, 
în activitatea de arbi
trai (dintre aceștia 15 
oe scena Diviziei r

Dacă n-am sti că arbi
trajul se oprește la 
vîrsta de 50 de ani. am 
fi tentat! să-l urăm 
experimentatului ..ca
valer al fluierului" tra
diționalul -Multi îna
inte 1“ • Pe lista de- 
butantilor în formația 
Rapidului ati întîlnit si 
numele Codreanu. El 
nu-1 altul decît nepotul 
antrenorului secund. 
Teofii Codreanu. care, 
acum un sfert de se
col. evolua în „echipa 
de aur" a G!ules*iul- 
încununată în 1967 șl 
cu titlul de campioa
nă națională. De altfel 
dună partidă, pe tușă, 
unchiul si nepotul au 
discutat îndelung... 
(I.C.).

• DOI JUCĂTORI 
mit aplauze la scenă

AI CAMPIOANEI au pri- 
deschlsă pe stadionul Mu

• DESTUL DE „1N- 
CIS“ meciul dintre F.C. 
Olt sl Victoria. în spe
cial după primirea de 
către gazde a celui 
de-al doilea gol. Dar 
spre lauda lor. lucăto- 
ril au avut capacita
tea să denăscască mo
mentele de tensiune, 
iar în repriza secundă 
să-sl vadă de fotbal, 
cum se spune, oferind 
un spectacol de calita
te. Nu-1 vorbă, si cele 
cîteva cartonase galbe
ne arătate de arbitrul 
Igna. ca si intervenția 
de la pauză a observa
torului federal MIrcca 
Cezar Ionescu. au avut

rolul unor ..dușuri 
reci", contribuind ia 
reinstaurarea unul cli
mat de sportivitate 
Deci, se poate. atunc‘ 
cînd jucătorii îsi domi
nă nervii sl nu... in
vers. • In aceeași 
idee, am subliniat e- 
volutia nromitătoare a 
tînărului Popa, de la 
F.C. Olt. înzestrat cu 
■ armele" necesare unir 
fotbalist de performan
tă. a avut însă cîteva 
intervenții dure, necon
trolate. care l-au scă
zut nota st la propriu 
si la figurat. Motiv de 
meditație oe viitor...
(S.A.).

• LA GALAȚI, la capătul meciului dintre 
Oțelul și A.S.A. Tg. Mureș. Mircea Dridea l-a 
felicitat pe oaspeți pentru jocul lor frumos, în 
viteză, dar a pus și o întrebare : „Cum se face 
că, avînd o asemenea echipă, ați pierdut atitea 
și atitea partide ?!“ Răspunsul a venit peste 
cîteva zile, la Tg. Mureș. în ultima etapă, 
cînd elevii lui Florea Ispir au înregistrat cea 
de-a 3o-a înfrîngere din acest campionat. Mure
șenii au vrut, mai mult ca niciodată, să cîș- 
tlge. măcar în acest ultim meci. Dar între a 
vrea și a putea este o distanță pe Care n-o 
acoperă decît angajarea totală, fără nlel o pre- 
cupețlre a efortului (V.N.).

• LA CRAIOVA, tn 
porțile celor două e- 
chine s-au aflat doi 
„cerberi", care. îm
preună. însumează 71 
de ani 1 La Universi
tatea. Boldlcj (34). iar 
la F.C Bihor. Lăză- 
reanu (37). ..Dar ce 
portari" spunea un 
spectator. Și pe bună 
drentate. pentru că 
ambii au apărat — nu 
numai tn meciul de 
marți — excelent. • 
Mijlocașul orădean 
Mujna4 este obișnuit să 
joace cu lambierele lă
sate. Nu trecuseră nici

două minute de la în
ceputul partidei si con
ducătorul întilnirii. I. 
Crăciunescu. l-a obser
vat. a oprit meciul si 
l-a obligat să sl le ri
dice. • In ciuda sco
rului de... forfait cu 
care a pierdut în fata 
Universității F.C. Bi
hor a lăsat o frumoa
să impresie la Craio
va. iucînd deschis. 
Ceea ce a contribi''* 
într-o hună măsură, la 
nota de soeețaculozir 
tate a bartide! (Gh.
NER.)



A ÎNCEPUT C.E. EȘICHIER INTERNAȚIONAL
DE BASCHET (m)

ZAGREB, 21 (Agerpres). In 
capitala Croației a în
ceput Campionatul European 
masculin de baschet. In 
grupa A. meciul U.R.SJS. — 
Italia (87—84) a fost extrem de 
echilibrat. Iu ultimele patru se
cunde de joc, mingea s-a aflat 
la italieni, dar ei n-au reușit să 
înscrie coșul egalizator. Intr-un 
alt joc. Spania a întrecut O- 
landa cu 78—76, dar numai 
după mari emoții, căci la pau
ză, olandezii conduceau cu... 20 
de puncte (54—34). In grupa B, 
selecționata Iugoslaviei a în
trecut cu scorul de 103—68 
(49—35) formația Greciei, a- 
vînd ca principal realizator pe 
Drazen Petro vi ci, care a înscris 
35 de puncte; alt rezultat: 
Franța — Bulgaria 109—78.

P£ SCURT • P£ SCURT
ATLETISM • In 

cadrul concursului 
de la Sevilla, atletul 
kemyan Paul Ereng a 
stabilit cea mai bună 
performantă mondia
lă a anului în Droba 
de 800 m.. cu timpul 
de 1:44.01. Alte re
zultate : masculin t
400 m : Steve Lewis 
(SUA) — 45.38 : a-
runcarea discului : 
Luis Dells (Cuba) — 
66.92 m : trinlusalt : 
Mike Conley (SUA)
— 17,21 m : Feminin: 
100 m : Marlene O- 
ttey (Jamaica) — 
11.24 : 100 m garduri: 
Eva Sokolova (URSS)
— 12.70 : 800 m :
Montserrat Pujol 
(Spania) — 2:00.56.

AUTOMOBILISM • 
Cursa de la Detroit 
(Michigan) a revenit 
brazilianului Emerson 
Fitinaldi (..Pcnske- 
Chevrolet"). care a 
parcurs 250 km cu o 
medie orară de 
122.487 km.

CICLISM • Etapa 
a 7-a în Turul Elve

ției (Baden—Arosa 
203 km) a fost cîs- 
tigată de elvețianul 
stclnmann. în 5.33:3i 
• In Turul Suediei, 
etapa a 5-a (contra
timp individual r>e 
20.200 km) a fost do
minată de danezul 
Peter Nielsen. cro
nometrat în 26:3" *'

TENIS • In clasa
mentul general al 
..Marelui Premiu
FILT" situația este 
următoarea : 1. Ivan 
Lendl 5219 p. 2. Be
ker 2479 D. 3. Edberg 
2312 D. 4. Mancin: 
2089 p. 5. Chang 1876 
p • Turneul femi
nin de ia Eastbour
ne. turul secund : 
Christ Evert — Sara 
Gomes 6—2. 6—0.
Martina Navratilova
— Ronnl Reis 6—0. 
6—2 Zina Garrison - 
Dianne Balestrat 6—2. 
6—4. Helena Sukova
— Robin White 6—4.
6— 4. Larisa Savcenko
— Louise Field 6—2
7— 5. • în turul
n al turneului tnter-

VARȘOVIA, 21 (Agerpres). — 
In runda a 11-a a Turneului 
feminin de la Piotrkow Tribu- 
nalski, maestra română Gabrie
la Stanciu a cîștigat în 32 de 
mutări la Ivona Sweczik.

In clasament conduce Matve
eva (U.R.S.S.), ou 8,5 puncte, 
urmată de Stanciu (România) 
7,5 puncte, Kahlani (U.R.S.S.) 7 
puncte etc.

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — 
Turneul feminin de la Lvov a 
fost cîștigat de marea maestră 
sovietică Svetlana Prudnikova, 
cu 12 puncte din 15 posibile, 
urmată de Belakovskaia 11,5 
puncte. Eugenia Ghindă (Româ
nia) s-a situat pe locul 11 cu 
6 puncte.

ROTTERDAM. 21 (Agerpres). 
— După 13 runde și disputarea 
partidelor întrerupte, în tur-

• PC SCURT
national de la Hoi- 
yake (Anglia», jucă
torul italian Diego 
Nargiso l-a eliminat cu 
7—6, 6—1 pe suedezul 
Anders Jarryd. ame
ricanul Pete Sampras 
l-a învins cu 7—6. 
7—6 pe austriacul 
Horst Skoff. iar en
glezul Jeremy Bates 
a cîștigat cu 7—5. 
6—4 partida cu ita
lianul Paolo Cane.

volei • La Co
runa s-a încheiat 
turneul de calificare 
pentru C.E. feminin. 
Au obținut acest 
drent formațiile Iu
goslaviei si Poloinici. 
în ultima zi : Polo
nia — Suedia 3—0 (6. 
2. 1). Iugoslavia — 
Olanda 3-1 (10. , 8.
—2 10) • La Dallas 
(Texas). în cadrul 
turneului din S.U.A.. 
echipa masculină a 
U.R.S.S. a fost între
cută de reprezentati
va tării gazdă, cu 
3—2 ti. —8 —12. 13
13). 

neul pentru „Cupa Mondială" 
de la Rotterdam, conduce Kar
pov (U.R.S.S.). cu 8,5 puncte, 
urmat de Timman (Olanda) 8 
puncte, Vaganian (U.R.S.S.) 7,5 
puncte etc.

2fi iunie - 9 iulie

TURNEUL DE TENIS 
DE LA WIMBLEDON
LONDRA, 21 (Agerpres). — 

Organizatorii tradiționalului 
turneu de tenis de Ia Wimble
don, ce se va desfășura în pe
rioada 26 iunie — 9 iulie, au 
stabilit favoriții probelor de 
simplu.

La masculin, favoritul nr. 1 
este cehoslovacul Ivan Lendl, 
urmat pe tabel de Stefan Ed
berg (Suedia), Boris Becker 
(R.F. Germania), Mais Wilan- 
der (Suedia). John McEnroe 
(S.U.Ă.) și Jakob Hlasek (El
veția). Amerioanul Michael 
Chang, cîștigătorul reoentului 
turneu de la Roland Garros, 
este cotat al 9-lea favorit.

Principala favorită a turneu
lui feminin este jucătoarea 
vest-germană Steffi Graf.

CAMPIONATELE EUROPENE BE TIR
La Campionatele Europene 

de tir pentru arme cu glonț de 
la Zagreb (7—18 iulie) vor fi 
prezente și trei echipe din ța
ra noastră, la pistol liber, 
pistol sport și talere aruncate 
din turn (skeet). Cu acest pri
lej se vor desfășura Adunarea 
Generală a Confederației Euro
pene de tir și un Congres de 
medicină sportivă.

BICICLETA, PRIETENUL NOSTRU CEL

Greu, foarte greu 
ca cineva să mai 
tină astăzi evi
denta bicicletelor 
care există in în
treaga lume, căci 
zeci de fabrici 
specializate scot, 
zilnic, pe bandă 
rulantă, mii sau 
poate chiar zeci de 
mii de astfel de 
vehicule, bicicleta 
puțind fi conside
rată. și pe drept 
cuvint, ca vehicu
lul nr. 1 al seco
lului nostru. Fo
losită pentru curse, 
pe velodrom ori 
la fond, pentru 
excursii ciclo-tu- 
ristice și cel mai 
adesea ca mijlo
cul cel mai ieftin, 
mai comod ți mai 
nepoluant, bicicle
ta a devenit, ast. 
fel, prietenul nos
tru nr. 1, mal ales 
de cind medici 
specialițti în car
diologie și în re
cuperare i-au des. 
coperit apreciate 
valențe intru a- 
părarea sănătății.

Astăzi, însă, în 
lume au mai a- 
părut două noi ti
puri de biciclete.

Unul, spre exem
plu, a fost fabri
cat în Noua Zee- 
landă. De fapt nu 
este vorba de o 
bicicletă, ci de o 
tricicletă folosită 
in concursuri de 
viteză și chiar de 
fond, organizate 
pe fundul lacu
rilor, al mărilor și 
chiar al oceane
lor. Cicliștii nu 
poartă, însă, echi
pamentul tradi
țional, ci unul de 
scafandru auto

nom. Ei eoboară 
tițiva zeci de me
tri pină pe fundul 
apelor, după care 
încalecă. s tarte-
rul le dă plecarea, 
cursa începe, iar, 
in final, arbitrii 
stabilesc clasa
mentul. Se zice 
ci astfel de curse.

RECORDMANELE CURSELOR FĂRĂ DE SF1RȘIT I

tn ediția precedentă a 
rubricii noastre aminteam 
despre supermaratoanele, 
numele unora dintre marii 
performeri ai acestor curse 
atletice aproape fără de 
sfirșit. Să nu credeți însă 
că astfel de curse (aproape 
inumane ca efort fizic și 
nervos), care pretind o re
zistență absolut neobișnuită 
pentru un alergător... obiș
nuit, sunt apanajul doar al 
bărbaților. S-au găsit orga
nizatori și pentru astfel de 
curse feminine, au oferit 
premii grase și au făcut o 
publicitate pe măsură, ast
fel că s-au găsit și concu
rente. Vorba aceea, lac să 
fie că broaște să găsesc !

lată cîteva dintre perfor

MAI DE SEAMA

transmise de ca
mere de televi
ziune subacvatice, 
au un anume far
mec, desfășurtn- 
du-se într-un de
cor cu totul neo
bișnuit, printre ste
le de mare, pești 
de tot felul și co
rali...

Un alt tip de 
bicicletă a fost 
realizat de cele
bra fabrică „Mifa" 
din R.D. Germa
nă. Este vorba de 
o bicicletă specia

lă pentru trasee 
montane, oare ur
mează a fi testată 
de o expediție de 
cicliști din U.R.SJS. 
și R.D. Germană 
într-un raid, de a- 
proape 800 km, 
care se va desfă
șura în Munții 
Pamir.

merele acestor curse lungi 
și foarte lungi: 50 km
3.36:58 Ann Franklin (Ma
rea Britanie) în 1986, 100
km 8.01:01 Monika Kuno 
(R.F.G.) in 1983. 200 km
20.09:28 Eleanor Adams 
(Marea Britanie) în 1986, 
500 km 86.26:02 Adams in 
1986, 24 ore 229 459 m Maria
nne Savage (Marea Brita
nie) în 1988, 48 ore 366 521 
m Hilary Walker (Marea 
Britanie) în 1988, 6 zile 
838 800 m Adams in 1987, 
Curios, dar nici una dintre 
aceste mari performere nu 
s-a făcut remarcată intr-o 
simplă cursă de maraton, 
pe 42 195 m !

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

COMPETIȚII DE
(Urmare din pag. 1)

de jucători, care se desfășoară 
în sala de șah a asociației 
sportive Locomotiva, Ultima 
ru .dă este prevăzută la data 
do 30 iunie.
• Asociația sportivă Electro

magnetica București organizea
ză în perioada 17—31 iulie un 
turneu open, în sistem elve
țian, lâ care sînt așteptați să 
participe jucători și jucătoare 
din toată țara.

DE EA CASA PIONIERILOR - 
LA TITLUL DE CAilPION EUROPEAN

(Urmare din pag. 1)

1984 a J.O.) a început să prac
tice acest sport la Casa Pio
nierilor și Șoimilor Patriei de 
la Tumu Măgurele, prima an- 
trenoare fiindu-i inginera Flo- 
rica Rotaru. Ca pionier la Tur- 
nu Măgurele, Mihai Cioc a 
ocupat locul 3 în Campionatul 
Vațional de judo pentru copii 
în 1971, un an mal tîrziu reu
șind să îmbrace primul tricou 
cu tricolor din cele 31 (!) pe 
care le-a cucerit de-a lungul 
anilor. între care nouă în în
trecerile seniorilor. Nicolae 
Iosif, provenit de la unitatea 
similară din Oradea (antrenor 
— loan Hălmăgean), deține mai 
multe titluri de campion al 
tării Ga tineret si seniori) și a 
ocupat locul 3 la C.E. de tine- 
ret în anul 1987. Dumitru Con
stantin, pornit de la C.P.Ș.P. 
Galați (antrenor — D. Dumi- 
trașcu) a fost multiplu cam
pion național și balcanic. Sil
viu Lazăr (medaliat cu bronz 
la C.E. de tineret în anii 1982 
și 1983) a pornit pe drumul 
performanței de la C.P.Ș.P. 
Năsăud (antrenor —- Antonel 
Pop) 5 Ștefan Nagy Gocul 3 la 
C.E. de seniori din 1984) a

ȘAH ALE VERII
• tn judelui Brăila se fac 

pregătiri pentru FestivaluJ in- 
ternațional de șah dotat cu 
„Trofeul Donaris 1989". în pro
gram sînt prevăzute un turneu 
internațional (cu invitați, în 
sistem clasic, fiecare cu fie
care) și două turnee în sistem 
elvețian pentru maeștri și ju
cători de categoria I. Festiva
lul se va desfășura între 19 și 
30 iulie, iar în ziua de pauză 
(26 iulie) se va face o excursie 
pe Dunăre.

învățat acest sport tot în rin- 
dul pionierilor de la Oradea...

Revenind în actualitate, tre
buie să spunem că între com- 
ponenții Centrului de pregăti, 
re olimpică pentru juniori de 
la Alba Iulia figurează 12 ju
doka din unitățile sportive pio
nierești. între care îi amintim 
pe frații Gabriel și Vasile 
Munteanc (Filipeștii de Pădu
re), Marius Teacă (Timișoara), 
Ioan Vlad (Calafat), Cătălin 
Puiu (Voinicelul București) etc. 
în acest an au devenit cam
pioni naționali la copii Marian 
Ilie (Voinicelul București) și 
Ionuț Popovici (C.P.Ș.P. Ba
cău), alți 12 componenți ai u- 
nor unități asemănătoare ocu
pând locuri fruntașe (2—3): M. 
Andrei, G. Zamfirescu, A. 
Georgescu (Voinicelul Bucu
rești), F. Vlad, Șt. Neagu, A. 
Așchiopoaie (C.P.Ș.P. Galați),
A. Pirjolca (C.P.Ș.P. Calafat),
B, Timofte (C.P.Ș.P. Vilcea), 
T. Ghergheli (C.P.Ș.P. Cluj-Na. 
poca). I. Creangă (C.P.Ș.P. Ba
cău). FI. Plcș (C.P.Ș.P. Hue. 
din) și F. Floricioiu (C.P.Ș.P. 
Strehaia)

Referindu-ne la cele cinci 
cluburi specializate în judo la 
nivelul pionierilor, trebuie să 
spunem că ele își justifică pe 
deplin existența, reprezentan

FOYBMmeridiafw]
a REVISTA „France-Football" 

a publicat un amplu articol de
dicat lui Dorin Mateuț (Dinamo 
București). golgeterui campiona
telor naționale din Europa din 
acest an. Sînt evidențiate cali
tățile tehnice si fizice ale jucă
torului român. După Dudu Geor
gescu (de două ori) si Rodion 
Cămătaru Mateuț este un nou 
fotbalist din tara noastră care 
va intra în posesia „Ghete: de 
aur“...
• DUMINICA, în campionatul 
Italiei (etapa a 33-a — penulti
ma), Internazionale nu a reușit 
cea de a 26-a victorie în actuala 
ediție, fiind învinsă de Torino, 
cu 2—0. Inter are însă scuza că 
a jucat fără doi titulari valoroși.

ții lor fiind mereu în rîndul 
fruntașilor acestei discipline la 
nivelul lor de vîrstă. De pildă, 
Clubul Sportiv Pionierul de la 
Bacău (antrenor — Aurel Che- 
lariu) șe poate mîndri cu cele 
46 de locuri fruntașe (I—III) 
obținute în cadrul campionate
lor naționale de copii de la în- 
ființare și pînă în prezent. Pe 
locul 2 în clasamentul acestor 
unități se situează C.S. Pionie
rul Galați (antrenor — Dumi
tru Dumitrașcu), cu 36 de me. 
daliați, 3. C.P.Ș.P. Oradea (an
trenor — loan Hălmăgean) — 
30 de medalii, 4. C.P.Ș.P. Ti
mișoara (antrenor — Ștefan 
Doncea) — 21 de medalii, 5
C.P.Ș.P.  Cluj-Napoca (antrenor 
Ștefan Lenard), cu 19 sportivi — 
care au uroat • pe podiumul de 
premiere al campionatelor de 
copii.

Cuvinte de laudă se cuvin și 
activității C.P.Ș.P. Voinicelul 
București (antrenor — Dan 
Deliu), unde practică acest 
sport un număr de 240 de pio
nieri, ale căror performanțe se 
află pe o linie ascendentă.

Am folosit prilejul apropia
tei aniversări pentru a eviden
ția activitatea rodnică în uni
tățile sportive ale celor mai 
mici judoka, din rîndul cărora 
au pornit — așa cum arătam 
mai sus — numeroși niedaliați 
ai marilor competiții interna
ționale, iar alții, mult mai nu
meroși. așteaptă cu nerăbdare 
momentul afirmării...

Internaționalii vest-germani Breh- 
me și Miatthăus. • RUUD 
GULLIT ȘI VAN BASTEN și-au 
prelungit contractele cu A.C. 
Milan. oină la 30 iunie 
1993. • DIN ..BUNDESLIGA"
au retrogradat echipele Hanovra 
șl Kickers Stuttgart, în locul lor 
promovînd Fortuna Dusseldorf șl 
F.C. Homburg. Pentru încă un 
loc în prima ligă se va disputa 
barajul dintre Eintracht Frank
furt (a 16-a din prima ligă) și 
F.C. Saarbrueken (a treia din 

FAPT DIVERS ?
Strecurat între alte cîteva știri de Importanță secundară, este de 

presupus că rezultatul meciului dintre selecționatele de tineret ale 
SUA Și Olandei (disputat săptămîna trecută în turneul din Franța) 
n-a Intrat tn prim-planul atenției. Motiv pentru care, cu îngăduința 
dumneavoastră. îl reamintim : 1—0 pentru tinerii ..soccer“-iști de 
peste Ocean (nu vom pune. încă, semnul exclamării, fiindcă, deh, 
mingea e rotundă...). Numai că, dacă vom răsfoi documentarea, vom 
vedea că, preț de o lună — o lună șl ceva mal devreme, agențiile 
de presă transmiteau o altă știre, potrivit căreia. într-un turneu 
din Columbia, echipa de tineret a SUA învinsese cu 3—1 și formația 
similară a Argentinei. După ce, cu alte două luni înainte, selec
ționata americană de juniori ajunsese pînă în semifinalele Campio
natului Mondial disputat în Arabia Saudită. pierzînd greu finala 
mică : 0—2 cu Brazilia, cu un penalty brazilian în ultimul minut Și 
după... patru bare (!) ale ghinioniștilor jucători americani ! Ceea 
ce. vom conveni, începe să nu mai fie chiar o pură întâmplare...

întrebarea, așadar, se impune firesc : să fi regresat peste noapte 
urmașii lui Cruyff. Kempes și chiar cel al lui Garrincha pînă la 
nivelul urmașilor lui... Chiar, ai cui ?! De fapt ai nimănui, fiindcă 
istoria fotbalului american este ea însăși abia în fașă. Sau, mult 
mai aproape de adevăr, să fie vorba de o nouă dinamică a valorilor, 
în care ascensiunea fotbalului de peste Ocean să fi devenit cit se 
poate de evidentă ?

Răspunsul credem că ar trebui căutat în dosarul înaintat către 
F.I.F.A., în urmă cu doi ani, de federația americană de specialitate, 
în speranța de a obține organizarea C.M. — 1994. In respectivul 
dosar, cane pînă la data de 30 Iunie 1988 purta mențiunea „strict 
secret", scria negru pe alb : în SUA activează tn clipa de față 
5.050.000 de jucători legitimați, după ce în urmă cu două decenii 
numărul lor era de zece ori mai mic ! Mai există, de asemenea, 
un număr de 547 de echipe de... fotbal-fotbal ale diferitelor Univer
sități. în timp ce fotbalul american mai numără doar 509 asemenea 
grupări (acum zece an! raportul era 102—644). cifre care sînt rezțil- 
tatul unei progresii anuale de 8,7 la sută a Interesului pentru 
„soccer", față de... minus 5,3 la sută, cit este „rata" fotbalului 
aîInrt?mpul ceremoniei oficiale în care „Soccer Federation» a Primit 
oficial Învestitura de organizare a C.M. — 1994, secretarul respecti
vului for Keith Walker, declarase că, în afara unei desfășurări 
ireproșabile a întregului mecanism al competiției, scopul principal 
rămîne acela de cucerire a unei medalii de echipa țării gazdă I e - 
dent, afirmația a fost urmată de zîmbete, în cel mai bun caz 
D<Zîmbetee'care nu este exclus, să persiste încă. Deși rezultotete 

talul terenului propriu nu e doloc neglijabil , iar pe des echine-
la C.M --1994, să nu uităm, protagoniști vor fi componenta echipe- 
iot de tineret, șl mal ales juniorii - 1989 .

liga secundă) • FINALA CU
PEI R.F.G., dintre Werder Bre
men și Borussia Dortmund va 
avea loc sîmbătă. ■ DUMINICA, 
F.C. Sevilla a pierdut pe teren 
propriu ou Celta Vlgo (1—3). 
Portarul gazdelor, Rinat Dasaev 
a apărat un penalty, dar a șl 
primit un gol din 11 m. La al 
treilea gol, Dasaev a fost acci
dentat la genunchi, fiind trans
portat urgent la spital. • NU
MEROASE ECHIPE SE PREGĂ
TESC pentru preliminariile C.M. 
In meci amical, la Montevideo, 
campioana Americll de Sud, e- 
chipa Uruguay a terminat la e- 
galitate cu Chile: 2—2 (0—1).


