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însemnări de vacanță

LECȚIA COPIILOR...
• Săptămîna rugbyului pentru cei mici-o reușiți 

na numai pentru organizatorii din Capitală

In „Cupa Danubiu" ia dirt-track

TINERETUL, 
LA ÎNĂLȚIME
Ajunsă la a treia ediție. 

„Cupa Danubiu" La ditt-Lrack. 
desfășurată sîmbătă și duml. 
nică pe pista Stadionului Mu
nicipal din Brăila, in exce
lenta organizare a C.S. Brăila, 
a reunit tot ce are mai bun 
acest sport al curajului și în- 
demînării, de la seniori oon- 
sacrați, la juniori aflați în 
plină afirmare. De data aceas
ta cursele au avut loc după 
o nouă formulă, în care oon- 
curonții și-au disputat întîie- 
tatea în două... reprize, tro
feu] fiind cucerit de alergăto
rul care a acumulat cele mai 
multe puncte în ambele reu
niuni.

întrecerile i-au supus la un 
dificil examen pe cornponenții 
loturilor de seniori și de ti
neret Dacă despre comporta-

(Continuare în t>ao 2-3)

Regata Pitești la caiac-canoe

REPREZENTANȚII NOȘTRI (In pregătire pentru cm.)
-ÎNVINGĂTORI PE TOATĂ LINIA

Sîmbătă Și duminică. Lacul 
Bascov a găzduit o nouă com
petiție nautică: Regata Pitești 
la caiac-canoe. Aș dar, după 
comportarea bună avută la 
Duisburg, „flotila" a evoluat de 
data aceasta in compania echi
pajelor din R.S.S. Ucraineană, 
R.S.S. Bielorusă, a loturilor 

Vn echipaj redutabil : Marina Bituleanu, Liliana Vlăsceanu, 
Sanda Niculae și Luminița Herțea — învingător în proba de ca
iac 4 — 500 m Foto : Mihai ROBU

Rezultate K 1 — 1. Sanda Ni
culae 1:17,00, 2. Mihaela Nedejde 
2:00,50, 5. Carmen Simian 2:01,40; 
K 2 — 1. Luminița Herțea, Mari
na Bituleanu 1:4S,71, 2. Sanda Ni
culae, Liliana Vlăsceanu 1:4«,15, 
3. Genoveva Marinache, Carmen 
Slmlon 1:50.0t ; K 4 — 1. Mari
na Bituleanu. Sanda Niculae, Lu
minița Herțea, Liliana Vlăsceanu 
1:37,52, 2. Genoveva Marinache, 
Emilia Catană. Mihaela Nedejde, 
Carmen Slmfon 1:40,l«, 3. Viorica

noastre de tineret și de juniori, 
întrecerea, bine organizată 
de federația de resort, în cola
borare cu C.J.E.F.S. Argeș. • 
programat probe pe distanțe de 
500 și 1000 m. Cursele au fost 
dominate cu autoritate de spor
tivii noștri, cane se pregătesc 
pentru C.M. din august, de la 
Plovdiv, învingători pe tontă li
nia.

La Balcaniada de tenis de masă

SOFIA, 3 (Agerpres). — Cam- 
pior.n tele Balcanice de tenis de 
masă pentru juniori s-au înche
iat la Sofia cu întrecerile indi
viduale. dominate de sportivii 
români, învingători ta toate 
probele disputate.

In finala probei masculine, 
Călin Creangă l-a întrecut eu 
2—1 (11, —19. 15) pe coechipie
rul său Z. Zoltan, Iar ta cea a 
probei feminine Adriana Nâs-

Azi, la Dinamo

START IN PRIMA EDIȚIE A COMPETIȚIEI 
DE BOX „RING BUCUREȘTI"

Azi, la ana 16. va râuna 
primul gong al ediției inaugu
rale a competiției pugilistice 
„Ring București", care se va 
desfășura pe arena de handbal 
din Complexul Sportiv Dina
mo din Capitală. La întreoere 
și-aiu anunțat prezența peste 
100 de sportivi din majorita
tea secțiilor de box din țară, 
precum și din cele bucureș- 
tene.

La multe categorii au fost 
înscriși sportivi cu frumoase 
cărți de vizită. Se anunță, 
deci, dispute interesante. La 
„muscă", de exemplu vor 
concura Viorel Encean-Pop și 
Cristiani Dumitrică (ambii de 
la Dinamo), Florin Hîrcea 
(C.S.M. Drobeta Tr. Severin), 
Constantin Blaga (AEM), Flo
rin Manea (Autobuzul). Du
mitru Mandache (Metalul). La

La caiac fete Luminița Hei- 
tea. Marina Bituleanu, Sanda 
Niculae și Liliana Vlăsceanu, 
mereu anul acesta pe podiumu
rile de premiere ale unor mari 
regate internaționale (Zagreb, 
Moscova, Amsterdam. Duis
burg). s-au impus categoric in 
toate ce'.e trei curse feminine.

tMo a dispus eu 2—0 (16, 14)
de Dandola (Grecia).

Iată rezultatele înregistrate 
la finalele de dublu : masculin : 
Creangă. Zoltan — Avranldis, 
Vlotinos (Grecia) 2—1 (9, —18, 
17) j feminin : Daniela Mușe- 
țoiu. Adriana Năstase (Româ
nia) — Mihailova, Georg leva 
(Bulgaria) 2—0 (16, 16); mixt: 
Adriana Năstase, C. Creangă — 
Daniela Mușețolu. Z. Zoltan 
2-8 (16. 19.

„cocoș" vor urca tn ring A- 
drian Anton (CSM Drobeta 
Tr. Severin), Nicolae lancu fi 
Vasile Rotaru (Dinamo), Au
rel Fîeraru (Steaua), Ion Tă- 
nase (AEM) ș.a. Printre cei 
înscriși La „grea" și „supetr- 
grea" se află Pamfil Fedea 
(Măcin), Vasile Damian (Di
namo), Dumitru Beșliu (CSM 
Drobeta Tr. Severin), Tudor 
Panait (Semănătoarea), Petre 
Bomescu (Mecanică Fină), 
Paul Golumbeanu (Timpuri 
Noi), Gheorghe Ciobanu (Pra
hova Ploiești).

Marți, miercuri șl joi vor a- 
vea Ioc cite două reuniuni, de 
la orele 16 și 19, vineri — se
mifinalele, tot de la orele 16 
și 19, iar duminică, de la ora 
10, finala primei ediții a tur
neului „Ring București". 
(P. Iv.)

Iordache, Daniela Vologa, Dante
la Catană, Slmona Cîrstel 1:43,53.

In probele de canoe simplu, 
Vasile Condrat râmine pagaea 
noastră nr. 1, adversarul lui di
rect — Grigorc Obreja — nepă- 
rînd a fi nr. 2, ci... nr. 1 bis, 
o „nuanță" de aproximativ do
uă secunde pe mia de metri.

Rezultate (500 m): C 1 — 1. Va
sile Condrat 1:54,89 . 2. Grlgorr 
Obreja 1:57,30 3. VasUe Afanase

Vasile TOFAN 

(Continuare in pag. a 4-a)

Adnotări la

DE „SCHIMBUL DE MÎINE“ ESTE NEVOIE... ASTĂZI!
Desfășurat în două manșe, 

pe arene neutre, la Iași și Satu 
Mare, turneul final feminin al 
Diviziei A de popice a reunit 
6 echipe (3 din seria Sud — 
Voința Ploiești. Voința Bucu
rești, Voința Galați și tot atî- 
tea din seria Nord — Electro- 
mureș Tg. Mureș, Voința Tg. 
Mureș și Hidromecanica Bra
șov) într-o formulă de concur» 
(după părerea noastră mai pu
țin competitivă) in care prota

Jucătoarele de la Electromureț — la al cincilea titlu comecutio 
Foto: Martin SARCA — Satu Mar»

Marea recreație a antdui șco
lar — vacanța de vară — •
cuprins, în suita acțiunilor din 
cadrul Daciadei. o săptămină a 
rugbyului pentru copii, inițiată 
și organizată de comisia de re
sort a Consiliului Municipal 
București pentru Educație Fizi
că și Sport O săptămină de in- 
treceri cum rar ne-au fost dai 
să vedem uneori chiar la nive
lul seniorilor, spiritul de dirui- 

O tpectaculoasă acțiune a minirugbyștilor de la Tractorul Bra- 
fov. in finala cu cei de la Gloria... Foto : Gabriel MIRON
re, de maximă angajare fiind 
dominant, pe fondul unei pre
gătiri tehnice și tactice cu 
mult peste așteptări! .O fru
moasă lecție de rugby oferita 
de eopii, celor mai vtastnici", 
afirma fostul, internațional Du
mitru (Bombi) Zamfir, care de 
la declanșarea acestei lăudabile 
competiții, ajunsă acum la a 
X-a ediție, face parte din co
misia de organizare. împreună 
cu alți pasionați, ca și ei — 
ing. Paul Ciobănel, Ștefan Cris- 
tea. Cornel Cristăchescu, prof. 
Viorel Spinei, Mihai Stăncules- 
cu.

Acest veritabil maraton 
rugbystic susținut de nu mai 
puțin de 42 de echipe (recordul 
deținîndu-1 copiii sub 10 ani, cu 
24 de formații!) a avut in pro
gram 141 de meciuri, marea lor 
majoritate obținind calificativul 

ă S
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Divizia A de popice (feminin)

gonistele dintr-o zonă geogra
fică si-au disputat întiietatea 
cu adversarele din cealaltă 
parte a țării. Credem că un 
turneu simplu în care s-ar fi 
întilnit toate finalistele întru 
ele ar fi triat echipele după a- 
devărata lor valoare.

Fără doar și poate, titlul se 
află in mîini bune, jucătoarele 
de la Electromureș reușind re
marcabila performanță de a 
îmbrăca pentru a 5-a oară con

„foarte bine" atît la calitățile 
mai sus-amintite, cit și la or
dine si disciplină, la țintită 
sportivă, la respect față ăe. ad
versar. Apropo de acest ultim 
aspect, un stadion întreg, cel 
al „Tineretului", a rămas impre
sionat de gestul unuia dintre 
jucătorii Tractorului Brașov. A- 
drian Cotoară, după finala: la 
rugby în VIII, cu Gloria Bucu
rești, pierdută la limită (3—4), 

care abia stăpînindu-și lacrimi, 
le, l-a felicitat pe învingători, 
invitîndu-i totodată la Brașov, 
La o întrecere similară, tot tra
dițională. înscrisă de asemenea 
în manea arenă a Daciadei.

Sigur, ca în orioe competiție 
se înregistrează rezultate. se 
Întocmesc clasamente, situații 
statistice. N-am dori să fim tri. 
butarii acestor date seci, deși 
ele, în mod obiectiv trebuie 
consemnate, ci să aducem in 
prim-plan valoarea unei astfel 
de acțiuni pentru viitorul 
rugbyului românesc. Pentru că 
nu este ușor 
întrecere, fie 
copiilor (sau

să cuprinzi intr-o 
ea si la nivelul 
poate tocmai de

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag 3-3) < 

secutiv tricourile de campioa
ne. Dispunînd de un Iot valo
ros și eu elemente tinere, an
trenorii Iuliu Radovici și Șan- 
dor Seres au rulat, atît în pre
liminarii. dț și în meciurile 
decisive, mai multe talente dor- 
nioe de afirmare, depășind lite
ra regulamentului care impune 
ea In fiecare formație sâ evo
lueze cel puțin două jucătoare 
pini la 23 de ani, prevedere de 
natură să pregătească temeinic 
junioarele pentru C.M. și să 
sporească preocupările cadrelor 
tehnice in procesul formării 
„schimbului de mîinc" Fiind 
de forțe sensibil egale cu se
nioarele, tn actul final de la 
Satu Mare. Mariane Halalai ■*- 
397 (4 bile trase In gol) p.d„
408 (3). 415 (1) Anemarie Kre-
senski — 386 (2), 426 (3) și 398 
(5). componente de bază ale lo
tului reprezentativ de junioa
re, și-au adus o importantă 
contribuție la succesul campi
oanelor. pentru că. deși se joa
că pe echipe, acest sport rămî- 
ne prin excelență individual, 
intrucît pe pistă nu te pot aju
ta direct coechipierele. De a- 
semenea, de un real folos au 
fost sextetelor respective juni
oarele Maria Popescu — 424 
(1), 421 (1), 405 (3) Liliana Bă- 
Jenaru (ambele de la Voința 
București) — 393 (1) 417 (1).
409 (0). Anna Gyereși — 424 (2).
407 (0) 410 (1). Doina Albert
(Voința Tg. Mureș) — 383 (4).

Troian IOANIȚESCU

(Continuare te pao >—3)



ULTIMA CURSA
A UNEI MAR! CAMPIOANE
• Barca Olgâi Homcghi a acostat la ponton

3, 2, I, START ! Opt cite opt, ramele se năpustesc 
spre luciul lacului Dorobanț, spărgindu-i oglinda in mii 
de cioburi. Spinările se inconvoaie ritmic, la comanda, 
răgușită a cirmacilor. E clipa năvalnică a plecării în 
cursă, momentul în care iluzia egalității, a șansei ce 
poate suride oricui, cravașează mușchii și nervii. Acei 
primi metri din cei două mii, cind puterile n-au înce
put să se tocească și „motorul in 8 cilindri" se rotește 
la turație maximă, încercînd să obțină distanțarea ce 
poate deveni decisivă. Treptat insă, fetele in tricouri 
roșii, cele din ambarcațiunea clubului Dinamo, se vor 
desprinde metru cu metru, trecînd apoi linia de sosi
re cu un avans liniștitor. Să fi fost o simplă impresie 
sau, intr-adevăr, tribuna a încurajat, mai puternic de- 
cit oricare alta din cele 17 finale naționale, această în
trecere a echipajelor feminine de 8+1 ?,..

Urmează obișnuita festivitate de premiere — de fapt 
nu, in nici un caz obișnuita, fiindcă de data aceasta tra
diționalul moment festiv rezervat campioanelor are o 
încărcătură emoțională cu totul aparte : printre 
fete care au acostat acum la ponton se află 
pla campioană mondială și olimpică Olga 

locul ei 
rezervat

Echipe promovate in Divizia A de ba:

medalie. Ce a urmat, știți la fel 
mine.

AZL ACADEMIA MILITARĂ MECANICĂ FINĂ II
1986 : Campionatul municipal, 

categoria Onoare II ; 1987—1988, 
Campionatul municipal, catego
ria Onoare-tineret ; 1988—1989: 
Divizia B de tineret; 1989— 
1990: Divizia A. Aceasta este 
linia ascendentă a echipei mas
culine de baschet Academia 
Militară Mecanică Fină U 
București, antrenată de maes
trul emerit al spartului Radu 
Diaconescu, același tehnician a- 
preciat care s-a aflat la „cli
ma" formațiilor UJI.B.I.S. ei 
Academia Militară, promovate 
în anii 1977 și. respectiv. 1983 
în prima divizie a țării. Lotul 
actual : A. Mihai, D. Constan- 
tinescu, B. Stoian, H. Cojocaru, 
A. Radulescu, R. Diaconescu, L. 
Diaconescu, (dintre aceștia, cei 
mai „virstnic" — Aurelian Mi
hai — are 22 de ani, prîslea — 
Luca Diaconescu — împlinește 
anul acesta... 16 ani), L. Ivas- 
cencu, I. Carpen, Cr. Vilcmschi 
și Gh. Ncculce („bătrînîi" echi
pei, avîmd între 29 de ani — 
Iulian Carpen și 37 de ani — 
Lucian Ivascencu). O precizare: 
între antrenorul Radu Diaco
nescu și jucătorii’ Răzvan și 
Luca Diaconescu nu este o sim
plă identitate de nume, primul 
fiind tatăl celorlalți doi.

Ce a determinat saltul valo
ric al formației Academia Mill 
tară Mecanică Fină II, în nu
mai trei ani din Campionatul 
municipal în divizia A? Aceas
tă întrebare am pus-o chiar 
antrenorului Radu Diaconescu,

— Succesul nostru a fost ho- 
țârit de mai multe elemente, 
încep eu disciplina totală — de 
joc și în afara terenului, în re
tur făcîndu-se simțite in și mai 
mare măsură decît pină atunci 
coeziunea sufletească, spiritul 
de echipă, dăruirea. De mare 
ajutor ne-a fost o formă nouă, 
pentru baschetul nostru, de pu
nere in funcțiune a organismu
lui înaintea efortului fizic spe
cific și nespecific, ceea ce a
—....... —

făcut să nu avem 
nici un accidentat 
pe tot parcursul 
pregătirii și com
petiției, 
în rîndul 
rilor care au 
vut probleme 
anii treeuți. 
sigur, decisiv 
fost și sprijinul 
permanent și con
cret primit din 
partea asociației 
sportive Acade
mia Militară (pre
ședintele secției de 
baschet : col. loan 
Marton) și al întreprinderii Me
canică Fină (director general: 
ing. Valeriu Matache, un • sus
ținător pasionat, al sportului; 
director economici ing. Achil 
Dumitrescu, președintele 
ției de baschet) și asociației 
sportive cu același nume (pre
ședinte: economist loan Ciu- 
dlea). Am primit sprijin nu 
numai prin susținerea echipei 
de baschet ci și prin realiza
rea profesională a unor 
tori.

— Ce șanse întrevedeți 
pei începînd din toamnă?

— Pentru a rămine în 
zia A, și chiar mai mult

inclusiv 
jucăto-

Foto : FI

DIR1
(Urmatsec-cele nouă 

și multi- 
Homeghi.

Nu a mai avut in 
tradițional locul din 
„strocului", ci undeva spre __ ____  _______
lui, la a doua ramă de dreapta A cedat in
tenționat rolul de lider al echipajului, ca un 
semn al ștafetei transmise din mers unei co
echipiere mai tinere. Fiindcă pentru marea 
noastră campioană, acesta a fost ultimul 
start, ultimii două mii de metri visliți năval
nic. în căutarea unui (nou) titlu de campi
oană, acestea au fost ultimele 6 minute, 20 de 
secunde și 12 sutimi petrecute intr-o barcă de 
concurs. Aceasta a fost, în două cuvinte. UL
TIMA CURSA !

— Mulțumim Olga. pentru tot ceea ce ai 
dat canotajului, sportului nostru, mai exact 
pentru cele 11 medalii. între care 5 de aur, 
obținute Ia Olimpiade și Campionate Mon
diale, pentru imaginea de performer de înaltă 
condiție pe care ai oferit-o într-o lungă ca
rieră sportivă. începută cind ?...

— In anul 1976, cind antrenoarea Maria 
Drăghici m-a văzut cu prilejul unei selecții, 
și m-a legitimat imediat la clubul Viitorul. 
Pe atunci aveam aproape 18 ani. lucram Ut 
fabrica de becuri din Fieni și... nu făcusem 
sport in viața mea. A fost un mare handicap 
pentru mine, dar pesemne că aveam calități 
native deosebite, intrucît am trecut cu bine 
și toate testele ulterioare. Peste numai un an, 
antrenorul federal Victor Mociani m-a selec
ționat in lotul național, unde... am rămas 
pină in ziua de azi. ,12 ani de sport de per
formanță, de munci și dăruire, de minuna
te condiții ce ne-au fost create de mișcarea 
noastră sportivă, condusă de partid.

— Primul titlu'național, prima medalie In
ternațională 7

— în 1978 am ciștigat campionatul național 
la dublu visle, alături de marea Sanda Tom a 
iar peste un an, la „mondiale", obțineam

La A. S. Rulmentul Brașov

barcă
frunte 

mijlocul monomu- prjma mea 
de bine ca

— Tot atît de bine precum știm că nu-ți 
place cind se vorbește despre medaliile pe 
care le-ai cucerit (ceea ce îți putem promite 
acum este că... n-o vom face pentru ultima 
oară). Sanda Toma ți-a fost un model la în
ceput de drum 7

— Si ea, și alții. Secretele canotajului se 
„fură", de la fiecare ai de învățat, și trebuie 
să înveți, cite ceva.

— Care dintre' curse ți s-a părut cea mai 
dificilă ?

— Credeți că a fost vreuna ușoară 7 ! Daci 
trebuie totuși să mă decid, parcă-parcă aș 
alege-o pe cea din finala olimpică de anul 
trecut, la 8+1 : după primul kilometru, eram 
ne ultimul loc ! Nu imi explic cum și de ce, 
țin minte numai furia extraordinară cu care 
am tras in a doua parte a cursei, pentru a 
ajunge să ciștigăm, totuși, medalia de argint. 
Si cind mă gîndesc că. dacă mai erau 20—30 
de metri, luam aurul !... Mai imi amintesc și 
cuvintele Rodicăi Arba, îndată după ce ne-am 
mai tras sufletul un pic și am fost in stare ti 
vorbim și să... ne auzim una pe alta : „Olga, 
dacă nu luam o medalie și la 8+1, nici n-aș 
mai fi putut să mă bucur de aurul de la 2 
rame". în aceeași clipă mi-am dat seama că 
mă gindeam exact la același lucru I

— Iar amintirea cea mai plăcută 7
— Dăinuiește tot din acea perioadă, deci 

tot după Jocurile Olimpice de anul trecut. 
După ce am devenit campioane olimpice W 
„2 rame", ziarul ,,Sportul" a scris că era cea 
de-a 41-a victorie consecutivă a Rodicăi și « 
mea. Motiv pentru care soțul meu mi-a dă
ruit un superb buchet de 41 de trandafiri.

Sorin SATMARI

jucă-

echi-

Divi- 
_ _ _  _ decil 
atît, vom întări actualul, lot cu 
unii dintre cei mai buni Jucă
tori de Ia Academia Militari 
Mecanică Fină I (n.n.: retrogra
dată în „B“ în primăvara aces 
tui an). într-o perspectivă pu
țin mai îndepărtată, urmărim 
promovarea unor elemente die 
riadul juniorilor, așa cum am 
făcut, de altfel, și pină acum, 
cind am folosit cu predilecție 
și... succes elemente provenite 
din pepiniera antrenorului Ho- 
rațiu Giurgiu, de la CJS.Ș. 4 
București.

Dumitru STANCULESCU

rea 
lucruri

unor se. 
fre 

S teii an Post 
tocidetă ma 
vă, a cîștiga 
tă), imagine 
supra evolr 
tilor frunte 
îmbucurătoai 
fiind influei 
faiptul că n 
ren ților nu 
meinic motc 
curs sau au 
mașinile de 
aoeastă zi 
adevăra jc 
nuri (11), 
fiind trecute 
palilor favoi 
motocidiștii 
tut să-și eta 
i-au consacr- 

In schimb, 
interesante s 
în care s-au 
reprezentanții 
rații, care, d 
nota generali 
De altfel, ti 
a revenit la

EFICIENTĂ VALORIFICARE A RESURSELOR PROPRII
Asociația sportivă Rulmen

tul este una din cele mai pu
ternice unități de acest fel din 
municipiul Brașov, cu mii de 
participanta la entuziastele în
treceri ale Daciadeii. Cei mai 
buni sportivi sînt angrenați în 
secțiile de handbal, fotbal, po
pice, box, șah și orientare tu
ristică.

Membrii asociației Rulmen
tul beneficiază de o sală de 
popice ou 4 piste, de terenuri 
de handbal, volei și tenis 
suprapuse, o arenă de fotbal 
cu vestiare, grup social și o 
tribună metalică de circa 500 
de locuiri, toate aceste amena
jări fiind bine întreținute. A- 
ceastă frumoasă impresie este 
fericit întregită de un amă
nunt ce denotă o remarcabilă 
inițiativă : trecerea treptată la 
autofinanțare, idee pe care am 
urmărit-o în discuția purtată 
cu președintele asociației spor
tive, Ion Bălan.

Din suita unor măsuri luate 
pentru a folosi cu mai multă 
chibzuință resursele proprii, să 
ne oprim la un fapt considerat 
major : asigurarea integrală a 
bazei materiale necesare pre
gătirilor și participării la con
cursuri. De curînd, arena de 
popice cu 4 piste a fost adusă

la parametrii competitivi, fiind 
în ultima vreme des solicitată 
de federația de resort pentru 
reuniunile loturilor reprezen
tative sau organizarea fazelor 
superioare ale campionatelor 
naționale.

„N-ai cum să faci economie, 
ne precizează același interlocu
tor, dacă nu ești un gospodar a- 
devărat. Bunul gospodar nu e- 
conomisește o anumită sumă 
de bani, să zicem la capitolul 
chirie pentru antrenamente, 
ea să risipească dublu cu 
transportul echipelor".

Afflăm că a fost recondițio
nat un autobuz scos la casare, 
care va fi pus la dispoziția di
feritelor echipe, ecomomisin- 
du-se astfel aproximativ 
150.000 lei, care se cheltuiau a- 
ntial cu transportul sportivilor. 
Cum problemele complexe ale 
autofinanțării nu pot fi soco
tite rezolvate o dată pentru 
totdeauna, gospodarii de la 
Rulmentul au luat și primele 
măsuri pentru extindeTea are
nei de fotbal într-un complex 
sportiv cu noi terenuri de 
handbal, volei, tenis și bas
chet, cu tribune pentru 3000 
de spectatori, încasările de 
la public avînd darul să con
tribuie la realizarea planului 
de venituri. Deoarece în în

treprindere lucrează cîteva mii 
de femei, va fi deschisă în a- 
ces.t an, la sala de sport de 

La Liceul industrial, un centru 
de gimnastică aerobică. De a- 
semenea, vor fi organizate 
centre de inițiere în diferite 
sporturi și se va înființa un a- 
telier pentru repararea echipa
mentului. De ce resurse mai 
dispune asociația sportivă 7 
„în primul rînd de... oameni, 
ne-a răspuns președintele a- 
sociației. Ei constituie acea re
sursă inepuizabilă, cea mai 
valoroasă și mai eficientă. Vă 
rog să-i notați pe inginerul 
Nedic Băncilă, pe tehnicianul 
Ion Panaițoaia, pe maistrul 
Mircea Gubernat, pe lăcătușii 
Marin Gheorghe, Florin Ghiță, 
Mircea Antohi, pe sudorul Ion 
Novac, pe subinginerul Costi- 
că Dumitriu, pe zidarul Eugen 
Terok, pe tîmplarul Vasile 
Maftei șl pe șeful colectivului 
de zugravi, Ion Adochiței, care 
sint promotorii tuturor acțiu
nilor de muncă patriotică la 
întreținerea și extinderea ba
zei materiale".

Așadar, hărnicia oamenilor 
și spiritul lor de inițiativă Im 
identificarea și valorificarea 
resurselor proprii stau la baza 
autofinanțării.

I. TRAIAN

CUPA
întrerupt de mai multe ori 

din cauza reprizelor repetate 
și prelungite de ploaie, con
cursul dotat ou „Cupa Stea
ua" nu 6-a bucurat de o par
ticipare valoroasă. De ce spu
nem aceasta ? Pentru că nu 
au fost prezenți cei mai buni 
jucători și cele mai bune ju
cătoare din țară. Dacă la mas
culin era de așteptat să se 
întîmple astfel (datorită parti
cipărilor, în perioada 
pectivă, la diferite 
internaționale), nu 
cru îl putem spune 
trecerea feminină, 
s-au înscris, din motive 
de ele știute, campioanele 
țării la seniori și junioare, Flo
rentina Curpene și Loredana 
Bujor, sau alte sportive frun-

res- 
ocncursiiri 

același lu- 
despre in
unde nu 

doar

STEAUA"
tașe, cum este, cazul Teodo
rei Tache.

învingători au fost Daniela 
Pavăl și Silviu Gorgan (în 
prezent la Mecanica Bistrița). 

Rezultate tehnice, individual, 
feminin, finală : Daniela Pavăl — 
Mlrela Buciu (ambele Sveaua) 
6—4, 6—1 ; semifinale: Pavăl — 
Izabela Martin (Politehnica București) 6—4, 6—4, Buciu — -" 
Chirilă (Dinamo) 6—2, 
masculin, finală: Silviu 
(Mecanica Bistrița) — 
Constantinescu (Victoria 
6—2. 7—5 ; semifinale: Gorgan — 
Dorin Grigoras (Steaua) 6—4, 7—5 

Constantinescu — Bela Mozeș 
(Dinamo Brașov) 2—6, 7—6, 6—3; 
dublu, feminin, finală: Daniela 
Pavăl — Mirela Buciu — Ga
briela Preeun. Veneția Sehiopu 
(Electrica Timișoara/D-inamo) 6—2, 
6—2 ; masculin, finală: Răzvan 
Constantinescu. Bela Mozeș — Mihai Drăghici, Traian Badiu 
(Mecanica Bistrița) 7—5 6—0.

Monica
6-3 ;

Gorgan 
Răzvan 
CCIAG)

lecția
(Urmare din pag. 1)

COPIILOR

aceea!) 600 de competitori, 30C 
din Capitală și tot pe atițja din 
diferite orașe ale țării. Să sem
nalăm faptul că cifra nu este 
fără precedent, existînd ediții 
care au reunit chiar 700 de co
pii și tineri rugbyști. Și poate 
că cifra s-ar fi repetat, dacă — 
lucru de neînțeles — unele cen
tre cu tradiție în acest sport 
(Timișoara, Baia Mare, Petro

șani, Sibiu, Tecuci, Galați, Bir- 
lad) sau pe cale de a și-o crea 
(Suceava, Focșani, Oradea. Pi
tești etc.) ar fi dat curs invi
tației organizatorilor.

Oricum, 600 de posibile spe
ranțe in sportul Cu balonul o- 
val, chiar dacă nu toți cci s-au 
dedicat acestui sport bărbătesc 
au confirmat integral. O vor 
face, neîndoielnic, Ia viitoarele 
ediții, Ia alte competiții simila
re. Tocmai de aceea nu ne gră
bim să facem evidențieri. Vom...

evidenția doar atitudinea strai 
nă de întrecere a reprezentan
tului lașului, Lauren țiu Virșe, 
care a căutat să înșele buna 
credință a organizatorilor (ca 
să nu ne exprimăm altfel...), 
prin substituiri de jucători!? 
Cum este oare posibil? Și unii 
educatori din Iași nu sint la 
prima abatere de acest fel la 
nivelul reprezentanților tinerei 
generații...

Pe podiumul întrecerii au 
urcat: RUGBY ÎN VIII: 1. Glo
ria București, (antrenor. D. Ste- 
lian) 2. Tractorul Brașov. 3 
C.S.Ș. Locomotiva București ; 
RUGBY ÎN XII : 1. C.S.Ș. Stea-

lui campiania 
bucureșteanul 
șan. Revenit 
temi ni d“ la 
tăcut uk. evi 
la secția can 
rena competi 
mul tinerila 
dirt-track a î 
delungată înl 
cupă în 
clubului 
Elevul 
ghe So- 
motocici

„CUPA
Nu mult diferit au stat lu

crurile aiteva zile mai tîrziu, 
cind, la „Cupa Dinamo", au 
reapărut Teodora Tache (a 
și ciștigat) și Loredana Bujor, 
precum și Ruxandra Dragomlr 
(refăcută după o accidentare), 
dar a lipsit, în continuare, 
Florentina Ourpene, căreia i 
s-a adăugat, de această dată, 
stelista Daniela Pavăl (?!).

Meciurile au fost mai atrac
tive și mai dinamice. Afh-- 
maiții valabile și pentru între
cerea masculină, unde Adrian 
Popovici (Steaua) a... slalomat 
printre adversari, detașîn- 
du-se net. A rămas doar re
gretul că semifinalele șl fina
lele au fost programate în a- 
oeeași zi , practic, jucătorii și 
jucătoarele fiind supuse la un 
eforț suplimentar și inutil.

ua (antrenor, Paul Iliescu), 2. 
Gloria București, 3. Mașini Gre. 
le București ; RUGBY ÎN XV: 
1. C.S.Ș. 2 II Constanța (antre
nori. Petre Ianusevici și Dam 
Ivanciu), 2. C.S Ș. Triumf Ener
gia București, 3. C.S.Ș. Loco
motiva București.

Rezultatele tehnice ale me
ciurilor finale : rugby în VIII : 
Gloria — Tractorul 16—12; rugby 
în XII: C.S.Ș. Steaua — Gloria 
28—8; rugby în XV : C.S.Ș. 2 
II Constanța — C.S.Ș. Triumf 
Energia 4—0. Să menționăm că 
s-a concretizat NUMAI prin 
eseuri.

DINAMO"
Rezultate tehnice, Individual, 

feminin, finală: Teodora Tache, 
Izabela Martin (ambele Politehni
ca) 7—6, 0—6, 6—3 ; semifinale : 
Tache — Loredana Bujor \ (Pro
gresul Energomontaj) 6—4, 6—4,
Martin — Otllia Pop (Progresul 
Energomontaj) 6—4, 6—2 ; mascu
lin. finală : Adrian Popovlci
(Steaua) — Silviu Gorgan (Me
canica Bistrița) 6—3, 6—3 ; semi
finale: Popovici — Bela Mozeș 
(Dinamo Brașov) 6—3, 6—0, Gor
gan — Dan Moise (Steaua) b—3, 
7—5 : dublu, feminin, finala: Mo
nica Chirilă, Monica Boaghe (Di
namo) — Mirela Buciu, Gabriela 
Preeun (Steaua/Electrica Timișoara) 6—4, 2—6, 6—3 : masculin, 
finală: Adrian Popovici, Mihai 

Sovar (Steaua / Sănătatea Satu- Mare) “ ’ 
Badiu 
4—3.

— Silviu Gorgan, Traian 
(Mecanica Bistrița) 6—3,

Doino STANESCU

ADNOTĂRI LA
(Urmare din pag. 1)

413 (2), Minela Bondor — 411 
(2), 407 (5) 392 (6), Constanța
N’uță (Voința Ploiești) 383 (4), 
440 (2), 391 (1) și Falia Vlăs- 
ceanu (Hidromecanica Brasov) 
— 384 (2). 418 (0), 407 (3). b«r 
(păcat că există acest dar), 
chiar și sportivele amintite nu 
au reușit să depășească perma
nent granița celor 400 p.d. în 
timp ce altele au constituit... 
puncte slabe, datorită cărora 
formațiile lor au gustat din a- 
mărăciunea înfrîngerii.

Extinzînd problema creșterii

vitri 
M« 

onto
X :

----------- . n 
complexul on 
ționat ca ui 
ales în reun 
că, cînd mei 
minat -neînvii 
învingătorul . 
tia de a res 
mai buni din 
de concurs - 
pectiv, 1:18,1.

Coechipierii 
cea Agrișan 
Prietenia", A 
Aurelian Oan 
gureanu, s-au 
printre anima 
tîta vreme c 
nat motoarele 
tinuare unei 
de noua cont 
iotului reprez 
ret (Gheorghe 
Pavel), ei sin 
zultate superi. 

Rezultate : 
Postolache (St, 
Șoaită (I.P.A. 
Sorin Ghibu (J 
Toma (Steaua) 
șan (Metalul I 
Ungureanu (I.P 
că — 1. M. A: 
Ghibu 14 p, 3. 
Sibiu) lfl p. c 
1. M. Agrișan 
2'5 p, 3. S. Pos: 
Hack 19 p, 5. 
M. Șoaită 17 p

Trail

DIVIZIA
tinerelor juca 
Diviziei A, t 
faptul că la 
ilor. mai ales 
luptă pentru 
primul eșalon 
nioarelor se f< 
tate, deoarece 
trenori acordă 
depistării . si : 
performeri. N< 
cadre, tehnici 
permanență a 
nîoare, ele de 
ța împrejurări 
drept, iar cîr 
senioratului s 
banca de reze
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George ROTARU

bay, un 
tin, un 
du eau

Steaua — Viitorul Tfi. Mureș (I!)
Viitorul Hunedoara - Viitorul Tg. Mureș (IU)

$i după cdifhi dc campionat recent fiichctaiâ, in clasamentul absolut al eolecteriior

PODIUMUL" A RAMAS ACELAȘI

Subiecte de actualitate

PROFESORI (merituoși)
PENTRU INTERNAȚIONALII DE MIINE

4 spune 
(stelistul 

o mo- 
>mpetiti- 
e sîmbă- 
miblu a- 
otocicliș- 
s tocmai 
tarea lor 
.tiv de 

ooncu- 
jătit te- 
tru con- 
3răila cu 
ent. Din 
ir * un
i idb- 

multe
1 piinci- 

urmare, 
au pu- 

.țile care

D. Georgescu : 252
CAMATARU : 198
RADU II : 187
Oblemenco : 170
Dumitrache : 170
M. Sandu : 167
PITURCA 166
Adam : 160
Ozon : 157
Iordănescu : 156
Gh. Constantin : 149
M. Dridea (I) : 142
CORAȘ: 131
HAGI : 131
I. PETCU : 130
Dobay : 130
AUGUSTIN i 111
MATEUȚ: 102

re aspiră, cu adevărat, la as
censiune, „cota 100".

Fără îndoială, Pițurcă a țin
tit, la rtndu-i, un obiectiv de 
luat în seamă și pe care l-ar fi 
Îndeplinit în condiții de validi
tate la startul ediției recente. 
Judecind după eficacitatea de
monstrată de la reintrare ți 
mai mereu ât a jucat în acest

late, mai 
manșele 

a start 
gene- 

s, au dat 
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> ta joc 
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Cum se vede, după înche
ierea a încă unei ediții a 
campionatului Diviziei A, 

doi dintre „veteranii" golgeta- 
rilor, Cămătaru (31 de ani) fi 
Radu II (33 de ani), s-au mai 
apropiat de ceea ce am putea 
numi piedestalul liderului de 
durată al golgeterilor noștri, 
Dudu Georgescu. Dubla «ghea
tă de aur" are, însă. în oonti- 
nuare un avans considerabil 
țață de monomul „tuturor tim
purilor", începând. chiar cu ac
tualul seoo-ndat (o altă 
„gheată de aur”!) și terminând 
cu Mateuț, goigeterul nr. 1 al 
primei noastre divizii fi noul 
laureat european al puncheri- 
lor. Dacă masivul „vârf" al di- 
namoviștilor bucureșteni, tatre- 
dinduJ în această ediție pe 
„interistul" (șl, să nu uităm, 
ex-piteșteanui) Radu n, a a- 
juns la numai două goluri de 
„cota 200", micuțul (și mul* mai 
tînărul) „Mateo" a trecut tot cu 
două goluri de o cotă impor
tantă pentru orice marcator ca-

Cămătaru. primul dintre gol- 
terii aftați tn activitate, este 
urmărit de Radu II, a cărui 

replică mai este așteptată
campionat (24 de goluri, locul 
4 in clasamentul final al golge 
terilor ediției), trtelistul a venit 
foarte aproape de un Oble 
menco și un Dumitrache, doi 
„foști", cu stiluri de a puncta 
atât de diferite, veritabile mo
dele pentru „generațiile", golge- 
terilor de astăzi șl de mâine.

Coraș și Hagi s-au Întrecut 
fi in cursa .oamenilor de gol" 
a ultimei ediții, dar *i în a-

cest clasament al eficacității 
(aparent) individuale. Deo
camdată jucătorul pe care, se 
poate afirma, Victoria l-a re
lansat ca marcator a urcat cu 
o poziție deasupra echipieru
lui formației campioane, a. 
oestui maestru și al șutului, și 
al pasei, autor al unor reușite 
fără exagerare antologice 
(vezi și aceea din finala Cu
pei României). Hagi, cu un 
retur mai puțin productiv de- 
dt turul, va forța, mai mult 
ca sigur, în viitoarea întrece
re kind, între altele, va în
cerca fi (măcar) eă-și egale
ze... antrenorul de care îl se
pară acum 25 de goluri, o di
ferență sub media „podiu
mului” ediției abia încheiate.

Pe tabloul „peste 100“ se 
mai văd doar doi fotbaliști ta 
activitate (toți tipăriți cu ma
juscule). Dar, ta timp ce hu- 
nedoreanul Petcu a avut un 
aport decisiv ta... micșorarea 
deficitului de goluri înregis
trat de echipa aa ta recentul 
campionat (indusiv fa meciul 
ultim, din „directa" au Oțe
lul), Augustin a ieșit, practic, 
din cursă, o dată cu „pasul 
înapoi” spre gazoande altui 
eșalon fotbalistic, aictivînd 
retur la o — ce-i drept 
candidată la revenirea 

și sperând, astfel, el 
«uși. la o relansare.

Terheș (82 de goluri). Biro 
I (76 g) fi... ceilalți stat, e- 
vident, departe de „topul* care 
are ca limită inferioară amin
tita „cotă 100“ fi foarte, foar
te departe de recordul actual 
al lui „Dudu —ghete de aur". 
Anii fi, In răstimp, replica 
gohjcteritar va schimba cu 
certitudine — cât de repede fi 
cum ?, iotă întrebări ta sus
pensie — tahknd alăturat al 
marcatorilor. Un tablou ta 
coloanele căruia se mal văd, 
ca frumoase amintiri fi ca 
nume de reper pentru „coefi
cienții de eficacitate", un Do- 

Dridea L un Goastan- 
Ozon un Mlreea San- 
rtn Adam.Săptămînă trecută, la Tg. Mu

reș și Oradea, s-au disputat în- 
tilniriJe grupelor semifinale ale 
Campionatelor Republicane ale 
juniorilor II și III. în urma că
rora au fost stabilite echipele 
care își vor disputa finalele. 
Joi, la Oradea, în cuplaj, înce- 
pînd de la ora 16, față în față 
se vor afla Steaua și Viitorul 
Tg. Mureș — la juniori II, res
pectiv Viitorul Hunedoara fi 
Viitorul Tg. Mureș — la juniori 
III. înainte de orice alte con
siderații pe marginea desfășu
rării acestor campionate. re
marcăm spectaculoasa „dublă” 
a Viitorului Tg. Mureș, care re
editează performanța de anul 
trecut, când s-a calificat în fi
nala Campionatului Republican 
al juniorilor I. Iată amănunte 
de la cele două grupe semifi
nale :

TG. MUREȘ. Rezultatele În
registrate la juniori II: Viitorul 
Tg. Mureș — F.C. Farul Con
stanța 4—1 (au marcat: Faze- 
kas 3, Enache, respectiv Cornă- 
țeanu), Viitorul Tg. Mureș — 
C.S.Ș. Bacău 2—0 (au înscris 
Gabor și Vlădescu), F.C. Farul 
Constanța — C.S.Ș. Bacău 1—0 
(prin autogolul lui Alemnări- 
ței). Clasament : 1. Viitorul Tg. 
Mureș (antrenor Mircea Lepă- 
dătescu 4 p, 2. F.C. Farul Con
stanța (antrenor Iosif Bukosi) 
2 p, 3. C.S.Ș. Bacău (antrenor 
loan Tănăsache) 0 p. Rezulta
tele juniorilor III: Viitorul Tg.

Mureș — C.S.Ș. Constanța 1—1 
(au marcat: Rus — 2 L Andrei 
— 2, Călușer, Zogan, Fogăcean, 
respectiv Marolicaru), Viitorul 
Tg. Mureș — CJS.Ș. Vaslui 3—1 
(au înscris: Călușer — 2, Pogă- 
cean, respectiv Bejan), CJ3.Ș. 
Vaslui — C.S.Ș. Constanța 1—0 
(autorul golului fiind Topa). 
Clasament: 1. Viitorul Tg. Mu
reș (antrenor Teodor Mesaros) 

•4 p, 2. C.S.Ș. Vaslui (antrenor 
Marian Ciurea) 2 p, 2. C.S.Ș. 
Constanța (antrenor Marian Vb- 
liceasa) 0 p.

ORADEA Rezultatele junio
rilor II: Steaua — U.T.A, 5—2 
(au marcat: Ene — 3. Ghiță—2, 

respectiv Burtea, Ungur), Glo
ria Bistrița — Mureșul Deva 
1—0 (prin golul lui Moga). 
Steaua — Mureșul Deva 7—0 
eu Înscris : Ene —2. Ghiță, 
Dima, Ghinea, Paraschiv, Pă- 
trașcu), Gloria Bistrița — U.T-A 
0—0, Steaua — Gloria Bistrița 
1—1 (au mancat : Ghiță, respec
tiv Moga), U.T.A. — Mureșul 
Deva 8—1 (au înscris : Kele- 
men — 3, Ungur — 2, Meteo
rici. Crișan, Burtea, respectiv 
Bota). Clasament : 1. Steaua 
(antrenor Radu Trei) 5 p, 2 
Gloria Bistrița (antrenor Gheor- 
gbe Șomfălcanu) 
(antrenor Ștefan 
4. Mureșul Deva 
mitra Cojocaru) 
le juniorilor III: 
reș Baia Mare -

Pentru că se subliniază 
adesea cîț de importantă 
râmi ne munca antrenorilor 
de juniori, o muncă ade
seori anonimă, dar nu lip
sită de satisfacții, 
propus să stăruim, 
cest colț dc pagină, 
pra conducătorilor 
ai semifinaiistelor 
campionatul de adevărate 
speranțe ale fotbalului nos
tru. întrecerea s-a încheiat 
joia trecută, în cadrul st- 
cestui veritabil 
fotbalistic, desfășurat 
Brașov, culminind cu 
nala Cupei României, 
bucurăm că lista oameni
lor de pe banca tehnică ne 
prezintă tipuri diverse de 
antrenori, care s-au dedi
cat activității de șlefuire a 
talentelor, cum obișnuim 
să numim, pe drept, zi
cem noi, aceasta dificilă, 
pretențioasă fi importan
tă activitate a lansării u- 
Dor copii înzestrați

tn finala campionatului 
au apărut doi debutanți, 
dar nu doi necunoscuți. A- 
mîndoi foști internațio
nali. Amândoi consacrați 
de cluburile cu care au a- 
juns acum în meciul cel 
maro al juniorilor I, edi
ția 1988/1989. Sint Aurică 
Beldeanu (Universitatea
Craiova) și Florin Marin 
(Steaua). Beldeanu a adus 
în teren, o dată cu „ll“-ie 
din Bănie, toată bucuria 
de a juca, entuziasmul lui 
de adolescent cu care a 
angajat fiecare partidă. 
L-am intîlnit eu câteva luni 
înaintea finalei. Ne vorbea 
cu pitită Însuflețire de e- 
chipa pe care o pregătea 
(o formație ta care expe
riența fi cunoștințele ex
perimentatului tehnician N. 
Zamfir și-au spus și tie 
cuvântul), încât credeam că 
pune ta afirmații fi o notă 
de exagerare. Văzând fina
la, ne-am convins că Bel
deanu avea acoperire ta 
fapte. Echipa araioveană a 
jucat cu rafinamentul teh- 
nico-tactic tipic unei expe
rimentate formații ; iar u- 
nii jucători se anunță mai 
mult decât simple speran- 

Suocesul în premieră 
lui Aurică Beldeanu 

sperăm să fie doar un ta

ne-am 
in a- 

asu- 
tehnici 

din

festival 
la 
fi- 
Ne

DE POPICE (feminin)
i nivelul 

semnalat 
atea secți- 
dea care 
nerea în 
ovarea ju- 
nare greu- 
puțini an- 

a cuvenită
i viitorilor 
rezerve de 
losesc în

două ju- 
. prin for- 
natoare de 
ng la anii
ii mult i>e 
trucît con-

ducerile tehnice preferă să a- 
peleze la serviciile senioarelor, 
presupuse mai experimentate, 
dar al căror aport nu are, to
tuși consistență. Și uite așa, 
talentele se pierd pe drum, in 
timp ce echipele imbătrincsc, 
aspect care se repercutează și 
în procesul de selecție al lotu
rilor- reprezentative (problema 
e mai nevralgică la băieți). 
Toate acestea pentru că nu e- 
xistă pretutindeni o suficientă 
preocupare in vederea formă
rii „schimbului de mâine”, de 
care se simte o acută nevoie... 
astăzi

4 p, 3. U.T.A. 
Mindru) 3 p. 
(antrenor Du- 
0 p. Rezultate- 
F.C. Maramu- 

_ „____...____ • Dinamo 2—0 
(au înscris: Silaghi fi Băneilă). 
Viitorul Hunedoara — Politeh
nica Timișoara 4—1 (au mar
cat : Tudor — 3, Rib, respectiv 
Ambruș), Dinamo — Viitorul 
Hunedoara 2—8 (a înscris : Si- 
biceanu —2). Politehnica Timi
șoara — F.C. Maramureș 4—8 
(au marcat: Ambruș —2, Po
pescu — 2), Viitorul Hunedoara 
— F.C. Maramureș 4—1 (au în
scris : Drăghici —2, Bunea — 2, 
respectiv Rus), Dinamo — Po
litehnica Timișoara 2—2 (au
marcat: Dumitrache, Mitru, res
pectiv Popescu —2). Clasament: 
’ . ..---- (antre-

4 p, 2. Po- 
(antrenor 

p (golave- 
(antrenor 

3 p (gola- 
Maramureș 

Parntil

1. Viitorul Hunedoara 
nor Nioolae Jtircă) 
litehnica Timișoara 
Cornel Fiorescu) 3 
raj +1). 3. Dinamo 
Fierea Dumitrache) 
veraj 0), 4. F.C. 
Baia Mare (antrenor 
Radu) 2 p.

ceput de carieră j 
ex-fotbalist care 
atîta generozitate 
aparițiile lui.

Pentru Steaua, 
rul Florin Marin, 
mulți purtător al 
lor „roș-albastre“,

pentru un 
a dovedit 
în toate

§

antreno- 
și el ani 
tricouri- 

. a reali
zat o reînnodare cu succesul 
din întrecerile juniorilor. El 
a muncit cu tenacitate și în
credere. a crezut în juniorii 
lui fi iată-1 repurtând un 
succes care va conta, avem 
convingerea, pentru con
tinuarea în același sens a 
carierei lui de antrenor. 
Fiindcă putem vorbi des
pre o frumoasă „explozie” 
ta această direcție a fostu
lui fundaș central stelist. 
Avînd bucuria acestei dis
putări a finalei campiona
tului, FI. Marin (36 de ani) 
poate continua, cu ambiție, 
aparițiile în prim-plan.

în „finala mică", Cornel 
Jurcă (Sportul Studențesc) 
își vede gi el răsplătită 
una dintre cele mai stărui- 

antrenor
l-a 

com- 
teh- 

de

toare cariere de 
de juniori, fapt care 
adus și în postura de 
ponent al conducerii 
nice a reprezentativei
juniori ’89. Activ și între
prinzător, C. Jurcă repre
zintă pe unul dintre sta
tornicii profesori ai noilor 
generații de jucători. Al 
patrulea component al gru
pului tehnicienilor din se
mifinalele juniorilor vine 
din Moldova. Ghcorghe 
Bulaeu, antrenorul forma
ției CJ5.S. P. Neamț, a reu
șit să aducă un centru mai 
puțin sonor comparativ cu 
celelalte sesnifinaliste, între 
primele patru formații de 
Junori ale țării. Este — 
marea eforturilor acestui 
tină-r antrenor și preocu
părilor unui centru care, 
de ani fi «ni, face frumoa
se eforturi (o subliniere 
specială pentru președinte
le duhului nemțeau, prof. 
R. Toma) spre a constitui 
în orașul moldovean o con
stantă rampă de lansare a 
talentelor. Și faptul că 
C.S.S. P. Neamț obține a 
treia calificare conseouti- 
vă în „finala mică”, repre- 
rintă o dovadă a reușitei.
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CAMPIONATUL DIVIZIEI
ft Numeroase etape In care 
punct • ..Poli" Timișoara - 
cea mal bnnâ apărare • 

plus 21 C.PGIÎ" Tlm.) șl
Desl toate echipele »înt In va

cantă. comentariile continuă sl 
pe marginea disputei divizionare
lor B. a comportării lor. fa rfn- 
durUe de fată vM oferim mal 
multe date din bilanțul ediției 
recent Încheiate.
• ta eeâe 318 partide i-au 

Înregistrat 703 victorii Me echi
pelor locale : s-au înregistrat 122 
de remize si 83 de victorii ale 
oaspeților. Gazdele au realizat 
cele mai multe victorii ta eta
pele a 17-a (25) 81 a 9-a (34). In 
seria I (etana a 9-al. In a ET-a 
(etapele a 3-a, a 4-a. a 9-a. a 26-a 

81 a 32-a) si ta a m-a 
a 4-a. a 11-a. a 17-a șl 
formațiile gazdă n-au 
ntcl un punct.
• In această ediție a 

natului s-au marcat 2565 de go
luri (810 ta seria I. 793 ta a H-a 
M 962 in a IlI-a). media fiind de 
2.7 goluri de meci (2,6 In I. 2.6 
ta a H-a si 34 fa a rn-a). Ix>- 
calnlcil au marcat 1983 goluri. 
Jar oaspeții — 582. Echipele gazdă 
au punctat cel mai mult ta eta
pele a 34-a (83 goluri), a î3-a

(etapdle 
a 23-a) 
pierdut

eamnlo-

gazdele n-au pierdut nici on 
lider al eficacității • Jiul - 

Clasamentul adevărului" Intre 
minus 21 (Arlntul Reghin)
(71). a 17-a sd a 33-a (cite 70). iar 
pe serii : Btte 29 (seriile I și a 
n-a — eta.Da 34-a), cite 38 (se
ria a in-a — etapele a 38-a si 
a 26-a). Oaspeții au marcat ede 
mal multe (32) tn etapa a 34-a. 
O Btuatle rar întnnltă In etapa 
a 8-e. în seria a n-a. oaspeții 
n-au marcat nici un gol.
• Clasamentul efioacitătil :

„Poli • Timișoara 91 goluri. _ 
U.T. Arad 34. 3—6. JiuH Petroșani. 
Olimpia Satu Mare. Gloria Bis
trița, Unirea Alba lulla 84. 1.
Politehnica Ta si 63. Petrolul Plo
iești. F.C. Maramureș Bala Mare 
82.
• Clasamentul ineficacității : 1. 

Avîntul Reghin 22 goluri. 2. A.S.A, 
Explorări Cîmpulung 30. 3. Spor
tul „30 Decembrie" 32. 4. FEPA 
T4 Birlad 33.
• atașamentul cetor mai bune

apărări : 1. Jiul 23 goluri primi
te. 3. Petrolul 28, 3. Sportul „30 
Decembrie* 28. 4. Olimpia Satu 
Mare 23 8—8. CJH. Pașcani.
Gloria Bistrița 31. T. Unirea Foc
șani 32.

II

1.
1.

ADMINISTRAȚIA 01 SUI 10T0-PR0N0SP0R1 INFORMEAZĂ
C1ȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 28 IUNIE 1989. 
Cat. 1 : 2 variante 250/. a 24436 
lei ; cat. 2 : 1 100% a 27.583 Iei 
81 3 250/. a 6.896 lei : cat. 3 : 18,50 
a 2.609 lei : cat. 4 : 47,0o *a 1-027 
Iei ; cat. 5 : 121,50 a 397 lei ; cat. 
X : 111.00 a 435 lei : ’eat. Z : 
2-297.00 a 100 lei
• In această săptămînă, parti- 

CiDantli la TRAGERILE LOTO 
vor avea din nou ocazia să-și În
cerce șansele, jucînd ia acțiunea 
de duminică, 9 iulie. Prin urma
re, există încă o dată orii ei ul de 
a se obține unul (sau mai mul
te!) din importantele ciștiguri 
'autoturisme și diverse sume de

bani) care se acordă. Reamintim 
Că la O TRAGERE LOTO 3 se 
procedează la extragerea a 12 
numere (din 75), în cadrul a 3 
extrageri, eu posibilitatea de a 
se cîștiga șl cu numai 2 numere, 
caracteristică ce face ca astfel de 
trageri să fie unele dintre cele 
mal atractive șl avantajoase ale 
sistemului LOTO.

a Totodată, mîine, miercuri, va 
avea loc tragerea obișnuită PBO- 
NOEXPRES a săptăminii (aten
ție, deci, astăzi este termenul li
mită de procurare a biletelor cu 
numerele favorite!), Iar vineri, 
7 iulie, ea de obicei, tăagcrea 
LOTO a săptăminii.
• Fără îndoială că unul din

B ÎN CIFRE
• atașamentul celor mai slabe 

an&rărl : 1. Avîntul Reghin 85 
goluri primite. 2. Dacia Mecanica 
Orăstie T9. 8. F.C.M. Delta Dina
mo Tuloea TO. 4. Gloria Reșița 
08. 5. A.S.A. Explorări «5. 8. Du
nărea Călărași 83. 7. Armătura
Zalău 62. 8—9. A.S. Parosenl. Me
talul Bocșa 81.

■ Clasamentul „adevărului" : 
1. ,4*ol)“ Timișoara + 21 puncte 
(+5* golaveraj). 2. U.T.A. 13 
(+47), 3. Jiul +13 (+41). 4. petro

lul +13 (+36) - -.....................
(+85). 8. —

3. Olimpia +16
____  . Gloria Bistrița +19
(+34)... pe ultimele locuri : 48—49. 
___ ... A.S. Farosenl Vulcan 
—7 (—24). 58. Metalul 
—18__ f—17). r • - - .
—18 (—38). 52. Dacia
—18 (—52). 53. F.C.M.

TEPA. m.
Mangalia 
Explorări 
Mecanica 

. „ . __ ___ Delta —14
e-35). 54. Avîntul -21 (—63).
• Cele mai mari scoruri: 8—8 

(Chimica Tîrnăveni — Avîntul : 
Chimica — A.S. Paroscni : U.T.A.
— Armătura : „Poli" Timișoara
— Gloria Reșița), 7—0 (Mete- 
tal Plopcnl — C.S. Boto
șani ; C.S. Botoșani — FEPA 
■74). 9—2 (Metalurgistul Slatina
— Metalul Mangalia). 6—0 (AJS. 
Drobeta Tr. Severin — Dunărea 
Călărași : F.C.M. Caracal — Du
nărea călărași : Gloria Bistrița
— Metalul Bocșa : U.T.A. — Mi
nerul Oavnlc : F.C. Maramureș
— Gloria Reșița ; C.S.M. Reșița
— Armătura : Strungul Arad — 
Dacia Mecanica).

51. A.S.A.

„capetele de afiș” ale săptăminii 
îl constituie concursul PRONO
SPORT de sîmbătă, 8 iulie (al 
doilea din această serie), cu par
tide din cadrul competiției „IN
TERTOTO" (I.F.C. — PANASO
NIC CUP’89). Concursul respectiv 
are următoarea alcătuire: I. Ra
pid Buc. — Oergryte IS ; II. 
Spartak Varna — wismut Alte ; 
m. F.C. Den Bosch — Karlsru
her; TV. R.F.G. LiSgeois — F.C. 
Lucerna ; V. A.C. Bellinzona — 
F.C. Tirol; VI. Grasshopper — 
Brondby I.F. VII. Lokomotive 
Leipzig — Lyngby; Vin. Djur- 
gardens — Stuttgarter Kickers ; 
IX. Oerebro S.K. — Wettingen ; 
X Vejle B.K. — Eintracht Frank
furt; XI. Banik Ostrava — Gra
zer A.K.; XII. Vienna F.C. — F.C. 
Carl Zeiss Jena ; Xtn. Kaiser
slautern — R.K.C. Waalwijk.



simbătă, la Zagreb

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
Incepînd de simbătă, trăgă

torii noștri fruntași se alinia
ză la- startul uneia 
principalele competiții 
nulul. Campionatele Europene 
de tir pentru arme cu glonț șl 
talere, ce se va desfășura la
Zagreb, Țara noastră va fi
reprezentată de trei echipe pe 
arme : pistol liber (Sorin Bo
bii, Iile Petru, Constantin Ur

dintre 
ale a-

loiu), pistol sport (Anișoara 
Matei, Ana Buțu, Silvia Ka- 
poaztay) și talere aruncate din 
turn (Ioan Toman, Atila Cior
ba, Nioodae Marin). Cu toții 
vor ooncura și în probele in
dividuale. Multiplul nostru 
aaenpioa Sorin Babli v* 
concura chiar ia prima zi a 
programului, tn prob* de pis
tol liber.

Ll'PTATOR! ROMÂNI, FRUNTAȘI
IN TURNEUL DE LA LEIPZIG

ATLETI IN CONCURSURI

MOTOCICLISM VITEZA
BRUXELLES. 3 (Agerpres). — 

Pe circuitul de la Francor- 
champs (Belgia) s-a desfășurat 
un concurs con tind pentru Cam
pionatul Mondial de motoci- 
clism viteză.

La clasa 500 cmc, victoria a 
revenit sportivului american 
Eddie Lawson („Honda"). cu o 
medie orară de 168,489 km, iar 
la clasa 125 cmc, pe primul loc 
s-a situat olandezii Han* 
Spaan („Honda“).

în cadrul pregătirilor în ve
derea participării la Campio
natele Mondiale din Eiveția, 
luptătorii români au partici
pat la un turneu internațio. 
nai, la Leipzig, unde au fost 
prezențl sportivi din 17 țări 
Reprezentanții noștri au avut 
o comportare remarcabilă, opl 
dintre ei reușind să urce pe 
podiumul de premiere. Ast
fel, la stilul greco-romane, 
Petre Cărare (68 kg) șl Ion

Grigoraș (130 kg) au devenit 
câștigători ai concursului, iar 
Pelre Onica (52 kg) și Con
stantin Uță (62 kg) s-au cla
sat pe locurile 2 și, respec
tiv, 3.

în competiția de lupte libe
re, Romi că Rașovan (48 kg) șl 
Constantin Corduneanu (52 
kg) au ocupat locul 2 la ca
tegoriile lor. iar Gheorghe 
Mițu (82 kg) și Octavian Țenț 
(68 kg) s-au situat pe locul 3.

CAMPIONATELE DE IATATIE
UE AMERICII

CENTRALE Șl ZONEI CARAIBILOR

PEDRO DELCiADO DEOCAMDATĂ
AL 19Î-LEA IN TURUL FRANȚEI!

VIGO. — In concursul de la 
Vlgo (Spania), sprinterul Ja
maican Raymond Stewart a clș- 
tlgat proba de 100 m cu timpul 
de 9,90 (vtnt favorabil de 2.90 m 
pe secundă) americanul Kevin 
Young s-a clasat pe locul tnttl 
la 400 m garduri tn 48,76, iar po
lonezul Henrlck Jankowski a tre
cut primul linia de sosire ta 
cursa de 3 000 m obst. cu 8.28,94.

Alte rezultate : 400 m : Gabriel 
Tlacoch (Cdte D’Ivoire) 45,05; 
5 000 m: Brahlm Boutald (Maroc) 
13:28,90; triplusalt : Mike Conley 
(S.U.A.) 17,38 rn: FEMININ t 200 
m : Pam Marshall (S.U.A.) 23,51: 
800 m: Helen Thorpe (Anglia) 
2:03,46; aruncarea discului t Ma
rita Marten (Cuba) 65,78 m.

DRESDA. — în concursul la 
care au participat componențll 
Ioturilor R.D. Germane. Bile» Klessllng a terminat învingătoa
re tn proba de 3 000 m, cu timpul 
de 8:58.33.Rezultate înregistrate tn con
cursul masculin: 100 tn : steften 
Bringmann 10,15; aruncarea suli
ței: Gerald Weiss 81.30 m.

BRAUNSCHWEIG. — Cursa In
ternațională de alergare a fost 
ctștlgată de atletul vest-german 
Konrad Dobler, înregistrai pe 
distanța de 12 km cu timpul de 
35:57. Pe locul secund s-a clasat 
elvețianul Hans J6rg Brucker 
36 :09.

HELSINKI. — Proba de arun
carea suliței din cadrul concer
tului internațional desfășurat pe 
«tadlonul olimpic a revenit Hn-

REGATA PITEȘTI

LA CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. I)

2 2)0,30; C 2 — 1. Gheorghe An- 
driev, Vasile Lehaci l :46,08, L 
Petru Zgurschl, Jean Sorghei 
1:48,21, 8. Finei Milo}. Nicușor 
Uldilescu 1:48.41: C4 — t. Lehaci, 
Andrlev. Obreja. A fanase 104,74.
2. Zgurschl, Serghei, Slmlon, Za
har 1:37,13. 3. Haralamble, Uldi
lescu, Miloș, Amelian 1 :S8,4O t 
1000 m: Cl — 1. Vasile Condrat 
4:09,16, 2. Grlgore Obreja 4.11,93,
3. Vasile Afanase 4:13,26. 4. Igor
Krivonosov (R.S.S. Ucraineană) 
4:17,47; C 2 — 1. Andrlev, Lehaci 
3:38,20, 2. zgurschl. Serghei
3:39,76, 3. Amelian, Haralamble 
3:42,10; C 4 — 1. Lehaci. Andrlev, 
Obreja, Atanase 3:20,62, 2. Zgur- 
sch! Serghel. Simton Zahar 3:25,61, 3. Haralamble, Uldilescu, 
Milos, Amelian 3:27,22.

La caiac dublu băieți, patru 
foști campioni mondiali și-aa 
disputat, in chip direct, prima 
treaptă a podiumului de pre
miere: Angelin Velea, Danie! 
Stoian (,.aur“ la Montreal) si 
Ionel Constantin, Ionel Lejeao 
(locul I la Tampere). El au 
trecut în această ordine linia 
de sosire, la capătul unor curse 
cane au încântat prin spectacu
lozitatea lor.

Rezultate (500 tn): KI — t, 
Velea. Stoian 1:34,13, 1. Constan
tin. Lețcae 1:35,37, 3. Volcu, Pe
tro 1:35,55; K1 - 1. A. popa 
1:47,35, 2. D. Soroceanu 1:48,2*. 
8. AI. Leanski (R.S.S. Bielorusă) 
1:49,47 ; K 4 — l. P. Volcu, A. 
Velea. I. Constantin, B. Petro 
1:24,75, 2. I. Neagu. R. Șerban, M. 
Năstase, G. Matei 1:26,26, 3. V. 
Maxiom, S. Tapenko, A. Bartm- 
ski. M. Skarevskl (R.S.S. Ucrai
neană) 1:28,82 ; 1000 m: Kl — L 
A. Popa 3:51,59. 2. D. Soroceanu 
3:53,75, 3. I. Scoică 3:55,44; K 1 —
1. Stoian, Velea 3:18,83, 3. Con
stantin, Letcae 3:20,07, 3. Dulău. Feodosel 3:22,96; K * — 1. Votca, 
Velea, Constantin, Petro 3 «2,83,
2. Neagu. Șerban, Năslase. Matei 
3:07,22, 3. Oprea, Moldoveana, 
Țintoacă, Oancea 3 «7,43,

landezulul Sebtx» Raety, cu 91.78 
m, tn timp ce In proba similară 
feminină a terminat Învingătoa
re recordmana mondială Petra 
Felke (R.D. Germană) 70,90 m. 
Alte rezultate: masculin: 200 m s 
Robson da Silva (Brazilia) — 
20,35 ; 400 m: Jeff Reynolds
(S.U.A.) 45,76; 110 m garduri •:
Toni Campbell (S.U-A.) 13,51 ț
feminin : săritura In lungime: 
Gali na Clstlakova (U.R.S.S.) 7.07 
m; 3 000 m: Yvonne Mal (R.D. 
Germană) 8:49,97 ; 200 m: Mary 
Onyall (Nigeria) 22,58.

DREUX. — Atletul vest-german 
Christoph Sahner a clștlgat pro
ba de aruncarea ciocanului, cu 
75,76 m, urmat de Ivan Tanev 
(Bulgaria) 73,24 m și Walter Cio
lan! (Franța) 71,76 m.

CARACAS (Agerpres). — In
tre 25 și 30 iulie se vor desfă
șura la Caracas întrecerile 
Campionatelor de natație ale A- 
mericii Centrale și zonei Carai
bilor. La concurs și-au confir

mimat participarea înotători 
înotătoare din 11 țări.

LUXEMBURG. Prima eU- 
pă a Turului Franței, circuit 
la Luxemburg (135,5 km) a 
prilejuit o spectaculoasă vic
torie rutierului portughea 
Acacio Da Silva, care a reali

zat o evadare solitară, sosind 
cu un avans de peste 4 minu
te. Da Silva a fost cronome
trat în 3.21:36 (media orară 
40,327 km). Etapa a doua, 46 
km, a programat o cursă de 
contratimp pe echipe. Clasa
mentul ; 1. Systeme U (Fig- 
non) 53:48, 2. Panasonic

(Breukink) la 32 s, 3. Super- 
confex (Golz) la 49 s... 22.
Reynolds (Delgado) la 4:32. 
Liderul Turului este Acacia 
Da Silva cu 4.27:27. urmat de 
danezul Soren Lilholt lâ 26 s, 
Laurent Fignon la 2:37, Thie
rry Marie 
mon (toți 
2:48 etc.

Spaniolul
torul ediției precedente, o- 
cupă locul 197, fiind la 9:57 de 
fruntașul intreoejii.

la 2:41. Pascal Si- 
din Franța) la

Delgado, cîștigă- 
precedente,

Rezultate excelente la 
din localitate: BAR- 

188 m : C. Smith to,05, a 
D. Mitchell (toți 

R. da SU
MO m: S.
808 tn : J. 

, R. Klbet

OSLO, 
mitingul 
BAȚI l 
Lewis 19,11, .
S.U.A.) 19,12 ; 209 m : 
va (Brazilia) 20,28 ; < 
Lewis (S.U.A.) 45,32 ; 
Gray (S.U.A.) 1:43,39,
(Kenya) 1:43,70; 1508 m: H. Fulh- 
brugge (R.D.G.) 3:35,27 : 3009 ms 
S. Aouita (Maroc) 7:34,8O (cel 
mal bun rezultat mondial al se
zonului) ; 5000 m: Y. Ondlekl (Kenya) 13:04,24 (c.m.b.r.m„s.); 118 
mg: R. Kingdom 13,35, T. Camp
bell (ambii S.U.A.) 13,43; înălți
me : J. Sotomayor (Cuba) 2,37 m, 
G. Avdeenko (U.R.S.S.) 2,34 m 5 
prăjină: R. Gataulln (U.R.S.S.)
5,90 m ; greutate: U. Timmar-
matin (R.D.G.) 21,93 m ; FEMEI; 
100 m: S. Echolls (S.-U.A.) 11,18; 
800 m : A. Quirot (Cuba) 1:57,51, 
Cr. Wachtel (R.D.G.) 1:58,21 ;
1500 m : N. Artemova (U.R.S.S.) 
4:08,65; 10 000 m : 1. Kristiansen 
(Norvegia) 30:48,51 (c.m.b.r.m.s.); 
lungime: C. Clstlakova (U.R.S.S.) 
6,96 m; Înălțime: J. Wohlschlag 
(S.U.A.) 2,00 m ; suliță: P. Felke 
(R.D.G.) 71,94 m.

ORIMATTILA. Atleta Astrid 
Kumbemuss (R.D. Germană) a 
stabilit un nou record mondial 
de junioare tn proba de arunca
rea greutății, cu performanța de 
28.54 m.

• CARLOS BILARDO și-a 
adunat, cu destule 
„băieții" in 
niei pentru 
bineînțeles, 
rlca, ce se 
Brazilia. A 
reunirea lotului, pentru că nu 
mai puțin decît 11 dintre cei 
25 de oonvocați joacă la clu
buri profesioniste din Spania 
(Pumpido, Islas. Brown, Ru
gger!, Hugo Maradona), Fran
ța (Burruchaga, Calderon), I- 
talla (Troglio. Diego Marado
na, Canlggia), Elveția 
sen). De urmărit cîți 
aceștia vor rămâne 
pionatele naționale 
șl după C.M., dar 
ciți dintre ceilalți 
joacă actualmente tn 
na, vor lua drumul.- 
pel. • DE CT.ND a 
destinele lui Real 
John Toshak dorește 
bărl de efectiv. Tehnicianul

avataruri, 
vederea campa- 
Italia *90, treetnd. 

prin Coppa Ame. 
desfășoară deja, in 
avut probleme cu

(Claiu- 
diretre 

cam-in
europene 

mai
14.

Ar genți - 
Euro- 

preluat 
Madrid, 
schtan-

ales, 
care

I- - - - - - - - -

L

LUI JOHNSON I SE IA TOTUL !
inspirat de scandalul Ben John-In procesul de la Toronto, ______________________ _____

son (găsit „pozitiv* la J.O. 1931), lucrurile par si se fi clari
ficat fi ele se întorc, toate, tmpotriva celui care era socotit — 
iată, pe temeiuri falsificate — cel mal rapid om al planetei. 
Povestea e attt de cunoscută tncit n-o vom relua de la capăt. 
Vom spune Insă ci, după ce atltea mărturii U „înfundaseră- 
(Angela tssajenko, Charlie Francis, dr. Jamie Astaphan), John
son tnzuți a contribuit, prin depoziția sa, la umplerea paharu
lui, recunosctndu-fi vinovăția, menționtnd (tn fața tribunalului) 
că se dopează din 1983 l Greu de precizat ce — sau cine — 
l-a determinat să procedeze așa. Sd fi vrut el, cum a declarat, 
să se lepede de povara atitor minciuni sau, poate mai simplu, 
să fi sperat că. arăttndu-se (tn sfințit) sincer, va găsi clemență, 
scăplnd numai cu suspendarea pe 2 ani dictată imediat după 
Scul I Dată fiind „muțenia- anturajului său nu vom desco
peri răspunsul dectt mai tirziu, dacă-l vom descoperi vreodată.„

Cert e că, lutnd act de pocăința lui Johnson, federația Interna
țională de atletism (I.A.A.r.) a reacționat prompt fi viguros, 
considertnd actul sprinterului canadian ca „extrem d« grav, e 
agresiune la morala sportului-. încă mai mult. Intr-un moment 
b» care Incd »e mai discută problema duratei suspendării lut, 
numeroase opinii tnctintnd pentru radierea pe viață (Sir Arthur 
Gold, președintele Comitetului Olimpie al Marii Britanii : 
„După ce a recunoscut, sub fură mint, ed a luat vreme da 6 am 
steroizi anabolizanți. Johnson trebuia suspendat definttta*), 
IJi.A.F. ■ hotdrtt rf introduci o clauză nouă in regulamentele 
sale, aceea a retroactivității sancțiunilor tn cazul cd probele 
produsa «tnt inatacabile. Pentru Johnson asta Înseamnă, con
cret. attt anularea titlului dobindU la CM. de la Roma 1987, 
cit si a recordului mondial stabilit cu prilejul respectiv (9,33), 
adică... totul t Decizia n-a fost tned luată, ea va deveni opera
tivi la viitorul congres al I.A.A.F., dar comentatorii cei mai 
avtzați rtm de acord ed pentru Ben Johnson nu mal există 
nici o salvare

Aswntndu-si o severitate fără precedent, pentru ed. de pildă, 
descalificarea francezului Gup Drut pentru „încălcarea amato
rismului* n-a antrenat, tn 1976, ți anularea medaliei sale olim
pice de aur de la Montreal feu toate cd s-a probat ed hurdterul 
acceptase bani înaintea J.O.), f.A.A.F. * făcut apel la antece
dentul numii Ewa Klobukowska, polonezei retrăglndu-i-se eu 
peste două decenii tn urmă ți recordul mondial pe IM m 
(ii •>. eeallzat ca 2 ani mal devreme (tn 1964). De vorbit, se 
vorbește, dar esența e una singură : Ben Johnson va pierde tot. 
Flecare doarme cum tsl așterne, nu-i așa I

Ovidiu IOANIȚOAIA

• Cupa Intertoto 
Start Io Coppa

I*
I
h

I
I
I

gadez vrea insă 
glezi tn formația 
le vizindu-i pe McMahon, 
mijlocașul lui Liverpool, și pe 
David Seaman, portarul
Q. P, Rangers. Cum e de 
sine înțeles că Hugo Sanchez 
și Schuster nu vor părăsi du. 
bui madrilen, se anunță o as
pră luptă pentru titularizare 
chiar dacă din acest sezon in 
terenurile spaniole vor avea 
dreptul să evolueze, concomi
tent, trei „străini" în loc de 
doi... • PUNCT FINAL in C.E. 
de fotbal feminin, ediția a IlI-a, 
încheiat cu victoria selecționatei
R. F.G., 4—1, cu reprezen
tativa Danemarcei. Va
loarea fotbaliștilor o influen
țează pe cea a... fotbaliste- 
lor 7 • UN NOU VENIT In 
H calcio : . bulgarul Nikolai
Iliev, care a semnat pentru 
Bologna. Pentru o perioadă 
de doi ani. i se rezervă rolul 
de lider al apărării. Argu
mente : o mare experiență 
competițională (a debutat in 
Divizia A. la Spartak.Levski, 
astăzi Vitoșa), la 17 ani, un 
palmares bogat (două titluri 
naționale, două cupe aJe Bul
gariei). 40 de prezențe la 
înalt nivel. în echipa naționa
lă șt mal ales, calitățile sale 
înnăscute (calm, un fizic adec
vat — 1,87 m și 80 kg. rațlo-

exoelervt luptător). •

doar... en. 
sa, tatonări-

lui 
la

nai.
JOHN LUKIC a fost apreciat 
drept 
determinanți ai victoriei la „fo
tografie*. a lui Arsenal ta 
campionatul Angliei, fiind, ca 
portar, un adevărat înger pă
zitor al buturilor sale, tn ge
neral și mai cu seamă ta me- 
eiul-ehete. cu Liverpool, cîștL 
gat pe terenul acesteia. In
teresant • însă altceva: ta 

Începutul stagiunii, Lukie a

unul dintre factorii

fost extrem de contestat 
presă și de suporteri, dar 
trenorui George Graham 
și-a pierdut Încrederea in 
Șl bine a făcut ! • VARA
FIERBINTE în Europa clubu
rilor, grație Cupei Intertoto, 
menită să umple pauza —me
reu prea lungă pentru iubito
rul de fotbal de 
deni !
Iată și alte rezultate înregis
trate la 
trecute :
— 1903 Copenhaga 2—1 ; Han-' 
sa Rostock — Plastika Nitra
1— 1 ; grupa 7 : Slavia Fraga — 
Slofok Banyasz 4—1 ; Wettin- 
gen — Orebro SK 1—2 ; gru
pa 9 : Hannovra ’96 — GAK
2— 2 ; Banik Ostrava — Vejle 
BK 3—0 ; In grupa 10. re- 
zultaitul dintre Wismut Aue și 
Oergryte Goteborg a fost de 
1—0 In favoarea oaspeților. • 
NE-AU SOSIT și cele dinții 
rezultate din Coppa America, 
campionatul continentului 
american. înregistrate în 
ma grupă. Brazilia, cu 
„europenii" săi încearcă 
șteargă impresiile neplăcute 
ale recentului turneu pe 
chiul 
bilanț 
Și un 
șește, 
gînd Venezuela cu 3—1 (2—0), 
prin punctele reușite de Be- 
beto (min. 2), Geovani (min. 
36. din 11 m) șl Baltazar (min.

Maldonado 
aitt meci 1 
5—2 (2—1). 

favoritele 
în-'

da 
aru 
mi 
el

pretutin-
a vacanței estivala.

sfîrșitul săptămlni! 
grupa 2 : Malmo FF

sud- 
pri- 
tofl 

să

ve- 
continent (soldat cu un 
usturător. 3 înfrângeri 
meci egal I). Și... reu-
pentru moment, Invin-

56). respectiv 
(min. 62). Intr-un 
Paraguay — Peru 
Se profilează deja 
grupei... • ÎN SCHIMB, 
tr-o altă grupă, lupta rămine 
deschisă : Argentina învinge 
greu (Canlggia, min. 55) 
lecționata Chile, eu 1—#, 
Ecuadorul ctștlgă cu același 
ncor tn fața Uruguayuluî, prin 
punctul lui Benitez, cu numai 
trei minute înainte de final.-

se-
iar

RubricS redactată de
Radu TIMOFTE

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • la Tangshan, re

prezentativa masculină a si. P. 
Chineze • Întrecut, cu 75—71 
(43—34) echipa secunda * Uniu
nii Sovietice.

CICLISM • .Cupa Europei* pe 
velodrom, care are loc la Tallin. 
• programat proba de urmărire 
pe echipe, tn finală, selecționata 
secundă a U.R.S.S. * întrecut 
prima selecționată realizing 
timpul excelent de 4:24,309,

ÎNOT • La Kiev s-a desfășu
rat un concurs internațional re
zervat .veteranilor*. In cadru! 
căruia Carmen Bunaciu (Roma
nia) a clștlgat două probe; 190 m 
spate, ia 113,3 șl 38 m spate, 
ou 33,3.

La concurs au participat spor
tivi care au depășit vlrsta dc 36 
de ani.

POI.O • Rezultate din turneul 
de la Varna: R.F. Germani» — 
Cehoslovacia 12—5 (3—2. 2—2, 4—3.

3— 1) U.R.S.S. — Poloni* 11—8 
(3—8. 3—2, 3—3. 2—2), Iugoslavia 
— Bulgaria 12—9 (3—2. 2—1, S 3.
4- 3).

VOLEI • In finala competiției 
masculine .Cupa America*, de»- 
fășurată In California, la Ingle
wood, selecționata S.U.A. a În
trecut cu 3—0 (9. 9, “ 
tiva U.R.S.S.

ȘAH • Turneul 
de la Budapesta s-a Încheiat eu 
victoria maestrului sovietic V. 
Gelfand, cu 7 puncte din 11 po
sibile, urmat de Klndermann 
(R.F.G.) șl Einhorn (U.R.S.S.) — 
dte 6,5 puncte etc.

In ultima rundă Gelfand a ctș- 
tlgat la Kotronlas.

YACHTING • La Campionate
le Mondiale feminine de la Pal
ma de Mallorca (Spania), între
cerea la „planșa eu velă* s-a În
cheiat cu victoria sportivei chi- 
s»exe 14 Ke

5) reprezenta- 
internațional
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