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După succesul la Campionatele Balcanice de tenis de masă
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, marți, 4 
iulie, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
RAPORTUL LA PROIECTUL 
DE DECRET PRIVIND RE
PARTIZAREA IN PRODUC
ȚIE A ABSOLVENȚILOR IN
STITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂ- 
MÎNT, PROMOȚIA 1989.

Din datele analizate rezultă 
că, anul acesta, numărul absol
venților învățămîntului supe
rior se țjdică la 27 365, al 
absolvenților treptei a Il-a de 
liceu Ia 199 578. iar ai invătă- 
mintului profesional la 177 620.

Luînd în dezbatere proiectul 
de decret. Comitetul Politic 
Executiv a relevat că reparti
zarea absolvenților s-a făcut in 
conformitate cu sarcinile stabi
lite in acest domeniu de Con
gresul al XlII-lea și Conferin
ța Națională ale P.C.R., precum 
și de Congresul Științei și In- 
vătămintului, cu orientările și 
indicațiile secretarului general 
a| partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu privire Ia asi
gurarea forței de muncă pen
tru înfăptuirea obiectivelor de 
dezvoltare economico-socialâ a 
tării. în etapa actuală și in 
perspectivă. O atenție deosebi
tă a fost acordată satisfacerii 
necesarului de cadre pentru 
toate ramurile economici națio
nale și, cu prioritate, pentru 
sectoarele minier, petrolier, e- 
uergetic și agricol. In decret se 
subliniază obligația ministere
lor economice, a celorlalte or
gane centrale si locale, de a 
asigura încadrarea în muncă a 
absolvenților, în profilele și 
specializările dobind.t?, și să ia 
măsuri pentru efectuarea, po
trivit legii, a perioadei de sta
giu — de 3 ani pentru absol
ven ii învățămîntului superior 
șl de liceu, precum și de 5 ani 
pentru absolvenții învățămîntu- 
lui profesional — în unitățile 
în care au fost repartizați. Se 
precizează că. în vederea asi
gurării stabilității absolvenților 
pe nosturile din unitățile și 
localitățile unde au fost repar-

tizați, in perioada stagiului nu 
vor fi admise, sub nici o for
mă, schimbarea locului de 
muncă, transferarea si deta
șarea in alte

Subliniind 
rilor privind 
absolvenților 
și asigurarea ... ____
că, corespunzător pregătirii lor. 
formei de invalămint pe care 
au urmat-o, Comitetul Politic 
Executiv a apreciat că acestea 
ilustrează, o dată mai mult, in 
mod elocvent, superioritatea, 
umanismul orînduirii noastre 
socialiste, grija statornică a parti
dului și statului de a crea tuturor 
tinerilor patriei posibilitatea de 
a se pregăti, de a munci în 
orice domeniu, de a-și manifes
ta din plin forța și capacitățile 
creatoare, de a contribui activ 
la progresul general al țării.. 
Importanța acestor măsuri 
este pusă și mai pregnant in 
evidență în condițiile în care 
în multe țări ale lumii, inclu
siv în țările dezvoltate, o mare 
parte a absolven ilor sporesc, 
an de an. rîndurile șomerilor, 
fiind lipsiți de perspectiva unui 
loc de muncă, a unei vieți si
gure și demne.

Aprobind proiectul de decret. 
Comitetul Politic Executiv, 
secretarul general a! partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și-au exprimat convingerea eă. 
intrind in producție, absolven
ții din acest an își vor consa
cra întreaga capacitate profe
sională înfăptuirii planurilor și 
programelor de dezvoltare mul
tilaterală a tării, de înflorire și 
ridicare eontinuâ a patriei pe 
noi trepte de civilizație și pro
gres, de creștere permanentă a 
bunăstării materiale și spiritua
le a poporului nostru, afirmîn- 
du-se, prin întreaga activitate 
ce o vor desfășura la locurile 
de muncă, drept cadre de nă
dejde. cu o temeinică pregăti
re, cu boga’e cunoștințe și o 
înaltă conștiință revoluționară, 
constructori hotăriți și devotați 
ai socialismului și comunismu
lui pe pămîntul României.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid si de stat.

unități, 
importanța misu- 
încadrarea tuturor 

promoției 1989 
de locuri de mun-

|CU GÎNDUL LA MEDALIILE „EUROPENELOR1
| • Din nou victorii pe linie ale sportivilor noștri * Finală românească la simplu mas 

culin • Pregătirile pentru C.E. au intrat în linie dreaptă
§ Cei mai tineri jucători de te- 
§ nis de masă au mal absolvit, 
§ cu notă maximă, încă un exa- 
§ men : Campionatele Balcanice, 
§ concurs care a avut loc la So- 
§ fia, la sfîrșitul săptămînii tre- 

cute. Din nou, ca și la ediția 
precedentă, reprezentanții noș-

§ tri s-au dovedit net superiori 
partenerilor de întrecere, ei ad- 

§ judecîndu-șl toate cele șapte 
titluri : echipe, simplu (C.

§ Creangă și Adriana Năstase). 
§ dublu (C. Creangă, Z. Zoltan șt 
§ Adriana Năstase, Daniela Mu- 
§ șetoiu) și mixt (C. Creangă, A- 
Ș driana Năstase), la care se mai 
§ adaugă locul secund ocupat de 
§ Z. Zoltan (simplul și poziția a 

treia pe care sau situat Da- 
•5: niela Mușetoiu (simplu) și Z. 
g: Zoltan, Daniela Mușetoiu (mixt). 
§ Așadar, o frumoasă colecție de 

medalii, care confirmă valoarea 
Ș juniorilor noștri, aflați acum și

In plină perioadă de pregătire 
pentru apropiatele Campionate 
Europene, programate între 22 
și 30 iulie în Luxemburg.

Despre ce a fost la Sofia 
despre ce se intenționează în 
zilele care au mai rămas pînă 
la ..europene", am stat de vorbă 
cu Viorcl Filimon și Gheorghe 
Buzga, cei doi antrenori ai lo
turilor. „Această a doua ediție 
a Balcaniadei — ne-a spus V. 
Filimon — a scos în evidență 
că dispunem de o tinără gene
rație talentată, cu resurse de 
afirmare — de altfel, succesele 
realizate constant la acest nivel 
de cîțiva ani încoace probează 
indubitabil această afirmație 
—, întrecerile de la Sofia avînd 
pentru sportivii noștri un sin
gur sens : treapta de sus a po
diumului. Evident, acest lucru 
ne bucură, dar trebuie să ținem 
scama că între nivelul dispu-

telor de la Sofia și ccl din 
Luxemburg va exista o tnara 
diferență, 
exemplu, putem vorbi despre 
un vizibil salt calitativ în jocul 
sportivilor greci, singurii care 
au pus probleme la Balcaniadă. 
Deci, pentru Adriana Năstase, 
Daniela Mușetoiu, ca și pentru 
celelalte componente ale lotu
lui urmează o perioadă de in
tensă muncă pentru ca virful 
de formă să se afle în zilele 
principalului concurs al anului".

Pentru a doua oară într-un 
interval scurt de timp, juniorii 
noștri au disputat, în proba de 
simplu, încă o finală româ
nească. După ce la „Concursul 
Prietenia" tînărul Călin Cr'ean-

chiar dacă, spre

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Pe Valea Prahovei

0 VIITOARE
Cine n-a mai revăzut, în ul

timii 20 de ani, vechea loca
litate Teșila. din preajma 
Cimpinei, aproape că nu o 
mai recunoaște. Multiseculara 
așezare dintre munții Baiului 
și Ciucaș (act de atestare, 16 
iulie 1538), cunoscută astăzi 
sub numele de Valea Doftanei 
pe care —pe vremuri — tre
cea unul dintre drumurile să
rii. de la Slănlc spre Tirgoviș- 
te. s-a transformat radical.
Frumuseților natu
rale ce le încor
porează sau de ca
re este înconjura
tă (firul de argint 
al rîului Doftanaf 
păduri de brazi 

falnici sau livezi cu . 
tiferi), iată, li s-a asociat 
6albă de amenajări și 
strucții moderne. Edificii 
clal-culturale (care se consti
tuie intr-un viitor centru ci
vic), case și blocuri de locuit, 
proiectate și ridicate cu mult 
gust, respectînd tradițiile lo
cale și — ca o surpriză pen
tru iubitorii exercițiului fizic 
— un stadion, la Trestienl, sat 
aparținător, o sală de sport 
(30X18 tn) to perimetrul șco
lii din vatra comunei, un mlni- 
compiex sportiv tot aoolo, o 
ptrtie de schi de aproape 1000 
m, la locul numit „Peste vale" 
(fără a fi singura), popasuri 
pentru amatorii de drumeții și 
excursii la Paltinu-Vlădișor. 
tn vecinătatea directă a a 
Sezârii există multe cabane fAracEloria Veto 9— An

§

s

§

ș

însemnări
după finalele

înotătorilor

ÎN PRIM-PLAN
• Dispute spectaculoase, dar prea puține victorii încă 
lupta cu... acele cronometrelor • Raportarea la per
formanța internațională — singurul, permanentul 

„indicator"
■ Firește că, de-a lungul a 

patru zile de concurs, cu star
turi și dimineața, și după-a- 
miaza, o Întrecere precum re
centa competiție a înotători
lor are destule momente de 
referință. Fie dispute pasio
nante, fie izbinzi în lupta cu

AȘEZARE SPORTIV-TURISTICĂ...
te, ci aproape întregului 
deț. tn același timp este 
curs de modernizare' un 
drum, cel către Comarnic 
Sinaia. Iar intr-o perspectivă

ansam-
„Crăițe- 

nu

construcțle un hotel (120 de 
locuri) și un motel, se amena
jează o păstrăvărie, se poate 
ajunge ușor pînă la cabana de 
la Valea Neagră, unde fiin
țează o tabără a artiștilor 
plastici, profesioniști și ama
tori, după cum există o ospi
talieră casă a culturii și crea
ției socialiste, cu un 
blu care se cheamă
le", cu prezențe notabile 
numai la acțiunile din cadrul 

Festivalului Na
țional „Cîntarea 
României", ci si la 

REPORTAJUL NOȘTRI! altele peste hota
re, Ia Zakopane șl 
Spezia, Grenoble 
și Madrid...

Cind ne prezintă și ne în
soțește prin această frumoasă 
așezare prahoveană, primarul 
comunei, Emil Cojocărescu, 
de 15 ani în această funcție, 

- nu neglijează să amintească 
faptul că in Valea Doftanei 
fac popas, la sfîrșît de săptă- 
mînă, în concedii sau în vacan
te, zeci și sute de turiști din 
întreaga țară, cuceriți de fru
musețile locurilor. Ce-i drept, 
și accesul este foarte 
cios : o șosea asfaltată 
comuna de orașul 
după ce străbate 
Chei ale Brebului 
peste barajul înalt
bine de 100 de metri de 
Paltinu, acolo unde s-a 
najat un uriaș lac de acumu
lare, hidrocentrala de acolo 
fumlzînd energie electrică nu

pomi fruc- 
o 

con- 
so-

lesnl- 
leagâ 

Cîmpina, 
originalele

Și 
de

urcă 
mat 

la 
ame-

iu- 
in 

alt

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag 2-3)

fie chiar intîmplâri 
petrec rar. foarte rar. 

Daciadei, 
săptămîna trecută 
deal al Bazinului 
din Capitală, au 
de destule sosiri 
fie", docernîndu-se 
tricouri cu tricolor 
aceeași victorie 
reamintim 
Drăguleț nu au putut fi de
partajați nici măcar la o uni 
că sutime de secundă).

Dar cea mai semnificativă, 
mai tonică imagine a ediției 
’89 se datorează cîtorva repre
zentanți ai noului val din na- 
tația noastră, primii chemați, la 
finele lunii, pe bloc-starturile 
unei mari întreceri interna
ționale, în speță Campionatele 
Europene ale juniorilor. Vor
bind despre performanțele a- 
oestor tineri sportivi, vom a 
runca o privire către palma
resul numitei competiții conti
nentale, pentru simplul motiv

timpul, 
cum se 
Finalele disputate 

în cadrul i- 
„23 August" 

fost marcate 
„la fotogra- 

și două 
pentru... 

(fiindcă — 
brasiștii Bay și

o asemenea trimitere poate 
oferi suportul unei evaluări 
realiste. Ce constatăm astfel î 
tn primul rînd, apariția in 
prim-plan a unui înotător, în 
condițiile în care băieții nu 
ne-au răsfățat de fel cu rezul
tate deosebite în ultima vre
me. E vorba de ex-hunedorea- 
nul Florin Nițu, actualmente 
elevul lui Adrian Adâm, la 
Steaua, un tînăr ce bate vi- 
guros la poarta performanței 
de Ia un timp, prin constanță 
la nivel ridicat mai cu seamă 
in proba de 100 m fluture ! 
după 56,73 în aprilie, iată-1 
deunăzi coborînd la 56,42. Or, 
aurul european s-a cîștigat a- 
nul trecut cu 56,58... 
un băiat, încă mai 
nedoreanul Marius 
(care se pregătește 
norul Zeno Giurasa, în Centrul 
Olimpic Reșița), un spatist cu 
indiscutabile calități. Ce aș
teptăm de la el ? Nimic altce
va decît punerea in valoare a 
unor posibilități deosebite, e-

Și mai e 
tînăr, hu- 

Crișan 
cu antre-

Geo RAFTCHI

(Continuare tn pag t—S)

La startul unei noi competiții

MECIURI SPECTACULOASE ÎN TURNEUL
Peste o sută de boxeri din 

Capitală și din țară onorează 
cu prezența tînăra competiție 
pugilistică „Ring București", 
organizată din inițiativa Consi
liului municipal pentru educa
ție fizică și sport. Dornici să 
urmărească o gală de1 box, iu
bitorii sportului cu mănuși au 
tratat ieri cu indiferență cani
cula șl au luat loc în tribunele 
arenei de handbal din cadrul 
Complexului Sportiv Dinamo 
Deși nu cunoșteau programul 
celor două reuniuni programata 
în prima zl a competiției, spec
tatorii au bănuit că vor asista 
Ia multe meciuri frumoase și 
așteptările lor au fost confir
mate. Deși lipsite, cum se spu
ne, de partide „capete de afiș"
— cei mai buni boxeri ai noștri 
aflîndu-se acum în pregătire 
pentru campionatele mondiale
— galele din ziua inaugurală 
a turneului „Ring București" au 
satisfăcut chiar și pe cei mai

1’

rința sportivilor provinciali de 
a face o impresie cît mai bună 
pe un ring din Capitală, ca și 
ambiția pugiliștilor bucureșteni 
de a satisface pretențiile pro
priilor suporteri au dus la me
ciuri dîrz disputate, chiar daca 
nu în cele mai multe dintre 
întîlniri tehnica a fost în prim- 
plan, așa cum am fi dorit.

Dintre partidele primei gale 
am reținut meciul „penelor 
Nicolae lancu (Victoria) și Gigi 
Radu (Mecanică Fină). Cei doi 
pugiliști bucureșteni ne-au o- 
ferit dispută pasionantă, care 
a scos încă o dată tn evidență 
cunoștințele tehnice și talentul 
unei mai vechi „speranțe^, 
Nicolae lancu. în ciuda ambi
ției cu care a luptat. Radu nu 
a putut contracara atacurile ra
pide și foarte eficace lansate 
de lancu și a abandonat in 
ultimul rund. Un meci de ase
menea frumos, dar mult mal e- 
chllibrat. ne-au oferit, la cate-

RING BUCUREȘTI4*
Timișoara) și Valentin Dumitru 
(Mecanică Fină București). Cei 
doi și-au împărțit perioadele 
de dominare, lupta fiind dusă 
într-un ritm deosebit de ra
pid și fără menajamente. Plu
sul de tehnică demonstrat de 
timișorean nu a reușit să eclip
seze calitățile de „batailleur" 
ale bucureșteanului și fără a- 
vertismentul primit de acesta 
lin urmă în ultimul rund, de
cizia era foarte grea. Judecă
torii i-au acordat-o lui Ionel 
Tănase. O frumoasă impresie 
au lăsat „semiușorii" Florin 
Dumbravă (CSM Drobeta Tr. 
Severin) și Mitică Bote (Meta
lul București), învingători în 
fața lui Marian Dogaru (Meta
lul București) și, respectiv. 
Cristian Paraschiv (Rapid).

întrecerile turneului „Ring 
București" continuă azi, la are
na Dinamo, Incepînd de Ia ora 
18, tot cu două gale.



MOMENTE Șl EROI DE NEUITAT

DIN SPORTUL MONDIAL

Radu URZICEANU

Dumitru STANCULESCU

ceva, avînd 
în aceastăI

muiiiiniiiuiiiiiiiiih Cărți noi Echipe promovate în Divizia A de baschet

(Urmare din pag. 1)

Florin Nițu și Beatrice Coadă, doi tineri in plină afirmare Foto : Nicolae PROFIR

FINALELE ÎNOTĂTORILOR

săptămîna trecută 
pentru podiumul 
puțin pe „șută", 
început cu băieții.

oferă
Li

I£ Cu umor, dar si eu modestia care-I stă bine oricărui 
om al stadioanelor (cu atît 
mal mult unul performer în creația de literatură sportivă 
Victor Băncluleseu ne roagă tn prefața noii sale cărți • 
„Nu trageti In pianist face 
ce poate I" După ce am citit ..Orele astrale ale sportul,, 
n asigurăm pe „pianist" că 
poate fi liniștit t cartea lui ne-a plăcut : tsi poate cont’ 
nua partitura...

Ce sînt. de fapt, acest, ..ore astrale” I Sînt momente- lalon. evenimente marcante 
în Istoria sportului, oe care insă autorul nu le înregis
trează ea un simplu istorie 
sau enciclopedist ci le tratează literar relevîndu-le 
frumusețea si sensurile, apro- 
niindu-ne sufletește de ..mie
zul” lor de eroii lor.

Nu de puține ori. Bănciu- leseu imaginează. fabulează 
dar libertatea ne care si-o la 
face și mal atractive momente ea : apariția fotbalului (..Ceai la Doamna Tavlor”) 
prima traversare înot a Canalului Mînecil (..Fiul chirurgului din Birmingham”), naște
rea baschetului .'—1 Dok") organizarea primei _ e- 
dltii a Jocurilor 
moderne („Demisia ministru"), fondarea 
Davls (..Două 
etc. In paginile cârtii, ne în- thnim cu figuri celebre ale 
sportului mondial ea Johnny 
Weissmiiller înotător multi
plu campion olimpie (..Tar
zan timișoreanul", cum 11 
spune autorul) atletul Jesșe Owens. oatinatoarea Sonia 
Henie. boxerul Joe Louis, 
fotbalistul Stanley Matthews maratonistul Abebe Bikila. 
halterofilul Vasili Alekseev 
si cu multi alții printre care

L.Pot-ta-
blim'pice 
orlmului 

__ Cunei amandine")

— tn rîndurl scrise, se simte, cu un plus de căldură — Ilie 
Năstase si Nadia Comăneci. Pentru ea. în ultimul stop-ca- 
dru. autorul să se arate con
vins de dictonul „finis coro- nat opus”. acordîndu-1 cinstea 
de a Închide cortegiul de ve
dete mondiale lui... Pelâ : perla neagră”, „el rey". zeul 
de abanos și ciocolată, pan
tera cu mlădieri de baiaderă. 
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Din toate cite 
ca liant sportul,carte oe care o recomandăm 
cu căldură.

• ORELE ASTRALE ALE 
SPORTULUI, de Victor Băn- 
ciulescu : Editura Snort 
Turism. 134 pagini. lei 7,75.

OȚELINOX C.S.S. TÎRGOVIȘTE a da
De mulți ani baschetbaliștii 

de la Oțelinox C.S.Ș. Tîrgoviște 
au ambiția de a promova în 
Divizia A. Deseori au fost la 
un pas de a-și îndeplini țelul, 
dar de fiecare dată au clacat 
pe linia de sosire. Anul acesta 
ei au reușit, în sfîrșit, să-și 
vadă visul împlinit. La capătul 
unor întreceri aprig disputate, 
în cursui cărora șansele le-au 
șurîs sau... nu, echipa Oțelinox 
C.S.Ș. Tîrgoviște a izbutit să 
treacă hopul și să urce în „A", 
ceea ce înseamnă prima repre
zentare a municipiului Tîrgo- 
viște în Divizia A.

Ce a determinat succesul ? 
Răspunsul ni l-a dat antrenorul 
principal, prof, loan Valerian:

— Lotul nostru s-a bazat pe o pregătire fizică foarte bună, 
concretizată in cîștigarea re
prizei secunde a fiecărui meci, 
la diferențe de 15—20 de punc
te. Tn acest scop au fost efec
tuate antrenamente specifice în 
aer liber, indiferent de sezon. 
Respectarea disciplinei tactice, 
împletirea calităților Jucători
lor tineri cu cele ale experi
mentalilor, conștiinciozitatea la 
antrenamente și dăruirea in 
cursul meciurilor au fost alte 
atuuri ale echipei noastre,, Cele 
mai bune jocuri au fost reali
zate la turneul final, unde s-au 
evidențiat Horia Păun (a în
scris 30 de puncte în fiecare 
partidă), Nelu Lefter, Vasile 
Zdrenghea, Cornel Ciochină și 
Radu Armaziu. Ceilalți baschet- 
baliști utilizați au fost : Cornel 
Tronaru, Alexandru Coraliu, 
Dragoș Năstase, Alexandru A-

nica, Lâzărică Vișan (toți pro- 
veniți de la C.S.Ș. Tîrgoviște), 
Iulian Necșan și Emil Jerebie. 

Nu pot să nu menționez spri
jinul primit din partea condu
cerii întreprinderii (director : 
ing. Radu Lazăr, director teh
nic : ing. Adrian Vasilescu), a- 
sociației sportive Oțelinox 
(președinte al secției de 
baschet : Adrian Giăvan, se
cretarul asociației : arbi
trul internațional de baschet 
Romeo Stănciulescu) și Clubul 
sportiv școlar Dîmbovița (direc
tor : prof. Corneliu Marinescu).

— Ce perspective întrevedeți 
echipei pe care o antrenați ?

— In primul rînd ne preo
cupăm de rezolvarea proble
mei jucătorilor cu talie de 2 m, 
atît pentru a îndeplini normele 
cerute de regulamentul Diviziei 
A (n.n. : fiecare formație tre
buie să folosească 3 jucători cu 
talia de minimum 2 m), cit și 
pentru a ne apropia, din acest 
punct de vedere, de cerințele 
baschetului modern, |n rest, 
pregătiri cit mai intense, astfel 
ca promovarea noastră să nu 
fie dc scurtă durată. Pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
pregătire, în scopul îmbunătă
țirii preciziei aruncărilor la coș, 
ne îngrijim ca în această vară 
să fie montate, la Sala Spor
turilor, încă patru panouri. 
Subliniez că pină acum am be
neficiat șl de sala de sport a 
Liceului „Enăchiță Văcărescu", 
unde sini amenajate 10 panouri.

In Pădurea Băneasa din Capitală clubul sportiv C.F.R. (pre
ședinte ing. Gabriel Diaconescu) 
a organizat competiția de mara
ton dotată cu „Cupa FerovlaruT'- 
Intrecerile la care au luat parte 
8 alergătoare sl 37 de concu- 
renți. din mal multe localități, au dovedit încă o dată Interesul 
pentru această pretențioasă pro
bă, pe care clubul feroviar o 
Slujește cu abnegație (antrenor 
Gh. Boghean). Primii clasați au fost : femei : Adriana Andreescu 
(Rapid) 
(Rapid) 3.09:28.
nescu __ ._ ... _ .
3.12:16. Ana Ciubotaru (CSS Ba
cău) — 14 ani I 3.13.50 ; băr
bați : M. Gigea (CSM Universit. 
Cv.) 2.28:13. I. Scutaru (Otelul 
Gl.) 2.28:48 FI. Văduva (CFR Buc.) 2.36:04. D-tru Cojocaru 
(Voința Slatina) 2.36:28. Eug. Bu
la! (Otelul Gl.) 2.36:46. (George 
LAZAR — coresp.l.

Din motive de ordin tehnic 
competițiile principale din această vară se vor desfășura astfel: 
8—9 iulie la București : Concur
sul republican ne echipe, gr. A. et. a H-a si Concursul republi
can „Cupa Federației" ; 15—16.7 
la Cluj-Napoca : Concursul republican C.S.S. juniori II : 21-23.7 
Ia București : Concursul republi
can juniori n finala : 23.7. la București : Daciada seniori 15 000 
m șosea, femei si Campionatul 
republican de tineret 15 000 m sosea. femei : 25—26.7 la Timișoara:

2.37:01. Liliana Sîrb
Eugenia Dlaco- 

(CSM Universit. Cv.)

O VIITOARE AȘEZARE
(Urmare din pag. 1)

asfalt 
reali- 
rutia-

cu 
unor

nală
Conc 
final Bucu 
(gr. Conc 
et
4- «i 
rești

La la B 
fășur a C Cîtev 
Fete 
(CSI) 
23,56 
Suce 
Zăve 
2:03,1 
(Viit 
FI. 1 
gime TCI El. 1 
disc 400 1 
Gh.) 
(CSȘ . m :
3000 
Emir
B. T 
înălți 
Nano Fete 
(Pros 
Moni 9:56.6 
(CFR

SP(

gale 
timpi 
— cel

Am 
adevărul e că tot fetele 
mai numeroase speranțe 
dera lor se cheamă, la aceas
tă oră. Beatrice Coadă, brăi- 
leanca de numai 14 ani. Eleva 
Gabrielei Stoicescu impresio
nează prin 'polivalență, avînd 
remarcabili timpi „de acredi
tare" si la 200. și la 400 mixt, ca 
și in probele de mixt, ea cîș- 
tigind, in plus, o finală de 
senioare in cadrul Daciadei 
(200 m bras). Mai ales acel 
4:53,20 la 400 mixt o recoman
dă chiar pentru finala „euro
penelor mari" ! O altă junioa
ră in cert progres este Iuliana 
Pantilimon, actualmente pur
tătoare de cuvînt a harnicei 
grupe sucevene oondusă dc 
inimosul Sergiu Tanase. Re
zultatul de 2:14,99. inregistrat 
vineri la 
pulsează 
medaliile 
In lotul 
întrecere _ __
mai figurează — în urma unei 
analize la obiect, cum spune 
Lucian Dumitrescu, secretarul

apropiată, o bandă de 
va urca pînă la Săceie, 
zînd astfel și o legătură 
ră cu Brașovul.

Toate acestea atestă 
pregnanță implantarea
noi ritmuri în viața celor pes
te 9 000 de locuitori ai așe
zării, din Valea Doftanei 
din nu mai puțin de 10 
aparținătoare, risipite către
munte, trecerea de la meseria 
tradițională de muncitori fo- 

a avut-o
comunei) 

consa- 
dome- 

apariția 
Paltin u.

200 m fluture, o pro- 
dreDț candidată la 

apropiatelor C.E. 
pentru această mar 
3 natatiei juvenile

responsabil al F.R.N. — 
clujeancă Diana Ureche, 
grupa de lot coordonată 
Gheorghe Dimeca, și 
Negrea, ambițioasa, 
reșițeancă pregătită dc 
țiu Droc. Mai sînt, apoi, 
buchet de speranțe pentru 
Concursul Prietenia, pentru... 
viitorul înotului românesc, pe 
care le așteptăm cît de curînd 
în pnm-plan. Cum sînt, sub
liniază antrenorul federal Dan 
Ionescu, dinamovista Patri
cia 
Sorina 
reșteancâ, 
(CSȘ 1), 
Damian, 
loanovici.
(Lie. 37 
Iulian Bene

dotata 
din 
de 

Caria 
talentata 

Hora- 
un

i, dinamovista 
Orășteanu, suceveanca 

Hanoeriuc, altă bucu- 
Claudia Stănescu 

constănțcanca Laura 
ploieșteanul Alex 

Nicolae Butacu 
Buc), brașoveanul

UNDE SINT INSA... PERFORMANȚELE DE EXCEPȚIE?

Am putea pune și altfel în
trebarea : ce a fost dincolo 
de spectaculozitatea unor dis
pute. de amintitele 
uni ? Ei bine, spre 
de ultimele ediții al 
lor la nivel național,
tele mari au lipsit cu

promisi- 
deosebire 
intreceri- 

rezulta- 
desă-

vîrșire, pînă și modificările dc 
tabelă redueîndu-se numai 
cifre de la Juniori în Jos, pe 
categorii de virstă. Noemi
Lung nu a putut recupera
(era aproape imposibil, ome
nește vorbind) handicapul u- 
nei lungi Întreruperi forțate a

la

pregătirilor, timpul de la 40u 
m mixt — 4:50,78 — demon- 
strind totuși, în condițiile date, 
că băimăreanca nu și-a spus 
ultimul cuvînt, rămînind deci
sivă 
intea 
niori 
Nici

. fost

ACTUALITATEA SAHISTÂ
• TURNEUL „SOMEȘ 1989".

Trei jucători au ieșit Ia egali
tate de puncte în fruntea cla
samentului celei de a XV-a e- 
diții a tradiționalului concurs 
internațional organizat în mu
nicipiul Satu Mare. 1—3. Otiliu 
Berechet, Sandor Biro, Iuri 
Dovzsik (U.R.S.S.) 9,5 p (toți
trei au îndeplinit cite o normă 
de maestru internațonal), 4—7. 
Dragoș Dumitrache, Ante Jur- 
kovici (Iugoslavia), Emil Ungu- 
reanu, Vladeta Sandici (Iugo
slavia) 7,5 p, 8. Simon Jerici 
(Iugoslavia) 7 p, 9—10. Alexan
dru Crișan, loan Mărășescu 5 
p, 11. Slavișa Marinkovici (Iu
goslavia) 4,5 p, 12. Francisc 
Lengyel 4 p, 13—14. Ludovic 
Torzsaș, Dorin Dragoș 3,5 p.

• FESTIVALUL JUVENIL 
DE VARA. 62 de Juniori și ju
nioare s-au întrecut timp de 11 
zile în sălile Clubului Central 
de șah din București, In prima 
perioadă da vacanță a verii.

Iată clasamentele finale : Tur
neul de junioare (12 partici
pante) : 1. Gabriela Stan
(I.T.B.) 10,5 p, 2. Irina Tomo- 
șoiu (I.T.B.) 10 p, 3. Nicoleta 
Drăgan (Clubul Central) 9,5 p ; 
Turneul open de Juniori (cate
goria a Il-a, 22 participant!) ; 
1. Florian Predescu (Calculato
rul) 9 p, 2. Zeno Terteleac 
(I.T.B.) 8,5 p, 3. Liliana Grigo- 
riu (Calculatorul) 8,5 p j Tur
neul open de juniori (categoria 
a IlI-a, 28 participanți) : 1.
Bogdan Burghelea (C.S.Ș. 1) 9 
p, 2. Daniela Bratu (Calculato
rul) 7,5 p, 3. Alexandru Iliescu 
(Mecanică Fină) 7 p. f
• FESTIVALUL INTERNAȚIO

NAL PENTRU COPII ȘI JU
NIORI. în perioada 20—31 iulie 
1989. municipiul Timișoara 
găzdui cea de a Vl-a ediție a u- 
nel competiții de amploare, devenită tradițională. Concursul 
din acest an urmărește In primul rlnd îmbunătățirea pregăti
rii tinerilor șaMstl. Pe lingă 
sportivi din România, sînt invitați și șahiști din țările afiliate la F.TDK.

scurta perioadă de dina- 
„europenelor" pentru se- 

din august, de la Bonn. 
Tamara Cosiache nu a 
în formă ideală, arătîn-

du-și oricum, însă, capacita
tea în proba de 50 m liber, în 
care deține titlul mondial și 
pe cel continental. Să nădăj- 

; duim că virful de formă va fi 
atins la competiția de...

Triplă campioană ’89, lu
minița Dobrescu a arătat că e 
pregătită bine, fără a reuși, în 
schimb, la finele lui iunie, un 
timp egal cu candidatura 

; un trofeu .european. In 
rînduri s-a impus, la 
du-i. Anca I’ătrășcoiu, 
parte însă de potențialul 
maxim. Cit despre Stela Pura, 
ce să vorbim ? Mai ieri mul
tiplă medaliată a -C.E. de ju
niori sau seniori, astăzi lup- 
tînd cu... greutatea corpo
rală și plătind tribut lipsei de 
antrenamente continue, dă
ruite. Să se fi isprăvit oare 
atît de repede resursele unui 
talent de excepție ?!?

La masculin, Marian Satno- 
ianu, Flavius Vișan, Cristian 
Ponta, Dan Drăguleț, au cucerit 
cite două titluri, Robert Sovar. 
Cătălin Hazotă, Ionuț Mușat- 
Harabagiu, Laszlo Bay cite 
unul. Pentru a completa ta
bloul izbînzilor, să redăm și 
ierarhia cluburilor după 
mărul titlurilor cîștigate 
seniori : Dinamo 9 (plus 
ștafete), Brăila 4, Reșița 
ștafetă), Baia Mare — 3, Stea
ua (o ștafetă), Ploiești, Hune-

vîrf. 
Lu-

la 
trei 
rîn- 
de-

ei

nu
la

4
(o

doara —2,
(ambele insă prin 
pregătiți actualmente 
trele olimpice), la 
apărind și grupările 
ceava, Timișoara,
Arad și Lie. 37 București. Am 
lăsat la urmă, și nu întimplă- 
tor, o probă, anume 800 m 
liber feminin, in care s-a im
pus Carmen Roșioru, brăilean- 
ca. De ce aceasta ? Fiindcă în 
afara cîștigătoarei nici o altă 
concurentă nu a coborit sub 
nouă minute și, tot după mul
tă vreme, dintre fruntașe au 
lipsit băimărencele, care ma 
ieri ocupau nu doar locurile 
de pe podium, dar chiar alte 
două-trei ! Un fapt simptoma 
tic — privind numărul și, 
mai ales, competitivitatea 
sportivilor actuali — pentru 
un centru cu atîta pondere in 
înotul românesc, unde a în
ceput însă să se cam bată apa 
în loc. „productivitatea" 
meroșilor antrenori 
reșeni scăzind 
chii...

Au apărut și 
îngrijorare. De 
înainte nu am 
remarca un reputat tehnician 
— strălucit cu băieții, nici a- 
cum situația de ansamblu nu 
pare mai puțin critică, pe pla
nul competitivității interna
ționale în primul rînd. Iată 
însă că și la fete apropiatul 
schimb de ștafetă al genera
țiilor se anunță extrem de di
ficil. Drept pentru care se im
pune, considerăm, o regîndire 
în profunzime a activității din 
natația noastră, spre a putea 
fi evitat riscul căderii în a- 
nonimat, după o perioadă de 
atît de frumoase izbînzi.

Cluj-Napoca 1 
sportiv' 

în cen- 
juniori 

din Su- 
Constanța,

nu. 
maramu- 

văzînd cu o-

alte semne de 
pildă, dacă nici 
„stat" — cum

va

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri. 5 
Iulie, va avea loc In București, tn sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2. incenind de la ora 15,50. 
AsDecte de la tragerea respectivă 
vor H transmise la radio. ne programul 1. la ora 16.15. Nume
rele extrase vor fi transmise și 
In reluare. De același orogram. 
la ora 23,15 precum si mîine. 
joi 6 iulie la ora 8.55. Tragerea 
fiind publică, accesul tn sală 
este liber pentru toti cei intere
sați.
• De curînd. Administrația de 

Q4-.e>4- T rxtn_‘□mnAcnon* » 1nnc-n4

restieri (pe care 
cindva și primarul 
Ia altele în care s-au 
crat, cu precădere în 
niul energeticii, prin 
hidrocentralei de la 
fără a fi ocolite cele ce țin de 
sfera micii industrii, a artei 
meșteșugărești și a prestărilor 
de servicii ; de bună 
repere în devenirea 
ca un puternic centru 
tiv-turistic, cum a șl 
să fie cunoscută.

Ca un fel de prefață 
toarea „fizionomie" a 
nei, 
nori 
roii 
tăți 
care 
marea a 
profesori 
Adrian 
Bitu și 
care — 
atît directorul școlii din comu
nă. prof. Stelian Ene, cît și 
multe învățătoare, printre care 
și Mariana Cojocărescu. Am 
amintit-o în mod special, pen-

seamă, 
așezării 

spor- 
început

„fizionomie" 
iată, fiii așezării, 
sau mai virstnici, 
unor permanente 
cuprinse în Daciadă, 
Ie desfășoară sub 

nu mai puțin 
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Drăgănescu, 
Dinu Clinei, 
nota bene —

la vii- 
comu- 
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LOZUL VACANTEI
fenfisiiine specială limita fâj

TELEVIZOARE COLOR 
AUTOTURISME „DACIA 1300 
și numeroase cîștiguri in bani

ADMINISTRAȚIA 01 SUI 10T« PRONOSPORT INTORMtAZÂ
nouă emisiune specială limbată 
LOZ în PLIC, intitulată .LOZUL 
VACANTEI” care, oe ’îngă ciș- 
tigurile obișnuite, cuprinde sl 
cîștiguri atribuite din fondul 
special al sistemului, ceea ce 
vine să sporească posibilitățile 
de valorificare a șanselor narti- 
cipantilor la cel mai popular sistem Reamintim că. la emisiunile 
speciale limitate, pe lingă ciști- 
gurile în autoturisme, cîstiguriie 
în bani pot să atingă sume de irn Afin t,u AA AAA lai

10.000 lei etc). Un element deose
bit de atractiv este si marele nu
măr de TELEVIZOARE COLOR.
• Frecventînd agențiile Loto- 

Pronosport din întreaga tară, a- 
veti posibilitatea să participați si la interesantul concurs PRO
NOSPORT de sîmbătă. 8 
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.CUPA
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Divizionarele A la „ora bilanțului"

UN (nou) PARCURS DE EXCEPȚIE...
a copil- I. fi- Timișoara : 
a Juniori III, Pitești sau Timișoara 
sș (gr. C.) : 
n ne echipe, 

' 'iberării» ; <5, j BUCU- 
ori I. finală, 
nînii trecute, 
stl. s-au des- onei centrale 
ie juniori I. BUCUREȘTI, 
mția Hurmuz 
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l m : Denlsa 
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7,68 : 100 mg: 
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1 (CȘS 2 St. 
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Alina Sabău m ; 3000 m : 
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O adevărată intrecere-ma- 
raton a fost pentru Steaua și 
această a 71-a ediție a Divizi
ei A, recent încheiată. Din 
toamna lui ’88 și pînă în pri
măvara lui ’89, campioana ul
timilor ani a alergat, metru cu 
metru (citește etapă), după 
Un nou titlu, al 14-lea din is
toria clubului. Confruntîn- 
du-se în tot timpul cu parte
neri dornici, pe bună drepta
te, să-și treacă în palmares o 
victorie sau măcar o remiză 
in disputa cu formația nr. 1 
a țării, Steaua a concurat în 
regim de emoții firești pînă 
in apropierea liniei de sosire. 
Dar și in aceste condiții, de 
replici servite în serie, cu toa
te motoarele în plin (de unde 
și succesele greu obținute, în 
final de partide, la Constanța, 
Oradea, Bacău, Pitești, iar în 
unele meciuri chiar și pe 
propriul teren), se poate apre
cia că prima opțiune la cunu
na de lauri Steaua avea s-o 
ia înainte ca jumătatea cursei 
să se fi încheiat, mai precis 
în runda cu nr. 15, cînd, la 
prima întîlnine cu eterna ri
vală, valoroasa Dinamo. ea 
reușea un scor alb, ca și de
corul hivernal oferit de tere
nul din șoseaua Ștefan oel 
Mare. Satisfăcuți cu această 
remiză de luptă, reușită în 
compania puternicilor parte
neri, componenții campioanei 
en-titre puteau fredona, după 
meci, la cabine, melodia „Este 
primăvară în... deoembrie", 
dar un soare care să le zîm- 
bească cu toată fața au văzut 
doar atunci, la 19 martie, cînd 
apropriindu-și victoria în parti- 
da revanșă cu Dinamo, scăpa
seră practic în cîștigători. E

tor specific
’€ socialiste
m și îl con- 

des, pre-
de ce, cine
Doftanei me
i; iar cei ce
-0, pot să se
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acht Frankfurt, 
competiția IN- 
înlocuită cu e-

‘ 96.ite concursurile 
tine seama de ctivă.CONCURSU- 
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Alertă printre apărătorii adverși (prinși pe picior greșit), cu
Lăcătuș la balon... Foto : Eduard ENEA
moțiile, cum observam din ca
pul locului, nu-i părăsiseră 
insă complet pe steliști, ei 
luptind, de exemplu, din răs
puteri, pentru o remiză, acolo, 
la Cluj-Napoca, unde, doar 
trei zile mai tîrziu, Dinamo 
ciștiga la un scor de forfait.

Mult adevăr cuprinde, orice 
s-ar spune, acest „clasament 
al... adevărului", care ne-o a- 
rată pe Steaua aproape egală 
cu ea însăși, indiferent de lo
cul de desfășurare a meciuri
lor susținute (pe propriul te
ren sau acasă la parteneră) în 
intervalul de timp amintit, 
într-atît de insensibile au fost 
pierderile (numai 3 puncte din 
tot atîțea egaluri, cu Dinamo, 
,,U“ Cluj-Napoca Și F.C.M 
Brașov) formației campioane, 
cînd a evoluat în condiții de 
deplasare, ca și diferențele la 
capitolele goluri înscrise sau 
primite. Și astfel stînd lucru
rile, acestea fiind prestațiile 
pe întregul parcurs, ce altă 
concluzie s-ar desprinde decit 
că Steaua s-a dovedit și de 
astă dată o echipă matură, 
conștientă de valoarea pe care 
o reprezintă In soccerul româ
nesc și care îi permite, în cîm- 
pul de joc, o exprimare de 
ridicată factură tehnico-tacti- 
că, pe fondul unui angajament 
fizico-psihic de excepție. Sînt 
toate acestea, veți spune, tră
săturile definitorii ale oricărei 
formații puternice la ora ac
tuală, dar ceea ce o particu
larizează pe Steaua în peisajul 
fotbalului românesc este toc
mai marea ei disponibilitate 
pentru jocul generos, ofensiv, 
căruia i se dăruie in totalitate 
cu frenezie și iscusință 
Consecința unui asemenea a- 
petiț pentru jocul pe poartă 7 
Jucînd împreună faza de a- 
tac, exceptîndu-1 pe Bumbos- 
cu, paznicul principalului om 
de gol. ceilalți componcnți ai 
„ll“-lui titular figurează pe 
lista marcatorilor. Unii mai 
mult (ca Hagi — inimitabil 
în arta de a șuta, Pițurcă, Ro- 
tarisi ci T.Snntncl. alții mni 

puțin, potrivit cu rolurile in 
care sînt în principal distri- 
buiți, dar în corpore trecuți 
pe lista golgeterilor. Nu deți
nem și o listă care să-i cu
prindă și pe jucătorii autori 
ai ultimei pase, așa-zis decisi
vă (în alte soccere, în scopul

1. STEAUA 34 31 3 0 121-28 65
• Puncte realizate pe teren propriu : 34; puncte obținute in 

deplasare : 31 (cite 2 p la Flacăra, F.C. Farul, S.C. Bacău. F.C. 
Bihor, F.C. Argeș, Sp. studențesc, Univ. Craiova, A.S.A. Tg. 
Mureș, Corvinul. F.C. Olt, Rapid. F.C. Inter. Victoria și Otelul, 
cîte un p. la Dinamo, ,.U" Cluj-Napoca și F.C.M. Brașov).• Golgeterii echipei : Hagi 31 de goluri (11 din 11 m) ; Plțur- 
că 24 (3 din 11 m) ; Rotariu 16 î Lăcătuș 10 (1 din 11 
m) ț I. Dumitrescu 8 ; Negrău 5 ; D. Petrescu, Ba- 
lint — cîte 4 ; T. Stoica 3 ; Pena, I Stan — cîte 2 ; Lascon), 
Ungureanu, Iovan, L. Bălan — cîte unul ; I. Ene (F.C. Inter), 
M. Matei (A.S.A. Tg. Mureș). Bogdaniuc (F.C. Olt) — Cîte un 
autogol.
• Jucători folosiți : 24 — Ungureanu 31 de meciuri ; Rotariu 

Hagi — cîtd 30 : Lung, lovan, I. Dumitrescu. Ballnt — cîte 29; 
D. Petrescu, Lăcătuș — cîte 28 ; T. Stoica 23 ; Pițurcă 22 ; 
Bumbescu 19 ; I. Stan 14 ; Pena. Mines I Negrău — cîte 13 ; L. Bălan 12 ; Măstăcan 9 ; Lasconi, Bunaclu — cîte 6 ; Liliac 
5 ; Cireașă 2 ; Muscă, Mirea — cîte unul.
• Media notelor echipei : 7.02.• Media notelor Jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. Hagi 7,48, 2. Lăcătuș 7,33. 3. Rotariu 7,30.
• Cartonașe galbene : 35 (13 suspendări) — 12 jucători (cele 

mal multe : Hagi 6).
• Cartonașe roșii : D. Petrescu (et. a Vl-a).
• A beneficiat de 20 de lovituri de la 11 m : 15 transformate 

(Hagi 11, Pițurcă 3. Lăcătuș una) 5 ratate (Hagi 4, Lăcătuș una); 
a fost sancționată cu 5 penalty-uri (toate transformate).

de a stimula spiritul altruist, 
se întocmesc și asemenea cla
samente), dar sîntem convinși 
că, în cazul în care ar fi exis
tat, ea i-ar fi cuprins, de a- 
semenea, pe toți component» 
echipei. într-atît de mare este 
dinamica în teren a multiplei 
campioane a României, în
tr-atît de variate și atotcu
prinzătoare sînt combinațiile 
fotbaliștilor ei. Exemple de a- 
semenea faze petrecute în trei

mea adversă, de combinații 
multiple, cu roluri și funcții 
mereu altele (scheme pînă la 
un punct, fantezie creatoare 
în finalul lor) sînt numeroase, 
desigur. Le vom reaminti doair 
pe cele mai proaspete și cele 
mai concludente, de la ultimul 
joc, cu Dinamo (o finalistă 
care și-a probat clasa interna
țională in confruntările cu 
Sampdoria), cînd combinațiile 
se desfășurau în mare viteză, 
ca intr-un schimb perfect de 
ștafetă, cu aripile (Lăcătuș și
I. Dumitrescu) la lansare și cu 
fundașii laterali (Dan Petres
cu și Rotariu) la finalizare. Și 
cum in faza de apărare rolu
rile se inversau, se poate con
chide că, îndeosebi pe par
cursul meciurilor de refe in- 
ță, componenții Stelei și-au 
făcut norma dublă, o trăsătu
ră definitorie a fotbalului 
competitiv.

Rămîne, se înțelege, specific 
Stelei această „bucurie de a 
juca", cum concluzionau Ior- 
dănescu și Dumitriu după 
ultimul joc, generatoare a 
spectacolului fotbalistic de
monstrat în perioada la care 
ne referim în arena prestigioa
sei C.C.E., cu rezultatele cu
noscute, cu numeroasele goluri 
înscrise unor portari reputați. 
aparținind unor echipe puter
nice, precum Rinat Dasaev.

Faptul că la Barcelona, in 
finala cu A.C. Milan, Steaua 
n-a găsit continuarea dorită 
de toți, a produs, s-o mai spu
nem o dată, un firesc senti
ment de insatisfacție în rîndui 
suporterilor ei. Au fost, in
tr-adevăr, prea frumoase și a- 
plaudate succesele obținute de 
formația roș-albaștrilor înain
tea ultimului „act" pentru ca. 
prin puternic contrast, eșecul 
de pe „Nou Camp" să nu șo
cheze marele număr al iubito
rilor fotbalului și, înaintea a- 
cestora, chiar pe purtătorii 
speranțelor lor. Firește, cum 
s-a mai spus după ioc, com
portarea total nesatisfăcătoare 
a fnthnlîefîlrur la Rar- 

celona, va face obiectul anali
zei dintre două sezoane com- 
petiționale, ședință în care, 
dincolo de unele circumstanțe 
atenuante (cauzate de indispo
nibilități mai vechi sau mai 
proaspete, de uzura fizioo- 
psihieă pe undeva de înțeles 

la o echipă angajată pe mai 
multe fronturi tn aceeași 
scurtă perioadă de timp), vor 
putea fi depistate, în folosul 
real al activității care urmea
ză, erorile săvîrșite de fiecare 
jucător în parte, cu consecințe
le cunoscute asupra întregii 
formații.

Reluind o idee formulată la 
respectivul moment. Un eșec 
izolat, fie e] de propriile a- 
celuia suferit la 21 mai, nu 
poate umbri o comportare de 
ansamblu apreciată ca foarte 
rodnică. Cum rezultă, de alt
fel, și din următorul bilanț : 
campioană și deținătoare a 
„Cupei României" (event 
realizat pentru a 7-a oară), fi
nalistă a C.C.E, ediția 1988—89. 
Un bilanț cu care jucătorii, 
antrenorii, conducerea secției 
și a clubului militar se pot 
mindri pe bună dreptate.

Gheorghe NICOLAESCU

Golgeterii Diviziei B, o temă de meditație

MEREURElNTiLNIRE CU
Final de an competițional. 

Prilej de bilanțuri. Cum golul 
dă frumusețe întrecerii, cum 
golul e „sarea și piperul" u- 
nui meci, firește, au întîieta- 
te „oamenii de gol". Golge
teri la Divizia A, golgeteri la 
„B“, la „C“. Fiecare eșalon 
iși are fruntașii săi. Ieri, zia
rul nostru s-a ocupat de gol
geterii primului eșalon. Ne-am 
reamintit de nume de rezo
nanță. „tunarii" anilor de co
pilărie, din rindurile cărora 
Dobay rezistă in clasamentul 
celor mai productivi jucător) 
de atîtea decenii. Au fost a- 
poi Ozon, Constantin, nu nu
mai marcatori, ci și jucători 
eompleți. Dridea, Adam, Oble- 
menco, după care a venit ge
nerația lui Radu II, Dudu 
Georgescu — lider autoritar, 
cu excelentele lui lovituri de 
cap, M. Sandu. Dumitrache. 
lordănescu — un alt Jucător 
cu un registru atit de com
plet, și am ajuns la „noul val" 
al lui Hagi și Mateuț, care, cu 
siguranță, vor urca tot mai 
sus, pentru că, lată, deși apă
rările au fost întărite consi
derabil, cu patru fundași, cu 
un „libero", azi se marchează 
mai mult. Cel puțin In cam
pionatul nostru, Dinamo și 
Steaua au ajuns la cifre cu
rente care altădată constituiau 
doar excepții pentru I.T.A., de 
pildă. Șl, totuși, paradoxal, 
echipa națională duce dorul 
unui om de gol din momen
tul în care Cămătaru sau W-

MECIURI PE STADIONUL GIULEȘTI

Amatorii de sport din Capitală 
vor putea asista tn această săp- 
tămînă la două Interesante par
tide de fotbal găzduite de sta
dionul Glulestl. Astfel. 1oi. de 18 
ora 17 36. va avea loc meciul a- 
mical dintre Rapid si echipa ma
rocană Assania. aflată Intr-un 
turneu tn tara noastră. Anoi Ho iQ am Răniri va

Debutul fiaprduluî In „Cupa Intertoto": 1-3 tn âpartat Varna

Șl TOTUȘI, UN
Toate echipele își sărbătoresc 

succesele sau își oblojesc răni
le. Aripa protectoare a vacan
ței s-a întins pește fotbalul nos
tru. O singură echipă a rămas 
în competiție, în ritmul draco
nic al meciurilor din trei în trei 
zile: Rapid. Angrenarea sa în 
„Cupa Intertoto", coincizînd cu 
locul retrogradant ocupat în 
campionat, tn ciuda unui finiș 
debordant, care n-a făcut decît 
să mărească regretele supra
puse pe fireasca năzuință a nu
meroșilor suporteri de întoar
cere în prima divizie, sugerează 
parcă faptul că Giuleștiul fot
balistic este un perpetuum mo
bile, o pasiune fără sfîrșit Așa
dar, tn Ciulești, la puțin timp 
după debutul echipei în compe
tiția internațională amintită, 
captînd toate amănuntele fur
nizat* de „triumviratul" A. Popa 
(președintele clubului), I. Langa 
(președintele secției) și Șt. 
Coidum (antrenorul principal).

Scorul este știut; 3—1 (1—0) 
pentru Spartak Varna, formație 
care, printr-o ciudată simetrie, 
a ocupat tot penultimul loc în 
campionatul bulgar, câzînd în 
eșalonul secund. Rapid, allnlind 
următoarea formație: Toader 
— Aprodu, Rada, Cîrstea, Va- 
meșu — Drăghici, Estlnca, I. 
Lucian, Constantinovici — Mi- 
noiu, Damaschin II (min. 46 
Craiu), s-a confruntat cu o ad
versară tenace, adeptă a jocu
lui suprabărbătesc, ca să nu 
spunem dusr. decisă în prima 
repriză, cel puțin, să intimi
deze, prin orice mijloace, cele 
două „vîrfuri" ale noastre, Mi- 
noiu și Damaschin II. Pe fon
dul unui joc caracteristic, de 
angajament fizic, cu preferin
ță pentru acțiunile individuale, 
Spartak Varna și-a găsit un a- 
tu în prestația extremei saje 
dreapta, cea care a cfștigat 
majoritatea duelurilor cu Va- 
meșu, forțînd breșe în apărarea 
feroviară. Un aliat prețios al 
echipei gazdă a fost și maniera

TINERII MANEA,
turcă au adunat în spatele lor 
atîția ani. Dar asta e o altă 
problemă și o vom discuta la 
timpul ei.

Azi vom poposi printre 
■oamenii de gol" ai eșalonului 
secund. La Divizia B, lucru
rile nu stau (cum n-au stat 
nici în anii din urmă) deloc 
bine. De ce ? Pentru că tine
rii jucători cu aptitudini pen
tru gol vin greu $1 In eșalo
nul secund, juniorii, cind trec 
la seniorat, avînd nevoie de 
prea mult timp de rodaj in 
comparație — revenim tot la 
numele consacrate — eu un 
Dridea I, Dumitraehe, Oble- 
menco. Mircea Sandu aau 
Hagi. care s-au arătat pro
ductivi de la primele lor me
ciuri.

Liderii Diviziei B în aceas
tă vară se numesc Titirișcă 
(Progresul Brăila, în seria I). 
Carastoian (Metalul Manga
lia, ultima clasată, seria a 
Il-a) și Trăistaru („Poli" Ti
mișoara, seria a III-a), dar 
producția lor, de 22, 18 și. 
respectiv, 22 de goluri, e pali
dă în comparație cu ce au 
realizat Mateut Și Coras și 
chiar Hagi (43. 36 și, respec
tiv, 31 de goluri). Chiar să fie 
mai „aspră" întrecerea în Di
vizia B ? Nu credem. Nu cre
dem pentru eâ lista marcato
rilor din eșalonul secund e 
plină de nume de jucători 
care, ani și ani, au activat In 
prima divizie și cei mai multi 
dintre ei au trecut de 30 de

Intîlnl formația suedeză Oergryte, 
In cadrul ..Cunei Internationale 
INTERTOTO ’89".• DE LA F.R. FOTBAL. Con
cursul de promovare a arbitrilor 
nentru iotul divizionar A se a- 
mînă la o dată ce Va ti comuni
cată ulterior.• ..TURNEUL PRIETENIA» RE
ZERVAT SELECȚIONATELOR DE

JOC APRECIAT
de arbitraj (brigadă locală, cu 
ecuson F.I.F.A., conform stipu- 
lăriior regulamentare), care a 
permis marcarea primului gol 
al învingătorilor din poziți. de 
ofsaid, culmmind, apoi, cu refu
zarea unui penalty limpede (re
luat cu nuanță de reproș de 
trei ori de televiziunea bulga
ră) la faultarea lui Constanti
novici, Ia scorul de 1—1, în su
prafața de pedeapsă. Scorul a 
avut următoarea evoluție : min. 
22, 1—0 pentru Spartak, la of
saidul amintit i min. 63, 1—1, 
Rapid egalînd prin 1. Lucian, 
cu șut din unghi de la 7 m, 
la o minge respinsă de portar 
(centrase Minoiu, reluase Con
stantinovici) i min. 67, 2—1, după 
o neatenție a lui Vameșu, care 
a degajat la adversar și min. 
90, 3—1, pe contraatac, un gol 
care pune iarăși pe tapet pro
verbiala slăbiciune a Rapidului 
din ultimele minute de joc, cînd 
se pot compromite realizările 
anterioare (cum s-a tntîmplat 
și In campionat). Rapid a jucat 
pe linia ultimelor sale evoluții, 
adică spectaculos, cu o bogată 
circulație a jucătorilor și a 
mingii. A dominat tn majorita
tea timpului, dar a ratat neper- 
mis (de trei ori mingea a ni
merit bara, la două lovituri ale 
lui Estinca și una a Iul Dră
ghici). Rezistența fizică precară 
(tributul unei pregătiri de iarnă 
superficiale) au trădat-o, echi
pa, tn locul unei egalări pe 
care ar fi meritat-o. primind 
gol pe linia de sosire. Remar- 
eați, în opinia interlocutorilor 
noștri : Aprodu, Cîrstea, Dră
ghici, Estinca și Minoiu. Sîm- 
hătă, în meciul numărul doi, 
cu Oergryte, se contează și pe 
reintrarea lui Goanță (acciden
tat în semifinalele Cupei) și 
chiar a lui Ciolponea (care s-a 
sustras de la deplasarea Ia Var
na, trezind bănuiala că e cer
nit în căutarea unei alte 
echipe).

lan CUPEN

GIUCHICI Șl STATE
ani, în cazul unora ehiar pes
te 35 de ani 1 Din numele pu
blicate luni în această pagină, 
în seria I, 49 de jucători au 
activat în Divizia A, față de 
34 „puri divizionari B". în 
celelalte două serii, raportuJ 
e de 36—36 și 36—50. Lista gol
geterilor nc-a adus în prim- 
plan nume atît de cunoscute 
de foști divizionari A s Ște- 
fănescu și State (ambii foști, 
mulțl ani, la Petrolul), laman- 
dl (Dinamo, F.C. Olt, Petro
lul), Lasconi, Ilenzel, Au
gustin, Fanici, Palea, Bolha, 
China. fundașul timișorean 
Varga, Giuchici, Flore» și N. 
Manea, ultimii doi de la Glo
ria Bistrița, foști jucători la 
Steaua și Galați (Florea) sau 
mai bine de 10 ani la Rapid 
(cazul lui Manea). A» mai 
fost la „B“ un Negrău, un 
Șuvagău. un Tulba. care au 
făcut pasul invers (și firesc), 
de la „B" la „A", dar pro
centajul lor este foarte mie. 
Că, Ia peste 35 de ani. Manca 
șl State (și nu numai ci) sini 
golgeteri la „B" constituie 
pentru ei o frumoasă perfor
mantă. Nu și pentru antreno
rii care lucrează Ia acest eșa
lon, ea și pentru centrele ier 
de copii și juniori, care dau 
prea puțini jucători de per
spectivă. De altfel, rămînem 
rezervați chiar si în privința 
fruntașilor golgeterilor de ta 
„B“ în cazul evoluției ’or 
in „A".

Constantin ALEXE

JUNIORI. Tradiționalul ..Turneu 
Prietenia» care se dlsDută anual 
91 la care sînt nrezente renrezen- 
tativele de iuniorl din țările so
cialiste va avea loc tn R.o* 
Germană. în perioada 11—19 ill- 
tie Selecționata tării noastre Un va disnuta locurile tn orașul Gera. In vederea acestei acțiuni, 
lotul de Juniori U.E.F.A ’9* »• 
va reuni îoi 6 Iulie (ora 19). I® 
sediul F.R. Fotbal.



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiHiiiHtntiii

RECORD MONDIAL LA 3000 m OBSTACOLE
STOCKHOLM. Pe stadio

nul Olimplc din capitala 
Suediei s-a desfășurat luni 
concursul atletic contind pen
tru Marele Premiu IAAF-Mo- bil. cu care prilej au tost înre
gistrate cîteva rezultate excepțio
nale. Astfel în cursa de 3 000 m obstacole kenvanul Peter Koech, 
medaliat cu argint ia J.O. de la 
Seul a acoperit distanta In 8:05.35. rezultat care reprezintă 
un nou record mondial al probe! 
Precedentul. 8:05.4 fusese deținui tot de un kenyan Henry Rono din 1978.

La alte probe (400 mg. prăjină 
S.a.) au fost înregistrate rezultatele cele mal bune din actua
lul sezon de concursuri. B'R- BAȚI : 200 m : Robson da Silva 
(Brazilia) 20.30. Calvin Smith 
(S.U.A.) 20.37 : 400 m : Steve Lewis (SUA) 44.83: 800 m : Paul 
Ereng (Kenya! 1:44.09 Tom

PRIMUL SUCCES AL UNUI RUTIER MEXICAN ÎN TURUL FRANȚEI
FBANCORCHAMPS. Eveniment 

deosebit în caravana Turului ci
clist ai Franței ’89... Mexicanul 
Raul Alcala a obținut victoria 
la capătul etape! a ni-a a com
petiției. Luxemburg — Spa-Fran- 
corchamps. Evenimentul îl con
stituie faptul că aceasta este pri
ma victorie pe care un rutier mexican o realizează în ..Marea buclă" Raul Alcala în vîrstă de 
25 ani a acoperit distanta etapei a ni-a (241 km) în 6.34:17 
(media oi"ară a fost de 36.674 
km. dar si etapa » măsurat a- proape 250 km, aceasta fiind u- 
na dintre lungile etape ale Tu
rului ’89).

La numai cinci secunde de în-

CANDIDATURÂ PENTRU

J.O. DE IARNĂ 1998
ROMA (Agerpres). Stațiu

nea de sporturi dc iarnă ita
liană Vai D’Aosta intenționează 
si» candideze pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de iarnă din 
anul 1998. Italia a mai organizat Olimpiada albă în 1956. la 
Cortina D’Ampezzo.

TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. I)

ga a tranșat primul loc tn com
pania lui Daniel Cioca, iată, 
acum la Sofia, el l-a întîlriit pe 
Zoltan Zoltan. într-o reeditări 
ara spune și a finalei campio
natului național, și, din nou. 
Căltn Creangă a ieșit învingă
tor „Deocamdată — ne spunea 
antrenorul Gheorghe Bozga — 
cei doi lideri ai generației de 
juniori au demonstrat că sînt 
cu adevărat cei mai buni. Că
lii» menlinindu-se în fruntea 
ierarhiei balcanice, fiind bine 
secondat de clujeanul Z. Zol
tan. Firește, ca și în cazul te
telor. testul acestui concurs a 
dispus de alte date decît cele 
pe care le va solicita Campio
natul European, fapt caro tie 
obligă ia o continuare a pre
gătirii în așa fel Incit să pu
tem prezenta nu numai indivi
dualități, ci și o echipă puter
nică. Misiunea nu va fi ușoară, 
finind seama că in Luxemburg 
vor fi prezenți cei mai valoroși 
jucători europeni, care vor cău
ta să obțină un rezultat cit mai 
bun in fața... favoriților".

Așadar, la Sofia succesul ca
tegoric realizat de sportivii 
noștri s-a datorat unor prestații 
superioare, asa cum de altfel 
ne-au obișnuit tn ultima vre
me Urmează acum perioada 
de... liniște dinaintea „furtunii", 
la Constanța șl Bistrița, cele 
două loturi, feminin si mascu
lin. intrînd cu pregătirile pe 
ultima linie dreaptă care spe
răm să se oprească sus. pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui european. Repetăm, nu va 
fi ușor, pentru că la startul 
L.E. se vor afla sportivi care 
și-au. probat calitățile cu re
zultate dintre cele mai bune 
chiar și în comoetitJile senio
rilor. Să așteptăm, deci, și, mai 
ales, să avem încredere...

★
Concursul de tenis de masă 

pentru copii dotat cu „Paleta 
de argint", organizat de 
C.J.E.F.S. Prahova, se va des
fășura în perioada 24—27 iu
lie șl nu cum s-a anunțat 
inițial (17—20 iulie).

McKean (M. Brlt.l 1 :44.59 : 1500
m : Said Aouita (Maroc! 3:44.60 Kip Cheruivot rKenya) 3:35,01 : 
3 000 na * Charles Cherulyot (Ke
nya) 7:42.35 : 110 nag : RogerKingdom (SUA) 13 42 : 400 mg : 
Kevin Young (SUA) 48.34 David 
Patrick (SUA) 48.98 ; 10000 m : Arturo Barrios (Mexic) 27:18.45 : 
lungime : Carl Lewis (SUA) 8.53 
m : înălțime : Javier Sotomayor 
(Cuba) 2.37 m. Ghenadi Avdeenko (URSS) 2.37 m. Patrick 
Sioberg (Suedia) 2.34 m ; pră
jină î Rodion Gataulin (URSS) 
5.95 m. Serghei Bubka (URSS' 
5 90 m : suliță : Kazuhiro Mizoguchi (Japonia) 83.28 m : FE
MEI : 800 m : Ana Qulrot (Cuba) 
1:39.98 Nadeida Olizarenko (URSS) 2:00.73 : 400 mg s Sandra 
Farmer-Patrick (SUA) 54.44 : 
lungime : Galina Clstiakova(URSS) 7.05 m : suliță : Petra 
Felke (RDG) 69.74 m.

vingător a trecut linia de sosire 
ciclistul danez Jesper Skibby. 
în fapt el fiind liderul unui pluton (înregistrat în același timp) 
din care au mai făcut parte o- landezul Patrick Tolhoek. fran
cezii Thierry Marie si Marc Ma- 
dlot belgianul Rik Van Slycke. 
irlandezul Sean Kellv s.a. Liderul cursei, oortuahezul Acaclo 
Da Silva s-a aflat si el în acest 
pluton, fiind clasat al n-lea. Do! 
dintre favoritii întrecerii, spanio
lul Delgado și francezul Fignon ambii foști cîstigători ai faimo
sului Tur. nu încheiat etapa oe 
locurile 50 șl. respectiv. 51.

Dună consumarea a trei etape 
Acacio Da Silva (Portugalia) 
conduce cu 24 secunde avans înaintea danezului Soren Lilhoit. 
cu 1:57 înaintea francezului Mă
rie sl cu 2:37 înaintea lui Fig
non. Dar cursa este abia Io în
ceput...

BIENALA „SPORTIVII ÎN ARTĂ“ \Contrapunct GREȘELILE SE PLĂTESC
» BARCELONA (Agerpres). 
La Barcelona a avut loc 
cea de-a 2-a ediție a Bie
nalei „Sportivii în artă", la 
care au participat cu lucrări
de pictură, grafică și scuilp.
tură 1G0 dc sportivi din dife
rite țări ale lumii. Marele
premiu a fost atribuit lui E- 
berhardt Slroot (R.F.G.) fost

PE SCURT • PE
AUTOMOBILISM • Pilotul 

brazilian Emerson Fittipaldi, la 
bordul unei mașini „Penske- 
Chevrolet" a cîstigat cursa de la 
Cleveland. Ohio, cu o medie o- 
rară de 206.108 km • Fostul cam- 
Dion mondial de motoelcllsm 
Johnny Cecotto (Venezuela), la 
bordul unei mașini „BMW" a 
obținut victoria pe circuitul de 
la Hockenheim, cu o medie de 171.722 km/h.

CICLISM • Francezul Michel 
Bibollet a obținut primul Ioc tn cursa desfășurată pe sosele din 
Elveția. La 17 s sl la 29 s l-au 
urmat elvețienii Laurent Dufaux. 
respectiv Erie Holdener.

MOTOCICLISM • Marele Pre
miu de motocros de la Caracas 
la cat. 250 cmc a revenit pilotu
lui francez Jean-Michel Bayle.

PENTATLON MODERN • 
Concursul feminin disputat în localitatea vest-germană Hlnden- heim. a revenit sportivei polo
neze Dorota Idzi. cu un total de 5 431 d. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatrioata sa. Iwona Dobrowska 5 229 p șl sabine Krapt (R.F. Germania) 5 227 O.

CRUPA A... 8 a EUROPEANA !
Aproape la toi de interesantă 

ca în oclelalte 7 grupe oficiale, 
rămîne de urmărit întrecerea 
din clasamentul locurilor 2“ de 
oe scena europeană a luptei 
pentru calificarea în turneul final al C.M. — Italia ’90 Mai exact, 
din cele trei grupe de cîte 4 e- 
chipe (respectiv I. a Tl-a șl a IV-a). în care îșl vor căpăta 
dreptul de participare în ultima 
fază a C.M. doar primele două 
clasate în ordinea punctelor sl 
a golaverajului realizate In fina
lul preliminariilor. Iată. deci, cum arată ..la zi" o asemenea 
ierarhie : a .Grupei... a 8-a“ de 
oe bătrtnul continent :
1. Danemarca 4 8 3 0 11-3 62. R. F. Germania 4 1 3 0 3-1 5
3. Suedia 3 2 1 8 4-2 5

Sigur că o trecere tn revistă a
speculațiilor care se pot face pe 
marginea luntel din această 
..grupă" sînt la rîndul lor inte
resante. In primul rtnd pentru

SURPRIZĂ
LA WIMBLEDON !
Campionate Internationale do tenis ale Marii Britanii conti

nuă ■ pe terenurile de iarbă de la 
All England Club. în nroba individuală feminină au fost înregis
trate. în ,outimi“. cîteva rezul
tate neașteptate (fapt. devenit de-acum. firesc, nu-i așa ?). Ast
fel. Catarina Lindquist a scos-o 
din concurs De favorita numărul 6 Helens Sukova (6—4. 7—6)
iar Laura Golarsa — pe Jana 
Novotna (cap de serie nr. 10). locul 11 în clasamentul mondial 
Rosalyn Fairbank (învingătoare 
anterior asuora Gabrielei Sabatini) si Gretchen Maeers (asuora 
Pamelei Shriver) si-au continua 
șirul de victorii. întrecîndu-le de astă-dată. oe Mary-Jo Fer
nandez (nr 12. cu 6—4. 2—6 6—0) 
respectiv pp Jo-Ann Pauli (6—7 6—1. 6—0). Tntr-unul dintre me
ciurile ăsteotate cu mare interes. Steffi Graf a „spulbera t-o “ — 
6—0 6—1 — pe ..viitoarea stea a 
tenisului feminin*. iugoslava 
Monica Seles. Celelalte trei meciuri ale ..optimilor" s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
Martina Navratilova — Hana 
Mandiikova 6—3 6—2 î Chris E-
vert — Patty Fendick 6—2. 6—2; 
Arantxa Sanchez — Lori McNeil 
6—3. 2—6. 6—1.

Urjnărit cu mare Interes, americanul Michael Chans (campio
nul de la Roland Garros) a fost 
nevoit să se încline în fata lui Tim Mayotte (scor extrem de 
sever : 6—3 6—1. 6—3),. Jucător
înalt (1.90). cu serviciu puternic si ioc ofensiv la fileu, finalist 
anul trecut la J.O. Mayotte rea
lizează. astfel, a sasea calificare 
în sferturi la Wimbledon. din 
1981. în rest, să notăm că primii 
cinci capi de serie sînt încă în cursă, dintre aceștia Becker ne- Dierzînd nîcl un set : Ivan Lendl
— Peter Lundgren 1—6. 7—6. 6—2. 6—4 : Stefan Edberg — Amos 
Mansdorf 6—4. 6—3. 6^-2 : Boris 
Becker — Aaron Krieckstein6— 4. 6—4 7—5 : Mats Wilander
— Christo Van Rensbur?» 3—F
7— 5. 7—5. 6—3 : John McEnroe — 
John Fitzgerald 6—3. 0—6. 6—4. 
6—4. Ultimii doi calificați în.sferturi" sînt Paul Chamberlin 
(7—5 6—4. 7—6 cu Leif Shiras)
Si Dan Goldie (6—4. 6—4. 7—6 cu 
Slobodan Ziyojlnovîcî rezultat 
nesconfcat). (D.S.) 

campion de decatlon pentru 
suita de desene „Olympla". 
Premii șl mențiuni au mai 
primit fosta campioană olim
pică de săritură în Înălțime 
italianca Sara Simeoni. fot
balistul Juan Martinez „Pirri" 
de la Real Madrid, schiorul 
Alberto Tomba și alții.

SCURT • PE SCURT
POLO • In Turneul de la 

Varna, reprezentativa Iugoslavie! 
a întrecut cu scorul de 15—9 
(5—3. 5—2. 2—2. 3—2) formația
Poloniei. Iar selecționata Cehoslo
vaciei a dispus cu 12—10 (3—2,4—2 4—2. 1—4) de echipa Bulga
riei.

SĂRITURI • Proba masculină 
de platformă din cadrul concur
sului de la Stockholm a fost 
clstigată de Tu Junhui (R.P. 
Chineză), cu 570.90 p. In proba 
similară feminină pe primul loc 
s-a situat sportiva chineză Guan Xueqlng — 404.70 p. secundată de 
norvegiană Kamilla Gamme — 
335.40 O.

tenis • Turneul internațional 
de la Bad Voslau (Austria), rezervat foștilor campioni, a fost 
cîstigat de Jucătorul austriac Pe
ter Felgl. care a dispus în fi
nală cu 6—3 6—7. 6—3 de coechi
pierul său Hans Karry. în fi
nala probei de dublu. cuplul 
Felgl-Kary a învins cu 8—3, 6—1 
perechea Jan Kodes (Cehoslova
cia) — Aleksandr Metreveli 
(U.R.S.S.).

că. în această grupă componenta 
se poate schimba. în funcție de 
clasamentele din cele 7 grupe 
normale. Bunăoară, cele mai 
mari sanse de a părăsi varianta 
de a fi prezentă în acest clasa
ment pentru admiterea în turneul 
final al C.M. le are Suedia, ocu
panta. pentru moment, a locului 
2 tn grupa a 2-a. Argumente : 
nordicii mal au de jucat 3 par
tide. tn timn ce Anglia va mal susține doar două meciuri, din
tre care cel decisiv, cu... Suedia va avea loc oe pămînt scandinav. 
Revista italiană de specialitate 
.Guerin Soortivo" împarte astfel sansele celor două reprezen

tative de a ctstiga grupa a 2-a: 
Suedia — 55 la sută. Anglia 45 ia sută. Rămîne tn aceste con
diții. decisivă tntîlnJrea... Polo
nia — Anglia, cu gazdele fără 
nici o sansă oractică. iuctnd fără 
obligații, deci puttnd risca totul 
oentru o victorie de palmares oe

Fermitate------------------------------------------------
Mul ți s-au mirat observind progresul incontestabil al hand

balului spaniol din ultimii ani, pozițiile cucerite, deloc puține 
la număr, in ierarhia internațională. Și s-au întrebat care ar 
putea fi cauzele acestei afirmări, căreia i-au căzut multe „vic
time", echipe „cu firmă" suferind grele infi îngeri, considerate 
la început mari surprize. Multe amănunte in această privință 
nu se cunosc, lată, totuși, ce aflăm dintr-unul din ultimele 
numere ale revistei madrilene „AS“ : „francisco Mico și Ha- 
divoj Krivocapici (ultimul, bine cunoscut internațional iugoslav, 
adversar de multe ori al echipelor noastre, o valoare incontes
tabilă !) au fost suspendați, pentru abateri disciplinare în te
ren, pe timp de 18 și, respectiv, 12 luni !“ Ambii activează la C.B. 
Elche in prima divizie spaniolă. Care sînt abaterile în discuție ? 
Atitudine ireverențioasă față de arbitru și insulte la adresa ju
cătorilor adverși. Disciplina șî fermitatea cu care este, ea apă
rată se află, deci, la mare preț in handbalul spaniol. Cine are 
urechi ..
Explicafie -----------------------------------------------

Intr-un interviu recent, fostul campion american Stan Smith, 
actualmente antrenor, afirma că „...in tenis, mintea a devenit 
cel mai important factor al victoriei". Majoritatea comentato
rilor par a-i da dreptate, ideile lor convergind spre aceeași de
monstrație. Confirmări practice ? Victoriile Arantxei Sanchez și 
ale lui Michael Chang, la „internaționalele" Franței. Prospețimea 
psihică a acestor tineri de 17 ani, neuzați încă de responsabilitățile 
uriașe de a fi „numărul 1", le permite, intr-adevăr, nu numai 
să teziste mai bine la stressul de concurs, ci să gîndească mai 
corect și să rezolve mai rapid diferitele situații ivite pe teren. 
Psihologia pare de acord că aceasta este una dintre explicațiile 
coboririi vîrstei la care se pot obține mari performanțe, tn tenis, 
ș-, nu numai I
Nou-venit -------- ---------------------------------------

încă un membru al „clubului sub 10 secunde" este ameri
canul Leroy Burrell, bineînțeles performer de culoare, acesta 
cîștigînd recent Campionatele S.U.A. la „sută" în 9,94 s. Pre
cedat în ranckingul mondial doar de Johnson (suspect insă de 
doping, la vremea C.M. de la Roma), Lewis și Calvin Smith, 
noua stea a sprintului mondial demonstrează calități uluitoare, 
progresînd de la 10,Sl s în 1988 (I), la 9,94 s, acum. Și nu doar 
la „sută", pentru că la lungime „are" 8,37 m, iar la 200 in, a 
înregistrat 20,40 s. Se poartă, așadar, polivalența la cel mai 
înalt nivel, măcar la începutul carierei, pentru că, iată, Cari 
Lewis a renunțat la 200 de metri in vederea pregătirilor pentru 
J.O. de la Barcelona E din ce în ce mai greu (după tenis) și 
in atletism...

Rd. T.

•4

Diane Williams a fost, cîti- va ani. una din marile spe
ranțe ale sprintului american 
și destui au îndrăznit s-o compare, prin 1980. cu Wilma 
Rudolph ! Era pe atunci nu doar toarte tînâră (născută 
1961). ci si foarte dotată, an
trenorul el. Chuck Debus, a- 
nuntînd-o ea ..viitoarea cea 
mal rapidă femele din lume".

Deși vicecamploană a Statelor Unite în 1983 sl chiar 
campioană în 1987. oe 100 m 
Diane n-a confirmat așteptările. ea însăși expllclnd deu
năzi — într-un larg Interviu 
găzduit de ..Chicago Tribune" 
— cum și de ce. Pentru că 
s-a donat I S-o ascultăm : 
..Acceotînd să lucrez cu De
bus. am semnat un pact cu 
diavolul. M-am lăsat convinsă 
că nu voi ajunge niciodată 
în vîrful piramidei dacă nu 
voi lua anabolizante. Dlane 
zicea Debus, toate fetele iau. M-am suous sl. după o lună 
am simțit primele efecte. Că
pătasem mușchi. Un pic mai 
tîrzlu. vocea ml s-a trans
format sl am devenit o femeie mai nuternlcă decît 
multi bărbați”.

Astfel .ajutată". Williams 
a cucerit medalia de bronz a 
ediției Inaugurale a ..Mondia
lelor" de la Helsinki 1983. vl- 
sînd cu ochii deschiși — 
•de-acum totul părea posi

bil" — la podiumul olimpic 
de la Los Angeles. Numai că 
înaintea concursului de se
lecție pentru J.O. 1984. o în
tindere la coapsă l-a pertur
bat pregătirea. A apelat, ia
răși Ia sfatul Iul Debus, la hormoni sl a obtinut califica
rea mult dorită. Pentru cîteva zile însă. întrucît a fost de
pistată ..pozitivă" la controlul 
antidoping I Nu s-a făcut Ovidiu IOANIȚOAIA

care ar putea-o obține. In grupa a 4-a. echipa lui Beckenbauer 
mai are de Jucat două meciuri, 
ambele acasă, cu Finlanda sl cu 
Tara Galilor. ambele formații 
vizitatoare la fel fără sanse 
practice ca Polonia tn grupa a 
n-a.

De aici o concluzie la tndemîna 
oricărui statistician, cu repercu
siuni asupra ...primei grupe ! 
Pentru că admițtnd varianta — 
deloc dorită — a obținerii de 
către echipa României a unui singur punct din dubla întîlnlre 
cu reprezentativa Danemarcei, a 
ocupării deci a locului secund 
în .grupa a 8-a“ ne rămta des
tul de puține sanse de calificare 
pentru turneul final Italia — ’98. Un motiv în dîus. deci, ca posi
bilitatea obțineri! celor două puncte, neapărat trebuincioase 

cum ar fi fost normal, nici o discuție pe marginea vinovă
ției sale ci doar a fost îndepărtată discret — (termenul 
îl aparține) din Iotul pentru 
Olimpiadă. A căzut însă capul 
Iui Debus sancționat de fe
derația americană. Diane a continuat cu Pat Connoiy. 
antrenorul lui Evelyn Ash
ford. sl a renunțat la nnabo- 
llzante. ..Aveam însă, nota ea, de achitat o notă de plată. 
Nimic nu mal mergea ca mai 
înainte. Dopingul mă dezechi
librase. eram eu si. totuși 
eram alta ! L-am înlocuit ne Connolly cu John Smith 
(n.n. mentorul lui Steve Le
wis). dar degeaba Nu m-am 
putut califica oentru Seu! 
nici măcar la ștafetă. La se
lecția pentru 200 de metri am 
Ieșit ultima !“

tntelegînd cît a greșit. a hotărît să vorbească. ..Nu 
oentru a-i oune oe multi in 
Încurcătură declara ci pen
tru ca tinerii să afle. Acum că am ruot pactul cu diavo
lul sînt împăcată cu mine 
ba uneori îmi vine să dansez 
pe tavan de bucurie C-am 
fost ta stare. Dar nu sînt încă pe deplin eliberată si n» 
știu dacă voi putea da naș
tere vreodată unui copii nor
mal. Această temere mă a- 
oasă ral ucide".

Colaborînd în prezent cu Autrey Calloway, antrenorul 
care a descooerlt-o cîndva 
Diane Williams soeră încă la 
o medalie olimpică. Numai că 
la ora Barcelonei va avea 31 
de ani. adică multi, mai ales 
oentru o probă de sprint. 
Chiar recunoscute, greșelile 
se plătesc...

oentru ocuparea primului ioc tn 
grupă, să fie materializată do 
către jucătorii noștri.

Radu TIMOFTE
• In ..Cooa de America", luni 

seara s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Brazilia — Peru 0—9 (spre final peruanii au ju
cat ta 10 oameni, prin eliminarea 
portarului Purisaga pentru lovirea 
atacantului Renato) sl Columbia
— Venezuela 4—2 (1—0). Au în
scris : portarul Hlguita (din U m), Iguaran (2). De Avila, res
pectiv Maldonado (2).
• Meciuri de barai Dentru ră- 

mînerea (sau promovarea) în 
prima divizie spaniolă : Mallorca
— Espanol 2—0 (în tur 0—1) sl 
Betls Sevilla — Tenerife 1—0 (în 
tur 0—4). Ambele echipe dia 
eșalonul secund au promovat în 
urma acestor întâlniri directe.


