
ZIAR AL

SA I A
proletari din toate țările, unlti-vă 1

D E ț ' “
î C T U O ș J W|

CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XLV - Nr 12 296 | 4 PAGINI - 50 BAN» | Vineri 7 iulie 1989 |

Peste o lună, la Timișoara, „europenele41 de baschet (cadete)

EXAMEN PENTRU COMPETITOARE, DAR Șl PENTRU GAZDE
• Sala sporturilor Olimpia îmbrăcă o „haină" nouă
• Vor fi folosite panouri de concepție românească
• Măsuri pentru asigurarea celor mai bune condiții

de concurs • Un program recreativ atrăgător

„CUPA U.G.S.R." IA DINA - UN UllilABIl 
«STIVAI AL SPOHTUIUI NOSTRU NATIONAL 
Combinatul Poligrafic București a cucerit trofeul

Este binecunoscută ospitalita 
tea bănățenilor. capacitatea lor 
de i organiza mari întreceri 
sportive internaționale. Cupa 
Davis, Campionatele Mondiale 
de șab pentru copii. Campiona
tul Mondial Universitar de 
handbal masculin, iată doar 
trei dintre competițiile de ta
lie mondială desfășurate în ul
timii ani, la Timișoara. în 
condiții ireproșabile (aprecie
rea a fost făcută, la timpul res
pectiv, în primul rînd de oas
peți). Adăugind oă Timișoara 
aste «1 un oentru cu tradiție si

„Ring București* 4, ediția I

SEMIFINALELE DE AZI ANUNȚĂ PARTIDE DE MARE ATRACȚIE
Chiar de la prima ediție, 

„Ring București" se anunță o 
competiție de interes pentru 
iubitorii boxului din Capita
lă. Mărturie stă numărul mare 
al spectatorilor, care, încă de 
la cea dintâi reuniune a între
cerii, au înconjurat ringul in
stalat pe arena de handbal 
din Complexul sportiv Dina
mo. Și, pentru' ca satisfacția să 
fie deplină, remarcăm faptul 
că, pînă acum, prestațiile ar
bitrilor judecători au fost fără 
greșeală, ceea ce contribuie din 
plin la calitatea spectacolului.

Așa au stat lucrurile și joi 
seara, cînd evoluțiile pugî- 
liștilor au fost răsplătite cu 
numeroase aplauze. Chiar în 
meciul inaugural am reținut, 
din nou, eficacitatea tânăru
lui Marian Leondraliu (Olim
pia București). „Pana" antre
norului Gh. Potea a manifes
tat aceleași calități de „pun- 
cheur", remarcate și cu alte 
prilejuri și, după ce l-a trimis 
la podea, ’ în rundurile doi și 
trei, pe Eugen Rotaru (Auto
buzul), arbitrul de ring C. 
Gherasim a dictat victoria prin 
abandon a sportivului de la 
Olimpia. Tot la această cate
gorie, Nlcotae 
ria), care . .
urmă anunța o frumoasă ca
rieră C ___ “
mult mai greu 
ta in feța iui Ștefiui Car» (Tim
puri Noi), care l-a pus multe 
probleme pe tot parcursul me
ciului. Ia aceeași situație s-a 
aflat șl celălalt elev al Iul

Iancu (Victo- 
<ra puțini an( în

do cocoș", a eîștlgat 
decît se aștep-

START IN „CONCURSUL PRIETENIA"
LA CANOTAJ, JUNIOARE Șl JUNIORI
Astăzi șl mîtne baza nautică 

de pe lacul Dorobanț din a- 
propierea lașului va fi gazda 
„Concurstdui Prietenia" la ca
notaj, junioare, competiție care 
reunește sportive din: Bulgaria. 
Cehotiovacia. R.P.D. Coreeană, 
Duba, R.D. Germană, Polonia, 
U.R.S.S. și România. întrecerea 
oonstlbule un excelent prilej de 
afirmare a tinerei generații din 
sportul viatelor șl ramelor. în 
concurs fiind înscrise canotoare 
reprezentând țări cu un bogat 
palmares internațional. Din lo
tul nostru, Nadia Lung (sim
plu) șl Iulian» Igreț. Lenuța 
Doroftei (2 rame) se numără 
printre pretendentele la locuri 
fruntașe, dar și celelalte com
ponente ale reprezentativei vor 
depune, sîntem siguri, eforturi 

valoare în baschetul românesc, 
avem explicația acordării aces
tui municipiu organizare» Cam
pionatului European de cadete 
(Junioare II). a doua competiție 
continentală de baschet desfă
șurată vreodată în tara noastră, 
după „europenele" de senioare 
disputate în toamna anului 
1988, la Cluj-Napoca si Sibiu.

In mod firesc, gazdele — și în 
primul rînd Consiliul Județean 
pentru Educație Fizică si Sport 
— se preocupă intens pentru ea 
cele 12 participante să aibă ia 
dispoziție cele mai birne con

Șt. Băiatu de la Victoria, Cos- 
tin Stancu. Fostul campion a 
obținut victoria, după multă 
risipă de energie, în fața lui 
Ion Zaharia (Muscelul).

Și „ușorii" au oferit cîteva 
partide aprig disputate, prin
tre acestea cea dintre Vasite 
Grad (A.B.M.) și Mitică Vă
duva (CAM. Drobeta Tr. Se
verin) s-a evidențiat prin com
bativitatea ambilor sportivi și 
doar o directă de dreapta pla
sate de Grad în ultima repri
ză, care a făcut ca severi-

Paul IOVAN

fffontintiarș în pag. Z-3)

pentru obținerea unor rezultate 
bune,

★
Ia aceleași zile, dar la Pic 

ren (Bulgaria), oanotoril juni
ori îșl vor disputași el întâie, 
tatea tot în cadrul „Concursu
lui Prietenia" La întreceri șl-au 
anunțat participarea concureațl 
din Cehoslovacia. R.P.D. Co
reeană, Cuba, R. D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S. si Bulgaria. Din lotul 
român echipajele de 2+1 (Ale
xandru Bade», Viorel Talpa» + 
Gheorghe Dinișel) și 4+1 (Eu
gen Necolau. Claudiu Marin, A- 
lexandru Chivaru, Tănase Piu- 
tilie + Saulică Cuzmanovid) se 
numără printre pretendentele ta 
o clasare fruntașă. 

diții, dîndu-li-se, în felul acesta, 
posibilitatea de a-și valorifica 
in totalitate potențialul tehnic 
și fizic.

Să amintim. însă, participan
tele șl locurile ocupate la edi
ția precedentă: 1. U.R.S.S., a. 
Cehoslovacia, 3. Iugoslavia. 5. 
România, 8. Franță, 1, Italia, 
9. Spania, 10. Ungaria, 11. R.F. 
Germania, 12. Polonia, Grecia 
Si Olanda (promovate anul. a- 
oesta). Echipele Bulgariei și 
Finlandei, în 1987 ocupante ale 
locurilor 4 șl respectiv 8, n-au 
depășit turneele de calificare.

SA revenim la ediția a 8-a. a 
cărei gazdă va fi. între 5 și 12 
august, sala. Olimpia din orașul 
de pe malul Begăi. Interidcu- 
toaro este fosta internațională 
la baschet Rodie*  Armion, a-

Dwnitfu STANCULESCU
(Oonttasarș In pag î-3)

Marian Leondraliu (Olimpia) a 
plasat o directă de dreapta șl 
va ciștiga prin abandon in fata 

lui Eugen Rotaru
Foto : Eduard ENEA

Adnotări la Divizia A de popice (masculin)

DIFERENȚA DE
Turneul final pentru desem- 

narea campioanei masculine la 
popice a opus ne câștigătoarele 
odor două serii prelimniarii, 
sportivii de la Aurul Baia Ma
ro cuoerind pentru a 10-a oa
ră titlul pus în joc. Și de da
ta aceasta Stelian Boari ti și 
colegii săi nu au lăsat nici o 
șansă adversarilor. î>nvingîndu-i

Popicarii de la Aurul Baia Mare la câteva mirate după ce au 
îmbrăcat tricourile decampioni Foto ; Manea GRIGORE — Iași

Ajunsă a la 19-a ediție, 
„Cupa. U.G.S.R." la oină s-a 
constituit și în acest an în- 
tr-un veritabil festival al 
sportului nretru național. Des
fășurate pe trei terenuri ame
najate în incinta Complexului 
sportiv Mihcovul din Focșani, 
Întrecerile finale au reunit ce
le mai bune echipe sindicale, 
care au furnizat partide spec
taculoase. Coafirmîndu-și va
loarea, C.P, București, dețină
toarea „Cupei României*',  s-a 
impus în toate meciurile, cu
cerind din nou trofeul pus tn 
joc. Tipografii bucureșteni au 
întrecut în taumeul final pe 
Laminorul Roman, o altă e- 
clitpă nelipsită, în ultimii 
ani, din finalele pe țară, cu 
24—13, iar I.P.A. Sibiu a dis
pus de Metalul Tîrgoviște cu 
13—0.

CLASAMENTUL FINAL : 1. 
C.P. București & p, 2. Lami

Pentru creșterei ciwetitMtătil jocurilor sportive

POTENȚIALUL TINEREI GENERAJU 

DE TENISMANI

TREBUIE VALORIFICAT CU GRIJĂ

numai în 
Sînt sau 

acestea ? 
apare fi- 

că sînt 
vîrsta 
dele- 

noastre în contextul :

Rîndurile de față au avut 
ca punct de plecare rezultatele 
obținute de juniorii noștri la 
concursul internațional de se
niori (a se reține !) de la Zi- 

nowitz (R.D. Germană): locul 1 
— Irina Spîrlea (13 ani, ea de
venind prima jucătoare româ
nă care-și înscrie numele a- 
lături de alte 29 de învingătoa
re ale acestui concurs de tra
diție din țările socialiste, a că
rui primă edție a avut loc în 
1959), locul 2 — Marian Onilă 
(18 ani), locul 3 — Cătălina 
Cristea (14 ani), precum și un 
sfert de finală realizat de An
dreea Vane (16 ani), 
probele individuale, 
nu buna rezultatele 
este o întrebare ce 
rească. Considerăm 
bune, avînd în vedere 
scăzută a componenților 
gației __ _________________
turneul a însemnat o etapă de 
pregătire pentru apropiatele 
Campionate Europene ; la în
treceri au fost prezsnți (cu alte 
două excepții: U.R.S.S. șl Un
garia — la feminin) numai se
nioare $1 seniori din șapte țări 
(Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba. 
R.D.G., Polonia, U.R.S.S. și 
Ungaria).

VALOARE INTRE ECHIPELE FINALISTE
categoric în dubla manșă de .a 
Ploiești și laș».

Pornind de la această dife
rență accentuată, ne-am pus în
trebarea de ce fruntașele seriei 
Nord sînt mai competitive decît 
ode din 9eria Sud? Am căutat 
răspunsul în productivitatea si 
constanța jucătorilor din me
ciurile de divizie, în cele două 

norul Roman 7 p, 3. I.P.A, 
Sibiu 5 p, 4. Metalul Tîrgo
viște 3 p. Pentru locurile ur. 
mătoare s-au întâlnit Meta
lurgistul Sadu cu Agremin 
Focșani (12—4) și Dacia Pi- 
teștt ou Utilaj Alba Iulia (9— 
0), clasate în această ordine.

Organizatorii competiției 
(secția cultusral-sportivă a 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
în colaborare cu federația de 
resort, Consiliul județean sin
dical șl C.J.E.F.S. Vrancea) au 
acordat diverse premii, oiniș. 
tilor de Ia Agremin Focșani a- 
tribuindu-li-se placheta pen. 
teu cea mai tânără echipă. 
Radu Jerlăianu (C.P.B.) a fost 
declarat eel mai tehnic jucă
tor, iar Aurel Burtică (C.P.B.) 
și Mitul Gherghel (Lamino
rul) au primit diplomele pen
tru cel mai în vîrstă și, res
pectiv, cel mal tânăr sportiv.

La acest rezultat „de ultimă 
oră" se adaugă și reușitele cî- 
torva componențl ai lotului 
nostru de seniori la circuitul 
din Bulgaria (ntincheiat pînă 
la apariția acestor rînduri), cu 
cinci români calificați în „Mas
ters" (cei mai buni 24 din trei 
concursuri), între care și tî- 
nărul Dinu Pescariu (doar 13 
ani).

Pentru Cei care trăiesc în „lu 
mea“ tenisului, rezultatele a- 
cestea nu sînt surprinzătoare, 
și nici întâmplătoare, ci firești, 
Pentru că juniorii noștri au mai 
obținut în acest an, la diferite 
confruntări rezervate catego
riilor lor de vîrstă, locuri pe 
podium. Dintre acestea, amin
tim locurile 1 ale Ruxandrci 
Dragomir (U.R.S.S. : Soci și 
Tașkent) și Dinu Pcscariu 
(Bulgaria plus locul 3 la Taș
kent), nume cărora li s« adau
gă Loredana Bujor (locul 2 în 
Cehoslovacia și 3 în Italia), 
Isabela Martin (2 în U.R.S.S., 
La Tașkent), Andrei Pavel (3 — 
Bulgaria), ca și, la aceleași în-

Doino STANESCU

(Conilnuara tn oao t—S)

etape ale „Cupei Federației**,  
am revăzut foile de concura 
ale unor witâlniri intemaționa. 
Ie — în fine am consultat pe 
mai muia specialiști și am a- 
țuns la următoarea concluzie 1 
în seria Nord se muncește mal 
mull șl cu o mai mare serio
zitate. Totul pornește de la an- 
trenocil, instructori! și sporti
vii acestor echipe. Munca lor 
se întinde pe o arie muiit mai 
mare decît strictul program de 
la sală. După sute de bile lan
sate zilnic în care se urmăreș
te perfecționarea tehnicii, se 
nune accentul, în aceeași măsu
ră. pe formarea unor jucători 
de nădejde. Educația acestora 
— tradusă prin respectarea 
programului de pregătire, a- 
doptarea unui limbaj civilizat 
în relațiile cu adversarii, arbi
trii șl oficialii — este urmărită 
zilnic, iar orice manifestare 
nesportivă este sancționată ca 
atare. Această ambianță propi- 
oe performanței am desprins-o 
din discuția avută cu F. Po
pescu. președintele Colegiuiluî 
central de arbitri si un bun

Troian IOANIȚESCU
Ion PANA

(Continuata In pag 2-3>



MINERII DIN CAVNIC Șl PASIUNEA LOR SPORTIVII DE LA STEAUA AU DOMINAT
PENTRU SPORT ÎNTRECERILE CĂLĂREȚILOR JUNIORI

• ORĂȘELUL MINERILOR. 
CAVNIC, din județul Maramu
reș, de un pitoresc deosebit, 
ștrăjuit de lanțul muntos Gu- 
Ui, înconjurat de o bogată ve
getație cu păduri de brad și 
foioase, se întinde pe o lungi
me de 7 kilometri, de-a lungul 
unei văi. despărțită de o șosea 
asfaltată și pirita cu apele sale 
limpezi. • ÎN ACEST colț 
frumos de țară este situată una 
din principalele salbe de mine, 
Cu bogățiile sale neferoase a- 
duse la suprafață de sute. S' 
sute de ani. • MINA Cavnica 
fost prima unitate de acest fel 
din țară, care, în 1983, a deve
nit „Erou al Muncii Socialis
te". Brigăzile, echipele, for
mațiile au făcut din acest ti
tlu o tradiție, fiind mereu 
fruntașe, dînd tării minereuri 
peste pian. • PE LINGĂ în
semnatele succese in muncă, 
este de remarcat că, în timpul 
lor liber minerii sînt prezenți 
pe terenurile de. sport. Aso
ciația sportivă Minerul Cav- 
nic are trei secții de perfor
manță : popice băieți (in cam
pionatul județean), handbal 
masculin (in Divizia B), și 
fotbal. • SPORTUL DE MASĂ 
cunoaște de asemenea o activi
tate intensă. Au fost organiza
te șapte ediții ale „Cupei Mi
nerului", la fotbal, handbal și 
popice.
.Minerul"

Liceul industrial 
„XVI UDUL LIX a ocupat locul 3 
la concursul de săniuș care 
s-a desfășurat la Vatra Bor
nei. Ap loc întreceri la hand
bal fete în campionatul jude
țean. în colaborare cu coope
rația locală. Minerii sînt și

mari amatori de drumeții, 
în sezonul „alb" participă 
concursuri 
și schi.
desfășurare a 
ve au fost 
foarte bune.
s-a construit_
inaugurat în anul 1984 (recent 
s-a făcut regazonarea iui, ui
mind â fl redeschis în preaj
ma „Zilei Minerului"). Statao- 
nul are tribune cu 2500 locuri, 
complex de recuperare, saună, 
vestiare. Un teren de fotbal 
frumos, realizat și la Copalnic 
Mănăștur, unde în ultima pe
rioadă 
Aici se 
1987, a 
lucrări 
muire, 
nitare).

S€_
de handbal, iar în zona centra
lă a localității se află arena 
de popice cu două piste. • NU 
PUTEM ÎNCHEIA aceste rin. 
duri, fără a sublinia că aproa
pe toți cei 3 000 de mineri sînt 
membrii susținători ai spor
tului, că un sprijin deosebit a- 
cordă inginerul șef al minei, 
Vasile Ciiilavu, secretarul or- 
ganizației P.C.R.. Mircca Tudo- 
ran, președintele sindicatului, 
Ioan Marc, președintele aso
ciației sportive, Mihai Palcău, 
șeful secției fotbal, Alexandru 
Katona, de asemenea Gheor- 
ghe Drăgan. secretarul aso
ciației, și Dinu Marc, inimosul 
îngrijitor al bazei sportive din 
Copalnic Mănăștur.

Nicolae TOKACEK

iar 
. - Ia ad-hoc de săniuș 

• PENTRU BUNA 
activității sporti- 
asigurate condiții 

Fotbaliștilor li 
un nou teren.

a jucat divizionara B. 
afla un teren care, din 
fost supus unor ample 
de amenajări (împrej- 

vestiare, instalații sa- 
La intrarea în locali- 

află un teren bituminat

în program au figurai probe

UN S
NEO

de obstacole și dresaj
Pe agenda 

lă a sabului, 
în ultimele

PENTRU CREȘTEREA
(Urmare din pag. 1)

sau
de

treceri, poziții de finaliști 
semifinaliști în probele 
dublu.

Sigur că orice analiză înce
pe „de sus", adică de la eșalo
nul superior, cel reprezentat 
de seniori. Aici, nici în acest 
an, echipa noastră de Cupa 
Davis nu a reușit vreo perfor
manță. pierzind (conform calcu
lului hirtiei) meciul cu Elveția, 
cu 1 la 4. Judecat mai în amă
nunt, rezultatul poate fi și alt
fel văzut. Un raport de 109 la 
88 de ghemuri pierdute / cîș- 
tigate — ceea ce, să recunoaș
tem, denotă scoruri, per an
samblu, strir.se —, cite un set 
cîștigat de George Cosac și de 
Adrian Marcu .numărului 9" la 
ora aceea Jakob Hlasek, „du
blul" adjudecat în fata reduta
bililor Taroczi — Hlasek, cele 
14 ore și 20 de minute de joc

La baza hipică din Manga
lia, în prezența unui numeros 
public format dintre turiștii 
ailați în aceste zile pe înso
ritul Litoral, s-au desfășurat 
întrecerile celei de-a doua eta
pe a Campionatului Național 
de călărie (dresaj și obstacole) 
pentru juniori și fete la care 
au luat parte peste 100 de 
concurenți de la Steaua, „Dra- 
goș Vodă" — Roman, Dinamo, 
„Venus" — Mangalia, „Agri
cola" — Tg. Mureș, C.S.M. 
Lugoj, „Izvorul" — M. Ciuc. 
„Voința" Tg. Neamț, „Agrico
la" P. Neamț, C.S.M. Sibiu 
C.S.M. Metalul Rădăuți, C.S.M. 
Iași ș.a. Programul a cuprins 
probe de obstacole și dresaj 
și întreceri pentru „Cupa sti
lului", care se acordă, pe bază 
de note, călărețului cu cea mai 
bună pregătire tehnică indi
viduală.

REZULTATE : dresaj — 1. 
Cristina Călin (Steaua) cu Re
sort 536 p, 2. A. Alexandrescu 
(Steaua) cu Sorg 510 p, 3. V. 
Velea (Dinamo) cu Șusta 489 
p, 4. Ramona Polivanov (Stea
ua) cu Olț 481 p, 5. C. Boțoc 
(Pragoș Vodă) 479 p, 6. Daniel 
Ruși (Drago? Vodă) 475 p ; 
obstacole — juniori — 1. Sil
viu Mihai (Steaua) cu Liniștea 
0 p (33,45 s), 2. Răzvan Bozan 
(C.S.M. Sibiu) cu Radiana 0 p 
(34,67 s) — d.b. 2, 3. Valentin 
Velea (Dinamo) cu Șusta 4 p.

COMPETITIVITĂȚII JOCURILOR SPORTIVE
in cele cinci meciuri și, nu 
în ultimul rînd, aprecierile din 
ziarul „Sport Zfîrich", din 
care redăm doar un singur ti
tlu ; „Bine că nu s-au dat no
te : ai noștri nu ar fi promo
vat !". Dar, desigur, rezultatul 
final contează...

Totuși, aceasta nu poate a- 
nula și nici nu trebuie să um
brească în vreun fel munca și 
reușitele eșalonului nostru ju
venil (fete și băieți), pentru 
că ar anula însăși dorința lor 
de afirmare, cu elanul tineresc 
și tot ce implică aceasta. Și nu 
trebuie. întrucît, în ultimii ani, 
atenția federației de specialita
te și implicit a antrenorilor s-a 
îndreptat în mai mare măsură 
tocmai într-aici, pentru a pre
găti șj a avea gata de lansat 
„valul tînăr". Rezultatele a- 
cestuia reflectă pe deplin po- 
tențîalul bun al tenisului ro
mânesc în, momentul de față» 
iar faptul că tinerii noștri te-

nismaai s-au numărat printre 
protagoniști oriunde ' au 
prezenți 
bucure.

Avem 
de tenis 
care pot face ca tenisul româ
nesc să „renască" pe plan in
ternațional. Ei au datoria să 
demonstreze că este așa la a- 
cest atît de important test al 
apropiatelor Campionate Eu
ropene, și mai important — 
dacă nu cel mai important — 
este că, avem mai mulți spor
tivi cu o bună pregătire teh- 
nico-tactică la aceeași catego
rie de vîrstă. Ceea ce nu face 
decît să întărească rivalitatea
— în sensul bun al cuvîntului
— dezvoltîndu-se astfel spiri
tul emulativ și, implicit, o 
schimbare în bine a nivelului 
calitativ al jocului. Ceea ce 
înseamnă, în ultimă instanță, 
progres.

fost 
nu poate docil să

jucătoare și jucători 
tineri foarte buni,

4. Izabela Nădășan (Agricola 
Tg. Mureș) cu Alegro 12 p — 
d.b. 1, 5. Istvan Miklosj (A- 
gricola Tg. Mureș) 3 p, 6. V. 
Velea cu Șarlatan 4 p ; fete —
1. Cristina Ciocan 
biu) cu Radiana 0
2. Mariana Moisei 
Liniștea 4 p (37,20
3. Mariana Moisei

Mariana Moisei cu Le- 
4 p, 5. Ioana David (Di- 
cu Schema 4 p, 6. Gio- 
Pînzaru (C.S.M. Iași) cu

(C.S.M. Si- 
p (36,08 s), 
(Steaua) cu 
s) — d.b., 

cu Decor 4
p, 4.
genda
namo)
conda
Iezer 4 p ; echipe — 1. Steaua 
(Lavlnia Radovici
da, Silviu Mihai cu Liniștea, 
Cristina Călin cu Decar) 8 p, 
2. Dinamo 9 1/4 p, 3. Agricola 
Tg. Mureș I 9 1/2 p, 4. C.S.M. 
Sibiu 12 - - -

cu Lxgen-

p, 5. Voința Tg. 
Neamț 16 P. 6- Agricola P. Neamț 19 p ; „Cupa stilului" — 
1. Antal Szabo (Izvorul) cu 
Știe Toț 5,57, 2. luliu Zarag 
(Dinamo) cu Perugia 5,50, 3—4. 
Ionol Moroșan (C.S.M. Meta
lul) cu Buian și Alexandrina 
Olairu (Drago.» Vodă) cu Țin
ea 5,45, 5. Alexandrina Olaru 
eu Șimtau 5,42, 8. Mugurel Ar- 
toni (Agricola P. Neamț)- cu 
Șeic 5,32.

SELECȚIE LA ȘAH
Duminică, 9 iulie 1989, orele 

9,30, va avea loc la Șah Club 
I.T.B, — str. Lipscani nr. 21 
(tel. 13 76 35) — un simultan 
de selecție pentru tineri jucă
tori do toate categoriile sus
ținut de maestrul F.I.D.E. E- 
manuel Rcicher.

intemaiiona- 
foarte bogată 
săptămini, a 

ij figurat și un eveniment ie- 
;» șit din comun, 
i J lingă ~ 
J ■ mondial 
■ J susținut 
] ■ multan" . _ 
ij pă olimpică a Franței. U- 
!ț nul contra șase ! Rezulta- 
Itul, nu mai puțin insolit, 

după 3 partide cîștîgate (la 
Renet, Kouatly și Sharif) 
și tot atitea remize 
Miralles Haik, Koch) : 
— 1,5 pentru Kasparov.

De fapt, nu poate 
vorba despre o reală sur
priză. Simultanul de la 

> Evry era o revanșă pentru 
Iun meci la 5 mese, susți

nut tot acolo în decembrie 
și cîștigat cu 3, 5—1, 5. A- 
tîta doar că șahistta sovie
tic și-a majorat acum cota 
victoriei, demonstrîndu-și 

1 ■ și mai convingător clasa 
!• sa exoepționtaă.
] ■ Partida transcrisă mai 
1! jos arc și ea antecedente 
!■ deosebite, anta trecut M. 
]! Sharif fiind singurul echi- 
!; pier francez care reușea 
;■ un punct de onoare în fața 
' J campionului lumii. De data 
S aceasta, însă : G. Kaspa- 

rov _ M. Sharif (Evry, 
;• 1989) l.c4 e6 2.Cc3 Nb4 3.
i! Cf3 Cf6 4.g3 d5 5.a3 Ne7 

“■ G.Ng2 0—0 7.dl d:c4 8.Ce5 
i! c5 9.d:c5 Dc7 lO.Cicl D:c5 
> H.D63 Cc6 12.Ne3 Cd4
i! 13.N:d4D:d4 14.0—0 Tb8 15.
Tfdl Dc5 16.Tacl Td8 17.Cc! 
C:e4 lS.N:el Tril + l"""” 

De7 2O.bt Dd7 21.DC2 
22.Ca5 Nd8 23.Tdl 
24.Dd3 Nc7 25.h4 e5
> g:h5 27.N:h7-l- Rg7 28.NÎ5 
'! R1'6 29.N:c8 N :a> 30.Tcl Nb6

i- viuwrie
•! și mai
? sa exa

» >

La Evry, 
campionulParis,

Gări Kasparov a 
un meci „în si- 
cu întreaga echi-

(cu
4,5

fi

19.D:dl
I g6

De7
26.hă

31.e3
33,Rg2.

a b c

33.„114 
35,T:c8 h3 
37,Tcl f6 
Aparent, 
greier put 
mult de la 
începe cu 
cîteva mut;

în selecți 
absență no 
lipsit Joc! 
pionul mor 
despre care 
brica trecu 
poziția pro: 
Lautier — 
Te2, h4, N< 
f5, g4 ; R£ 
Pa7, b5, c4 
zăm că, îni 
străpun' -e 
51.T117 1
probleme : 
(amenință 
țări) 52..,N 
(53...Rh6 54
54. Rea Rh6
55. Rd7 Rhfi 
înțeles, ace 
țări n-au i 
pe tablă, < 
de prevăzu 
parteneri.

EUROPENELE" DE ,BASCHET (CA
(Urmare din pag. 1)

cum secretar al C.J.E.F.S. 
componentă a comisiei d« 
ganizare a Campionatului Eu
ropean.

■— Vă rugăm să începeți eu... 
gazda propriu-zisă. sala Olim
pia...

— Este și firesc să fie 
mul subiect, deoarece de 
rea sălii depinde in mare 
sură succesul întrecerilor, 
cum sc vopsește podeaua

St 
Ol-

compus <lin șapte becuri care 
sc aprind pe rlud, al șaptelea 
fiind roșu; se pun Ia punct 
vestiarele și grupul sanitar. în

Ia punct

c4-

.» BOX. „ MULTI SPECTATORI la galele'
Y tinerei competiții nugllistice „Ring Bucu- 
X rești". desfășurată ne terenul de handbal 
X din Parcul sportiv Dinamo din Capitală. 
£ Prezenta spectatorilor. atit Ia București,
Y cit si în alte numeroase localități, dove- 
A dește că sportul cu mănuși este mult to
ft drăgit în tara hdăstră. O dovadă în plus
Y in acest sens a constituit-o si fantul că
Y miercuri, în timpul celei de a doua reu-
Y niuni. nori grei au eoborît amenințător
Y deasupra arenei, înccpînă să cadă si nri-
Y mele picături de ploaie. Dar nimeni nu
Y „ a ,dacis să-sl părăsească locul din tri-
Y buna! Necesitatea organizării"a cît mai
Y multor asemenea gale sc dcsDrinde de laY sine. (M. ut).

nor redutabili seniori. Menționăm că pri
mul pilot. In vlrstă de numai 16 ani. a do- 
btndit diploma de cel mai tînăr alergător.
• IN POFIDA lanțului că au suferit cele 
mal multe defecțiuni mecanice, reprezen
tanții secției I.P.A. Sibiu ar fi ocupat, dacă 
6-ar II alcătuit un clasament pe eebipe, 
primul loc cu 75 n. principalul realizator 
fiind Sorin Ghibtt. care a totalizat .25 p.
• EVOLUÎND pe motociclete de antrena
ment. multi dintre favoriti au fost nevoați 
să se oprească tocmai cînd... Ie era lumea 
mai dragă. înregistrîndu-se astfel un ade
vărat record de abandonuri In cele două 
zile do concurs : Îl ! Cele mal multe aban
donuri suferite în ultimă reuniune au fost 
înscrise în contul valorosului pilot din Si-

J CĂLĂRIE. • „o BAZA MODEL poate fi 
f considerată cea de la Mangalia" — ne spu- 
£ nea secretarul federației, Sorin Soveja, re- 
jf marcind condițiile deosebite de care s-au 
£ bucurat partlcipanlli J'a cea de a doua e- 
£ tapă a Campionatului National al juniorl- 
X. lor. „Cum model au fost si gazdele din
> punct dt vedere al ospitalității" a tlnut să 
£ adauge interlocutorul nostru. Felicitări ! * 
£ APROPO de Herghelia de la Mangalia (di- 
K rector ing. Ion Cirje), să mai adăugăm că 
£ in zilele campionatului s-au marcat si șase 
£ decenii de la înființarea acestei unitătl cu 
< u.i renume si peste hotare, frumoasa popu-
> larizare făcută acestui eveniment, bucurîn- 
£ du-i ne toți prietenii acestui sport. * O 
*. NOTA BUNA pentru prestațiile tinerilor că

lăreți de la cîteva asociații mici, care cau
tă să-și croiască un drum cit mai sigur In 
performantă. Ne referim la ..Dragos Vodă" 
Roman (antrenor. Vasile Olaru), Agricola 
Tg. Mureș (antrenor. Mircea Chirvăsuță), 
Izvorul M. Ciut: (antrcnoarc. Melinda Szt- 
iav) Șl c.S.M. Metalul Rădăuți (antrenor. 
Glieorghe Rusu). * o INIȚIATIVA care, 
sperăm, va da roade în ceea cc nrlvește 
ridicarea nivelului tehnic al călăreților este.. 
„Cucă Stilului", un trofeu pe carc-J apre
ciem stimulativ din toate bunetele de vo-

IEM. !•’.).

MOTO. „cupa DANUBIU" la dirt- 
wack. desfășurată la sfîrsitul săntămînil 
trecute pe pista Stadionului Municipal din 
Brăila, a constituit un bun Drliei de afir
mare. a unor juniori. Fftnieă Popa — 7 p.. 
Marian Ganca (ambii de la C.S. Brăila) — 
3 a. Petru Giurgiu (I.P.A. Sibiu) — 3 P 
obthnînd puncte prețioase în compania u-

POST-SCRIPTUM
biu. Marius Soaită, ceea ce l-a coborii ne 
locul 6. în final. (TB. IJ.

PENTATLON MODERN. a este un v 
DEVAR acceptat cu resemnar e de peniatlo- 
niști, acela că disputele lor, deseori deosebit 
de spectaculoase, sînt prea puțin urmărite de 
public. Tocmai de aceea nu ne-a fost deloc 
greu să sesizăm ia recent disputatele Cam
pionate Internaționale ale României, pre
zenta constantă a unul spectator la toate 
probele șl în toate zilele de întreceri 1 Va 
spectator care era, de fapt. o... spectatoare. 
Si nu ne-a fost, totodată, greu- să obser
văm că preferințele sale se îndreptau spre 
Cornel Isac. S-a bucurat cu toată ființa sa 
pentru locul 2 ocupat de acesta în pro
bele de scrimă șl înot apoi pentru pozi
ția dș lider al concursului dună disputarea 
ă două probe : am vfizut-o îngrijorată îna
intea tirului- (știa .dinsa ceva...), dar i-a 

revenit zîmbetul pe față la încheierea cro
sului. in care Comei s-â dovedit cel mai 
bun. Am zărit-o apoi acopc.rindu-șl fata cu 
palmele la primul obstacol doborît la că
lărie {din păcate, au fost două...), pentru 
ca In cele din urmă să se mulțumească cu 
locul I pe echipe si cu poziția a treia în 
clasamentul general ocupată de favoritul 
său. Fidela și pasionata spectatoare nu era 
alta decît Mariana Tomluc. mama tînăru- 
lul șl talentatului pentatkmist Cornel Isac.

pri- 
sta» 
mă- 

A-
....... „„ - --------- , „V® 
care vor fi trasate doar liniile, 
semicercurile și cercurile mar
cajului specific baschetului; se 
verifică instalația electronică de 
cronometraj; se testează un 
aparat original de înregistrare a 
greșelilor personale de echipă,

Parafrazîr.d o ■ binecunoscută expresie, am Y 
spune că numai mamă de sportiv fruntaș- Y 
să nu fii 1 (C. M). Y

RUGBY. e la RECENTA SAPIAMtNA Y 
a rugby ului pentru copii organizată in A 
Capitală, o prezentă Inedită, e.oa a jfucăto- y 
rilor de la Callatis Mangalia (antrenori.-!. X 

..Mlrea Si M. Alexandru). în nofida faptului X 
că acest sport constituie o... cenușăreasă Y 
în orașul respectiv, pregătirea pasionați? Y 
lor sportului cu balonul oval .făcîndu-se A 
la Albești, comună situată lă 3 km . de A 
Mangalia... • DOAR DOI ARBITRI au Y 
răspuns „prezent" — zi de z! — la această Y 
competiție n speranțelor, care a reunit 600 X 
de minijucâtori. Victor Marinescu Si Gheor- o 
ghe Anton. Cam puțin față de numărul de Y 
cavaleri ai fluierului citi oficiază în Bucu- X 
rești șl locuiesc în Capitală • ORGANIZA- A 
TORII au avut cuvinte de laudă la adresa v 
celor ce au fost gazda micilor rugbyști so- Y 
sitl din diverse orașe ale tării, liceele In- X 
dustriale nr. 12. „Aurel Vlaicu" Și A 
I.R.E.M.o.A.s. Le adresăm sl noi. pe a- Y 
ceasta cale, felicitările de rigoare ! • O X 
REPLICA a „Săptămînii rugbyului pentru X 
copii" aparține A.S. Tractorul Brașov, care 
organizează o acțiune aproape 
orașul de sub Tîmpa. în zilele 
iulie. Mult succes ! (T. St.).

TENIS. • cu siguranța

privința panourilor, am folosit 
informația cuprinsă intr-un re
portaj apărut in ziarul Sportul 
și ne-am adresat întreprinderii 
mecanice „Dr. Petru Groza" din 
orașul cu același nume. Direc
torul întreprinderii, ing. 
Gheorghe . Ciurtin, . ne-a a- 

sigurat că panourile (ultramo
derne, hidraulice) ne vor ti 
furnizate în timp util, asiiel ța 
inCepînd din ziua de 13 iulie 
lotul nostru de junioare să poa
tă începe ultima perioadă lie 
pregătiri.— Apropo de pregătiri. Cele 
12 participante vor trebui să 
se și antreneze _ înaintea și în 
timpul turneului, iar sala O- 
liftipia nu Va fi suficientă pen
tru atitea echipe. Ce alte săli 
vor fi puse la dispoziția aces
tora ?

— Cele 12 selecționate se vor 
pulea antrena, în afara sălii 
Olimpia, in sala Clubului Spor
tiv Școlar Politehnica si în sa
la de sport a Universității. Pri
ma nu are nevoie de nici o a- 
menajare specială, deoarece 
este întreținută foarte bine. Cea 
a Universității a fost vopsită 
recent, iar în aceste zile i se 
aduc o scrie de îmbunătățiri, 
absolut necesare, astfel ca la

informația cuprinsă

venire., ‘w 
la punct si

— Unde - 
baschctbali:

— De pe 
pentru ere: 
mc de caza 
tufului Polii 
tea intensă 
iulie, o da 
nclor, pr ț 
vacant; i 
nez că in 
minului nr. 
o discotecă 
tinderii pa 
ropene" v< 
curșii în st 
bări în Pa 
apreciat d< 
hotare ca i 
dotate din 
rașul pe I 10 august 
Tineretului 
muzică us<

Avînd 
spiritul 
nilor și 
zatorică
șoara silite 
a 8-a a C 
pean de < 
avea un 6 
zatoric. Sp 
țării noăsti 
așa cum a 
cedente (t 
generații d 
clasat prin

ne 
go: 
in 
a

identică In 
de 15 sl 18

_ .că dacă
s-ar acorda un premiu de fair-play în 1989, 
acesta ar trebui înmînat sportivei dinamo- 
visto Monica Chirilă 1 Pentru gestul său 
superb, spontan și. mai ales, sportiv. Ce 
s-a întimplat. de £apt ? Intr-una din sem.- 
linalcls Campionatului municipal de se
nioare. la sfîrsitul primului set. pe care 
tocmai si-I adjudecase cu 6—1. Isabelei 
Martin 1 s-a „rupt" și cea de-a doua ra
chetă (corzile prime’a cedaseră cîteva ghe
muri mal devreme). Si, cînd tocmai se 
uita după cineva care si i re repare.- sau 
după altcineva cârc să-i împrumute, pen
tru moment, o rachetă, Monica i-a oferit, 
fără să stea pe Rîndurl. una diwtr-alc ei. 
Rachetă cu care. în cele din urmă. Luibeio 
ă eîștigat meciul (celelalte două seturi au 
tost : 4—6. 6—2). ealificîndu-sc in finală
(pe care a cîștigat-o ulterior). • NU AM 
ÎNȚELES de cc la concursul dotat cu 
.■Cupa Dinamo" întrecerea de dublu mixt 
nu a putut fi încheiată.„. pe teren, la ora 
finalei, cele două cupluri fiind... lncom-
Dlete. Ne poate spune cineva T (D. S.)

ADNOTĂRI LA DIVIZIA
(Urmare din pag. V)

cunoscător al tainelor jocului 
de popice: „In scria Pierii echi
pele trăiesc cu intensitate ma
ximă întrecerea Și se mobili
zează mai mult în momentele 
dificile", aprecia interioeutorta.

Un alt atu al „nordicilor" ar 
fi omogenitatea loturilor. Să 
dăm numai un exemplu: la Iași, 
in disputa dintre Electromureș 
Tg. Mures și Minerul Vulcan, 
rezultatele primei combatante 
nu au cobcrît sub bariera ce
lor 800 p.d. grație omogenității 
valorice a mureșenilor, pe 
cînd la Minerul. E. Nedelcu a 
totalizat abia 76-1 popice, 
sută mai puțin decit < 
său V. Pișcoi, exact 
cu care au pierdut 
Astfel de cazuri am 
la Explorări C-lung 
nasc șj Ia Gloria.

Un alt punct favorabil frun
tașelor seriei Nord ar fi con
stanța în evoluție. Un Bice, un 
Boarip, un Hos« ori un Șze- 
kely pot avea și ei o zi mai

cu o 
colegul 

diferența 
intilnirea. 
intîlnit gi 
Moldove

R DE POI
puțin fastă 
dere, dar ; 
la sută. O: 
la Iași. I. 
realizat în 
a doua zi 
Friw-i (Ex 
la >/l. E. 
exemplele 
Fluctuațiili 
cestor jura 
cerea eflc 
zate, situa 
de des în 
natului di1

Decalajul 
tre cele c 
poale fi il 
echipele c 
din ..Nord 
titlurile pi 
competițioi 
Electroni u> 
niori și sx 
Marc la - 
nu ere e 
timpul nu 
mafiile dii 
lorlc să , 
la antrens

strir.se


1—0. 
I ne- 

mai

Doar

cam- 
iniori, 
i ru- 
rr la 
rtidei
(Re5, 

dă,
Nf7, 

precl- 
după 
b •** ’5

argint", dar nici mezinul Fulga 
(doar 18 ani) nu s-a situat mai 
prejos, cil efectuînd un retur 
excelent, retinînd atenția prin- 
tr-o precocitate (nivel tehnic, 
„ochi", stăpînire de sine etc.) 
întru totul remarcabilă. în a- 
ceste condiții, vedeta echipei 
a fost echipa însăși, căreia ju
cătorii i-au subordonat, după 
puterile lor, toate energiile și 
toate disponibilitățile. Așa s-a 

și de impetuozitatea lui Culcear
Foto : Nicolae PROFIR

șl ajuns la o stabilitate în pri- 
vința formulei de joc (afectată 
uneori de indisponibilități) și. 
deopotrivă, a exprimării. Așa 
se va și continua, pe calea ca
lității. nu a cantității, în con
textul în cane, cu un iot bine 
conturat. Victoria e preocupa
tă de creșterea elementelor pro
prii la o oră la cane, amănunt 
semnificativ, grupa ei de 13 
an! a ieșit învingătoare, de
unăzi, în turneul internațional 
de la Brașov.

Progresul Victoriei apare, re. 
petăm, ca incontestabil, argu
mentat și de faptul, iarăși 
obiectiv, că ea deține, după 
două participări, cel mai bun 
procentaj «lin istoria prezentei 
echipelor românești in cupele 
europene : 58,3%, eu 14 puncte 
din 24 posibile! Numai că, față

• O importantă 
acțiune, cu mari 
șanse de ciștig, 
la care se poa
te participa du
minica, 9 iulie

• Se obțin cîș- 
tiguri ți cu nu
mai 2 numere • 
Se atribuie au
toturisme ?i în
semnate sume 
de bani.

• Termenul li
mită de partid' 
pare este lim
bată, 8 iulie I

1

mu-
Tf8

57 (sau
,.Te8+
Bine- 

mu- 
jucate 

ușor 
ambii

I
I

s

Divizionarele A la „ora bilanțului”

DRUMUL CĂTRE ÎNALTA PERFORMANTĂ CONTINUĂ

succese, 
număr 

marcate

I
I

Așadar, Victoria a terminat 
din nou pe locul 3, confirmîn- 
du-și poziția de „europeană" și, 
in campionat, rolul de „punte" 
între Steaua și Dinamo, prota
gonistele întrecerii, și restul 
plutonului. Am îndrăzni chiar 
Să afirmăm că, prin valoare și 
echilibru, ea s-a distanțat și 
mai clar de „celelalte 15". a- 
propiindu-se de tandemul frun
taș. fie și pentru motivul, ușor 
de detectat, că a realizat un 
sezon mai bun decit preceden
tul. Comparind linia finală de 
clasament 1988/89 (înfățișată a- 
lăturat) cu cea a anului com- 
petițional anterior (34 18 4 12 
58—41 40 p) rezultă un salt ca- 
litativ concretizat printr-un plug 
de 5 puncte și beneficii la toate 
capitolele (mai multe 
mai puține înfrângeri, 
mai mare de goluri 
etc), ca o dovadă elocventă, 
că echipa a crescut, cristali- 
zîndu-și totodată și un stil pro
priu, pragmatic, lucid, eficient. 
Cu jumătăți de campionat oare
cum egale (23 p în tur, 22 in 
retur), cu 19 puncte aduse din 
deplasare, Victoria s-a arătat 
capabilă să scurteze termenele 
(ea n-a promovat în „A" «lecît 
in 1986), întemeindu-și pe ta
lent și sudoare zborul spre 
culmi. Nu ne îndoim că, dacă 
ar fi avut o motivație si mai 
pregnantă, în sensul în care nil 
și-ar fi asigurat devreme cali
ficarea pentru U.E.F.A. forma
ția din Calea _ Griviței ar fi 
realizat și mai mult. Dar și 
așa, demersul ei a fost . mai cu
tezător ca oricind, mai hotărît 
și cu nn plus de substanță, el 
fiind ilustrat, cu elogiile _ de 
rigoare, și printr-o carieră 
continentală de răsunet. Cînd 
scriem că Victoria a fost cea 
mai tînără reprezentantă a fot
balului european (asociație în
ființată în 1971) urcată pînă în 
sferturile de finală ale sezonu- 

internațional intercluburiOIA
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1938/89. nu-i facem nici un corn, 
pliment. ci invocăm o lealitate 
palpabilă, obiectivă. Iar unde-i 
adevăr, ca să zicem așa, nu-i 
tocmeală.

Saltul calitativ amintit a fost 
posibil in cadrul unei atmosfe
re de muncă, ordine și disci
plină puse permanent și fără 
nici o concesie în slujba marii 
performanțe. Solicitate de con
ducerea Asociației, urmărite 
cu exigență și profesionalism 
de antrenorii Florin Halagian 
și Gheorghe Timar, respectate 
de toți componenții lotului alb- 
bleu. Un lot cane, restructurat 
în toamna trecută, «ieși nu 
foarte amplu (la o privire mai 
atentă, Victoria nu s-a bazat, 
practic, decît pe 19 jucători), 
s-a închegat și consolidat din 
mers, îmbunătățindu-și meoa-

zări în scă- 
lult de 2—3 
>a finală de 
(Minerul) a 
ci 870, iar 
la 817, A.

— de la 850 
821—.6'7 și 
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DUMINICA

participați cu cît mai 
multe bilete!

nlsmele de joc fără am i nare 
prin aportul tuturor „promoți
ilor". E, firește, meritul antre
norilor, al lui Florin Halagian 
in primul rînd, în armonizarea 
generațiilor care, iată, n-au ră
mas datoare nici una. Pentru 
că de pildă, Coras (30 de ani) 
a ocupat locul 2 în ierarhia 
golgeterilor români și europeni, 
urmînd să încalțe „gheata de * • 

3. VICTORIA 34 20 5 9 81-60 45
• Puncte realizate pe teren propriu : 26 p (a pierdut cite 2 P 

la Otelul, Steaua și Dinamo, cite 1 p la F.C. Olt si Flacăra) ; 
puncte obținute în deplasare : 19 (cîte 2 p la A.S.A. Tg. Mu
reș. Oțelul, F.C. Bihor, „U“ Cluj-Napoca, Rapid. F.C. Inter, 
S.C. Bacău și F.C. Olt, cîte 1 p la Sp. Studențesc. Univ, Cra
iova șl F.C.M. Brașov).
• Golgeterii echipei : Coraș 36 de goluri (4 din 11 m) ; Cul

cear 12 ; Damaschin I 9 ; Laiș 5 (1 din 11 m) ; Țîră. C. Solo
mon — cîte 4 ; Ursea, M. Pană —cîte 2 ; Șt. Bălan, Topolinschi, 
V. Cojocaru, I. Fulga — cîte unul ; Borali (Oțelul). I. Pîrvu 
(F.C.M. Brașov), Curigan (A.S.A. Tg. Mureș) — cîte un auto- 
sol.
• Jucători folosiți : 24. Coraș, Culcear — cîte 32 de meciuri ; 

Tîră 31 ; C. Mlrea, Ureea — cîte 29 ; V. Cojocaru 28 C. Solo
mon Damaschln I — cite 27 ; D. Daniel 26 ; Ursu 20 ; Nițu, Pa
vel — cîte 18 ; Șt. Bălan. I. Fulga — cîte 17 ; Topolinschi 16 ; 
Laiș, D. Ștefan — cîte 15 ; Uleșan, M. Pană — cîte 12 : Zare 9; 
Dican 5 ; Feodot, V. Dumitrescu. Iftode — cîte unul.
• Media notelor echipei : 6,48.
• Media notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 ae 

Jocuri) : 1. Coraș 7,14, î. C. Solomon 6,86, 3. Ursea 6,55.
• Cartonașe galbene : 24 (10 Buspendări) — 10 jucători (cele 

mai multe : C. Mlrea, Topolinschi, Coraș — cîte 4).
• Cartonase roșii : V. Cojocaru (în etapa a Vl-a).
• A beneficiat de 1 lovituri de la 11 m : 5 transformate (Co

raș 4 Laiș una). 2 ratate (C. Solomon. Coraș), a fost sancțio
nată cu 10 penalty-uri (6 transformate. 4 ratate).

I

de o formație cu virtuțile și 
veleitățile ei (pe deplin justifi
cate), se cuvine să fim drastici, 
raportîndu-i „zestrea" nu atît la 
peisajul intern, cit la cel inter
național. Judecind așa. se im
pune să subliniem rezolvarea 
fazei de atac (nimeni nu mai 
vorbește în fotbalul modem 
despre compartimente distinc
tei, cu 81 de goluri înscrise (lo- 

i

cuil 3. după Dinamo și Steaua), 
precizînd însă, cealaltă față a 
medaliei, că faza de apărare 
(60 de goluri primite) a suferit 
adesea. Sigur că, reputat toc
mai pentru soliditatea defensi
velor peste care și-a pus pece
tea, Florin Halagian ar putea 
recurge la scuza numeroaselor 
absențe, accidentări, dar și 
suspendări (Mirea, Cojocaru). 
Asta e, sau poate fi, o expli
cație. Dincolo de ea însă, am 
fi tentați să aducem în discu
ție insuficienta pressingului 
(comoditatea jucătorilor?), „ro
mantismul" jocului la depose
dare și intercepție, slăbirea rit
mului după pauză, marcajul nu 
totdeauna foarte exact. Ele țin, 
firește, de fluctuațiile de for
mă ale jucătorilor, omenești în 
cadrul solicitărilor pe multiple 
planuri, dar si, «iacă nu greșim, 
de o anume superficialitate în 
faza de apănare. la care — fără 
a epuiza lista — Coras a puu 
umărul mai rar, iar C. Solomon 
n-a avut mereu fermitatea ne
cesară, părînd uneori mai a- 
tras de construcție decit de 
„închidere". Ceea ce pentru un 
„libero", fie și eu clasa lui, 
poate fi, și a fost. O armă cu 
două tăișuri.

Cu etîtea câștiguri, echipa, 
dar și, individualizind, M. Pa- 
nă. Ursea. D. Daniel (superior 
în tur), Culcear (foarte con
stant), Fulga (cane mai are în
că resurse), Țîră (mai activ 
spre final, dar cu doar 4 go
luri) etc. adăugați așa-ziselor 
valori certe. Victoria poate pri
vi și înapoi, și înainte eu op
timism, cu satisfacția lucrului 
bine făcut, în perspectivă. Alt
fel zis, susținut eu dăruire șl 
ambiție, drumul ei către înal
ta performanță continuă.

OvWiu IOANIȚOAIA

„RING
(Urmare din pag. 1)

neanul să fie numărat, a 
cîntărit mult în balanța care a 
decis victoria timișoreanului. 
Metalurgistul Ion Stan vrea să 
demonstreze că rămîne același 
boxer redutabil din perioada 
cînd evolua sub culorile clu-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 30 IUNIE 1989
Cat. 1 : 3 variante 25% a 

50.000 lei; cat. 2:1 variantă 
100% a 15.992 lei și 13 variante 
25% a 3.998 lei; cat 3 : 31 va
riante a 2.192 lei ; cat. 4 ; 36
a 1.888 lei; cat 5 : 187 a 363 
lei; cat. 6: 338,50 a 201 lei ; 
cat X : 1.921,50 a 100 lei.

Report categoria 1:36.316 lei.
Câștigurile de categoria 1, 

jucate pe variante 25%, au 
fost obținute «le - Filip An
drei din Tîrgoviște Jud. Dîm
bovița, Jianu loan din Drigă- 
nești, jud. Oft ?i Neagu Petra 
George din București.

S-au disputat și finalele juniorilor ,,mici“

CAMPIOANE: VIITORUL
ORADEA, 6 (prin telefon). 

Pe stadionul divizionarei A 
din localitate s-au dispu
tat finalele Campionatelor Re
publicane ale juniorilor II și 
III. Titlurile au fost cîști- 
gate de Steaua și, respectiv, 
Viitorul Hunedoara. Iată a- 
mănunte de la aceste ultime 
meciuri oficiale ale sezo
nului.

VIITORUL HUNEDOARA — 
VIITORUL TG. MUREȘ 2—1 
(0—0). „Uvertura" cuplajului 
a opus pe cele două meri
tuoase finaliste ale oelor 
mai mici juniori (născuți după 
1 august 1973). Partida ș-a 
jucat pe o căldură sufocantă, 
care și-a pus amprenta pe e- 
voluția lor de ansamblu. In 
prima repriză, puține au 
fost fazele de poartă care se 
puteau solda cu goluri. Am 
notat doar o singură bună o- 
cazie, în min. 25, cînd Sabău 
a scos de pe linia porții min. 
gea șutată de Drăghici. Mai 
viol, s-a jucat după pauză. In 
min. 42, hunodorenii au des
chis scorul : DRĂGHICI a 
profitat de o inexactitate a 
lui Moldovan, a pătruns în 
eareu și a șutat plasat, la colț. 
Replica mureșenilor a > fost 
promptă. Mai iutii au ratat 
prin T. Rus (min. 45 — bară) 
și Călușar (min. 47 — ba
lon deviat în corner de Sas), 
după care au izbutit cgalarea, 
în min. 50 : SILAGHI a exe
cutat înșelător o lovitură li
beră de la 30 m, portarul Sas 
a fost prins puțin în față și 
nu a mai putut interveni. 
Partida a crescut în spectacu- 
lozitate. Juniorii din Tg. 
Mureș au irosit iarăși mari 
ocazii prin Călușar (min. 
53 — bară) și T. Rus (min. 58), 
cei care au înscris golul vic
toriei fiind hunedorenii, 
prin A. RUS, cu capul, la o 
centrare a lui Andone (min. 
76). Arbitrul I. Caraman (O- 
radea) a condus formațiile: 
VIITORUL HUNEDOARA (an
trenor — N. Jurcă) : Sas — 
Tif, lane, GHINEA, Lazăr — 
A. RUS, Tudor, Mitrică (min.

IERI, ÎN GIULEȘTI, RAPID - ASSANIA 4-1 4-0
După cum s-a mai anunțat, 

Rapid va susține simbătă, 8 
iulie, de la Ora 17, cea de a 
doua partidă din cadrul „Cupei 
Internaționale INTERTOTO ’89". 
adversara Ea fiind de această 
dată redutabila echipă suedeză 
Oergryte Goteborg.

Ppegătindu-se în vederea a- 
oestei importante, partide ofi
ciale, „unsprezecele" feroviara 
evoluat ten, pe stadionul Giu- 
lești, într-un joc amical, de ve
rificare. cu echipa marocană 
Assania Agadir, clasată pe locul 
III in campionatul țării sale, pe

BUCUREȘTI",
bului Dinamo. El a plasat cite
va croșee năpraznice, acuzate 
evident de Traian Vuță (IMGB). 
Arbitrul N. Babețin a sesizat 
situația dificilă a lui Vuță și 
a oprit meciul în repriza a 
doua. Colegul de sală al lui 
Ion Stan, tînărul Aurel Gbcor- 
ghe, a dorit mult «ă «e im
pună în fața lui Mihai Grues-

• Pe lingă tragerea LOTO I 
de duminică, a iulie ratentie, deci, mai stnt doar DOUĂ ZILE 
pentru procurarea biletelor eu 
numerele favorite !) si concursul 
PRONOSPORT de mline. simbătă. 
8 iulie, astăzi va avea XX. desi
gur 81 tragerea obișnuită LOTO 
a săolămtnil. Aceasta se va face 
în București, in sala duhului diu str. Doamnei nr. L Incepind 
de M ora 15.M. operațiunile de 
tragere fiind urmate de un Mim 
artistic. Aspecte de la desfășura
rea tragerii, cit si numerele ex
trase vor fi transmise ta radio, ne programul I. potrivit oraru
lui deta cunoscut.
• Tinted seama eă ACTAZt 

Vineri. T iulie, este ULUMA K pentru depunerea buletinelor Sa 
concursul PRONOSPORT eu

HUNEDOARA Șl STEAUA
63 Andone), BIRO — DRA- 
GHICI, Bunea. VIITORUL TG. 
MUREȘ (antrenor — T. Mesa- 
roș) : Gabor — F. Șomfăloan, 
Sabău, Feșteu (min. 32 SILA
GHI), I. Rus (min. 77 Zagon) 
— Pogăcean (min. 76 Vereș), 
Moldovan. Ioo. CĂLUȘEII — 
T. RUS, Bănceu (min. 76 
Har ton ic).

STEAUA — VIITORUL TG. 
MUREȘ 4—2 (0—1). Partidă de 
bun nivel tehnic, meritul fiind 
al ambelor echipe. S-a jucat 
tranșant în prima repriză, mai 
incisivă fiind formația din Tg. 
Mureș, oare a reușit să deschi
dă scorul în min. 15, după ce 
Gabor a șutat în „transversală" 
cu citeva secunde mai înainte : 
• în urma unei faze-șnur, ENA- 
CHE a finalizat cu un șut vio
lent. Și în continuare tot mure
șenii au dominat, dar n-au mai 
înscris. O vor face imediat 
după pauză, în min. 42, cind, 
la un corner executat de Faze- 
kaș, ZANC s-a înălțat specta
culos și a reluat, eu capul, im- 
parabil. La 2—0, juniorii mu
reșeni se vedeau deja cam
pioni. Numai că Steaua a a- 
vut o revenire extraordinară, 
reușind patru goluri consecuti
ve : în min, 53. GHIȚA a fruc
tificat centrarea lui Dumitru : 
in min. 56. PARASCHIV a 
sancționat gafa lui Molnar ; in 
min. 60. DUMITRU a înscris 
direct din corner ; în min. 71, 
ENE a pecetluit scorul în urma 
unui contraatac rapid. Repe
tăm. un meci. în care fiecare 
echipă a jucat mai bine cîte o 
repriză, dar victoria a revenit 
celei care s-a dovedit a fi .mai 
realistă la finalizare. Arbitrul 
O. Ștreng (Oradea) a condus 
formațiile : STEAUA (antre
nor — R. Troi) : Ștefănescu — 
Manea (min. 21 Ganca). Mie, 
Năstase. Pătrascu — ENE, 
DICU. GHITÂ. Dima — PA
RASCHIV (min. 78 State). DU
MITRU (min. 74 Mancu). VII
TORUL (antrenor — M. Lepă- 
dătescu) : Molnar — Nan (min. 
57 C. Șomfălean). Florea, 
ZANC, Gyorke — FAZAKAȘ 
Stanciu, Vlădeseu. Boian — E- 
NACHE, D. GABOR.

I
Adrian VASILESCU

oare a invins-o cu scorul de 
4—1 (4—0). Folosind echipa de 
bază in prima repriză (cu ex
cepția lui Goanță și Damaschin 
II), Rapid a condus la pauză cu 
4—0, prin golurile marcate de 
Drăghici (min. 30 și 31), Con- 
stantinovici (min. 36) și Minoiu 
(min. 44). în repriza secundă, 
s-au produs multe schimbări în 
formația giuleșteană, apelîndu-se 
la jucători tineri din eșaloanele 
inferioare. Aceasta a permis 
oaspeților să echilibreze partida 
și să înscrie — meritat — go
lul de onoare. (C.F.).

EDIȚIA I
eu (Timpuri Noi), dar expe
riența mai mare a elevului Iui 
D. Gheorghiu ți M. Oiștea a 
avut, pînă la urmă, eîștig de 
cauză.

Astă seară, de la ora 18, 
in ambianța plăcută de la 
Complexul Dinamo, vor avea 
ioc semifinalele turneului 
„Ring București".

tide din ..CUPA INTERTOTO 
1989". redăm din nou meciurile 
Înscrise in concurs, eu mențiunea 
că la poziția X • intervenit p 
modificare, așa cum s-a mal a- nuntat (Hannover sa. 1» Jocul e 
cMpe! Eintracht Frankfurt)« 1 
Rapid Buc. — Oergryte IJS. i H. 
Soartak Varna — WîsmiM Aue,ț 
BL FjC. Den Bosen — Kartsrte 
her: IV. R.F.C. LMgeola — P.& 
Lucerna: VA.C. Beiuazana 
TjC. Tirol ț VL Grasshoppers 
BronOby LF. e vn. Lokomotive 
Leipzig — Lyngby t vm. Djur- gardea — Stuttearter Xickerel 
DC. Oerebro 8JC. —■ WettăngeBț X. VeMe B.K. — Hannover Jkl XL Ban» Ostrava- 
XB. Vienna FA Seiss Jena: xm 
» BJC.O. WaalRQkă



Astăzi, In Bulgaria

START IN CEA DE A 7-a EDIȚIE 
A SPARTACHIADEI MILITARE

•iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiniii

INTERNAȚIONALE DE VARĂ
Intre 7 și 12 iulie, în 5 orașe

din Bulgaria (Sofia. Sliven, 
Plovdiv, Varna și Razgrad) se 
yor desfășura întrecerile celei 
de a T-a ediții a Spartachiadri 
militare internaționale — etapa 
de vară — la startul căreia vor fl prezenji sportivi din 18 țări, 
întrecerile vor avea loc la at
letism, baschet, box, călărie, 
oaiac-canoe, canotaj, haltere, 
înot, judo, lupte libere și lupte 
greco-romane, parașutism, tir și 
votai.

Tara noastră va fi prezentă la 
această întrecere la toate dis
ciplinele menționate, prin spor
tivi de la Clubul Sportiv al 
Annatei Steaua și „Șoimii" Bu. 
Zău (parașutism). Printre cei 
ce vor evolua La această spar- 
tecfaiadă se vor afla Eugen Po
pescu, Elena iile. Constantin 
R«șu (atletism) Ion Guzg&nu, 
Mierea Neagu, Ștefan Stoica 
(călărie), Daniel Stoiaa, An je
ton Vetea, Ionel Lejcaie, Nico- 
1*0  Podosek Ionel Constantin 
(caiac-canoe). Ionel Chereiu, 
Marian Voinoiu, Marius Cure
le», Ion Snep (canotaj). Petre 
Beoheru. Nicolae Nifo (haltere). 
Dan Drâgulcf, Robert Band! 
(kH>!). Florin Băjenaru, Stelian

Pătrașcu (judo), Șiicu Hincu, 
Dan Prefit, Ciaudiu Tămăduia- 
nu (lupte libere), Mihai Cișma- 
șu (lupte greco-romane), Rami
ro Nicolae, Florin Popescu (pa
rașutism), Sorin Babii, Corncliu 
Ion (tir) precum și echipele 
oojnplete de volei și baschet, 
campioane ale României In a- 
oest an. Un lot puternic, care 
numără 129 de sportivi (înso
țiți de 17 antrenori și 7 arbitri 
internaționali), avind In com
ponență numeroși campioni si 
medaliati ai unor competiții de 
anvergură.

At<ndu-se in vedere valoarea 
sportivilor militari din țările 
socialiste se apreciază că actua. 
la ediție a Spartachiadei mili
tare Internaționale întrunește 
sufragiile unei competiții de 
proporții. In ce privește sporti
vii ce ne vor reprezenta, nu
trim speranța că experiența 
unora, dorința de afirmare a 
celor mai tineri, precum si ex- 
oeienta pregătire efectuată vor 
constitui argumente pentru o 
comportare dintre cete mai con
vingătoare, pe linia ultimelor 
prezențe sportive românești în 
întrecerile Internaționale.

Octavian VINTILA

Semifinalele masculine la Wimbledon

BECKER - LENDL Șl McENROE - EDBERG

CICIIȘTII NOȘTRI ÎN PBIM-PUNIJl
CAMPIONI IM OAlCAMCt PtNfflt) MORI

Un remarcabil succes au ob
ținut cicliștii noștri juniori Ia 
cea de-a 22-a ediție a Cam
pionatelor Balcanice, compe
tiție desfășurată ir. Rhodes — 
Grecia. Bilanț general: 7 me
dalii, din care 2 de aur, 3 de 
argtr.ț șl 3 de bronz. Vom re
veni, firește, eu noi amănun
te, pe măsură ce vom intra in 
posesia tar, dar. pînă atunci, 
iată, foarte pe scurt, numele 
medaliațilar și proba în care 
S-au evidențiat : Nicolae Mi- 
■ee, aampion balcanic la vite
ză. 200 m velodrom ; Ionel 
Militară. campion balcanic, 
la semîfoad, 30 fan. cu adițiu- 
ne de puncte, velodrom ;
Mari os Siiuion, locul al Il-laa. 
la viteză. 200 m. yclodretn ț
Mareono Bîrsan, locul ®1 II- 
lea, la samlfond, cu adițiune 
de puncte, 30 fan, velodrom ; 
Marius Simian, tocul al IH-» 
lea la aceeași probă.; George 
Crlste». locui al Ill-tea la 
urmărire Individuală, 3000 m, 
Velodrom, și Dan Iiimiaș, lo
cul al H-Iea, fond, 90 fan, 
șosea, probă care s-a mai nu

mit și Turul Rhodos. Am do
minat, după cum se vede, în 
probele de velodrom, mai a- 
lee viteza, unde am ocupat 
primele două locuri, și semi- 
fondul, 30 fan, cu adițiunc de 
Puncte, unde ne-am adjudecat 
prfmeto trei locuri, dar am 
izbutit și un foarte promiță
tor loc doi în proba de fond, 
șosea. Rezultatele în sine vin 
să confirm» oă, la nivelul ju- 
nioriior, dispunem de cîteva 
reale talente, adeseori remar
cate în ooncutsiHilo interne. 
Dar, așa cum am apus, vom 
reveni eu noi amănunte și 
cu o evaluare mal exactă a a- 
cestor reeultate csre anunță 
O frumoasă perspectivă pen
tru ciclismul nostru. (V.N.).

SPORTiVI ROMÂNI PESIE HOTARE
SCRIMERELE ÎN TURUL II 

LA C. M.

NEW YORK, 6 (Agerprcs), 
Campionatele Mondiale de scri
mă au debutat la Denver (Co
lorado) cu întrecerile prelimi
nare ale probei feminine de 
floretă, la care participă 69 de 
sportive. In turul II, scrlmcra 
română Georgeta Bec» a ciști- 
gat grupa a 2-a, cu 5 victorii, 
fiind urmată de L. Traversa 
(Italia) — 4 victorii A. Gross 
(Franța) — 4 victorii și M. Sul
livan (S.U.A.) — 2 victorii. Din
tre sportivele române au mal 
obținut calificarea în turid ur
mător Claudia Grigorescu, EH*  
sabota Tufan și Reka Lazâr.
MARELE PREMIU IAAF-MOBIL

BERLIN, 6 (Agerpres). — îr» 
concursul de atietism de La 
Berlin, proba feminină de să
ritură în lungime a fost riști» 
gată de Hriga Radtke (R.D.G.), 
ou 6,92 m urmată de Liliana 
Năstase (România) — 6,76 in 
și Gaby Elhert (R.D.G.) — 6,36 
m. Alte rezultate: săritura în 
înălțime: Gerd Wessig (R.D.G.) 
— 2,24 m; aruncarea discului 
femei: like Wyluda (R.D.G.) — 
71,04 m.

TURUL FRANȚEI
FA MS, c (Agerpres). întrecerea 

contraeronomwțru Individual ne 
traseul Di nard — Beanes (73 km) 
etapa a clintea a Turului ciclist 
al Fiwitel a fost eîștlgată de 
rutierul american Greg Lemond 
eu timpul de 1.38 :ta (medie ora
lă <4.098 ta). Pe locul al doilea

la 84 secunde s-a clasat spanio
lul Delgado. Iar pe locui trei, 
la M secunde francezul Flgnon, 
Tricoul galben a fost reluat de 
Lemond (S.U.A.ț. urmat de Lau
rent Flgnon la 5 s. Thierry Ma
rie la 38 s. Breulclnk (Olanda) ta 
1 :a s.

Wer: PE CIND SUB 8 MINUTE ? JWSSrt
îh întrecerea masculină. în 

sferturile de finală au 
înregistrate rezultate 
mala. Doar un singur 
poate părea nelalocul 
cei M lui John McEnroe, _
vorit nr. 5, calificat în dauna 
suedezului Mats Wilander — 
na?. 4. Numai că victoria pri
mului era scontată, jocul său 
variat (din spatele terenului, 
alternat cu veniri la fileu, dar 
și cu servirii puternice) „po. 
trivindu-se“ maj bine acestei 
suprafețe iuți. Așadar, Me 
E-.iroe — Wilandcr 7—6, 3—6. 
6—3, 6—4. într-una din semi
finale, el il va întîlni pe 
Stefan Edberg (2), deținăto
rul titlului. Sc anunță un 
meci deosebit de frumos, în
tre doi „maeștri" în mtauirea 
rachetei, cu stiluri do joc a- 
semănătoare, în care precizia 
și stăpînîrca de sine vor 
decisive. Edberg l-a 
în sferturi pe Tim 
(S.U.A., 8) în trei seturi, două 
dintre ele câștigate la tie
break (primul 7—2, al doilea 
14—12) : 7—6, 7—6, 6—3.

Un scor asemănător a înre
gistrat și Ivan Lendl, în a- 
oeoașî fază a competiției, cînd 
l-a întrecut pc Dan Goldie 
(3.U.A., locul 32 în clasamentul 
ATP) cu 7-6, 7—6. 
slglranțâ că Lcndl calificat 
acum pentru a șasea oară în 
semifinală, se gîndește la 
prfaîa sa victorie pe iarba 
londoneză, acesta fiind. de 
altfel, șf singurul tifla care-1 
lipsește din palmares. Pe de 
altă parte, Boris Beekee 
(R.F.G., 3), riștigătar deja de

fost
M- 

nume 
1U1.
fa-

fi
întrecut 
Mayotte

6—0. Ou

I?

două ori (în 1985 și 1986) și fi. 
nalist cu un an în urmă, are 
mari șanse să-și adjudece cal 
de-al treilea titlu. Pentru a 
acoede între primii patru el 
l-a întrecut la un scor extrem 
de sever — 6—1, 6—2, 6—0, pe 
Paul Chamberlin (91 în ie
rarhia mondială), declarînd 
după meri : ,E bine că 
am pierdut nici un set. 
rezerve mari de energie 
tru._ finală". (D.S.)

P.S. în sferturile de finală 
ale probei de dublu feminin : 
Nicole Provis, Elna Reinach 
(Australia, Africa de Sud) — 
Ștoffi Graf, Gabriela Saba
tini (R.F.G., Argentina) 
6—4 !

nu 
Am 

pen-

7—6.

Deși a tigurat în programul 
Jocurilor Olimpice ineâ din a- 
nu3 1908, de la a doua ediție, 
oursa de 3000 m obstacole a 
fost oficializată abia în 1953, 
anul primului său _____
mondial (8:14,4 Olavi Rintecn- 
paa Finlanda, 2 iulie). Deci, din 
acest punct tic vedere 3000 m 
obstacole este proba masculină 
cea mai nouă și, paradoxal, 
pînă deunăzi a fost cea cu 
racordul cel mai bătrîn 8:05,4 
s, realizat de kenyanui Henry 
Rono la 13 mai 1978, la Sea
ttle, în S.U.A., record care a 
rezistat pînă acum patru zile !

După cum am anunțat, luni, 
:'n cadrul concursului de la 
Stockholm, alergătorul kenyan 
Peter Koech a stabilit un

record

Să ne cunoaștem, cu o clipă mai devreme,

adversarii din partidele-cheie, cu Danemarca

CINE E MICHAEL LAUDRUP ?
La jumătatea vieții de per

former (25 de ani, la 15 iunie). 
Michael Laudrup se află la 
răscruce de drumuri, aceeași 
ta care s-a găsit, nu demult, un 
alt as al balonului rotund, Ian 
Rush. Tot la Juventus, dar 
neasimilat pe de-a-ntregul. Vi
novatul a fost, poate, acest 
campionat atît de dur al Ita
liei, care nu i-a putut ierta a- 
oet altruism de a oferi o min
ge de gol unui coleft drift de 
a o fructifica el însuși, în vir
tutea unui principiu,' mai de-

grabă strîmb, de a da totul 
marcatorului și a-1 uita pe cel 
cars a stat 
decisive. La 
fost, poate, 
care a aflat 
cest- adevăr.
marele merit de a Ii muncit,în 
continuare, de a nu se fl re
cunoscut învins. Cu atît mai 
mult ca cît, între timp, locul 
principal in atîtea reportaje șl 
cnmantarii il lua, treptat, tot 
un Laudrup, dar c» prenumele 
Brian, fratele mai mic...

la originea pasei 
fel de vinovat a

Michael însuși, 
destul de tîrziu a- 

A avut, totuși,

record ai lumH : 8:05.35. 
de 

m obstacole s-a dovedit 
alergă-

no<u _____ —---------- ...
In anii din urmă cursa 

3000 
a fi o specialitate a 
tocilor din Kenya, care au a- 
vut campioni olimpici în 
Amos Biwott (8:51,0 în 1968), 
Kipriioge Keino (8:23,6 in 
1972), Julius Korlr (8:11,80 în 
1984) șl Julius Kariuki (8:05,51 
record olimpic în 1988), re
cordmani ai lumii și ai Afri
cii, mulți performeri de prima 
mină. Unul dintre aceștia, de
ocamdată cel mai reprezentativ 
dintre ei, aste Peter Koech. 
(180 cmc, 67 kg), născut la 18 
februarie 1958. Student la U- 
niversitatea statului Washin
gton, în S.U.A. Anul tre
cut, la Seul, s-a clasat al doi-

„mondialele" de la Roma, fu- 
soae al 7-lea, cu 8:20,08.

Specialist în cursele de 5000 
m și 3000 m obstacole, Koech 
are în palmares rezultatele :

1981 13:57,23
1982 13:09.5» —
1983 13:44,66 —
1984 13:29,09 8:29,09
1985 13:24,5 8:19,84
1986 13:34,2 8:13)33
1987 13:20,85 2:15,77
1988 — 8:06.79
1989 — 8:05,35

Dar proba de 3 000 m obsta
cole oferă încă multe posibili
tăți de a se obține rezultate și 
mai bune, poate chiar sub opl 
minute !...

R. VIL.

F meridiane
în ultimul an a fost altfel. 

De Ia o vreme, Michael Lau
drup a redevenit el însuși. 
„Ani ajuns Ia o anume maturi
tate, reușind să mă formez a- 
tît ca realizator, cît și ca regi
zor do joc, imbinîndu-lc pe a- 
tnîndouă". Dovada cea mai 
convingătoare nu-i veche. E 
recentă și chiar senzațională, 
da vreme ce a înscris, la Co
penhaga, două din cele 6 go
luri cu care Danemarca a 
zdrobit, Uteralnitnte, Suedia, 
care nu-i oricine în fotbalul 
internațional. Și-a regăsit, în 
torță, locui în echipă, In ulti
ma etapă a campionatului ita
lian, marclnd un gol de toată 
frumusețea, întîmpinat cu ex-

• CHIAR DACA ATLEȚH de te antipozi, 
acolo unde acum este tara*,  oartietp*  acum 
ta fe8 de tel de concursuri internaționale 
In emisfera nordică. pentru ai ssonul 
ccmoeVtiona! oficial a vua» sfirsH. astiri 
câ nu trebuie să mire faptul e*  ofiriafitâ- 
țtle atletismului au alcătuit, ine*  de aetan 
cîteva. luni, echipa reorezentativ*  * Ocea
niei. Este vorba de formația oe care »ee?t 
al cincilea continent urmează »-o prezinte 
la Barceio-na (8—1» septembrie» la tatrece- 
rile ediției a V-a a ..Cuoet Mondiale*  la 
atletism 1 a ASA NUMITUL J«araton al 
nisipurilor" a șl ajuns 1a ediția a treia- 
Este vorba in fapt de un suoermarato-,. 
cafe măsoară cea. km si se desfășoară 
fa sudul Marocului. Cursa este !moĂrț!’-4 
ta șase etape, alergătorii ductadu-M ta sac. 
pe spate, corturile sl cele necesare «ti-amu- 
lul... • SALT LAKE CITY (Utah) ■ fOSt 
desemnat de Comitetul Olimpic american 
reunit la Des Molnes. pentru a candida, 
ta numele S.U.A.. pentru organizarea Jocu
rilor Olimpice de iarnă din t»M • UNA 
DINTRH jucătoarele de tenis care face o 
impresie tot mal bună este tinăra sportivă 
iugoslavă Monica Sdes. Ea este născut*  la 
Novi Sad. la 2.13J973. A-e 17» cm st doar 
49 kg. Deși stîngace, folosește, cel mal a-

- desea, ambele miini, far loviturile sale stat 
foarte eficace. La Roland Garros, spre e- 

' xemplu, ea ie-a Învins pe americancele 
Reis. Martin. Garrison ! • LA REIMS s-a 
desfășurat anul acesta Campionatul Națio- 

i nai de sabie al Franței. Conform prerizîu-

oilor titlul a fost cucerit de Jean-Fran coi» 
Lamoor, probabH. la acostă oră. specialis

tul mondial ar. 1 al acestei probe. In a- 
fară de raptul câ a cucerit pentru a il-s 
cart tifla de campion national, Lamour 
este campionul ultimelor dcuă edilii ale 
Jecurflor Olimpice, ds ta Les Angeles șt

orecum »! cistigâtonfl_______
aur la .mondialele- dia IM? de la Lausan
ne • PUGILJ3TUL .AMERICA?-’ Georțe 
Foreman, to vîrstă de 41 ani. fost cwnplcr. 
mondial al greilor, eu citiv*  act In urrr â 
a pArâs'.t ringul dar a revaiSt si a susți
nut II meciuri, toate victorioasa Uto<n s. 
său tariO.3 este Bert Ccoper. întrecut prir 
abandon tn reoriza a trria. Duna nronria-! 
declarație, dorește cu ardoare o intilmre 
cu Mike Tyson. Cit de puternic o C. Fo
reman uttj totuși ce vîrstS are! • HOL
LIS CONWAY, medaliat cu arg'r.t la Seul, 
la strltura ta taâlțime. cu LîH m. deținea 
do anul trecu» recordul S.tLA. eu ni. 
Anul acesta «â a obținut o performanță da 
8.37 m. Interesant că acest Conway, atlet

do culoare, născut la 8.1.1987 clntăresto 
doa: 65 kg șl nu are dorit 1S3 ran. ra a să
rit deci 37 cm mai mult dectt propria-! 
înălțime t • DEȘI ACUM S-A VORBIT 
Barcă mai mult ca orictad despre turneul 
de tenis de la Wimbledon, totuși iată că 
ia Întrecerile din prima săotămină ale e- 
ditlai aflate în curs de desfășurare au f06t 
prezent! doar 80S 433 sooctatorl. eu î 439 
mal puțini derit la precedenta ediție a 
competiției tenislsticc nr. 1 pe gazon 1 •
DAR APROPO DE WIMBLEDON '89. Unu! 
dintre multele recorduri sie acele! popu
lare competiții a fost întrecut zilele tre
cute. Este vorba de recordul de durată, pe 
care l-au realizat Greg Holmes si Todd 
Wilsken. Meciul tor. cîșttaat de primul eu 
5—7. 6—4. 7—9. 4—9. 14—18 s-a Încheiat
după 5 ore si S*  minute de Joc • CAM
PIONATELE EUROPENE DE BADMINTON 
se vor deui&șura în 19M la Moscova. In 
oertoada 8—14 aprilie • BOXUL PIERDE 
TOT MAI MULT TEREN In Franța t Anul 
trecut, de ofldă. în această tară existau le- 
giUmațl 13384 puaiUstl amator! al eăror 
■turnir a scăzut însă acum la 12S59... • 
RECORDMANA MONDIALA de înot Janel 
Evans. Liră să forțeze, a clstlgat patru 
tiUurt de campioană a S.U.A. in întrece
rile de la Mission Vielo : 4de m liber — 
4:!8JS. 808 m liber — 8:39.38. 290 m spate 
— 8:l8.;4. m mint — 4:»1.»2,

Romeo ViLARA

clamați! de comentatorul de 
radio italian, dar a oferit și a- 
cea „jumătate de gol“ inițială, 
care-i lipsea colegului Rui Ba
rros pentru a înscrie, la rin- 
du-i, unul dintre cele două 
puncte ale sale. Așa stînd lu- 
crurile. președintele Juventusu. 
lui, Gian Pierro Boniperti n-a 
mai ezitat și l-a șters de pe 
lista transferărilor iminente 
și... urgenta. L-a convocat pe 
Mlchaet Laudrup, oferi ndu-i 
prelungirea oontractului. Nici 
mai mrilt nici mai puțin 1

Acum, e, însă, prea tîrziu. 
„Ett și Juve ae-am spus totul!" 
Michael Laudrup se pregătește 
de plecare spre alte zări, ta 
căutarea altor motivații. Aceste 
noi orizonturi se cheamă F.C. 
Barcelona și Johann Cruyff. Daa? 
se mai cheamă și .naționala*'*  
Danemarcei, singurul toc unde 
.,m-am sim(it totdeauna ca aca
să" și în mijlocul căreia a stră< 
lucit aproape fără excepție, de 
la debut, petrecut exact la 18 
ani. fn ziua de 15 iunie 1982. 
Cum. mai mult ca sigur. Mi
chael Laudrup, fratele cel ma
re, va face parte din echipa 
Danemarcei, în toamnă, în par
tidele cu reprezentativa Româ
niei, prilejul de a-i face cu
noștință. nl se pare mai mult 
decît potrivit.

Radu TiMOFTE

$

RfO DB JANEIRO, 6 (Ager- 
preș), — în „Cupa Americll de 
Sud*,  selecționata Paraguay ului 
a învins echipa Columbiei cu 
scorul de 1—9 (9—9>. prin golul 
marcat de Mendoza (min. 50). 
Intr-țin alt joț. loruialiile Pa
ratul »i Vemezuriel aă tefiulnat 
la egalitate: 1—1 (1-1>. Golu
rile au fost Înscrise de Navarro 
(mln. 74). respectiv Maldonado 
(min. W).

Ia clasamentul grupe! A con
duce echipa Paraguayului — 4 o, 
urmată de formația Braziliei —■ 
I o.


