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In concursurile de ciclism de la Piatra Neamț

CIȘTIGATORII ȘI-AU CONFIRMAT VALOAREA
• Astăzi ultimele probe — cea de fond, cu un accentuat profil

montan, la seniori, și contratimpul individual, la „Criteriul Juniorilor**

X- ,*> ' / / / /

In cronica celor 24 de ani de ia istoricul 
Congres al IX-lea al partidului, deschi
zător de eră nouă, pe care cu îndreptă

țită mindrie patriotică întregul popor o nu
mește „Epoca Nicolae Ceaușe<scu“,au fost În
scrise; pentru totdeauna, profunde prefaceri 
înnoitoare, revoluționare, care au ridicat la 
înălțimi nebănuite prestigiul internațional al 
României, țară a păcii și prosperității, al cărei 
nume este rostit cu respect și admirație pe 
toate meridianele lumii.

In acești ani de trainice împliniri Socialiste, 
cei mai rodnici din istoria milenară a patriei, 
educația fizică si sportul au căpătat noi di
mensiuni. noi valențe. Prin crearea din iniția
tiva secretarului general ai partidului, 
tovarășul Nicolac Ceausescu, a marii competiții 
naționale „Daciada", ca un corolar al întregii 
activități sportive, precum și a celorlalte forme 
specifice sportului pentru toți, s-a dat un im
puls deosebit întregii activități sportive de

masă și .de performanță. Este suficient să 
subliniem faptul că, anual, la acțiunile orga- 
nizate în cadrul „Daciadei**  au luat parte 
peste 8 900 000 de cetățeni, că gimnastica § 
la locul de muncă a înregistrat 2 700 000 §
de participanți, iar normele complexului 
„Sport și sănătate'*  au fost îndeplinite de Ș 
circa 5 500 000 de tineri și oameni ai muncii, 
pentru a avea o elocventă ilustrare a perma- 
non tei griji a partidului, personal a tovarășului § 
Nicolae Ceaușescu, pentru a crește și forma 
o națiune puternică, sănătoasă și viguroasă. Ș 

Rememorarea acestor ani care au trecut Ș 
de la Congresul al IX-lea al partidului, bi- 
lanțul succeselor realizate, confirmă în mod § 
strălucit adevărul că tot ceea ce s-a înfăp- § 
tuit înălțător și durabil este legat de numele 
și activitatea secretarului general al parti- § 
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. strălucit -5 

opuLuve «« ctitor ae țară nouă. §
§ §

PIATRA NEAMȚ, 17 (prin 
telefon) Pe un timp exoelent 
(răcoros cer înnorat, dar fără 
ploaie) concursurile de ciclism, 
pe care le găzduiește acest 
frumos oraș moldav, au con
tinuat într-un ritm alert, fre
netic, fiecare sportiv și fieca
re echipă aruncînd în luptă 
toată energia și ambițiile lor. 
Luni dimineață, pe un traseu 
măsurînd 38 km, s-a desfă
șurat proba de contratimp in
dividual a Campionatelor Na
ționale de șosea ale seniorilor. 
La capătul unei curse electri
zante, a cîștigat, ca și anul 
trecut, la Cîmpulung Muscel, 
arădeanul Ludovic Kovacs, un 
ciclist aflat în mare formă 
sportivă, care a realizat un 
parcurs remarcabil (în pofida 
unui traseu greu, cu • profil 
variat) — oprind acele cro- 
nometrelor la excelentul timp 
de 51:56, m.o. 43.903 km. Fără 
neajunsurile șoselei sau urcu
șurile care au scos alergătorii 
din ritm, și fără un vînt des
tul de puternic, care a bătut 
din

media orară 
chiar și de 
cîștigător al 
național, L.
Arad), urmat de D. Răcășan — 
52:57, C. Popa - -
mo) — 53:07. W. Gross (Stea
ua) — 53:24, M. Orosz (Elec- 
tromureș Tg. Mureș) 
și Ol. Celea (Steaua)
Avînd în vedere că după a- 
ceste prime șase locuri au ur
mat : A. Balasz, V. Mitrache, 
P. Șanta, G. Levente, C. Păun, 
V. Apostol și FI. Sandu, care 
s-au aflat cu timpi în ime-

Victor NIȚA

s-ar fi apropiat
45 km. Deci, 

probei și campion 
Kovacs (Voința

(ambii Dina-

53:24
54:02.

(Contlnuare in pag 2-31

Dc joi, la Constanța

lateral dreapta, la ducere. »> TROFEUL SPORTUL-
IA VOLEI (f)

In fruntea plutonului, Paula Ivan, tatonată de Viorica Ghican. 
Foto : Aurel D. NEAGU

Reportajul nostru

COPIII AU CRESCUT, 
ALTI COPII CRESC...

Intru cu emoție in sala de 
tenis de masă a C.S.Ș. Bistrița 
în care, acum sint 8 ani. 
Gheorghe Bozga alerga de la o 
masă la alta, îndemna, în
drepta, arăta, și, in orice parte 
s-ar fi aflat, tot striga la un bă
iețel cu alură de fetiță : „Nu lă- 
lăim Căline ! Lovim tare și re
pede 1“ Venea din cind în cind 
lingă mine și cu ochii tot după 
copilul acela câta. „Ce ai Ghi- 
tă. cu el ? Că e o mînă de 
om ?“ îi ziceam, dar el. nimic, 
că să-l notez, că e soi si o să 
mai aud de el. Si Călin din in- 
semnărle mele de atunci a de
venit. după o vreme. Călin 
Creangă, campion național și 
apoi campion european la că
deți, in 1986, in Belgia. Copilul 

a crescut, la propriu și la figu
rat, și în 1988, la Novi Sad a ciș- 
tigat titlul continental la dublu 
mixt juniori, cu Otilia Bădescu, 
a devenit campion național la 
simplu seniori, a cîștigat locul 
al treilea, tot cu Otilia, la „eu
ropenele" de seniori, prima me
dalie. dună circa 20 de ani. la 
dublu mixt.

Antrenorului Bozga i-au ră
sărit fire argintii în păr. Călin 
Creangă a început să se băr
bierească după cum se vede, 
la citeva zile o dată, dar atmo
sfera în sală e aceeași de 
muncă pe rupte, fără răgaz,

Mircea COSTEA

(Continuare tn pag. 2-3)

Circuitul de turnee „play-off“ 
pentru echipele feminine de 
volei programează în partea a 
doua a acestei săptămini o nouă 
rundă de întîlniri. Este vorba 
de cel de-al treilea turneu din 
cadrul competiției dotate cu 
„Trofeul Sportul**.  De data a- 
ceasta, participantele vor evo
lua la Constanța, in sala „To- 
mis" sau în cea a C.S.Ș. nr. 1 
(alegerea se va face la ședința 
tehnică de miercuri 19 iulie, ora 
14, la sediul C.J.E.F.S.)

Pînă ia această oră este certă 
participarea divizionarelor A 
Rapid București. Chimia Rm. 
Vîlcea Penicilina Iași. Ș iința 
Bacău și Farul Constanța. Dar 
este posibilă adăugarea altor 
două-trei formații, de la care 
așteptăm confirmarea. Turneul, 
care începe joi si va continua 
pînă duminică, oferă numeroși
lor oaspeți ai Litoralului posi
bilitatea urmăririi unei compe
tiții atractive. Reamintim că.în 
topul circuitului conduce Rapid, 
urmată de Chimia și Penicilina.

DE LA RECORDUL MONDIAL 
AL PAULEI IVAN

LA GRUPA DE ELITA 
A „CUPEI EUROPEI"

Sigur că un record mondial, 
ca acela stabilit recent, la Ni
sa, de către campioana noas
tră olimpică. Paula Ivan. în 
proba de o milă (4:15,61, cel 
vechi — 4:16,21, aparținindu-i, 
din 1983, americancei Mary 
Decker, fostă dublă campioa
nă mondială) are un larg e- 
cou, cu atît mai mult cu cit 
performanța a fost stabilită 
într-un concurs din circuitul 
„Marelui Premiu I.A.A.F. — 
Mobil'*,  circuit încheiat la e- 
diția precedentă cu victoria 
tinerei noastre fondiste. Sigur 
că și alte victorii sau perfor
manțe de înalt nivel obținute în 
această perioadă de vîrf a se
zonului internațional de cele 
mai bune atlete dir> țara noas
tră, păstrează competitivita
tea acestora la o cotă ridicată 
pe bătrînul continent. Pot fi 
reamintite -în acest sens, suc

cesul Doinei Melinte, în pro
ba de 1500 m (4:02,9, înaintea 
sovieticei Kitova și englezoai
cei Murray) și locul secund al 
Marietei Ilcu la lungime (6.94 
m, doar la un cm de redutabi
la Radtke din R.D.G.), ambele 
in concursul „Marelui Pre
miu**  de la Edinburgh, sau 
victoria tinerei săritoare in 
înălțime Alina Astafei la 
Lausanne (1.96 m, înaintea 
experimentatei atlete bulgare 
Andonova), ca și cele mai re
cente, din întrecerile de la 
Barcelona, avînd autoare pe 
Doina Melinte (I la 800 m — 
1:57,95), Margareta Keszeg 
(I la 3000 m — 8:52,45) și
Viorica Ghican (locul II în a- 
ceeași probă —8:54,51 . Cris-

S. PAVELESCU

(Continuare in pag. a 4-a) ■

UN PRIM EXAMEN CU PUBLIC
PENTRU BOXER!) FRUNTAȘI

• P. Paraschiv, D. Dumitrescu, Fr. Vaștag înving cu 
ușurință, dar Vaștag primește un avertisment pentru 
lovitură joasă I © Giani Gogol, întrecut de Ion Stan 

(Metalul) ! 9 Absențe nejustificate...

Pentru publicul larg, pregă
tirile boxerilor noștri vizind o 
cit mai frumoasă comportare 
la Campionatele Mondiale care 
vor avea loc in septembrie, la 
Moscova, au început sim'oăta 
și duminica trecută, cînd o 
parte dintre membrii lotului 
național a evoluat în fața 
spectatorilor în două gale de 
verificare și selecție, organi
zate pe cocheta și primitoarea 
arenă de la complexul sportiv 
Dinamo din Capitală. Așa cum 
ne așteptam, au fost două re
uniuni cu meciuri tari, valoa
rea recunoscută a multora din
tre sportivi fiind dublată de 
ambiții și orgolii firești în a- 
semenea confruntări. Se ex
plică astfel faptul că unii 
membrii ai lotului nu au reu
șit să obțină decizia de învin-

Surpriză la „co
coș" : campionul A- 
drian Mărcuț (stin
gă)... smulge un „e- 
gal" lui Valentin Du
mitru.

Foto :
Aurel D. NEAGU

gători sau au convins toarte 
greu că o merită.

Desigur, în centrul intere
sului spectatorilor s-au aflat 
pugiliști de talia lui Daniel 
Dumitrescu, Francisc Vaștag, 
Petrică Paraschiv, Giani Go
gol, Nicolae Aliuțâ, Adrian 
Mărcuț — mai vechi compo- 
neneți ai lotului național —, 
dar și Doru Maricescu, Vast- 
le Damian, Mihai Vasilache,

Octavian Stoica și Laszlo 
Vaștag — prezențe noi printre 
candidații la un loc în achipa 
care ne va reprezenta la 
„mondiale". Dintre aceștia, 
surpriza înregistrării unei în
frângeri nea oferit-o Giani 
Gogol, la „ușoară", întrecut

Petre HENȚ

(Continuare in pag 1-3)



t,
AZI, NUMAI DESPRE MINIBASCHET!

„TABĂRA GIGANȚILOR” O FAMILIE

Etapa a V-a a Campionatului Republican de lupte

ECHIPELE FA VORITE - ÎNVING/

I Aliniați. candidați! la Tabăra 
gigan(ilor" (care va fi organi- 

«•zată la Predeal, intre 27 au- 
I gust — 12 septembrie) făceau 
■o impresie deosebită. Intr-a
devăr, este impresionant să 

Ivezi fete avind intre 1,83 și
1,75 m și băieți între 1,92 și 
1,80 m Cei mai inalți : Alina 
Marcu (C.S.Ș. 2 București)
1,83 m, Kinga Kiss (C.S.S. 
Gheorgheni) 1,82 m, Rareș
Boian 1,92 m, Dorin Șchiopu 
(ambii de la C.S.Ș. Cluj-Na. 
poca) 1,90 m. Iată și ceilalți 
minibaschetbaliști invitați la 
tabăra organizată de F. R.

Baschet, și care va fi condusă 
de prof. Stelian Gheorghiu : 
Cristina Neacșu, Roxana Chi
rie (C.S.Ș. Brașovia), Celina 
Bochiș, Codruța Cenean (C.S.Ș. 
Cluj-Napoca), N astasia Cer- 
nat (C.S.Ș. Focșani), Aurelia 
Ștefanic, Marius Olaru, Bog
dan Cornel (C.S.Ș. 1 Constan
ța), Natalia Payer, Erika 
Kovacs (C.S Ș. Arad), Vio
rel Oprea (C.S.Ș. Ploiești), 
Sebastian Hotnog (C.S.Ș. Ga
lați), Cristian Popescu, Bogdan 
Sobanu, Teodor Lupu (C.S.Ș. 
Iași) și Emanuel Birza (C.S.Ș. 
Deva).

PÎNĂ LA URMĂ, $1 MATEMATICĂ Șl SPORT !

DE BASCHETBALIȘTI

Unul din cei doi minibas
chetbaliști premiați pentru 
calitatea de a fi cei mai ti
neri participant la „Crite
riu" este Andrei Purdelca, 
încă preșcolar (celălalt fiind 
Eugen Roșu, fiul cunoscu- 
tutui antrenor Gheorghe 
Roșu). Andrei a jucat în e- 
chipa Casei Pionierilor și Șoi
milor Patriei din Tecuci și a 
înscris 7 coșuri. Pînă aici, 
elemente mai mult sau mai 
puțin interesante. Ieșit din 
comun este însă faptul că toți 
cei din familia Purdelea . au

Văzîndu-ne uimirea cînd 
am aflat că este profesor de 
matematică, Petru Simoncscu. 
antrenorul echipei de fete 
a Școlii generale din comuna 
Margine (județul Timiș), a 
ținut să menționeze: „Cînd 
am absolvit liceul, aveam de 
ales intre a da examen la 
Facultatea de matematică, sau 
la I.E.F.S. Am ales-o pe pri
ma, am absolvit-o, dar nu 
ni-am despărțit de sport, 
dovadă că am alcătuit o echi
pă de minibaschetbaliste cu 
care particip la Criteriul Na
țional". Trebuie să înțele
gem că pasiunea v-a călăuzit 
pașii pentru a realiza ceva 
frumos și util pentru elevele 
Școlii generale din comuna 
Margine. „Numiți-o cum do
riți". De ce ați ales tocmai 
baschetul și nu handbalul, 
sau voleiul ? „Am apreciat că 
înscrierea coșului este mai sti
mulativă decit formele de con

ren bituminizat și o săliță 
improvizată, pe ai cărei 
pereți am fixat două panouri". 
Cum se împacă antrenamen
tele cu învățătura ? „Practi
carea minibaschetului este un 
Stimulent Ia învățătură. Pen
tru edificare, două eleve- 
basehetbaliste — Oana Bușa- 
nu și Cristina Dănescu — au 
promovat in faza județeană a 
Olimpiadei de matematică". 
Ce perspective întrevedeți ? 
Avind sprijinul conducerii 
școlii (directoare : Anica
Bărbos) și al întreprinderii 
Solventul din comuna noas
tră, sper ca minibaschetul să 
prospere în rîndurile șco- 
larilor din Margine".

practicat sau practică bas
chetul : Dan Purdelca — tatăl, 
a fost jucător la Siderurgistul 
Galați ; Anda Purdelea — 
sora și Lucian Purdelea — 
fratele au luat parte la dife
rite ediții ale Criteriului 
Național de minibaschet. 
„Prîslea", pentru că există 
un membru al familiei chiar 
mai mic decit Andrei, se nu
mește Mihăiță, are doar 3 a- 
nișori și de-abia a învățat să 
meargă ; mai are deci de aș
teptat pînă la inițierea în mi
nibaschet.

TRADIȚIONALA MACHETĂ

cretizare
Ați jucat 
noștințele

la alte sporturi".
baschet ? „Nu. Cu- 

despre minibas
chet mi le-am însușit din bro
șura apreciatului profesor 
Stelian Gheorghiu. -Tnvă- 
țați minibaschetul»". Ce bază 
sportivă folosiți ? „Un te

A devenit de multă vreme o 
tradiție ca organizatorilor unei 
ediții a Criteriului Național de 
minibaschet să li se ofere o 
frumoasă machetă înfățișînd 
un teren de baschet, cu pa
nouri și cu 10 jucători arătați 
sugestiv, în acțiune. Cei care 
oferă această semnificativă 
machetă (una se află ți la

sediul federației) sînt ele
vii Școlii generale din Titu- 
gară, prezenți aproape per
manent la edițiile „Criteriu
lui". Profesorul lor, I. Ros
ner, se dovedește un pasionat 
al minibaschetului, iar echi
pele pregătite de el s-au cla
sat deseori înaintea unor re
prezentante ale cluburilor 
sportive școlare, așa cum s-a 
petrecut și la Iași, cu formația 
de băieți II.

Intr-o viu disputată finală pe țară Rubrică redactată de :
Dumitru STÂNCULESCU

Duminică. în Capitală și in 
mai multe alte localități au fost 
programate întrecerile etapei a 
V-a a Campionatului Republi
can de iupte greoo-romane pe 
echipe, majoritatea formațiilor 
favorite reușind să termine în
vingătoare. chiar și în deplasa
re cum s-a intîmplat laCimpu- 
lung Muscel : Steaua — Musce
lul 20—16 Steaua — Aluminiu 
Slatina 24—18 etc.

BUCUREȘTI. Reuniunea or
ganizată de I.M.G. din Capitală, 
în sala de antrenament a clu
bului Steaua, deși cele trei 
formații participante nu fac 
parte din rîndul fruntașelor 
clasamentului, se anunța deo
sebit de interesantă datorită e- 
chilibrului de forte existent în
tre cele trei combatante. Și 
așteptările au fost confirmate. 
Concursul s-a desfășurat la o 
tensiune înaltă, cu meciuri e- 
chilibrate și viu disputate, cu 
surprinzătoare răsturnări de 
situații.

Concursul a început cu parti
da dintre Prahova Ploiești și 
Eiectrometalurgistul Băilești, 
două echipe care sperau în 
egală măsură să obțină puncte
le puse în joc. în final, spor
tivii olteni (antrenor M. Bădes- 
cu). într-o evidentă ascensiune 
valorică, au reușit să ciștige 
întilnirea cu scorul de 20—11. 
La prima categorie, I. Păiușes- 
cu (Băilești) l-a făcut tus pe 
Al. Pândele, in urma unui fru
mos „salt". Se părea că praho
venii vor egala în meciul ur
mător, D. Vechiu conducîndu-1 
la puncte cu 7—1 pe N. Bur- 
chici. Dar in mod surprinzător. 
Vechiu a cedat fizic, Burchici a 
reușit să egaleze și chiar să 
ciștige prin descalificarea ad
versarului. La cat. 57 kg a 
învins prin descalificare T. 
Uristea (Prahova), dar fără sâ 
fi realizat puncte tehnice. Au 
urmat două victorii dare ale 
băileștenilor, F. Diaconescu îin- 
vingîndu-1 prin tuș pe L. Du
mitrescu, iar O. Păunescu de
păși ndu-1 clar la puncte (7—1) 
pe I. Dumbravă și apoi intîlni- 
rea s-a echilibrat din nou ; 
ploieștenii L Barbu (74 kg) și 
C. Iorgu (82 kg) i-au învins pe 
I. Sifcu și, respectiv. Al. Ionică. 
Punctele decisive pentru victo
ria echipei din Băilești au fost 
realizate de I. Velea (99 kg) și 
S. Marin (100 kg).

Și partida dintre I.M.G. Bucu
rești și Eiectrometalurgistul 
Băilești a fost destul de echili
brată, în final echipa organiza-

MUNCITORII CONSTRUCTORI 
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
In organizarea Comitetului 

Uniunii Sindicatelor din con- 
strucțiL materiale de construc
ții și industrializare a lemnului, 
la Tg. Mures — gazdă a fost 
Trustul antrepriză generală 
construcții montaj — s-a des
fășurat finala pe țară a „Cupei 
Constructorul" la handbal, vo
lei și tenis de cîmp. compe
tiție înscrisă sub genericul Da- 
ciadei.

întrecerea a reunit sportivi 
și echipe cîștigătoare a fazelor 
semifinale din 8 județe confir
mi în d interesul participantelor 
pentru această tradițională ți 
mereu frumoasă cupă, faptul că 
peste tot organizațiile sindica
le in colaborare cu asociațiile 
sportive din trusturile si între
prinderile din ramură, sprijină 
îndeaproape practicarea exerci- 
țiilor fizice, a sportului. în ge
neral. Actuala ediție a „Cupei 
Constructorul" a fost dedicată 
marilor evenimente politice din 
viata oatriei noastre — cea de-a

45-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă 
și cel de-al XIV-lea Congres 
al Partidului Comunist Român

Finala pe țară a „Cupei Con
structorul" și-a desemnat, după 
două zile de viu disputate în
treceri. următorii laureate : la 
handbal — T.A.G.C.M. Baciu, 
I.A.C.M. Dîmbovița, TAG.CM. 
Mureș ; Ia volei — T.A.G.C.M. 
Bacău, TA G.C.M, Mureș. 
T.A.G.C. Ind. Brașov ; la tenis 
— Ion Linca (I.A.C.M. Alba), 
Florin Niță (T.A.G.C.M. Pra
hova) și Ștefan Călinescu 
(T.A.G.C.M. Brașov).

„A fost una din cele mai 
reușite ediții ale competiției, 
aprecia reprezentantul comite
tului de organizare. Vasile Bă
dica, atît in planul pregătirii 
finaliștilor și a disciplinei de 
concurs, cit si a preocupării 
gazdelor pentru a asigura o 
desfășurare ireproșabili între
cerilor".

CONCIJIISURIIE Dl CICLISM DE IA PIATRA NEAMȚ

toare reușind să obțină victo
ria: 23—17. De la învingători 
au „jfunctat": F. Enache. Gh. 
Chivu, T. Brezeanu, Al. Horin- 
ceanu, Gh. Dumitru și P. Hu- 
mulescu, iar pentru echipa în
vinsă au adus victorii G. Suru
giu, I. Sifcu, I. Velea și S; Ma
rin.

Ultima partidă, cea dintre 
I.M.G. Buc. și Prahova Ploiești, 
deși s-a încheiat cu un rezul
tat net favorabil bucureșteni- 
lor (21—7), a fost aprig dispu
tată. La scorul respectiv s-a 
ajuns datorită unor victorii ob
ținute de elevii lui V. Moisin 
în ci te va partide „cheie". De la 
I.M.G. Buc. au cîștigat: F. E- 
nache, Gh. Chivu, T. Brezeanu, 
S. Bursuc, Gh. Dumitru și N. 
Oîea.

Au arbitrat: St. Stanciu 
(Buc.) M. Fiîip (Iași) M. Bon- 
tea (Galați).

Mihai TRANCA

In sala Giulești s-au întilnit 
formațiile Rapid București. 
Crișul Oradea șj Simared Baia 
Mare. O dispută cu o impor
tanță aparte pentru oaspeți, 
aflaț.i în zona deloc comodă a 
retrogradării. Cum însă. în 
meci direct, orădenii s-au im
pus net în disputa cu... colegii 
lor de suferință (scor 21—11) ei 
răsuflă acum ceva mai ușurați. 
Rămîne de văzut dacă în eta
pele viitoare. în care vor sus
ține două întîlniri consecutive 
pe teren propriu, si băimărenii 
vor reuși să „fugă" de zona 
din coada clasamentului.

în această partidă eu carac
ter decisiv, de care am amin
tit, Crișul s-a bazat în primul 
rînd pe V. Matei (52 kg) și F. 
Macaveî (100 kg), ambii învin
gători prin tuș. în timp ce D. 
Buncan I. Ghit, F. Merca și 
A. Popovici au cîștigat la punc
te. Pentru Simared au punctat 
I. Varga (48 kg) V. Talpos (62 
kg) și O. Romocea (90 kg)

Celelalte două meciuri . ale 
„triunghiularului" au consti
tuit simple formalități pentru 
feroviarii bucureșteni, învingă
tori cu 26—14 în fața Crișului. 
respectiv 27—11 cu Simared. E- 
lcvii antrenorului Marin Belu- 
șica alcătuiesc un... „10“ redu
tabil, cu cîteva piese de greu
tate, părîndu-ni-se în măsură 
nu doar să se califice în tur
neul final ci chiar să obțină 
o poziție meritorie în ierarhia 
valorică a acestui an. Ne-au 
plăcut în mod deosebit C. Cor- 
cău (48 kg), I. Tase (52 kg — 
două victorii prin tuș). D. Io- 
niță (62 kg), S. Popescu (68 kg), 
D. Staudt (74 kg) L. Iacob (90 
kg) și J. Costea (100 kg). Ră
mîne deschisă încă problema 
găsirii unui supergreu în nota

valorii 
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diată apropiere, putem conchi
de că „proba adevărului" ar 
putea să scoală la iveală o e- 
chipă care, pregătită cu a- 
tentie, să devină competitivă.

In aceeași zi s-a disputat cea 
de a patra probă a „Criteriu
lui", tot o probă de fond, pe 
traseul Piatra Neamț — Bicaz — 
Potoci — Buhalnița și retur 91 
km. o probă în care dificul
tatea ,nr. 1“ a traseului a fost 
muntele, acest obstaool pe 
care numai cei bine pregătiți 
îl pot depăși. Pînă la marele 
baraj de aeumulane de la 
Bicaz plutonul a rula-. ;om- 
oacl •, din acest momeit pe 
urcușurile de la Potoci, Hangu 
și Ruginești, un grup de 30 
alergători au luat ava-.s trep
tat și. pînă la Buhalnița 
(punctud de întoarcere) unde 
ne-am oprit să cronometrăm, 
el ajunsese la 3:27. In grupul 
din față rulau 5 cicliști de la 
Voința P. Neamț (în frunte cu 
liderul lor P. Grigorici) și cite

3 rutieri de la C.S.M.-C.F.R. 
Cluj-Napoca Voința București, 
Voința Cj.-Napoca, C.S.Ș 2 
— revelația celei de a doua 
etape de fond ; în f’ne. dar 
nu în ultimul rînd. trei pu
ternici cicliști de la C. S. Bră
ila.
care 
focul 
mari, 
dată _ 
spiritele s-au agitat și etalîn- 
du-și, din nou. calitățile de 
sprinter a cîstigat Marcone 
Birsan (C.S.Ș. 2). cu 2:38.50. 
urmat de G. Tordănescu (Vo
ința Buc.). I. Miîitaru (C.S.Ș. 
1). D. Chirilă (C.S.Ș. Brăila), 
M. Zahan (Voința Cj.-Nap.). 
P. Grigorici 
Neafht)

După 4 etape 
în clasamentul 
..Criteriului", 
deanul 
7.40,49 urmat de M. Zahan 
2 s. D. Ncdclcu la 4 s. 
Marton la 4 s. N. Mielue 
17 s. P. Grigorici Ia 17 s.

Astăz’ au loc ultimele

Felicitări antrenorilor 
au reușit să arunce în 
luptei juniori mici și 
excelent pregătiți. O 

eu apropierea de final.
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Lucian Boari,
al 

ară- 
cu
la
T. 
la

Iubitori ai muntelui!

CABANELE VĂ AȘTEAPTĂ
Amatorii de drumeții montane sînt Intim- J

pinați cu o caldă ospitalitate la cabanele de < 
pe traseele turistice. î

O odihnă plăcută, o vacanță reconfortantă -
In peisaje fermecătoare. i

LA CABANELE MONTANE

In această perioadă, se pot obține locuri i 
la cabane adresîndu-vă oficiilor județene ■
de turism și I.T H.R. București I !

Rețineți I ;
CABANA — punct de plecare in drumeții 

montane i
CABANA — locul de intilnire al tuturor J

celor care îndrăgesc natura.

probe : fond. 150 km pentru 
seniori pe traseul P. Neamț 
— Bicaz baraj — Hangu — 
Poiana Teiului — Durau — vf. 
Lutu Roșu — Izvorul Mun
telui și retur ; la „Criteriu", 
proba de contratimp indivi
dual.

Deși a cîștigat pînă acum 3 
din cele 4 probe ale „Criteriu
lui", iată că M. Bîrsan nu 
apare în primii șase în clasa
mentul general ! Neatenția din 
etapa a doua, de fond, cînd a 
pierdut minute prețioase, iată 
că se dovedește implacabilă. în 
schimb, așa cum am mai arătat, 
juniorul mic P. Grigorici și-a 
făcut, cu atenție mărită și su
doare multă, un loc între primii 
clasați, toți mal în vîrstă ca el. 
Se pare că Dănuț Catană, dublu 
campion balcanic la juniori și 
actualmente component al lotu
lui de seniori, eu o frumoasă 
evoluție în ediția din acest an 
a „Cursei Păcii", a constituit 
wn frumos exemplu pentru ti
nerii cicliști din P. Neamț.

COPIII AU CRESCUT,
(Urmare din pag. I)

fără rabat. Cei ..mari" lucrează 
la mesele din fundul sălii, cei 
mici spre măsufa cu scripte și 
cu mingi. Bozga nu mai strigă 
atit la Creangă, dar nu le slă
bește din strună pe Mihaela 
Stef. q mină de fetită de pe 
Valea Bîrgăului (implinește 10 
ani in noiembrie), pe Marian 
Crișan (9 ani), sau Lucian Fi- 
limon (10 ani) pe locurile l—2 
la „Paleta de argint".

— Notafi-i — îmi șoptește ca 
acum 8 ani — că sint soi. cu 
ambiție, tehnică, indemînare 
— Mihaela ; cerebral, calități 
tehnice, dar moale — Marian. 
Trebuie să bag sprintu-n el; bun, 
dar comod Lucian, o să am de 
furcă și cu ăsta... O să vezi 
ce-o să iasă din ei !

Gheorghe Bozga, credeam, se 
mulțumește cu Creangă, cu 
Vasile Căluș, azi „numărul 2“ al 
Bistriței, dar iată că nu e așa, 
deși putea să fie. cum se mul
țumesc destui alfii. Putea să 
vină la București, a fost che
mat eu insistentă, mai ales că 
s-a căsătorit cu o bucureștean- 
că. avea și casă la noi in Petre 
Ispirescu. dar nu. el a rămas 
credincios Bistriței natale și 
și-a adus nevasta acolo. Se 
împarte între club si lot. caută 
și inițiază copii. cu Aurelia 
Vaida si cu Radu Dobra, aces
ta e bistrifean, convins de Ghi- 
tă să se întoarcă de la Slatina, 
cu Marian Filipaș (proaspăt 
reușit la școala de antrenori)^ 
cu Eugen Toth si Laszlo Bonș 
ezidai. din „grupa" de seniori. 
Si copiii cresc. 30 de copii, cu 
seniorii 34. Să-i mai notezi — 
zice—pe Cristian Podaru (9 
ani) pe celălalt Cr'stian (că 
are la Cristieni... !) Tamaș, pe 
Rareș Toma (10 ani), pe Paul 
Bozga (8), nu, nu îi e rudă...

fn răstimpuri i se comunică 
, fb-uitate pentru că în sală se
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Priviri spre eșalonul secund

IN SERIA A II l-a
CURSA SOLITARA IN RETUR

ceea c«
peste 

• In c-

cu Sportul Studențesc
Foto : Aurel D. NEAGU

POLI" TIMIȘOARA

O șarjă a fotbaliștilor brașoveni (Cigan, Caciureac. Andrași I) in 
partida de la București cu Sportul Studențesc

Divizionarele A la „ora bilanfului

TINEREȚEA
Pentru a avea o imagine to

tală a parcursului e.hipei bra
șovene in campionatul 1988/ 
1989 credem că se impune șl 
prezentarea liniei de clasament 
a ei ,a încheierea primei jumă
tăți a cursei. Deci iată realiză
rile. dar și pasivul, F.C.M. Bra
șovului după primele 17 etape 
ale competiției :

locul 16: 17 5 3 9 28-32 13
Din simpla comparație cu 

cifrele din chenarul alăturat 
vedem că:

— „unsprezecele" antrenat de 
C. Ștefănescu și D. Anescu a 
realizat în retur un salt de 
șase locuri în clasament, ceea 
ee reprezintă o ispravă demnă 
de subliniat.

— această ascensiune a fost 
posibilă datorită acvniulăriî a 18 
pnncle in „actul al doilea" al 
întrecerii, față de numai cele 
13 realizate in tur-

— capitolul la care brașovenii 
au „șchiopătat" 
ne acela 
la minus 
la minus

Faptul 
să. în obținerea acestui salt îl 
constituie masiva remaniere 
efectuată intre tur sl retur, o 
operație care s-a arătat cura 
joasă șî fructuoasa. Discutam 
la Brașov cu amnitiosul antre
nor care este C. țtefănescu în 
zilele premergătoare începerii 
sezonului de primăvară. Se

in retur rămî- 
al golaverajului. De 

4 goluri, după 17 etape, 
șase goluri în final.
cel mai important, în-

10. F.C.M. BRAȘOV
• Puncte realizate pe teren

ȘI-A SPUS CUVfNTUL

Divizia A, a crescut ș, viteza 
de joc, altă armă de mare im
portanță in fotbalul modern, 
încercăm o mare satisfacție 
pentru reușita remanierii pe 
care am declanșat-o și, firește, 
ne preocupă continuarea efor
turilor spre obținerea de noi 
creșteri calitative in viitorul se
zon. Tocmai pentru că am șî 
efectuat modificări importante 
în lot și in formația de bază, 
pentru stagiunea de toamnă

34 12
propriu :

7 15 46-52 31
_ . _ 27 (a pierdut 2 p la

Dinamo, cite 1 p la F.*C.  Farul, Univ. Craiova. „U“ Cluj-Napo- 
ca Victoria și Steaua) ; puncte obținute în deplasare : 4 (2 p 
la A.S.A. Tg. Mureș cite 1 p la F.C. Olt șl F.C. Argeș)

M. Barbu ÎS goluri (4 din 11 m) ; Ci- 
Terheș. Andrași I, Ghergu. S. Drăgan 
Șulea, E. Moldovan. Avădanei. Selimesi,

• Golgeterii echipei 
gan 7 ; Caciureac 5 ; 

Pîrvu 2 ; 
unul.

- cite 3 ; I. 
Pătru — cite

28 — M. Barbu. S. Drăgan — cîte 34 
I 33 ; Ghergu 30 : Caciureac. Cigan —

_. _________  28 ; I. Naghi. I. Pîrvu — cite 27 ; Seli-
Șanta 19 : Pătru 17 : Mandoca 1« ; Polgar. Terheș — 
: V. Stefan 14 : Cseke 12 ; Șulea 10 : Avădanei * î
N. Bucur 6 ; Comânescu, Laszlo Pal. Andrași II —

folosiți : 
Andrași

• Jucători
de meciuri ; ...
cite 29 ; E. Moldovan 
mesl 21 ;
— cîte 15
Lungu 7 ; .. _____  . . _. _______ ____ ___
cîte 2 : Todericl. Petruș, Tikosi, Dumrtriu — cîte 1.

• Media notelor echipei : 6,2*5.

e Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 
jocuri) : 1. M. Barbu 6.85 ; 2. I. Naghi 6.42 ; 3. I. Pîrvu 6,30.

• Cartonașe galbene : 32 (13 suspendări) — 14 jucători (cele 
mai multe : E. Moldovan. Caciureac — cite 5).
• Cartonașe roșii : Cigan (în et. a Xin-a). E. Moldovan (în 

et. a XXIV-a).
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m s toate transformate 

(toate de M. Barbu) ; a fost sancționată cu 1? cer.î't;—. 
transformate. 6 ratate).

a avut importantul rol de „li
ant". Să-i subliniem meritele.

Toate bune, pînă acum. Dar 
ce neîmpliniri are formația 
brașoveană? Destule. Și condu
cerea tehnică le numește tot 
prin antrenorul principal: „Nu 
am ajuns încă la o formulă 
stabilită si eficientă a liniei de 
mijloc. în această privință, gă
sirea unui mijlocaș potrivit Ia 
închidere constituie o urgen
tă. Eficacitatea Iasă mult. . de 
dorit. Ratăm încă inadmisibil, 
în ciuda situațiilor care se cre
ează. Așteptăm mai mult, pen
tru că pot mai mult, de la ju
cători dotați ca Mandoca sau 
Caciureac. Și bineînțeles, cre
dem în a doua etapă de ascen
siune valorică."

Un club puternic, bine orga
nizat (președinte: R. Pașcu), cu 
un public entuziast șî generos 
(a probat-o și reușita din fi
nala Cupei la capitolul specta
tori) ca F.C.M. Brașov are tot 
dreptul Bă aspire la un rol și 
mai important în desfășurarea 
primului campionat al tării. 
Fată de roadele pe care le-a 
cules după importanta remanie
re a Iotului din iarna trecută, 
are datoria să urmărească in
sistent o nouă creștere calita
tivă. Premisele există!

Din start trei foste divizi
onare A — Politehnica Timi
șoara, U.T. Arad și Olimpia 
Satu Mare — și-au pus candi
datura pentru primul loc. A- 
ceste echipe, una mai ambiți
oasă decît cealaltă, ca de alt
fel și antrenorii lor, au domi- 

cu autoritate disputa pen- 
șefie, nepermițînd altora 
măcar „6ă le prindă pla- 
Așa se face că toamna a 
deosebit de agitată, cu 
schimbări de lider și cu 

un final de sezon nefavorabil 
sătmărenilor. în retur, „Poli" 
a luat însă cursa pe cont pro
priu, consolidîndu-și poziția de 
frunte cu fiecare etapă. 
„Punctul de control" cu nr. 24 
a pus capăt întrecerii pentru 
primul loc : U.T.A. a pierdut 
la Chimica, iar „Poli" a între
cut, meci socotit ca fiind în 
deplasare, pe A.S.A. Progresul 
Timișoara. Apoi, diferența a 
crescut pînă la 8 puncte la ter
minarea campionatului • De
sigur, în lupta pentru cîștiga- 
rea seriei au contat foarte 
mult și rezultatele 
dintre cele trei 
iată cum arată 
ment :
1.
2. 
3.

tru 
nici

partidelor 
fruntașe 
acest i

Și 
clasa-

Eftimie IONESCU

10 penalty-uri (4

1
1
3

6—4 3
3—3 5
6—8 2

4 2 1
4 2 1
4 1 0 

a acumulat a-

„Poli" 
Olimpia 
U.T.A.
Deci, Olimpia 

celași număr de puncte ca și
„Poli", dar, pe parcurs, a în- 
tîlnit „buturugi mici" oare au 
domolit marea dorință a săt
mărenilor de a cîștiga seria, 
acestea numindu-se Metalul 
Bocșa — care a plecat cu un 
punct de la Satu Mare — sau 
Dacia Mecanica Orăștie și 
C.F.R. Timișoara — bariere de 
netrecut pentru Olimpia. Me
rită să evidențiem și faptul 
că, în seria a III-a, eficacita
tea a fost deosebit de bună,

mareîndu-se 962 goluri, 
înseamnă o medie de 
trei goluri de partidă 
dițiile precedente, Gloria Bis
trița (R. Vlad) s-a aflat mai 
tot timpul în lupta pentru pri
mul loc, de astădată mulțu- 
mindu-se cu o poziție, este a- 
devărat, fruntașă, însă sub 
posibilitățile componenților 
formației, jucători cu experi
ență competițională, chiar 
foști divizionari A • Evoluții 
oscilante au avut F.C. Mara
mureș Baia Mare, Strungul A- 
râd, C.F.R. Timișoara, care 
și-au restructurat loturile și, 
deci, omogenitatea a lăsat de 
dorit • Pentru Minerul Cav- 
nic și C.S.M. Reșița ultima 
rundă a fost dramatică. Cu 45 
de minute înainte de ultimul 
fluier din acest campionat al 
arbitrilor, C.S.M. Reșița, .for
mație ce-și spunea în trecut 
cuvîntul cu tărie în campionat, 
era pe locul 15 — poziție deloc 
onorantă. Dar repriza secun
dă a fost favorabilă reșițeni- 
lor. La Satu Mare, Olimpia a 
întrecut net pe Minerul Cav- 
nic (5—1) și, astfel, maramu
reșenii s-au clasat pe locul 
15... • O imagine mai suges
tivă despre partea a doua a 
clasamentului ne este oferită 
de
13.
14.
15.
16.
17.
18.

„adevăr". Iată-1: 
Chimica Tir. 
C.S.M.
Min Cavnic
A.S. Vulcan
Dacia
Avintul

După cum se 
chipe nu s-au ridicat la 
rințele întrecerii din C 
B, prestațiile lor fiind

P (+ 5 g) 
(- 2) 
(- 6) 
(-24) 
(-52) 
(-63)

Turneul Prietenia la juniori

— 4
— 4 
-- 4
— 7 
—10 
—20

vede, trei e- 
’ i ce-
Divizia 

u, ..... ....... slabe
și, de aceea, eșecurile au fost 
în lanț. Departajarea pentru 
ocuparea locului 15 a efectua
t-o golaverajul, criteriu care a 
avantajat, de astă dată, pc 
Chimica Tîrnăveni și C.S.M. 
Reșița. Sperăm că asociațiile 
respective; după experiența 
din acest an, au tras conclu
ziile corespunzătoare.

Pompiliu VINTILĂ

produsese această schimbare de 
amploare in lot. Cinci jucători 
plecați la alte formații, fotba
liști cu nume, da? și cu pu
ține perspective de a realiza 
randamente superioare. . Fostul 
internațional ne mărturisea că 
simte riscul, dificultatea ope
rației, dar că, în acefaș; timp, 
iși dă seama că o altă cale 
spre a asigura progresul echi
pei nu există.

Care este bilanțul practic al 
remanierii de la F.C.M. Bra
șov? Să-1 ascultăm chiar pe 
responsabilul efectuării ei, an
trenorul C. Ștefănescu: „Pre- 
zentînd o formație Întinerită, 
ambițioasă, am reușit o vizibi
lă creștere a întregului poten
țial al echipei, fiindcă atît 
grupul titularilor eît si eel al 
rezervelor, care s-a anroniai 
puternic de grupul de bază, a 
dovedit șl calități tehnico-tacti- 
ce, pe lingă o ridicată putere 
de adaptare la jocul echipei. 
In afara combativității, element 
esențial intr-o competiție de 
durată și solicitare cum este

mai propunem alte 
urmărind, cum spu-

1989 nu ne 
schimbări, 
neam, consolidarea. Sperăm ca 
întregul grup de jucători să 
manifeste aceeași atitudine fată 
de procesul de pregătire și de 
abordare a partidelor".

In fapt, ce a cîștigat F.C.M. 
Brașov prin renovarea la care 
a procedat? In primul rînd. 
doi titulari cerți (in vîrstă de 
numai 19 ani!) Pîrvu și Seli- 
meși ; alt tînăr. Cseke (20 de 
ani), vine ș; ei pe urmele aces
tora, Andrași I, tot un fotba
list din grupul speranțelor, s-a 
„stabilizat" pe aripa dreaptă, 
iar mutația lui Ghergu de pe 
flancul sting pe cel drept al de
fensivei s-a dovedit o reușită. 
Fiind la capitolul adaptării pe 
noi posturi să amintim aici și 
de satisfacția dată de Moldo
van ca fundaș central. In toa
tă această acțiune de „reasam- 
blare" a formației. în care au 
fost implicate toate comparti
mentele. experimentatul Barbu

EXAMEN CU PUBLIC
g. 7)

3 decizie 
ost și. nu- 
ind !) de 
in (Metalul 
e aproape 
inător a 
Irian Măr- 
o replică 
in partea 
lucureștean 

împărțin- 
dominare. 

lat disputa 
ied nul“. 
ntreacă pe 

(Metalul I 
Iancu (Di- 
ifă nu se 
;le sale la

categoria superioară, cocoș, la 
care a trecut, noii parteneri 
de categorie dovedindu-se mai 
duri în lovituri decît el. Fru
moasele sale cunoștințe tehni
ce trebuie valorificate și prin- 
tr-o creștere a forței lovituri
lor. La o categorie mai mare 
(muscă) decît cea la care s-a 
consacrat, a evoluat și Petrică 
Paraschiv. în ciuda faptului 
că a trecut lejer de rivalul 
său Viorel Pop Icnccan (Di
namo), acesta din urmă fiind 
numărat în primul și ultimul 
rund, Paraschiv rie-a declarat 
că la „mondiale", dacă va fi 
selecționat (și are toate șan
sele), va reveni la categoria 
sa, semimuscă. Viceeamplo- 
nul olimpic Daniel Dumi
trescu (semiușoară) a făcut o

verificare... formală, 
și-a menajat tot timpul 
versarul, Alexandru 
(Mecanică Fină), care i 
bandonat in ultima 
Modestă și de... rutină 
și replica primită de I 
Vaștag (semimijlocie) 
partea colegului de lot Vasile 
Citea, pe care l-a Întrecut, 
fără probleme, la puncte. Su
perior s-a dovedit a fi Vaștag 
(învingător prin abandon) și 
celui de al doilea adversar, 
Constantin Nae (Grivița Ro
șie). Dar în lupta cu acesta 
Vaștag a primit un avertis
ment pentru o lovitură sub 
centură ! Atenție, deci, tova
răși antrenori. Nu uitați că la 

a
o

Subliniem 
la 

reluat

deoarece 
ad- 

Pavel 
a și a- 
repriză. 
a fost 
Francise 

din

J.O. „semimijlociul" nostru 
fost scos din concurs de 
greșeală identică, 
fair-play-ul boxerului de 
Grivița Roșie care a

ROMANIA - POLONIA 2-3 (1-2)
GERA. 17 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). Iată 
că în fotbal se mai lntîmplă 
ca, în pofida unui raport de 
șuturi net favorabil (18--4), 
succesul să nu-ți surîdă. Ba 
mai mult, să fii chiar nevoit 
să părăsești terenul învins ; si
tuație în oare s-a aflat și se
lecționata României după par
tida susținută cu echipa Polo
niei pe stadionul „D.S.F." din 
Tanna, o mică localitate lingă 
Gera. Dar...

Debutul a fost favorabil jucă
torilor noștri. Ei au atacai cu 
aplomb și, în min. 14, au reu
șit să deschidă scorul prin 
MOGA, care a pornit in dri
bling de la 30 m și a plasat 
frumos, pe lingă portarul 
dan. Apărătorul buturilor 
pel poloneze a avut. în 
25, un reflex uluitor la 
lui Sabo evitînd 
făcut. Nu aoelași 
te spune însă și 
pondentul său 
poartă. Colceag.
27, la lovitura liberă executată

Maj- 
echi- 
min. 

gutui 
ca fiun gol 

lucru se poa- 
despre eores- 
din cealaltă 

care. în min.

ca un 
victorie 
adver- 
atenție 
va fi 

intre 
Mari- 
ambii 

sus- 
reve- 

Vasile 
frumos

lupta, refuzînd astfel, 
adevărat sportiv, o 
prin... descalificarea 
sarului. încă o dată, 
Vaștag ! Interesantă
cursa spre titularizare 
„mijlocii" din Iot Doru 
cescu și Laszlo Vaștag, 
învingători în partidele 
ținute. Promițătoare și 
nirea „semigreului" 
Damian. în cel mai
meci al celor două gale, Vasi- 
le Nistor (PAL Fălticeni) l-a 
întrecut la puncte pe Octavian 
Stoica, la categoria pană. în
cheiem acordînd o notă exce
lentă arbitrilor și o 
proastă boxerilor Mihai 
fan (Victoria), Gheorghe Ul- 
manu (Semănătoarea) și Vio
rel Neagu (S.C. Brăila) care, 
deși au figurat in programul 
celei de a doua reuniuni nu 
s-au prezentat Ia gală;'?).

notă 
Ște-

de Podlas, a rămas împietrit pe 
linia porții și DOMAGAKA. cu 
capul, a îndeplinit o simplă 
formalitate. în continuare, 
„ll“-le polonez a „închis" foar
te bine jocul, căutînd să valo
rifice calitățile de... 
ale lui Wolowycz s 
KIEWICZ. lucru care 
se intîmple în min. 41, 
ultimul a scăpat de la centrul 
terenului adueîndu-și echipa în 
avantaj.

La reluare, jucătorii noștri au 
accelerat continuu dar au ra
tat imense ocazii prin Gane 
(min. 50 — „cap" peste din a- 
propiere), Sabo (min. 62 — șut 
deviat de un picior salvator în 
bară) și Săvoiu (min. 73 —
singur cu portarul!). Și în loc 
de o egalitate absolut firească 
după desfășurarea jocului. In 
min. 77 echipa noastră va pri
mi iarăși gol și tot la o fază 
fixă: Wolowycz a executat • 
lovitură liberă de pe stingă. 
Colceag a ezitat din nou 
PUSZ a înscris, eu capul, 
colțul scurt. Abia la 
minut s-a reușit reduces s- 
cestui
iransformînd un penalty acor
dat prompt la un fault clar fă
cut asupra lui in suprafața de 
pedeapsă.

Arbitrul V. Plasek (Ungaria) 
a condus formațiile:

ROMANIA : Colceag — Mol- 
doveanu (min. 46 Moroșanu), 
Haidiner. Dicu, Lungu — MO
GA, Zanc. SABO. Moisescu 
(min. 6a Ungur) — Săvoiu, Ga
ne (min. 55 Crudu).

POLONIA: MAJDAN 
Prusik) — Grefkowlcz 
Fudali) MANELSKI. 
ZAK, Podlas (min. 46 Pusz) — 
Gorecki Radaj (min. 85 
zak). Miaczkiewicz — 
LOWYCZ Hrapkowicz, 
gaka.

în celălalt meci din .. . 
R.D. Germană — Bulgaria 2—0 
(2—0) ; în grupa B s-au înre
gistrat rezultatele: Cehoslovacia 
— R.D. Germană II 2—2 (1—1) 
ți U.R.S.S. — Ungaria 1—8 
(0-0).

sprinteri 
și MIACZ- 

avea să 
cind

î> 
la 

ultimul
scor nedrept, SABO

(min. 89 
(mm. 70 
TOMC-

Sobc-
V<O- 

Doma-

grupă.

Mihai CIUCA

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 12 IULIE 1989. 
Cat. 1 : 1 variantă 25% a 59 000 
lei I cat. 2 : 4 25»/„ a 6.903 lei t 
cat. 3 : 11.50 a 2.401 lei : cat. 4: 
50.75 a 544 lei ; cat. 5 : 159 00 a 
200 lei : cat. X : 213.50 a 200 lei; 
cat. Z : 3.048,00 a 100 lei. Report 
categoria 1 : 12.116 lei. Cîștigul 
de la categoria 1. jucat pe o 
variantă de 250/„ jn valoare de 
50.000 lei a fost obținut de par
ticipantul Plămădeală Boris din

• Acțiunea „de vîrf“ a acestei 
săptămîni constă ,ntr-o nonă 
TRAGERE LOTO 2. care, după 
cum se știe, se constituie întot
deauna într-un Important prilej 
de mari cîștigurl pentru partiei- 
pan(l, avînd în vedere și posibi
litatea (unică, în fslu’ ei), de » 
se cîștiga Șl CU NUMAI 2 NU
MERE 1
• în afară de tragerile obiș

nuite, săptămîna în cure mai 
programează șl două interesante 
și atractive concursuri PRONO
SPORT IULTIMELE ale sezonu
lui) respectiv miercuri, 19 ivlie, 
și sîmbătă, 22 'ulie. Reproducem, 
mai jos. partidele înscrise în a- 
ceste acțiuni, cu nreeizarea că 
ASTAZT, marți 18 IULIE, este 
TERMENUL LIMITA pentru for
mularea pronosticurilor la con
cursul de MtINE. MIERCURI, 1# 
iulie.Concursul Pronosport din 1» iu
lie: I. Cergryte — Rapid Buc.; 
n. Wism-j*  Aue — Spartak Var
na ; in. Karlsruher S.C. — F.C. 
Den Bosch; IV. F.C. lucerna — 
R F.C. Liegeois; V. Plastlka Nitra 

Malmd F.F.; VI. F.C. Tiro! — 
Etar Tîrnovo: vn. Stal 

Dlurgardens : vm.
— Lokomo- 

IX. Stuttgar- 
Naestved I.F. 5 
Slavia Fraga; 

— Hannover 66: 
Jena — Kalser- 

Vienna F.C. —

mai

i»

F.C.
Mlelec 
I.F.K. Gâteborg 
tive Leipzig : 
ter Kickers —
X. Wettingen —
XI. Grazer A.K. 
xn. Carl Zeiss 
slautern; XHI. 
Waalwijk.

Concursul Pronosport din 22 
iulie : L Wismut Ane — Rapid 
Buc.; n. Oergryte — Spartak 
Varna ; m. R.F.C. Liegeois — 
F.C. Den Bosch, IV. 1SC3 Copen
haga — Plastlka Nitra : V. Mal
mo F.F. — F.C. Hansa Rostock ; 
VI. F.C. Etar Tîrnovo — M.T.K. 
Izzo Vaci ; VII. I.F.K. Goteborg
— Tatabanya Baiyasz ; VIII. 
Lyngby B.K. — Lokomotive 
Leipzig ; IX. Stal Mfetec — Stut- 
tgarter Kickers; X. Djurgardens — 
Naestved I.F.; XI. Oerebro SJC.
— Siofok Banyasz ; XII. Wisla 
Cracovia — Soarta F- ga; XIII. 
Vejle Boldklub — Banik Ostrava.



HEPTATLONISTELE NOASTRE 
ÎNVINGĂTOARE LA VIENA

FORMAȚIA ROMÂNIEI .PE LOCUL ÎNTÎI 
ÎN „CUPA DUNĂRII" LA POLO

VIENA. Pe stadionul Prater 
l-au desfășurat întrecerile gru
pei C ale Cupei Europei la pro
be combinate. Disputa hepta- 
tlomstelor a fost dominată net 
de atletele din formația Româ
niei care au cîștigat cu 18 447 
p (2. Belgia 15 925 p, 3. Austria 
15 492 p, 4. Danemarca 14 944 p, 
5. Irlanda 14 100 p). Primele 
două clasate s-au calificat pen

ALTE 5 SUCCESE ALE ATLEȚILOR 

LA BALCANIADA DE JUNIORI
. SOFIA, 17 (Agerpres) In ziuă 
a doua a Balcaniadei de. atletism 
pentru juniori, de la Stara Za- 
gora, sportivii români au obți
nut noi victorii, după cele 4 din 
prima zi, Elena Șolcan a cîș
tigat cursa de 2C0 m în 24,19, 
Dcnisa Zăvclcă s-a clasat pe 
locul I la 800 m în 2:05,04, iar 

GRUPA Dl IUTĂ A
(Urmare din pag. 1)

tirana Matei (II Ia 400 mg — 
56,56, după americanca Free
man — 56,10).

Nu trebuie, însă, să se uite 
în acest context (și, în primul 
rînd, federația de resort are 
această îndatorire) că se a- 
propie cu pași mari finala 
„Cupei Europei", grupa A, a- 
colo unde se întrec cele mai 
bune echipe reprezentative fe
minine (cu cite o atletă înscri
să în fiecare probă), competi
ție unde formația noastră s-a 
calificat cu greu și unde, mai 
ales, are acum obligația să se 
mențină, pentru a dovedi că 
școala românească nu are ca 
„materii" de referință doar a- 
iergările pe distanțe medii și 
lungi și doar cîțiva .premianti*  
la sărituri. Si dintr-o discuție 
purtată cu secretarul federați
ei. Alexandru Paraschives- 
eu, și antrenorul federal, Dan 
Serafim a reieșit că această 
preocupare există. întrecerile 
„Cupei Europei" (5—S august, 
Gateshead — Anglia) fiind în
cadrate într-un plan de -pregă
tire și verificare, aflat în pli
nă desfășurare. Ne-am inte
resat în nrimul rînd asupra 
selecționabilelor care nu 
concurează în „Grand Prix" și 
am aflat că acestea au ca 

* administrați»* eod 7977* București rtr V. Cont» 16. of P.T.T.R 1 tel. centrală ii.79.7C jd ii.5C.59 coresp 10.34 60 : Interurban 437 telex 10 350 romsp. Telefax (90> Nr ti.60.33
rentru ftrafnatate abonamente ori» RomnresflIateHa sectorul export-import presă P.O.B 12-201 telex 10376. prsflr București Calea Grlvitel nr 84-66 io 369 Tiparul-lp .informația*

tru grupa B la ediția urmă
toare a competiției.

Un succes remarcabil a fost 
obținut și în întrecerea .indivi
duală, atletele noastre ocupînd 
primele patru locuri ale clasa
mentului : 1. Liliana Năstase
6 497 p, 2. Elisabeta Anghel 
.6 012 p, 3. Petra yăideanu 5 938 
p, 4. Corina Barbu 5 702 p.

Carmen Nistor a terminat în
vingătoare la 400 m garduri cu 
timpul de 57,81. In concursul 
masculin Iulian Păcioianu și-a 
adjudecat proba de 110 m gar
duri în 14,59. în timp ce Iankiș 
Milian a trecut primul linia de 
sosire la 800 m, înregistrat cu 
timpul de 1:50,69.

„CUPEI EUROPEI"
puncte de verificare in aceas
tă lună etapa a IlI-a a Con
cursului Republican pe echipe 
și a „Cupei României", pre
cum și concursul internațio
nal de la Ostrava (29 iulie). 
Iar ultimele întreceri din 
„Marele Premiu" dinaintea 
„Cupei Europei" sînt progra
mate la Pescara (Italia) și 
Coruna (Spania). Printre a- 
tletele aflate în cursa titulari
zării pentru echipa națională 
se află Paula Ivan, Doina Me- 
linte, Viorica Ghican, Marga
reta Kcszeg, Violeta Beclea, 
Ella Kovacs, Iulia Negură (se- 
mifond și fond), Aliua Asta- 
fei, Marieta Ucu (sărituri), 
lolanda Oanță, Daniela Pleș- 
can, Mirela Dulgheru, Daniela 
Gămălie (sprint), Mihaela Po- 
găceanu, Cristieana Matei, Li
liana Năstase (garduri), Livia 
Meheș, Elisabeta Neamțu, A- 
urica Bujniță (aruncări).

Și dacă în prima săptămînă 
a lui august, atletismul inter
național are pe agendă „Cupa 
Europei", în ultima sa peri
oadă se vor derula Jocurile 
Mondiale Universitare, între
cere la care se impunea la 
ediția precedentă. Zagreb ’87, 
atleta Paula Ivan. într-o 
avanpremieră olimpică..

„SECRETUL**  ÎNSEAMNĂ

PRAGA, 17 (Agerpres). Com
petiția internațională de polo 
pe apă „Cupa Dunării" s-a în
cheiat la Bratislava cu victoria 
selecționatei României, învingă
toare în finală, cu scorul de

DEBUT BUN AL REPREZENTANȚILOR NOȘTRI
ÎN C E. DE TENIS PENTRU COPII

SOFIA, 17 (Prin telefon de 
la trimisul nostru special). Ca
pitala bulgară, gazdă a ediției 
a 14-a a Campionatului Euro
pean de tenis pentru copii (14 
ani), manifestă un deosebit in
teres față de această competi
ție a speranțelor sportului alb, 
ilustrat de afluența unui public 
numeros în tribunele Comple
xului Akademik. La întreceri 
iau parte concurente și concu- 
renți din 24 de țări, iar specia
liștii aflați aici atestă prin nu
mărul lor mare atenția acordată 
tinerei generații a tenisului eu
ropean.

Așteptările au fost confirmate 
din primul tur prin nivelul teh
nic ridicat al jocurilor, cu lovi
turi puternice, rapide, din spa
tele terenului, precum și servi
cii bine plasate care permit 
atacurile la fileu.

Pentru sportivii noștri prima 
zi de concurs a fost de bun

„INTERNATIONALELE“ DE LUPTE LIBERE (juniori) ALE BULGARIEI
La Gorno Oreahovița s-au 

disputat Campionatele Interna
ționale ale Bulgariei la lupte 
libere pentru juniori, Ia între
cere fiind prezenți 115 luptători 
din 10 țări.

Reprezentanții noștri au 
avut o comportare frumoasă, 
clasîndu-se pe primul loc la 
categoriile 54 și 68 kg (rea
mintim, la juniori există o 
împărțire pe categorii diferi

ALAIN PROST SE DISTANȚEAZĂ ÎN C.M. DE EORMILA 1

LONDRA. Pe celebrul circuit 
automobilistic de la Silverstone a 
avut loc duminică „Marele Pre
miu al Angliei* 4, din cadrul Cam
pionatului Mondial la Formula 1. 
Primul a .trecut linia de sosire 
pilotul francez Alaig Prost 
(McLaren Honda), înregistrat cu 
1.19:22 131 la capătul celor 234.72

... MUNCA DE ECHIPA

13—8 (4—1, 2—3, 3—2, 4—2),
în fața primei reprezentative a 
Cehoslovaciei. Pentru locul 3, 
Cehoslovacia B 16—9 (3—2, 4—2, 
4—2, 5—3) cu Bulgaria.

augur toți calificîndu-se în tu
rul al doilea. Cătălina Cristea 
a abordat cu seriozitate partida 
cu finlandeza Iohanna Hoinare 
încheind rapid conturile, 6—0, 
6—0, iar Antoanela Voinca a 
avut tur liber. La băieți. Ale
xandru Băncilă a obținut o a- 
plaudată victorie în fața brita
nicului Lee Savin (tenace, cu 
gabarit și complet în joc) cu 
6—4, 6—3, primul set al întîl- 
nirii fiind și cel mai disputat, 
cînd cei doi au mers „cap la 
cap" pînă la 3—3, după care 
tcnismanul nostru s-a detașat. 
Celălalt jucător român, Gabriel 
Trifu, a dispus cu 6—3, 6—2 de 
finlandezul Kristian Lchtinen, 
jucător care nu i-a creat mari 
dificultăți.

Competiția continuă azi, cu 
jocurile din turul H la simplu 
și din primul la dublu.

Doino STANESCU

tă de cea a seniorilor), prin 
I. Demeter, respectiv E. 
Stanciu. Sorin Moisache (81 
kg.) și Ovidiu Mioc (74 kg.) 
s-au clasat pe locurile . se
cunde, în timp ce Fănel Carp 
(63 kg.) a intrat în posesia 
medaliei de bronz.

Pe echipe, ăm ocupat locul 
secund, după formația țării 
gazdă.

km ai cursei (medie orară de 
178,60 km). Pe locurile următoare 
au sosit britanicul Nigel Mansell 
(Ferrari) la 19,369 s și italianul 
Alessandro Mannini (Benetton 
Ford) la 48,019 s. Untul dintre fa- 
voriți, brazilianul Ayrton Senna 
(McLaren Honda) a abandonat 
cursa datorită unei defecțiuni 
tehnice, ca și în orecedentul „Ma
re Premiu" al Franței, de la Le 
Castellet. Și tot ca atunci, victo
ria a revenit lui Alain Prost, care 
totalizează acum 47 p, cu 20 mai 
multe decît Senna.

LUPTĂTORII ROMÂNI 
CÎSTIGĂTORI
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ÎN POLONIA
' Continuîndu-și pregătirile în 
vederea participării la Campio
natele Mondiale de lupte greco- 
romane din luna septembrie (El
veția), sportivii noștri fruntași 
au participat la un turneu in
ternațional organizat la Varșo
via. Au fost prezenți 108 spor
tivi din 12 țări, majoritatea 
participanților fiind și ei viitori 
concurenți la Campionatele 
Mondiale. în aceste condiții re
zultatele obținute de delegația 
noastră sînt generatoare de spe
ranțe : Constantin Uță (62 kg) 
și Anton Arghira (74 kg) au 
cîștigat concursul, iar Petre Că
rare (68 kg) și Ion Grigora? 
(130 kg) s-au clasat pe locul III.

I meridiane I
BRAZILIA A CÎȘTIGAT 

„CUPA AMERiCII DE SUD"
MECIUL decisiv al . „Cupei A- 

mericii de Sud", disputat pe sta
dionul Maracana din Rio d< Ja
neiro, în prezența a 150 000 de 
spectatori, a fost cîștigat de for
mația Braziliei, care a întrecut 
cu 1—0 (0—0) reprezentativa Uru- 
guayului. deținătoarea trofeului. 
Unicul gol a fost înscris de Ro- 
rrmrio, în min. 50. Această vic
torie, mult sărbătorită de local
nici. a fost într-un fol o revan
șă a fotbaliștilor brazilieni, ca
re acum 39 de ani (la 16 iulie 
1950) pe același stadion, au lost 
învinși cu 2—1 de către selecțio
nata Uruguayului în finala C.M. 
Rezultatul de atunci a consti
tuit una dintre cele mal mari 
surprize din istoria fotbalului ! 
Pentru locul 3, s-au întîlnit re
prezentativele Argentinei și Pa
raguayului. Partida s-a încheiat 
la egalitate: 0—0. Să notăm însă 
că deși argentinienii au jucat 
fără Diego Maradona și Claudio 
Caniggia, au terminat totuși pe lo
cul al treilea datorită golaveraju
lui supe’ ior.

MECIURI AMICALE
INTR-UN MECI disputat la Mo

naco, formația locală A.S. Mona
co a întrecut cu 2—1 (1—0) echi
pa Steaua Roșie Belgrad. Au 
marcat Hoddle (min. 10), Toure 
(min. 89). respectiv Stojkovici 
(min. 54).

IN ORAȘUL francez Castelsar- 
rasin a avut loc meciul dintre 
F.C. Toulouse și Rljeka (Iugosla
via). Partida s-a încheiat cu 5—0 
în favoarea formației franceze.

LA Sarajevo echipa fran
ceză Nantes a întrecut cu 3—2 
(1—1) pe F.C. Sarajevo.

formația Auxerre a întrecut 
cu 2—0 pe teren propriu, echipa 
iugoslava Vojvodina Novi Sad, 
campioana Iugoslaviei.

LA APROPIATUL turneu Inter
național de la Barcelona au fost 
invitate, alături de formația clu
bului organizator, echipele Gre- 
mio Porto Alegre (Brazilia), 
Sochaux (Franța) și F.C. Malines 
(Belgia).

PE SCURT • PE SCURT
BOX • La Atlantic City 'New 

Jersey), pugilistul italian Gian
franco Roși a cucerit titlul de 
campion mondial la categoria 
sun.er-welter (versiunea I.B.F), 
întrecîndu-1 la puncte, după 12 
reprize. pe americanul Darrin 
Van Horn.

CICLISM • Proba feminină de 
fond c*!n  cadrul Campionatelor 
Mondiale de la Moscova a fost 
cîștigată de americanca Dierdre 
Demet. cronometrat^ pe 55 km 
în 1.35:23.

HOCHEI PF IARBA • La Ma- 
dison (New Jersey), în semifina
lele .Cupei Intercontinentale" 
selecționata Canadei q întrecut 
cu scoru’ de 2—1 formația Indiei. 
Poea^i'-'tii canadieni ’nregistr’nd 
prima vijtor’e în fața celor in
die li dii numeroasele întilniri 
însorise îi palmaresul bi’atersl. 
Intr-o altă oartllă Olanda a 
dispus cu 5-4 de Franța. în fi
nală: Olanda — Canada â—1.

motociclism R) Proba de 250 
cmc din cadrul „Marelui Premiu 
al Franței" s-a încheiat cu vic
toria spaniolului Carlos Cardus 
(„Honda")?

scrima • Campionatul Mon
dial de la Denver (Colorado) 
s-a încheiat cu proba de spadă 
pe echipe. în care victoria a re
venit formației Italiei. învingă
toare în finală, cu 9—4. în fata 
selecționatei U.R.S.S. Medalia de 
bronz a revenit reprezentativei 
Cubei care a disput cu 9—7 în 
meciul pentru locul 3. de echipa 
Suediei.

TENIS * Proba masculină din 
cadrul turneului de la Osaka a 
fost cîștigată de suedezul Anders 
Jarryd. învingător cu 6—4 3—6
6—4 în fața americanului Pete 
Sampras. In finala feminină. Ga
briela Sabatini (Argentina) a în- 
trecut-o cu 6—1, 6—2 pe Mary- 
Joe Fernandez (S.U.A.).

Ca ziarist sînt deseori în
trebat, în străinătate,' de ce 
sportivii micii noastre țări ob
țin, de 40 de ani Încoace suc
cese atît de importante in a- 
renele sportive ale lumii. Răs
punsul este foarte simplu : 
cele șase medalii olimpice ale 
Kristinei Otto, de exemplu, pe 
care ea le-a... „pescuit" din 
apă la Seul, sînt doar „vîrfu- 
rile" unui munte, foarte lat și 
foarte înalt. Dintre mii de ta
lente, doar unul va deveni 
cîștigător olimpic sau campion 
mondial. Totuși, nimeni nu 
este lăsat de o parte, deși sita 
selecției cerne încă de la virs- 
ta de 5—6 ani. Este foarte im. 
portant ca selecția să se des
fășoare cu judiciozitate, iar 
talentele să fie îndrumate spre 
disciplina sportivă care 11 se 
potrivește ca o mănușă. In fie
care oraș, cu o populație de 
pînă la 10 000 de locuitori 
(așa-numitele „kreisstadte"). 
există centre de antrenament, 
care oferă tinerelor talente 
șanse de a-și desăvîrși pregă
tirea sportivă într-o gamă lar
gă de discipline sportive. Co
piii își pot alege disciplina 
sportivă.

Această veritabilă rețea de 
centre (circa 1500 la număr) 
este strîns legată de școlile 
sportive de copii și tineret, cei 
dintîi fiind selecționați în cen
trele de antrenament și tri
miși, apoi. în aceste școli spor
tive. Decisivă, în acest sens, 
este colaborarea dintre antre
nori, profesori, medici, oa
meni de știință specializați în 
sport și părinții copiilor. To

tuși, mult mai importantă este 
o asemenea muncă în echipă 
nu numai în marile „cetăți" 
ale sportului (Rostock — hand
bal ; Schwerin — box și yach
ting ; Potsdam — canotaj și 
caiac-canoe; Dresda — pati
naj viteză ; Karl Marx — 
Stadt —. patinaj artistic și 
sporturi de iarnă, șl, desigur, 
Berlin), ci și în centrele mai 
mici. în acest sens, un e- 
xemplu mărunt, în aparență, 
insă simptomatic, este cel pe 
care o să-1 descriu mai jos. 
In cadrul primei faze a Spar- 
tachiadei copiilor și tineretu
lui, în Meissen, am întilnit un 
băiat în vîrstă de 11 ani, un 
talent multilateral. După ce a 
cîștigat întrecerea de haltere 
și pe cea de gimnastică, s-a 
urcat în șa pentru a parcurge 
30 km. pe bicicletă, pînă acasă. 
O echipă de specialiști se o- 
cupă de el. pentru ca, din 
punct de vedere psihologic, să 
nu se piardă. Micul băiat, a- 
vînd ambiții mari, știe acum 
că vrea să devină aidoma Iui 
Joachim Kunz, fost foarte 
bun gimnast, cîștigător. pînă 
la urmă, al medaliei de aur la 
Seul la... haltere. Deci, da
torită muncii șl priceperii a- 
acestor specialist!, Kunz (năs
cut tot la Meissen) a fost ca
nalizat, spre discinlina sportivă 
în care putea obține (și a ob
ținut) cele mai bune rezultate. 
Va reuși aceasta și micul ta
lent de. 11 ani? Și. la fel ca el. 
alte și alte sute de talente ?

Torsten WENDLANDT 
„Deutsches Sportecho" — Berlin
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CEA MAI PREȚIOASA VICTORIE
Acum, că steaua lui Ben 

Johnson a apus, probabil de
finitiv, e mai greu ca oricînd 
de răspuns la întrebarea care 
a fost sprinterul numărul 1 
al tuturor timpurilor? Intră în 
discuție, firește o sumedenie 
de nume, unele mai vechi, 
altele mai noi dar trei par a 
întruni mai mii te sufragii 
(după „The Guardian")• Char
les Paddock. Tesse Owens și 
Bob Hayes. Dublu medaliat 
cu aur la J.O. ie la Anvers 
și, în 10 rînduri. deținător al 
recordului lumii, texanul Pad
dock aparține, ea să zicem 
așa, copilăriei sprintului. Da
că e adevărat, cum scria 
Malraux, eă moartea transfor
mă viața în destin atunci 
faima lui Paddock a sporit 
după ce a dispărut ca erou 
al aerului, peste Alaska, • în 
1943. Celălalt „candidat" O- 
wens, cu 6 recorduri mondia
le stabilite într-o singură zi 
(25 mai 1935) și 4 titluri do- 
bîndite la Olimpiada din 1936 
e prea cunoscut, și regretat, 
ca să mai zăbovim.

Mai rămîne, logic, Robert 
Lee Hayes (n. 20.XII.1942), ca
re reapare, iată, după o lungă 
perioadă de absentă. în prim- 
planul actualității. Corecord- 
man al lumii oe 109 m, cu 
10 s (ca și Armin Hary, Ho
racio Esteves șl Harry Jero
me). excelent pe 109 yarzi 
(9,1), Hayes a cucerii aurul 
J.O. de la Tokio m 1964. în 
proba individuală. contribu
ind totodată la izbînda ștafe
tei americane ie 4X100 m. El 
a plecat. în uliimiS schimb, 
cu 5—6 metri în france
zului Delecour pentru a

termina, după o C’xrsă electri
zantă, cu 3 metri avans, spe
cialiștii apreciind că alergarea 
lui n-a durat decît maximum 
8,9 secunde!

După Tokio, Hayes a re
nunțat la atletism in favoa
rea ‘fotbalului „nade în 
U.S.A." căre avea însă — 
după propria-i mărturisire — 
să-l „distrugă fizic și moral" 
tn ciuda „firm îi*.  datorată 
sprinturilor de altădată. n-a 
mai strălucit și toi-, mai apă
sat de mediocritatea evoluți
ilor sale, a eșuat în consu
mul de droguri. Depistat cu 
cocaină, a suportat (în 1978» 
și g scurtă detenție.1

întrebat. deunăzi despre 
valoarea record;iriior și victo
riilor sale, prin comparație cu 
cele ale lui Paddock și O- 
wens, fostul campion a ridi
cat din umeri, considerînd 
tentativa de ierarhizare drept 
„o glumă de prost gust", a- 
dăugînd că. pe lîngă cei doi. 
el n-a fost decît „un alergă
tor oarecare". „Totuși, a in
sistat ziaristul care dintre 
succesele dumneavoastră vi se 
pare cel mai strălucitor ?"

• Hayes a replica*  fără ezitare: 
„îndep irtarea de stupefiante 
Atunci, ajutat de prieteni, am 
redevenit om. Ruptura aceea 
a însemnat victoria mea cea 
mal de preț*  .

Apoi, invitat sa întocmeas
că un clasament al istoriei 
sprintului. Robert Lee Hayes 
a așternut pe 11 nu
me : Owens. Har/, Lewis. 
Borzov etc. Numele- său n-a 
figurat pe listă
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