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Punct final in concursurile de ciclism de la P. Neamț

RUTIERII DINAMOVIȘTI S-AU IMPUS CLAR LA FOND

nostru.
Camp'ona- 

șosea ale 
desfășurată

• Valentin Constantinescu a cîțtigat ultima probă, fondul, iar 
arădeanul Lucian Boari, ediția din acest an a „Criteriului Juniorilor"

al Partidului Comunist Român
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său în lume, ca urmare a neobositei activi
tăți a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
soluționarea justă, constructivă a marilor 
probleme ale contemporaneității,, pentru a- 
părarea dreptului suprem al oamenilor, al 
popoarelor la pace, la viață, la existență 
liberă.

Este meritul incontestabil al secretarului 
general al partidului de a fi fundamentat 
sTrategia dezvoltării multilaterale, armonioa
se a tuturor sferelor de activitate economi- 
co-socială. Pe baza acestor orientări. în pe
rioada inaugurată de istoricul Congres al 
IX-lea, prin strălucitoarea și neobosita acti
vitate a tovarășei Elena Ceaușescu, eminent 
om politic și savant de largă recunoaștere 
internațională, consacrată elaborării și înfăp
tuirii planurilor de dezvoltare a țării, ști
ința, învățămîntul și cultura s-au afirmat ca 
importante forțe ale progresului, conferind 
un puternic dinamism societății noastre.

în acești 24 de ani, asemenea întregii țări, 
ca urmare a grijii și sprijinului permanent 
al secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mișcarea sportivă româ
nească a cunoscut multe și trainice împliniri 
socialiste. în Mesajul adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „în cadrul aces
tei politici, care pornește de Ia principiul 
construirii socialismului cu poporul și pentru 
popor și care așează in centrul preocupărilor 
făurirea unui om inaintat. cu o înaltă con
știință revoluționară, partidul și statul nos
tru acordă o atenție deosebită dezvoltării 
mișcării sportive, ca o condiție esențială 
pentru asigurarea vitalității națiunii noastre 
socialiste și integrarea tot mai activă a tu
turor cetățenilor in întreaga viață economică 
si socială a patriei".

Beneficiind de condiții fără precedent, 
succesele sportului românesc s-au concreti
zat în această epocă de rodnice împliniri în 
realizarea unor rezultate de prestigiu la 
marile competiții internaționale — Jocuri 
Olimpice, Campionate Mondiale și Europene, 
Campionate Balcanice. Jocuri Mondiale Uni
versitare, cupe europene —. în înălțarea 
unor importante și moderne edificii. Prin

Marele forum al comuniștilor, din iulie 
1965, care, în consens cu voința întregii 
, națiuni, a ales pe tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU în suprema funcție 
' de secretar general al partidului, a marcat a- 
firmarea puternică a unui spirit nou, a unei 
viziuni profund științifice asupra procesului 
de transformare revoluționară a societății 
românești, a redat națiunii sentimentul mîn- 
driei patriotice, al respectului față de tre
cutul de muncă și de luptă, al prețuirii pen
tru faptele glorioase ale înaintașilor, al dem
nității naționale și încrederii în forțele și 
capacitatea poporului de a-și făuri viața 
potrivit dorinței și voinței sale.

Arcul de timp deschis de Congresul al IX-lea, 
intrat definitiv în conștiința noastră sub nu- 
mele-simbol de „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
cuprinde cele mai mari izbînzi din multi
milenara existență a poporului român, rod 
al gîndirii profund științifice, al puternicului 
spirit novator, revoluționar, pe care l-a im
primat secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în toate dome
niile vieții politice, economice și sociale. 
Gîndind și înfăptuind, ca un înțelept strateg, 
chipul României de azi și de mîine, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trasat cu vibrant patos 
patriotic și fermitate revoluționară drumul 
prin ani și decenii. însuflețind permanent 
cu pilda strălucită a vieții și activității, 
luminînd cu gîndirea originală, cu făclia 
veșnic vie a dragostei față de țară și popor, 
căile progresului multilateral al patriei, căi 
de glorie urmate neabătut de toți comuniștii, 
de întregul popor în strînsă și indestruc
tibilă unitate de gînd și faptă.

Inaugurînd perioada unor mari transfor
mări și înnoiri. Congresul al IX-lea a des
chis porțile inițiativei și activității creatoare, 
perfecționării. întregii munci, a stabilit li
niile directoare ale dezvoltării societății în
tr-o indisolubilă legătură cu realitățile na
ționale, cu cerințele vitale ale devenirii isto
rice a poporului român. Pe temeiul izbînzi- 
lor obținute, toți, oamenii muncii, deveniți 
proprietari, producători și beneficiari, fău
ritori de bunuri materiale și spirituale, indi
ferent de naționalitate, și-au cîștigat defini
tiv dreptul la demnitate. Epoca inaugurată 
do Congresul al IX-lea este și epoca pu
ternicei afirmări a României în viața inter- 
națională, a creșterii continue a prestigiului ...____ _
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(Continuare In pag 2-3)

PIATRA NEAMȚ, 18 (prin 
telefon). Cursele cicliste pe 
care acest oraș le-a găzduit 
timp de aproape o săptămînă 
s-au încheiat ieri cu desfă
șurarea a două probe, cea de 
contratimp individual la juni
ori și cea de fond la seniori. 
Prima dintre ele a măsurat 
5,5 km și s-a desfășurat în 
pantă, în apropiere de P. 
Neamț. în comuna Bisericani, 
fiind cîștigată de Dumitru 
Nedelcu, cu 14:10 (m.o. 23,300 
km), care a forțat încercînd 
să-l detroneze pe liderul L. 
Boari. Dar, după ce tînărul și 
talentatul 
terminat 
ța dintre 
numai o

pentru elevul
Matei Peloc, la Voința A- 
de a-și adjudeca ediția 
acest an a „Criteriului 

•“ cu timpul

junior arădean a 
concursul, diferen- 
ei se redusese la 
secundă, suficientă 

antrenoru-însă 
lui 
rad, 
din
Juniorilor" cu timpul de 
7.55:02. în clasamentul general, 
în urma sa s-au clasat : D. 
Nedelcu (C.S.Ș. 1 Buc.), la 1 s, 
M. Zahan (Voința Cluj-Na- 
poca), la 29 s, Șt. Marton 
(C.S.M. — C.F.R. Cj-Nap.), la 
46 s, P. Grigorici (Voința P. 
Neamț), la 56 s, N<- Mîcluc 
(C.S.Ș.’ 1 Buc.), la 1:09. A- 
țestui prim grup, i se adau
gă și alți evidențiați : I. Mi- 
litaru (C.S.Ș. 1), C. Poenaru 
(Voința Pl.), D. Chirilă, M. 
Pîrlog și S. Crăciun (toți C.S. 
Brăila), C. Vasiliu și I. Pre
peliță (Voința P. Neamț), dar 
marele învins rămîne Marco
ne Birsan. A fost un „Crite-

riu" care ne-a convins că dis
punem de cîțiva juniori mici 
și mari foarte buni, capabili 
să alcătuiască, peste cîțiva ani, 
acea mult dorită echipă puter
nică a ciclismului

Ultima probă a 
telor Naționale de 
seniorilor, fond, 
pe o distanță de 142 km, intre 
P. Neamț — Durău— Buhalni- 
ța și retur, a avut în prim-plan 
ambiția și risipa de energie 
ale cicliștilor, toate acestea e- 
talate în cadrul de o deosebi
tă frumusețe al Lacului Bicaz 
și al munților înconjurători. 
Cursa a demarat în ritm lent, 
primele semne de desprinde
re începînd să se arate pe 
serpentinele de la Potoci. Ele 
au fost însă anihilate prompt 
de pluton, lucru pe care a- 
cesta nu-1 va mai reuși la ac
țiunea întreprinsă înainte de 
intrarea în stațiunea Durău 
de un grup de 4 cicliști (D. 
Caiană, Gh. Nefliu, I. Mihoci 
și C. Căruțașu). Rulînd în 
forță și înțelegîndu-se la tre
nă, cei patru și-au creat, trep
tat, un avans de 3:30. în spa
te, plutonul a fost apatic, aș- 
teptînd ca fugarii să-și dimi
nueze resursele. Așa s-a și 
întîmplat, treptat cedînd teren 
(după aproape 30 km) Nefliu, 
Mihoci și Catană. Atunci cînd 
joncțiunea a fost, însă, făcu-

Victor NITA

(Continuare In pag 2—3)

S-a încheiat un campionat, incepe altul

CURSELE DE DIRT-TRACK

DEVIN TOT
După Campionatul 

blican individual de 
încheiat cu succesul 
stelist Mircea Agrișan, 
o nouă competiție 
track, „naționalele" 
perechilor de seniori.

Repu- 
tineret, 
fostului 
iată că 

de dirt- 
rezervate 

a luat 
sfirșit duminică la Sibiu cu 
victoria cuplului Sorin Ghibu 
— Dan Bogdan, rezervă meri-

O UNITATE MICĂ-C.S.Ș. MEDIAȘ, DAR CU PUTERE DE EXEMPLU»
Surprind cîteodată realizări

le ce se pot consemna într-o 
unitate dintr-un oraș în care 
tradiția și condițiile sînt evi
dent mai modeste față de u- 
nele centre cu pretenții. Ne 
vom referi în rîndurile de față 

Ta Clubul Sportiv Școlar Me
diaș, mai precis la secția sa 
de baschet, unde s-au inițiat, 
instruit și de unde s-au ridi
cat, pînă la nivel de compo- 
nenți ai loturilor naționale. 
Virginia Popa, Gabriela Kiss, 
Melinda Torday, Francisc Di- 
kay, Vasile Zdrcnghea, Hans 
Bretz, Klaus Herbert, Ghcor- 
ghe Dăian, Claudiu Munteanu, 
Mihai Corui, Benjamin Pelgcr. 
cărora li s-ar putea 
multi alți baschetbaliști 
movați în Divizia 
țeles de-a lungul 
prilejul turneelor 
Diviziei școlare și 
echipa feminină 
Metan Mediaș a cucerit locul I

(completînd astfel frumoasa 
performanță a calificării ei în 
Divizia A !) cea de băieți, 
C.S.Ș. Mecanica, a ocupat lo
cul secund ; Codruța Lascu, 
Mioara Radu, Alexandru Hu- 
melnicu, Elemer Tordday și

și Ștefan Stoian — avansați) 
este și mai mare, dacă ținem 
seama că sala C.S.Ș. are di
mensiuni „liliputane" : 24 m 
lungime, 10 m lățime. Totuși, 
datorită dorinței profesorilor- 
antrenori de a-și crea condiții
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mA i iii MST>
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adăuga
Dro-

A (bineîn- 
anilor). Cu 
finale ale 

de juniori, 
C.S.Ș. Gaz

Erno Kiss au intrat în vede
rile selecționerilor loturilor na
ționale de juniori. Iată un pal
mares remarcabil, cu care pu
ține secții de baschet ale clu
burilor sportive școlare se pot 
mîndri, iar meritul colectivu
lui care alcătuiește catedra 
respectivă (Aurelia Stoia — 
șeful catedrei Octavian Șer- 
ban, Constantin Tătaru — per
formanță, Mircea Rotaru, Dan 
Radu — începători și avansați

de lucru cel puțin acceptabile, 
sălița a fost transformată în- 
tr-un mic laborator datorită 
celor 6 panouri instalate (prin 
mijloace proprii). Cind permite 
vremea, este utilizat terenul 
bituminizat din incinta C.S.Ș. 
(anul acesta va mai fi ame
najat un astfel de teren), iar 
în tot timpul anului elevii- 
baschetbaliști au acces Ia să
lile școlilor generale nr. 45 și 
7, ca și la cele ale liceelor

industriale Vitrometan și Pe
trol. O mențiune : 
sala proprie este 
găzduirii meciurilor 
întîlnlrile echipelor 
din cadrul campionatelor repu
blicane s-au desfășurat în sala 
Liceului, industrial Vitrome
tan, iar proaspăta divizionară 
A. C.S.Ș. Gaz Metan, va tre
bui să susțină jocurile, atunci 
cînd va fi gazdă, la... Sibiu.

în discuția avută cu mem
brii catedrei de baschet a 
C.S.Ș. Medias am aflat cîteva 
din ..secretele" care au de
terminat frumoasele rezultate 
de pînă acum. „Ne-am bucu
rat de sprijinul profesorilor de 
educație fizică ai școlilor ge
nerale în cadrul cărora am în
treprins. în repetate rînduri. 
acțiuni de selecție", ne spunea

deoarece 
improprie 

oficiale, 
medieșene

Dumitri, STANCULESCU

(Continuare In pag 2-3)

tuoasă Marius Șoaită (care a 
adus puncte prețioase), cei 
trei piloți de la I.P.A. Sibiu 
reușind frumoasa performan
ță de a-și menține mult rîv- 
nitul titlu.

Confirmînd bunele, aprecieri 
asupra evoluției în campiona
tul de tineret, trei dintre vii
torii performeri, promovați în 
recentele confruntări ale pe
rechilor de seniori au consti
tuit principalii adversari ai 
campionilor, în contextul în 
care a fost mărit vizibil ritmul 
curselor. Este vorba de Mir
cea Agrișan, Alexandru Tom» 
și. în mai mică măsură, Au
relian Oaneș, care au lăsat în 
parcul de mașini teama în 
manșele directe cu protago
niștii campionatului. De ase
menea. Gheorghe Grîgorescu, 
Ovidiu Gherman, Horst Gurt- 
ler. Florin Ungureanu și Vic
tor Arghîr au demonstrat că 
au reale posibilități de pro
gres și, supuși în continuare 
unei atente pregătiri, pot de
veni specialiști de nădejde ai 
genului.

Bilanțul ar fi fost pozitiv 
pentru toată lumea dacă moto- 
cicliștii cu mai vechi state 
de activitate nu ar fi dovedit, 
într-o etană sau alta carențe 
de educație din păcate tre-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In pag 1-3)
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crearea, din inițiativa secretarului general al 
partidului, a marii competiții naționale „Da- 
ciada" s-a dat un deosebit impuls întregii 
activități de educație fizică și sport, deschi- 
zîndu-se larg porțile pentru atragerea a mi
lioane de cetățeni de toate vîrstele spre 
terenurile de sport, dovadă peremptorie a 
politicii generale în centrul căreia se află 
dezvoltarea multilaterală a fiecărui sector de 
activitate. Obiectivul principal al mișcării 
sportive 1) constituie cuprinderea întregului 
tineret, a maselor largi de oameni ai muncii 
de la orașe și sate la practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice și sportului de masă, 
ridicarea performanțelor sportive la nivelul 
mondial, sarcini ce reies cu pregnanță și 
din Programul-Directivă cu privire la dez
voltarea economico-socială a României în 
cincinalul 1991—1995 și orientările de pers
pectivă pînă în anii 2000—2010, ca și din

■tHimiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiirirrînriiriimiiiifiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’iiiiiriiiiiiiiiiiiniiiiimimniniiiiiniiuiinnnmiminiiiiiiiiimiiin:

Tezele pentru Congresul al XIV-lea al parti
dului. astfel ca întreaga activitate de edu
cație fizică și sport sa se înscrie pe linia 
celor mai înalte exigențe de calitate și efi
ciență socială.

Omagiind, într-o atmosferă de eferves
cență politică, revoluționară, de amplă anga
jare patriotică împlinirea a 24 de ani de la 
Congresul al IX-lea al partidului, alături de 
toți oamenii muncii, sportivii tării își reafir
mă voința fermă, puternicul entuziasm și 
unanima aprobare cu privire la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema 
funcție de secretar general al partidului, an- 
gajîndu-se să acționeze cu eroism și abnega
ție pentru a întîmpina glorioasa aniversare 
a 45 de ani de la actul istoric al libertății 
noastre și Congresul al XIV-lea al partidului 
cu noi rezultate remarcabile, contribuind 
astfel la înălțarea tot mai sus, spre piscu
rile socialismului și comunismului, a patriei 
noastre iubite, Republica Socialistă România.

I

„cupa constructorului de mașinp ea boi
In orașul Bumbești-Jiu, la 

clubul muncitoresc al între
prinderii Metalurgistul Sadu a 
avut loc o reușită competiție 
pugilistieă, prilejuită de cea 
de a IX-a ediție a „Cupei 
Constructorului de Mașini". 
Delegatul federației de spe
cialitate la aceste întreceri, 
arbitrul Traian Panait, ne-a

relatat despre buna organiza
re a competiției, la care și-au 
dat concursul 73 de sportivi 
juniori și seniori de la 14 aso
ciații sportive din țară. Un 
public numeros și entuziast a 
urmărit meciuri viu disputa
te, pe parcursul cărora s-au e- 
vidențiat în mod deosebit ur
mătorii boxeri : S. Dima, D.

Vilceanu, P. Circel, S. Alvăda- 
nei (Metalurgistul Sadu), D. 
Ionică (Voința Drobeta Tr. 
Severin), C. Bălașa (Oțelul 
Tirgoviște), I. Băctu 
Iași), M. Drăgoi și R. 
lău (Gloria Tg. Jiu), T. 
gomir (Mașini Unelte 
rești), E. Himbășan (Indepen
dența Sibiu), I, Nedclea (IPA 
Sibiu), Gh, Porfir (UM Timi
șoara). Nume de care, pro
babil, vom mai auzL

(Fortus 
Păscâ- 

Dra- 
Bucu-

CURSELE DE DIRT-TRACK DEVIN TOT MAI RAPIDE
(Urmare din pag. 1)

cute cu vederea de corpul de 
oficiali. Nu o dată, luarea 
startului a stîrnit discuții con
tradictorii între arbitri și 
trenori, deoarece sportivii 
vățați să forțeze banda 
Start sau să plece... lansați
casete au pornit cu avantaj, 
ceea ce a produs justificate ne

an- 
în- 
de 

din

Veteraiul steliștilor. Stelian 
Postolache. un exemplu de 
conduită si în arena de dirt- 

track
Foto : Eduard ENEA

mulțumiri în rîndurile 
sărilor. Alți alergători, 
bagaj mai mare de... 
tințe, au suplinit lipsa

adver- 
cu un 
cunoș- 
lor de

pregătire fizică cu mers 
culos, timorîndu-și astfel 
tenerii de întrecere. In 
șit, lăsîndu-se adesea la 
tudinea concurenților 
celor două minute care 
merg startul, majoritatea 
gătorilor fruntași s-au 
nuit să vină la linia de pleca
re cînd doresc. Datorită lipsei 
de fermitate a arbitrilor și 
mai ales ale subterfugiilor uti
lizate de anumiți tehnicieni, 
firește și cei mai tineri piloți 
au început să-i urmeze pe co
legii lor mai experimentați, 
„evidențiindu-se“ prin exem
ple negative. Prin urmare, în 
goană după rezultate, unii an
trenori, primii chemați să-și 
crească elevii în spiritul unui 
deplin fair-play, uită că în 
acest sport al curajului și în- 
demînării, chiar și cea mai 
mică obstrucție poate provoca 
busculade sau grave acciden
te. Desigur, un arbitraj auto
ritar și competent este în mă
sură să stăvilească orice în
cercare de încălcare a preve
derilor regulamentare, contri
buind astfel la sporirea 
tății și securității curselor.

In curînd se va da startul în 
campionatul individual de se
niori. la care am fost infor
mați că vor lua parte și cei 
mai buni juniori. Forul de re
sort a luat o se.-.e de măsuri 
pentru buna desfășurare a

peri- 
par- 
sfîr- 
lati- 

legea 
pre- 

aler- 
obiș-

trecerilor și va trimite tuturor 
secțiilor noile modificări adu
se regulamentului de desfășu
rare a curselor de viteză pe 
pista de zgură. Avem convin
gerea că actualele precizări 
vor fi temeinic însușite de 
sportivi antrenori și. mai ales, 
de către arbitri, care trebuie să 
le aplice cu promptitudine și 
deplină corectitudine în prac
tică.

P.S. După ce au luat startul 
în campionatul de perechi, re
prezentanții C.S. Brăila au for- 
faitat de la următoarele etape. 
Nefiind la prima lor nepre- 
zentare într-o competiție ofi
cială, se pare că motocicliștii 
din Brăila au devenit... abo
nați la absențe. Oare ce se în- 
tîmplă în acest centru cu tra
diție în sportul cu motor ? 
(Tr. I.)

ÎNTRECERI tic disputate

ÎN CAMPIONMIL JUNIORILOR
Etapa a treia a Campiona

tului Republican individual de 
dirt-track pentru juniori a a- 
vut loc pe pista stadionului 
Metalul din Capitală. La ca
pătul unor curse atractive în 
care tinerii piloți și-au dispu
tat întiietatea cu ardoarea spe
cifică vîrstei, primul loc a fost 
ocupat de Marian Ganea (C.S. 
Brăila) cu 15 p, urmat, în or
dine, de Petru Giurgiu (l.P.A. 
Sibiu) 14 p și Claudiu Gavrilă 
(Petrolul Ianca) 11 p. Clasa
mentul general după trei eta
pe : 1. Marian Ganea 42 p, 2. 
Pefru Giurgiu 41 p, 3. Marian 
Smeu (Petrolul) 32 p, 4. Clau
diu Gavrilă 30 p, 5. Fănică 
Popa (C.S. Brăila) 26 p, 6. Ion 
Armie (Voința Sibiu) 21 p.

VITEZiȘTII DE LA I.M.G.B. 
AU CÎSTIGAT „CUPA FEDE

RAȚIEI"
Confirmind bunele aprecieri 

din ultima vreme, motocicliș
tii de la I.M.G. București 
și-au înscris în palmares o 
nouă victorie. După recalcula
rea rezultatelor, conform re
gulamentului inițial, primul 
loc în clasamentul „Cupei fe
derației” la motociclism-vite- 
ză- pe șosea a revenit alergă
torilor bucureșteni, care au 
totalizat 303 puncte. Următoa
rele poziții au fost ocupate 
echipele I.R.A. Tg. Mureș 
293 p, I.T. București 172 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 136 _ 
Torpedo Zărnești 133 p și Vo
ința Oradea 130 p.

j SELECȚIE PENTRU POLO LA A.S. „ENERGIA*

i Asociația Sportivă „Energia” organizează, zilnk

I 
i

tu
și 
a- 

Si-

Excelentele condiții naturale 
ale zonei Dumbrava, amplasa
rea sa față de oraș, baza tu
ristică existentă, permit trans
formarea acestui parc natural 
intr-o zonă turistică și de a- 
grement complexă și multi
funcțională in beneficiul 
turor turiștilor din țară 
străinătate. Pornind de la 
ceasta realitate, Filiala
biu a Consiliului ziariștilor 
din România și O.J.T. Si
biu au organizat recent o con
sfătuire de lucru chemată să 
transforme acest perimetru 
intr-o zonă care să ofere cele 
mai bune condiții de practica
re a turismului și de petrecere 
plăcută, reconfortantă și u- 
tilă a timpului liber. Șeful O- 
ficiului Județean de Turism, 
Vasile Brumar, a prezentat 
sezonul turistic estival din 
perspectiva creșterii calității 
serviciilor, oferind puncte de 
reper concentrate privind 
preocupările și intențiile ofi
ciului în contextul necesității 
onorării 
prinse în 
cere către 
din țară, 
blană. De 
oră, . în
Popular al municipiului Sibiu 
se află un proiect de excepție 
privind amenajarea complexă 
și multifuncțională a zonei Va-

angajamentelor 
chemarea la 

toate 
lansată de firma si- 
altfel, 
posesia

cu
ini re- 

O.J.T.-urile

la această 
Consiliului

lea Aurie — Dumbrava, pro
iect ce urmează a fi definiti
vat și detailai. Pornind de la 
acest proiect, intervențiile din 
cadrul consfătuirii au mai re
levat necesitatea amenajării 
în spațiul dintre Barul de zi 
și Hanul Dumbrava a unei 
piscine betonate, cu tobogan, 
darea in folosință a două te
renuri multifuncționale (bas
chet, volei, handbal) ; a două 
terenuri de minigolf și a patru 
de tenis, iar pe terenul betonat, 
deja existent in incinta cam
pingului, a unei discoteci pen
tru patinatorii pe rotile. De a- 
asemenea s-au mai propus re- 
amenașarea Aleii călăreților, 
introducerea, de către Minis
terul Turismului, in pachetul 
de servicii turistice a vizitării 
Muzeului tehnicii populare, 
tranformarea berăriei „Ste
jarul" intr-o cofetărie modernă, 
iar anexele — centru 
chiriere a materialelor 
tive și de uz turistic, 
nizarea, in perspectiva 
1990, a restaurantului 
brava" prin modernizarea 
schimbarea profilului in 
tate cu specific folcloric, 
să găzduiască săptămânal 
sibiene.

Evident, toate aceste 
sînt pe deplin realizabile.
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Ilie IONESCU, coresp.

CICLISM
(Urmare din pag. 1)

fărătă, din pluton au țîșnit, 
replică, alți trei sportivi dina- 
moviști : Valentin Constanti- 
nescu, Vasile Apostol și Du
mitru Răcășan, care s-au ală
turat lui Constantin Căruțașu, 
ce rula solitar în față. Cu a- 
ceasta, zarurile fuseseră a- 
runcate, ei venind cu avans 
substanțial la sosire. A cîș- 
tigat Valentin Constantinescu, 
în 3.50:04, urmat de 
Apostol, C. Căruțașu și D. 
cășan. Sprintul plutonului, 
re a sosit cu un pasiv 
peste 3:30. a fost cîstigat

V. 
Ră- 
ca- 
de 

. _. __  ___de
Z. Lorincz (Torpedo Zămesti), 
urmat de Gh. Lăutaru (Dina
mo). Această cursă a scos în 
evidentă buna orientare tac
tică asigurată de tînărul an
trenor Mircea Romașcanu. se
cundat de N. Voicu. Ceea ce a 
surprins a fost slaba reacție a 
plutonului. în care citi va aler
gători de lă I.M.G.B.. Steaua 
și Metalul Plopeni ar fi putut

colabora pentru a-i prinde pe 
fugari. Nu a fost așa, pentru 
că ceilalți cicliști dinamoviști 
aflati în pluton. în frunte cu 
V. Mitrache. au temperat, ca 
de obicei în cursele pe șosea, 
tendințele celor ce ar fi vrut 
să mărească alura de alergare. 
Aceste întreceri ne-au arătat 
că la nivelul seniorilor nu mai 
putem miza prea mult pe ci
cliști cu o vîrstă înaintată, dar 
nici pe cei care, prea tineri 
fiind, nu au curajul să-și im
pună punctul de vedere.

în ceea ce privește organi
zarea, Municipiul Piatra Neamț 
și județul Neamț reconfirmă 
dragostea lor pentru ciclism, 
dar merită a fi subliniată în 
mod deosebit solicitudinea lu
crătorilor din Serviciul de 
Circulație.
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ACTUALITATEA L
• F.R. volei a hotărît să 

prelungească perioada de trans
ferări pînă la 31 iulie. Pînă a- 
tunci — deci după perioada de 
examene — echipele își vor pu
tea număra fără greș bobocii...

Snvațați și practicați

Tot ceea ce facem creator 
șl util nouă — învățarea îno
tului — poate deveni o au
tentică artă, a cărei amploa
re este dată de Interesele și 
motivația noastră, dar și de 
„instrumentele" care o slu
jesc. Primele două noțiuni 
implicate în activitatea de 
practicare a înotului sînt 
atît de variate incit numai 
clasificarea lor ar necesita 
spațiu și timp prețios ; sin
gura trăsătură la care nu 
renunțăm în acest prim 
„ghid" găzduit de ziarul 
„Sportul" este faptul că in-

Fig.l

I

teresul pentru 
„vechi de cînd _____  ... .
chinograma prezentată (fig. 1) 
a * fost așternută pe foile u- 
nul papirus acum 5000 de ani, 
de către un specialist egip
tean. iar grafica ne indică 
clar că tehnica de înot bras 
era cunoscută în detaliu. Mai 
mult, hieroglifa care deser
vea noțiunea „înot" repre
zintă o sugestivă ideogramă 
a unul craulist (fig. 2). Prin 
simplă deducție, apreciem că 
încă de atunci era posibil ca 
înotul să fi fost practicat pe 
spate și. de ce nu, prin miș
cările ondulatorii delfin, efi
ciente îndeosebi la înaintarea 
sub apă.

Dacă tehnica procedeelor 
sportive de înot poate fi 
urmărită din timpuri chiar și 
mai îndepărtate (desenele 
pe stînci din deșertul libian 
la Gilf Kebir datate cu 9000 
ani î.e.n.), fapt care ne per
mite să afirmăm că interesul 
și motivația pentru înot au 
însoțit evoluția omului civi
lizat în mod constant, instru

înot este 
lumea"... : mentele învă

țarea șl practicarea înotului 
au evoluat continuu. Printre 
ele includem noțiunile : ba
zin de înot regulile procu
rării, menținerii, tratării și 
folosirii apei (filtrarea), În
trecerile sportive care au 
condus la stăruitoare perfec
ționări ale regulamentului și 
chiar metodele de învățare 
a înotului.

Acest ultim instrument 
poate întruni atributele unei 
arte care se referă la învă
țarea. apoi la perfecționarea 
priceperii de a respira, pluti 
și înainta în apă cu mișcări 
minime, care să evite acci
dentul, sau cu măiestria ca
re însoțește recordul. Totul 
cu o singură condiție : cea 
a practicării înotului în mod 
sistematic, activitate la care 
vă Invităm și pe această 
cale ! v

prof. Mircea OLARU
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ADMINISTRAȚIA DE STAT tOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

. Sportivă „Energia” organizează, zilnic, la
Ștrandul Tineretului. între orele 8—10, acțiuni de selecție 
pentru secția de polo. Pot participa băieți născuți în anii 
1976 1977 1978 1979 și 1980 domiciliați în Capitală. Au 
prioritate băieții care știu să înoate foarte bine. Relații 
la sediul asociației sportive, din Calea 13 Septembrie nr. 
168—184 tel. 85.31.80 sau 17.93.27.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 IULIE 1989. 
Categoria 1 : (13 rezultate) 2 va
riante .....................
riante 
2 : (12 
a 1.770 
443 lei
tate) 101 variante 100% a 
Si 2.930 variante 25% a 87

100% a 15.912 lei si 21 va- 
25% a 3.978 lei. Categoria 
rezultate) 13 variante 100% 
lei si 339 variante 
: categoria 3 : (11

25% a
rezul-

346 lei 
lei.

• tncepind de astăzi, miercuri. 
19 iulie, 
punerea 
sticurile 
CONCURS
sonului, ce va avea loc sîmbătă. 
22 iulie și va fi axat în între-

se poate începe de- 
buletinelor eu prono- 
favorite la ULTIMUL 
PRONOSPORT al se-

Rime pe meciuri din 
INTERTOTO, competiție 
deja, a devenit familiară 
torllor susmenționatului _____
de Joc. ca și iubitorilor de fot
bal. în general. Reamintim, mai 
jos, partidele înscrise în con
cursul respectiv : 1. Wismut Aue
— Rapid ; 2. Oergryte IS —
Spartak Varna ; 3. RFC Liegeols
— FC Den Bosch ; 4, 1903 Co
penhaga — Plastika Nitra : 5. 
Malmo FF —FC Hansa Rostock;
6. FC Etar Târnovo — MTK 
IZZO VACI ; 7. IFK Gâteborg — 
Tatabanya Banyasz ; 8. Lyngby 
BK — Lokomotive Leipzig ; 9. 
Stal Mielee — Stuttgarter Kick-

CUPA 
care, 
ama- 

sistem

ers ; 10. Djurgardens 
ved IF; 11. Oerebro 
foki Banyasz ; 12.
Krakowia — Sparta 
Vejle Boldklub — 
trava.

IF - Naest- 
SK — Sio- 
GTS Wlsla
Praga ; 13. 

Banik Os-

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri. 19 
iulie, va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2. începînd de la ora 
15.50. 
v°r fi 
mul I. la ora 16,15, iar numerele 
extrase vor 
reluare, pe 
ora 23,15 si 
la ora 8.53.

nr. 2.
Operațiunile ___
radiodifuzate pe progra-

de

f) transmise șl in 
același program, la 
mîine, joi, -2 iulie.
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Astfel, echi- 
fectua, între 
turneu în Po- 
da 29 Iulie — 
arte la tradi- 
lernațlonal de 
itatlva mascu- 
a în Grecia, 
at un turneu 
icipă echipele 
Greciei. Pînă 

voleibaliștii 
mai multe me- 
echipei Cubei, 
1 noastră, in
just.
tzentativă de 
.arte, între 12 
„Turneu) Prl- 
ia.
tontrol pentru 
campionatelor 

1 perioada 26 
imbrie la Za- 
cău. Tg. Mu- 
Constanta.

E MICA
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a. „Este vor- 
irof. Octavian 
îolile genera- 
I, 7 și 9, care 
.poziție sălile 
tru instruire, 
să menționez 

n partea pro- 
M® -gineanu 

Lîviu Aldea 
Teodor Băr- 
6). Desigur, 

sprijinul Li- 
Vitrometan 

Dristea), care, 
e sport, ne-a 
■nat și canti
na unor ac-
ie a succese- 
-0 prof. Ște- 
tctorul C.S.Ș. 
u al catedrei 
din pepiniera 
primii perfor- 
a foarte bună 
ivității, pasiu- 
fesor-antrenor 
ia. în fiecare 
trei au obiec- 
ornind de la 
le noțiuni și

Divizionarele A la „ora bilanțului'*

START IMPETUOS, FINIȘ PREA CUMINTE
F.C. Inter Sibiu are un traseu 

îndrăzneț in spatele său : in 
1982 a promovat în Divizia C. 
în 1986 a făcut pasul următor, 
în Divizia B. după numai doi 
ani a escaladat și „acoperișul" 
fotbalului făcîndu-și intrarea 
în prima divizie. însuși nu
mele echipei este curajos. Par
că în virtutea inerției, echipa 
s-a lansat energic și la debu
tul in „A", terminînd turul de 
campionat pe o poziție avansa
tă (locul 4). cu 20 de puncte 
acumulate, la două distanță de 
locul 5 (Corvinul) și trei de 
locul 6 (Flacăra), părînd că-și 
depune o candidatură, greu de 
contracarat, la participarea în 
Cupa U.E.F.A.. ceea ce ar fi 
reprezentat, trebuie să recu
noaștem un salt de mare spec
tacol pentru o echipă

Cum clasarea finală 
nilor a fost relativ 
surprinzător. în urma 
te două promovate pe prima 
scenă (F.C. Bihor și Farul), 
rezultă că există o linie de 
demarcație netă între turul și 
returul de campionat. Trun- 
chind bilanțul final, rezultă 
două linii de clasament parțiale 
(tur : 9 2 6 24—26 20 ; retur ; 
4 3 10 21—37 11). care demon
strează cît se poate de clar 
căderea echipei în a doua ju
mătate a întrecerii. Teoretic, 
de aici ar trebui pornit la 
drum în această analiză, dacă 
lucrurile nu s-ar simplifica de 
la sine constatînd că totul a 
fost o chestiune de „calendar". 
Intr-adevăr programul meciuri
lor a ferit pe parcursul

rarea unui fragil 1—0, sarcină 
greu de îndeplinit în fața unei 
adversare dezlănțuite, motivate 
de posibilitatea (la acea oră) 
de a forța un loc în Cupa 
U.E.F.A.

Care au fost caracteristicile 
jocului lui Inter, o formație

turului, deci după perioada 
fastă a echipei, golaverajul se 
menținea negativ). Antrenorul 
Constantin Ardeleanu mai adău
ga la acest. capitol și absența 
unui lider autentic în lotul si- 
bian, omul care să traducă in 
teren limbajul ședințelor de

77. F.C. INTER 34 73 5 76 45-57 31
• Puncte realizate pe teren

nouă, 
a sibie- 
modestă, 
celorlal-

tu

„MAI SÎNT ATÎTEA DE PUS LA PUNCTMAI SÎNT ATÎTEA DE PUS LA PUNCT
IN MATERIE DE ARBITRAJ../

...opinează Chiriac Manușaride, membru al Colegiului 
central de specialitate

fel incit ambele ta-, 
mulțumite...
fiu cit mai aproape 
criteriul de bază

• Puncte realizate pe teren propriu : 26 (a pierdut cite
2 p la Victoria, Steaua și Dinamo, cite 1 p la — ’
Napoca șl Univ. Craiova) ; puncte obținute în 
5 (2 p la Univ. Craiova, cîte 1 p la F.C. Argeș, 
și Corvinul).
• Golgeterli echipei : Radu n 13 goluri (2 din 11

Văsîi, Cașuba, Majaru (2 din 11 m) — cîte 6 ; 
Laurențiu — cîte 3; **
cîte 1.
• Jucători folosiți : 20 — Boar. M. Stănescu, Cașuba — 

cîte 33 de meciuri, Laurențiu, I. Ene — cîte 32 ; Dobrotă. 
Văsîi — cîte 31 j Jurcă, Radu n, C. Zamfir — cîte 27 ; Co
tora 25 ; Majaru 23 ; Mareei Vasile 21 ; B. Popescu 18 ; Măr
gărit 14; Alexa 13 ; L. Ciobanu, Năstase — cîte 6 ; Bîrsan
3 ; Hila 2.
• Media notelor echipei : 6,23.
• Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. Radu II 6,61 ; 2. C. Zamfir 6,59 ; 3. Majaru 6,39.
• Cartonașe galbene s 37 (14 suspendări) — 

mai multe : Radu n 7).
• Cartonașe roșii : Majaru (în et. a X-a).
© A beneficiat de 8 lovituri de la 11 m 

(Radu II 2, •' ‘ ‘ “ *
Radu II) : 
mate, unul

„U“ Cluj- 
deplasare : 
F.C. Bihor

m) ; Jurcă, 
. C. Zamfir, 

Mărgărit, M. Stănescu (din 11 m) —

15 jucători (cele

— Spuneți-ne, tovarășe Chiriac 
Manușaride, ca unul care în 
Colegiul central al arbitrilor a- 
veți responsabilitatea probleme
lor tehnice și de pregătire a 
„cavalerilor fluierului", cum a- un arbitru pe gazon rămîne a- 
preciați activitatea 
anul competițional 
încheiat ?

— Deși Colegiul 
diul formulării 
sale de vedere, se filtrează incă 
rapoartele și foile de observare, 
se adună încă toate informa
țiile posibile pentru concluzii 
cit mai obiective, cred că, in 
general, se poate aprecia că 
jocurile au fost bine conduse, 
că n-au prea existat probleme 
deosebite. Exceptind întlmplări- 
le nedorite, de exemplu cele de 
la Mangalia, „cazul" in speță 
fiind declanșat de unii factori 
exteriori arbitrajului — compor
tarea huliganică a unor jucători, 
spectatori și organizatori păti
mași —, ceea ce a dus la unele 
sancțiuni dictate echipei locale. 
Apropo de molestarea arbitri
lor, pentru că de așa ceva a 
fost vorba acolo, personal gă
sesc că sancțiunile, in astfel de 
cazuri, au fost destul de 
blinde. Cred că depoluarea fot
balului de elementele huligani
ce trebuie să meargă pînă la 
excluderi pe viată din perime
trul sportului pentru a se tăia 
din rădăcină acest rău.

— Totuși, cu ce s-a confrun
tat arbitrajul în anul competi
țional trecut ?

— Cu prea multe comportări 
nesportive, proteste și simulări 
ale jucătorilor. Le-am constatat 
cu ochi proprii de fost arbitru, 
le-am găsit consemnate negru 
pe alb in foile de arbitraj și 
rapoartele trimișilor federației 
de specialitate la partidele din 
campionat. Mai ales la diviziile 
inferioare, aceste aspecte, care 
grevează creșterea competitivi
tății campionatului, au prolife
rat, depășindu-i și pe conducă
torii de jocuri. Unde se mani
festă goană după rezultate cu 
orice preț, fotbalul propriu-zis 
rămîne pe planul doi. Recent 
am vizionat citeva casete video 
cu partide de mare importanță 
și de mare angajament din 
diverse campionate în care nu 
s-a înregistrat nici un fault, 
nici un protest, nici o încălcare 
a regulamentului. Insist asupra 
aspectului disciplinar al jocului 
fiindcă acesta — cum se știe — 
ușurează enorm sarcina arbitru
lui în teren.

— I-am auzit spunîhd pe unii 
„cavaleri ai fluierului" că totul 
este ca arbitrajul să fie practi-

i", 
acestora in 
nu demult

este in sta- 
punctelor

cat in așa 
bere să fie

— Ca să
de adevăr, ...........
după care trebuie să se conducă
cela de a aplica intocmai litera 
regulamentului. Altfel gindind, 
volens-nolens, la tot pasul te 
pot paște greșelile. Sigur că 
sarcina arbitrului este dificilă, 
deloc ușoară, deoarece el tre
buie să decidă totul numai in
tr-o fracțiune de secundă, să ia 
decizii, care, după meci, sint 
judecate după banda video. Nu 
pledez pentru a acoperi greșe
lile unor arbitri, mă refer la 
cele omenești, pentru că arbi
trajele cu tendință trebuiesc 
taxate cu toată asprimea, mer. 
gînd pînă la excluderi din lo
tul divizionar, ci vreau să-i con
ving pe antrenorii și conducă
torii de cluburi de a folosi vi- 
deo-ul și pentru educația fotba
liștilor indisciplinați.

— O ultimă întrebare : după 
cîte faulturi se poate da carto
nașul galben ?

— Depinde de... fault. Dacă 
se constată intenția și un grad 
sporit de 
terea din 
la prima 
se arate . 
cartonașul galben, 
vorba insă de o simulare, de o 
obstrucție, de un fault tehnic, 
cum îl numesc antrenorii, mai 
întîi îl atenționezi verbal pe 
jucător sau îl notezi în carnet; 
dar dacă însă faptele se repetă, 
adică se încalcă cu persistență 
regulile de joc, atunci i se ara
tă cartonașul galben. Din pă
cate, la noi sînt diverse moduri 
de a cîntări și sancționa nespor- 
tivitatea. Unii arbitri sînt prea 
blînzi, alții exagerează. Sigur 
că, la apropiatele cursuri de 
instruire a arbitrilor, din cele 
trei eșaloane divizionare, în
soțite, ca de fiecare dată,, de a- 
naliz'a activității 
stării și practicii 
vom analiza cu 
transigență și 
toate neajunsurile 
pe parcursul anului 
petițional. Colegiul 
este conștient că 
multe de corectat 
compartiment atit de important, 
că s-au făcut multe greșeli etc. 
Propriile noastre exigente, pre
cum și cerințele arbitrajului in
ternațional ne obligă la creș- 
terea cotelor valorice ale arbi
trajului românesc, care nu o 
dată s-a afirmat în marile cprnr'. 
petiții europene și mondiale. '

Stelian TRANDAFIRESCU

: 5 transformate 
ratate (toate deMajaru 2, M. Stănescu 1), 3

" cu 9 penalty-uri (8 transfor-a fost 
ratat).

rutină, 
echipa

sancționată

cu suficientă 
vedere că în 
debutanți în sensul propriu aî 
cuvîntului n-au fost decît 
Boar. Colora Și C. Zamfir? 
„Plusurile" sale ni s-au părut 
a fi : o circulație bună a min-

avînd în 
standard,

Boar (în stingă) este unul din jucătorii de bază ai lui F.C. Inter, 
cu care a urcat din Divizia C, pînă pe prima scenă

Foto : N. PROFIR

pregătire. care să țină echipa 
în mină în vederea mobiliză
rilor decisive. Comportarea ju
cătorilor. la modul cel mai 
sintetic cu putință, ar putea 

rezulte din notele acordate 
personajul care-i cunoaște 
mai bine, nimeni altul de- 
antreriorul lor. Profesorul 
Ardeleanu, solicitat,

rului. echipa sibiană de handi
capul întîlnirilor 
Steaua. Dinamo și 
avantaj-bumerang.
„răzbunat" cu vîrf și îndesat în 
retur, cînd aceste trei partide 
au agățat un —6 de plumb, în 
..clasamentul adevărului". de 
crampoanele celor de la F.C. 
Inter. Meciurile, pe gazon pro
priu. pentru care F.C. Inter 
merită cu adevărat, „certată", 
rămîn, așadar, cele cu „U“ 
Cluj-Napoca. 0—0 (etapa I) și 
Universitatea Craiova. 1—1 
(etapa a XXXIII-a). în primul 
caz. peste tracul inerent s-a 
suprapus ratarea unui penalty 
de către Radu II, ca și forma 
excepțională a portarului oas
pete. Prunea. în cel de-al doi
lea. s-a mizat excesiv pe apă-

acasă cu 
Victoria, 

care s-a

CS.S. MEDIAS
încheind cu performanța la 
nivel republican și chiar in
ternațional".

Alte citeva puncte de reper 
în activitatea unității medie- 
șene :

— fiecare 
este obligat 
tr-o treaptă 
jucători și 
superioară (de aici apare pre
ocuparea permanentă pentru 
o selecție cît mai judicioasă):

— în școala baschetului me- 
dieșan (pentru că se poate 
vorbi de așa ceva) accentul se 
pune pe tehnica individuală 
corectă, complexă ; în privin
ța aruncărilor la coș, se stu
diază biomecanica acțiunii, se 
fac corectări, se efectuează 
antrenamente individualizate 
pentru îmbunătățirea preciziei 
(„Se ajunge la opt antrena
mente pe săptămină, cărora li 
se adtugă cele rezervate pre
gătirii fizice", a ținut să pre
cizeze orof. O. Șerban) :

— comitetul de părinți (pre
ședinte ■ Ilîe Nemeș : vicepre
ședinte loan Lasou) 
un aport consistent, 
și moral ;

— întreprinderea

profesor-antrenor 
să promoveze în- 

valorică superioară 
jucătoare cu talie

își aduce 
material
Mecanica

cursivitatea asigurată celor 
acțiuni principale ale jo- 

(recuperare, construcție.
gii. 
trei 
cului 
finalizare), o varietate (deru
tantă pentru adversar) în dez
voltarea fazelor la mijlocul te
renului. asigurată de tehnicita
tea, inventivitatea și oportuni
tatea ruperilor de ritm ale lui 
Majaru, Jurcă, Stănescu, Măr
gărit fără îndoială „patrulate
rul" de forță al echipei, pra
gul de bătaie al oricăror ac
țiuni ofensive. La „minusuri", 
am putea îngloba : viteza scă
zută de joc. frecvența mare a 
ratărilor, lipsa marcajului con
secvent
le „unu 
apărării, 
mai slab (pînă

să 
de 
cel 
cît 
C.
comunicat următoarele „califi
cative" : M. Vasile 7,5 (Alexa 
6) — Cotora 7. Boar 6. Ene 
6.5. Dobrotă 6 — Jurcă 7. Stă
nescu 7, Majaru 6,5. Mărgărit 
6.5 — Radu II 6.5. Cașuba 6 
(C. Zamfir 5,5, Văsîi 6, Lauren- 
țiu 6). Media antrenorului — 
6.4, nu diferă prea mult 
cea a cronicarilor noștri 
6,23, surprinzătoare este 
discrepanța în cazul lui 
Zamfir (5.5, cea mai mică 
acordată de antrenor, respectiv 
6,59), demonstrîndu-se. 
încă o dată opoziția 
criteriile care operează i 
bună (spectaculozitatea) 
banca tehnică (eficiența, 
pectarea sarcinilor de joc).

Concluzionînd. F.C. Inter s-a 
comportat ca o echipă con
știentă de potențialul său. ul- 
tralucidâ. nedispusă să depă
șească granița automulțumirii 
de sine. Majoritatea jucătorilor 
versați. depășind, de mult, sta
giul entuziasmului au impri
mat echipei răceala unui com
puter care-și cunoaște perfect 
limitele. Așteptăm de la F.C. 
Inter în „ediția a doua" nu nu
mai știința de a juca fotbal, ci 
și dorința de a juca fotbal.

ne-a

de
doar 

C. 
notă

astfel, 
dintre 

în tri- 
și pe 

, res-

Ion CUPEN

violență pentru scoa- 
joc a adversarului, de 
abatere trebuie să i 
jucătorului in cauză 

Dacă este

de arbitraj, a 
disciplinare, 

maximă in- 
obiectivitate 

semnalate 
com- 

central 
sînt încă 
în acest

Turneul Prietenia la juniori ROMANIA-CUBA 1-1 (0-1)?!...

moliciunea in dueluri- 
contra unu" indecizia 

compartimentul cel 
și la sfîrșitul

(director : Ing. Petre Ripaș), 
pentru formația masculină, și
B. A.T. Gaz Metan (director : 
ing. Aurel Mohan), pentru cea 
feminină, constituie sponsori 
prețioși, fără al căror sprijin 
cu greu s-ar fi putut obține 
performanțele elevilor de la
C. S.Ș. Mediaș.

în sfîrșit. citeva opinii 
colectivului care formează 
tedra de baschet, privind 
itorul juniorilor : mulți 
realizează ca performeri, 
și mai mulți se pierd, cîteva 
din cauzele acestor rebuturi 
fiind : la absolvirea junioratu
lui, unii nu au valoarea nece
sară pentru a face față Divi
ziei A (de aceea Divizia B de 
tineret este absolut necesară, 
ea făcînd legătura dintre Divi
zia școlară și de juniori și 
Divizia A) ; unii antrenori nu 
au suficientă încredere în ele
mentele tinere, din care cauză 
mulți băieți (mai ales) și mul
te fete se pierd pe banca re
zervelor ; antrenamentele indi
vidualizate cu jucătoarele și 
jucătorii cu talie înaltă nu au 
intrat încă în oreocuparea tu
turor antrenorilor. începînd de 
la juniori III și pînă la Di
vizia A. ceea ce afectează in 
mod negativ posibilitățile de 
progres ale acestora.

GERA, 18 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). Pe 
foarte frumosul stadion „Hein
rich Heine" din Rudostatd, se
lecționata noastră de juniori 
a susținut ultimul meci din 
cadrul primei grupe a Turneu
lui Prietenia, ediția din acest 
an. Parteneră de întrecere i-a 

a 
(0-1). 
clasa- 

a ră- 
ar fi 

în-

fost echipa Cubei, cu care 
terminat nedecis, 1—1 
astfel că în linia ei de 
ment rubrica victoriilor 
mas... imaculată ! Dacă 
să insistăm asupra celor 
tîmplate pe parcursul partidei,

ar trebui să repetăm cele sub
liniate în cronicile precedente, 
să spunem încă o dată că s-a 
ratat enorm, că marele adevăr 
al fotbalului a fost și rămîne 
golul. Cubanezii, de exemplu, 
au fructificat, în min. 7, prin 
CRUSELLAS, singura lor oca
zie din acest meci și a trebuit 
să așteptăm pînă în min. 69 
ca tabela să se modifice și în 
favoarea „tricolorilor", golul 
egalizator fiind înscris, de _SĂ- 
VOIU în urma unuia dintre 
multele atacuri la poarta lui 
Castillo.

ale 
ca
vi- 
se 

dar REUNIREA LOTULUI DE TINERET
• Două partide amicale cu reprezentativa 

similară a Egiptului
La sfîrșitul acestei săptă- 

mini, mai exact duminică, lo
tul de tineret (antrenori M. 
Rădulescu — D. Apolzan) se 
reunește în Capitală pentru o 
perioadă de pregătire centrali
zată. care cuprinde și trei 
jocuri de verificare. Primele 
două vor avea un caracter in
ternațional, cu reprezentativa 
similară a Egiptului, jocuri 
programate la Piatra Neamț 
(25 iulie) și Suceava (29 iu
lie), a treia partidă urmind să 
se dispute la 2 august, Ia Brăi
la, în compania echipei locale

se

Lu- 
Ax-

F.C.M. Progresul. Iată lista 
lecționabililor :

PORTARI : Prunea, R. 
cescu, Constantin (F.C. 
geș) ;

FUNDAȘI : Ciocan, Cotora, 
B. Bucur, Ad. Popescu, Buna- 
ciu, Pîrvu, D. Munteanu (Poli
tehnica Iași) ;

MIJLOCAȘI : Măstăcan, Ti- 
mofte, Dican, Szeneș, I. Stan, 
FI. Motroc, Cristescu. Selimeși, 
D. Munteanu (F.C. Olt), 
Stoica (Univ. Craiova) ;

ATACANȚI: Răducioiu, Nea- 
goe, Maye , Negrăji, Buțercbi, 
Vlădoiu (F.C. Argeș).

ci.

Arbitrul V. Plașck (Ungaria) 
a condus formațiile.

ROMANIA : Cioacă — Cru- 
du, Dicu, Zanc, Lungu — 
Moga, Ungur. Sabo. Moisescu — 
□ane (min. 46 Moidoveanu), 
SĂVOIU.

CUBA : CASTILLO — Due
nas, Montelongo, Salcedo, Fil- 
chez — Olmo (min. 63 Dami
an), Reynaldo, Artildo, Rui- 
del — CRUSELLAS (min. 86 
Benitez). Aris.

Iată programul ultimei „run
de" a întrecerii :

în grupa noastră. R.D. Ger
mană — Cuba și Polonia — 
Bulgaria. în grupa a doua: 
U.R.S.S. — R.P.D. Coreeană și 
Cehoslovacia — Ungaria. îna
intea acestor meciuri. clasa
mentele se prezintă astfel-:

Grupa A : 1. Polonia - 
puncte ; 2. R.D. Germană 
4 p; 3. Bulgaria — 3 p (gola
veraj 0) ; 4. România 
(golaveraj —1); 5. Cuba

Grupa B : 1. U.R.S.S. 
p ; 2. Ungaria — 
hoslovacia —3 p; 
reeană — 2 p ; 5. 
nă II — 1 P-

Partida care îi 
cel mai mult pe 
tri este, desigur, 
Bulgaria. în funcție de rezul
tatul ei vom ști dacă „tricolo^ 
rii" vor 
locurile 
vedem.

juca,
5—6

5

3 P
1 P-

• 8
4 p ; 3. Ce-
4. R.P.D. Co- 

R.D. Ger ma

interesează 
juniorii noș- 

Polonia —

vineri, pentru
sau 7—8. SS

Mihai CIUCA



CUPA EUROPEI LA HEPIATLON
Europei la hentatlon 

A), desfășurată în o- 
olandez Helmond, a 
echipei U.R.S.S. care 

19 830 puncte. Pe 
s-au clasat 

18 532 puncte, 
18 033. Reamintim

Campionatul European de tenis pentru copii

CALIFICĂRI, DAR ȘI RATĂRI

Cuna 
(grupa 
rasul 
revenit __
a totalizat 
locurile următoare 
R.F. Germania — 
și Bulgaria _____ __________
că în grupa C a competiției, la 
Viena, echipa României a ocu
pat primul loc, totalizînd 13 447 
p. In clasamentul individual al 
grupei A prima s-a clasat re
cordmana continentală atleta 
sovietică Larisa Nikitina, CU 
em p.

VICTORII ALE ATLEȚ1L0R JliMOIEI 
LA CAMPIONATELE BALCANICE

SOFIA, 18 (Agerpres). — în 
cadrul Balcaniadei de atle
tism pentru juniori de la Sta- 
ra Zagora, sportivii români au 
repurtat noi succese. Astfel, 
proba de 5 000 m a revenit lui 
Ion Avramescu, cronometrat 
în 14:22,13, urmat de Konstan
tin Kouvaras (Grecia) — 
14:27,32 și Hristo Ștefanov 
(Bulgaria) — 14:28,39. Cursa

TURUL CICLIST AL FRANȚEI

feminină de 5 km marș a fost 
cîștigată de Mioara Papuc, în 
22:56,74, iar proba feminină 
de aruncarea greutății a fost 
adjudecată de o altă reprezen
tantă a țării noastre, Elena 
Bîrsan, cu rezultatul de 15,23 
m. Alte victorii românești s-au 
înregistrat la 
țime fete, în 
a fost ocupat 
noiu — 1,90 
feminină de 
3:34,57 — nou record național.

săritura în înăl- 
care primul loc 
de Oana Musu- 

m, și la ștafeta 
4X400 m —

PARIS, 18 (Agerpres). Turul 
ciclist al Franței a continuat, 
după o zi de repaus, cu etapa 
a 16-a, Gap — Briancon, pri
ma din munții Alpi, c< 
tind escaladarea vîrfului 
ard (2 360 m).
revenit concurentului elvețian 
Pascal Richard, înregistrat pe 
175 km 4.46:45 (medie orară 
36,617 km). Pe locul al doilea 
la 2:34, a sosit francezul Cor- 
nillet, în timp ce primul 
pluton .a avut o întîrziere de

compor
ți Izo- 

Victoria a 
elvețian

SOFIA, 18 (Agerpres). Cea 
de-a 8-a ediție a Spartachiadei 
armatelor prietene se va des
fășura în 1993, în R.P.D. Co- 
reană, s-a anunțat la Sofia. La 
actuala ediție a acestei com
petiții polisportive, găzduite 
de Bulgaria, au luat parte 
peste 2 800 sportivi din 26 de 
țări.

circa 5 minute. în clasamentul 
general nu au survenit 
modificări : conduce
ricanul Greg Lemond, 
de francezii Fignon, la 53 s și 
Mottet la 2:16, Delgado (Spa
nia), la 2:48 etc.

După consumarea și a celei 
de a 16-a etape a Turului Fran
ței au mai rămas de disputat 
încă cinci etape : miercuri — 
Briancon — L’AJpe d’Huez, joi 
— Bourg d’Olsans — Câte 2000, 
vineri — Villard de Lans — Aix 
les Bains, sîmbătă — Aix Ies 
Bains — Hewlett Packard l’lsle 
d’Abeau, apoi duminică — Ver
sailles — Paris (final pe Champs 
Elysees).

La ediția din acest an a marii 
competiții au fost programate, 
în afara prologului, patru etape 
de contratimp, în mare măsură 
foarte importante pentru clasa
ment. Tabelul următor înfăți
șează aceste etape și locurile o- 

general. 
lor. de

însă 
ame- 

urmat

ACTUALITATEA LA TENIS
In finala turneului mas

culin de la Gstaad (Suedia), 
contînd pentru „Marele Premiu**, 
jucătorul vest-german Carl-Uwe 
Steeb l-a întrecut cu 6—7. 3—6. 
6—2, 6—4, 6—2 pe suedezul Mag
nus Gustafsson • Finala turneu
lui de la Arcachon (Franța) s-a 
disputat între jucătoarele aus
triece Judith Wiesner șl Barbara 
Paulus. A cîștigat Judith Wiesner 
cu scorul de 6—3, 6—7, 6—1
• Americanul John MeEnroe a 
devenit Indisponibil în urma u- 
nel accidentări și nu va putea 
evolua In echipa țării sale în 
meciul cu 
mania 
„Cupei 
MeEnroe a fost selecționat Brad 
Gilbert.

formația R.F. Ger- 
din cadrul semifinalelor 

Davis". In locul Iul

SOFIA. 18 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Meciuri deosebit de echilibra
te aici în capitala bulgară, în 
cea de a doua zi a Campiona
tului European de tenis rezer
vat copiilor (14 ani), în care 
fiecare concurent și-a jucat cu 
ardoare șansa pînă la capăt, 
dorind să obțină o poziție fi
nală cît mai avansată. Tenis 
de calitate, dar învingătorii nu 
au fost întotdeauna oei mai 
tehnici, ci, mai ales, aceia din
tre ei foarte bine pregătiți fi
zic. Aceasta a fost situația în 
cazul victoriei nescontate a 
bulgarului Mihail Kanev asu
pra principalului favorit Gon- 
zano Coralles (Spania): 4—6,
6—4, 6—4. La fel s-a întîmplat 
și cu reprezentanta noastră 
Antoanela Voina în meciul cu 
sovietica Gabriela Belem, în- 
tîlnire extrem de disputată 
care a durat aproape 3_ ore ! 
Aceasta din urmă a cîștigat 
foarte greu (1—6. 6—3 6—3) o 
partidă în care a avut un fi
nal deosebit de puternic. Voi
na deși a avut tot timpul ini
țiativa, dar imprecisă, nu a 
reușit să puncteze. Adversara 
ei ripostând cu excelente lovi
turi de rever în cros, razant 
cu fileul, și-a adjudecat o vic
torie aflată pînă aproape de 
final sub semnul întrebării. 
Cealaltă reprezentantă a noas
tră. Cătălina Cristea, a întîl- 
nit-o pe Anne Kremer (Lu
xemburg) de care a dispus cu

6—3. 6—2, 
a trebuit 
mult mai 
scorul-

în întrecerea băieților, Ga
briel Trifu l-a întrecut pe 
Gcrgely Kisgydcrgy (Ungaria) 
CU 6—4, 6—2, după o dispută 
în care s-a impus prin exce
lente lovituri de dreapta. De 
altfel el a fost foarte atent, 
s-a concentrat la fiecare ac
țiune, luînd în serios partida 
de la prima pînă la ultima 
minge. Nu același lucru se 
poate spune despre celălalt 
tenisman român. Alexandru 
Băncilă, care a cedat surprin
zător de ușor (2—6, 2—6, în 
numai 25 de minute!) în în* 
tîlnirea sa cu spaniolul Alber
to Costa, dovedind o lipsă de 
angajare inexplicabilă pentru 
un sportiv atît de tinăr.

în competiția de dublu, am
bele noastre perechi au ieșit 
din concurs, fetele din primul 
tur (Cătălina Cristea, Antoa
nela Voina — Eva Martinkova, 
Zdenka Malkova ‘ .
iar băieții în cel de al doilea 
(Trifu, Băncilă — Kascak. Pola 
— Cehoslovacia— 4—6, 3—6),

turul inaugural tre- 
Paris. Constantinou 
3—6. 6—3, 6—0.
în optimile de fi-

într-un joc în care 
să se întrebuințeze 
mult decît o arată

3—6, 2-6),

după ce în 
cuscră de 
(Cipru) cu

Miercuri.
nală la simplu, Cătălina Cris- 
tea o va întilni , pe Zdenka 
Malkova, iar Gabriel Trifu pe 
Mihail Kanev.

Doino STĂNESCU

După Campionatele Europene de tir de la Zagrebcupate în clasamentul 
în urma desfășurării 
principalii competitori :

prolog et.2 et.5 et.10 et.15
Lemond 4 14 1 2 1
Fignon 2 3 2 1 2
Mottet 6 35 10 3 3
Delgado 198 197 28 4 4
Le.iarreta 70 152 21 6 5
Rooks 23 24 36 10 6

ÎNTRECERI

PARIUL!
J Nu știu nici clnd șl, mai 
i ales, nici de cine a fost in- 
[ ventat pronosticul, dar sigur 
i este că și el trebuie să fi 
1 avut un inventator. In orice 
j caz, fapt cert, această bizară 
i invenție s-a bucurat și se 
J bucură de o deosebită popu- 
i laritate. Există astăzi insti- 
[ tuții specializate de organi- 
, zare a pronosticurilor, a că-
■ ror activitate, per global, re- 
i unește multe milioane de
* participant!, fie că este vor- 
I ba de curse de cai, de clini 
i sau de reni, de elefanți, că- 
[ mile, struți sau broaște 
> țestoase, de meciuri de fot- 
J bal, de box sau de baschet, 
i etc., etc. Nimic de zis împo- 
1 triva lor, poate doar oful 
I de a nu fi cîștigat și eu mă-
* cur un astfel de pariu...
[. Există însă unele pariuri,
■ să le zicem, cel puțin ciu- 
[ date... Astfel, nu de mult âm 
i relatat că in Australia sînt 
[ organizate concursuri specia-
■ le în care „eroii" sînt atle- 
; ți, alergători de viteză. Au 
i loc curse, pe diferite dlstan- 
; țe, cu start comun sau cu 
! handicap, la care iau parte
■ sportivi, evident, de o bună 
' valoare. Spectatorii studiază

IM
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programele curselor, antece
dentele fiecărui concurent și 
in funcție de acestea, dar și 
de o anume inspirație, pa
riază pe diferite sume de 
bani. Nu știu de ce, dar ast
fel de pariuri mi se par de
gradante pentru competitori!

Am aflat insă că în Aus
tralia există un club, la Syd
ney, Tattersail, ultra select, 
care are un bazin, de 25 
gărzi și două culoare, într-o 
sală cu tribune pentru cîteva 
mii de spectatori. Există a- 
colo și un ecran uriaș pe 
care pot fi urmărite mai bi
ne întrecerile perechilor de 
înotători. Aceștia, ca niște 
„pursînge" de pe marile hi- 
podroame ale lumii, se întrec 
pe diferite distanțe. Domnii, 
foarte eleganți (femeile nu 
sînt admise la acest club !), 
fac pariuri pe sume apre
ciabile și, firește, își încu
rajează favoriții. între „caii 
de apă" de la Tattersall, s-au 
aflat, între alții, și înotăto
rul american Tom Jager, me
daliat cu argint în cursa de 
50 m la J.O. de la Seul.

Pariuri... pariuri, dar prea 
de tot ! Prea înjositoare.

Romeo VILARA

::

Campionatele Europene de la 
Zagreb au demonstrat,
primul rînd că, deși
a cuoerit nici o medalie 
rul noastru își poate menține 
pozițiile fruntașe pe care se 
situează de mulți ani in ierar
hiile internaționale. în proba 
de pistol liber, acel promiță
tor loc 4, reușit de Constantin 
Țirloiu, înseamnă cîștigul încă 
unui trăgător valoros pentru 
această probă. Țirloiu s-a de
pășit pe sine în concursul pro- 
priu-zis, realizînd un nou re
cord personal cu 559, dar mai 
important este că, aflat pentru 
prima oară într-o poziție de 
prim-plan, el a reușit să-și in- 
frîngâ tracul de concurs ur- 
cînd, în finală, de pe locul 6 
pe 4. Țirloiu are, în consecin
ță, acea calitate de bază pentru 
tirul actual — forța de stăpî- 
nire în momentele dificile ale

in 
nu 
ti-

CONCURS DE TRIATLON
VARȘOVIA, (Agerprcs). — 

Concursul internațional de tri- 
atlon desfășurat în orașul polo
nez Szczecin a fost cîștigat de 
sportivul danez Henrik Lost- 
kaim, cu timpul total de 4.04:01. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat coechipierul său Jan Kris
tiansen 4.08:28 și Wolfgang 
Rungenkagen (R.D. Germană) 
4.10:54.

întrecerea a cuprins o probă 
de înot (2 km), o cursă ciclistă 
(80 km) și alergare pe distanța 
de 21 km.

PLINE DE ÎNVĂȚĂMINTE
competitivitatea vădită cu ani 
în urmă. O generație de tră
gătoare se află la apu
sul carierei, echipa prezentă 
la Zagreb demonstrînd cu pri
sosință „semnarea** acestui fi
nal. Grav este însă altceva : 
că, în locul acestor fete care 
și-au făcut la vremea potrivi
tă datoria, mult prea puține 
sînt semnele că din urmă ar 
putea veni cineva să le înlo
cuiască. După un start promi
țător, Daniela — 
demonstrează 
din disciplinar, atitudinea 
față de 
deauna, 
conducă 
stanțlal, 
transferul la Steaua 
schimbe cite ceva din 
față de activitatea de 
performanță. Ileana Szin (UT 
Arad), Cristina Firea (Dina
mo) și Cristina Aldca (CSU 
Brașov) par destul de lente 
în a progresa și, tocmai de a- 
ceea, un accent mai puternic 
pe o pregătire intensivă se 
face necesar în cazul lor

Delegația noastră s-a întors 
de la Zagreb fără nici o me
dalie. E una dintre puținele 
situații de acest gen din isto
ria tirului nostru. Dar anumite 
învățăminte — extrem de im
portante — s-au făcut vădite 
și dacă federația, în primul 
rînd, le va exploata așa cum 
se cuvine și cum va putea, a- 
cest bilanț negativ nu va mai 
fi repetat.

finalelor — pe care nu o au 
prea mulți chiar dintre trăgă
torii noștri de frunte. Mai do
tat pentru proba de pistol li
ber decît pentru cea pentru 
viteză (în care s-a cantonat 
ani în șir fără mare succes), 
Constantin Țirloiu poate de
veni, lingă Sorin Babii, o va
loare sigură a echipei Româ
niei. Faptul că Babii n-a reu
șit o nouă urcare pe podium 
nu înseamnă decît un acci
dent după suita de prestigioa
se realizări din acest an, 
tre care titlul european 
record mondial), medalia 
bronz la C.M. (Sarajevo), 
cui I la „Cupa Mondială'* 
la Suhl, la pistol 10 m trecînd, 
între timp, și pe primele trep
te ale podiumului „Tnterna- 
ționalelor** României dc 
București.

Un ' 
skeet 
colae 
serie 
zis, candidat la un loc în fina
lă — și, cine știe, poale la mai 
mult ?! — Marin a demonstrat 
un anume grad de competiti
vitate internațională. Numai 
că, în cazul său, greul abia 
începe, căci acea serie ultimă, 
de 21/25 t.d. — slabă ! — de
monstrează existența unor fi
suri la capitolul pregătirii 
sale psihice. O mai mare expe
riență de concurs ar putea re
zolva problema.

în sfîrșit, dar nu în ultimul 
rînd, proba de pistol sport de
monstrează, o dată în plus, că 
și-a pierdut aproape total

cîștig pentru echipa 
a țării îl constituie 
Marin. Pînă la 
a concursului

în- 
(cu 
de 
lo
de

la

de 
N'i- 

ultiraa 
propriu-

Diiniitrașcu 
carențe de or

ei 
pregătire nefiind, tot- 
cea mai indicată s-o 
spre un progres sub- 
solid, rapid. Poate că 

la Steaua să-i 
poziția 

mare.

Radu TIMOFTE

PE SCURT • PE SCURT
ciclism • Proba de semifond 

cu adițiune de puncte din ca
drul Campionatelor Mondiale 
pentru juniori a fost cîștigată 
de sportivul elvețian Patrick 
Vitsch, cu 90 puncte, urmat de 
cehoslovacul Mugmir Andris — 
23 puncte și Brett Aitken (Aus
tralia) — 22 puncte.

HALTERE • Campionatele u- 
nionale s-au desfășurat în ora
șul Frunze, pe primul loc în 
ordinea celor 10 categorii, cla- 
sîndu-se următorii : Matevosian
— 240 kg. Biliak — 260 kg, Se- 
daev — 305 kg, Militosian — 340 
kg, Kasapu — 350 kg, Li — 375 
kg, Sirzov — 407,5 kg, Solodov
— 407,5 kg. Badov — 412.5 kg, 
Kurlovici — 460 kg.

ȘAH • In runda a 6-a a tur
neului de la Clermont-Ferrand 
au fost consemnate următoarele 
rezultate : Korcinol — Rene 
1—o ; Sokolov — Spraggett 0—1; 
Nogueiras — Spasski remiză ; 
Ribll — Andersson remiză. In 
clasament conduce Korcinol cu 
4 puncte.

O Echipa Braziliei cucerește „COPA" după 40 de ani! ® 
Oergryte, meci egal în campionat 9 Partide amicale O 
Cea mai bună formație a sezonului din Cehoslovacia

DE LA O ȘTIRE LA ALTA
• SE CUVIN, desigur, cîteva 

cuvinte după finala „Cupei A- 
mericii de Sud“. desfășurată du
minică la Rio de Janeiro. Deci, 
Brazilia, care a cîștigat trofeul, 
s-a reabilitat în fața suporteri
lor ei. după turneul „de pre
gătire*4 din Europa, unde din 4 
partide a pierdut 3 și a termi
nat una la egalitate ! Ea a în
vins cu 1—0 pe deținătoarea ti
tlului. Uruguay. A fost un ade
vărat carnaval al iubitorilor de 
fotbal din Rio — cum nu s-a 
mai văzut de la San Silvestro 
(ziua anului nou), unde noaptea 
sute de mii de cetățeni ies și 
dansează pe străzile marii me
tropole. Bucuria lor a fost jus
tificată dacă avem în vedere 
faptul că din 1949. Brazilia n-a

mai cîștigat „Copa“, deși pînă 
atunci a fost de 3 ori în pose
sia ei ! înfrîngerea amară din 
finala C.M. din 1950, cu Uru
guay (1—2), a fost uitată — co
mentează agențiile de presă. 
Iată cele două echipe finaliste : 
BRAZILIA : Taffarel — Mazinho, 
Mauro Galvao, Ricardo, Branco 
— Aldair, Dunga, Silas (Ale
mao) — Bebeto, Romario, Valdo 
(Josimar). URUGUAY : Zeoli — 
Herrera, Gutierez, De Leon, Do
minguez — Perdomogn, Ostolo- 
za (Da Silva), Ruben Paz (Cor
rea) — Alzamendi, Francescoli, 
Ruben Sosa. A arbitrat chilia
nul Silva. Clasamentul turneului 
final : 1. Brazilia 6 p (golave
raj 6—0) ; 2. Uruguay 4 p (3—1); 
3. Argentina 1 p (0—4) ; 4. Pa-

raguay 1 p (0—6). • TOT ceva 
din fotbalul brazilian. Echipa 
F.C. Sahtos (care este departe 
de cea care a fost pe vremea 
lui Pele) va întreprinde un lung 
turneu în R.P. Chineză (4—25 
august). • UN REZULTAT care 
ne interesează direct, înaintea 
meciului din Cupa Intertoto cu 
Rapid București. In meci restant 
în campionatul Suediei : Oer
gryte — I.F.K. Brage 0—0.
• S-A ÎNCHEIAT turneul de 
la Aarau (Elveția) : Cehoslova
cia — F.C. Aarau 8—7, după 
loviturile de la 11 m. Pentru 
locul 3 : Werder Bremen — Hai- 
duk Split 2—0 • ALT joc ami
cal : Sochaux — F.C. Koln 1—2.
• CAMPIOANA Poloniei, Ruch 
Chorzow, a dispus, în S.U.A., 
de echipa Jersey Eagles, cu 
7—0! • LA VIENA: Rapid Viena 
— Vasas Budapesta 3—1 • FOS
TUL căpitan al echipei engleze

F.C. Liverpool, Greme Souness 
cumulează o serie de funcții 
puțin importante. La cei 36 de 
ani pe care-i are, este jucător 
și antrenor la Glasgow Ran
gers. Primul său obiectiv : să 
elimine în primul tur al C.C.E. 
pe Bayern Miinchen ! e ZIA
RIȘTII de specialitate din Ceho
slovacia au alcătuit cea mai 
bună formație a campionatului. 
Sînt multe nume noi, care pot 
intra și în vederile selecțione
rilor. Iat-o : Miklosko (Banik
Ostrava) — Bielilc (Sparta), 
Kladec (Vitkovice), Kirner (Slo
van), Fieber (Dunajska Streda) 
— Hasek (Sparta), Pavlik (Du
najska Streda), Weiss (Inter 
Bratislava), Moravcik (Nitra) — 
Luhovy (Dukla Praga). Dina 
(Banska Bystrica).

Rubrica realizata de
Ion OCKSENFELD
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