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FINALA PE TARA
CUPEI U. T. C.“ LA NATATIE

Un element inedit: la întreceri participă și înotători de frunte ai țării

pe drumul luminos inaugurat

Partidului Comunist Român

A U

de Congresul al IX-lea

A „

$

Creată de partid în anii care au urmat 
actului istoric de la 23 August 1944, mișcarea 
sportivă românească a crescut o dată cu țara, 
înscriindu-se tot mai viguros pe orbita per
formanței internaționale. Perioada Inaugurată 
de Congresul al IX-lea al P.C.R., cînd în 
funcția supremă de secretar general al parti
dului a fost ales, prin voința unanimă a co- 
jnuniștilor, a întregului popor, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, și care îi poartă cu 
cinste numele, a impulsionat și activitatea 
sportivă de performanță cu un dinamism 
fără precedent, într-o gamă tot mai largă 
de ramuri și probe. La temelia succeselor 
tot mai numeroase deținute de sportivii ro
mâni în marile competiții ale lumii se află 
grija permanentă a partidului, orientările si 
indicațiile de o inestimabilă valoare teore
tică și practică ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
președintele țării, cuprinse în generoasele și 
plinele de învățăminte Mesaje adresate Con
ferințelor pe țară ale mișcării sportive. în 
îndrumările mobilizatoare adresate sportivi
lor, antrenorilor, tuturor celor ce răspund 
de acest domeniu, cu prilejul unor mari 
evenimente din viața sportului nostru.

Marea competiție sportivă națională „Da- 
ciada", creație a gîndirii originale, novatoa
re. a secretarului general al partidului. în
gemănează in mod ideal activitatea sportivă 
de masă cu performanța, prima creînd celei 
de-a doua o largă bază de selecție, intr-un 
cadru de permanentă emulație, de stimulare 
și promovare a valorilor reale.

Perfecționat etapă cu etapă, în mod gra
dat și progresiv, pe baza unor acumulări în 
timp, sistemul organizatoric creat din ace
leași prețioase indicații ale conducătorului 
mult iubit și stimat se prezintă ca un tot 
închegat, răspunzînd unor necesități obiec
tive și asigurînd de la vîrsta cea mai fra
gedă selecția, inițierea și, apoi, instruirea la
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SPORT ZI-LUMINĂ LA SARATA MONTEORU Turneul nr. 3 in „Trofeul sportul" Iu volei (1)

între două sezoane competi- 
ționale, reporterul sportiv ia 
și el vacanță. Carnetul și pi
xul rămîn de-o parte pînă Ia 
revederea cu redacția, iar con
tactul organizat cu viața spor
tivă se rezumă la cele cîteva 
minute de gimnastică de 
minează și la excursiile 
familia, în cazul nostru în îm
prejurimile frumoasei

di- 
cu

să ne

___„ . Sta
țiuni de tratament și odihnă 
Sărata Montearu. de lingă Bu
zău.

Așadar, vacanță și pentru 
reporterul sportiv. Dis-de-di- 
mineață, o mică plimbare prin 
grădina cu vișini și pruni...

•De la campingul cu căsuțe 
răzbat glasuri vesele de copii 
care se adună în spațiul din 
mijloc pentru gimnastica de 
înviorare. După vorbă e clar 
că sînt din partea Moldovei și 
responsabila avea _ 
firme că sînt din Iași, 
aveam carnetul la 
notat numele școlii. Dar 
Din stînga prind să se 
acordurile unui marș __
marcat curînd de comenzile u- 
nei voci baritonale și bătăi 
ritmice din palme. E ' clar, o 
altă tabără școlară a început 
o nouă zi de vacanță, cu gim
nastica de dimineață. După o 
vreme, un bîzîit puternic de 
bondar răsare din terenul de

con- 
Dacă 
aș fi 
așa... 
audă 
vioi.

mine

cel mai înalt nivel a elementelor celor mal 
talentate. De la clasele ciclului primar care 
grupează copii cu aptitudini pentru o anu
mită ramură, în vederea inițierii, trecînd 
prin cluburile sportive școlare, secțiile de 
performanță ale asociațiilor și pînă la clu
burile de înaltă performanță, totul formează 
o rețea de trepte succesive care se constituie 
într-o adevărată piramidă a sportului de 
înaltă calitate. Cadre cu o calificare temei
nică și o tot mai bogată experiență se ocupă de 
creșterea performerilor, beneficiind de o bază 
materială corespunzătoare, de asistența cer
cetării științifice și medicinii sportive. La 
curent cu tot ce e nou în performanța mon
dială și răspunzînd îndemnului conducerii 
partidului de a căuta permanent și a-și crea 
ei înșiși o bogată experiență, antrerforii, teh
nicienii și ceilalți specialiști au creat în 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU" o „școală 
românească" în numeroase discipline, care 
s-au impus prin rezultate de prestigiu in 
arena sportivă mondială.

Pentru aplicarea în viață a indicațiilor cu
prinse în Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recentei Conferințe pe 
țară a mișcării sportive, și conștienți că, așa 
cum se arată în Mesaj, pe lingă unele suc
cese, se înregistrează și rezultate cu mult 
sub nivelul posibilităților, sportivii și toți 
cei ce răspund de activitatea de performanță 
sînt hotărîți să acționeze cu toată fermitatea 
pentru organizarea întregii activități la ni
velul cerințelor mondiale, pentru dezvolta
rea în principal a ramurilor sportive cuprin
se în programul olimpic, în creșterea valorii 
performanțelor sportive românești, in vede
rea cuceririi de noi poziții fruntașe în ierar
hia internațională, în special la sporturile cu 
o bogată și valoroasă tradiție în țara noastră, 
astfel ca tricolorul românesc să fluture mereu 
mîndru la marile competiții ale lumii.

sport aflat ca în craterul unui 
mic vulcan tivit cu buchete de 
gălbenele și coada șoricelului. 
In răstimpuri se arată un ae- 
romodel captiv care a atras în 
jurul „aerodromului" zeci și 
zeci de copii din tabere și din 
localitate. Un bărbat cu mus
tață (i se spune „tovarășe pro
fesor") mînuiește cu măiestrie 
aparatul, în volte grațioase 
și loopinguri amețitoare, spre 
uimirea micilor asistenți. Cînd 
și cînd, trece minerul cablului 
de oțel unui băiat sau unei 
fetițe, fericiți să „piloteze* 
avionul cu dungi galbene și 
roșii, iar cînd reîncarcă rezer
vorul cu carburant se face că 
are nevoie de ajutor, prilej 
pentru asistență să vină roata 
lîngă minunata jucărie. E clar 
pentru reporter că profesorul 
cîștigă adepți ai acestui sport 
tehnico-aplicativ, pe care Ii 
va primi în atelierul său de la 
școala... Dar fără pix șl car
net, cum să notez numele șco
lii și al profesorului 1?

Să-1 lăsăm pe... aviatori și 
să facem o vizită vechii noas
tre cunoștințe, dr. Viorel Bo-

Mircea COSTEA

(Continuare (h pag. 2-J)
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PARTIDE DINAMICI,
CONSTANȚA, 21 (prin tele

fon). Cea de a doua zi a 
turneului nr. 3 de volei (femi
nin) din cadrul circuitului do
tat cu „Trofeul Sportul", care 
se desfășoară în localitate, a 
programat, în reuniunea de di
mineață, două partide. Acestea 
au avut ca numitor comun 
dîrzenia cu care au luptat e- 
chipele creditate cu șansa a 
doua. Aliniind o garnitură ti- 
nără, dar în-plin proces de 
creștere valorică, Știința Ba
cău a avut un debut de parti
dă caracterizat printr-un joc 
bun, mobil în linia a doua și 
eficient în atac, surprinzîn- 

întrece- 
căreia

eficient în atac, 
du-și partenera de 
re, pe Penicilina Iași, 
l-a cîștigat primul set. In con
tinuare, însă, deși au evoluat 
bine, băcăuancele n-au mai 
putut face față ritmului de 
joc din ce în ce mai rapid al 
îeșencelor, care și-au adju
decat următoarele 3 
Scor 3—1 (—9, 8, 8, 4) 
Penicilina.

Dacă prima partidă 
dinamică, spectaculoasă, și 
de a doua a menținut 
ceeași notă. S-au întîlnit 
pid București, lideră în

seturi 
pentru

a fost 
cea 

a-
Ra 
top.

Actuala ediție a „Cupei 
U.T.C." la înot, finală pe țară 
sub genericul .competiției na
ționale DACIADA, va fi găz
duită de Municipiul Drobeta — 
Turna Severin, în zilele de 22 
și 23 iulie. întrecerea, o veri
tabilă premieră pentru iubito
rii sportului din județul Me
hedinți, se va bucura de par
ticiparea unor înotători și 
înotătoare din 14 județe și din 
Municipiul București, alături 
de cei aflați în aria sportului 
de masă concurînd de data a- 
ceasta — fapt cu totul inedit 
— „și reprezentanți ai nata- 
ției noastre de performanță", 
cum ne-a precizat șeful-ad- 
junct al secției de resort a 
C.C. al U.T.C., Stelian Caracaș, 
o dată cu sublinierea că finala 
se va bucura de colaborarea

AZI ÎNCEP campionatele europene

DE TENIS DE MASA-JUNIORI
LUXEMBURG, 21 (prin tele

fon. de la trimisul nostru spe
cial). Pentru a 32-a oară, în- 
cepînd din 1955, cei mai tineri 
jucători de tenis de masă se 
vor prezenta miine (n.r., azi) la 
startul Campionatelor Europene 
de juniori, principalul examen 
care an de an aduce în prim- 
planul marii performanțe 
sportivi de valoare. Este, in 
fond, ceea ce se așteaptă și 
de la această ediție, la star
tul căreia sînt prezenți peste 
500 de competitori din 30 de 
țări ale „bătrînuiui continent", 
unii dintre ei deja cu rezul
tate de înalt nivel chiar in 
competițiile seniorilor.

Pe cele 18 mese instalate în 
„Palatul de gheață* au și înce
put antrenamentele de acomo
dare, în timp ce pe margine 
se fac primele pronosticuri in 
privința viitorilor medaliați. 
Desigur, sînt dificil de prevă
zut „rezultatele exacte", a- 
vînd în vedere pregnantul e- 
chilibru valoric, dar și pentru 
că ne aflăm la cumpăna 
schimbării de generații, pu
țind apare, firesc, și surprize. 
Ținînd seama de succesele an
terioare, sportivii noștri se a-

SPECTACULOASE...
ți divizionara 
Chimpex. 
aparținut

B locală. 
Un început care a 

<xpa, țxiiu, rapidistelor, pe 
fondul unor greșeli de prelua
re ale constănțencelor. După 
două timpuri de odihnă, ce
rute oportun de antrenorul 1. 
Cristian, elevele sale au redus 
handicapul , (10—11), dar atît... 
în setul secund am remarcat 
fazele excelente elaborate 
de rapidista Lidia Gliga, care 
și-a servit colegele cu pase 
deosebit de utile. De reținut 
că în setul al treilea bucu- 
reștencele au condus cu 13—4, 
dar replica puternică a volei
balistelor de la Chimpex a fă
cut ca scorul să devină 13—13 
Setul a revenit în cele din 
urmă tot echipei Rapid, învin
gătoare în meci cu 3—0 (10, 8,13).

O partidă interesantă au o- 
ferit, după-amiază, formațiile 
Chimia Km. Vîlcea și Știința 
Bacău, scor 3—1 (9, —14, 7, 5).

Programul de sîmbătă, de la 
ora 9 : Rapid — Penicilina, 
Chimpex — Știința ; de la ora 
16: Chimia — Penicilina și
Știința — Rapid.

Horațiu SIMA 
Cornel POPA 

directă cu federația de specia
litate.

In aceste condiții, la startul 
„Cupei U.T.C." vor putea fi 
urmărite o serie de nume con
sacrate în națație, printre care 
Noemi Lung, Anca Pătrășcoiu, 
și Tamara Costache, întrecerea 
constituind și un test în vede
rea unor apropiate concursuri 
internaționale peste hotare.

în orașul-gazdă a acestei 
mult așteptate finale, toate 
preparativele au fost înche
iate, în perspectiva unei fru
moase reușite, atît în plan 
competițional, cît și propagan
distic, programarea aici a 
întrecerii avînd drept o- 
biectiv și dezvoltarea inte
resului pentru natație a cît 
mai multor copii și tineri.

flă printre cei mereu amintiți 
ca posibili cîștigători, antre
norii Gheorghe Bozga și Vio
rel Filimon aliniind pe cei 
mai buni jucători ai momen
tului : Călin Creangă, Zoltan 
Zoltan, Cristian Țol (juniori). 
Adriana Năstase, Iuiia Riscanu 
(junioare), Georgeta Cojoca- 
ru, Laura Nicolae (cadete), cu 
toții avînd certe posibilități de 
a se afla printre fruntași, dacă 
nu chiar printre medaliatii ac
tualei ediții.

Competiția va debuta, con
form tradiției, cu întrecerea 
pe echipe, în primele două 
zile avînd loc disputele din 
grupele preliminare, pentru 
ca duminică să fie programată 
faza a doua a preliminariilor, 
în timp ce luni vor avea loc 
jocurile de clasament. La 
juniori, deocamdată, forma
ția noastră face parte din a- 
ceeași grupă cu Belgia, Dane-' 
marca. Scoția și San Marino, 
în timp ce junioarele au ca 
adversare reprezentativele 
Franței, Italiei și Elveției. La 
cadete, în grupa noastră se 
mai află echipeîe Franței, An
gliei, Belgiei și Insulelor Man. 
Aparent o misiune ușoară în 
această fază, dar trebuie să 
ținem seama că în componen
ta formațiilor partenere de în
trecere se află jucători bine 
pregătiți, care s-au afirmat cu 
pregnanță în ultima vreme.

O scurtă privire spre cele
lalte grupe aduce in atenție 
reprezentativele U.R.S.S., Iugo
slaviei, R.F.G., Cehoslovaciei, 
Ungariei, in fiecare existînd 
cîteva nume care s-au impus 
în lumea tenisului de masă 
juvenil : Martin Olejnik
(Cehoslovacia), Torben Wosik 
(R.F.G.), Serghei Tiapkin, 
Dmitri Gusev (U.R.S.S.) etc.

In prima zi a competiției, 
echipele României vor întîlni, 
în ordine, formațiile din 
San Marino, Scoția (juniori). 
Italia (junioare), Insulele Man, 
Belgia (cadete), celelalte me
ciuri fiind programate dumi
nică.

Emanuel FANTANEANU

ATLETELE PE LOCURI

ROMA 21 (Agerpres). — DuDâ 
dlsDutarea a 11 reuniuni din cele 
17 nrevăzute în oroaramul 
..Marelui Premiu" ai Fede’aiief 
Internationale de Atletism
TIAAF). oe primul ioc în pro
ba feminină de o milă se află 
Paula Ivan, cu 24 o. urmată de 
Doina Melinte 23 n sl de Y- 
vonne Ma! (R.D. Gcrmanăl 14 n.-

La săritura în luneime. Ma
neta Ucu ocupă poziția a treia 
eu ÎS d.



în „Epoca Nicolae Ceaușescu", pe drumul luminos deschis

de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român PEIX

TRICOLORUL ROMÂNESC FLUTURĂ MÎNDRU
LA MARILE COMPETIȚII ALE LUMII

Campionii olimpici — 1988Pe podium — Paula Ivan

STIINTA ÎN ARENĂ

ATLETELE - MEREU lN FRUNTE
Dacă orice iubitor al 

sportului, nu neapărat al 
atletismului, ar fi invitat 
să dea, fără prea mult 
timp de gîndire, cîteva nu
me de sportivi, va rosti 
fără ezitare: Iolanda Balaș, 
Lia Manoliu, Mihaela Peneș, 
Viorica Viscopoleanu, Doina 
Melinte, Maricica Puică, A- 
nișoara Cușmir-Stanciu, Pau
la Ivan. Explicația este foarte 
simplă și constă în frecvența 
cu care aceste nume de atlete 
au apărut în cronicile sporti
ve. ■ ■ -______ :___
te și care au avut două calități 
de seamă: 1. au fost perfor
mante de excepție, încunu
nate cu cele mai de seamă 
titluri, olimpice șl mondiale; 
2. au fost durabile în timp, 
nu în sensul, că, o dată reali
zate, au rezistat multă vre
me, ci că au fost repetate și 
îmbunătățite periodic, ani la 
rînd. Așadar, nu întîmplarea, 
conjunctura unui moment sau 
altul le-au favorizat, ci cali
tăți fizice de excepție, gre
fate pe un moral robust, sus
ținute de o muncă titanică 
de pregătire, pe baza unor 
Îlanuri fundamentate științi- 

ic. Iar ștafeta acestor per
formanțe valoroase, de o re
marcabilă perenitate, a făcut 
să se vorbească admirativ, în 
întreaga lume a sportului, de 
o temeinică și eficientă „școa-

datorită succeselor obținu-

lă a atletismului feminin ro
mânesc".

Am pus în ordine cronolo
gică principalele succese ale 
marilor noastre atlete și a 
rezultat următorul tablou al 
campioanelor noastre olim
pice: 1960 și 1964 — Iolanda 
Balaș, înălțime; 1964 — Mi- 
baela Peneș, suliță; 1968 — 
Viorica Viscopoleanu, lungi
me și Lia Manoliu, disc; 1984
— Doina Melinte, 800 m; Ma- 
ricica Puică, 3 000 m; Anișoara 
Cușmir-Stanciu, lungime; 1988
— Paula Ivan, 1500 m.

Deci, 
daliile ,_  _
adaugă multe altele de ar
gint și 
mondiale și 
numeroase încă.

Este de-ajuns o privire ca 
să observăm ce a însemnat 
in performanța românească, 
în viața acestor minunate at
lete, ceea ce numim cu min- 
drie patriotică și adîncă 
recunoștință „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

în zilele aniversării 
Congresului al IX-lea al 
Partidului, telexurile ne a- 
duc la scurte intervale vești 
despre noi și noi succese — 
între care, recent, recordul 
mondial în cursa de o milă
— ale vrednicei purtătoare

s-au enumerat me
de aur, la care se

bronz, ca și titlurile 
europene, mai

IN PAS CU VIATA
Cine nu a cunoscut Medgidia 

anilor — să zicem — '50, nu ar 
crede că orașul modern de as
tăzi, cu cartierele sale de 
blocuri, cu străzile largi, asfal
tate, cu o puternică industrie, 
brăzdat de Canalul Dunăre- 
Marea Neagră, una din realiză
rile istorice ale „Epocii 
Nicolae Ceausescu-, s-a ridicat 
la verticală din localitatea mică 
și sărmană, cu ulițe strimte și 
Întortocheate, cu căsuțe intr-o 
rină, unele îngropate pe jumă
tate și fără măcar o bale pu
blică.

Prima oară am fost la Med
gidia in anul 1958, în vară, pe 
un praf orbitor iscat de vînt 
din d-umul plin de hîrtoape. 
în căutarea „evenimentului 
sportiv al anului", o întrecere 
de trintă „la curea", în care o 
veche tradiție dorea să țină 
pasul cu actualitatea. Cită deo
sebire între ce am văzut atunci 
și viața sportivă bogată de azi 
a Medgidiei, în care perfor
manța, sportul de calitate, izvo
răște firesc din activitatea de 
masă, in cadrul generos oferit 
de marea competiție națională 
„Daeiada" 1 Asociațiile I.M.U.M. 
și Cimentul. Clubul Sportiv șco
lar și altele au secții de perfor
manță la lupte, box, volei, fot
bal și alte ramuri, cu elemente 
talentate, prezențe notabile în 
competițiile interne și internațio
nale, sub culorile unităților lo
cale sau ale celor din Constanța 
sau din alte orașe mari. O bază 
materială modernă și complexă, 
expresie a grijii partidului pen
tru dezvoltarea armonioasă a 
tuturor localităților țării și sub

aspect sportiv oferă minunate 
condiții de inițiere și pregătire 
copiilor și tinerilor Medgidiei în- 
tr-o serie de discipline și probe.

Scriem despre această locali
tate dobrogeană, comparînd si
tuația de ieri și de 
— cu unele retușuri 
putea înlocui numele 
ale altor numeroase 
ale țării. Este o realitate care 
se materializează ta progresul 
viguros al performanței româ
nești.

azi, dar
— i-am 
cu cele 
localități

Mircea CĂLÂRAȘU

O dată cu trecerea a- 
anilor. cluburile spor
tive școlare au deve
nit adevărate pepi
niere ale sportului 
românesc de perfor
mantă. Rațiunea În
ființării lor a avut la 
bază tocmai această 
cerință 
portantă, 
inițiere si 
celor mal 
ramurile ______
pentru care au aptitu
dini. Dascăl! cu mare 
experiență, foști per
formeri de elită si 
practicant! excelenți 
al diferitelor ramuri 
sportive se ocupă cu 
mjgală pasiune si pri
cepere de sute și mii 
de eonii si tineri ce 
vizează marea per
formantă. laurii în
vingătorilor, 
această 
100 
tătl

tocmai
extrem de im- 

de selecție, 
breaătlre a 
talentat!, in 
si probele

sl
marea 

laurii 
Există la . 

oră aoroane 
asemenea uni
ta toate zonele

a ștafetei atletismului ro
mânesc, Paula Ivan, aprecia
tă azi de . •
lergătoarca de semifond nr. 
1 a lumii".

Dedicînd 
osebit celor două mari eve
nimente din viața țării — 
cea de a 45-a aniversare a 
zilei de 23 August și Con
gresul al XIV-lea al parti
dului, tînăra noastră atletă 
dădea expresie sentimentelor 
sale, ale tuturor sportivilor 
noștri, de dragoste și recu
noștință față de patrie și 
partid, cărora le datorează 
realizarea lor ca tineri, ca 
sportivi de înaltă perfor
manță,

Mihai RAHOVEANU

specialiști ca

acest rezultat de-

VOINICII
Ce falnic e stejarul sportu

lui românesc și ce rădăcini 
viguroase și adînc înfipte în 
glie are! Paula Ivan, cea mai 
prolifică atletă română a ul
timei perioade și cea mai au
toritară lideră a semifondului 
mondial, s-a născut în comu
na Hotarele — Giurgiu ; Va- 
sile Pușcașu, campionul o- 
limpic al luptătorilor de ca
tegorie grea, a jjomit din 
Birsănesti — Bacau, sat aflat 
nu foarte departe de Piscu — 
Galați al lui Njcu Vlad. Bodi
es Arba, multip'la campioană 
mondială și olimpică a schi
tului, a „luat startul" din Pe- 
tricani — Neamț, în vreme ce 
Ștefan lovan, căpitan al na
ționalei de fotbal, a dat pen
tru prima oară cu piciorul în 
minge în Moțățeiul lui natal. 
Și lista ar putea continua 
mult încă, la fel de bogată pe 
cît se dovedește acest nesecat 
rezervor de talente, în toate 
domeniile, care este satul ro
mânesc. Fiindcă, iată, din va
tra satului s-au ridicat nu doar 
scriitorii care au mlădiat cea 
mai dulce limbă românească, 
nu doar pictorii înfrățiți încă 
din pruncie cu roșul asfinți
tului de soare, cu galbenul 
holdelor și albastrul cerului, 
ci și atîția mari sportivi ai 
țării și ai lumii.

țării cu secții pentru 
fiecare disciplină, cu 
copii, dp la cea mai 
fragedă vîrstă.

Munca susținută 
perseverenta si pa
siunea profesorilor- 
antrenorl stau la baza 
nenumăratelor succe-

Indrumată cu înaltă competență și deosebită grijă de 
tovarășa academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, 
eminent militant al partidului, savant de largă recunoaștere 
internațională, care își aduce o remarcabilă contribuție la 
înflorirea științei, învățămîntului și culturii din țara noastră, 
cercetarea științifică este ferm angajată în dezvoltarea tuturor 
domeniilor de activitate. Astfel, știința are o prezență tot 
mai activă și in arena sportivă, sprijinind lupta pentru obți
nerea unor performanțe tot mai ridicate. în puternica emulație 
existentă pe plan internațional.

Centrul de cercetări in domeniul educației fizice și sportului, 
precum și Centrul de medicină sportivă, sînt încadrate 
cu cercetători și medici cu o înaltă calificare pe profil care, 
dispunînd de aparatura necesară, desfășoară o rodnică activi
tate teoretică și practică, in laboratoare și in cadrul loturilor.

Cercetarea fundamentală este îmbinată armonios cu cea 
aplicativă, râspunzînd problemelor generale pe care le ridică 
performanța sportivă, ca și cerințele concrete ale unor ramuri 
și probe, ale unor sportivi și loturi in pregătire pentru marile 
competiții.

La nivelul organelor sportive județene și cluburilor funcțio
nează cabinete metodice, care reunesc pe cei mai 
cialiști din unitățile sportive respective.

Simpozioanele la nivel național și consfătuirile 
prilejuiesc un rodnic schimb de experiență între 
medicii sportivi și ceilalți specialiști, care au posibilitatea 
astfel să se țină la curent cu noutățile din domeniul lor 
de muncă.

Publicațiile și buletinele editate pe diverse teme și revista 
teoretică și metodică „Educație fizică și sport" sintetizează 
cele mai importante lucrări, constituind utile instrumente de 
lucru pentru toți cei ce activează in secțiile de performanță 
din asociațiile și cluburile sportive, ca și pentru profesorii de 
educație fizică din unitățile de învățămînt.

Traducind în viață indicațiile partidului, cercetarea științi
fică și medicina sportivă își propun să satisfacă nu numai 
cerințele performanței, ci să contribuie și la satisfacerea altor 
comandamente sociale de interes național, cum ar fi dezvol
tarea fizică a tinerei generații, păstrarea și întărirea sănătății 
si puterii de muncă a întregii populații.

Mircea COSTEA
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SATELOR
Urmînd cursul marilor pre

faceri din ultimii ani, ținind 
pasul cu permanenta racorda
re la nou și modern, satele 
noastre au început însă, nu 
de mult, să străbată o nouă

multe comune ți sate ale țării 
au apărut „centre de perfor
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SPOR

Nicu Vlad între cei mai tineri halterofili

etapă ți din punct de vedere 
sportiv : campionul, „în ger
mene", talentul încă neșlefuit, 
nu mai este trimis neapărat 
orașului pentru inițiere și ur
cuș spre măiestrie. In foarte

olimpice, mondiale si 
europene au făcut pri
mii pași spre măiestria 
sportivă ta sala de 
gimnastică a C.S.S. 
Onești. De acolo si-au 
luat zborul spre cele 
mai Înalte si ores- 
tieioase titluri euce-

A. B. C.-ul SPORTULUI

aproape totul despre 
ceea ce înseamnă clu
burile sportive 
lare pentru 
dezvoltării 
românesc.

Prin sita 
aii trecut 
mii de școlari, 
detul 
pildă 
toți

seo- 
strategia 
sportului

(Ur

se ale SDOrtulu! nostru 
tu venii de perfor
mantă fiindcă. se 
știe, toti cei care au 
ajuns ta ultimii ani 
oe culmile 
sportive 
A.B.C.-Ul 
cluburile 
lare.

Multi nle

gloriei 
au învățat 
sportului în 

sportive sco-
camnioane

rite în excepționala lor 
carieră 
ultimii 
multi 
cut 
bîrna

In 
mal 
fă
cu 

Daralelele 
cu solul si săriturile 
la C.S.S. Cetate Deva 
C.S.S. 1 Constanta. 
C.S.S- Bacău s.a. Avem 
convingerea că am sdus

sportivă, 
ani. tot 
copii au 

cunoștință 
si 

si

selecției 
zeci de 

In lu- 
Constanta de 

au fost testat! 
elevii din me

diul rural si urmează 
un test similar ta rîn- 
du] celor 
urban. In 
miterii 
snortive 
cluburi 
ale ‘ 
Doate afirma 
unităti ale 
oerformeri 
cu excelente 
confirmînd marea 
tWitate a înființării lor.

d!n 
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în 
ale 
de 

județului.

medlul 
__ ad- 
seetiile 
celor 3 

profil 
Se 

că aceste 
viitorilor 
lucrează 

rezultate.
u-

Paul IOVAN

ba. Motocicliștii Ianca
(acum localitatea a devenit 
oraș) sau canoiștii de la Mila 
23 aproape nu mai au nevoie 
de prezentări, iar despre 
handbalistele de la Ciumbrud, 
dacă încă nu s-a auzit, cu 
siguranță se va auzi cît de 
curînd. La Roșieni — Olt 
sportul „nr. 1" este șahul; mai 
mult decît atît, satul a deve
nit nu de mult gazdă a unui 
amplu festival rural de șah. 
Și la acest capitol, desigur, 
exemplele sînt departe de a 
fi încheiate.

Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU Con
ferinței pe țară a mișcării 
sportive vizează în mod «x- 
pres explorarea acestui ex
trem de prețios filon ; în spi
ritul sarcinilor trasate de 
Mesaj, convins că satele pot 
aduce la rampă alte nenumă
rate valori sportive, 
nostru 
țiunea 
LOR", 
trîntă 
vîrstă
legitimați încă într-o asocia
ție sau alta.’

Sorin SATMARI
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„Criteriul Juniorilor"

RTE PROMISIUNI I
CICLISMUL NOSTRU

I
Divizionarele A la „ora bilanțului

VAVJWW.

ionatele Na- 
•ntru seniori, 
s-a deslășu- 
a> importan- 
/ te tineri- 
riul Juniori- 
msă la cea 
în fapt un 
t republican 
tinat tuturor 
nt de virstă 
capătul celor 
îai spectacu- 
e primul loc 
general s-a 
.ucian Boari, 

etalat fru- 
tre care, pe 
tua rezisten- 

nu în ulti- 
ia cu care 

principalii 
eșteanul 
l doilea, 

și clujenii 
Carton, ca să 
ie ncmțeanul 
ta din urmă 
de faptul că 
ipune. pe te
ista acestor 
rați in clasa
te o distanță 

secunde. a 
ui o dinami- 
manentă notă 
.stfel. Boari, 
tor al Crite- 
it. totuși, nici 
ce Marcone 

, vicecampion 
rom. și-a ad- 
Duțin de trei 

' minute 
etapa a 

ru care s-a 
protagoni.ști- 

lație similară 
pantul locului 
•delcu. care a 
ipe. dar atît 
idelcu au fost 

secondați de 
i care. adu- 
ițiile cuvenite 

instalat încă 
na în fruntea 
și-a apărat cu 
iu j- rîvnit loc. 
fost. în linii 
umoasa isto- 
itru primul loc. 
iiției din a- 
iului a constat 
îlentă a unui 
uniori, mari și 
întrevedem și

D. 
la

LUMINA
n r'ag. 1)

RETROGRADAREDE AGENDALA UN PAS DE 0 MARE SURPRIZA, DAR ȘlIle dorim din toată inima 
evoluție ___ __________
Este un punct de vedere pe I 
care l-am mai scris în coloa- I 
nele ziarului nostru și îl sub
liniem din nou. Pentru că o I 
revigoare a ciclismului nostru 
trebuie să aibă In vedere nu 
doar cele cîteva valori existen
te la ora actuală la nivelul se
niorilor. cît mai ales fortifica
rea — prin cît mai multe com
petiții și printr-o judicioasă 
pregătire — tuturor xcestor ti
nere talente care bat cu pute
re Ia porțile afirmării. Cîțiva 
dintre tineri — este un fapt 
cunoscut — au reușit să se 
impună în cadrul recent înche
iatelor Campionate Balcanice, 
unde au cucerit două medalii 
de aur, trei de argint și două 
de bronz. Trei dintre ei, Dan 
Irimiaș, Ionel Militaru și Mar
cone Bîrsan. au fost la Piatra 
Neamț și s-au bătut exemplar. 
Din motive de neintc.es. cei
lalți, Nicolae Minea, Marius 
Simion și George Cristea, au 
absentat. Ar fi fost frumos să-i 
vedem și pe ei cum rezistă la 
asaltul energic și ambițios al 
celor ce n-au avut șansa să 
participe Ia Balcaniadă. Dar, 
chiar și în absența lor. conclu
zia este una singură: putem 
conta pe un foarte larg și 
deosebit de valoros lot de ju
niori. Ne aflăm, cu alte cu
vinte, intr-un moment propice 
relansării ciclismului româ
nesc pe orbita competitivității 
internaționale. Faptul în sine 
atestă că la nivelul federației 
și al secțiilor de ciclism din 
București și din țară s-a mun
cit cu responsabilitate, cu dă
ruire. Ceea ce trebuie pregă
tit încă de pe acum — cu mi
nuție. cu maximă exigență, cu 
convingerea fermă că acești 
tineri sînt. în fond, o avuție 
a sportului nostru — ar fi mo
mentul în care acești tineri vor 
păși în primul lor an de senio- 
rat. Atragem atenția asupra 
importantei deosebite a aces
tui moment, pentru că, dacă 
bine ne aducem aminte, mulți 
alți valoroși iuniori au acuzat 
șocul intrării în competiții ală
turi de seniori. Cu alte cuvin
te, au capotat și. în cele mai 
multe dintre cazuri, nu numai 
din cauza lor.

0
mereu ascendentă.

Victor NIȚA

LA SAKATA MONTEORU

cipal specialist 
e balneologie al 
spună ce e nou 
iteșugurile ar- 
două dimineți 
ceas pe banca 

tului, dar n-a 
intrăm. Țărani 

ales vîrstnici, 
odihnă de ală- 
.P., veneau la 
r cercetați pe 
î sau în timpul 
a numeroasele 
□ensarului bal- 
scuțiile cu unii 

să aflu că, a- 
itura -complexă 
a apă sărată, 
îclusă în arse-
i Bojoc și al 
loctorița Papp,
ii in cirje — 

un țăran în
orman (ar fi 
notez numele) 

îs Ia hotel. Eu 
ă, cind s-o face 
ie nepoată-mea 
i joc la nuntă", 
'.are !? „Păi da, 
doctorul...", 
ie la „Plajă", și 
i tonica apă să- 
lin adîncul pă- 

mT’-tă, de toa- 
itătorri se avîn- 
mare, cei mic! 

iul alăturat, pu- 
Indrumarea pro-

re masă schim- 
i vin te cu mun- 
sfaltează ultimii 
ralui de sport

I
I
I
I
I
I
I
I
I

„U“ nu a avut o viată liniș
tită nici in ultima ediție de 
campionat, zbuciumul ei fiind 
aproape permanent, salvindu-se 
din nou de la retrogradare cu 
cîtiva... metri înaintea liniei de 
sosire. Și după cite emoții și

de plutire, corabia clujeană 
navigînd fără cîrmă, deriva fi
ind evidentă. Se ridica un fi
resc semn de întrebare : care 
este adevărata valoare a echi
pei? Cind a cîștigat în Giu- 
lești și a remizat la Sibiu î

14. „U" CLUJ-NAPOCA 34 11 8 15 43-55 30
• Puncte realizate pe teren propriu : 21 (a pierdut cîte 2 p 

la Sp. Studențesc. F.C. Olt, Victoria. Dinamo și Univ. Craiova, 
cite 1 p la Flacăra. F.C. Bihor și Steaua) ; puncte obținute in 
deplasare : 9 (cîte 2 la Rapid șl Flacăra, cîte 1 p la F.C. Inter, 
A.S.A. Tg. Mureș. Oțelul, F.C.M. Brașov șl Sp. Studențesc).
• Golgeterii echipei : Cadar 9 ; Biro I 6 ; I. Moldovan, R. 

Sabo — cîte 5 ; Doboș 4 ; Teodorescu-, M. Stoica (1 din 11 m)
— cîte 3 : Cr. sava. Bănică, Neamțu — cite 2 ; Pojar. ” 
tean — cîte 1.
• Jucători folosiți : 24 — Neamțu^ 34 de meciuri ;

— 33 ; Prunea, Biro I — CL- 
cîte 30 ; M. Stoica, Teodorescu 
dovan 22 ; Bănică 21 ;
Moldovan 7 ; Rațiu 5 ; rwm » ; uavi_,--------  ----
Popescu 2 ; Blaga, Mia, Biriș — cîte 1.
• Media notelor echipei : 6,12.
• Media notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 -de 

jocuri) : 1. Prunea 6,74 ; 2. Biro I 6,41 î 3. Doboș 6,35.
• “ 

mai

M. Mun-

— Neamțu 34 de meciuri ; Gherman 
cîte 31 : Doboș, cr. Sava, Cadar — 

__ _  _ cîte 29 ; Popicu 28 ; I. Mol- 
M. Muntean 15 ; R. Sabo 11 ; Laurențlu 

: Falub 4 ; Caval. Boeru — cite 3 ; M.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(M. 
fost

Cartonașe galbene : 32 (11 suspendări) — 13 jucători (cele 
multe : Doboș. Biro I — cîte 4.
Cartonașe roșii : I. MoWovan (in et. a XVII-a).- - - - ........................- . -- _a . una transformată

M. Muntean) ; a 
transformate. 5 ratate).

A beneficiat de 4 lovituri Oe la 11 m
Stoica). 3 ratate (Cr. Sava, _M. Stoica, 
sancționată cu 13 penalty-url Cl

îngrădit cu un gard înalt de 
sirmă. Handbal, volei, tenis 
sau baschet vor putea practica 
in voie numeroșii vizitatori 
mici și mari ai stațiunii, în
tre care cei veniți cu cortul 
sau rulota în campingul mo
dern din centru. Pe porțiunea 
de șosea închisă circulației au
tomobilelor, cîțiva 
mai au terminat de 
kartodrom, pe care 
de-o șchioapă, cu 
chelari de mari

I
I
I

tineri toc- 
jalonat un 
trei piloți 

căști și 0- 
alergătorl 

și-au și repezit karturile, an- 
trenîndu-se în vederea con
cursului care va avea loc cu- 
rînd.

După prînz, fn „zonă" s-a 
așternut liniștea, toată lumea 
se odihnește. Iar cînd soarele 
a scăpătat spre dealul Istrița, 
în „crater" s-a încins, ca de o- 
bicei, un meci de fotbal. în 
ziua aceea jucau tinerii de la 
schela petroliferă, cu localni
cii. Lume, ca pe stadionul 
din Crîngul Buzăului 1 Sur
prins de eveniment, un tînăr 
chipeș își „mină" fratele mai 
mic acasă, să-i aducă tricoul 
și „adidașii" — „Dă fuga, să 
apuc măcar repriza a doua, 
că ne topesc găzarii !“

în tabăra școlară județeană 
se joacă volei, tenis de masă, 
peste drum se încing aprige 
crosuri, în care spectatorii 
devin concurenți și concuren- 
ții spectatori.

De n-aș fi fost în vacanță 
scriam un reportaj pe cinste. 
Așa, doar cîteva însemnări din 
memorie, fără nume, fără cla
samente...

Fenomenul sportiv s-a impus 
de la sine, nu cunoaște... va
canța.

I
I
I
I
I

IE PENTRU POLO LA A.S. „ENERGIA"
Sportivă „Energia" organizează, zilnic, la 

neretuiui. intre orele 8—10, acțiuni de selecție 
ia de polo. Pot participa băieți născuți în anii 
1978, 1979 și 1980 domiciliați în Capitală. Au 
lăieții care știu să înoate foarte bine. Relații 
sociației sportive, din Calea 13 Septembrie nr. 
. 85.31.80 sau 17.93.27.

inima, 
șocuri. 

____ _ _ ___  ___  ___ 2 se 
termină cu bine. Insă este un 
fel de a spune, de circumstan
ță, privind automulțumirea 
tuată iarăși la o minimă 
zistență" — meditau cei 
anturajul echipei clujene 
momentul cînd pulsul le-a 
venit Ia normal. Un mare ade
văr, evidențiat cu 
racteristic taberei 
meș, remarcată 
pentru fair-playul 
de adevărat este 
formația studențească a par
curs un traseu oscilant, contra
dictoriu. privind jocul și com
portarea de ansamblu, domi
nantă fiind inconstanța, dar 
mult mai apăsătoare dilema „a 
fi șau a nu fi", sugerată și de 
cele două „momente extreme": 
unul de virf, cînd s-a aflat la 
un pas de marea surpriză e 
ediției, conducînd pe Steaua 
cu 2—0, finalmente smulgînd 
în fața campioanei un prețios 
egal; un altul la polul opus, 
așteptînd cu înfrigurare deci
zia finală. Dacă în cazul ^mo
mentului Steaua", acesta a 
mai fost repetat doar în cîte
va situații, ne referim la jo
cul echipei, celălalt a avut o 
arie mult mai largă și obse
dantă, stopată după victoria 
de la Moreni și egalul din 
.Regie".

Se poate spune deci că _U" 
a respectat zicala .una caldă, 
una rece", sincopele făcindu-și 
apariția chiar după derularea 
primelor secvențe ale întrece
rii. A plecat furtunos din 
blocstart, cu trei puncte la 
„adevăr" în două deplasări, a- 
gonisind 5 puncte în trei me
ciuri. Apoi a venit o eontra- 
performanță, cu o recoltă de 
numai un punct în 5 partide! 
Pe fondul unei accentuate la
bilități psihice, acest recul a 
influențat randamentul echipei, 
incapabilă să revină pe linia

eforturi! .O să 
am avut prea 
Totuși, e bine

ne lase 
multe 
cînd totul

realism, ca
de pe So- 

nu o dată 
său. La fel 
faptul că

I
I
I
I
I

cind a părăsit propriul te- 
invinsă de Sportul Stu- 

Olt? Greu »e 
__ . . Erau 

păreri pro și contra. Se adu
ceau în discuție absentele a 
nu mai puțin de 6 titulari

Sau 
ren 
dențesc și F.C. 
putea da un răspuns.

la de a pune umărul la re
dresarea echipei. S-a muncit 
mult pînă a se prinde caden
ța scontată, pentru că „ll“-le 
clujean continua traseul său 
capricios, cu joc contradicto
riu de la un meci la altul, 
chiar de la o repriză la alta. 
Spre exemplificare, vom aduce 
în discuție caracterizări (bune 
și rele) făcute la cîteva me
ciuri din retur „• replică dîr- 
ză, joc deschis, curajos, o e- 
ebipă în plină ascensiune; • 
precipitare la finalizare, siin- 
găcii la construcție, se simte 
lipsa unui coordonator; • foe 
avîntat, prospețime in final, ac
țiuni cu grad de periculozitate; 
• nesincronizări în defensivă, 
cîteva gafe individuale; • o 
primă repriză de excepție, re
plică exemplară, bine orienta
tă tactic, cu un sever marcaj, 
cu dublări permanente, cu .pa
sul la ofsaid" eficient, eu rea
lizări frumoase in atac.; • au 
decis ratările, dar mai ales 
greșelile defensivei".

Aceleași comportări contra
dictorii au avut și majoritatea 
jucătorilor. Vom zăbovi doar 
asupra a trei exemple. Primul 
se referă la portarul Prunea, 
un tînăr talentat care, nu o 
dată, s-a dovedit imbatabil, cu 
merite incontestabile în obți
nerea unor puncte prețioase ! El 
s-a remarcat prin parade de 
excepție, respingînd și cîteva 
lovituri de la 11 m, dar a și 
gafat copilărește. avînd pe 
conștiință goluri și... puncte,

PREGĂTIRILOR
• F.C.M. BRAȘOV și-a început 

pregătirile zilele trecute si a si 
susținut asa cum ne informează 
corespondentul 
Gruia, orimui 
Echipa de sub 
iod. la Brasov 
Gbeorgbe cu 
continuare 
va evolua 
ghe fin 
I.M.A.S.A.)

L. Moldovan și Teodorescu nu-1 pot opri pe Vaișcovici din 
drumul spre polspre pol

Foto : Nicolae PROFIR

(plecați sau aflați în perioada 
de refacere după accidentări), 
promovarea în bloc a unor ti
neri jucători remarcați la 
vîrsta junioratului, însă ne
copt!, stînjeniți la impactul cu 
rigorile primului eșalon. Se
spera însă că. treptat, golurile 
din »ll"-le de bază vor dispă- ’ 
rea. perioada de omogenizare 
șl de maturizare nu va fi de 
durată. S-au operat și schim
bări în conducerea tehnică. A 
plecat R. Vlad, a venit D. 
Anca, iar din retur C. Dinu. 
Antrenori tineri, cu reale dis
ponibilități, ambițioși, însă de 
temperamente diferite, dar a- 
nimați de un gînd comun, ace-
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• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN ii 
IULIE 1989. Extragerea I : 35
82 2 88 «0 «7 17 42 22 ; Extra
gerea a Il-a : 34 8 52 26 87 39 
61 62 32 ; Fond total de cîști- 
guri : 617.276 lei.
• ClȘTIGURILE CONCUR

SULUI PRONOSPORT DIN 19 
IULIE 1989. Categoria 1 (13
rezultate) : 1 variantă 100% • 
14.796 lei și 26 variante 25% 
a 3.699 lei ; categoria 2 (12 
rezultate) : 24 variante 100% • 
925 lei și 624 variante 25% a 
231 lei ; categoria 3 (11 rezul
tate) : 196 variante 100% a 136 
lei și 7.351 variante 25% a 
34 lei.

riante avînd 
lei).

valoare unică 04

LOTO 2 de miine 
în București. în sala

TRAGEREA 
va 'avea loc 
elubuhii din str. Doamnei nr. 2, 
Jtncepînd de la ora 16.30. Opera
țiunile de tragere vor fi radio
difuzate ne programul I. la ora 
17.30. iar numerele extrase vor 
fi transmise din nou. ne același 
program, la ora 22.30 (după e- 
mislunea „Panoramic Sportiv", 
o dată cu rezultatele ultimului 
concurs PRONOSPORT ai sezo
nului). precum si luni. 24 Iulie, 
la ora 8.55. Nu uitati că opera
țiunile de tragere sînt publice, 
in sala unde se desfășoară a- 
cestea accesul fiind liber pentru 
toti cel interesat!.

I
I
I
I

duminică 23 iulie 
se știe, această 

atît mai atraeti- 
oeazia de a ob- 
cu numai 2 mi

* Astăzi. sîmbătă. 22 iulie, 
este TERmenul-limitA pentru 
procurarea biletelor cu numere
le favorite la TRAGEREA LOTO 
l de miine.
1989. După cum 
tragere este eu 
vă. cu cit oferă 
tine ciștigurl si
mere dintr-o extragere. Este de 
reținut si faptul că. snre deose
bire de .alte ticuri de trageri, la 
LOTO 2 se joacă numai pe va-

* Desigur că. o dată trecutl de 
ultimul ooncurs PRONOSPORT 
al sezonului actual (care, după 
cum se știe. în acest an — pen
tru prima oară — s-a prelungit 
mal muH deeft de obicei, gratie 
participării la competiția inter
națională CUPA INTERTOTO), 
gîndurile tuturor iubitorilor a- 
cestul sistem se îndreaptă spre 
viitoarea ediție a campionatelor 
de fotbal din România si Italia, 
cînd se va relua si seria con
cursurilor PRONOSPORT obiș
nuite.

Al doilea este M. Stoica, nu o 
dată ,.urcat" în rol de dispe
cer, cu destule reușite, însă ți 
cu nepermise neglijențe (vezi 
pasa de la golul victoriei cra- 
iovene pe Someș). Al treilea 
este tot un tînăr. Cr. Sava, 
.un virf abil, întreprinzător, cu 
execuții înșelătoare"; apoi ca
racterizarea a atins alte co
ordonate: .fragil în disputa
-om ]a om», precipitat la 
nalizare". Trei portrete — 
putea spune — valabile 
pentru ceilalți jucători care 
îmbrăcat tricoul lui ,U“ 
trecutul campionat.

Un an competițional greu 
pentru echipa clujeană, împo
vărată de propriile slăbiciuni, 
dar optimistă, ea aflîndu-se în 
ascensiune, mult mai discipli
nată tactic, conștientă de gre
șelile făcute și ambiționată să 
schimbe ultima impresie. Sînt 
premise ca despre tînăra for
mație să se vorbească mai 
laudativ în viitor.

fi- 
am 

si 
au 
in

Adrion VASILESCU

nostru Carol 
joc de verificare. 
Ttaina a întrecut 
De I.M.A.S.A. Sf.

10—1 (2—6). în
echipa brașoi mă 

astăzi la Sf. Gheor- 
partida-revansă cu 

. _____  Șl la Tk. Secuiesc
(lotul fiind împărțit în două 
gruDurl). Miine. De stadionul 
Municipal. F.C.M. va întîlni for
mația Tractorul (de la ora 11). 
• SPORTUL STUDENȚESC des
chide și ea seria partidelor a- 
micale. evoiuînd la Brasov in 
comnania Tractorului. Jocul de 
astăzi va îneene la ora 17. Stu
denții bucureșteni au luat mai 
de mult startul pregătirilor si. 
la sfîrsitul săDtămînii viitoare, 
vor Ii prezenti la un interesant 
turneu organizat de clubul lor 
si la care au fost invitate alte 
trei formații din primul cam
pionat : Universitatea Craiova, 
F.C. Inter si ,.U« cluj-Napoea. 
Meciurile vor avea loc în zilele 
de 29 sl 30 iulie pe stadionul 
din „Regie". în ambele zile cu 
începere de la ora 16. In prima 
zi se vor întîln! Sportul Stu
dențesc cu „U" cluj-N’apoca și 
Universitatea Craiova cu F.C. 
Inter, iar în a doua zi vor evo
lua între ele învinsele si învin
gătoarele A F.C. INTER Si-a 
desfășurat pregătirile la Păltiniș. 
Echipa antrenată de C. Ardelea- 
nu si V. Hizo va susține miine 
prima partidă de verificare la 
Sibiu, avînd ca adversară o al
tă divizionare A. „U“ Cluj-Na- 
noca « F.C. FARUL se află, de 
la 17 iulie, la Brașov, unde își 
desfășoară antrenamentele.
29 iulie formația pregătită 
Gh. Constantin. secondat 
L Constantinescu sl P. Comăni- 
tă. va reveni pe Litoral pentru 
a evolua în fata propriilor spec
tatori. avînd ca adversară o 
formație din R.D. Germană • 
F.C. BIHOR, sub conducerea a- 
ceiuiasi cuplu 
L. Sătmăreanu 
își desfășoară pregătirile în pa
ralel la Băile Felix, unde sînt 
asigurate condiții optime de re
cuperare. sl la Oradea, pe sta
dionul propriu. De săptămîna 
viitoare vor începe si jocurile 
amicale, mai numeroase ca ori- 
cînd « FLACARA MORENI s-a 
reunit la 13 iulie. Dună cîteva 
zile de antrenamente de rea
daptare la efort, formația pre
gătită dc L Nunwciller sl S. N»- 
culescu s-a deplasat la Cimpina. 
unde ponderea a căzut pe fac
torul fizic. De săptămîna viitoa
re sînt programate numeroase 
..amicale" care urmăresc o cil 
mal ridicată omogenizare. totl 
jucătorii fiind conștient! că au 
obligația unei cit mai bune 
comportări la debutul lor în 
Cupa U.E.F.A. • UNIVERSITA

TEA CRAIOVA pregătește noul 
sezon ia Poiana Brașov, unde 
va rămîne pînă la 28 iulie, cînd 
va veni în Capitală pentru a 
participa în zilele de 29 si 36 
iulie la turneul organizat de 
Sportul Studențesc. • cobvi- 
NI'L a pornit la drum cu ace
lași cunoscutl antrenori — O. 
Cojocarii, ajutat de C. Gal 51 
V. Stoica. Primul antrenament a 
avut loc la 13 iulie. Lotul hune- 
dorean îsl desfășoară antrena
mentele in localitate pînă la 
sfîrsitul acestei luni, dună care 
îsl va eontinua pregătirea la 
Miercurea Clue * F.C. argeș?, 
cu un nou antrenor principal 
(AL Moldovan) și cu doi se
cunzi, jueători-antrenori (Spenatu 
șl Stan cu), va pleca luni la B°ț- 
sec. Unde se va pregăti pînă la 
6 august. In acest răstimp au 
fost perfectate numeroase jocuri 
de verificare <* Si la S.C. BA
CĂU conducerea tehnică a 
fost încredințată unui nou an
trenor. Gr. Sichitiu. ajutat de 
N. Vătafu sl I. Munteauu. In a- 
ee>-te zile băcăuanii se află la 
Slănic Moldova. La 2 august lo
tul revine la Bacău pentru o- 
blsnultele ..amicale" care urmă
resc definitivarea formației de 
bază.

La 
de 
<30

d« antrenori, 
p. popovici,

\stiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiHiiiiiiiiiiHWiiiiiiHiumiiiiuiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiniii>&§ s
DUMINICA

partldpeți cu cit mai 
multe bilete!

Duminică, 23 iulie, 
din nou o acțiune

O
»■
0-
de

avantajoasă, cu 
formulă simplă 
atractivă • Se 
(eră un cimp
opțiuni format din 
12 numere, in 3 ex
trageri grupate, cu 
posibilitatea de a 
se cîțtiga ți cu 
numai 2 numere • 
Numeroase cîțtiguri 
in autoturisme și 
bani • Ultima zi 
de procurare a bi
letelor este sîmbă- 
tă, 22 iuTe !

6S

neintc.es


TINERII SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII CONTINENTALE
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Sfirbâloarca naționala a poporului polonez

Lupte libere PRIMELE VICTORII
(prin telefon, de 
nostru special).
seara cei

din
103

18

BURSA, 21 
la trimisul 
Dupâ ce joi 
concurenți proveniți 
țări ale continentului nostru
au trecut cu bine formalitățile 
preliminare (controlul me
dical. cîntarul oficial etc.), 
vineri dimineață, în sala Ata- 
tiirk din localitate, cea care a 
găzduit și ediția 1977 a C.E. 
de seniori, au început între
cerile Campionatelor Euro
pene de lupte libere rezerva
te juniorilor.

Trebuie să spunem de la în
ceput că tinerii noștri repre
zentanți— în ciuda unor sorți 
nu prea favorabili (greul va 
începe sîmbătă) — au trecut 
cu bine examenele parțiale la 
care s-au prezentat în prima 
zi a competiției. Mai precis 
spus, toți juniorii români care 
au urcat pe saltelele de con
curs au obținut victorii care-i 
mențin în lupta pentru locu
rile fruntașe ale clasamente
lor europene.'

Conform programului sta
bilit de organizatori, primul 
care a debutat în întrecere, a 
fost constănțeanul Gabriel 
Civică (68 kg). El l-a dominat 
net pe suedezul N. Zcttcrlof, 
pe care, după ce l-a condus 
cu 14—1, l-a fixat cu umerii 
pe saltea cu 8 secunde înain
tea gongului final. Concu-

rînd la o categorie cu mai 
mulți sportivi (15), Ciucă a 
susținut și .meciul din turul 
secund, obținînd o nouă vic
torie prin tuș (min. 3,34) de 
data aceasta în fața lui B. 
Eiche din R. F. Germania. Tot 
două succese a realizat pînă 
în momentul în care am pri
mit legătura telefonică și I. 
Demeter (58 kg). Mai întîi el 
l-a întrecut categoric la 
puncte (12—1) pe S. Lader din 
R. D. Germană, după care a 
obținut o victorie mult mai 
dificilă în fața italianului Um
berto Pirrone. Cu un final su
perior, Demeter a cîștigat cu 
10—8.

Vasile Goian (63 kg) a obți
nut punctajul maxim în întîl- 
nirea cu englezul G. Kooncr, 
pe care l-a făcut tuș după nu
mai 42 de secunde în urma u- 
nui spectaculos salt. Sorin 
Moîsache (81 kg), deși a fost 
condus la puncte, 0—1, în pri
mul minut al meciului cu 
vest-germanul W. Beck, a 
realizat în continuare nume
roase procedee tehnice de a- 
tac, cîștigînd cu 11—2. Con
stantin Corduncanu (54 kg), 
sportivul în care antrenorii 
noștri își pun mari speranțe, a 
cîștigat detașat (16—2) meciul 
cii suedezul C. Lysell, dar el 
are o misiune dificilă în con
tinuare, urmînd să-I întîlneas-

că în grupă pe sovieticul B. 
Unahmanov.

Mircea Guțuș (46 kg) și Lo- 
redan Toma (88 kg) au fost 
liberi în primul tur, ei ur- 
mțnd să-i întîlnească pe Z. 
Richter — R. F. Germania și, 
respectiv, W. Romboults — 
Franța, luptători care ș-au 
dovedit foarte buni în primul 
meci. - ,

Mihai TRANCA

TURUL FRANȚEI
PARIS, 21 (Agerpres). — E- 

tapa a 19-a a Turului ciclist ai 
Franței, desfășurată pe traseul 
Villard de L»ans — Aix les Bains, 
cu escaladarea a două vîrfuri 
de primă categorie Porte si Gra- 
ni-er, din munții Aloi, a revenit 
la sprint ameri-canului Greg Le- 
mond. înregistrat ne 124 km în 
3h 17:53 (medie orară 37,897 km). 
Clasamentul general a r^mas 
neschimbat : conduce francezul 
Laurent Fignon. urmat de Le- 
mond la 0:50. Delgado la 2:28. 
Astăzi are loc etapa a 20-a Aix 
les Bains — He D’Abeau €127 
km), iar duminică se dispută ul
tima etapă, a 21-a. Versailles — 
Paris, contracronomet.ru indivi
dual (24.500 km).

Cicliste franceză Jeannie Longo 
Sl-a consolidat poziția de lideră 
în Turul feminin al Franței, cîs- 
tigt nd etana a 7-a : Briancon — 
Saint Jean de Maurlenne CM 
km). în care a fost cronometra
tă cu timpul de 2.36:35.

întrecerea celor mai mici
TENISMANI A INTRAT ÎN FAZA FINALĂ

JOCURILE SPORTIVE ALE 
ASIEI DE SUD

O DUMINICA SPORTIVA LA ROWIEN
Poporul polonez sărbătorește asțăzi a 45-a aniversare a 

Zilei Renașterii Poloniei.
Moment de răscruce in istoria Poloniei, 22 iulie 1944 a 

inaugurat o epocă de muncă intensă și, in temeiul ei, de 
frumoase realizări in opera de construcție socialistă, tn 
răstimpul scurs de atunci, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, clasa muncitoare, întregul popor polonez 
au înregistrat succese notabile in toate domeniile de activitate, 
inclusiv in sport. Cum despre campionii polonezi dintr-o 
disciplină sau alta am mai scris, vă propunem in cele ce 
urmează o succintă relatare inspirată din aria sportului de 
masă.

(prin telefon, de 
nostru special).

European pentru 
s-a încheiat pen- 
noastră cu o zi 

, adică vineri la

SOFIA, 21 
hi trimisul 
Campionatul 
eopii (14 ani) 
tru delegația 
mai devreme, 
ora amiezii, o dată cu dispu
tarea uneia dintre partidele 
din sferturile de finală ale 
întrecerii băieților, în care 
Gabriel Trifu a fost întrecut 
de L. Pranic (Iugoslavia) cu 
6—4, 5—7, 7—5. întrecut este 
prea mult spus pentru că 
ttnărul nostru jucător a pier
dui un joc pe care îl putea 
ctotiga foarte bine dacă ar fi 
avut mai multă inițiativă pe 
tot parcursul meciului, dacă ar 
fi fost mai hotărît în final si 
dacă ar fi evitat să ajungă 
permanent în situații de handi
cap. adversarul său conducîn- 
du-1 în primul set cu 4—2, în 
al doilea cu 5—2 și în al trei- 

5—3. O partidă care 
lesne de cîștigat 
anterioare, dar în 
a servit s1ab și a 
prea prudent, fără

De mîine,

tea cu 
părea mai 
decit cele 
care Trifu 
jucat mult

încredere în propriile forțe, 
care i-ar fi adus victoria si, 
implicit, calificarea in semifi
nale. unde eram îndreptățiți 
să sperăm după evoluțiile de 
pînă acum.

în celelalte partide din sfer
turile de finală ale băieților 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : H. Dreekman (R. F. 
Germania) — N. Bertsch 
(Franța) 6—4. 6—3 ; Th. Jo
hanson (Suedia) — A. Decret 
(Franța) 6—2, 6—2 ; F Kascak 
(Cehoslovacia) — R. Lacroix 
(Olanda) 7—6, 2—6, 6—2, în 
întrecerea fetelor, primele 
două favorite au ieșit din 
cursă: Maia Ipsa (Iugoslavia) 
— Eva Martinkova (Ceho
slovacia) 5—7. 6—3, 6—4 ; An
gelique Olivier (Franța) — 
Stefania Pifferi (Italia) 6—1, 
6—3: Eva Diez (Spania) — 
Sarah Pietrowski (Franța) 6—0, 
2—8, 6—0 ; Liubomira Baceva 
(Bulgaria) — Zdenka Malkova 
(Cehoslovacia) 6—1, 6—2.

ISLAMABAD. (Agerpres). Pri
ma ediție a Jocurilor sportive 

Asiei de Sud se vor dispu- 
acesta ta Pakistan, ta 
21 octombrie — 2 no
ta programul competî- 
înscrise întreceri la a- 

taot. box. hochei pe

ale 
ta anul 
perioada 
lembrle. 
tlei stat 
tletism. .
iarbă, haltere, fotbal, volei, te
nis si squash.

Manifestare tradițională, 
deschisă minerilor și fami
liilor lor, prețuită de aceș
tia, ultima ediție a între
cerilor sportive organizate 
de Centrala „Budryk w 
budowie" s-a desfășurat, 
recent, la Rowien, nu de
parte de Katowice, și a fost 
pusă, grăitor, sub egida 
„Pentru sănătatea și buna 
dispoziție a colectivului".

Informînd despre ea, 
ziarul „Sport" sublinia in
teresul deosebit pe care 
l-a declanșat, în creștere 
față de anii anteriori, punc
tul forte al unei zile pe
trecute de dimineață pînă 
seara în aer liber repre- 
zentîndu-1, firește, fotba
lul. Echipele ă 4 mine de 
cărbune, „Budryk", „De
biensko", „Knurow" ți 
„Szczglowice", și-au dat 
întîlnire pe gazon, turneul 
sflrșindu-se cu . o mare 
surpriză. In sensul în care, 
deși favorită, formația 
muncitorilor de la „Bu
dryk" a fost nevoită să se 
recunoască învinsă în fi
nală, cei de la „Debiensko" 
adjudeeîndu-și trofeul, e- 
xecutarea loviturilor de 
Ia 11 metri, care au decis 
cîștigătorul (cu 3—1), fă- 
cind deliciul numeroasei 
asistențe. Pe lista preferin
țelor publicului, pe locul 
2 s-a situat concursul de 
tir, al cărui laureat s-a sta
bilit tîrziu, abia după ul
timul schimb. „Budryk"

și-a luat revanșa, întrecînd 
pe „Debiensko" cu... un 
singur punct !

Animație mare a existat 
șl în jurul terenurilor de 
tenis și volei, după cum, 
găzduite după-amiază, s-au 
bucurat de mult succes în
trecerile de înot și caiac. 
„Atmosfera de bunăvoie, 
nota ziarul amintit, n-a 
fost afectată de picăturile 
de ploaie", manifestarea, 
cu cîteva mii de partici- 
panți, continuînd nestin
gherită pînă la căderea 
întunericului, cînd, in
tr-un cadru festiv, s-au a- 
nunțat rezultatele și s-au 
înmînat premiile, îndelung 
răsplătite cu aplauze. Nu
mai că nu rezultatele au 
contat sau nu ele au pre
cumpănit, căci se poate 
afirma, fără putință de 
tăgadă, că toți cei care au 
luat parte la: duminica 
sportivă de la Rowlen au 
fost învingători. Și cei 
care au urcat în caiace, și 
cei care au strunit rache
tele de tenis, și cei care au 
alergat după 
tund, toți au adăugat mă
car un dram 
vieții lor.

Acesta a șl 
rezumînd, mesajul unei zile 
trăite de mineri în aer li
ber și sub semnul, stenic, 
reconfortant, al mișcării, al 
exercițiului fizic.

CU...

balonul ro

de sănătate

constituit,

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

Doina STĂNESCU

la Praga

INTRA IN CONCURS Șl JUNIORII
Incepind de duminică, timp 

de opt zile, orașul Praga va fi 
gazda Campionatelor Europene 
de tenis pentru juniori, com
petiție rezervată jucătoarelor 
fl jucătorilor de la categoriile 
de virstă 15—16 și 17—18 ani. 
La aceste întreceri var lua 
parte 
care 
joace 
dual, ,_____,_
brie de dublu. Printre compe
titori se vor afla și reprezen-

Cite doi sportivi la fie- 
categorie, ei urmînd să 
atît în concursul indivi- 
cit și împreună, în pro-

fanții noștri Irina Spîrlea, 
Ruxandra Mățăoanu, Dinu Pes
căria, Andrei Pavel (15—16 
ani), Loredana Bujor, Ruxan
dra Dragomir, Marian Onilă, 
Ciprian Porumb (17—18 ani), 
însoțiți de antrenorii Florența 
Mihai $1 Alexe Bardan.

Primele schimburi de 
vor avea loc duminică, 
ora 13, pe terenurile 
Sparta și ale Centrului
slovac de tenis din Praga.

mingi 
de la 
T. C.
ceho-

SEGARCEANU, ÎNVINGĂTOR LA FURTH
MCNCHEN, 21 (Agcrpres). — 

In primul tur al turneului 
masculin de tenis de la Furth 
(R.F.- Germania), iucătorul ro
mân Florin Segărceanu l-a eli
minat cu 6—3. 6—1 pe suedezul

Petr Olsson, Fabrice Santoro 
(Franța) a dispus cu 6—4, 6—0 
de vest-germanul Raekl, iar 
Markus Zockl (R.F.G.) l-a 
întrecut cu 6—3, 7—6 pe Da
niel Vacet (Cehoslovacia).

TURNEU DE HANDBAL IN POLONIA
VARȘOVIA, 21 (Agerpres). 

In orașul polonez Byalsko- 
Biala au început întrecerile 
unui turneu feminin de hand
bal pentru echipe de tineret, 
în prima zi a competiției se
lecționata României a învins

cu scorul de 33—27 (16—11) 
formația Bulgariei, principale
le realizatoare fiind Lenuța 
Borș — 7 goluri și Monica Ia- 
cob — 6 goluri. In alt meci 
Suedia a învins cu 28—10 (14—4) 
echipa secundă a Poloniei.

meridiane

PERMANENȚA----------------------------------------------------------------------------------
Unul dintre argumentele principale ale Atenei ta favoarea dosa

rului de candidatură la organizarea J.O. din 1996 este de natură 
simbolică : împlinirea unui secol de la prima ediție a olimpiade
lor moderne, găzduită tot în capitala greacă. Ideea trebuie însă ex
tinsă si la faptul că în acest moment jubiliar lumea sportivă nu 
trebuie să uite că leagănul performanței șl ideilor olimpice a 
fost, ta antichitate, tot Elada. Așa privind faptele, sportul se con
stituie intr-o altă permanentă a istoriei umanitățid.

----- -------------------------------------------------------- --------------------------------SECRET
Cucerind de 8 ori. pînă înaintea finalei ediției 1989, turneul de la 

Wimbledon, Martina Navratilova își dorea cu atît mai mult un nou 
succes, cu cit, pînă atunci, ea și Helen Moody, o altă legendă 1 
tenisului mondial, se aflau la egalitate de victorii — 8. A strecu
rat tatr-un interviu chiar "ideea că In caz de izbtadă, ar putea re
nunța definitiv la tenis, pentru ea — posesoare a atâtor recorduri 
ale courts-urilor feminine — nemalexistând, de bună seamă, prea 
multe și mari motivații. A pierdut fosă. Și și-a amînat decizia fi
nală pentru 1990. Chiar dacă atund va mai -fi adăugat un an la ce! 
32 pe care-i are.
IMIXTIUNE------------------------------------------------------------------------------------------

Intr-o primă instanță, lucrurile părtad absurde, federația de a- 
tietism din Japonia a făcut cunoscut faptul că cel mai bun sprin
ter al lumii, Carl Lewis, nu este dorit la nici o întrecere organi
zată în această tară ! Un „lux" pe care nimeni nu și l-ar permite... 
Dar, apoi, s-a aflat și motivul, menit să pună pe gînduri lumea a- 
tletică : Cart Lewis a desconspirat numele uneia dintre firmele ja
poneze care urmează să-l sponsorizeze ! O imixtiune dură — incă 
o formă de presiune ' a banului asupra sportului — care riscă să 
se accentueze tn continuare ; de pierdut, pierd însă spectatorii șl 
telespectatorii, adică beneficiarii tradiționali, fideli Și dezinteresați 
ai sportului.

Rd. T.

Cupa Intertoto ; turnee; 
jocuri amicale; discuții pri
vind participarea fotbaliș
tilor la turneul olimpic; 
Olympique Marsilia își în

tărește Iotul
• alte rezultate din Cupa 

INTERTOTO : gr. 1. Karlsruher -*■ 
Den Bosch - - - ----
Liege 2—o.
locuri ale ____ ________ ____ _
Lucerna si Karlsruhe cu cîtp 9 o 
(departajate de golaveraj) ; gr. 7. 
Pe locul 1 se află Orebro 10 p 
teu un tac mai puțin) urmată de 

cu 6 d : gr. 8.
— Hapoel P.T.

3—2, Lucerna 
Pe primele 

clasamentului

- F.C. 
două 

final :

Dacă n-ar exista mărturia 
calendarului că ne aflăm spre 
sfirșitul „lunii lui Cuptor" am 
putea crede că, nici mai mult, 
nici mai puțin, ne aflăm la... 
1 aprilie, tradiționala zi a far
selor ! Citim o știre provenind 
de dincolo de Marea Mînecii 
și, pur și simplu, ne vine să 
ne ștergem la ochi, pentru a 
putea citi încă o dată, și încă 
o dată cele scrise negru pe 
alb...

în urma tuturor celor în- 
tîmplate în ultima vreme, cul- 
minînd cu tragedia de la Hey- 
sel din 1985 sau. dacă vreți, cu 
cea din acest an. de la Hills
borough. pentru care anchetele 
au subliniat că autorii s-au a-

flat în stare de ebrietate, fi
resc ar fi fost să se aplice ho- 
tărîrea de a nu se mai vinde 
băuturi alcoolice la bufetele 
stadioanelor, în zi 
Pentru aceasta,

de meci, 
de fapt, nici

din Spa- 
din R. F.
s-a în- 

■cu bătăi,

Campionatul Mondial 
nia, la cel European 
Germania, la... la... 
cheiat cu scandaluri,_ ______
cu acte de vandalism repro
babile, care au impus inter-

ARGUMENTE ?!

nu ar mai fi fost nevoie de o 
hotărîre a oficialităților, căci 
era o măsură dictată de ra
țiune, mai ales că, se știe prea 
bine, alcoolul a făcut din su
porterii de fotbal englezi unii 
dintre cei mai scandalagii de 
de continent. Prezența lor lâ

venția hotărîtă a forțelor de 
poliție locale (serios întărite) 
care au făcut arestări și ex
pulzări masive peste hotare.

Și acum „gluma de 1 apri
lie*': ei bine, conducătorii Fe
derației și ai ligii de fotbal 
engleze , â'u luat poziție împo-

triva interdicției de a se vin
de pe stadioane băuturi alcoo
lice ! Iar argumentele protes
tului lor oficial înaintat jus
tiției sînt de-a dreptul hila
re. Vedeți dumneavoastră, cică 
„spectatorii obișnuiți să con
sume alcool în' cantități mo
derate, dar și cei cărora le 
place să bea mai mult ar fi 
astfel constrînși să-și procure 
băuturile din magazine și să 
le bea pe străzi, să întîrzie 
astfel și venind la stadion doar 
în ultima clipă, mai ales ceî 
aflați în stare de ebrietate..."

La care nenea Iancu ar 
zice : Ei, bravos !

Romeo VILARA

Slavia Praga
Soarta Praga ______ ___
S—0. Pe primul loc Soarta Pra
ga t d, urmată de Wisla Craco
via. S d I gr. 9. înaintea ultimu
lui* joo dintre B-anik Ostrava șl 
Vejle B.K.. prima are 7 d (go
laveraj 7—5). În timp ce Vejle 
acumulează < d (golaveraj 
10—10).

« TURNEUL de la Solit a fost 
etștigat de Dinamo Zagreb, care a 
dispus cu 6—5 (dună nenaltyuri) 
de Halduk Split. Pentru locul 
3 : Nantes — Cercle Bruges 
5—1. Alte întîlniri : St. Gallen 
— Borussia Dortmund 3—2 : F. C. 
Toronto — Vardar Skoplje 2—i ; 
ta turneul de la Bratislava 7 
Slovan — Haarlem 2—0. Rot 
Weiss Erfurt — Inter 7—6 (dună 
fl m). a URUGUAY ANUL Pa
blo Bengocchea a fost depistat 
pozitiv (cofeină neste doza ad
misă) tn timnul desfășurării 
Cupei Amerlcil de Sud. Confe
derația Sud Americană l-a 
suspendat ne doi ani I • FEDE
RAȚIILE de specialitate din Ar
gentina si Olanda 
ducerii F.I.F.A.. 
olimpic, să aibă 
Diego Maradona.
Gullit. Secretarul _________
ternatlonale. Joseph Blatter, a de
clarat categoric că jucătorii 
care au depășit vîrsta de 23 de 
ani nu au drept de tac I Pînă 
la această virstă pot evolua în 
echipele olimpice st fotba
liști profesioniști. Pe de altă 
parte, C.I.O. a propus ca. la J.O. 
din 1992 de la Barcelona, să' poa
tă participa orice fotbalist, in
diferent de virstă I Disputa din
tre F.I.F.A. și C.I.O. în jurul 
problemei urmează să fie re
zolvată în toamna acestui an. 
cu prilejul unei reuniuni spe
ciale. a ECHIPA franceză O- 
lympique Marsilia intenționează 
să-și mărească simțitor. în 
viitorul sezon, lotul de jucători : 
Țigana de la Bordeaux a semnat 
dels contractul cu acest club, 
alții sta* tacă ta discuție — Di
ego Maradona Si Chris Waddle.

au cerut con- 
ca. în turneul 

drept de joo 
respectiv Ruud 
Federației in-
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