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Campionatele Europene de tenis de masa — juniori

DOUĂ MEDALII IN ÎNTRECEREA RE ECHIPE
® „Bronz" pentru juniori $1 cadctc ® competiția continua cu probele individuale

La „Emailul Roșu" din Mediaș

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ 
ÎȘI SPOREȘTE ARIA DE CUPRINDERE

LUXEMBURG, 25 (prin te
lefon, de la trimisul nostru 
special). După 399 de partide, 
cea de a 32-a ediție a Cam
pionatelor Europene de tenis 
de masă pentru juniori și că
deți a ajuns la jumătate. Marți 
a fost ziua finalelor în proba 
pe echipe, cele mai bune re
prezentative ajungînd pe po
diumul de premiere. Printre a- 
cestea se află și formațiile de 
juniori și cadete ale României, 
care, ca și la ediția preceden
tă, s-au menținut printre frun
tașele continentului. Atît ju
niorii — Călin Creangă, Zol- 
tan Zoltan și Cristian Țol (an
trenor Gheorghe Bozga) —, 
cît și cadetele — Georgeta Co- 
jocaru și Laura Nicolae (an
trenor Viorel Filimon) — au 
cucerit medaliile de bronz, per
formanță cu atît mai merito
rie. cu cît au existat nume
roase modificări în componen
ța echipelor noastre (prin tre
cerea la seniorat a generației 

„de aur și argint" din anii 
trecuți), dar și in ierarhia va
lorilor europene, pe fondul u- 
nui echilibru pregnant și al u- 
nor mutații greu de prevăzut.

După victoria în fața echi
pei Austriei, pentru a urca pe 
podium juniorii noștri au în- 
tîlnit foarte puternica forma
ție a Cehoslovaciei. A fost un 
meci extrem de dificil, înche
iat aproape de miezul nopții 
de luni și care a stat perma
nent sub semnul neprevăzutu
lui. Toate calculele indicau 
victoria Cehoslovaciei, ai cărei 
jucători aveau atuul unei 
vîrste și al unei experiențe su
perioare. în prima parte s-a 
jucat de la egal la egal, pînă 
Ia 3—3 (2 v. Creangă, 1 v. 
Zoltan), cînd echjiibrul pare 
să se frîngă în favoarea e- 
chipei adverse. Z. Zoltan, după 
1—0 la seturi, conduce în cei 
decisiv cu 13—5 și 14—9 la 
Olejnik, pentru a pierde la 
17... Succesul lui ar fi adus 

victoria echipei noastre cu 
5—3, finind seama că urma să 
joace Călin Creangă. Creangă 
restabilește egalitatea, dac 
misiunea de a obține punctul 
final revine... cadetului Cris
tian Țol, în partida cu Tomas 
Janasek, al 20-lea în clasa
mentul juniorilor. ȚOI a jucat 
de-a dreptul entuziasmant, lă- 
sîndu-1 pe Janasek fără rcpli-

Emonuel FANTANEANU

(Continuare tn pag. a 4-a)

La Balcaniada de haltere - juniori

UN BILANȚ REMARCABIL PENTRU ECHIPA NOASTRĂ:
6 MEDALII DE AUR, 4 DE ARGINT Șl 8 DE BRONZ

Asociația sportivă Sparta, 
a întreprinderii „Emailul 
Roșu" din Mediaș, este și 
dorește să rămină una din 
unitățile sportive de referin
ță ale acestei așezări si- 
biene. O jdorință care se și 
concretizează pe undeva; prin 
judo și șah în performanță, 
prin handbal, fotbal și po
pice la nivelul județului.

Nu vom stărui prea mult 
asupra dimensiunilor la care 
a ajuns, la Sparta Mediaș, 
sportul de masă sau de per
formanță, avînd și condiții 
bune de exprimare — o ba
ză sportivă proprie (cu te
renuri pentru jocuri, un dub 
in extindere pentru sportul 
minții etc.), ci—așa cum ne-a 
sugerat secretarul acesteia, 
Corneliu Timariu — ne vom 
opri puțin la ceea ce re
prezintă un obiectiv în... 
mers. Am numit gimnasti
ca la locul de muncă.

Este limpede pentru toată 
lumea de la „Emailul Roșu* 
că această eficientă formă de 
cuprindere a maselor în acti
vități de mișcare prin exer
ciții fizice și-a dovedit cu 
prisosință utilitatea. Multe 
din reușitele, din împliniri
le în planul producției unor 
secții sau sectoare își au iz
vorul și în felul cum se ma

terializează o asemenea ac
tivitate. Unde gimnastica la 
locul de muncă a fost înțelea
să, rostul ei fiind clar tuturor, 
de la muncitoarele aflate în 
primii ani de activitate, la 
maiștri ce lucrează de o via
ță, această formă de practi
care a gimnasticii și-a creat 
un anume făgaș (vezi Prese 
mici și Ambalaje în princi
pal) rezultatele „vorbesc" de 
la sine. „Tocmai de aceea — 
conchide Corneliu Timariu — 
ne preocupă, pe noi, cei din 
consiliul asociației sportive 
și pe cei din Comitetul sin
dicatului. să extindem gim
nastica la locul de muncă in 
toate nucleele de producție 
in care aceasta poate fi or
ganizată adecvat. De pildă, la 
Croitorie, Email Ia cald și Ia 
Sculărie. Vă asigur că atunci 
cind veți reveni la Mediaș, 
veți găsi și in aceste secții 
gimnastica la locul de mun
că, la... ea acasă !“.

Foloasele incontestabile ale 
acestei activități, în planul 
sănătății și al eficienței în 
muncă, reprezintă resortul 
care va permite extinderea 
și, treptat, generalizarea gim
nasticii la locul de muncă la 
„Emailul Roșu“.

Tiberîu STAMA

Ediția a 27-a a „Cupei Mării Negre" la baschet feminin

LOTURILE REPREZENTATIVE
PENTRU TRADIȚIONALA COMPETIȚIE

Tradiționala competiție de 
baschet feminin dotată cu 
„Cupa Mării Negre", ajunsă la 
ediția a 27-a, se va desfășura 
■joi, vineri și sîmbătă. în Sala 
Sporturilor din Constanța. Ca 
de obicei; în afara disputei pen
tru cucerirea trofeului, turneul 
are drept scoo verificarea par
ticipantelor, de astă dată cea 
mai interesată fiind, din acest 
punct de vedere reprezentati
va de. cadete (junioare II) a 
țării noastre, care va lua par
te peste o săptămînă la Cam
pionatul European rezervat a- 
cestei categorii de vîrstă (Ti
mișoara. 5—12 august). Testul 
de pe Litoral va fi, desigur, 
destul de sever pentru tine
rele noastre baschetbaliste, fi
nind seama că ele vor întîlni 
selecționate de senioare.

Lotul de cadete al României 
este format din: Diana Ciupe 
(1,65 m). Ana Burusz (1,86 m), 
Corina Lațco (1,74 m) — toa
te de la C.S.S. Constructorul 
Arad. Laura Nitulescu (1,86 m) 
— C.S.Ș. Metalul Rîmnicu 
Vîlcea. Erzsebet Ambrus (1,85 
m) — C.S.Ș. Comerțul Sf. 
Gheorghe. Nicoleta lean (1,77 
m) — C.S.Ș. Confecția Focșani. 
Doina Tocală (1,75 m) —

După „Internaționalele11 de lupte

VICTORII PROMIȚĂTOARE,
DAR „ȘTACHETA" TREBUIE URCATĂ
Reanalizînd „ia rece" turneul 

Internațional de lupte disputat 
sîmbătă și duminică în sala 
„23 August" nu putem decît să 
reînnoim cele afirmate și în 
cronica de luni: a fost o com
petiție de bun nivel valoric, 
cu participant! bine cotați pe 
plan international, multi din
tre ei chiar medaliați la dife
rite ediții ale' ©,M. și C.E. In
tr-un cuvînt am urmărit un 
turneu care poate oferi sufici
ente repere, termene de com
parație, acum cini a rămas 
circa o lună oină la ediția 1989 
a „mondialelor" de seniori, O- 
pinăm că cele cite 7 victorii 
obținute — atît de reprezentanții 
noștri la greco-romane. cît și 
de cei la libere —, pot fi a- 
preciate ca promițătoare. A

C.S.Ș. Confecția Tiiloea, Mioara 
Radu (1,85 m). Codruța Las- 
cu (1,83 m) — C.S.Ș. Gaz Me
tan Mediaș, ioana Cocirlan 
(1,84 m). Daniela Simion (1,84 
m) — C.S.Ș. 2 Voința Bucu
rești, Daniela Moroșan (1,85 m) 
— Universitatea Cluj-Napoca, 
provine de la C.S.Ș. Galați, 
Ionela Jiroș (1,77 m) — C.S.Ș. 
2 Crișul Oradea: antrenori: 
Horia Pop și Adriana Nicules- 
cu; medic: dr. Marta Baroga.

Echipa de senioare a țării 
noastre este alcătuită din: Ca
melia Hînda (1,73 m), Nicoleta 
Menihart (1,32 m) — Voința 
Brașov, Aurora Dragoș (1,84 
m), Gabriela Kiss (1,82 m), 
Paula Misăilă (1,72 m) — Uni
versitatea Cluj-Napoca Mari- 
lena Marinaehe (1,79 m). Ro- 
mela Cristea (1,80 m). Cornelia 
Stoichiță (1.72 m) — Olimpia 
București, Melania Marina (1,87 
m) — Rapid București. Ange
la Szenes (1,76 m) — Mobila 
Satu Mare. Gabriela Balogh 
(1,82 m) — Metalul Salonta; 
antrenor: Nicolae Martin. Al
te jucătoare, printre care Ele
na Caloianu și Roxana Ștefan, 
(Voința București) au fost 
convocate, dar nu s-au pre
zentat. din motive personale.

ceasta cu atît mai mult cu cît 
— am mai scris-o. de altfel — 
majoritatea componenților lo
turilor noastre sînt tineri, 
chiar foarte tiner., ei alcătu
ind un eșalon al cărui obiectiv 
final vizează. în fond, J.O. 
1992. Cum însă aceasta t.u în
seamnă că obie.tivele inter
mediare, în cazul nostru și a- 
propiatele campionate ale lu
mii, pot fi neglijate, rămîne de 
analizat care stnt șansele de 
moment ale actualei garnituri 
și, mai ales, cum poate fi gră
bit urcușul acestei generații 
spre cotele valorice realmente 
competitive pe plan internațio
nal.

S-a văzut limpide că. din
tre luptătorii prezenți în con
cursul de la București. un

Celor două rezultate publi
cate în ziarul de ieri, privind 
comportarea meritorie, în pri
ma zi, a doi dintre tinerii noș
tri halterofili prezenți la Cam
pionatele Balcanice rezervate 
juniorilor, competiție ce s-a 
desfășurat între 20—21 iulie la 
Kladovo (Iugoslavia), le adău
găm, iată, altele, la fel de bii- 
ne, cu adevărat încurajatoare, 
mai ales că ele au fost obți
nute de o echioă alcătuită cu 
precădere din juniori mici 
(pînă la 18 ani)

Așadar, locurilor întîi și me
daliilor de aur cucerite de Dan 
Morar (Vagonul Arad) la smuls 
(110 kg), aruncat (152,5) și, fi
rește. la total (262,5), si celor 
de argint la aruncat (132,5 kg) 
și total (227,5 kg), precum și 
bronz pe care și le-a adjudecat

De azi, la Gălănești

UN IMPORTANT CONCURS AL ARCAȘILOR
După frumosul succes de or

ganizare înregistrat de rădău- 
țeni la Campionatele Interna
ționale ale țării noastre la tir 
cu arcul — succes datorat ex
celentei conlucrări dintre F.R. 
Tir, C..J.E.F.S. Suceava și alți 
factori cu răspunderi și atri
buții din Rădăuți — iată că 
o a doua mare întrecere a a- 
nului va avea loc pe aoeste 
meleaguri. Este vorba de co
muna Gălănești, pe poligonul 
căreia cele mai bune arcașe și

O imagine de ansamblu a acestui concurs de ridicată ținută, 
cu meciuri tehnice, spectaculoase, disputate concomitent pe 
trei saltele Foto : Aurel D. NEAGU
Romică Rașovan (48 kg), Oc
tavian Tent (68 kg). Nicolae 
Ghiță (și chiar învinsul său 
Gh. Mîțu) la 82 kg. Petrișor 
Cruceanu (139 kg) — toți de 
la „libere", I. Dăscălescu (aten
ție la încadrarea în categorie!) 

Aurel Sîrbu (A. S. Clujeana) — 
ca să reluăm datele tehnice 
ale știrii de ieri — le-au ur
mat alte 13 medalii, din care 
încă 3 de aur. 3 de argint și 7 
de bronz.

Un succes remarcabil, deci, 
la care și-au adus contribuția 
Nicolae Nițu (Steaua) care, la 
categoria 67,5 kg s-a clasat pe lo
cul 3 la smuls (125 kg), dar 
pe primele poziții la aruncat 
(155 kg) și la total (280 kg). O 
comportare bană a avut și 
Florin Popa (Vaginul ?rad). 
în cadrul aceleiași categorii, 
care s-a clasat pe locurile doi, 
la smuls (127.5) si aruncat 
(150) și pe al 3-lea la total 
(277,5 kg). Alte trei medalii, 
toate de bronz, a cucerit și 
Daniel Bozangiu. (Farul Con
stanța). la categoria 75 kg în 

cei mai buni arcași se vor 
reuni pentru a desemna cîști- 
gătorii „Cupei României". 
Concursul — care se va des
fășura. începînd de azi și pînă 
sîmbătă, în sistem dublu FITA 
— oferă trăgătorilor noștri se
niori și juniori un binevenit 
prilej de a-și verifica stadiul 
pregătirilor înaintea finalelor 
Daciadel. a altor întreceri de 
anvergură din perioada care 
urmează.

la 48 kg. Radu Strubert (57 
kg). Constantin Uțâ (62 kg). 
Petre Cărare (68 kg) — de la

Sorin SATMARI 

(Continuare in pag. J-S)

cadrul căreia a realizat 115 kg 
la smuls, 154 la aruncat și 260 
kg la total. La categoria 82 kg, 
Pavel Vlad (Rapid București), 
fratele mai mic al lui Nicu 
Vlad, a intrat în posesia unei 
medalii de bronz. realizind 
122.5 kg la arunca:, tn fine, la 
categoria plus 110 kg. Ladis- 
lau Vischi (C.S.M Cluj-Napo
ca) a întregit bilanțul echipei 
noastre cu alte trei medalii — 
aur la aruncat (172,5), argint 
la total (300) și bronz la smuls 
(127,5). (V.N.).

„Turneul Prietenia" la box
■

TREI SPORTIVI

in Cuba, a avutDe curînd, 
loc o nouă ediție a tradiționa
lei competiții pugilistice „Tur
neul Prietenia", la care au fost 
prezenți tineri boxeri din mai 
multe țări socialiste. printre 
care și România. La înapoie
rea delegației noastre, i-am 
rugat pe secretarul adjunct al 
federației de specialitate. Pe
tre Dulgheru, să ne ofere cite- 
va amănunte despre partici
parea sportivilor români: „An
trenorii lotului de juniori, Gh. 
Ene și V. Fintină, au prezentat 
în concurs 8 sportivi care, in 
general, au avut comportări 
meritorii în fața unor adver
sari cu frumoase perspective 
in box. Dintre cei 8, trei au 
urcat pe podiumul de premie
re. Astfel, semiușorul Iulian 
Ciobanu a fost întrecut in fi
nală de cubanezul Hector VI- 
neret, după ce cistigase in ta
ta bulgarului Stanislav Todo
rov și, în semifinală, la un

(Continuare in pag. a l-a)

* de fotbal a reprezentativelor

Amănunte In pag. î—*■

de tineret



Însemnări de vacanță Noile promovate in Divizia A de rugby

ATRACȚIA ÎNĂLȚIMILOR...a a

In aceste superbe zile esti
vale, încintătoarele stațiuni 
turistice și cabane semnalează 
mai mult ca oricînd prezența 
copiilor 
parte a 
nici cu 
parte a 
seti ale 
refacă potențialul psihic și fi
zic după un an școlar solici
tant.

Așadar, o binevenită perioa
dă de odihnă activă și pentru 
pionierii și cadrele didactice 
de la școlile 260 Ciofliceni — 
Snagov (învățătoare E. Man- 
ciu), 291 Clinceni (învățătoare 
M. Leonte) și 241 Lipia din 
comuna Gruiu. toti din secto
rul agricol Ilfov, ce au fost 
găzduiti în cabana „Poiana Iz
voarelor" (altitudine 1455 m) 
din Bucegi. Conducerea tabe
rei (directoare, prof. Cristina 
Guran — fostă înotătoare de 
performantă) cabanierul I. 
Tătăroiu (de 11 ani Ia această 
cabană. împreună cu soția) și 
cadrele didactice s-au străduit 
— și au reușit pe deplin — să 
asigure tuturor elevilor pro
grame variate de recreere; ex
cursii montane pe traseele din 
împrejurimi, concursuri cultu- 
ral-artistice. seri distractive, 
nelipsitul „foc de tabără" etc.

Dar nu a fost doar atit. Ce
rul albastru, piscurile semețe, 
pereții abrupti ai unor ameți
toare prăpăstii din masivul 
Bucșoiu au îndemnat pe unii 
dintre cei mai curajoși pionieri 
(I. Bărăgău, C. Dobre. G. Di
nu. M. Pantelimon. G. Apos
tol, E. Hie, V. Funieru și L. 
Bărăgău) să pornească într-o 
expediție dificilă, al cărei scop 
declarat era „să fie atins vîr
ful Bucșoiu (2492 m), iar de 
aici, dacă se va putea, in con-

care își petrec aici o 
vacanței de vară, dor- 
toții să cunoască o 
inegalabilelor frumu- 
patriei. dar și să-și

tinuare, pe creastă,
Vîrful Omula 2506 metri"... 
N-am ezitat să-i însoțim...

Desigur, așa cum era de aș
teptat. drumul a fost greu, ris
cant pe alocuri, pe măsură ce 
se înainta spre creastă. Acolo, 
în împărăția vîntului, a gheța
rilor și caprelor negre (în nu
măr foarte mare), cei opt te
merari — trei fete și cinci bă
ieți — au putut admira fasci
nanta panoramă a Bucegilor. 
De comun acord, s-a 
continuarea traseului 
inițial și, la nici patru 
la plecarea noastră din 
eram la cabana „Omu", unde 
ne-am refăcut forțele cu o bi
nevenită cană de ceai fieibinte 
și o gustare. Apoi, din nou la 
drum...

Coborîrea prin 
cabana Mălăiești 
mai ușoară, dar 
spectaculoasă, de 
lipsind popasuri 
tru admirarea minunatului pei
saj sau pentru o „bătaie" cu 
zăpadă în plină vară, organi
zată ad-hoc. După șase ore și 
45 de minute, cutezătorii
excursioniști s-au reîntors la 
„Poiana Izvoarelor" obosiți,
dar mîndri de performanta re
alizată. mai ales că. la pleca
re. „cunoscătorii" pronosticau 
pe acest traseu circa 10—12 
ore...

„La revedere, tabără dragă" 
— cunoscutul cîntec pionieresc 
vibrează acum în sufletul pur
tătorilor cravatei roșii cu tri
color din sectorul agricol Tlfov, 
cei care au fost la ÎNĂLȚIME 
și la propriu, și la figurat, cei 
ce vor păstra pentru totdeauna 
în amintire imaginile fermecă
toare ale Bucegilor...

GLORIA BUCUREȘTI

hotărit 
stabilit 
ore de 
tabără,

„căldări" spre 
a fost mult 
tot atit de 
pe traseu ne
frecvente pen-

prof. Florin BRASLA, eoresp.

Vechi bastion al rugbyului 
muncitoresc din Capitală, e- 
chipa GLORIA, a întreprinde
rii de țevi „Republica", revine 
în Divizia A — grupa a 2-a 
valorică, după un bilanț re
marcabil în eșalonul secund: 
17 victorii din 18 meciuri juca
te, un singur egal, 18—18 cu 
Callatis Mangalia, ocupanta 
locului 8. Punctaverajul este, 
de asemenea, valoros: 610—58, 
dovedind o mare eficacitate, 
realizat în proporție de 70 la 
sută prin eseuri. Cu cele 53 
de puncte, cîte a totalizat, Glo
ria București s-a detașat la 3 
puncte de următoarea clasată, 
în seria din care a făcut par
te (a II-a). Constructorul Fe
roviar, de care, de altfel, s-a 
desprins în ambele meciuri 
directe (19—0 și 12—3).

Antrenorul principal al echi
pei, Mihai Gavrîci, consideră 
că lotul de care a beneficiat se 
putea exprima și mai convin
gător, avînd ca atuuri și tine
rețea (media de vîrstă — 23 
de ani), și o anumită experi
ență competiționaiă, ca urmare 
a unor repetate prezențe în 
prima divizie. Dar unele acei-' 
dentări survenite de-a lungul 
întrecerii, ca și un proces de 
pregătire, nu întotdeauna res-

E® In na
0 ECHIPA CARE VREA SĂ SE AFIRME

pectat cu strictețe, au determi
nat comportări inegale. „Acum, 
o dată cu reintrarea in elita 
rugbyului, dorim să privim cu 
o mai mare răspundere cam
pionatul..." ne 
rul Gloriei.

Caracteristica 
dentă forță a 
buni prinzători 
David — 1,98 
Anghel — 1.94 
un „stîlp"

spune antreno-

echipei: o 
grămezii, 
in linia a 

m, 108 kg 
m, 100 kg, 

puternic

evi- 
cu

2-a, 
Și 

cu 
Lazăr,

decanul de vîrstă al lotului 
(30 de ani), cu un închizător 
inspirat — Ghinea, adevăratul 
strateg al pachetului de îna
intași. Să adăugăm mobilitatea 
„uverturii" Bidirel, precum și 
aria largă de circulație a fun
dașului Elisei, deseori interca
lat în acțiunile ofensive.

Notăm și numele celor mai 
tineri jucători; Opaina. An- 
drone, Necula, Nistor, Zamfir, 
Robicec, Dărămuș, 
care antrenorul și 
secției (președinte, 
vian Grămadă) își 
nădejdi. Ei, și cei 
de oameni ai muncii de la „Re
publica", care doresc din toa
tă inima ca sportul cu balo
nul oval, tradițional aici (pri
mul nucleu rugbystic ființează 
de aproape 50 de ani. creat de 
fostul internațional Toma Mol- 
doveanu, nelipsit nici astăzi de 
la meciurile echipei sale 
dragi), să-și permanentizeze 
prezența în rîndul echipelor 
din prima divizie a țării.

Tiberiu STAMA

L. BALINT

LA A

Usatov, în 
conducerea 
ing. Octa- 
pun mari 
peste 5 000

ULTIMELE DECIZII ÎN PRIMUL
EȘALON LA POPICE

După campionatul de califi
care, iată formațiile care și-au 
înscris numele într-una din se
riile Diviziei A — feminin, 
seria Sud — Metrom Brașov, 
în urma cîștigării turneului 
de calificare, și Olimpia Bucu
rești, învingătoare în dubla 
manșă cu Mucava Molid; seria 
Nord: Dermaș&nt Tg. Mureș;

masculin, seria Sud: C.F.R. 
Iași; seria Nord; Jiul Petrila 
și Voința Timișoara, ultima im- 
punîndu-se în fata ceferiștilor 
din Tg. Mureș. Sextetul femi
nin Voința Craiova (seria 
Nord), și formația masculină 
Metalul Roman (seria Sud) 
s-au menținut în primul eșalon 
datorită cîștigării meciurilor 
baraj cu Aurul Baia Mare 
respectiv. Petrolul Cîmpina.

de 
și,

ȘTIRI DIN ȘAH
*

un

• Zilele trecute, la Tîrgu Mu
reș s-a disputat cea de a Xl-a 
ediție a tradiționalei competi
ții pugilistice „CENTURA E- 
LECTROMUREȘ". La întrecere 
au fost prezent! sportivi din 
16 secții din țară, printre cane 
de la Cluj-Napoca, Timișoara, 
Sibiu, Galați, București 
precum și boxerii din 
național al Spaniei, care 
află pentru o perioadă 
gătiri în țara noastră.

Cele opt reuniuni ale 
tiției, desfășurate pe 
„Electromureș". au fost urmă
rite de un mare număr de 
spectatori, care au încurajat și 
aplaudat cu căldură evoluțiile 
boxerilor. O imptesie deose
bită au lăsat tinerii pugiliști 
de la Centrul Olimpic din Ga
lati, care au făcut dovada u- 
nor acumulări substanțiale în
că de la o vîrstă fragedă, ma
joritatea dintre ei cîștigînd 
trofeele puse în joc la juniori 
mici. Iată cîțlva dintre ei: se- 
mimuscă: Florin Van b.p. So
rin Hîrceabă (Cugir); cocoș: 
Alin Zagor b.ab. 2 Sorin Lă
cătuș (Cîmpia Turzil); 
ră: Ion Miricel b.ab. 1 
Sînmărtean (Craiova); 
Sorin Ghergheli b.p.

COMPETIȚII DE□
național Petre Epureanu, la 
întrecere au fost prezenți 141 
de sportivi juniori și seniori 
din 29 de cluburi și asociații 
din întreaga țară. Zilnic, la 
reuniuni au fost prezenți peste 
10.000 de spectatori, pe coche
ta arenă Voința din localitate. 
Organizarea foarte bună și e- 
forturile organelor locale 
ale conducerii asociației 
ța au făcut ca întrecerea 
desfășoare în cele mai 
condiții. Pe parcursul 
124 de partide, cît a cuprins 
turneul, 
lăsat I.
Valentin

BOX

de

Ș-a., 
lotul 

se 
pre-

compe- 
terenul

Și Voin- 
să se 
bune 
celor

o bună impresie au 
Lavrente (Măcin). 1). 
(București), L. Dorof-

tei (Ploiești), precum și frații 
Vasile și Viorel Moroșan (Cluj- 
Napoca). La juniori trofeele 
puse în joc au revenit sporti
vilor M. Stoilă (Ploiești), V. 
Rădulescu (Ploiești), G. Lin- 
guraru (Cîmpina), M. Darie 
(Măcin) și Gh. Gîtă (Brăila), 
iar Ia seniori au 
Pîrvu (Ploiești), e. 
ila), I. Lavrente 
Oprișor (Craiova).
(Ploiești), frații 
(Cluj-Naooca), P.
(Galați), C. Grecii
D. Lingurici (Tg. Jiu), P. Fe- 
dea (Măcin) și Gh. Ciobanu 
(Ploiești).

cîștigat E. 
Bîtcă (Bră- 
(Măcin), G. 
L. Doroftei 

Moroșan 
Lihăceanu 

(București),

• în perioada 1—12 august 
va avea loc în Capitală, în 
organizarea A.S. Spartac, un 
Festival de șah deschis jucă
torilor și jucătoarelor de toate 
categoriile și odor fără clasi
ficare. întrecerile se vor des
fășura în sala Recolta (str. 
Blănari 10), unde este progra
mată și ședința tehnică inau
gurală, în după-amiaza zilei 
de 1 august, ora 16,30.
• Campionatul Capitalei la 

șah-fulger pe echipe are loc la 
13 august, ora 9, în sala I.T.B. 
din str. Lipscani 21. Echipele 
vor fi formate din cîte 3 ju
cători. Se dispută două turnee, 
pe categorii.

N. AKIC’U, eoresp.

F.R. Popice a organizat 
curs de perfecționare a cunoș
tințelor antrenorilor, 
rința ca tehnicienii 
cei mai tineri, sau 
ficare) să se pună la curent 
cu tot ce este nou în metodica 
instruirii sportivilor. Nu vom 
insista asupra problemelor 
care s-au dezbătut, dorim nu
mai să semnalăm absentele 
nejustificate ale unor „elevi", 
ceea ce a dus la participarea 
a numai jumătate din numărul 
celor chemați la acest curs. 
Dar n-au absentat numai 
cursanții. a lipsit chiar și pro
fesorul de educație fizică V. 
Piscoi (jucător-ant- enor la 
Minerul Vulcan), căruia i s-a 
făcut cinstea să predea cîteva 
ore la acest colocviu al specia
liștilor din sportul popicelor. 
Si atunci, cum mai educăm 
propria echipă, dacă exemplul 
personal nu este la înălțime?

Ion PANA, eoresp.

din do- 
(îndeosebi 
fără cali-

S-a 
patra 
pionatului 
liuri la au1 
:ere — Ra 

un pronunț 
cultate dat 
porțiunii m 
dernizate (< 
se) incluse 
km — ceea 
tele, la un 
abandonuri; 
de echipaje 
ajuns la so

Raliul Ha 
ganizat și 
către C.J.A. 
ganele local 
km, caravai 
străbătînd 
care a treci 
Frumoasa - 
martin — I 
Nou — Cei 
sosirea — c 
întrecerea, 
fost domina 
de către ru 
Daciei Piteș 
tiplii campi 
lint — Con 
Astfel, aceș 
rioși cel de- 
acest 
vului 
mari 
pioni

Remarcu.u 
echipe înscr 
care s-au cli 
zultatele teh. 
1. C. Duval - 
cit Craiova), 
Hărăștășan 
ITA), 3. V. 
Crist ea (Ruti 
pa „C" — 1 
Zărnescu (D 
Vasile — O. 
tești), 3. Em. 
șovia). 4J ci 
pe primele 3 
chipajele en 
de la grupa 
mentul pe ec 
biu, 2. Dacic 
Craiova, 4. 
Muscel, 5. I,

Următoarea 
pionat se va 
dețul Cluj (; 
con cursurilor 
„Raliul Av>"> 
de 7—9 s-

desf: 
etapă

an (du 
și R:

șans“ 
ab

Pe primul loc reprezentantele Doljului și Mureșului

ușca- 
Ginel 
pană: 

_ Alexan
dru Csaba (Cluj-Napoca). Prin
tre ceilalți învingători s-au a- 
flat: Jose Almago, Altor Vega 
și Havler Martinez (Spania), 
Alex. Nicotae (Cluj-Napoca), 
Eugen Gașpar (Tg. Mureș), 
Oetavian Stoica (București). 
Adrian Buș (Arad).
• La Măcin s-a 

„GONGUL ------ Ț
BIUM", care a ajuns

— disputat 
CETĂȚII ARRU- 

la cea 
de a XVI-a ediție. După cum 
ne-a spus delegatul general 
al competiției, arbitrul inter-

în orașul Timișoara, gazdă a 
numeroase competiții sportive 
de amploare, s-au desfășurat 
timp de trei zile, într-o bună 
organizare, finalele pe tară ale 
„Cupei Pionierul" la două din
tre cele mai îndrăgite discipli
ne. handbal și fotbal. După 
întreceri sistem turneu, echi
pele care au reprezentat ju
dețul Mureș și-au adjudecat 
trofeele la handbal băieți și 
fotbal, iar reprezentanta Dolju
lui a cîștigat concursul femi
nin de handbal.

Pe terenurile Electromotor, 
din rîndul celor opt formații 
participante (Dolj, Maramureș, 
Neamț. Harghita — seria I și 
Mureș. Vîlcea. București. Ga
lați — seria a II-a) s-au des
prins elevele de la Școala 18

Craiova (prof. Vasile Popovici) 
și de la Școala 3 Tg. Mureș 
(prof. Dan Sandor), care și-au 
disputat finala pentru locurile 
1—2. Au învins detașat craio- 
vencele, cu ÎS—6. Pentru pozi
țiile următoare, reprezentanta 
Capitalei a reușit, după o par
tidă de mare luptă, să se 
impună cu 10—9 în fața Mara
mureșului. La băieți, pe tere
nurile C.S.Ș. pentru primele 
două trepte ale podiumului 
s-au tntîlnit cîștigătorii seriei 
I. elevii Școlii nr. 2 din Tg. 
Mureș (din serie au mai făcut 
parte reprezentativele 
lor Bacău, 
și ai seriei
Școala nr.

judete-
Brașov și Tulcea) 
a II-a. elevii de la 
7 Fetești (în serie

cu Cluj. Dîmbovița și Mara
mureș). Au învins primii, cu 
18—13.

La fotbal, în competiția des
fășurată pe stadionul C.F.R.. 
la care au luat parte șapte 

, formații — Mures, Giurgiu, 
Constanța, Dolj, Caraș-Severin. 
Argeș și Iași —, primele 
tru locuri au fost ocupate 
1. Școala din Iernut (prof, 
lexandru Trenea), 2. Școala 
Bocșa (prof. Ion Lipsi). 3.
ceul „M. Eminescu" din Iași, 
4. Școala 14 Craiova. S-au îm
părțit premii și diplome, prin
tre care si golgeterului turneu
lui. Marius Panait (Constanta), 
celui mai bun portar — Mar
cel Iftinca 
jucător — 
(ambii, din 
reșului).

C. CREȚU — eoresp.

si celui mai tehnic 
Valentin Tudoran 
reprezentativa Mu-

B
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C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 22 IULIE 
1383. Categoria 1 (13 rezultate) : 
1 variantă 25% — autoturism 
Dacia 1300 ; cat. 2 (12 rezultate) : 
31 variante 25% a 5.876 lei ; 
cat. 3 (11 rezultate) : 8 variante 
100% a 1.821 lei și 635 variante 
25% a 455 lei Report la cate
goria 1 : 51.447 -lei. Autoturis
mul „Dacia 1300“ a revenit 
narticinantulul Boros Pavel 
din Oradea, care mai obține și 
un cîștig de categoria 2, In va
loare de 5.876 lei.
• Tragerea obișnuită PRONO

EXPRES de astăzi, miercuri. 26 
iulie va avea loc in București 
in sala clubului din str. Doam
nei mr. 2. începînd de la ora 
15,50. Radiodifuziunea va trans
mite aspecte de la desfășurarea 
operațiunilor de tragere, pe pro
gramul I. la ora 16.13. Numerele 
extrase vor fi transmise si In 
reluare, pe același program, la 
ora 23,15. precum sl mîine. joi, 
la «ra 3.55.

• La sediul central al Admi
nistrației de Stat Loto-Prono- 
sport se prezintă. săptămînal. 
zeci și zeci de participanti. pen
tru a-Si ' ' .......................
constînd 
1300“ si 
Iată de 
me ale ___
de autoturisme : _____
lescu (Ohaba. Timiș). 
Roșea (Sulina. Tulcea). ___ ...
Grosu (București), toti la PRO
NOSPORT. O vid iu Dinu (Pitești) 
Acs Mihaly (Miercurea Ciuc) 
Maria Ioneseu (Rm. Vîlcea). Ma
ria Prună (Mihăiesti. Vîlcea). 
ștefan Ivanov (București). Sil- 
vian Dragomir (Fetești) la LOZ 
în PLIC. Viorei Stănilă (Bucu
rești). ia PRONOEXPRES. Bela 
Szekelv (Cluj-Napoca). Grigore 
Dlnicu (Sibiu), Alex. Rădulescu 
(Ploiești), la LOTO, precum șl 
numeroși alții. Perseverînd si ju- 
cînd constant, vă puteti înscrie 
si dv. pe lista acestor fericiți 
eîstigători.

Drimi marile cîstiguri 
In autoturisme „Dacia 
TELEVIZOARE COLOR, 
pildă, numai cîteva nu- 
unor fericiți eîstigători 

Anton Lupu- 
Neramzi 

Florea

Pe kartodromul din Galați

DOUA ETAPE DE CAMPI8NAT: ANDURANTA SI VITEZĂ
Pe kartodromul din Galați 

s-au desfășurat timp de trei 
zile etapele a doua a Campio
natului Național de anduranță 
și a treia a Campionatului Na
țional de viteză pe circuit la 
karting. Menționînd buna or
ganizare a concursurilor asigu
rată în principal de 
C.J.A.K. Galați, prezentăm 
primii clasați : ----------
(au participat 24 
1. T. Podașcă — 
(Danubius Galați), 
nu — N. Grecan, 
I, Gheorghe (ambele de 
CMAK Calculatorul 
Echipe : 1. CMAK 
București, 2. Danubius Galați, 3. 
I.T. București ; VITEZA. Clasa 
începători : 1. M. Szabo (Meta
lica Tg. Secuiesc), 2. Carmen 
Pascu (Danubius), 3. Gh. Dră- 
glceanu (ITB) ; cădeți — 1. T.

către
-------- pe
ANDURANȚĂ 
de echipaje) : 
V. Crăescu 
2. M. Oltea- 

3. D. Velica— 
la 

București). 
Calculatorul

2.

Crăescu (Danubius), 2. D. Oprean 
(IPA Sibiu), 3. M. Stan (CJAK- 
IRA Tecuci) ; 50 cmc — 1. C. 
Rusu (Unirea Tricolor București).
2. A. Tănase (Danubius), 3. V.
Crăescu (ambii Danubius) ; 80
cmc — 1. C. Rusu, 2. C. Pop 
(Metalul Timișoara), 3. M, Ciorbă 
(Un. Tricolor) ; 125 cmc — 1. P. 
Niculescu (Un. Tricolor), 2. J. 
Tatu (IPA Sibiu), 3. P. Filimon 
(Hidrotehnica Constanta) ; 250
cmc — 1. G. Moldovan (LIA Ti
miș), 2. E. Miilner (Metalul Tg. 
Secuiesc), 3. C. Herăscu (CMAK 
București). Fete : 1. Elena Baciu 
(Un. Tricolor), 2. Iolanda Căti- 
nean (tnvățămînt — Tg. Mureș).
3. Cristina Șerbânoiu (Tracțiu
nea București). Echipe : 
Unirea Tricolor București, 
Danubius Galați. 3. CJAK 
Tecuci.

1.
2.

IRA

Telemac StRIOPOL, eoresp.

vățați șiprțh
- înotul

Avem multe bazine și an
trenori entuziaști, iar copiii 
așteaptă cu emoție prime
le lor lecții de înot.

îndemnul nostru de a 
„intra" în ele nu reprezintă 
o noutate pentru multi din
tre dumneavoastră, 
portant este ca 
rea înotului să fie 
vîrstă învățării 
socotitului, adică 
gedă copilărie, iar 
propunem să aveți în ve-

abc-ul înotu 
zul de fată 
ar fi succes 
relor trepte 
cu apa, inie 
iul conștient 
(fig. 1): II. 
librului de 
ții fundam® 
(fig. 2), III. 
riturii" și a 
(fig. 3); IV.

$

Tm- 
învăță- 

făcută la 
și a 

din fra- 
noi vă

dere acest amănunt atunci 
cînd evaluați perspectiva 
învățării înotului. Desigur 
că, la fel cum nu vom 
cere copiilir să scrie roma
ne înainte de a 
fabetul. tot așa 
cere copiilor să 
apă" înainte de

învăța al- 
nu vom 
„sară în 
a descifra

a Înainta cu 
cioare. de br 
nica de înot s 
fecționarea a 
ment sistema 
tingerea măie 

Deprinderea 
înota se forr
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CAMPIONATELE MONDIALE DE JUNIORI

In perioada 30 iulie — 6 august 
la Szeged, vor avea loc Campio
natele Mondiale ale juniorilor. 
La aoeste întreceri vom fi 
reprezentați de echipajul fe
minin de 2 f.c. (Constanța Pi
potă — Victoria Lepădatu) și 
de cele masculine de 2+1 
(Cristian Dan, Iulică Ruican + 
Gheorghe Dinișel) și 4 f.c. 
(Nelu Dima, Emil Alexandru,

George Bulie, Mîhaj Făcăianu). 
Antrenorul lotului de juniori, 
prof. Adrian David, ne de
clara că elevii săi sînt bine 
pregătiți și se vor prezenta 
la starturi hotărîți să continue 
tradiția rezultatelor ascenden
te înregistrate în ultimii ani la 
competiția rezervată celor mai 
buni tineri canotori ai lumii.

LOTURILE NOASTRE OLIMPICE

LA O MARE REGATA PESTE HOTARE

La finele acestei săptămini 
se va disputa „Regata Byd- 
gosez", competiție la care vor 
fi prezenți foarte multi dintre 
cei mai valoroși canotori se
niori ai lumii. La starturi se 
vor afla și componenții lotu
rilor noastre olimpice, mascu
lin și feminin, împreună cu un 
echipaj feminin de 8+1 al lotu-

lui de tineret. Este foarte 
bine, apreciem, că se acordă o 
atenție sporită aoestei probe 
care, pe lingă faptul că repre
zintă „capul de afiș" al ori
cărei regate, dă imaginea cea 
mai apropiată de realitate a 
valorii de ansamblu a canota
jului dintr-o țară sau alta.

Profesorul Mircea Popa, ac
tualmente director adjunct la 
C.S.Ș. 2 Constanța, nu-și aro
gă meii te deosebite de fost 
canotor. Deși a concurat ani 
în șir pentru C.N.U., club cu 
care a și urcat în cîteva rîn- 
duri pe podiumul „naționale
lor" : „Dacă eu am fost cano
tor de valoare, atunci ce mai 
sînt un Ceapura și Tudor, un 
Neagu sau Dobre 7" — obiș
nuiește să întrebe, atunci cînd 
subiectul discuției alunecă pe 
această pantă. O modestie nu 
foarte des întîlnită, dar atît de 
specifică genului de om care 
a făcut și face, fără prea 
multe vorbe...

A venit, ca antrenor, la 
C.S.Ș. 2 în anul 1971. Printre 
copiii selecționați în prima sa 
grupă se afla și un anume 
Valentin Sarchizian. Un copil 
care avea să cîștige un titlu la 
juniori, iar mai tîrziu, îndru
mat de profesorul său, să dea 
examen de admitere — și să 
reușească — la I.E.F.S. Intr-o 
altă grupă, antrenată tot de 
Mircea Popa, fusese selecțio
nată Norica Silitră. Și 
avea să devină campioană 
tională, și ea avea să fie 
rijată spre I.E.F.S.

Intre timp, ultimii doi 
devenit soț și soție. Iar,
preună cu fostul lor profesor, 
conduc secția de canotaj a 
C.S.Ș. 2 Constanța. Una dintre 
cele mai merituoase din țară, 
de vreme ce, din cei 8 meda- 
liați la trecuta ediție a C.M 
de juniori, 5 au provenit din 
această secție, de vreme ce la 
recentul „Concurs Prietenia" 
9 din cei 12 sportivi medaliați 
cu aur au fost tot constănțeni.

Profesorul Mircea Popa le-a 
transmis elevilor săi, se vede 
bine, nu doar ștafeta, cum o- 
bișnuim să spunem^ ci 
mai mult : o 
dublată de o 
tență.

ea 
na- 
di-
au 

îm-

ÎNTRECERILE NAȚIONALE ALE CELOR MAI BUNI

JUNIORI

Lacul Dorobanț, pe care abia 
s-au stins ecourile „Concursu
lui Prietenia", va fi gazdă a 
unei noi întreceri de amploa
re — finalele „Daciadei" la 
juniori mari (8—12 august). 
Concomitent cu disputa pentru 
titlurile rezervate acestei cate
gorii de vîrstă va avea loc și 
Concursul Republican al ju
niorilor mici. Se va concura 
la toate probele incluse în 
programul olimpic și, nu ne 
îndoim, cluburile și asociațiile 
din tară vor depune eforturi 
pentru prezentarea unor gar-

nituri cit mai complete, con
tribuind astfel la ridicarea ți
nutei întrecerii. Și, chiar mai 
mult, la îmbunătățirea bazei 
de masă a canotajului nostru.

Fiindcă am amintit de lacul 
Dorobanț, de organizatorii ie
șeni, să menționăm și faptul 
că tot aici vor avea loc (14—17 
septembrie") Campionatele Bal
canice ale seniorilor.

i mult 
uriașă pasiune 
dovedită compe-

Rubrica redactată de
Sorin SATMARI

DIN NOU

LA YACHTING

Nu peste multă vreme 
începe și întrecerile rezervate 
celor mai buni competitori ai 
acestei specialități : între 6—13 
august, pe Lacul Tăbăcărie 
din Constanta se vor disputa 
probele rezervate bărcilor 
mici, iar între 28 august — 4 
septembrie, pe Marea Neagră, 
cele ale bărcilor mari.

vor

INItRNÂlIONALELE" Ut
(Urmare din pag. 1)

LUPTE AIE ROMÂNIEI

a- 
de

PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV
I
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In vederea unui stagiu de pregătire șl jocuri, lotul repre
zentativ al țării noastre urmează să plece astăzi în" Belgia, 
unde va rămîne pînă la 6 august. Antrenorii Em. Jenei ți 
C. Drâgușin au convocat 18 jucători, după cum urmează :

Lung și Speriatu — portari j D. Petrescu, Iovan, Rednic, 
Andone, Rotariu, Cristca, Săndoi și Klein — fundași; Sabău, 
Gh. Popescu, Mateuț, I. Dumitrescu șl Hagi — mijlocași; 
Lăcătuș, Vaișcovici și Cigan — înaintași.

Ieri, la Piatra Neamț, In meciul echipelor de tineret

ROMANIA - EGIPT 30 (10)
PIATRA NEAMȚ, 25 

telefon).
(prin

Peste 8 000 de um
brele deschise pe stadionul din 
localitate, la acest prim joc in
ternational dintre reprezenta
tivele României și Egiptului 
(cum se știe, revanșa va avea 
loc sîmbătă, pe stadionul „A- 
reni" din Suceava), desfășu
rat pe ploaie. Un joc cu 
caracter de verificare pen
tru ambele formații. Din 
start, reprezentativa noastră a 
avut inițiativa, fiind superioa
ră pe plan tehnic, dar acolo. 
In zona de finalizare, aglome
rată, a adversarului, ea nu a 
găsit soluțiile cele mal bune 
pentru a-1 pune în dificultate 
pe portarul Basem. La rîndul 
lor, fotbaliștii egipteni, cu a- 
lură atletică și o bună mo
bilitate în teren, au Încercat 
cîteva acțiuni de atac în re
plică (min. 15 și 18). Supe
rioritatea teritorială a echipei 
noastre se va materializa în 
min. 27 : atunci, Negrău s-a 
angajat într-o cursă pe partea 
stingă șl, după ce s-a debara
sat de doi fundași, a centrat 
în partea opusă, de unde a 
țîșnit STANICI, care a trimis 
balonul in plasă : 1—0, dar re
priza se putea încheia cu un 
avantaj mai substanțial pen
tru jucătorii noștri, dacă, în 
min. 32 și 42, Ciocan și, res
pectiv, Negrău. nu ar fi greșit 
de puțin ținta. Putea fi, însă, 
și 1—1, în min. 40, la acea

centrare foarte periculoasă a 
lui Yasser.

La reluare, apărarea oaspe
ților trece, de multe ori, p»in 
momente de mare dificultate 
(min. 53 — șut-„bombă“ al lui 
Măstăcan de la distantă, res
pinge Basem în corner, execu
tă Stanici și Negrău trimite, cu 
capul, în brațele portarului! 
min. 80 — ratare mare a ace
luiași Negrău). Tabela de scor 
se va modifica în 
minute de 
urma unei 
GRÂU și 
prelungită 
STANICI.
în lanț ale apărătorilor egip
teni. în final, reprezentativa 
Egiptului a jucat în inferiori
tate numerică, prin eliminarea 
lui Yehianabil.

Arbitrul A. Gheorghe (Piatra 
Neamț) a condus formațiile:

ROMANIA s Prunea — CIO
CAN. B. Bucur. Bunaciu. Pîr- 
vu (min. 46 Panait) — 1
tăcan (min. 57 Șuvagău). 
Stan (min. 46 __
VLADOIU. STANICI 
goe (min. 
GRÂU.

EGIPT : 
Mohamed, 
I — Yehianabil, Tamer 
71 Gamal). Yasser (min. 
Ezzeldini),, Abdel (min. 37 Ha- 
dy) — KARAM (min. 77 Mus
tafa II), Ahmed.

Stelion TRANDAFIRESCU

ultimele 10 
min. 80. in 
a Iui NE- 
86. la faza

joc: în 
acțiuni 

in min. 
de atac, punctată de 
după cîteva lufturi

Măs- 
_ ... L 

FI. Motroc), 
Nea- 

57 Selimeșf II). NE-
Basem — Hazem, 

Haysam, MUSTAFA 
(min. 

59Imele secunde ale meciului l In 
stilul de luptă al marilor cam
pioni este cit se poate de evi
dentă această permanentă a- 
gresivitate, ca și capacitatea de 
a susține „asediul" în toate ce
le... 300 de secunde ale partidei.

încă un aspect: foarte mulți 
sportivi stau cu

Igreco-romane, ei bine, toți 
ceștia alcătuiesc un nucleu 

podiumul 
poate fi 
par a fi 

vreme, 
naționale 
că selec

ția și. în continuare, pregăti
rea s-au făcut corespunzător.

In același timp insă, la fel 
de vizibile au fost și cîteva 
carențe de fond, si credem că 
în interesul acestui sport este 
ca ele să fie arătate din timp. 
Am remarcat, bunăoară, o in
suficientă agresivitate a luptă
torilor noștri, o anume tendin
ță spre „temporizare", deși re
gulamentul actual sancționează 
neiertător tocmai acest ?ucru. 
L-am văzut, de oildâ. pe Con
stantin Uță acumulind un a- 
vantaj de 3—0. tocmai fiindcă 
luptase hotărît și ofensiv; 
pentru ca apoi, considerîn- 
du-se probabil cîștigător, să 
„reducă turația", lucru care 
putea să-l coste. Și ca el au 
arocedat atîția alții... Or, dacă 
agresivitatea, stilul în perma
nentă ofensiv, conduseseră la 
acumularea de avantaj, era 
limpede că aceeași tactică tre
buia aplicată In 
Fiindcă, să nu uităm, 
la lupte nu poate fi 
cu... un 3—0 la fotbal: 
tea poți fi făcut tuș și

certe valori cărora 
marilor competiții le 
oricînd accesibil. Toți 
progresat in ultima 
semn că la loturile 
s-a muncit cu folos.

I Principalul imperativ dupâ „Turneul Prietenia

o progresie logică, accesibi
lă, perfectibilă, denumită 
de unii specialiști metoda 
psihovolitivă, din cane ele
mentul „dresură" (forțare,

lllllhllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllti

!lllllllllllllllllinniiiiiiiiiiminiiiniumnni>itnniiiiiiiiimm7

Ică de a 
urmînd

i de pi
tică teh- 
; V. per- 
antrena- 
iă la a-

bruscare) trebuie fă dispa
ră pentru a fi înlocuit de 
diverse și ingenioase forme 
de joc și întrecere (fig. 4). 

prof. Mircea OLARI1 
desene de prof.

Alexandrina OVEZEA

e în ca- 
enunțat, 

irmătoa- 
bișnuirea 

contro- 
■spirației 
ea echi- 
în pozi
ție înot 
rea „să
rit apei" 
derea de continuare, 

un 3—0 
asimilat 
pe sal
in ulti-

__ :i ochii mai 
mult la... arbitru decît la ad
versar, așteptînd să vadă cu 
cite puncte le-a fost creditat 
un procedeu sau altul. Sînt. de 
asemenea, clipe de pasivitate, 
ba chiar de oosibilă neatenție, 
care și ele pot cîntări nefavo
rabil. Și cum. repetăm, nu a 
fost vorba de un caz izolat, ci 
de un reflex în masă, apre
ciem că și această deprindere 
greșită trebuie înlăturată grab
nic din „arsenalul" luptători
lor noștri.

Cîțiva sportivi de valoare, 
unii chiar component! ai lotu
lui. au dezamăgit acum — ca
zul lui Ana Radu. Sorin Her- 
tea, Gabriel Bivoîaru sau Ion 
Irimiciuc (nu de mult meda
liat cu argint ia „europene"); 
este timp suficient ca el să 
revină la plafonul valoric care 
l-a impus, cu condiția, eviden
tă. ca ei să revină întîi la vo
lumul de muncă efectuat cînd- 
va. După cum. vorbind de cei 
14 cîștigători ai acestor „Inter
nationale", este foarte Impor
tant ea ei... să uite grabnic că 
au Învins in acest turneu.

Greul abîa Începe 1

DE LA I.D.M.S
DACIA 1310 Berlină. Break și 
livrează pînă la 31 iulie 1989, 

care au banii depuși la C.E.C.
autoturism pînă la 31 decem-

DACIA 500 se livrează cumpă-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TRANSFORMAREA JUMĂTĂȚILOR DE GOL 
ÎN... GOLURI PE TABELA DE SCOR!• ••

în acest an, selecționata de 
juniori U.E.F.A. ’90 a avut și 
va avea și în 
tine momente 
fost, mai intîi. 
preliminariile 
European, a armat participa
rea la Turneul Prietenia, în 
lunile ce vor veni pe agenda 
tinerilor noștri „tricolori" fi
ind înscrise Campionatul Bal
canic, în prima jumătate a lui 
august, și. bineînțeles, celelal
te întîlniri din C E.

Reamintindu-vă bilanțul 
care s-a întors lotul nostru de 
la recent încheiatul Turneu 
Prietenia — trei remize (2—2 
cu R.D. Germană. 1—1 cu Bul
garia. 1—1 cu Cuba) și două 
înfrîngerl (2—3 cu Polonia și 
0—1 cu Ungaria) — se impune 
o primă constatare. Acest bi
lanț nu poate să satisfacă de- 
cît parțial. Paradoxal ari nu, 
pentru noi însă, prezenti la 
întrecerile comoetîtlei, presta
țiile elevilor antrenorilor Gh. 
Staicu și M. Tițeica pot primi 
totuși, un calificativ satlsfăcă-

continuare nu
de respiro. Au 
partidele din 
Campionatului

cu

Autoturismele 
DACIA 1320 se 
cumpărătorilor 
tn cont pentru 
brie 1985.

Autoturismele ______ __ ___ ________ ___
rătorilor care au banii pentru autoturism pînă 
la 31 martie 1989.

Livrările se efectuează ta baza numărului de 
de ordine centralizat pe tară, indiferent de 
magazinul de înscriere după cum urmează :

Mag. BUCUREȘTI, pentru cumpărătorii cu 
do-miciliui stabil în municipiul București, județ 
Giurgiu și Teleorman.

Mag. PITEȘTI, pentru cumpărătorii cu do- 
midliul stabil tn județele Argeș. Dîmbovița, 
Olt. Prahova. Vîlcea, Dolj, Gorj.

Mag. BRAȘOV, pentru cumpărătorii eu do
miciliul stabil ta județele Brașov. Covasna, 
Harghita. Mureș.

Mag. BACAU. pentru cumpărătorii cu domi
ciliul stabil ta județele Bacău. Buzău. Neamț, 
Vrancea.

Mag. CLUJ, 
ciliui stabil ta

Mag. IAȘI, 
Hui stabH ta 
Vaslui.

pentru cumpărătorii cu doml- 
judetul Cluj.
pentru cumpărătorii cu domici- 
Județele Botoșani. Iași. Suceava,

Mag. TIMIȘOARA, pentru cumpărătorii cu do
miciliul stabil ta județele Arad. Bihor. Timiș.

Mag. REȘIȚA pentru cumpărătorii cu do
miciliul stabil ta județele Alba, Caras Severin. 
Hunedoara, Mehedinți.

Mag. BAIA MARE, pentru cumpărătorii cu do
miciliul stabil ta județele Bistrița Năsăud. Ma
ramureș Satu Mare. Sălaj.

Mag. CRAIOVA, pentru cumpărătorii cu do
miciliul stabil ta județele Dolj și Gorj.

Mag. BRAILA, pentru cumpărătorii cu domi
ciliul stabil în județele Brăila. Călărași Con
stanta. Ialomița. Tulcea Galați.

Mag. SIBIU, pentru cumpărătorii cu domici
liul stabil ta județul Sibiu.

Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii 
cu plata în rate se efectuează la magazinul 
auto la care este arondat județul în care se 
află banca prin care urmează a se retine ra
tele lunare.

Vînzările se efectuează ta funcție de stocul 
de autoturisme si capacitatea zilnică de livrare 
a fiecărui magazin.

Se primesc înscriși prin transfer pentru per
soanele care au banii depuși la C.E.C. ta cont 
pentru autoturism, astfel :

AUTOTURISME OLTCTT CLUB — pînă la 
SI decembrie 1988. . ,

AUTOTURISME DACIA 1410 SPORT — pînă 
la se iunie 1987.

Duminică 30 Iulie 1989. programul de lucru 
al magazinelor auto IDMS va fi t—11.

tor, cu un plus evident în par
tidele cu selecționatele Polo
niei și Bulgariei. In condițiile 
în care „actuala ediție a fost 
una dintre cele mai echilibra
te și mai disputate", după opi
nia președintelui federației de 
specialitate din R.D. Germană, 
Gunter Erbach.

Iar ea un argument în plus, 
dacă vreți, nu trebuie omis 
faptul că. din diverse motive 
(accidentări, examene), Arti- 
mon. Gabor Persu. Ticu. Rădos 
și Jelea nu s-au putut alătura 
celorlalți colegi care au făcui 
deplasarea la Gera. Neîndoiel
nic. fără aceste indisponibili
tăți. jocul s-ar fi încadrat pe 
cu totul alte coordonate.

Practic, nu a fost relatare 
în* care să nu subliniem pro
centul alarmant de scăzut al 
situațiilor favorabile de gol 
concretizate. Mai tot ce se 
clădea — de cele mai multe 
ori. cu destulă trudă și migală, 
la centrul terenului — era iro
sit tn fața buturilor adverse; 
Și acest reproș nu-1 putem 
trece. în nici un caz. exclusiv 
în contul celor din avanpos
turi. ci și al componenților din 
celelalte compartimente. Fără 
această cascadă a ratărilor se 
putea aspira, credem, la mai 
mult Spre a ’ua un singur 
exemplu. în partida cu selec
ționata Poloniei, una dintre fi
nalistele actualei ediții. dacă 
ar fi fost transformate nu mai 
mult decît un sfert dintre oca
ziile de gol create balanța ar 
fi înclinat, fără nici un dubiu, 
de partea reprezentativei noas
tre. Așa însă.. .

Și. în încheiere, am dori să 
ne mai oprim asupra unui 
aspect. Din cele discutate cu 
cei doi tehnicieni ai lotului 
am înțeles că porțile reprezen
tativei sînt și vor rămîne. pe 
mai departe, deschise. Și așa, 
trebuie să fie. Ge folos însă că 
ceea ce se constată In partide
le din campionatul rezervat 
juniorilor sau la meciurile de 
selecție nu primește acoperire 
deplină sub culorile tricolore.

Mihoî CiUCA



C. E. de tenis juniori C.E. DE POLO-JUNIORI

FAVORITII - ELIMINAȚI
FRAGA, 25 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
Meciuri din ce in ce mai dis
putate aici, la arena „Forum" 
a Centrului cehoslovac de te
nis. unde se desfășoară Cam
pionatele Europene de juniori 
(pînă la 16 ani și pînă la 18 
ani), cealaltă bază sportivă, 
T.C. Sparta, fiind rezervată 
turneului de consolare. Cum 
era de așteptat, dorința de 
afirmare a tinerilor jucători a 
contribuit, in mare măsură, la 
producerea primelor surprize. 
Astfel, la categoria pînă la 16 
ani. Magdalena Maleeva (Bul
garia). cap de serie nr. 2. a 
pierdut în fața suedezei S. 
Hjort. cu 5—7, 6—7. iar la ca
tegoria pînă la 18 ani, P. 
Schmit (Ungaria) a învins ca
tegoric. cu 64. 6—1. pe M. 
Itilejkaia (U.R.S.S.), și ea tot 
cap de serie nr. 2.

După ce l-a așteptat două 
zile (conform prevederilor re
gulamentare) pe cehoslovacul 
Pavel Gazda, favoritul nr. 1, 
care participase la un concurs 
international. Dinu Pescarlu a 
jucat cu... Rene Hanak (Ceho
slovacia). un înlocuitor. eu 
punctaj cunoscut doar de se
cretariatul de concurs și un 
palmares care nu-1 îndreptă
țeau la poziția de lider al te- 
nismenilor sub 16 ani Pentru 
Pescarlu a fost, de fapt, un a- 
vantaj. el eîștigînd fără emo
ții. cu 6—4. 6—3. dar proce
dura, în sine, nu ni se oare 
deloc nici în litera, nici în 
spiritul regulamentului. Corect 
ar fi fost să califice fără 
joc în turul următor. Conti-

C. E. DE TENIS DE MASĂ-JUNIORI
(Urmare din oao- 1)

că. Așadar. 5—4 pentru echipa 
României, care își asigură ast
fel medaliile de bronz. Dar 
eforturile din ziua precedentă, 
ca și valoarea de ansamblu a 
olandezilor au făcut ca parti
da decisivă pentru promovarea 
în finală să se încheie cu un 
scor defavorabil : 2—5. Și
păntru că la tenis de masă 
semifinalistele sînt medaliate 
cu bronz, dar mai susțin un 
meci de clasament. în vederea 
calculelor pentru viitoarea e- 
diție, a urmat întîlnirea cu 
formația R.F. Germania (3—5 
cu U.R.S.S. în semifinale), care 
a cîștigaț cu 5—4.

Cadetele au rămas pe aceeași 
a treia treaptă a podiumului, 
ca și în anul 1988. medalia 
de bronz răsplătind o bună 
comportare de ansamblu. în

„TURNEUL PRIETENIA"
LA BOX

(Urmare din pag. I)

alt cubanez, Eduardo Incrarity. 
Cea de a doua medalie de ar
gint a fost cucerită de Mihai 
Sîrbu. Ia mijlocie mică. După 
ce a cîștigat primele două me
ciuri prin abandon, la bulgarul 
Ivailo Malcev si cubanezul Mi
guel Miranda, Sîrbu a fost 
declarat învins la puncte, în 
finală, în fata lui Jan Cshwank (K.D.G.), la capătul unui meci 
în care sportivul român a fost 
net superior. Cel de al treilea 
medaliat, cu bronz, a fost «co
coșul». Ion Tătărușan. Dar și 
ceilalți sportivi români au ‘ă- 
sat, în general, o impresie fa
vorabilă, ei fiind întrecuți, des
tul de greu, de ciștigătorli ca
tegoriilor respective — semi- 
muscă: Marian Stoica p.p. 
Hector Bariontos (Cuba): mus
că : Viorel Bocioacă p.p. (dis
cutabil) Io Chin-Hol (R.P.D. 
Coreeană): nană: Ion Olteanu 
p.p. Jans Henderand (R.D.G.); 
ușoară: Gheorgh» Oprea p.p. 
Niculas Vanii (Cuba): seml- 
mijlocie: Adrian Preda, după 
ce a controlat lupta primele 
două reprize, a fost declarat 
invins de cubanezul Luis Dios- 
dodo"

DIN PRIMELE TURURI
nuînd evoluția bună din pri
mele două meciuri Irina Spîr- 
lea a dispus u$or, 6—1, 6—3. 
de C. Faucbe (Elveția). în- 
tr-o partidă în care adversara 
nu i-a pus probleme și, ast
fel, ea este prima calificată în 
„sferturi".

Dintre cei trei tenismeni 
români de la categoria pînă In 
18 ani rămași tn competiție 
după primele două zile, doar 
Ruxandra Dragomir continuă 
cursa. Ea a dispus de S. Ra
mon (Spania), o adversară de
loc comodă, cu 6—4. 7—6. în 
urma unui joc în care s-a 
impus prin calități tehnlco-tac- 
țioe superioare. Spre regretul 
nostru. Loredana Bujor. care 
cîștigase „la pas", 6—2, 6—2,
întîlnirea cu S. Testud (Fran
ța), cap de serie nr. 5, a 
pierdut. în „optimi", meciul cu 
N. Bandone (Italia), după un 
joc epuizant, care a durat 150 
minute, adversara ei avînd un 
plus de superioritate ce n-a 
putut fi contracarat de-a lun
gul celor trei seturi : 1—6.
7—6. 1—6. în meciul dintre 
Cîprian Porumb șî finlandezul 
A. Rahunen. 4—6. 2—6. doar 
primul set a fost mai strîns 
tenismanul nostru nereușind 
să găsească cele mai eficiente 
mijloace pentru a se impune 
în primul tur Porumb a tre
cut ușor de O. Stanoicev (Bul
garia). cu 6—0. 6—2. La ora 
încheierii convorbirii, urma să 
intre în concurs, la categoria 
sub 16 ani. Andrei Paveî.

Doino STANESCU

partida decisivă pentru intra
rea în finală, ele nu au putut 
depăși puternica echipă a U- 
niunii Sovietice (1—3), neș- 
tiind să joace contra excelen
telor apărătoare adverse. în 
partida de clasament, cu for
mația Ungariei, scor 2—3, la 
mare luptă.

Junioarele au învins cu 3—0 
echipele Austriei șl R.F.G. șf 
după ora convorbirii noastre 
își dispută cu italiencele locu
rile 5—6. Seara tîrziu se joa
că finalele: U.R.S.S. — Olan
da (juniori), U.R.S.S. — Unga
ria (junioare și cădeți), U.R.S.S. 
— Italia (cadete).

Miercuri e zi de pauză, joi 
urmînd să înceapă probele 
individuale.

j La zi PETROVICI SAU GALLIS ? !
După Campionatul European de baschet masculin, disputat ) 

cu puțină vreme în urmă la Zagreb, s-a pus întrebarea : î 
care dintre cei doi super-jucători ai întrecerii a fost mal 1 
valoros : Drazen Petrovici (din echipa Iugoslaviei, cîștigă- \ 
toarea titlului) sau Nikos Gallis (component al formației i 
Greciei, vicecampioană) 7 Pentru a răspunde acestei întrebări, 
ne-am adresat... cifrelor, care ne-au furnizat următoarele 
date cu privire la cele două staruri ale baschetului continental.

tn clasamentul coșgeterllor, Nikos Gallis (utilizat în cele
5 meciuri susținute. 200 de minute, nefiind deci înlocuit din 
teren în nici un moment !) a ocupat locul 1. înscriind 178 p 
(60 coșuri din 133 de încercări ; procentaj 48%). tn același 
clasament. Petrovici (folosit 154 de minute) se află pe locul 
secund, cu numai 150 de puncte, dar cu procentaj evident 
superior (74%, 50 din 68). Sportivul iugoslav deține superio
ritatea si la aruncările de 3 puncte (16 din 23. procentai 
70%, fată de 7 din 14. procentai 50%, cit a înregistrat Gallis), 
la aruncările libere (34 din 39 procentai 87% : Gallis : 32 
din 45, procentaj 83%), precum și la pasele decisive (30 ; 
Gallis : 14).

Deci, care dintre aceste super-valori este mai bun 7 Nikos 
Gallis, prin faptul eă este eoșgeterul Campionatului European 7 
Drazen Petrovici pentru că are procentaje superioare la toate 
capitolele aruncărilor la coș șl pentru că are un plus de 
16 pase decisive 7 Răspunsul nu poate fi decît favorabil lui 
Drazen Petrovici (1,98 m) evident mai eficient si mai util 
echipei sale, dar fără a scădea, prin aceasta, meritele Incon
testabile ale Iul Nikos Gallis (1.83 m). care rămtne. la rîndul 
lui. un jucător de excepție.

Dumitru STANCULESCU

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM ft Campionatele 

R.D.G. : Si gr un Wodars a clsti- 
gat 800 m (f) în 1:57,43, iar Ka
thrin Ullrich a obținut titlul la 
3 000 m— 8:45.4a • tn Campio
natele Unionale : 800 m (f) : Da
lta Matustavieene 1 :58.82. lungi- 
me : Larisa Berefnaia 6.95 m ft 
La New York : ioo m Ray Ste
wart (Jamaica) 10,01 4Oo ma : 
Winthrop Graham (Jamaica) 
48,20, 400 mg (f) : Sandra Far
mer-Patrick 53,37 (cel ma! bun 
rezultat mondial al sezonului).

La Istanbul a avut loc Cam
pionatul European de polo pen
tru juniori (17 ani), competiție 
la care au luat parte 13 echipe, 
împărțite în două grupe: Iugo
slavia. Spania, Olanda, Grecia, 
R.F.G., Belgia, Cehoslovacia, 
respectiv Italia, Ungaria,
U.R.S.S., Turcia, România, 
Franța.

Tinerii noștri jucători au ob
ținut o victorie, 9—7 cu Fran
ța, pierzînd celelalte meciuri 
disputate In grupă : 6—16 cu 
U.R.S.S., 5—11 cu Turcia, 8—11 
cu Italia. 3—12 ou Ungaria. în 
partida pentru locul 9 : Româ
nia — R.F.G. 10—9. Compor
tarea de ansamblu este 
nesatisfăcătoare, această echipă 
repetînd în Turcia șirul unor 
rezultate slabe înregistrate în 
alte întreceri. „Ea a fost lip
sită de jucători cu gabarit deo
sebit, sublinia antrenorul federal 
A. Grlnțescu, majoritatea com- 
ponenților săi — care au, ce-i 
drppt, mai puțină experiență in
ternațională decit cei din for-

Fotbal meridiane
• DUFA tragedia de la She

ffield. unde și-au pierdut via
ta aproape 100 de spectatori, 
numeroase cluburi engleze 
și-au propus modernizarea sta
dioanelor. Primul club care a 
și pornit la această acțiune 
este Tottenham din Londra. 
Gardul de pe stadion care des
parte peluza de teren a fost 
modernizat, in sensul că In 
caz de necesitate, el poate fi 
ridicat automat, printr-o ma
nevră electronică. • FOSTUL 
international argentinian Os
valdo Ardiles s-a retras din 
activitatea competitională, ur
mînd să debuteze ca antrenor 
la echipa engleză din divizia 
secundă, Swindon. • SALA 
POLIVALENTA a sporturilor 
din Viena (Wiener Stadthalle) 
a fost modernizată, așa îneît 
meciurile de fotbal din timpul 
iernii să aibă loc în condiții 
mai bune (a fost mărită supra
fața de joc. s-au luat măsuri 
pentru protejarea fotbaliștilor, 
covorul care acoperă terenul 
este mal elastic etc.). Ca urma
re. a fost perfectat și primul 
turneu internațional, care va 
înceoe Ia sfîrșitul anuluL Pînă 
acum, de peste hotare și-au 
anunțat participarea formațiile 
P.S.V. Eindhoven și Bayern 
Miinchen. Dintre echipele aus
triece nu vor linși campioana, 
F.C. Tirol, precum șî F.C. 
Austria și Rapid Viena. • RE-

BASCHET • Rezultate înregis
trate în prima zi a Campiona
tului Mondial pentru junioare, 
competiție ce se desfășoară în 
Spania : Brazilia — R. P. Chi
neză 99—77 Iugoslavia — Cuba 
105—90 U.R.S.S. — Spania 93—91. 
Australia — Zair 84—49. Ceho
slovacia — Bulgaria 68—57 Co
reea de Sud — S.U.A. 93—84.

RUGBY ft tn turneul de la 
Moscova, meciul dintre echipa 
de tineret a U.R.S.S. si selecțio
nata Tării Galilor s-a încheiat 

mațiile întilnite — evoluind 
șters. Doar doi jucători s-au 
desprins din mediocritate : R. 
Fierășteanu și portarul D. Nea- 
goe“.

Clasamentul final al C.E. : 
1. Ungaria, 2. Iugoslavia (pri
ma echipă a cîștigat finala cu 
10—9), 3. Italia, 4. Spania,
5. U.R.S.S., 6. Olanda, 7. Gre
cia, 8. Turcia, 9. România, 10. 
R.F.G., 11. Belgia, 12. Franța, 
13. Cehoslovacia.

CAMPIONATELE DE
La Beijing au început între

cerile celei de-a 14-a ediții a 
campionatelor de box ale Asi
ei. Iată primele rezultate: Ca
tegoria semimuscă: Kim Dok 
Nam (R.P.D. Coreeană) b.p. 
Aii Taclif (Irak); L. Serantes 
(Filipine) b.p. Songsak Kaen- 
taw (Thailanda); categoria 
cocoș: Chatke Suvanayong

ZULTATE din prima etapă a 
noii ediții a campionatului 
elvețian: F.C. Aarau — F.C. 
Wettingen 1—2 ; A.C. Bellinzo
na — F.C. Lugano 2—2, Grass
hoppers Zurich — F.C. Lucer
na 1—0, Lausanne Sport — Ser- 
vette Geneva 2—3. Neuchatel 
Xamax — Young Boys Berna 
2—1. St. Gallen — F.C. Sion 
2—2. • IN MECIURI AMICALE, 
Borussia Monchenglaidbach a 
învins cu 4—1 (2—0) formația 
Celtic Glasgow, iar Fortuna 
Dtisseldorf a întrecut cu 3—2 
pe Hibernian Edinburgh • CO
MITETUL Executiv al Uniunii 
Europene de fotbal (U.E.F.A.)

PROLOGUL Șl EFECTUL SĂU FINAL!
După 23 de zile de aprigă 

dispută, duminică, la Paris, pe 
Champs-Elysees, tradițional, a 
luat sfîrșit „Tour de France 
’89". învingător în marea 
competiție a fost americanul 
Greg Lemond, care a mai avut 
această bucurie și în 1986.

în comentariul de față fie-ne 
îngăduit să nu insistăm însă 
prea mult asupra succesului, 
indiscutabil, al acestui mare 
ciclist, ci să ne ocupăm de un 
mare învins, spaniolul Pedro 
Delgado, care a încheiat „Ma
rea Buclă" pe locul trei la 
3:34 de învingător.

Pentru faptul că a cîștigat 
precedenta ediție a Turului, 
Delgado a avut cinstea să-l 
înceapă pe acesta ca purtător 
al tricoului galben. La 1 iulie, 
la Luxemburg, locul de start 
al competiției, a fost progra
mat prologul cursei. Delgado a 
coborît din hotel la timp. Și-a 
încălecat bicicleta și a pomi- 
t-o, cale de cinci kilometri, 
spre locul startului, prilej fi
resc de a-și face în acest timp 
și încălzirea. Tricoul său gal
ben a atras insă atenția nume
roșilor privitori care s-au gră
bit să-i solicite autografe. Del
gado, „gîdilat" în amorul pro
priu, a semnat zeci, peats sute 
de autografe, apoi și-a luat 
„bidiviul" de ghidon și a mai 
făcut un mic tur. în acest 
timp însă Ii venise ora de 
start și. spre disperarea com
panionilor săi, de la formația 
Reynolds-Banesto. Pedro nu se 
vedea nicăieri. A venit Ia 
start, dar numai după 2:401 A 
plecat în cursă $1 cum. pe cei 
7.8 km ai prologului, a realizat 
10:08, timpul Iui total a fost 
deci de 12:48! și... ultimul loc, 
al 198-lea. Au urmat inerente
le discuții cu conducătorii e- 
chlpei. nervii de rigoare, fapt

cu victoria echipei sovietice, cu 
23—12 (10—6).

TENIS ft Alte rezultate din 
meciurile de baraj pentru gru
pa de elită a „Cupei Davis“ : 
Noua Zeelandă — Ungaria 4—1. 
Coreea de Sud — Israel 1—4 
Marea Britanie — Argentina 
2—3. Peru — Australia 2—3. Pen
tru ediția următoare a competi
ției s-au calificat formațiile în
vingătoare. Finala R. F. Germa
nia — Suedia va avea loc la 
Miinchen. de la 15 la 17 de

LA DUISBURG
MUNCHEN, 25 (Agerpres).

— Jocurile Mondiale Universi
tare de vară se vor desfășura 
anul acesta în orașul vest-ger- 

| man Duisburg, în perioada 22—
30 august. La întreceri vor 
participa circa 2 01'0 de sportivi 
din peste 90 de țări, infor
mează corespondentul agenției 
de presă D.P.A. In programul 
actualei ediții a Universiadei 
sînt înscrise patru discipline: 
atletism, canotai, scrimă și 
baschet (masculin) întrecerile 
vor avea loc în parcul Wedau, 
care dispjine, între altele, de 
o bază nautică bine echipată, 
ce a găzduit campionate mon
diale și europene, numeroase 
regate internaționale.

BOX ALE ASIEI
(Thailanda) b.KO. Chen Yuan 
(R.P. Chineză); categoria pană: 
Altan Khauyang (R.P. Mongo
lă) b.p. J. Wiliams (India); 
categoria ușoară: Nayes Khanji 
(Siria) b.p. Kim Taek (Core
ea de Sud): categoria semimîj- 
locie: Nagashi HirosOi (Japo
nia) b.p. Khalid Raham (Irak).

a acceptat, în principiu, admi
terea în acest organism a In
sulelor Feroe, teritoriu auto
nom apartinînd Danemarcei. 
Astfel, federația din Insulele 
Feroe urmează să devină al 
36-lea membra al forului fot
balistic continental. O decizie 
definitivă în acest sens va fi 
de competeneța Congresului 
U.E.F.A., programat anul vi
itor. în Malta. • TURNEUL 
de la Casablanca (Maroc) a 
fost cîștigat de formația Cana
dei. care a dispus în finală, 
cu 4—1. de reprezentativa Ma
rocului.

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

care avea să fie resimțit în 
următoarea etapă, tot un con- 
tra-timp, dar pe echipe, și tot 
la Luxemburg, pe 46 km, în care 
Reynolds, cu liderul ei, Delga
do, în zi nefastă, a încheiat pe 
locul 22, ultimul, la 4:32 de 
cîștigătoarea „Super U“, și la 
3:41 de Agrigel-Bottechia, e- 
chipa lui Lemond, care, iată, 
a început turul cu un avantaj 
neașteptat asupra marelui 
său rival.

De-a lungul celorlalte etape, 
Delgado a făcut risipă de efort, 
apropiindu-se, în final, doar 
la 3:34 de cîștigător. Dacă n-ar 
fi fost însă pierderea acelui 
timp prețios de Ia început!...

înainte de cursă. Delgado 
declarase textual ziariștilor: „în 
Tur totul este important, de la 
prima la ultima etapă. Trebuie 
să fii vigilent in fiecare zi, in 
fiecare oră, în fiecare minut, 
in fiecare secundă. Bineînțeles, 
rezultatul prologului va avea 
mai puțină importanță, în mo
mentul decontului pe Champs- 
Elysees. Ba, chiar și el!“. în 
mod cert, Delgado a uitat 
surprinzător de repede tot 
ceea ce declarase, mai ales că 
el era un om pățit. In 1987, 
spre exemplu, Delgado a ratat 
victoria finală în Tur doar 
pentru patru secunde, în fata 
lui Stephen Roche, căci el 
pierduse la prolog... 12 se
cunde !

„Cazul Delgado" se constitu
ie într-un prilej de serioasă 
meditație pentru toți sportivii.

Romeo VIIARA

cembrie 1989 • Finale de tur
nee : Cascals : Isabel Cueto
(R.F.G.) — Sandra Cecchiini 7—6, 
6—2 ; Bruxelles : Radka Zruba- 
kova (Cehoslovacia) — Mercedes 
Paz (Argentina) 7—6. 6—4 : New
port : Zina Garrison — Pam 
Shriver 6—0, 6—1.

VOLEI « Turneul feminin de 
la Kiev : R. P. Chineză — R.D.G. 
3—0 (12. 7. 16) Cuba — Spania 
3—0 (3. 4. 3). Japonia — R. F. 
Germania 3—0 Cl. 5. 2). U.R.S.S. 
I — U.R.S.S. U 3—0 (14. 8. 9).
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