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Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat, 
vineri dimineață, Cooperativa 
Agricolă de Producție din co
muna Dragoș Vodă, județul "Că
lărași.

în plin cimp, la intilnirea 
eu conducătorul partidului și 
statului nostru au venit nu
meroși locuitori ai cunoscutei 
comune din cimpia Bărăganu
lui. Ei au aplaudat cu deose
bită căldură, au aclamat înde
lung pentru partid și 
secretarul său general, pentru 
patria noastră socialistă. S-a 
scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu reales, la al 
XIV-lea Congres!", rostindu-se 
astfel gindul și dorința tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc in 
acest județ ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie rea
les — așa cum o dorește în
treaga națiune — in fruntea 
partidului și a tării, să conducă 
pe mai departe opera de edi
ficare a socialismului și co
munismului pe păminiul pa
triei.

Adresind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu respectuoase cuvin
te de bun sosit, primul secretar 
al comitetului județean de 
partid, loan Foriș, a dat ex
presie sentimentelor de dragos
te și prețuire aie comuniștilor, 
ale tuturor locuitorilor județu
lui Călărași. Un gospodar al 
satului a venit in intîinpinare 
cu piine și sare, rostind cu 
emoție : „Bine ați venit la 
noi. stimați conducători !“ 
„Bine v-am găsit!" a răspuns cu 
căldură tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Un grup de tineri, 
pionieri și șoimi ai patriei au 
înminat buchete de flori.

Vizita de lucru a prilejuit 
analiza unor aspecte privind ac
tivitatea din agricultură in a- 
cest an, producțiile realizate Ia 
diferite culturi, felul in care 
se acționează pentru realizarea 
obiectivelor stabilite, la nivelul 
condițiilor create, corespunză
tor cerințelor noii revoluții a- 
grarc.

Intilnirea secretarului general 
al partidului cu cooperatorii 
din comuna Dragoș Vodă s-a 
desfășurat in această perioadă 
de muncă intensă pentru strîn- 
gerea la timp și fără pierderi 
a recoltei și depozitarea cores
punzătoare a acesteia, pentru 
efectuarea de bună calitate a 
tuturor lucrărilor agricole de 
sezon.

Starea de vegetație a plan
telor face o bună impresie. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că pe un asemenea 
teren, dacă se lucrează cum 
trebuie, semănînd mai devreme 
decît s-a semănat in acest an 
și utilizind soluri mai precoce 
pentru a evita prelungirea ci
clului de coacere în săptămi- 
nile de toamnă, asigurînd • 
densitate mal mare șl folosind 
sistemul de Irigare prin braz

dă, se vor putea obține pro
ducții șl mal mari.

Primul secretar a! comitetu
lui județean de partid a in
format pe secretarul general al 
partidului ei in unitățile de 
stat și cooperatiste din județ 
se muncește intens pentru a 
termina cit mal repede șl cit 
mai bine lucrările prevăzute 
pentru această perioadă a 
anului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că in județ sini 
condiții pentru realizarea unor 
recolte mal mari decît cele 
din acest an, dar aceasta im
pune folosirea bunelor condiții 
existente, respectarea cu stric
tețe a tehnologiilor de mare 
productivitate, a densității pre
văzute, evitarea oricărei pier
deri de recoltă. Secretarul 
general al partidului a cerut 
ministrului agriculturii, Gheor- 
ghe David, ea in toate jude
țele țării să fie aplicate ferm 
normele stabilite pentru semă
natul cerealelor, astfel incit, 
prin valorificarea potențialului 
productiv al pămintului, asigu
rînd densitatea optimă ia fie
care cultură, să se obțină pro
ducții cit mal mari la hectar.

Secretarul general al partidu
lui s-a apropiat de cooperatorii 
aflați pe cimp, le-a strîns 
mina, le-a adresat cuvinte de 
mult succes în munca lor.

La sfîrșitul vizitei, vorbind 
tuturor celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Dragi tovarăși, doresc să vă 
adresez cele mai calde felici
tări pentru producțiile obținu
te în acest an la grîu, ovăz și 
la alte culturi. Aș vrea totuși 
să spun că, dacă lă ovăz, de 
exemplu, densitatea ar fi fost 
mai mare, recoltele ar fi fost 
și mal bune. De acest lucru 
trebuie să țineți seama pentru 
anul viitor.

Vă felicit pentru rezultatele 
obținute și vă urea ea șl la 
celelalte culturi — care am 
constatat că se prezintă bine
— să obțineți producții cit 
mai mari, eeea ee va asigura 
șl creșterea veniturilor coope
ratorilor și sporirea contribu
ției la dezvoltarea generală a 
țării. Vă doresc multă sănătate 
și fericire !“

Cooperatorii, ceilalți locuitori 
al comunei aflați aici au primii 
cu bucurie aprecierile șl ură
rile secretarului general al 
partidului, aplaudînd din inimă, 
scandînd îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. t“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu reales
— la al XIV-lea Congres 1“

Mulțumind eu deosebită 
considerație pentru vizită, pen
tru aprecieri și pentru Indica
țiile date ia cursul vizitei, 
primul secretar al Comitetului 
județean do partid a asigurat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu 
că Ioeuitorfl eomanel, oamenii 
muneH din întregul județ sini 
hotărfțl să facă totul pentru a 
obține rezultate «ft mal bune 
In toate seeioarelo, pentru a 
Îndeplini talerul obiectivele 
și saretnOo stabilite.

§ FRAGA, 
§ la trimisul

Tent,: 0 SPECTACULOASĂ CALIFICARE IN FINALA
28 (prin telefon, de 
nostru special). Or- 

Ș ganizatorii au hotărlt ta ulti- 
Ș mul moment programarea se- 
§ mifinalelor Campionatelor Eu- 
§ ropene de tenis — juniori (cat. 
§ pînă la 16 ani și pînă la 18 
§ ani) pe durata a două zile, vi- 

neri și sîmbătă, în prima des- 
§ fășurîndu-se cea a băieților 
§ pînă Ia 16 ani ți a fetelor pînă 
§ în 18 ani, astfel că doar doi 

dintre cei trei sportivi români 
§ au jucat vineri.
§ Este liniștitor și plăcut să-l 
j; privești pe Dinu Pescariu ju- 
$ cînd, pentru că îți oferă sigu- 
§ ranța că va cîștiga, transmisă 
§ parcă de calmul său, care face 
§ să dispară emoțiile celor care 
Ș li sînt suporteri. El a ciștigat 

semifinala disputată cu suede- 
§ zul Thomas Enquist, campio- 
Sj nul european de anul trecut al 
§ categoriei pînă la " 

sportiv înalt» bina
S nace, care practică

14 ani, un 
clădit, te- 

un joc din

Natafie: DOUĂ
I LEEDS, 28

Campionatele 
înnf ai aă-rifii

(prin telefon).
Europene de 

Ș înot și sărituri în apă pentru 
Sg juniori au fost marcate, tacă 
Ș de la primele reuniuni, de ob- 
■S ținerea unor rezultate de reală 
țț valoare internațională. In acest 
S; context, al unor dispute spec- 
§ taculoase, între cei care au 
§ acces în finalele diferitelor probe 
§ s-au aflat și sportivele noastre. 

Astfel, pentru 
trecerii la 200 
ținut drept 
Beatrice Coadă

s

I

Tenis

finala A a ta
rn liber au ob- 
de participare 
șl Caria Negrea.

de masa
LUXEMBURG, 28 (prin tele

fon, de 1» trimisul nostru spe
cial). Cu fiecare meci, cu fie
care tur, ediția a 32-a a Cam
pionatelor Europene de tenis 
de masă pentru juniori și că
deți se apropie de finiș, dispu
ta pentru locurile de pe po
dium devenind tot mai strîn- 
să și mal pasionantă. Dintre 
cele 20 de partide din progra
mul de astăzi al jucătorilor 
noștri, 15 s-au încheiat pînă 
la ora convorbirii noastre, su
ficient pentru a putea „prin
de" și rezultatul partidei din 
„sferturile" de finală ale pro
bei de dublu mixt 
capătul căreia era 
unul din cuplurile 
Și, spre satisfacția _ , 
României, tinerii noștri jucă
tori Călin Creangă șl Adriana 
Năstase au reușit o frumoasă 
performanță, dar, desigur, el 
vor depune șl ta continuare 
strădanii sporite, pentru ■ 
face tacă un pas și chiar doi 
pe treptele podiumului.

în ansamblu, rezultatele ■- 
cestei zile ne-au fost favora
bile, majoritatea reprezentan
ților noștri continutad cursa

juniori, la 
cunoscut 

medaliate, 
delegației

După „Concursul Prietenia" la gimnastică ritmică

PROMISIUNI ALE TINERELOR TALENTE...
De curînd, la Ploiești, a 

avut loc o nouă ediție a tradi
ționalei competiții de gimnas
tică ritmică „Concursul Priete
nia", la care au fost prezenta 
sportive — pini la 14 ani — 
din zece țări, printre care fi 
România. întrecerile aa fost 
realmente un examen al tine
relor talente, al „noului val" al 
ritmicii pe pian internațional, 
și cum competiția s-a încheiat 
cu succese notabile pentru 
sportivei» noastre — într-o 
disciplină olimpică — ea a ge
nerat speranțe pentru viitoa
rele mari competiții internațio
nale.

Apreciind cu luciditate recen

tete rezultate — primul toc la 
individual eompsK coardă ft 
măciuci prta Mm Deleanu ți 
la cere prin Aacwța Gote fi 
alta clasări te plutonul fruntaș 
ala cetea două Alin, Toinea 
fi Pădurar», tar echipa Româ
niei pa tocul dai, după UJt AS. 
fi înaintea formației R.D.G. — 
putem «pune, Uri teama de a 
greși că gimnastica noastră rit
mici se afl* pe un drum bun. 
Dar, cum e fî firesc, el poate 
fi ți mal bun prtntr-o pregă
tiră permanentă, de calitate, 
ceea ce înseamnă muncă, multă 
muncă șl dăruire.

Acolo, pe covorul din Sala 
Sporturilor ^Victoria", s-au

văzut ta evoluțiile tinerelor 
gimnaste roadele pregătirii miș
cării artistice Intr-un univers 
muzical. Cit de frumos, de li
ric, au evoluat Kim Un Sil 
(R.P.D. Coreeană) și Buiz Kire- 
mta (Cuba) ta cerc, evoluții 
subliniate de aplauzele specta
torilor ploieștenl I Diana Po
pova (Bulgaria) șl, mal ales, 
Katia Screbrianskaia (U.R.S.S.) 
s-au apropiat foarte mult de 
balet, ca ținută șl ca exprimare 
în mișcare. Totul era bine stu
diat, controlat șl adecvat.

Elena DOBINCA
(Continuare to pag. 2-J)

spatele terenului, caracteristic 
școlii de tenis scandinave, cu 
mingi liftate și reverul cu 
ambele miini. Dinu nu l-a 
lăsat să-și facă jocul, împunîn- 
du-și-1 pe al său de la Început: 
servicii precise, cu ași, retururi 
excelente, passing-shooturi cu 
reverul ta cros șl ta lungul te
renului, „scurte" atunci cînd 
era cazul. El s-a desprins ra
pid în primul set reușind un 
break la 1—1 pentru a ajunge 
foarte iute la... 6—1. La fel 
s-a întîmplat șl în al doilea set, 
pînă la 4—2 în favoarea lui 
Pescariu, cînd la 30—30 pe ser
viciul suedezului, văzîndu-se 
cîștigător, și-a permis să se... 
joace, încercind imposibilul cu 
mingi care trebuiau rezolvate 
simplu, iar scorul a ajuns 4—3, 
5—3, 5—5 ți Enquist a ciștigat 
la tie-break, 7—6. Setul deci
siv a fost doar o formalitate 
pentru jucătorul nostru, el re- 
intrind ta ritm. La 3—2 a clș-

tigat, in urma unor mingi ex
celente, un ghem foarte impor
tant, după care nu i-a trebuit 
prea mult ca să-șl adjudece 
victoria cu 6—2, succes 
i-a asigurat accesul în 
pentru

Spre 
Pavel, 
de la 
vîrstă, 
redutabilul sportiv cehoslovac 
Lukas Thomas. Pavel a ciștigat 
primul set cu 6—4 servind 
bine, jucînd exact, cu veniri Ia 
fileu și cu multe puncte reali
zate din rever, dîndu-no mari 
speranțe într-o finală româ
nească. în setul secund a pier
dut însă două ghemuri impor
tante la scorul de 0—1 șl 1—2, 
pe serviciul adversarului (cfnd

care 
finala

titlul european, 
regretul nostru, 

celălalt tenisman 
această categorie 

nu a reușit să treacă de

Andrei 
român 

de

Doina STĂNESCU

(Continuare In pap. a <-a)

MEDALII DE BRONZ
Prima dintre ele 
la C.S.Ș. Brăila, 
noarei Gabriela Stoicescu, 
virstă de 14 ani — a sosit 
treia, cîștigtad 
bronz, cu timpul de 2:04,55 (pe 
primele două locuri, sportivele 
din R.D.G., Sandra Gutsche 
2:02,65 șl Simone Hellmer 
2:02,98). Reșițeanca Negrea s-a 
clasat a șasea, cu 2:06,50. 
două concurente au făcut 
te apoi din 
4X100 m liber, 
Diana Ureche șl

— legitimată 
eleva antra- 

ta 
a 

medalia de

Cele 
par- 

de 
de

ștafeta 
alături

Iuliana Pan-

tilimon, cvartetul 
îndu-se pe poziția 
3:59,39 (a ciștigat 
3:51,13).

Pe podiumul de __
importantei competiții a 
cat, în prima zi de

nostru situ- 
a șasea, la 
R.D.G. —

premiere al
W- 

__ , _  ,____  _ ___s întreceri, 
bucureșteanca Ioana Voicu (17 
ani, legitimată la Progresul 
București ț antrenoare Mela
nia Treistaru), care a intrat in 
posesia medaliei de bronz 
după concursul la sărituri do 
la platformă, eu 365,70 p. Ea

(Continuare ta pap. a 4-a)

CONTINUA SERIA REZULTATELOR BUNE
pentru a urca tot mal mult 
ta Ierarhia acestei ediții a 
„europenelor". Vom începe, 
deci, cu partidele de la dubla 
mixt juniori, favoriții nr. 2 
ai concursului. Călin Creangă 
șl a Adriana Năstase, impunin- 
du-se de justețe printr-un joc 
precis șl eficace, dar pentru a 
intra ta finală, programată 
sîmbătă seară, el vor trebui să 
treacă, ta semifinale, de foar
te puternicul cuplu sovietic 
Noșkov — Lapoșina.

Dacă juniorii și-au asigurat 
o medalie la mixt, cadeții au 
Ieșit din competiție, cea mai 
surprinzătoare tafrîngere sufe
rind-o Cristian Toi șl Cristina 
Cojocaru, ta fața unul cuplu 
luxemburghezo — vest-german 
necunoscut, ta timp ce, după 
victorif ta primele două tu
ruri, George Logothetis și Lau
ra Nicolae au fost depășiți de

favorițfl nr. 2, Batorfl, Simon 
(Ungaria).

Evoluțiile sportivilor noștri 
ta probele de simplu și dublu 
au urmat, ta general, o linie 
ascendentă, doar Zoltan Zoltan 
fădnd excepție, prin lnfringe- 
rea la polonezul Psikierskl, al 
20-lea junior al Europei. In 
același timp. Călin Creangă, 
Adriana Năstase șl lull* Rîș- 
canu, precum și cadeții Cris
tian Toi, Georgeta Cojocaru șl 
Laura Nicolae au realizat vle- 
toril, fie Ia simplu, fie la du
blu, iar dublul cadetelor a a- 
juns între primele 8, cu spe
ranța că vor urca în continu
are, chiar dacă vor avea ad
versari valoroși.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In vag. a 4-a)

Ieri, in meci de rcrilicarc pentru C E.

POLOIȘTII NOȘTRI S-AU IMPUS CLAR:
12-7 CU SELECȚIONATA UCRAINEI

Cochetul bazin bucureștean 
Dinamo a găzduit ieri după- 
amiază o atractivă partidă in
ternațională amicală de polo. 
Înscrisă In cadrul oreparative- 
lor lotului nostru reprezentativ 
pentru apropiatul examen al 
„europenelor* (Bonn. 12—20 
august). Replica a venit din 
partea selecționatei R.3.S. U- 
crainene, cu eitfva foști inter
naționali sovietici de seniori 
sau juniori in componență și 
condusă de o celebritate în 
lumea sportului cu mingea pe 
apă, Alexandr Barkalov. La 
finele celor 28 de minute de 
joc. a fost consemnată vic
toria fără dubii a echipei 
României : 12—7 (2—2. 3—1,
4—3. 3—1).

După cum o arată și rezul
tatele .sferturilor", cea mal 
echilibrată perioadă a con

stituit-o prima repriză. In 
care fazele au alternat rapid 
de ia o poartă la alta, fără ca 
vreuna dintre formații să 
poată depăși agresivitatea a- 
părărilor. S-au scurs, astfel, 
mal bine de patru minute pînă 
cind a căzut cel dinții gol 
semnat de Hagiu, la o situație 
de superioritate numerică (una 
din cele patru fructificate, oe 
ansamblul intîlnirii. față de 
cinci ale oaspeților). Poloijtil 
ucraineni au egalat prin Za- 
vizion ta tnin. 5:48. prelui.ad 
chiar conducerea, prin Keta
le (6:46). prima și ultima oară 
de-a lungii meciului. Aage-

Geo METO» 
Mugur POPOtflO

(Continuare te pa» *-*



flCINE NU ȘTIE SĂ FACĂ SACRIFICII, NU POATE ÎNVINGE!
profesiunea de credință, după o pilduitoare carieră

sportivă, a tinerel antrenoare Maricica Puică
curse de... 
care, prac-

La capitul unei 
23 de ani, timp in 
fie, a făcut de două ori ocolul 
pământului (peste 100 000 km !), 
presărată cu zeci și zeci de 
succese, Maricica Puică s-a o- 
prit! Această splendidă „cursă" 
este unicat in atletismul nostru 
și, mai mult ca sigur, și in cel 
mondial, căci nu știm vreo altă 
alergătoare care să fi abordat 
simultan, cu rezultate de înaltă 
valoare, crosul, alergarea pe 
pistele sălilor și pe cele în aer 
liber.
'Maricica Puică s-a oprit. Ea 

n-a abandonat însă atletismul, 
căruia-i rămîne, pe mai depar- 
te, slujitoare devotată, plină de 
pasiune.

pioană a lumii, Maricica cla- 
sindu-se a treia, dar, după pa
tru ani, la Roma, și, apoi, in 
1984, la East Rutherford (New 
York), a devenit campioană 
mondială individuală

Au mai fost, de asemenea, 
numeroasele victorii la campio
natele naționale, intre care cea 
de neuitat a fost obținută la 
Sibiu, in 1979, in condiții at
mosferice și de teren de-a drep
tul imposibile. A fost, se poate

★

BOGAT PROGRAM 
COMPETIȚIONAL

Abia s-au încheiat, la Piatra 
Neamț, Campionatele Naționa
le de șosea pentru seniori, și, 
în paralel, Criteriul Juniorilor, 
și iată că alte și alte competi
ții, mai mari sau mai mici, bat 
la ușă, semn indubitabil că 
sezonul sportului cu pedale 
este în plină desfășurare.

Astfel, pe velodromul Dina
mo, și pe un circuit amenajat 
pe Bulevardul Metalurgiei, se 
dispută, azi și mîine, două in
teresante curse : „Cupa Elibe
rării** organizată de CJS. Voința, 
și „Cupa IMGB“. Tot în aceste 
zile, în plină desrășurare se 
află Campionatul Republican 
de mare fond al juniorilor, e- 
tapele 7—12, întrecere dotată cu 
„Cupa Orașelor" -- la Cîmpu- 
lung Muscel, Brașov șl Ploiești. 
Rezultatele acestor competiții, 
într-unul din numerele viitoare 
ale ziarului nostru.

IN întreceri, seniorii

La retragerea activitatea
competitională. o mare campioa
nă

Respectind cu strășnicie 
ceste legi ale performanței, Ma
ricica Puică a putut lăsa in 
urmă o carieră sportivă de 23 
ani, iar la începutul lut ’89, 
la .europenele" de sală de la 
Haga, ea și-a încheiat, practic, 
activitatea cu o medalie de 
bronz. A cita ? Dar cine le mai 
ține minte, tn orice caz, nu pot 
fi uitate niciodată medalia o- 
limpică de aur la 3000 m ți 
cea de bronz la 1500 m la J.O. 
’84, cele trei medalii de aur și 
cea de bronz la „mondialele" de 
cros, „argintul" de la CM. de 
la Roma, la 3000 m in ’87 ți 
bronzul, tot la 3000 m, la „mon
dialele" de sală din același an; 
medaliile de argint la C.E. de 
sală, la 3000 m, in 1382 și 1989, 
și cele, tot de argint, la com
petiția continentală in aer li
ber, la 3000 m in 1982 și 1986 ; 
medalia de bronz la 3000 m la 
Universiada din 1977. Acestora 
Ii se adaugă titlurile de cam
pioană balcanică, cele naționa
le și cele din „Cupa Europei", 
recordurile mondiale, europene, 
balcanice și republicane, victo
riile în " . - -
Mobil".

Poate 
tul de 
toarelor 
sala și . 
nici una dintre ele n-a inmă- 
nunchiat atitea succese ea Ma
ricica Puică. După o carieră 
exemplară, marea campioană 
se destăinuie, In noua ei pos
tură : „Doresc mult ea expe
riența acumulată s-o folosesc 
acum ta pregătirea unor aler
gătoare din tara noastră. Este 
o datorie sacră pe care trebuie 
s-o acord atletismului românesc, 
de care nu mă voi despărți 
niciodată și a cărei slujitoare 
devotată voi fi și ta continua
re, aducîndu-ml șl tn acest fel 
modesta recunoștință pentru 
toate condițiile excelente de ac
tivitate pe care partidul șl sta
tul nostru socialist le-au asi
gurat și le asigură sportului".

(A. Balazs, V. 
stantinescu, > 
teanu și Cr. 
N. Grigore). 
de, Vasile h 
bun ciclist al 
parte din nic 
fiind pusă pe 
lui suferit în 
tură), trauma 
cut De a^tfe 
fost admt-. '.îs 
Centrului de 
vă, - pentru c; 
loc să se pr 
talentatul cicl 
tul Campionai

ROMÂN
Intre atîtet 

ceri juvenil 
se află, fără 
te. „Concursul 
petiție găzdui 
țara noastră, 
vor alinia cei 
juniori din 1 
Cele două et 
pe echipe și 
desfășura în 
august, pe șo: 
Pitești șî, re 
— Giurgiu, 
luptă acerbă 
între puterni 
U.R.S.S. șl R. 
deloc exclus 
Polonia, Ceho 
Bulgaria, Cub 
România să-ș 
sele în acest

Examene dificile au de tre
cut și seniorii, care, în prima 
parte a lunii august, vor par
ticipa, ca invitați, la trei im
portante competiții : Turul Po
loniei (s-a deplasat un lot com
pus din C. Popa, V. Pavel, V. 
Apostol, Cr. Neagoe, Șt Bulă- 
reanu, M. Aldulea și W. Gross, 
antrenor C. Ciocan), Turul He
ssen (Șt Anton, C. Crăciun, C. 
Paraschiv, L. Kovacs, D. Ca- 
tană și Ol. Celea, antrenor I. 
Ardeleanul și Turul Slovaciei

Pista, acoperită sau cea in 
aer liber, a completat activita
tea Maricicăi Puică. Cu succese 
dintre cele mai însemnate, rod 
al pregătirii ei fără cusur și a 
unei vieți sportive model. Tot 
ceea ce a făcut, de cînd a 
devenit atletă și pină deunăzi, 
a făcut eu deplină seriozitate, 
fără nici un fel de rabat sau 
vreo amânare.

„Important, spune ea, este 
voința și încrederea în ceea 
ce ți-ai propus 
Performanța își ane legile 
care, în nici un fel, nu pot fi 
încălcate, care — dimpotrivă — 
trebuie respectate cu sfințenie, 
an de an, lună de lună, zi de 
zi, clipă de clipă. Cine nu știe 
și nu 
ceput. 
poate 
trecut 
ale efortului cotidian 
consecință firească, pe 
cui de triumf al 
poate înțelege marea lecție de 
viață a performanței. Este ceea 
ce au înțeles bine multe dintre 
atletele noastre. între care șl 
tînăra mea prietenă șl partene
ră de antrenament, și ptaă mai 
ieri, și de • concursuri, Paula 
Ivan“.

începutul 
în toamna 
Copoului. din 
Iașilor", oraș in care, cu 39 ani 
in urmă. Maricica a văzut lu
mina zilei. In acea zi de toam
nă a avut loc un cros de se
lecție pentru elevi, organizat de 
profesorii unui liceu al cărui 
director era Ion Puică, cel care, 
avea să-i fie, peste ani, antre
nor și tovarăș de viată. Intre 
cei selecționați s-a aflat și Ma
ricica.

Crosul a fost, așadar, poarta 
prin care ea a pătruns in atle
tism ; el a deprins-o eu aler
garea, mai ales cu cea din 
mijlocul naturii; crosul a în
semnat baza pregătirii sale 
sportive ; a fost prilejul primu
lui concurs, dintre sutele la 
care avea să ia parte. La nu
mai doi ani de la debut, în 1968, 
tot crosul i-a adus prima 
lecționare în reprezentativa ță
rii și la Balcaniada de la 
mir, cu echipa României, a ob
ținut prima ei medalie de cam
pioană.

In fapt, crosul este cel care 
i-a adus Maricicăi Puică șl alte 
medalii, mult mai pretioașe. tn 
1978, la Glasgow, echipa Româ
niși a cucerit titlul de cam-••••«•••Oddtd•»••••••••••••••••••••••••••

l-a făcut cu crosul, 
lui ’66, pe Dealul 

„dulcele tirg al
,Merele Premiu IAAF-

cd in lume ti fie des- 
mare numărul alergă- 
care au abordat crosul, 
pista (n aer liber, dar

salută publicul căruia t-a 
adus atitea satisfacții

ie-

Iz-

să realizezi, 
ei

Foto : Aurel D. NEAGU

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE PENTATLON MODERN
consimte, de la bun în

să facă sacrificii, 
învinge. Numai 
pe sub furcile

nu 
cine a 
caudine 

Si apoi, 
sub ar- 

succesulul.

Romeo VILARA

Noile promovate tn Divizia A de rugby

TRANSLOC, A DOUA ECHIPA DIN ALBA
ÎN PRIMUL EȘALON

în străvechea vatră a Ță
rii Moților, rugbyul cîștigă tot 
mai mult teren și iată că, la 
această oră, județul Alba are 
două reprezentante în Divizia 
A, grupa a doua valorică : 
Metalurg'shil Cugir și TRANS- 
LOC Alba Iulia. Această din 
urmă echipă a promovat în 
eșalonul superior după recent 
încheiata Întrecere a diviziei 
secunde, cu un total de 51 de 
puncte din 56 posibile, fără

înfringere in retur (ta tur 
cedase o singură dată) și cu 
un punctavera] remarcabil : 
531—97.

Noua divizionară A a-a nu
mit mai întîi Constructorul, 
fiind Înființată In urmă cu 15 
ani, de șase ani devenind sec
ție a asociației sportive Trans- 
loc, de pe lingă întreprinderea 
Județeană de Transport Local 
Alba. Rugbyul se bucură de 
popularitate printre oamenii

muncii de la această între
prindere, drept pentru care 
conduceiea asociației (preșe
dinte de onoare — tog. Traian 
Muntean, _președinte 
nomist 
propus, 
movării, să acorde un 
Jin Si 
nui „XV" care a primit apla
uzele suporterilor pentru Jo
cul spectaculos practicat „Un 
joc mereu perfectibil", subli
niază antrenorul-jucătar A- 
drian Măcinic. care se 
cu pasiune. împreună
Ioan Petrie, de pregătirea a- 
oestei echipe, convins că nu 
va fi o prezență pasageră In 
„A". menținerea în prima di
vizie și realizarea de noi a- 
cumulări calitative constitu
ind obiectivul ei in apropiatul 
campionat.

Jucătorii care au adus Alba 
Tulia in Divizia A se numesc 
Buiga, Popa, Sucin, Volca, 
Hossu, Dimulcscu, Em. Marian, 
David, Putea.) — căpitanul 
formației, lacob, Măcinic, Pan- 
delea, Făsui, E.
Costea, Aloman, Pop, 
Macarie, Moldovan, Olah. A- 
cestona li se adaugă citeva 
noutăți : Pogan, Toc, Sevasti- 
adis.

Cornel CRISTACHESCU

Puiu Horațiu) 
după succesul

mal susținut

eco- 
»i-« 
pro- 
spri- 

u-

ocupă
CU

Dan, lelciu, 
Oprea,

Pe baze sportive ale Capita
lei s-au desfășurat, în aceste 
zile, etapa a II-a a Campiona
tului Republican de pentatlon 
modern rezervat sportivilor ju
niori și seniori, precum și Cam
pionatul Republican de triatlon 
și biatlon modern. Cum este 
și firesc, interesul a fost pola
rizat de întrecerea seniorilor, 
în care disputa pentru locurile 
fruntașe dintre Marian Gheor
ghe, Lucian Țintea și Cornel 
Isac a oferit deseori momente 
deosebit de spectaculoase. S-a 
început cu proba de scrimă, 
dominată autoritar de Lucian 
Țintea, care a obținut 53 de 
victorii, cu 10 mai multe decît 
cel de-al doilea clasat, Andrei 
Mihăescu (I). Iată primii cla
sați : L. Țintea 53 v — 1198 p, 
A. Mihăescu 43 v — 1018 p, C. 
Isac 42 v — 1000 p; Ia înot, 
conform așteptărilor, a învins 
Bogdan Vladu, urmat de alți 
doi tineri pentatloniști, Adrian 
Toader și Cornel Isac ; Clasa
ment : B. Vladu 3:22,3 — 1256 
P, A. Toader 3:24,0 — 1240 p, 
C Isac 3:25,9 — 1228 p. Proba 
de tir s-a desfășurat din nou 
sub semnul unor rezultate mo
deste. A cîștigat Marian Gheor
ghe cu 191 —1135 p, urmat de 
C Țintea cu 189 — 1105 p și 
Eugen Virag cu 183 — 1015 p.

- Dispută extrem de strînsă la 
eros, în care victoria a revenit, 
conform previziunilor, lui Isac, 
cu 12:32,8 — 1309 p, urmat de 
Laszlo Horga cu 12:33,4 — 1306 
p și A. Toader 12:55,8 — 1240 p. 
La călărie, succes scontat al 
lui Marian Gheorghe, unul din 
cei doi ooncurenți care au re
alizat punctajul maxim, 1100 p, 
ca și Marian Stoide. Pe poziția 
a III-a s-a situat Cornel Isac 
cu 1070 p. în felul acesta, eta
pa a II-a a Campionatului Re
publican a dat cîștig de cauză 
lui Lucian Țintea, de la Poli
tehnica LL. Timișoara, cîștigă-

tor cu 5640 p, urmat de Marian 
Gheorghe, de la Steaua, cu 5560 
p și Cornel Isac, tot de la 
Steaua, cu 5442 p. Pe echipe : 
Steaua 16 013 p, Polit. IX. 
14 741 p. Olimpia 13 224 p. După 
două etape, în fruntea clasa
mentului se menține Marian 
Gheorghe cu 11 389 p, urmat de 
Lucian Țintea cu 11315 p și 
Bogdan Vladu cu 10 583 p. Pe 
echipe s-a distanțat net Stea
ua, care conduce cu 32 087 p, 
urmată de Polit. LL. Timișoa
ra, cu 29 599 p, și Olimpia cu 
28 350 p.

La Juniori, etapa a II-a a 
fost dominată de Cornel Isac, 
care a obținut 5 459 p, urmat 
de Bogdan Vladu cu 5 257 p 
și Marian Stoide cu 5 038 p. Cu 
punctajul bun din această a 
doua etapă. Cornel Isac a tre
cut în fruntea clasamentului 
cu 10 570 p, urmat de Bogdan 
Vladu cu 10 541 p și Marian 
Stoide cu 9 993 p.

întrecerea de triatlon modern 
a fost cîștigată de Adrian Toa- 
der (3 331 p), ears se distan
țează decisiv după două etape, 
urmat de George Rădulescu și 
Cristian Mantea.

La biatlon modern
Papuc și-a consolidat 
fruntașă (4 360 p după 
tape), fiind urmat de 
Nițu și Adrian Moda.

Trei dinan 
stantinescu, 1 
Căruțașu, și-ș 
tul final al p 
cadrul Campi 
de la Plaf 
decît atît, 
eunde a s^si 
colegul lor. 
„gruparea" di 
cel Mare ! Di
tWWWWWk

ADMINISTRAȚIA 01 STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 28 IU
LIE 1989

DUPĂ „CONCURSUL PRIETENIA" Extragerea I : 55 39 68 37 27 
62 79 29 61 ; Extragerea a Ii-a: 
28 69 47 76 3 24 34 20 26.

(Urmare din pay. 1)

Despre sportivele noastre 
putem spune că au avut pres
tații bune și chiar foarte bune. 
Compozițiile lor au un grad 
mare de dificultate, originali
tate și risc, totul exprimat ar
tistic. în interpretarea exerci- 
tiilor s-a văzut mina core
grafei care modelează, cizelea
ză și chiar rafinează mișcarea, 

noile 
difi- 

și to virtuozitate, 
văzut în 
Intrarea 
concurs 
. .007.'1 “

Față de anul trecut, 
compoziții au crescut în 
cultate, dar 
ceea ce s-a 
le obținute, 
țiul de

precum și
M tacepe exercițiul ___
bine ales* gi distinse. Exerci-

rezultate- 
în spa- 

(covor), 
din care 
au fost

tiile au abundat in piruete, 
cumpene pe virful piciorului, 
develooeuri laterale cu men
țineri ale picioiu'ui pe virf, 
amplitaume mare în sărituri 
— adevărate zboruri, expresi
vitate. participare sufletească, 
lirism, toate dublate de ușu
rință și măiestrie' în minunea 
obiectelor cu ambele miini 
(ambidextrie) !

Această spectaculozitate este 
rodul muncii de zue și ani a 
sportivelor si antienoarelor 
(atît cele de la cluburi, cît și 
de la lot), cane oînă în ultima 
clipă — înainte de a intra pe 
covor — speră ca elevele lor 
să atingă perfecțiunea. Gin- 
duri frumoase, aspirații înalte 
spre care se tinde mereu.-

Fond total de dștiguri : 
718.990 lei, din care 84.108 lei, 
report ia categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO 2 din 23 IULIE 1989
Cat. 1 : 1 variantă 25% a

50.000 lei; cat. 2: 8 variante 25% 
a 6.416 lei ; cat. 3 : 26,50 varian
te a 1.937 lei ; oat. 4: 73,50 — . . - 5 .

cat. 
tei.
1:

variante a 698 lei ; cat. 
273,75 variante a 200 lei ; 
6; 1.932,50 variante a 100

Report la categoria 
1.328 lei,

Cîștigul de 50.000 lei a reve
nit participantului Dogaru loan 
din Brașov.

o nouă acțiune deosebit de a- 
vantajoasă. constând in TRAGE
REA EXCEPȚIONALA LOTO „A 
VERII", cînd partlcipantii — iu
bitori al 
putea să 
șanse de 
(sau mal __  . __ _____
rllor câștiguri puse In Joc : auto
turisme. excursii peste hotare și 
importante alte dstiguri în nu
merar. Tragerea va avea loc tn 
București, tn sala clubului dta 
str. Doamnei nr. 2. tncepînd de 
la ora 16.30. Operațiunile de tra
gere vor fi transmise si la ra
dio. pe programul I. la ora 17.30. 
urmlnd ca numerele extrase să 
fie transmise si ta reluare, pe 
același program, la ora 22.30 
(după emisiunea «Panoramic 
Sportiv*), precum si luni. 31 iu
lie. tncepînd de la ora 1.55.

acestui sistem 
beneficieze de . 
reușită, obttaind unul 
multe 1) dta suita ma

vor 
mari

• Dună cum se Mie. mîlne. 
duminică. M talie. va «vea

• Facem anei la totl benefi
ciarii de ctstiguri bi numerar 
să se prezinte la casieriile blâ- 
titoare Înscrise Jn adeverințele 
eliberate de către agenții, centru 
a-»l primi sumele cuvenite, tn 
ceea ce privește cfetlgatorii de 
autoturisme si TELEVIZOARE 
COLOR, aceștia atol rugați M 
respecte datele comunicate db> 
•ta» de către oeMraUL.

Nicolae 
poziția 

două e- 
Nicolae

TURNEU OPEN DE ȘAH

LA TIMIȘOARA
între 1 și 9 august, la Timi

șoara, în organizarea clubului 
Electromotor, se va desfășura 
un open internațional de șah, 
la care, pe lingă sportivi ro
mâni, au fost invitați să parti
cipe jucători din Iugoslavia, 
R.D. Germană, Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria, Bulgaria, Aus
tria și R.F. Germania. La acest 
turneu, care este înregistrat .a 
F.I.D.E., se pot obține norme 
internaționale de clasificare.

poioișni sioșiri
(Urmare din pag. 1)

lescu reușind 2—2 după numai 
zece secunde. Pentru ca, din 
repriza a doua, balanța să se 
încline tot mai vădit de partea 
naționalei noastre, 
să se desprindă, 
sigur, pe fondul 
unor contraatacuri 
seamă de pase lungi și exacte 
ale Iul Costrăș sau Stemate. 
spre pildă, către golgeterul 
Hagiu, și cu cîteva execuții 
fără drept de replică — Ange- 
lescu, Georgescu. Astfel, dife
rența a fost de două puncte 
după sfertul al doilea (Hagiu 
2, Costrăș, respectiv Staros- 
tenko), de trei în min. 21 
(Hagiu 3 — unul din 4 m. An- 
geleseu: Kebale, Zavizlon, Ka-

cane avea 
încet dar 

concretizării 
iuți, cu o

PRAC
Apl’U^n 

cală X 198 
diții grafi 
rea eonf. 
laureat al 
miei R.S.R 
tivă Victoi 
Disciplinei 
tivă din I 
ararea p, 
noutăți fiii 
ța de pest 
torului, c 
prezinte o 
personale 
utilitate p 
dicil de 
specialiștii 
dueației " 
dar ți 
care au - 
nUl tporfit 
pun cuno< 
darea Me 
„clinicii oi 
mai este 
scopul pa 
conștiente 
movarea i 
tății spor 
populației

La reda 
erări de re 
cialitatea 
tivă, alătu 
Drăgan. Iș 
șl alfi spec 
cum prof, 
la Instituit 
zică, Balne 
cuperare 1 
C. Alexam 
M. Epuran 

•Ifrim, de 
ducație Fi 
A. Demete 
șl dr. W. X 
de specialii

Problema 
tn două pă 
nostieul r

S-AU IMP
linln) și de ci 
din urmă 
Geamboșu; K 
dată, ’iV min. 
izbutit să „st 
5—6, tavingîn 
mai bine de 
doar două rfr 
Diaconu.

O victorie 1 
obținută în 
replici viguro; 
momente. a 
joc. fără însă 
solicite la m: 
loișlii români, 
să folosească 
pină la „Ora 
a-și pune la 
concepția de j

Au arbitra 
(România) și 
(U.R.S.S.).



Con- la Piatra Neamț. Deși nerefă-
G. Ol- cut complet, și cu o pregătire
îtrenor precară, V. Mitrache s-a com-
se ve- pontat, totuși, onorabil și, pu
ii mai ternic ambiționat, promite o e-
i face voluție de excepție in vi-
ibsența itoarele confruntări ale se-
identu- zonului. Să așteptăm, deci,
i (frac- prima competiție importantă
nerefă- a lunii august. Cupa Vo-
acfee a ința, întrecere ajunsă la 
r îiiștii cea de-a 33-a ediție și la star-
oporti- tul căreia se vor alinia cei mai
•ontro? buni cicliști ai țării, inclusiv
â star- cîteva valoroase echipe din
laie de străinătate.

A „CONCURSULUI PRIETENIA"
campionat mondial. în ceea ce 
ne privește, echipa noastră va 
fi alcătuită dintr-un lot lărgit, 
din care fac parte L. Boari, D. 
Nedelcu, Șt. Marton, I. Milita- 
ru, P. Decu, M. Bîrsan, L. Du
mitrescu, G. Iordănescu, R. 
Roibu, FI. Dobrică, P. Grigo- 
rici, C. Vasiliu, D. Damaschin, 
A. Șoghior (antrenor Gh. Nea- 
goe). Surprinde, desigur, ab
sența cîtorva juniori de marcă: 
D. Irimias, N. Minea, M. Za- 
han, G. Cristea, FI. Colța și M. 
Simion, mulți dintre ei recent 
distinși la Campionatele Balca
nice. Motivul ? tn concurs sînt 
admiși doar cicliștii aflați în 
primul an de juniori mari, iar 
D. Trimiaș și ceilalți au depășit 
această limită de vîrstă.

între- 
m-plan 

poa- 
, com- 
an de 
'tei se 

cicliști 
âaliste. 
■timpul 
se vor 
5 și 20 
rești — 
icurești 
sază o 
tîietate 
>e ale 
iu este 
rii din 
ngaria, 
nu ?!) 

e șan- 
mini-

ITRE DOUA PEDALE
Con- ma parte a cursei, C. Căruțașu

și C. i-a adresat lui, V. Apostol nu-
sprin- meroase injurii și amenințări,

>nd din iar la intervenția oficialilor a
iționale răspuns printr-o serie de ges-

mult turi necuviincioase, inadmisi-
se- bile, lipsite de un elementar

.-.cășan, bun simț?!
pentru
Ștefan Rubrică realizată de

ye ulti- Victor MIȚĂ

Cărți noi !;

MEDICINII SPORTIVE

I 
I
I

I
I
I
I
s
i

I
I
I
I

t ^edi- 
ni« con- 
jordona- 
Drăgan.

Acade- 
ză Spor- 
81, șeful id Spor
ești, lu- 
imeroase 
xperlen- 
4 a au- 
‘mite să 
l opinii 
iloare și 
tru me- pentru 
miul e- 
or tulul, 
claliști 

r enome- 
i$i pro- 
aprofun- 
trtive, a 
os“, cum 
mită, în 
ctive ți 
>a, pro- i sănă- 
• ți a
stei lu
tru spe
ti spor- 
. dr. I. 
tfrîbuția 
oși. pre- 
leki, de 
cină Fi- ’ Si Re- 
onf. dr- 
f. univ.

dr. M. 
I de E- 
ort, dr> îăjenaru 
rețeaua

„Pregătirea biologică de con
curs". Spicuim dintre ele cite- 
va capitole ; probleme de fi
ziologie și fiziopatologie spor
tivă ; selecția ți orientarea medico-sportivă ; dirijarea 
medicală a antrenamentului 
la copii și juniori ; femeia și 
sportul ; biorltmurile și spor
tul ; sport și sănătate, educa
ția fizică și sportul, factori 
sanogenetici ; actualități și 
perspective tn cercetarea me
dico-sportivă ;

Simpla lectură a probleme
lor abordate ne convinge de 
însemnătatea practică a lu
crării de față pentru îmbu
nătățirea cunoștințelor proce
sionale cu date de actualita
te din domeniul medicinii 
sportive și educației fizice și 
sportului, apariția ei contri
buind la ridicarea prestigiu
lui specialiștilor noștri.

ezentată 
!. „Diag- 
;lv“ ți

Dr. N. PLOEȘTEANU 
medic primar 

Centrul de Medicină Sportivă
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FINAL ÎN SEZONUL j 
INTERN LA ATLETISM

La sfîrșitul acestei săptămîni " 
se încheie două dintre competi
țiile de vîrf ale sezonului atle- I 
tic intern pe 1989. Astfel, pe • 
stadionul „23 August" din Ca
pitală este programată etapa a I 
III-a a Concursului Republican | 
pe echipe (formațiile din gru
pa A). în paralel va avea loc a 
„Cupa Eliberării", din cadrul I 
„Cupei României".

Întîlnirea echipelor din gru- • 
pele B și C ale Concursului I 
Republican va avea loc la Ti
mișoara șl, respectiv, la Tg. ■ 
Mureș.

în Capitală, concursul are loc 
astăzi, de la ora 8,30 și 17,00, și I 
continuă mîine, de la ora 8,30. ■

Aslâzi, pe stadionul „ircni" din suceava

PARTIDA REVANȘĂ DINTRE ECHIPELE DE TINERET
AEE ROMÂNIEI §1 EGIPTULUI

Pregătirile centralizate ale 
lotului de tineret al României 
sînt în plină desfășurare. După 
primul joc de verificare susți
nut cu reprezentativa similară 

Impetuosul atacant Negrău (tricou alb, in dreapta) înscrie al 
doilea gol pentru echipa noastră de tineret (Fază din prima par
tidă cu formația similară a Egiptului, disputată pe stadionul 
Cheahlăul din Piatra Neamț)

Foto : Aurel D. NEAGU
a Egiptului (3—0, pe stadionul 
Ceahlăul din Piatra Neamț), 
antrenorii M. Rădulescu și D. 
Apolzan i-au supus pe selecțio- 
nabili la intense ședințe de 
pregătire (cîte două pe zi),
tocmai pentru sporirea acumu
lărilor cantitative și calitative, 
obiectivele principale ale pe
rioadei precompetiționale.

A doua zi după întîlnirea cu 
fotbaliștii egipteni, întregul lot 
a vizionat înregistrarea pe vi
deo a partidei, discutîndu-se pe 
larg părțile pozitive ale evo
luției echipei „tricolore", dar 
mai ales nereușitele ei pe plan 
tactic. Fiindcă au fost și ele 
prezente pe durata celor 90 de 
minute de joc. S-a vădit mai 
ales o insuficientă claritate în 
faza de atac, cu atît mai mult 
cu cît și adversarul s-a apărat 
cu destulă îndîrjire (depășind, 
pe alocuri, limitele regulamen
tului).

Sperăm că, în întîlnirea-re-

ȘTIRI • ȘTIRI ® ȘTIRI
• CARPATI BRASOV — UNI

VERSITATEA CRAIOVA 0—4 
(0—1). Au marcat : Irimescu 
(mln. 13 — din penalty si min. 
75). Giurcă (min. 52). Șt. Stoica 
(min. 78). (C. Gruia, eoresp.).
• F.CJW. BRAȘOV — F. C.

FARUL CONSTANTA 2—2 (1—1). 
Autorii golurilor : Andra-
si I (min. 10). Barbu (min. 
53). respectiv Carastoian (min. 
42) si Cămui (min. 53). Au ju
cat formațiile : F.C.M. : Polgar 
— Ghergu. Moldovan. Naghl. An- 
drasi n — Barbu. Pătru. Ca- 
ciureac. Mandoca, Andrasi I, 
Henika ; Farul : Anton — Dumitru, Popovid, Dinu, Cămui — 
Mihai. Dorobanții. Funda. Cara
stoian — Popa. Manea. (V. Secă- 
reanu. eoresp.).
• NITRAMONIA FAGARAȘ — 

F. C. FARUL CONSTANTA 2—3 (0—3). Marcatori : Comșa (min. 
47) Gherghe II (mln. 89), respec
tiv Carastoian fmin. 4). Funda 
(mln. 44), Băjenaru (min. 55). (S. 
Cinrian, eoresp.).
• PRECIZIA SACELE — GLO

RIA BISTRIȚA 1—2 (0—1). Au
înscris Boeru fmin. 75), respec
tiv Pîrvu (min. 22) si Pîrciu 
(mln. 89). (V. Secăroonu, co
res®.).
• ASTAzi. de la ora 17,30, pe 

stadionul Tineretului. F.C.M. 
Brașov — Gloria Bistrița, iar 
mîine, de la ora 11. divizionara 
B brasoveană I.C.I.M. va lntîlni 
pe stadionul ei oe F.C.M. Brașov.

Cinci minute cu Bogdan Stelea, portarul echipei Dinamo

„TOTUL DEPINDE DE COEZIUNEA DINTRE JUCĂTORI"
Neîndoios, unul dintre cei 

mai talentați portari ai tine
rei generații este și Bogdan 
Stelea, produs sută la sută al 
clubului Dinamo București. El 
s-a afirmat rapid, astăzi, la 
cei 22 de ani neîmpliniți, de
venind titular în poarta lui 
Dinamo și un posibil succesor 
al Iui Lung la echipa națio
nală, a cărei poartă a și apă- 
rat-o pînă acum în două rîn- 
duri : în „amicalul" cu Israel 
(3—0) și în partida cu Bulgaria 
de la București, 'din prelimi
nariile C.M., cîștigată de „tri
colori" eu 1—0. Spre a-1 face 
mai bine cunoscut cititorilor 
noștri, am purtat un mic dia
log cu internaționalul dinamo- 
vlst.

— După cum spuneai, ai în

vanșă de azi, programată cu 
începere de Ia ora 18 pe sta
dionul Areni din Suceava, e- 
chipa noastră va arăta o creș
tere a cotei jocului ei. Cum 

și fotbaliștii egipteni sînt dor
nici de a da o replică mai con
sistentă, sîntem siguri că pu
blicul spectator va asista la 
o partidă atractivă, de calitate.

Se apropie startul noului sezon

F.C. FARUL SI REUȘITA PROMOVĂRILOR
Fotbaliștii constănțeni, ase

menea majorității loturilor di
vizionare A, au luat startul în 
pregătirea noului sezon la 10 
iulie. întîia săptămînă, petre
cută la Constanța, a programat 
primele antrenamente. Un ca
pitol special : controlul medi
cal efectuat de dr. N. Bileca, 
fost el însuși jucător la Farul, 
în echipele de pitici și juniori. 
De la 17 iulie, pregătirea s-a 
desfășurat la Brașov. Astăzi, 
elevii antrenorilor Gh. Con
stantin, P. Comăniță și I. Con- 
stantinescu vor evolua la Plo
iești, în compania echipei Pra
hova C.S.U.

Preocupat de problemele noii 
stagiuni competiționale se ară
ta, în special, antrenorul prin
cipal al constănțenilor, Gh. Con
stantin. Eforturile clubului de 
pe Litoral, exprimate de com
petentul nostru tehnician, se 
concentrează spre completarea 
lotului de jucători. Din diverse 
motive, la pregătiri nu parti
cipă Zahiti, Ivan, Tătăran, Bîr- 
bora, Iovănescu. Un grup de 
fotbaliști experimentați sau din 
promoția de veritabile talente 
ridicate de clubul din Constan
ța. Se speră că, pe de o par
te, să se rezolve chestiunile 
privind revenirea unora dintre 
componenții lotului, iar pe de 
alta să se asigure intrarea în 
lot a unor fotbaliști tineri, pro
venind din asociațiile sportive 
dobrogene, precum și a altora 
dotați cu experiență competițio- 
nală. Dar să vedem cine parti
cipă la pregătirile pentru noul 
sezon ? Iată lista jucătorilor : 
Anton, Gîrjoabă, Adam — por
tari ; Dorobanțu, Dumitru, Di
nu, Popovici, Cămui, Băjena
ru — fundași ; Tufan, Mustacă, 
Manea, Duda — mijlocași ; M. 
Popa, Oprea, Funda — atacanți. 
Aminteam mai sus despre ju

ceput fotbalul la Dinamo, club 
căruia i-ai rămas fidel. Cine 
ți-a fost primul antrenor ?

— Eram un puștan, din Bă- 
neasa, cînd m-am prezentat la 
o selecție la Dinamo în vara 
anului 1980. Am apărat bine și 
la sfîrșitul... examenului eram 
promovat de antrenorul Gheor- 
ghe Timar, care, tn continua
re, s-a ocupat zi de zi de mine. 
O dată încheiat junioratul am 
trecut în poarta echipei de spe
ranțe, fiind pregătit de antre
norul Constantin Frățilă. Doar 
6 luni, după care. în 1986 mi-am 
făcut debutul în prima forma
ție în meciul cu Oțelul Galați. 
Antrenorul nostru de atunci și 
de acum. Mircea Lucescu, m-a 
ajutat aă obțin titularizarea. 
Dineului îi datorez totul ti sper

COMUNICAT
Cluburile (asociațiile) sportive care nu respectă indicațiile 

și termenele comunicate de F.R. Fotbal pentru perioada I 
de transferări 1 iulie — 12 august 1989 nu vor putea efec- 1 
tua transferări de jucători pentru competițiile oficiale din | 
sezonul de toamnă 1989. i

Cluburile (asociațiile) sportive în cauză sînt singurele ] 
răspunzătoare de această situație.

Nici un club (asociație) nu are dreptul să pri- ] 
mească pentru discuții, pentru antrenamente sau să folo- i 
sească în jocuri amicale sportivi care au semnat contracte J 
de non-amatori cu alte cluburi (asociații). i

Cluburilor (asociațiilor) sportive care încalcă «ceasta ho- J 
tărîre li se va ridica dreptul de a transfera jucători pe ■ 
timp de un an. 1

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL !

ii

PATRU MECIURI DE „A" 
PE STADIONUL DIN „REGIE"

Astăzi și mîine vor fi două 
după-amieze cu fotbal de Di
vizia A pe stadionul din „Re
gie". în total 360 de minute 
Împărțite în patru „reprize", 
adică patru jocuri care promit 
spectacole de frumoasă ținută, 
cu trei echipe studențești la 
rampă (Universitatea Craiova, 
„V“ Cluj-Napoca și gazda tur
neului, Sportul Studențesc), 
plus una dintre revelațiile e'di- 
ției trecute a campionatului, 
F.C. Inter Sibiu.

cătorii pe care Farul !-a lan
sat pe prima scenă, elemente 
provenind fie din propria pe
pinieră, fie din ale altor clu
buri sau asociații constănțene. 
Iată convingătoarea listă a a- 
cestor fotbaliști autohtoni : Po
povici, Dinu, Tufan, Mustacă, 
Manea, Popa, Adam, Dumitru, 
Băjenaru. Față de problemele 
care stau în fața conducerii 
clubului, însăși această reali
tate, această masivă promoție 

Secvență dintr-un antrenament al fotbaliștilor constănțeni 
Foto : Eduard ENEA

legată puternic sufletește de 
culorile echipei reprezintă un 
îndemn de a se continua pe a- 
ceastă cale. De altfel, printre 
candidații la promovare figu
rează actualmente alți trei ti
neri fotbaliști — Carastoian, 
Mihai și Rădulescu — crescuți 
în pepinierele constănțene.

„Remarc ardoarea și conștiin
ciozitatea cu care întreg Iotul 
s-a pregătit, ne spunea Gh.

că nu i-am înșelat așteptările. 
Mă pregătesc cu multă ambi
ție și vreau să-mi ridic necon
tenit valoarea pentru ca, atunci 
cînd va veni vremea, că fiu 
un îndreptățit urmaș al lui 
Lung în poarta echipei națio
nale.

— Cu Dinamo, echipa de su
flet, ce speranțe ai pentru cam
pionatul care se apropie ?

— De cînd am reluat pregă
tirile am efectuat cîte trei an
trenamente pe zi și este Im
posibil ca urmările să nu șe 
vadă, să nu, se reflecte pozitiv 
în jocul echipei noastre, ta re
zultatele bune pe care dorim 
să le obținem.

— Care au fost pentru tine 
portarii model, de la care ai— 
furat cîte ceva ?

■

PROGRAMUL 
astăzi 

Ora 16 : Universitatea 
Craiova — F. C. Inter Sibiu 

(arbitru : V. Angheloiu)Ora 18 : Sportul studențesc 
— »U“ Cluj-Napoca

(arbitru : D. Petrescu) 
mîine

Ora 16 : învinsele din pri
ma zi (arbitru : G. Ionescu)

Ora 18 : finala turneului 
(arbitru : D. Petrescu)

Constantin. La acest capitol nu 
avem vreo nemulțumire. Impor
tant este să realizăm comple
tarea lotului cu cîteva elemente' 
de valoare, alături de cele de 
perspectivă, pe care lc-am re
marcat în formații din categorii 
inferioare. Fotbalul de astăzi 
cere jucători compleți în linia 
de mijloc, definită ca vitală în 
funcționarea unei echipe. Pen
tru că aici evoluează interii de 
ieri, jucători care au si res

ponsabilități ofensive. In multe 
echipe constatăm că vîrfurile 
acționează în favoarea deblo
cării jucătorilor din spate, a- 
junși, adeseori, principalii re
alizatori ai formației. Nutrim 
speranța do a ajunge, pînă la 
data startului, la un "unspre
zece" care să reprezinte în bune 
condițiuni culorile Farului".

Eftimie IONESCU

— Mi-a plăcui foarte mult 
Vasile Iordache și acum Silviu 
Lung. Iar de la echipele stră
ine, italianul Zenga și belgia
nul Preud’homme, de la care 
am încercat să copiez cîte ceva.

— Și o ultimă întrebare. Caro 
sînt speranțele legate de ca
lificarea echipei naționale la 
turneul final al C.M. din Ita
lia ’90 ? ’

— Sîntem neînvinși în grupă 
și neînvinși vom rămîne — 
o să vedeți — și după ultimele 
două meciuri cu Danemarca. 
Mă baze2 pe faptul că avem 
un nucleu de jucători mai va
loroși decît adversarii noștri. 
Danezii n-au un Lung, un An- 
done, un Rednic, un Hagi, un 
Lăcătuș sau un Mateuț, ca să-i 
numeso numai pe cîțiva dintre 
ai noștri. In plus, progresul 
fotbalului românesc este evi
dent ta ultima vreme. Votul va 
depinde însă de coeziunea 
dintre jucători, în rest nu-mi 
âae griji.

Gheorghe NBHCA



..Cupa narii Negre" la Baschet feminin

PRIMA REPREZENTATIVĂ,
CONSTANȚA, 28 (prin tele

fon). Și în ziua a doua a tur
neului internațional de bas
chet feminin dotat cu „Cupa 
Mării Negre", selecționata de 
cadete a țării noastre a avut 
o comportare bună, de data 
aceasta în fața reprezentativei 
de senioare a Poloniei. Este 
drept că formația poloneză a 
cîștigat cu 59—57 (31—38), dar 
acest fapt nu micșorează me
ritele tinerelor noastre bas
chetbaliste, care datorită li
nei evoluții remarcabile, mal 
«Ies în prima repriză, au con
dus majoritatea timpului, oas
petele izbutind să egaleze abia 
în min. 34 (47—47) și să în
scrie coșul victoriei doar cu 
zece secunde înaintea fluieru
lui final. Cadetele noastre s-au 
impus multă vreme datorită 
faptului că au dominat lupta 
sub panouri prin Laura Nițu- 
lescu, Daniela Moroșan, Danie
la Simion și Erzscbet Ambruș, 
au fost bine coordonate de 
Diana Ciupe și au avut In 
Doina Tocală o realizatoare de 
excepție (22 puncte dintre care 
12 din aruncări de 3 puncte). 
După pauză, oaspetele, cu o 
defensivă deosebit de agresivă, 
au început să recupereze In 
fața unei echipe marcată e- 
vident de această manieră de 
apărare, tn plus, antrenorii 
lotului român au efectuat mo
dificări dese în „cinei-ul“ din 
teren pe motivul justificat că 
turneul trebuie să prilejuiască 
verificarea tuturor jucătoare
lor, care numai peste o săptă- 
mînă vor începe importantul e- 
xamen al Campionatului Euro
pean de cadete (5—12 august

LA A DOUA VICTORIE
la Timișoara). Revenind la 
meciul propriu-zls, menționăm 
că selecționata Poloniei (pre
zentă cu un lot Întinerit) a 
trebuit să lupte din răsputeri 
pentru victorie, aceasta fiind 
obținută șl datorită plusului 
de experiență competițională. 
Cîteva secvențe din evoluția 
scorului : România (c) — Po
loni» : 15—15 (min. 7), 29—23 
(min. 16). 40—31 (min. 21), 52— 
52 (min. 36), 57—54 (min. 39). 
Au marcat: Tocată 22, Moro
șan 16, Cocirlan 4, Nîțulescu 
4, Jiroj 3, Ambruș 2, Ciupe 6, 
eoșgeterele oaspetelor: Man
dra 16, Szymanska 12. Arbitri: 
M. Cimpeanu șl V. Butuc.

în al doilea meci al reu
niunii, echipa de senioare a 
României a repurtat o victorie 
clară In fața Selecționatei sin
dicale a orașului Frunze 
(U.R.S.S.). Cu o tehnică indi
viduală superioară, cu acțiuni 
tactice rapide și eficiente, re
prezentativa țării noastre a do
minat permanent o formație a 
cărei principală caracteristică a 
fost combativitatea. Scor final 
62—48 (34—20) pentru Româ
nia. Au înscris : Hinda 12, 
Kiss 12, Balogh 11, Menihart6, 
Crislea 5, Drago? 8, Marina 3, 
Szeneș 2, Misăilă 1, coșgete- 
rele oaspetelor : Sirikobova 19, 
Sanazarova 15. Arbitri : B. An- 
tonijek (Polonia) și N. Con- 
slantinescu.

Programul de sîmbătă, ora 
17: România (c) — Selecționa
ta orașului Frunze și România 
(s) — Polonia.

Dumitru STANCULESCU

JUNIORI ROMÂNI LA CAMPIONATE EUROPENE
0 SPECTACULOASA CATIHLĂRL

(Urmare din pag. 1) 

a avut 40—15) și, astfel, Lukas 
a ajuns la conducere cu 3—1, 
Din acest moment cehoslovacul 
va juca fără greșeală, impu- 
nînd un ritm infernal. Ultimele 
două seturi Lukas le-a cîștigat 
cu 6—3, 6—1. Am spune incre
dibil, pentru că de la ghemul 
V din setul secund șl pînă la 
ultima minge nu s-au scurs 
deeft 25 de minute de tenis 
jucat Intr-un tempo cu totul 

DOUĂ MEDALII DE DROM
(Urmare din 

pag. t)
a fost de
vansată de 
sovietica Ta
tiana Biri- 
ukova — 
398,90 șf de 
Ute Wetzig, 
dm R.D.G. 
— 389,20.

Alte re
zultate din 
disputele la 
inot, repre- 
zentînd re- Ioana Voicu
corduri con
tinentale de juniori — fe
te, 200 m fluture: Con- 
radt (R.D.G.) 2:12,19. 100 m
bras : Landik (U.R.S.S.)

ieșit din comun, căruia Pavel 
n-a reușit să-i mai facă față.

Dublul nostru la categoria 
pînă la 16 ani, Pcscariu, Pavel, 
a eliminat perechea Gessner, 
Paul (R.F.G.), favoriții nr. 2 ai 
probei, cu 6—2, 5—7, 6—3, șl 
s-au calificat în sferturile de 
finală.

Sîmbătă se dispută celelalte 
jocuri ale semifinalelor, prin
tre care și partida Irina Spirlea 
— Maia Pulvcrsic (Iugoslavia), 
iar duminică vor avea loc fi
nalele.

Beatrice Coadă

1:10,88; băieți, 200 m fluture:
Kudinov (U.R.S.S.) 2:03,19,
4X100 m liber : U.R.S.S. 3:25.42.

CONTINUĂ SERIA

REZULTATELOR BUNE
(Urmare din pag. 1)

Firește, e dificil să descriem 
fiecare meci, după cum ar fl 
și mai dificil să relatăm ca 
se petrece și pe celelalte mese, 
partidele derulîndu-se într-un 
ritm amețitor aproape 12 ore 
pe zL E destul să amintim că 
jucătorii noștri au început pro
gramul La ar» 9,30, prezentin- 
du-se ia masa de joc aproape 
din jumătate In jumătate de 
oră, fiecare meci cerîndu-le un 
mare efort fizic și nervos.

Competiția se încheie dumi
nică seara, cu finalele la sim
plu și dublu.

REZULTATE, juniori simplu î 
Creangă — Karkamo (Fini.) 2—1 
(4. 13). cu Kalmar (Ung.) 2—0 
(10. 14) : dublu : Creangă. zol- 
tan — Ferm. Lundqvist (Sue.) 
2—1 (13. —10 10). cu zarnocl,
Pichler (Ung. — Austr.) 2—4 
(12, 17) ; junioare simplu : Năs- 
tase — Toole (Anglia) 2—0 (13, 
14) ; dublu : Năstase. Rîșcanu — 
Svensson. Wemberg (Suc.) 2—0 (19,9). cu Chai. Ludewigs 
(R.F.G.) 2—0 (20. 12) : cădeți
simplu : Toi — Uurttiti (Fini.) 
2—0 (9. 19) : Cadete simplu : Co- 
jocaru — Tomaslci (Iug.) 2—4 
(15. 16), Nlcolae — Kasabova 
(Bulg.l 2—0 (14. 15) : dublu s
Cojocaru. Nieolae — Stroezd. 
Chal (R.F.G.) 2—0 (22. 14) :
mixt : Țol. Cojocaru — Atkinson, 
Zschau (Lux. — R.F.G.) 0—2 (—16, 
—16) LogotheUs CGre.). Nieolae 
— Io. Faes (Belg.) 2—0 (12, 12). 
cu Batorfi. Simon (Ung.) 0—2 
Kl. —12).

EDIȚIA '89 A CM. DE SCRIMĂ, SUB SEMNUL MARILOR SURPRIZE
-.printre care și locurile departe de podium ale floretistelor noastre

Ediția 1989 a Campionatelor 
Mondiale de scrimă va rămîne 
In Istoria de multe decenii a ă- 
cestor întreceri prin marile sur
prize pe care le-a furnizat, dacă 
nu cumva se poate vorbi chiar 
de cele mal mari... Și ca să dăm 
de la Început un exemplu pe de
plin edificator în acest sens, vom 
apela la cel al spadasinului spa
niol Manuel Pereira, cvasinecu- 
noscut pe planșele internaționale 
(la Jocurile Olimpice de la Seul, din toamna trecută, £llnd elimi
nat din primul tur al probei in
dividuale), dar care acum, la 
C.M. de la Denver (S.U.A.), a 
intrat în posesia titlului mondial 
(Intreclndu-1 cu 10—6 pe italianul 
Cuomo, locul 4 la J.O.), Spania 
nefiind prezentă șl in întrecerea 
pe echipe 1

Recent încheiata ediție marca 
începutul unui nou ciclu olim
pic, în care, firesc, o generație 
de performeri părăsește planșele 
Internaționale, lăslnd locul de 
titulari celor mai tineri. Dar spec
taculoasa răsturnare a ierarhiilor 
în marea majoritate a probelor 
(nici un campion olimpic en-tltre 
nu a urcat Ia „mondiale* pe pri
ma treaptă a podiumului „indi
vidualelor", ba mai mult chiar, 
dintre medaliațil de la Seul ’8» 
doar floretista vest-cermană Ania 
tichiei a reușit să intre șl în 
palmaresul recentelor „mondia
le", dar fără a mai lua ..aurul*) 
a depășit cu mult „spațiul" obiș
nuit al schimbului de ștafetă. Ia
tă, de pildă, proba masculină de 
floretă — cea tn care tn ultimul

GABRIEL GARCIA: „AM UN MARI RESPECT PENTRU SPORTIVII ROMÂNIEI"
în peisajul de ansamblu al 

„Concursului Prieten'a" la ca
notaj, Gabriel Garcia, antreno
rul lotului cubanez, era un 
persona] imediat reperabil : cu 
cel doi metri si mai bine înăl
țime și cu cele peste 130 de 
kilograme ale sale, el se dis
tingea Îndată, chiar din puzde
ria de canotori cit bradul. Și 
mai era ceva Mai erau arca
dele ușor bombate și nasul 
lățit al omului care a petrecut 
ceva ani în ring... ‘

— Arătați mai degrabă a bo
xer, a boxer de categorie grea, 
deeîi a maestru al schifuluL

— Asta am și fost cîțiva 
ani. Ia începuturile activității 
sportive, boxer de categorie 
firea.' După cum se știe, pugi- 
lismuî se bucură de O foarte 
mare popularitate la nai, iar 
profesorul de sport din 
școala tn care învățam, v4- 
zîndu-mă bine clădit de la na- 
tilrâ. m-a dus Ia o sală de 
box. în 1965 am devenit cam
pion ăl Cubei Ia ianiorl, Iar 
în 1970 Ia seniori. Trebuie să 
vâ spun, de altfel, că am bo
xat de două ori și în România; 
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deceniu .industria* italiană sco
tea pe... bandă rulantă campioni 
mondiali (de seniori șl tineret) 
jl olimpici (la J.O. ’83, .aurul" 
fiind luat de Italianul Cerionl) — 
s-a Încheiat fără ca squadra a- 
zzurra să acceadă In ultimele 
asalturi, decisive pentru titlurile 
mondiale I Ultimul mohican, bă- 
trlnul Num» (28 ani I). l-a salvat onoarea, obțlnind medalia de 
bronz In extremis (11—9), In fața 
unul out-slder, austriacul Wendt 
(venit și el singur, fără echipă, 
la Denver, ca șl spadasinul spa
niol Pereira...).

Titlul a revenit celui mai tînăr 
component al reprezentativei 
R.F.G., Alexander Koch, care in 
anul olimpie ’88 nici nu era titu
lari Situația lui este asemănă
toare cu cea a sabrerulul Grigori 
Kirienko, cel care la debutul In 
suprema comnetlțle si-a dovedit 
clasa și valoarea, lmpunindu-se 
tn proba individuală șl contribu
ind decisiv șl la victoria de la 
echipe, readuetnd astfel In prim- 
plan școala sovietică, după ctțlva 
ani buni de eclipsă. Noua cam
pioană mondială a floretistelor, 
sovietica Olga Veliclko, nu a fost 
nici ea componentă a cvintetului 
reprezentativ prezent la Seul, 
chiar dacă In precedentul ciclu 
olimpic fusese In vederile selec
ției.

Șl venind vorba de floreta fe
minină, am ajuns și la arma eu 
care a participat scrima româ
nească la Campionatele Mondiale 
de la Denver, competiție în care la 
nreeedenta ediție, de la Lausanne 

la Brăila Intîi, apoi la Cons
tanța.

— Un boxer cubanez de ca
tegorie grea ne trimite ime
diat eu glodul Ia Teofilo Ste
venson...

— Indiscutabil. Kl este și 
va rămîne termenul de re-

INTERVIUL
ferință. De altfel si eu mă 
mîndresc eu faptul că am bo
xat de două ori cu Teofilo. și 
că am Izbutit să-1 țarine o 
dată la puncte—

— Și atunci de ce ați aban
donat boxul?

— Nici eu nu știu prea bine. 
Am fost la un moment dat in
vitat să-mi încerc puterile tn- 
tr-un schit. Și din toacă... 
am ieșit campionul provinciei 
Pinar del Elio. Apoi am deve
nit campion al Cubei la <+t 
iar în anul următor « a 
8+1. ȘL., am rămas In schit 
Nu este exclus, insă ca -1? 
vînfi să fi fost tot Teofilo. 
care în aeca vreme or.ieresa 

’87, obținuse medalia de aur, prin Ellsabeta Tufan, și cea de argint, 
prin echipa națională. De la a- 
ceste performanțe plecau speran
țele noastre, cu atlt mal mult, 
cu cit garnitura actuală (Ellsa- 
beta Tufan, Reka Lazăr, Claudia 
Grigorescu, Georgeta Beca, Roxa
na Dumitrescu) Îmbini tinerețea 
cu experiența, primele două flo- 
retlste aflindu-se ne locuri frun
tașe șl In clasamentul „Cupei 
Mondiale*, pe baza comportării 
din circuitul de turnee dinaintea 
C.M. de la Denver. Speranțe care, 
ca șl la J.O. ’88, n-au avut con
sistență tn zilele de concurs. Tu
fan șl Lazăr s-au oprit in faza 
eliminărilor directe șl recalifică
rilor (33 floretiste), prima pler- 
zlnd, succesiv la chinezoaica Sun 
jl franțuzoaica Gross (ambele cu 
1—6 1), cealaltă la Z. Funkenhau- 
ter (R.F.G.) cu 4—1 și Modalne 
(Franța) cu 5—4, iar celelalte în 
tururile preliminarii: Beca șl Gri
gorescu — tur 3, Dumitrescu — 
tur Z. După proba Individuală, 
speranțele se transferaseră la e- 
chlpă, o dată cu victoriile nete 
din grupă, in meciurile cu Fran
ța (9—3) șl Australia (9—0). A 
urmat meciul eu U.R.S.S., In care 
formația noastră a condus pri
mele două tururi, dar s-a ajuns 
la scorul de 6—8 etnd, pentru a 
se califica mal departe, cu șanse 
de podium, fetele noastre mai a- 
veau nevoie doar de două victo
rii (Indiferent de scor) din ulti
mele patru asalturi, ele avtnd un 
tușaveraj superior. Șl lată rezul
tatele acestora : Tufan — Gllklna 
4—5, Lazăr — Veliclko 4—5, Du
mitrescu — Grișlna 5—0, Beca — 
Vosclakina 4—5 1 Astfel, plerztnd 
cinei, din cele nouă asalturi, la 

văzind cu ochii și se contura 
drept invlncibiL Probabil că 
mi-am zis atunci că voi avea 
mai multe șanse la canotaj—

— Iar apoi ați devenit șl 
antrenor de canotaj.

— Să nu zlmblti. dar eu 
slnt antrenor de... box. La In
stitutul nostru de Educație 
Fizică nu există specializate 
canotaj,, deoarece este un sport 
fără o prea mare răspindire 
în Cuba. De antrenat, antre
nez insă canotorii, sporind să 
fiu unul din cei care pot 
contribui la creșterea valori
că a acestei discipline olim
pice la noi In tară. Fiindcă, 
să știți. talente avem cu du
iumul. Trebuie numai să ne 
formăm o metodologie coree- 
ounzătoare și în acest sens 
nu vă ascund că îmi notez 
tot ceea ce văd câ fac antre
norii dumneavoastră. Fiindcă, 
să știti am un mare res
pect pentru sportivii României, 
pentru performerii săi oentru 
canotalul românesc :are se 
Impune tot mai mult in arena 
internațională.

Sorir* S ATM ARI 

limită (4—5) — care dovedesc lip
să de orientare tactică șl slabă 
rezistență psihică In finaluri — 
ele au fost Întrecute cu 9—7 de 
sovietice, cele care au obținut, 
apoi, medaliile de argint. Au 
punctat : Dumitrescu — 3 victorii 
(1 pierdere), Tufan — 3 v (3 p), 
Lazăr șl Beca — cite 1 v (3 p), 
adică — așa cum ne-au precizat 
antrenorii Tudor Petruș șl Sorin 
Poenaru, prezențl la fața locului
— tocmai trăgătoarele de bază âu evoluat mult sub așteptări, fapt 
repercutat Imediat In meciul ur
mător cu Italia, pierdut la un 
scor net, 1—9. Slabă consolare In 
medul pentru locul 5: România
— R.P. Chineză 9—7.

S. PAVELESCU

PE SCURT • PE
CICLISM • Etapa a m-a a 

Turului Poloniei, desfășurată pe 
traseul Byallstok — Olsztyn (364 km) a fost ciștlgată de rutierul 
polonez Zbigniew Spruch. care 
conduce șl in clasamentul ge
neral Individual, urmat la 5 i, 
de compatriotul său Marek Bron.

INOT • In cadrul campiona
telor Suediei, de la Landskrona, 
Anders Holmertz a stabilit cea 
mal bună performanță mondială 
a sezonului in proba de 204 m

• FEDERAȚIA Internațională 
de Fotbal (F.I.F.A.) a decis ca 
ediția din 1991 a Campionatelor 
Mondiale de juniori să fie găz
duită de Nigeria, in timp ce În
trecerile similare, din același 
an. ale cadetilor să albă loc ta 
Ecuador. Pe de altă parte. 
F.I.F.A. a anunțat că a sancțio
nat cu suspendarea pe do! ani 
a echipelor de lunlorl sl olim
pică ale irakului, datorită faptu
lui că la Campionatele Mondia
le de juniori din luna februarie 
a acestui an. formația acestei 
țări a folosit jucători mal vlrst- 
nlcl declt cel admiși ta compe
tiție. După cum se știe, pentru 
o infracțiune similară, anul tre
cut FJ.F.A. a suspendat toate 
reprezentativele Mexicului de la 
competițiile organizate sub egida sa.
• BEZULTATB înregistrate tn 

etapa a doua a campionatului 
elvețian : F. C. Slon — Neuchâ
tel Kamax 2—4 : F. C. Aarau — 
Lausanne 2—6; Young Boys 
Berna — F. C. St. Gallen 1—1 I 
F. C. Lugano — Grasshoppers 
zarich 1—8; F. C. Lucerna — 
Bellinzona 3—2 : Servette Gene
va — Wettingen 4—8. tn clasa
ment conduc Neuchâtel Xamax 
sl Grasshoppers, cu cite 4 p.• LA SFÎBȘITUL săptămlnU 
viitoare, stadionul Wembley din 
Londra va găzdui un turneu In
ternational cu participarea for
mațiilor Dinamo Kiev. F. C. 
Porto. F. C. Arsenal sl F. C. Li
verpool.
• AZI încape noua ediție a 

campionatului vest-german. tn 
program figurează etteva meciuri 
atractive. La MOnehen se tnttl-

TURNEUL DE RUGBY 
DE LA MOSCOVA

MOSCOVA, 28 (Agerprcs) — 
Turneul de rugby de la Mos
cova a continuat cu meciul din
tre echipele de tineret ale 
U.RJS.S. și României. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 16—11 
(4—4) In favoarea jucătorilor 
sovietici. Punctele formației ro
mâne au fost realizate de Mci- 
țoo și Florescu, cite un eseu. 
Carp (lovitură de pedeapsă).

SCURT • PE SCURT
liber cu timpul de 1:48,15. Re
cordul mondial al probei apar
ține. eu 1:47,25, de anul trecut, 
australianului Duncan Armstrong.

VOLEI • în finala turneului 
Internațional feminin de la 
Kiev, reprezentativa R.P. Chi
neze a Întrecut cu scorul da 
3—2 selecționata U.R.SUS. La tra
diționala competiție au mal 
participat, anul acesta, echipele 
R.F. Germania, Japoniei, Cubei. 
R.D. Germane și Spaniei.

Decizii ale F.I.F.A. • 
Neuchâtel și Grasshop
pers, victorioase în cam
pionatul Elveției • Săp- 
tâmîna viitoare, un 
interesant turneu la 
Londra • Azi, start in 
„Bundesliga** • Trans
ferări de jucători

nesa ode două formații din Ba
varia. Bayern sl F. C. NOrnberg, 
la Leverkusen, Bayer va Intllnl 
pe câștigătoarea Sunereunel 
R-F.G„ Borussia Dortmund, iar 
la Ddsseldort. Fortuna (nou pro
movată) va primi replica ecM- 
pd Hamburger S.V.
• CtTEVA TRANSFERĂRI. Re

numitul jucător brazilian Bebeto 
(golgeterul ultimei ediții a Cu
pei Americil de Sud) Intentlo- 
neaxă să sa transfere de la e- 
china Flamengo la rivala el din 
Rio de Janeiro. Vasco da Gama. 
Argentinianul Dertycia de la 
Boca Juniors a semnat un con
tract. De trei ani cu Florentina. 
Ce! ma< bun tunător al AfrfeU 
din 1986, zamblanul Kalusha Bwa- 
lya, a trecut de la Cerele Bruges 
la PAV. Eindhoven. Să reamin
tim et. anul trecut tn turnetd 
final olimpie Bwalya a Înscris 
trai goluri ta nartlda dintre 
Zambia sl Ttatta t


