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După C.E. de tenis-jimiori

UN PAS REAL SPRE AFIRMARE
* Tinăra generație și-a confirmat valoarea • Locul 2 
în clasamentul general pe națiuni, într-o întrecere cu 
toate „forțele** tenisului european • Pentru strălucitele 
succese. Dinu Pescariu și Irina Spîrlea merita felicitări • 
Jocul liftat, complet - caracteristic și generației tinere

Oricum ai privi, oricum ai 
pune problema, un campionat 
european rămîne un campionat 
european, fie el de juniori. La 
tenis, acesta înseamnă prezența 
a cîte două jucătoare și doi ju
cători de fiecare națiune (iar la 
C.E. de la Praga au fost 27) șl 197 
de concurenți pe categorii de 
vîrstă. forțele „sportului alb" 
de pe continent fiind prezente 
cu formații complete. De a- 
ceea, să mal precizăm faptul 
Că ultima ediție a „europene
lor" de tenis a fost una pu
ternică ar fi poate de prisos. 
Totuși, o facem. întnicît ea a 
fost si una reprezentativă pen
tru tenisul românesc, sportivii 
noștri constituindb-se în reve
lația întrecerilor prin cele două 
medalii cucerite (aur — DINU 
PESCARIU și argint — Irina 
Spîrlea), primele din istoria 
participărilor noastre, ca si 
prin cele două locuri 4 — An
drei Pavel, la simplu și la 
dublu (împreună cu Pescariu). 
Tenisul practicat la Praga de 
jucători din țări în care acest 
sport este dezvoltat — Ceho
slovacia. Suedia, R.F. Germa
nia. U.R.S.S.. Franța. Spania

și Bulgaria (fete) — adevărate 
„forte" în lumea mondială a 
acestei discipline, a fost unul 
complet, fhiar dacă predomi
nant din spatele terenului, lit- 
tat pe ambele părți, cu mingi 
lungi, in forță, și la juniorii 
mici (Pescariu și Pavel au 
dominat tabloul al doilea, fiind 
Ia un pas de a... reuși o fi
nală românească și cărora li 
s-au adăugat cehoslovacul Tho
mas Lukacs, sovieticul Serghei 
Popspelov sau polonezul An
drei Skrzypczak). dar și la ju
nioarele mari (așa s-au des
prins italianca Natalia Bau- 
done și Irina Spîrlea. ambele 
finaliste), un ritm sufocant de 
mișcare In teren (finlandezul 
A. Rahunen. învingător la 18 
ani sau vest-germanca Anke 
Huber, dștigătoare la 16). Toți 
cei care au urcat in faze su
perioare Ia Praga au știut 
să-și folosească atuurile jocului 
lor. iar cei mai completi in 
ioc au triumfat pînă la urmă.

In privința reprezentanților 
tării noastre, vom spune că e- 
volutiile lor au fost bune si 
foarte bune, ridicîndu-se Ia 
cerințele actuale ale tenisu-

mondial. Să nu uităm, ei 
doar 15 ani și s-au ..bătut" 
cel de 16. Tenismanii noș- 
au demonstrat acest lucru 
doar prin medaliile cuce-

lui 
au 
cu 
tri 
nu___
rite, ci și prin cele 131,5 puncte 
acumulate (dintre care 109 doar 
la juniori mici), care au clasat 
România pe un onorant și me
ritat loc 2 in ierarhia continen
tală, după sportivii tării gazdă 
(228 p) și înaintea Suediei (125 
p), U.R.S.S. (106 p) si R. F. 
Germania (104 p).

Dinu Pescariu. Irina Spîrlea 
șl Andrei Pavel s-au impus 
dar, rezultatele vorbind sin
gure. Băieții au reușit datorită 
unei game variate de lovituri, 
unor procedee tehnice 
nlco-tactice care le-au 
subtilități în momente 
tante ale meciurilor, 
mobilizări exemplare . 
parcursul celor opt zile ale în-

si teh- 
permis 
impor
ți unei 
pe tot

Doino STANESCU
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tn acțiune, Daniela
Moroșan
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PROMISIUNI

Succesul înregistrat de 
prezentativa de senioare a 
României Ia ediția a 27-a a 
«Cupei Mării Negre" la baschet 
este meritoriu și el dovedește 
că jucătoarele componente ale 
lotului pot evolua bine chiar și 
după o perioadă mai scurtă de 
pregătire comună, cum a fost 
cea dinaintea amintitei compe
tiții desfășurate în Sala Spor
turilor din Constanta. Chiar 
dacă nivelul partenerelor de 
întrecere nu s-a ridicat la o 
cotă prea Înaltă, selecționata 
de senioare a tării noastre a 
avut posibilitatea să demon
streze o disciplină tactică re
marcabilă și, uneori, un ritm 
de joc rapid, așa cum se cere, 
de altfel, întotdeauna.

Alături de baschetbaliste 
consacrate (Mălina Marinache. 
Romei» Cristea, Paula Misăilă, 
Camelia Hinda, Cornelia Stol-

chită. Melania Marina, Roxa
na Ștefan și Gabriela Kiss), 
jucătoare care pînă mai de
unăzi erau junioare (Aurora 
Dragoș, Gabriela Balogh, Ni- 
coleta Menyhart și Angela 
Szenes) au arătat perspective 
certe de a deveni componente 
de bază ale lotului. Ne referim 
In special la Menyhart și Sze
nes, cel mai recent promovate 
în lot, prima avînd reale con
tribuții in lupta sub panouri, 
iar cealaltă fiind capabilă să 
contribuie la rezolvarea pro
blemei conducătoarei de joc a 
echipei. Pe acest post, la tur
neul de la Constanța numai 
Paula Misăilă a evoluat cores
punzător, Cornelia Stoichiță 
reușind doar să ..tină" jocul șl

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

Mîine, start In „Cupa Dinamo“ la fotbal

ECHIPELE OASPETE SOSESC ASTĂZI LA BUCUREȘTI
0 competiție estivala așteptata cu marc interes

„TROFEUL SEMENICULUI" LA GIMNASTICĂ
• Timp de trei zile, in sala polivalentă din Reșița, loturile olim
pice ale României susțin un important examen competițional

Să recunoaștem un adevăr 
bina cunoscut iubitorilor spor
tului; orice întilnirz cu gim- 
naștii de frunte ai tării repre
zintă un pruej de reală satis
facție sportivă. Și « firesc să 
fie așa de vreme ce școala ro
mânească cte gimnastică -at 
in ultima im multipla lam
pioane mondiala ciimpice și 
europene. Si. să fim sinceri, 
întîlnirile cu gimnaștii sint plă
ci, i? și pentru taptui e.. sînt. 
rare. Iar pentru a argumenta 
acest din urmă aspect, să «pu
nem că de la finele lunii aor>- 
lie. cind in sala Victoria din 
Ploiești s-au desfășurat Cam
pionatele Internaționale ale 
României, gimnastele și gim
naștii din loturile reprezentati
ve ale tării noastre n-au mai 
evoluat în fata propriilor su
porteri.

Municipiul Reșița, ca de atî- 
tea ori în alte rînduri. rupe Și 
de data aceasta lunga pauză 

competițională printr-o specta
culoasă reunire a loturilor o- 
limpioe ale României. Atît fe
tele, cit și băieții vor ti pre
zent! timp de trei zile — de 
joi pînă simbătă — în fața pu
blicului reșițean, în cadrul unei 
competiții care. iată, capătă șl 
o frumoasă tradiție: este vor
ba de «Trofeul Semenicului". 
aflat la cea de-a treia ediție.

Concursul de la Reșița, pro
gramat în sala polivalenta din 
centrul municipiului, se con
stituie intr-o utilă și bineveni
tă verificare a potențialului 
atins de cele mai bune gim
naste și cei mai buni gimnaști 
ai țării în preajma Campiona
telor Mondiale din această 
toamnă, ce urmează a se des
fășura In a doua parte a lu
nii octombrie, la Stuttgart. Se 
va concura cu exerciții impu
se și liber alese și, în premie
ră în tara noastră, în cadrul 
unor așa-zise finale pe perechi.

• Antrenori ți conducători ai formațiilor participante despre im
portanța turneului • Numeroase trofee vor fi acordate clubu
rilor ți jucătorilor de către organizatori • Mircea Lucescu, Eddy 

Wauters ți Gaetano Salvemini, in așteptarea startului

Mîine începe turneul inter
național de fotbal dotat cu 
„Cupa Dinamo". Organizato
rii interesantei competiții, pro
gramată mîine și vineri, pun 
la punct ultimele amănunte 
spre a asigura o desfășurare 
fără cusur întrecerii. Apropo 
de organizare, să vă infor
măm că meciurile se desfă
șoară sistem eliminatoriu. 
Dacă, după 90 de minute, sco
rul este egal, se va recurge 
la executarea loviturilor de la 
11 m., pentru departajarea ce
lor două echipe.

Formațiile oaspete și-au a- 
nunțat sosirea pentru această 
seară. în cursul dimineții de 
mîine, ele vor efectua ușoare 
antrenamente de acomodare. 
„Sperăm — ne-a spus Mircea 
Lucescu — ca acest turneu, la 
care sînt prezente echipe cu 
prestigioase „cărți de vizită", 
să ofere spectacole fotbalisti
ce de calitate, să reprezinte o 
avanpremieră a stagiunii com- 
petiționale. Echipa Dinamo își 
propune să realizeze, în com
pania unor adversari de va

Prin cîteva mari ștranduri ale Capitalei 
0 PERMANENTA CHEMARE ÎN PLINA VARĂ

loare, întîlniri de ridicată ca
litate".

Fiind la capitolul declara- 
ții-antrenori, să înregistrăm și 
opinia conducătorului tehnic 
al clubului A.S. Bari, Gaetano 
Salvemini, comunicată telefonic: 
„Turneul organizat de clubul 
Dinamo București este bine
venit pentru noi. Va fi prima 
și, sperăm, cea mai elocventă 
verificare a lotului nostru. în 
care s-au produs o serie de 
schimbări în dorința de a ali
nia un „11- superior ea forță 
celui care a obținut promova
rea in prima divizie" Antre
norul Salvemlni se referă la 
brazilienii C. Gerson (Palme- 
iras) și Joao Paulo (Guarani), 
ți la argentinianul Lorenzo 
(Argentino Juniors). Alături 
de o serie de jucători de va
loare, precum Monelli, inter
naționalul Di Gennaro (de 
care am amintit), Lupo. Ar- 
moniso etc.

Din lotul lui Anvers trebuie 
să-l cităm în primul rînd pe 
Van der Linden, internațional 
belgian. Van Rooy, compo-

• Ce pot face nițte organiza
tori inspirați pentru studenți, 
pentru alți tineri • Necesita
tea unor dotări pentru sport, 
pe măsura spațiului de care se 
dispune • Cel mai tinăr' (ți 
la propriu) țtrand bucurețtean 

are ineditul său

Multe drumuri ale bucurește- 
nilor duc. în această perioadă, 
către ochiurile de apă si ola- 
iele din Capitală sau din 
preajma marelui oraș. Nimic 
mai firesc : ne aflăm, doar. în 
plină vară, sezon în care ștran
durile reprezintă. în timoui 
liber, o permanentă chemare. 
Apă. aer, soare, sansa de re- 
creere, de mișcare în cadru 
natural — iată destule ..argu
mente" pentru oricine, indife
rent de vîrstă. de a petrece

Gec "APîCHl 
Mugur POPOVÎCI 

(Continuare in pag 5-3)

nent al lotului reprezentativ 
olandez, fotbalistul iugoslav 
Svilar. Președintele clubului, 
Eddy Wauters, afirma că evo
luția lui Anvers la București 
într-un turneu prestigios, re
prezintă un moment important 
pentru acest club și speră ca 
această prezentă să constituie 
o reușită.

Un lot redutabil, cu multe 
nume cunoscute, deplasează și 
Standard Liege. Despre onul 
dintre componenții de bază ai

(Continuare tn oao 5-3)

Incepind de azi, la Brașov

CAMPIONATUL NAȚIONAL 

DE TENIS PE ECHIPE

AL SENIORILOR
La arena Dinamo din Brașov 

se va disputa, incepind de azi, 
prima etapă a Campionatului 
National de tenis pe echipe al 
seniorilor (grupa valorică 
1—6). La competiție iau oarte 
(în ordinea clasamentului de 
anul trecut) Steaua București 
— deținătoarea titlului. Dina
mo București, C.C.I.A.G. Bucu
rești, Dinamo Brașov. Progre
sul București si nou promova
ta Electrica Timișoara

Derbyul întrecerii. Steaua — 
Dinamo București, va avea loc 
duminică, tn ultima zi a com
petiției.

Următoarea etapă, a II-a, 
cînd se va decerna și titlul, 
este programată pentru perioa
da 9—13 octombrie. în Capitală.

C.F.R. CRAIOVA — 
MUREȘUL TG MUREȘ 

ÎN DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ
Campionatul Diviziei A la 

handbal feminin Programează 
azi. la ora 17, in dedans (cele
lalte meciuri vor avea loc du
minică 6 august), partida iin- 
tre C.F.R. Craiova (nou pro
movată în primul eșalon) si 
Mureșul Tg. Mureș.



IN „CUPA ROMÂNIEI11
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SÎNT CUNOSCUTE PARTICIPANTELE 

LA TURNEUL FINAL DE POLO
La București și Cluj-Napo- 

ca au avut loc turneele zonale 
ele „Cupei României" la polo, 
competiție care se desfășoară 
sub genericul Dacladei. La 
finele lor, echipele Dinamo, 
Steaua, Rapid — din București, 
Crișul Oradea, Voința Cluj- 
Napoca și Industria Linii Ti
mișoara s-au calificat pentru 
turneul final, care va avea loo 
în Capitală, intre 31 august și 
3 septembrie.

Iată unele amănunte de la 
recentele turnee, cu mențiu
nea că la dispute nu au parti
cipat componenții naționalei. 
Zona Sud. Campionii au ob
ținut procentajul maxim : Di
namo 10 p (56—23), Steaua 7 p 
(44—26), Rapid 7 p (51—48), 
Energia 3 p. Constructorul 
Feroviar 2 p, Sportul Studen
țesc 1 p. Câștigătoarea turneu
lui a dispus cu 6—2 de Steaua 
— golurile find marcate de E. 
lonescu 2, Ș. Popescu, Cr. 
Dan, Răducanu, B. Ștefănescu, 
respectiv Fruth și Nuțu —, cu 
14—6 de Constructorul Fero
viar, cu 13— 4 de Energia, cu 
12—8 de Rapid, cu 11—3 de 
Sportul Studențesc. Celelalte 
rezultate — Steaua: 8—8 cu 
Rapid, 16—6 cu Constructorul 
Feroviar, 5—4 cu Sportul Stu
dențesc. 13—2 cu Energia; Ra
pid : 11—9 cu Sportul Studen
țesc, 14—12 cu Energia, 10—7 
cu Constructorul Feroviar ; E- 
nergia : 9—7 cu Constructorul 
Feroviar, 8—8 cu Sportul Stu
dențesc ; Constructorul Fe-

roviar : 9—7 cu Sportul Stu
dențesc. (Gh. N1STOR, 
coresp).

Zona Nord. Orădenii de la 
Crișul au acumulat 8 puncte 
din tot atîtea posibile, în ur
ma victoriilor la Voința Cluj-
Napoca cu 8—7, I.b. Timișoara 
cu 10—4, Progresul Oradea cu 
8—5 și Vagonul Arad cu 6—2. 
Cel mai disputat meci a fost 
in compania clujenilor, scorul 
fiind egal, 6—6, cu cîteva mi
nute înaintea finalului, cînd 
aceștia au ratat trei ocazii bu
ne, iar Crișul a jucat măi si
gur. în celelalte întîlniri: 
Voința (6 p) : 14—7 cu Vago
nul, 9—3 cu I.L.T., 12—10 cu 
Progresul ; I.L.T. (4 p): 5—4 
cu Progresul, 9—5 cu Vago
nul ; Progresul (2 p) : 12—9 cu 
Vagonul. (M. RADU, coresp.).

CONCURS POPULAR 
DE ÎNOT FOND

Ca de fiecare dată in ultimii 
ani, la Buftea va avea loc în 
această lună un concurs popu
lar de înot fond, pe distanțe 
între 500 și 5 000 metri, deschis 
tuturor categoriilor de spor
tivi, avansați sau începători. 
Organizată de Consiliul Oră
șenesc al Sindicatelor Buftea 
pe lacul cu același nume, 
competiția face parte din bo
gata suită a acțiunilor dedica
te marii sărbători de la 23 Au
gust. Inițiatorii scontează pe 
o participare-record la aceas
tă a cincea ediție a concursu
lui, care se dispută în ziua de 
24 august.

TINERII ÎNOTĂTORI 
CÎȘTIGĂTORII

La Baia Mane a avat loc 
ediția ’89 a Concursului Repu
blican de poliatlon, competiție 
rezervată înotătorilor de 9—11 
ani. la care au luat parte 430 
de foarte tineri sportivi, din 24 
de secții, cele mai numeroase 
prezențe înregistrîndu-le reși- 
țenii — 41 si ploieștenli —35. 
După cum sublinia V. Boboc, 
arbitrul general a! Întrecerii, 
„a fost vizibilă o selecție mai 
bună ca în anii trecuțl. remar- 
cîndu-se o scrie de tineri de 
reală perspectivă, acest con
curs (cel mai vechi pentru co
pii, cu regulament neschimbat) 
supunindu-i pe participant! 
unei verificări complete, dată 
fiind obligativitatea prezenței 
în toate probele rezervate 
vîrstei respective. Ceea ce este 
foarte bine la acest n’vel".

îl prezentăm, in continuare, 
pe fruntași, cu mențiunea că 
centralizarea mulțimii rezulta
telor a fost ușurată grație spri
jinului Centrului Teritorial de 
Calcul Electronic din Baia Ma
re. La categoria 0 ani, t-au 
clasat pe primele locuri Dragoș 
Coman (Dinamo București ;an- 
trenoare Magda Cr.siescu) 383

SI-AU DESEMNAT
LA POLIATLON

CONCURSUL REPUBLICAN I 
PE ECHIPE (gr.

CĂLĂREȚII DE LA DINAMO
AU CÎSTIGAT LA OBSTACOLE

La Piatia Neamț s-a desfă
șurat, la finele săpiăminii tre
cute, „Cupa României" la pro
bele de obstacole, competiție 
la care au fost prezenți cei 
mai buni călăreți de la clubu
rile bucureștene Dinamo și 
Steaua, precum și de la C.S.M. 
Sibiu. A.S.A. Bihorul Oradea și 
altele. Un public numeros a 
urmărit, timp de trei zile, dis
pute de ridicat nivel tehnic și 
spectacular, încheiate, de re
gulă. cu victorii ale favoriților. 
lată primii clasați ’n cele pa
tru probe incluse în programul 
„Cupei României": cat. ușoară: 
1. Zoltan Antal (A.S.A."Bihorul 
Oradea), cu calul Pariu: 2.
Claudiu Gheorghe (Dinamo), cu 
calul Șicana; 3. Mihai Hutan 
(A.S. Jegălia) cu calul Sică J

La Golănești, la

proba „alegeți punctele": 1. 
Claudiu Gheorghe, cu Șicana ;
2. Ionel Bucur (Dir.amo), cu 
Lăstun ; 3. Radu Ilioi (oteaua). 
cu Sfioasa ; cat. forță : 1. R. 
Ilioi, cu Borneo, 1,95 m ; 2. 
Ionel Bucur, cu Lăstun, 1,90 m,
3. I. Bucur, cu Fior, 1,85 m; 
echipe : 1. Steaua (Ștefan Stoi
ca, Florin Stoica, Mircea Nea- 
gu și Radu Ilioi), 2. Dinamo, 3. 
A.S. Voința Tg. Neamț.

Prin adiționarea punctelor 
obținute în fiecare probă, a- 
cordate pentru locurile frun
tașe. primul Ioc în „Cupa 
României" a fost ocupat de 
Clubul Sportiv Dinamo Bucu
rești cu 712 p, urmat de Clu
bul SDOrtiv aț Armatei Steaua 
cu 581 p. și 3. A.S.A. Bihorul 
Oradea 321 p.

tir cu arcul

DOI ÎNVINGĂTORI merituoși la juniori
Ediția din acest an a „Cupei 

României" la tir cu arcul, des
fășurată timp de patru zile la 
Gălănești (Suceava), a avut în 
Cezar Alexandrescu (C.S.M. 
Iași) și Magda Moroșan (C.S.Ș. 
Rădăuți) doi lideri incontesta
bili ai generației lor, ambii 
demonstrîndu-și cu prisosință 
valoarea și cîștigînd detașat 
întrecerea cu cei mai buni 33 
juniori A (15 la m, și 10 la 
f.) prezenți la competiție. A 
fost un succes meritat, chiar 
dacă cei ce s-au aflat în a- 
propierea lor pe tabela cu re
zultate nu au putut ține pasul 
preciziei, astfel că diferențele 
au crescut de Ia tragere la tra
gere, ajungînd în final la + 182 
pentru ieșean și la + 149 pen
tru rădăuțeancă.

Așadar, „istoria" victoriilor 
lor este scurtă. Alexandrescu a 
pornit cu +30 p după 90 m, a 
„urcat" la +57 p (după 70 m), 
+94 (50 m) și +106 (30 m) 
față de sportivul situat în ur
ma sa, Janko Andras (I.M.P. 
Sf. Gheorghe). în tragerile 
pentru FITA a doua „istoria" 
s-a repetat după fiecare serie, 
numai că acum, pe poziția 
6ecundă a trecut Rocco Furdui 
(Minerul Aninoasa), care l-a 
ajuns, l-a egalat și apoi l-a în
trecut pe Andraș. Deci, ieșea
nul a punctat cu 124 p (după 
90 m) mai mult decît cei de 
mai sus și +138 (70 m). +158 
p (50 m). +182 p față de Fur
dui, care a obținut locul doi. Și 
cum lipsa de experiență nu se 
poate să nu-și spună cuvîntul, 
Andraș (practică tirul cu arcul 
de 2 ani) a pierdut și poziția a 
treia, ocupată încă înaintea 
tragerilor pe distanțe scurte de 
Daniel Bogdan (Minerul).

Aproape identic au stat lu
crurile și la junioare, Magda 
Moroșan luînd conducerea 
.plutonului" in FITA întîi,

după seriile de la 60 m (la 70 
a fost a doua), și mărindu-și 
treptat avantajul (+75 p la ju
mătatea întrecerii, .+107 p la 
treisferturi) care a ajuns în fi
nal la +149 față de „proaspăta" 
arcașă Daniela Bercea (Mobi
la Satu Mare). Cu un stagiu 
de pregătire de nici un an, a- 
ceastă arcașă tinără a reușit 
să reziste cu bine în FITA a 
doua asaltului experimentate
lor Maria Iurescu (C.S.Ș. Ră
dăuți) și Marilena Lungu (Mi
nerul), astfel că a încheiat al 
doilea ei mare concurs pe pozi
ția secundă. Este adevărat, cu 
numai 5 p mai mult decît ră- 
dâuțeanca, sosită a treia, și 
cu 8 p peste reprezentanta mi
nerilor, clasată a patra.

în competiția pe echipe este 
de remarcat succesul de necon
testat al juniorilor de la Mi
nerul Aninoasa (Bogdan, Fur
dui, Ignat), care au .devansat 
cu ușurință pe colegii lor de 
club (Puncs, Cioantă, Raicu) și 
al junioarelor de la C.S.Ș. Ră
dăuți care au avut cele mai 
puternice adversare, tot de la 
Minerul Aninoasa.

CLASAMENT, juniori A, indi
vidual : 1. C. Alexandrescu 2300 p 
(11464-1154), 2. R. Furdui 2118 p
(1027+1091), 3. D. Bogdan 2069 p
(1004 1-1065). 4. J. Andraș 2032 p
(1038-1-094). 5. Zoltan Poți (Voin
ța Satu Mare) 1919 p (929+990), 
6. Florin Ignat (Minerul) 1881 p
(806 4-935); echipe : 1. Minerul
Aninoasa I 6068 p, 2. Minerul II 
4409 n 3. Voința Tg. Mures 3168 
p ; junioare A, individual : 1.
Magda Moroșan 2301 p (1178+1123), 
2. Daniela Bercea 2152 p( 1103+ 
1055), 3. Marla Iurescu 2147 p
(1034 4-10631. 4. Marilena Lungu 
2144 p (10614-1083), 5. Maria Jega 
(Minerul) 2132 p (1066+1066), 6.
Csilla Balogh (Mobila Satu Ma
re) 2031 p (10314-1000); echipe : 1. 
C.S.Ș. Rădăuți ' (Moroșan, Iures
cu, Puha) 6292 p, 2., Minerul 6008 
p, 3. I.M.P. Sf. Gheorghe 4999 p.

loan NOVAC

ÎNTRECERI ALE TRĂGĂTORILOR (j)
Comisia municipală de tir, în 

colaborare cu unele cluburi 
bucureștene (Dinamo, Olimpia, 
C.S.Ș. 1), a organizat la Poligo
nul Dinamo un concurs desti
nat juniorilor A și B (17—20, 
respectiv 14—10 ani). dedicat 
sărbătoririi a 45 de ani de la 
Revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă de la 23 August 
1944. Scopul acestui triunghiu
lar a fost verificarea stadiului 
pregătirilor pentru Campiona
tele Naționale, care vor avea 
loc între 27 august și 2 septem
brie. Preocuparea și pasiunea 
antrenorilor au făcut ca acest 
concurs să constituie o deplină 
reușită. Am notat numele uno
ra dintre cîștigătorii remarcați; 
Daniel Dordea (Dinamo) la 
3X20 pușcă, cu 571 puncte Va
lentin Petrescu (Olimpia) 590 
puncte la pușcă standard 60 f.c. 
(ambii juniori A), Marin 
Ghiondca (C.S.Ș. 1) 555 puncte 
la pistol viteză și Isabela Mi- 
rea (C.S.Ș. 1) 527 puncte la 
pistol sport, la juniori B. în 
cadrul probelor de aer compri
mat, o evoluție bună au avut 
Luciana Soroș (C.S.Ș. 1), cîști- 
gătoare cu 370 puncte la pistol- 
junioare B, la pușcă învingă
toarele numindu-se Cristina 
Florea (Olimpia) 385 puncte la 
junioare A și Maria Biriianu 
(Dinamo) cu 383 puncte, la ju
nioare B.

Alexandru RUSU-coresp.

p, Radu Miclăuș (C.S.Ș. Sibiu) 
376 p, Cosmin Gora (S.C. Ba
cău) 343 p — la băieți, Monica 
Griga (C.S.Ș. Aradj antrenor :
M. Artucov) 316 p, Claudia 
Otvos (C.S.Ș. Tîrgu Mureș) 307 
p. Iulia Oprea (C.S.M.S, Pitești) 
300 p. între înotătorii 
ani, s-au evidențiat 
Solyom (C.S.M.Ș. Baia 
antrenor : F. Iacob) 429 
tian Nodiș (Baia Mare) 415 p, 
Cristian Ionașcu (Lie. 37 Buc.) 
412 p, respectiv Loredana Zisu 
(C.S.Ș. Galați ; antrenori. în 
centrul de la Pitești: Glcâ și 
P. Deac), 360 p, Lorena Diaco- 
nescu (C.S.Ș. 1 Buc.) 325 p, 
Larisa Lăcustă (Pitești) 323 p. 
Cele mai bune rezultate ale 
categoriei 11 ani le-au obținut 
George Georgescu (Lie. 37 Buc.; 
antrenor s N. Tat) 367 p, Geor
ge David (C.S.Ș. Ploiești) 353 
p, loan Gherghel (Baia Mare) 
345 p, iar la fete — Mădălina 
Badea (Lie. 37 Buc.; antrenori
N. Aciobăniței) 349 p. Andreea 
Trufașu (C.S.Ș. 2 Buc.) 312 p, 
Diana Cîrstea (Pitești) 275 p.
Pe echipe, C.S.M.Ș. Baia Mare 

s-a impus la cat. 9 ani, cu un 
total de 2489 d, Iar Lie. 37 
Buc. la 10 și 11 ani. eu 2783 p, 
respectiv 2289 p. în clasamen
tul general: 1, Lie. 37 Bucu
rești 50 p, 2. C.S.Ș. Reșița 42 
p, 3. C.S.M.Ș. Baia Mire 36 p, 
4. C.S.Ș. Sibiu 31 p. 5. C.S.M.Ș. 
Pitești 26 p, 6. C.S.Ș. Ploiești 
22 p.

de 10
Tibor

Mare ; 
p, Cris-

TIMIȘOARA. Pe stadionul 
Politehnica au avut loc Între
cerile etapei a IÎI-a a grupei 
B din cadrul Concursului Re
publican de atletism pe echipe. 
Clasamentul etapei: L Sibiu 
663 p. 2. Bacău 599,5 p, 3. Pra
hova 484,4 p, 4. Brăila 443 p, 
5. Galați 406 p, 6. Bihor 398 p, 
7. Timiș 396 p, 8. Suceava 
384,5 p, 9. Caraș Severin 364 p, 
10. Dîmbovița 342,5 p, 11, Bra
șov 286 p, 12. Vaslui 275 p. 13. 
Vrancea 266 p, 14. Neamț 209 
p, 15. Maramureș 94 p.

Rezultatele, cu puține excep
ții. nu au depășit un onorabil 
prag de calitate, cele mai mul
te fiind foarte modeste și nu 
atestă, în nici un fel, vreo posi
bilitate de progres, în perspecti
vă, pentru autorii lor. Parcă și 
mai mult decît la formațiile 
participante la grupa A, se 
constată din plin improvizațiile 
cu cane au fost 
pele concurente 
multi concurent! 
Iul începătorilor . .
caz. al unor participanți la un 
Concurs Republican de o ase
menea amploare I

Iată rezultatele înregistrate : 
FEMEI: 109 m “ ’ “ ‘
(Gl.) 
(Bc.) 
25,25, 
25,35;
54,84, 
55,92; 
(Gl.) 
(Sv.) 2:03,85.1500 m: Iulia Beș-

alcătuite echi- 
la grupa B, 
fiind de nive- 
și, în nici un

Corina Tarău 
11,93. Teodora Paloșanu 
12,20 •; 200 ni : Paloșanu
Lăcrămioara Andrei (Br.) 
400 m: Iulia State (Vs.) 
Petruța Pricop (Vs.) 

800 m; Livia Pocovnicu 
2:03.43. Lenuța Avasiloaie

Campionatele de motocros

Prima etapă a Campionate
lor Republicane de motocros 
pe echipe a Început duminică 
pe traseul de la Zărnești — în 
organizarea (bună) a A.S. Tor
pedo din localitate — pe o 
vreme favorabilă și s-a înche
iat pe o ploaie torențială (cu 
averse de grindină), piloțil de 
la clasa 250 cmc find singurii 
afectați de condițiile meteoro
logice neașteptat de aspre. Din 
această cauză s-au produs 
foarte multe răsturnări în cla
samentul manșei decisive, 
printre alergătorii care au su
ferit de pe urma intemperiilor 
vremii aflîndu-se și . liderul 
cursei, localnicul Dorin Titi- 
lcncu. El s-a dezechilibrat și 
a căzut în ultimul tur, condu
cerea fiind preluată de stelis- 
tul Florin Pop (a căzut și a- 
cesta la jumătatea manșei), 
care, astfel, a mărit avantajul 
echipei sale în clasamentul eta
pei.

Ce s-a întîmplat Ia celelalte 
clase ? La 125 cmc — tineret, 
steliștii s-au detașat clar de 
principalii lor adversari, iar 
micii motocrosiști de la Poia
na Cîmpina au produs sur-

priza zilei, ocupînd primul loc 
la 50 cmc.

Iată rezultatele :
1. Poiana Cîmpina (M. Dincs- 
cu — 47 p, A. Dumitrache — 
42) 89 p, 2. Torpedo Zărnești 
81 p, X I.U.P.C. Băicoi 51 pi 
80 cmc — 1. Torpedo Zărnești 
(G. Ghercș — 50, Z. Ferenczi 
— 38) 88 p, 2. Electro Sf. 
Gheorghe 74 p, 3. Muscelul 
Cîmpulung-Muscel 53 p; 125
cmc — 1. Steaua (I. Bogdan — 
47, E. Dor — 25, M. Ventu
rini — 12) 84 p, 2. Electro Sf. 
Gheorghe 71 p, 3.
Mureș 67 p ; 250

50 cmc

liu (Bc.) 
4:13,59 ; 3( 
El. Murgoc: 
mg : Palo; 
Catargiu ( 
Felomela 7 
Mihaela C 
5 kg marș 
23:52,36.
24:54,93-, n. 
Caraș Sev 
Vaslui 3:4 
lungime: 
6,22 m, L 
5,93 m; in 
joreanu (C 
Ciurescu i 

' taie: Crisi
m, Nicolet 
12,37 m; < 
m. Simona 
suliță: Lo 
45,60 m. I 
m ; BARE 
Budur (Br 
nescu (Bl. 
dur 22,38.
400 m : I.
Crețu 50,61 
ianu (Tm.) 
(Gl.) 1:53.1 
ță 3:49,69. 
3:49,92 ; 1( 
(Br.) 30:14 
30:15,77 ; 1 
că (CS.) 
(Ph.) 45:0f 
Ștefan (Pi 
(Sb.) 15,47 
rilă (Gl.) 
3000 m ol 
St. Tipu (’ 
Prahova ■ 

4X400 m : 
3:22,99; Iu 
(Tm.) 7,26 
cu (Br.) 7 
Bran (B- ’ 
(Bh.) 15 
(Nț.) 2,0.. . 
m; greut; 
(Sv.) 17,82, 
m ; disc:
46.26 m,
45.26 m ; s 
70,02 m, S 
m; ciocan 
(Bh.) 65,44 
54,42 m.
------------«SOSI

„0"^
I.R.A. Tg. 

____ T _ . r ,   cmc — 1. 
Steaua (FI. Pop — 50, Al. Hi
es _ 40) 90 p, 2. Torpedo II 
80 p,_________ '_ “
39 p.

De la 
rale au ______ .
ții unei secții care ne obișnui
seră numai cu lucruri frumoa
se și anume Automecanica 
Moreni, datoriță — după cum 
am fost informați — lipsei de 
preocupare a conducerii aso
ciației sportive pentru asigu
rarea condițiilor de participare. 
Să sperăm că a fost doar un 
simplu accident...

LA

3. Steagul Roșu Brașov
startul etapei inaugu- 
absentat reprezentan-

A Vil-a 
internațion 
Brăila 
estrul 
p (din 
triotul 
Pe următo 
samentului 
coeficienții 
clasat G. 1 
kacs, M. 
nia), S. V 
— 7 p, Gl 
(ambii Ror

a f< 
sovi
11), 

său

RAID-ANCHETA PRIN CÎTEVA MARI ȘTRANDURI ALE I
(Urmare din pag. I)

ceasuri de destindere în amin
titele locuri. Cum se prezintă 
ștrandurile bucureștene în a- 
ceastă vară, ce oferă ele nu-

T1NEREȚE, SOARE Șl
Sigur că „a face plajă" se 

conjugă în fel și chip pretu
tindeni, iar Complexul cultu- 
ral-sportiv al studenților de 
pe malul Lacului Tei nu face 
excepție, zonele de nisip fiind 
întinse și atrăgătoare. Dar, de 
cum treci de poarta binecunos
cutului loc de întîlnire al ti
nerilor. ești pus pe dată în 
gardă : aici se face și sport, 
foarte mult sport, cit e ziua 
de mare. Nici că se poate alt
fel. cînd atîtea spatii, veghea
te de autentici gospodari. îm
bie la mișcare în felurite ipos
taze. îți place tenisul de cîmp 
sau de masă ? Preferi cumva 
baschetul, handbalul, popicele, 
alunecarea pe apă — prin for
țe proprii ori purtat în variate 
tipuri de ambarcațiuni 7 Sau 
poate optezi pentru ceasuri mai 
liniștite, petrecute în compania 
„sportului minții" ? Există po
sibilități și timp pentru toate! 
Și mai există, la „Tei", un 
competent grup de oameni ca
re gindesc din vreme un pro
gram variat, cu o multitudine 
de acțiuni și concursuri de tot 
felul — organizate cu precăde
re la sfîrșit de săptămînă. Să 
vorbim la concret...

Sporturile nautice sînt la 
mare preț, bărcile universale 
fiind, de bună seamă, cele mai 
solicitate. Se faoe însă și yach
ting. și caiac, stația de ampli
ficare întrerupînd tocmai firul

meroșilor vizitatori ? Sînt în
trebări de actualitate, la care 
am încercat să răspundem 
printr-un prim raid efectuat, 
zilele trecute. în trei asemenea 
oaze de sănătate.

MULT, MULT SPORT
unui șlagăr la modă pentru a 
anunța concursul de peste o 
oră. Un concurs ?, ne mirăm. 
Păi menținerea pe apă nu-i cel 
mai simplu lucru în caiac... 
„Amatori trec mai întîi prin 
cursuri de inițiere", răspunde, 
pe fază, instructorul sportiv 
de specialitate. Ion Spiță. De 
acum lămuriți, așteptăm între
cerile. Spre a nota, apoi, nu
mele celor mai rapizi și înde- 
mînatici: Victor Ionete, Nico- 
lae Trif, Marius Vladu, Miha
ela Sitaru, Ana Maria Șnitil, 
Gabriela Bucur, în timp ce la 
„universale", pe lingă amintita 
Ana Mana, s-au mai remarcat 
Andreea Păun, Carmen Voicu- 
lescu, Ionel Vasile, Ciprian 
Neagoc. Harry Woltz, Liviu 
Sandu, Ladislau Sacs, alții încă 

Se organizează, de asemenea, 
competiții la înot, la tenis de 
masă (14 mese alăturate, sub 
o „ciupercă" !), la... Au loc, 
însă și concursuri cu o anume 
doză de inedit — pentru ce] 
mai bun aruncător la coșul de 
baschet, spre pildă. La finele 
săptăminii trecute, acesta s-a 
numit Dan Dumitriu, econo
mist. el fiind urmat de mun
citorul Florin Stăncescu și stu
dentul Mireca Jalobă, din a- 
nul II „Mecanică". Un singur 
exemplu dintr-o paletă de 
acțiuni care se vrea mereu mai 
bogată, cum ne asigură alt in
structor. Sorin Comarnescu,

cum ne-am convins și noi, 
cum vă puteți convinge ori- 
cînd și dumneavoastră

„Serbările studențești Tei 
’89“. scrie, cu litere de-o 
șchioapă, la intrarea în Com

plexul tini 
deplină ac 
tru respec 
străvechiul 
sana in cc

CUM SE POATE ÎMPLINI NEVOIA
Situat într-o altă zonă a Ca

pitalei. zonă în continuă și be
nefică transformare. Ștrandul 
Dîmbovița se află în al treilea 
sezon de activitate, căutat fiind 
mai ales de locuitorii cartiere
lor din imediata vecinătate — 
Crîngași și Militari. îi atrag 
aici apa celor cinci bazine 
(care se schimbă din două în 
două zile), nisipul fin, posibi
litatea unei plimbări cu barca 
pe noua albie a rîului Bucu
reștilor. sala de jocuri electro
nice. mesele de ping-pong, 
vegetația abundentă, cursurile 
de inițiere la înot. Se mai 
poate face și ceva sport. în
tre două salturi în bazin, fără 
însă ca șansa de întrecere să 
fie deosebită. O micuță gim
nastă își încerca măiestria în
tr-o răsturnare înapoi, pe co
vorul improvizat, cîtiva tineri

jucau volt 
ce nu ins 
nevoie de 
unde se p< 
pe un spa 
nu aflăm 
amenajat, 
fi el ? Loc 
plin, ca c 
sediului s 
meroasele 
Lipsește d 
crearea un 
impunîndu 
cunoaște 
Elisabeta i 
tuti‘u’or... 
rînfif al ce 
siguranță, 
mai mare, 
amenajării 
nu ne înd 
ce ne ori

UN BAZIN PENTRU CEI MA

In familia ștrandurilor bucu
reștene. ultimul venit este cel 
din imediata apropiere a Pa
latului Pionierilor și Șoimilor 
Patriei : primii vizitatori i-au 
trecut pragul la 12 iulie. I l-am 
trecut și noi deunăzi, oprin- 
du-ne oe marginea ochiurilor 
de apă, în număr de șase, cu 
diferite adîncimi. Sigur, privi
rea se îndreaptă întîi spre ba
zinul de dimensiuni olimpice, 
dar surpriza o oferă acela nu
mit „al nou-născuților" 1 El

are formă 
tru de zei 
păși 50 cei 
Cu valoar 
cest bazin 
rea unei 
vătarea în 
chiar mai 
pași...

La „Pi 
plaja de i 
mese de i 
și altele, 
Petrache.
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tvasiloaie 
u 8:58,68, 
1,66 : 100 
Tudorița 
400 mg s 
.) 1:03,13, 

1:03,84 j 
puc (Vr.) 
!? (Vr.)
mi i 48,89, 
4X400 m: 

3:50,37;
1 (Bh.)
i (Bh.) 
cela Bu- 
Luminița 
1 ț greu- 
Sț.) 13,13 
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aru 50,40
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1b.) 44.12 
m : L. 

lonstanti- 
m: Bu

fa.) 22,68; 
m.) 48,62, 
L Curcu-
Mereuță 

: Mcreu- 
:e (Bc.) 

Zevedet 
ose (Vs.)
D. Firi-

Radu 
ng: FI.
1. Tudor 
□h. Chi- 
r 56,10; 
e 8:49,61, 
4X100 m: 

a 44,54 : 
18. Sibiu 

Szabb
stantines- . 
piu: M. I

Boroș I 
■ D. Ene 
(Sb.) 2,05 I 

Andrușcă | 
4ț.) 15,50 
li (Sb.) | 
lă (Sv.) I 
Tula (Ph.) * 1 
Bh.) 62,24 ,

pe locul 17, ei, suporterii, au 
vrut să demonstreze la meciu
rile cu Oergryte, Spartak Var
na și Wismut Aue că, într-a- 
devăr. Rapid a fost și rămîne 
echipa bucureșteană cu cei mai 
multi și cei mai înfocați admi
ratori. Și nici nu poate fi alt
fel. din moment ce timbrul de 
bas al galeriei celei mari e
acompaniat mereu de vocile 
cristaline ale copiilor de Ia 
„tribuna" lor; copii care vor 
crește, vor trece alături, la 
„a doua", în locul lor vor veni 
alți copii, în care va înmuguri 
aceeași pasiune și totul se va 
perpetua din generație în ge
nerație, cum e frumos și cum 
e și firesc.

Rapid a învins clar acasă, în 
10 jucători, pe suedezii de la 
Oergryte. a surclasat pe Spar
tak Varnâ, a îngenunchiat for
ța Și tenacitatea celor de la 
Wismut, dar n-a reușit, în 
campionat, pe terenul ei de 
lingă Pod, să cîștige în fața 
Farului și a „șepcilor roșii", 
astfel că, la încheierea turului, 
bilanțul era de —4; un bilanț 
mai mult decît împovărător, 
din moment ce programul re
turului îi aducea pe propriul 
gazon toate forțele cele mari 
ale campionatului : Steaua, 
Dinamo. Victoria, Craiova, 
„Cu —4 la “adevăr" și cu un 
astfel de program e foarte 
greu pentru noi, dar ce vă pot 
spune eu acum e că Rapid se 
va strădui să joace fotbal" — 
afirma antrenorul Ștefan 
Coidum după primul meci ofi
cial al sezonului 1989. cel de la 
Roșiori, din „Cupa României". 
Și toate aveau să-1 confirme, 
dar, în min. 86 ăl partidei cu 
Victoria. Barba a primit gol și 
întregul edificiu de iluzii al a- 
oestei vechi divizionare A s-a 
prăbușit ca un castel de cărți.

Ce a urmat, se știe. Rapid a 
cedat pe stadionul „23 August", 
fără drept de apel, în fața for
mațiilor Steaua și Dinamo, că
rora le-a marcat 4 goluri, dar 
de la care a primit 14!... Iar cu 
Universitatea Craiova, spre fi
nal, ca și cu vecina de cartier. 
Sportul Studențesc, Rapid a 
arătat că POATE mult mai 
mult, că poate juca un fotbal

menționate. mai conțin si cîsti- 
guri suplimentare din fondul 
special al sistemului. Astfel. în 
ultima perioadă au fost puse 
în circulație o serie de aseme
nea emisiuni, cuorinzînd pe 
lîngă cîstigurile traditionale. și. 
un mare număr de TELEVIZOA
RE COLOR. O asemenea emi
siune limitată specială — lansa
tă în acest sezon în vînzare — 
este si lozul vacanței, care 
se poate procura de la toate a- 
gențiile Si vînzătorii volanti din 
rețeaua noastră. Nn uitati. însă, 
că emisiunea fiind limitată, se 
poate epuiza în orice moment ! 
fi) Prin animația de ne peronul

Fazekaș I 
seal (CS.) I

HH I
open-ului
i de la a 
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BRĂILA, 1 august (prin te
lefon). Joc spectaculos în ul
tima partidă de verificare a 
lotului de tineret, dar numai 
5 000 de spectatori au luat loc 
în tribunele frumosului sta
dion din localitate. Cele două 
formații au furnizat o partidă 
cu multe faze de bun nivel, 
desfășurate în viteză spre cele 
două porți, cîștigată de lotul 
de tineret cu 2—1 (0—0). Mai 
aproape de deschiderea scoru
lui au fost mai întîi brăilenii. 
în min. 7, Darie, urcat în atac, 
l-a angajat prompt în careu pe 
Titirișcă, dar șutul acestuia a 
nimerit „transversala". Peri
oadele de dominare au fost, In 
continuare, aproape egale. în 
min. 23 am notat o acțiune 
periculoasă a lui Pîrvu, pornit 
de la centrul terenului, însă 
șutul său a fost imprecis. In 
replică, gazdele s-au aflat din 
nou pe punctul de a înscrie, în 
min. 32, cînd Marin, scăpat pe 
contraatac, l-a depășit și pe 
Prunca, dar, în ultima clipă, a 
fost faultat de Dănuț Muntea- 
nu și astfel a fost evitat golul. 
Apoi, a fost rîndul portarului 
Dinu să-și salveze echipa, la 
un atac purtat de Pîrvu.

Lotul de tineret a reușit să 
deschidă scorul în primul 
minut de după pauză : în urma 
unei faze „lucrate" dc Adrian 
Popcscu și Maicr, mijlocașul

ȘTIRI, MECIURI AMICALE

I

• ceahlăul piatra neamț
— STEAUA BUCUREȘTI X—2 
(0—1). Au marcat: Mironas (min. 
49 — din 11 m). respectiv Ne- 
grău (min. 12) și Balint (min. 
63 — din 11 m). Steaua : Stînga- 
ciu — Bunaeiu Bumbeseu. Mi- 
nea. Ungurcanu — Ivan. Mujnai. 
Balint. Butoi — Negoiță. Negrău. 
Au ma: jucat : Liliac. Voica și 
Pislaru. (C. Rusu — coresp.).
• I.C.I.M. BRAȘOV — F.C.M. 

BRAȘOV 4—4 (0—2). Au înscris: 
M. Gheorghc (min. 50 — din 11 
m). Pascu (min. 74 sl 82) Si 
Brasoveanu (min. 77) pentru 
I.C.I.M.. respectiv Caciureac (min. 
4. 26. 55 si 88). F.C.M. : Toderi- 
ciu — Ghergu. Naghl. Moldovan, 
Selimeși — Patru. Mandoea. Lun- 
gu. Barbu — Andrași I. Caciu
reac. Au mai fost folosiți : He- 
nika, Andrași n sl Csifo.
• NITRAMONIA FĂGĂRAȘ —

GLORIA BISTRIȚA 1—3 (1—11-
Autorii golurilor : Ghergu D 
(min. 36) pentru localnici, res
pectiv Soare (min. 22). Manea 
(min. 71) si Pirciu (min. 83).
• CARPATI BRAȘOV — DEL

TA DINAMO TULCEA 2—3 (1—1). 
Au marcat : Bittai (min. 10 Si 
52) pentru brașoveni. lordac.he 
(min. 15 si 62) si Paraschiv (mm. 
86) de la oaspeți.
• METROM BRAȘOV — SPOR

TUL ..30 DECEMBRIE" 3—2(2—0). 
Au înscris : M. Neagu (min. 22), 
Irimic (min. 35) si Cr. Sewz 
(min. 74). dc la învingători, res
pectiv Ene (min. 61) si Tănase 
(min. 72 - din 11 m). (C. Gruia
— coresp.).
• AURUL BRAD — DACIA 

MECANICA ORĂȘTIE 3—0 (2—0). 
Cele trei goluri ale învingători
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Pretutindeni deci șl la „Studențesc", tenisul de masă ocupa un 
un loc de frunte între două plonjoane in apa

■ Fotografii de Aurel D. NEAGU
>re folosul 
în orimul 

vein. cu 
imăr mult 
ar aștepta 

pe care, 
doresc. In 
stăm !

in diame- 
ără a de- 
adîncime. 
unicat, a- 
întîmpina- 
ne — în- 
tă cu, sau 
de primii

pe lîngă 
sînt citeva
(vor veni 

i Adrian 
Iul unită

ții), vestiare și celelalte anexe, 
există „salvatori" permanenți 
și se preconizează deschiderea, 
cit de curînd. a cursurilor de 
inițiere la înot. Pentru diver
tismentul celor mici (ei for
mează. firesc, majoritatea be
neficiarilor) se va amenaja un 
tobogan acvatic. Tot în stadiul 
de deziderat se găsește și am
plasarea unor spații pentru 
jocuri, aflate deocamdată doar 
în vecinătate, nu și în interio
rul bazei, aici unde — pe lîn
gă „a face plajă" — tinerii ar 
răspunde oricînd prezent și in
vitației la mișcare în cadru a- 
decvat. în cadru organizat. Un 
prim pas îl va constitui reali
zarea terenurilor de tenis, 
prevăzute a se da în folosință 
în sezonul următor, după ce 
peste iarnă plaja de nisip se 
va fi transformat intr-un pa
tinoar

CRISTESCU a trimis mingea in 
poarta brăilcnilor. Egalarea 
ar fi putut surveni în minutele 
49 și 64, dar Prunea s-a opus 
inspirat. Scorul va fi majorat 
în min. 81 de NASTASE, care 
a profitat dc o pasă neglijentă 
a fundașului 1. Popescu. în 
minutul următor, însă, brăile
nii au redus din handicap prin 
IVAN, caro l-a învins pe Pru
nea cu un șut în colțul lung. 
Pînă în final putea fi 3-—1 (min. 
85 — Maier), dar și 2—2 (min. 
89 — Brăteanu II).

Arbitrul Gh. Constantin (Hm. 
Vîlcea) a condus formațiile :

F.C.M. PROGRESUL: Dinu 
— Negoiță (min. 46 I. Popes
cu), Brăteanu II, V. DARIE, 
Minciu - TITIRIȘCĂ, Pascu, 
Rădulcscu (min. 46 M. Petra- 
che) — A. Marin (min. 67 Con
stantin), STAMATE, Săvescu 
(min. 46 IVAN)!

LOTUL DE TINERET: PRU
NEA — Ciocan, B. BUCUR, Co- 
tora, Dănuț Munteanu — Ad. 
Popescu, CRISTESCU (min. 
60 Fi. Mo troc), Pîrvu (min. 52 
V. Tănase) — G. Dumitru 
(min. 46 MAIER), Amărăzeanu 
(min. 60 Năstase), VLADOIU.

Stelian TRANDAF1RESCU

lor au fost marcate de Seliuc. 
Orbeanu si Mag. (Al. Jurcă — 
coreso.)
• PROGRESUL ODORHEI — 

COBVINUL HUNEDOARA 1—3 
(1—1). Au marcat : Cocan (min. 
18). lordache (min. 70) si Petcu 
min. 83 — din 11 m) pentru în
vingători, respectiv îre (min. 
20). Corvinul : Groza — Bardac, 
Cocan. Cliczan. Tîrnoveanu — 
Bulgara. Ileșan. Bănică. Has. — 
Gh. lordache. E. Marian. Au 
mai jucat : Stan. Petcu. Sidora. 
(A. Pialoga — coresp.)

O A.S.A. PROGRESUL TIMI
ȘOARA — JIUL petroșani 
1—1 (0—0). Au înscris : Rosen
blum (min. 48) pentru gazde, res
pectiv Henzel (min. 57, din , 11 
m.) Jiul : Dumitru — Negrilă, 
Sedecaru. Ghisan. Cristea — 
Mihăilă. Henzel. Moromete. Ba- 
ronu T. Lucian. Lasconi. (C. 
Cretu — coresp.)
• C.S.M. BORZEȘTI - PO

LITEHNICA IAȘI 1—0 (0—0).
Unicul gol al partidei a fost 
marcat de Ilanganu (min. 75).
• CjS.M. SUCEAVA — FO- 

RESTA FĂLTICENI 3—0 (3—0). 
Autorii golurilor : Picătureanu 
(min. 10). Golan (min 19) și 
Bălan (Hlin. 26). (I. Mindrescu — 
coresp.)

a ASTĂZI. DE IA ORA 17. 
sînt programate partidele tur 
ale barajului de promovare în 
Divizia C. Meciurile retur vor 
avea loc duminică. 6 august.
• STADIONUL AUTOBUZUL 

va găzdui astăzi, de la ora 17, 
partida amicală dintre echipele 
bucurestene Autobuzul si Pro
gresul.

ADMINISTRAȚIA de stat loto-pronosport informează
* Astăzi, miercuri. 2 august, 

va avea loc tragerea OBIȘ
NUITA PRONOEXPRES. în sa
la din str. Doamnei nr. 2. din 
București încep în d de la ora 
15,50. Aspecte de la operațiu
nile de tragere vor fi radiodifu
zate pe programul I. la ora 
16.15. Numerele extrase vor fi 
transmise si în reluare, la ora 
23,15 si mîine. joi. la ora 8,55. 
• LOZUL ÎN PLIC ÎS1 urmea
ză fireasca tradiție de a atri
bui importante cîstigurl in bani 
șl autoturisme, atît la seriile 
obișnuite (de 6 si 10 lei), cit Si 
la emisiunile limitate speciale, 
care, oe lîngă ctștigurlle sus

Divizionarele A
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiin

la „ora bilanțului"
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

CONSECINȚELE INEXISTENȚEI UNUI „UNSPREZECE" STABIL
Șl ALE UNOR COMPROMISURI DĂUNĂTOARE

Erau apreape 40 de grade, iar 
în tribune peste 15 000 de spec
tatori!... Deși campionatul se 
terminase si echipa se clasase 

17. RAPID 34 10 3 21 39-67 23
• Puncte realizate pe teren propriu : 19 (a pierdut cite 2 p 

la „U“ Cluj-Napoca. F.C. Farul, Victoria. Steaua, Dinamo șl 
Univ. Craiova cîte 1 p la Flacăra. F.C. Bihor șl Sp. Stu
dențesc) ; puncte obținute în deplasare : 4 (cîte 2 p la A.S.A. 
Tg. Mures și S.C. Bacău).

• Golgeterii echipei : Damaschin H 9 goluri ; Goanță 8 (1
din 11 m) ; Drăghici 5 ; Bacoș, Craiu — cîtg 2, Balaur I,
Augustin. lorgulescu II. Pomohaci, Rada — cîte 1.
• Jucători folosiți : 30 — Damaschin n 32 de meciuri ;

Goanfă 27 ; Drăghici 26 ; Rada, Vameșu — cîte 25 ; Toader,
Cîrstea — cîte 20 ; Bacoș 19 ; Barba, Ad. Matei — cîte 15 5 
Craiu 14 1 lorgulescu II 13 ; Marinescu 12 ; Balaur I. Estlnca, 
Mlnoiu — cîte 10 ; Al. Drăgan, Pomohaci — cîte 9 ; șt. Popa, 
Augustin — cîte 8 ; Vlad, A. Popescu — cîte 7 ; Constantl- 
novici 8:1. Tănase 4 ; Mustătea 2 ; M. Postolache. Sfetcu, 
P. Dumitru. Codreanu, FI. Nicolae — cîte 1.
• Media notelor echipei : 6.05.
• Media notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. Goantă 6,50 ; 2. Rada 0.20 ; 3. Drăghici 6,11.
• Cartonașe galbene : 36 (12 suspendări) — 18 jucători (cele 

mai multe : Rada 5).

• Cartonașe roșii : Augustin (în et. a IV-a).
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m : 4 transformate ; 

una ratată ; a fost sancționată cu 8 penalty-uri (5 transfor
mate. 3 ratate).

nu numai de Divizia A, ci din 
aoela care naște pasiunea fără 
de sfîrșit a celor ce înfruntă 
arșița sau gerul In tribunele 

stadionului, dar pe care nu de 
puține ori i-a dezamăgit.

Prestațiile de excepție ale 
giuleștenilor. după ce echipa 

Damaschin II (stingă), mai mereu în fata porții, disputindu-și 
balonul cu fundașii adverși Foto : Aurel D. NEAPU
s-a descătușat de emoții, dau 
însă temei întrebării: unde și 
cînd s-a greși*? Răspunsul 
poate fi desprins ușor din ci
frele și numele jucătorilor în
scrise în caseta din mijlocul 
acestui comentariu.

Rapid a pierdut disputa pen
tru primele 15 locuri deoarece 
NU A AVUT UN „UNSPREZE
CE" DE BAZA, o formație sta
bilă, condiția sine qua non a ob
ținerii unor rezultate de valoa
re. Au fost folosi», prea mulți 
jucători (30), unii dintre ei 
aduși din categorii inferioare, 
fără posibilități reale de prp- 
greș sub culorile „alb-vișinii“. 
Mai mult, clubul nu s-a dove
dit a fi ferm față de cei trans
ferați de Ia Divizia A, com
promisurile numite Augus
tin, Balaur sau Racoș (ple
cat, revenit și iar plecat 
în final) erodind o unitate su
fletească fără de care nu se 
poate rezista decît cu mari 
dificultăți in sfera marii per
formanțe.

Circumstanțe agravante le-au 
constituit și desele schimbări 
de antrenori. De altfel, stare?

Gării de Nord specifică sezonu
lui estival, cu cîteva zile In ur
mă se distingea larma sl ve
selia unui grup compact de 
excursioniști. care erau pe 
punctul de a se îmbarca într-un 
vagon special destinat unei 
excursii peste hotare clștigate 
la sistemele Loto-Pronosport. 
Abordîndu-i ne. cîtiva dintre 
beneficiarii fericHk- ai unul ast
fel de cistig. aceștia nu au ezi
tat să ne împărtășească si „se
cretul" succesului, care este 
unul singur : PARTICIPAREA 
constanta la diverse sisteme 
de .joc ! 

de provizorat Ia conducerea 
tehnică a dus și la ratarea 
startului în campionat, ca ur
mare a unei pregătiri necores
punzătoare in vara trecută, la 
care s-a adăugat randamentul 
scăzut al unor jucători (Da- 
maschin II. Marinescu. Tăna
se, Șt. Popa) sau fluctuația de 
formă a altora (Goanță, Cîrs
tea, Drăghici. Toader, Vame- 
Su). care, după un meci bun, 
păreau de nerecunoc-eut la ur
mătorul. tocmai cel de care se 
legau toate speranțele în ve 
derea redresării situației. Du
pă cum șl starea disciplinară 
a lăsat uneori dc dorit, semn 
că munca de educație la echi
pa giulcștcană necesită grab
nice îmbunătățiri.

In finalul sezonului. Rapid 
a venit la rampă cu două ele
mente care fac și mai regre
tabilă despărțirea de Divizia 
A: 1. evoluția promițătoare a 
unor jucători tineri, ca Mino- 
iu, Constantinovici, Vameșu ; 
2. un fotbal dc frumoasă ți
nută, spectaculos și aplaudat, 
etalat atît in meciurile din 
campionat (cu Univ. Craiova 
și Sportul Studențesc), cit și 
în cele din „Cupa Intertoto" 
(competiție în care s-a clasat 
pe un meritoriu loc II în gru
pă).

De aici, de la această bună 
evoluție, trebuie să se por
nească în pregătirea noului se
zon, fără să se uite vreun mo
ment că numai prin muncă 
asiduă, prin întărirea laturii

educative a procesului de instru- 
îre și prin dăruire exempla
ră față de culorile clubului, Ra
pid poate reveni în eșalonul 
fruntaș al fotbalului nostru.

Lourențiu DUMITRESCU

„CUPA DINAMO"
(Urmare' clin pag. i)

formației din Liege, Czernia- 
tynski, am amintit în ziarul 
nostru de ieri. Grupul inter
naționalilor îi mai cuprinde 
pe portarul Bodart, Lambri- 
chts. Luyckx, Vandcrmisscn, 
toți componenți ai lotului re
prezentativ belgian, apoi fun
dașul Kadanovici. din echipa 
Iugoslaviei, mijlocașul Hellers, 
din lotul reprezentativ al 
Luxemburgului, atacantul Li
man, din selecționata TunisieL

Vă reamintim programul ce
lor două zile ale competiției 
dotată cu „Cupa Dinamo", a- 
flată la prima sa ediție :

JOI : ora 15,45 — festivita
tea de deschidere: în conti
nuare. meciurile Standard 
Liege — A.S. Bari și Dinamo 
București — An-crs.

Ordinea de desfășurare a a- 
cestor două partide va fi sta
bilită prin tragere la sorți în 
cursul acestei seri.

VINERI: de la ora 16,. fina
la pentru locurile 3—4 și, în 
continuare, finala pentru locu
rile i_2. Ora 20,15: festivita
tea de premiere și închidere.

Organizatorii turneului voit 
acorda, în afara „Cupei Dina
mo", o serie de cupe pentru: 
formațiile participante; echi
pa cea mai disciplinată ; cel 
mai tehnic jucător al turneu
lui : golgeterului turneului| 
celui mar bun jucător al finalei: 
celui mai tînăr jucător, celui 
mai bun portar..
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C. M. DE POLO (juniori)
PARIS, 1 (Agerpres) Rezul

tate înregistrate în cadrul Cam
pionatului Mondial de polo pen
tru iuniori. ce se desfășoară 
în diferite orașe din Franța : 
Olanda — Franța 13—7: R. F. 
Germania — Cuba 11—5 : Iu
goslavia — Italia 8—8 ; Aus
tralia — Japonia 17—4; U.R.S.S. 
— Porto Rico 19—8.

la Za- 
repre- 
10 O.

• Turneul de polo de 
greb a fost cîșfîgat de 
zentativa Iugoslaviei — 
urmată de echipele Ungariei 
7 p, R.F. Germania 6 p. Gre
ciei 3 o. Franței și Canadei l p. 
în ultimul meci al competiției, 
selecționata Greciet a tntrecut 
cu scorul de 8—6 (0—1, 3—2. 
4—1. 1—2) formația Franței.

JOCURILE MONDIALE
LA DISCIPLINE

NEOLIMPICE
In

START IN ț.CUPA MONDIALĂ" LA SCHI!
BUENOS AIRES, 1 (Ager- 

pres). Sezonul internațional de 
schi se deschide ta 6 august ta 
Argentina (unde acum este 
iarnă), cu un concurs pentru „Cupa Mondială", ce va avea 
loc pe pîrtiile din stațiunea an
dina „Las Lenas". In apropiere 
de Mendoza. Vor participa

sportivi din Franța, Canada, 
Iugoslavia, U.R.S.S., S.U.A.,
Italia. Elveția. Austria. Spania 
etc. De ta startul probelor nu 
vor lipsi Vreni Schneider, Ma
ria Walliser, Michela Figini, 
Mateja Svet și alte stele de 
primă mărime ale schiului 
mondial.

MUNCHEN, 1 (Agerpres), 
orașul vest-german Karlsruhe 
s-au Încheiat Jocurile sportive 
mondiale (1a discipline neolim
pice). tată ciștigătorii ultime
lor tatreceri : ciclism artistic 
perechi: Carmen și tvone Car
valho (Portugalia). respectiv 
Andreas si Sacha Weil (R.F.G.). 
Turneul de ciclobsd a fost ctști- 
gat de echipa R.F. Germania, 
iar cel de korfbal a revenit se
lecționatei Olandei. La tir cu 
arcul de vinătoare De primele 
locuri s-au clasat Nadine Vis
conti (Franța) șl Wolfgang 
Sedmark (Austria). Alte rezul
tate: plasă elastică (perechi) s 
Andrea Holmes și Sachelle Hal
ford (Anglia); tumbling: Marie 
Robert (Franța) și Robert Beck 
(S.U.A.) ț bowerlifting : Serin 
Mate (Indonezia) m'nieolf : 
Gabriela Rahwhow (R.F.G.). 
tn turneul 
a terminat 
Portugaliei, 
șl Italia.

I*
I

SE STRINGE TOT MÂI MULT CERCUL!

C. E. DE TENIS
(Urmare din vag. I)

trecerii, ei lucînd, efectiv, ta 
fiecare zi. Proaspătul campion 
european Dinu Pescăria s-a 
desprins ta orimul rind dato
rită viziunii sate superioare 
asupra locului din teren, baza
tă. ce-i drept, ne un excelent 
simt al anticipației, dar si sus-
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I
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I
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I
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Continuăm cu prezenta
rea de aspecte din mult 
prea bogatul dosar al do
pajului:
• In precedentul nostru 

documentar aminteam de 
hotărirea I.A.A.F. de a a- 
nula titlurile și performan
țele atleților care au recu
noscut că s-au dopat. Este 
și cazul britanicului David 
Jenkins (campion european 
la 400 m — 45.43 la Roma) 
ta prezent Închis. pentru 
trafic de anabolizante. El 
recunoaște acum, de după 
gratii, că din 1975 șt pînă 
în 1980 s-a dopat: „Am fo
losit sleroizi șl astfel am 
greșit. Doar sîntem niște 
bieți oameni !„.“. Regrete 
tardive...
• O opinie autorizată, 

cea a recordmanului mon
dial ta 400 mg. americanul 
Edwin Moses: „După ruși
nosul scandal Ben Johnson, 
in chestiunea dopingului 
s-au purtat pînă acum prea 
multe discuții fără să se ti 
înregistrat un progres nota
bil. Acest flagel al dopaju
lui nu va putea fi eradicat 
atita timp cit nu ne scoa
tem capetele din nisip, iar 
sanețiunile dictate împotri
va celor vinovați vor con
tinua să fie la fel de Mla
de!". Fără comentarii.
• In Franța există, 

acum, o lege împotriva 
pajului care prevede 
șurile ce se cer luate

dată pe timp de doi am. 
Federația Franceză de Atle
tism și-a propus ca. in a- 
cest sezon. în afara exame
nelor obișnuite la competi
ții să efectueze cîteva zeci 
și... inopinate controale la 
antrenamente.
• Va trebui ca in cel

mai scurt timp toate fede
rațiile internaționale să-și 
pună de acord lista de sub
stanțe interzise cu cea ela
borată de Comitetul Inter
național Olimpic. Altfel se 
pot produce „discuții". ca 
anul trecut în Turul Fran
ței. Liderul 
spaniolul 
exemplu. __________
a folosit „probemlcid" aflat 
pe lista substanțelor In
terzise de C.I.O.. dar nu si 
de U.C.I. (Uniunea Interna
țională de Ciclism)!!

* Federația Internaționa
lă de Tenis discută, de mai 
multă vreme, introducerea 
controlului antidoping, pen
tru început la meciurile din 
„Cupa Davis”. Dar A.T.P. 
(asociația jucătorilor profe
sioniști) s-a opus categoric, 
susținînd. sus și tare. că 
ienismanii nu se dopează șl 
ea atare n-au de ce să fie 
controlați (7!). Ce o fi in
tervenit tn ultima vreme, 
nu știm, dar cert este că 
tocmai biroul A.T.P. a a- 
doptat măsura unui control 
antidoping. începînd chiar 
din acest an (deocamdată 
la 1—3 turnee). în cazul 
unei analize pozitive, țenis- 
manul respectiv urmează a 
fi suspendat pe nouă luni. 
De ta „veto", de Ieri, a- 
ceastă măsură este, oricum, 
un mare, foarte mare pas 
făcut înainte.

St nu este nici măcar sin
gurul. căci președintele fo
rului internațional al teni
sului. Philippe Chatrier. a 
făcut cunoscut că începînd 
din 1990 vor fi efectuat- 
controale antidoping. nu 
doar la Roland Garros, ei. 
mai mult ca sigur, 
lelalte turnee din 
Șlem.

Se strînge. deci, 
mult cercul!...
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tot mai

și că- 
atleta și la ce-

Marele

competiției.
Delgado spre 

a fost depistat că
(Indonezia) 

Rahwhow
de hochei pe rotile 
învingătoare echipa 

, urmată de Spania

Documentar realizat de 
Romeo VILARA
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ținută puternic de o dorință 
fierbinte de a învinge. La rtn- 
dul său. Irina Spîrlea a făcut 
„ravagii" cu fulgerătoarea sa 
lovitură de dreapta, ta lung de 
linte și ta cros, dar șt cu sim
țul mingii, al jocului, „scurtele" 
sale dovedind din plin acest 
lucru, stilul caracteristic dintot- 
deauna al disputelor feminine, 
dar impuntndu-se cu precădere

„CUPA MARII NEGRE" LA BASCHET
(Urmare din pag. I)

scorul, ceea ce este prea pu
țin pentru ocupanta unui post 
atit de important (în plus, ea 
nu a înscris nici un punct ta 
cele trei meciuri!). Nu a co
respuns nici Roxana Stefan, 
total deficitară în apărare și 
departe de a avea eficacitatea 
care t-a dus selecționarea ta 
lotul național.

De fapt, punctul central de 
interes al turneului a fost evo
luția reprezentativei de juni
oare II (cadetc) a României, 
pentru care „Cupa Mării Ne
gre" a constituit ultimul test 
Înaintea Campionatului Euro
pean. care se va disputa la Ti
mișoara. între 5 și 12 august. 
Si trebuie spus că tinerele 
noastre sportive au avut pre
stații remarcabile, chiar dacă 
au realizat doar o victorie și 
eu înregistrat două infrîngerL 
Acestea din urmă s-au produs 
în fata primelor reprezentative 
ale tării noastre si ale Polo
niei șl la un punct, 
capătul a 
disputate, 
vitate din ____ _____ ___ _
periență in situații limită. Pu
tem afirma că avem un lot 
alcătuit din sportive nu numai 
talentate, ci șî ambițioase, com
bative. cu nivel de tehnicitate 
destul de ridicat pentru a- 
ceastă categorie de vîrstă și 
cu o medie de talie cum nu a 
avut niciodată un Iot de ju
nioare din tara noastră. Acest

diferente de numai și. respectiv, două la 
două Dartlde anrig 

oîerdute în exclusi- 
cauza lipsei de ex-

din urmă element s-a făcut 
simțit din plin tn toate cele 
trei tntttniri. Laura Nițulesou, 
Daniela Moroșan, Ioana Cocîr- 
lan, Erzsebet Ambruș șt Da
niela Simion dominînd cu au
toritate lupta sub panouri, de
seori chiar și în întrecerea cu 
formația de senioare a țării 
noastre. Am mai remarcat rit
mul de joc impus de Diana 
Ciupe, precizia remarcabilă cu 
care a aruncat la coș Doina 
Tocată, capacitatea de coordo
nare dovedită de Nicoleta 
loan, combativitatea jucătoa
relor Ionela. Jiros și a robustei 
Gyongyi Simon. Carina Lațco 
s-a accidentat la primul meci 
și nu a mai putut fi folosită, 
iar Codruța Lascu și Mioara 
Radu au fost utilizate foarte 
puțin.

Sperăm ca buna comportare 
a reprezentativei de cadete la 
toate turneele internaționale 
Ia care a participat anul acesta 
să se repete cu prilejul Cam
pionatului European, unde mi
siunea ei va fi mult mai grea. 
Avem încredere însă în calita
tea pregătirii coordonate de 
antrenorii Horia Pop și Adria
na Niculescu, avem Încredere 
că aceștia vor face ce mai este 
posibil ca pînă simbătă. cînd 
va avea Ioc meciul România — 
Olanda, să fie eliminate, ori 
măcar atenuate, unele defec
țiuni manifestate oe Litoral, 
printre care insuficienta preci
zie la aruncările libere și ne
siguranța în fața apărării pre
sing.

ta această perioadă. cînd „du
elul" din soațele terenului a 
devenit dominant.

Nu vom omite, sub nici o 
formă. pozițiile din care au 
plecat reprezentanții noștri ta 
aceste Campionate Europene 
(toți, nu numai cel trei). Ast
fel, Irlna Spîrlea șl Andrei 
Pavel t-au eliminat categoric 
ta turul 2 ce capii de serie 
nr. I (vest-germanca K. Dull, 
respectiv sovieticul S. Pospe
lov), furnizînd primele surpri
ze ale întrecerilor. Dinu Pescă
ria. așa cum am scris la mo
mentul respectiv, ar fi trebuit 
să se afle printre cei opt capi de 
scrie, si. tocmai pentru că nu 
s-a aflat. victoria sa finală 
este Si mai frumoasă. El a de
monstrat. o dată ta plus, că 
dacă ești foarte bine pregătit, 
dacă ai cunoștințele necesare 
susținerii ta sine a unui exa
men de asemenea factură. în
vingi orice obstacol

La Praga. vechiul dicton la
tin „Veni, vidi, viei" și-a găsit 
pe deplin temeiul în ceea ce 
îl privește pe tînărul nostru 
jucător de tenis Dinu Pescăria.

de 
do- 
mă- 

-------.. __ ... si 
sancțiunile pentru cei vlno- 
vațL Recent a fost Inaugu
rat un nou laborator de a- 
nalize. la Chatenay-Malabry, 
pus sub conducerea unui 
specialist renumit, prof. dr. 
Jean Pierre Lafarge (a răs
puns de controlul antido
ping la J.O. *68 de la Gre
noble). recunoscut de C.I.O. 
Noul laborator poate efectua 
Intre 5500 și 6000 de analize 
pe an, dar se prevede ca ta 
următorii doi ani să 
la 12 000 I

Prima „victimă" a 
zutl Este vorba de 
Chantal Beaugeant. record
mană de heptatlon a Fran
ței. depistată că a utilizat 
„nandrolone" (un steroid a- 
nabolizant folosit în mod 
frecvent, ca și „stanozo- 
nol“-ul). Ea a fost suspen
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La zi PESTE FILEUL DE VOLEI !,1
Atletul cubanez Javier Sotomayor a mai adăugat un cenți- 

metru recordului său mondial la săritura în înălțime, pe 
care l-a ridicat acum la 2.44 m. Potrivit regulamentului inter
national, la o săritură oarecare, ștacheta este măsurată ta 
prealabil, dar în cazul unui salt record se cere, obligatoriu, 
remăsurarea înălțimii ștachetei. Exact așa s-au petrecut fap
tele s! la San Juan. tn Porto Rico. la săritura record a Iul 
Sotomayor. Numai că la Cr-npionatele de atletism ale Ame
rica Centrale si Caraibilor competiție tn cadrul căreia a fost 
obținut recordul respectiv măsurătoarea nu s-a făcut ta cen
timetri. ci în „picioare" (n.n. un picior — feet = 30.48 cm), de
oarece publicul nu este familiarizat cu sistemul metric ei cu 
cel anglo-saxon. Așadar Sotomayor a trecut peste ștacheta 
înălțată la opt picioare. înălțimea a fost remăsurată. Tot opt 
picioare, după care s-a procedat Ia „traducerea" picioarelor 
ta centimetri. Si surpriză, rezultatul obținut de Sotomayor 
a fost doar de 2.4384 m.

Est? sau nu este record mondial ? Regulamentul internațio
nal de astăzi pretinde ca cifra să nu fie rotunjită. 
In trecut, același regulament admitea ea un rezultat în care 
se trecea măcar "un milimetru peste jumătatea de centimetru, 
să fie rotunjit ta favoarea atletului ț dar sl invers, sub jumă
tatea de centimetru cifra îl era nefavorabilă. Intervenția 
delegatului T.A.A.F. oortoricanul Amedeo Francis, care a 
asistat la toate operațiile, a făcut lumină, considerînd săritura 
ca fiind de 2.44 m deci un nou record mondial I

Recordul iul Sotomayor este, tntr-adevăr extraordinar. Unul 
dintre argumente ar fi această comparație ț înălțimea fileulul 
la meciurile masculine de volei este de 2,43 m.. iar cea a porții 
de fotbal este 2.44 m !...

• IN preliminariile C. M. (zo
na Amaricii de Nord, centrale si 
a Caraibilor) : la Port of Spain. 
Trinidad Tobago a dispus cu 
2—0 de Salvador, tn clasament, 
pe primele locuri Costa Rica 
11 p (8 j) S.U.A. 5 o (4 I). Tri
nidad Tobago 4 p (4 j). • ECHIPA 
Braziliei a iucat excelent ta de
butul ed din preliminariile C.M. 
Scorul de 4—0. cu care a cîștigat. 
la Caracas. împotriva Venezuelel. 
putea fi șl mai mare — subli
niază agențiile de presă — dacă 
în prima repriză portarul gazde
lor. Cesar Baena. n-ar fl apărat 
magistral. Golul din prima parte 
a jocului a fost imoarabil : Bran
co a șutat năpraznic (min. 5) de 
la 20 metri, surnrinzîndu-l pe 
portarul venezuelean. După 
pauză. însă, etnd s-a iucat orac- 
tlo numai la poarta gazdelor, 
brazilienii si-au etalat toată 
măiestria. înscriind de încă trei 
ori. Formația învingătoare a a- 
llniat următorul „11" dintre 
care multi jucători cunoscut! 7 
Tartarei—Meztabo Aida ir. Mauro 
Galvao. Ricardo. Branco—Dunga, 
Valdo. Bebeto—Romario Careca.

• IN prima etapă a campio
natului vest-german. la cele 9 
meciuri au asistat ta medie 
27 973 de spectatori. Pe stadionul 
Olimpic din Munchen (57 900 de 
spectatori). Bayern a dispus, 
după un meci dramatic, de o 
altă formație bavareză. F. C. 
Nilmberg. cu 8— 2. Gazdele au 
condus de două ori dar tot de 
atîtea ori au 
min. 89 scorul 
2-~2 (după ce 
a punctat de ____ ... ______
Bayern, respectiv Hausmann — 2). 
ta ultimul minut, echioa din 
Mttnchen a înscris golul victo
riei. prin Mihallovici. Bayer Le
verkusen a învins 
Borussia Dortmund 
rea recentă a 
R.F.G"). prin golul 
(min. 78). iar F. C. 
pus. foarte greu 
(1—0). unicul gol _ 
din penalty, de către Uwe Rahn
• IN UNELE țări au încenut 
campionatele. în altele se fac 
ultimele pregătiri înainte de 
start, tn Iugoslavia. în mima 
etapă toate formațiile gazdă au

fost egalate. tn 
era încă nedecis : 
scoțianul Mclnally 
două ori pentru

cu 1—0 ne 
(cîstigătoa- 

„Supercuoei 
lui Lesniak 
K51n a dis- 
de Bochum 

fiind marcat

fost învingătoare : Rijeka — Haj- 
duk 1—0. Partizan — Borac 2—1. 
Steaua Roșie — Tuzla 6—1. Ze- 
leznlcear — F. C. Sarajevo 3—1, 
Ljubljana — Vojvodlna 2—0, 
(campioana învinsă !) Dinamo
Zagreb — Subotica 1—0. Rad — 
Skoolle 2—0. Nis — Velez 3—0. 
în Polonia, de asemenea, nu
meroase victorii ale gazdelor, 
cîteva jocuri egale, dar nici o 
victorie ta deplasare în nrima 
etaoă. un derby : Ruch Chorzow
— Gomlk Zabrze 2—0. Alte re
zultate : Sosnowiecz — Bialystok 
t—I. Poznan — Cracovia l—1, 
Lublin — Lech Poznan 2—0, 
Legia — Mielec 1—1. Motor Lu
blin — Widzew Lodz 2—0 L.K.S. 
Lodz — Katowice 2—1. Bydgoszcz
— Wroclaw 1—0. a TURNEUL de 
la Dresda a fost cîștigat de 
echipa locală Dynamo (campioa
na R.D.G.) care a învins, ta 
finală, cu 1—0. oe Lokomotive 
Leipzig. Pentru locul 3 : GAIS 
GSteborg — Maastricht 4—3 
(1-2).

a TURNEUL de la Sofia ___
mortalul Asoaruhov". tn finală s 
Vitoșa — Larlsa 4—0 (2—0). pen
tru locul 3 : S. C. Bacău — 
Chaves (Portugalia) 1—0 (1—0). 
A marcat Grigoras (min. 5). a 
ÎN FINALA turneului pentru 1u- 
niorl de Ia Ruse : Dunav — Di
namo București 2—0 (0—0).

,MO-

r. vil. I

• In concursul .
__  _ orașul vest-ger- 

___ Rhade. kenianul Simon 
Klmpkemboi a cîștigat cursa de 
400 m. cu timpul de 45.72. tar 
coechipierul său. Patrick Sang, 
s-a situat pe primul loc ta pro
ba de 3 000 obstacole cu 8:29,61. 
Proba feminină de 800 m a re
venit concurentei sovietice Ta
tiana Grebenciuk — 1:59,89.

BOX m Julian Jackson (Insu
lele Virgine) si-a păstrat titlul 
de campion mondial la categoria 
..mijlocie" (versiunea WBA). în- 
vingîndu-1 prin KO tehnic. ta 
repriza a doua, oe americanul 
Terry Norris. Meciul s-a dispu
tat la Atlantic City (New 
Jersey).

CICLISM • Cursa de Ia New
castle (Anglia). disputată tn ca
drul „Cupei Mondiale" i 
nit rutierului olandez 
Maassen. înregistrat oe 
km tn 5.59:21 urmat la 2 
de de italianul Maurizio 
driest si Irlandezul Sean 
Ducă 10 nrobe tn

ATLETISM 
desfășurat în 
man

a reve- 
Fran9 

236.500 
! secun- 

Fon- 
___  Kelly, 
/’lac a men tul

PE SCURT • PE SCURT
„Cupe! Mondiale" conduce Sean 
Kelly 28 p, urmat de Maassen 23 p, 
Hhooydoock 20 p. Frison 19 o, Fi- 
gnon 16 n etc. • Turul portugali
ei a continuat cu etapa a 8-a, în 
care victoria a revenit rutierului 
portughez Pedro Silva, tnregis- 
strat pe distanta de 153 km Cu 
timpul de 3.32:32. Lider al cla
samentului general se menține 
Antonio Alves (Portugalia).

ȘAH • După consumarea a 
10 runde. în turneul de Ia Bien
ne (Elveția). tn fruntea clasa
mentului se află marii maeștrii 
Ivan Sokolov (Iugoslavia) și 
Anthony Miles (Anglia), cu cîte 
• o. urmați de Vasili Ivanciuk 
(URSS) — 5.5 d. în runda a tO-a. 
Polugaevskl a cîștigat In Torre, 
în timp ce nartidele Hort — 
Ivanciuk. Firmian — Miles si 
Hellers — Sokolov s-au încheiat 
remiză. • Turneul de la Nalen- 
chowp (Polonia) a luat oftrsif ev

victoria maestrului sovietic Ar
kadi Rotstein. cu 9 p din 13 posi
bile. urmat 
Georgadze 
Matlak — 8

TENIS • 
feminin

de
8.5
P.

_ tn 
de 

jucătoarea 
Gildemeister a 

6—3

compatriotul său 
D si polonezul
finala turneului 

__  _ la Schenectady 
(S.U.A.), jucătoarea peruană 
Laura Gildemeister a învins-o 
cu 6—4. 6—3 oe americanca
Marianne Werdel. * Turneul de 
la Washington, conttnd pentru 
„Marele Premiu", a fost cîștiaat 
de jucătorul american Tim 
Mayotte care l-a învins în fina
lă cu 3—6. 6—4 7—5 ne coechi
pierul său Brad Gilbert. * în
trecerea feminină de la Baastad 
(Suedia) a fost cîstlgată de iu- 

.cătoarea bulgară Katerina Ma
leeva. care a dispus în finală, 
cu 6—1. 6—3 de vest-germanca 
Sabine Hack. In finala probei 
de dublu, cuplul Tine Larsen 
(Danemarca) — Mercedes Paz 
(Argentina) a învins cu 6—2. 7—5 
perechea Katerina Maleeva (Bul
garia) — Sabrina Goles (Iugos
lavia).


