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Campionatele Hondiale de canotaj pentru Juniori

ECHIPAJUL MASCULIN DE SCHIF

4 RAME, MEDALIE DE ARGINT
din apro-

PRETUTINDENI,
însemnări de

NUMITORUL COMUN ESTE CALITATEA

din

întreprinderea
urbe băcăuană 
țesături de 

care ar putea 
solicitările a 3

de postav din Buhuși
produc 
diverse 
acoperi 

milioane

întreprinderea de postav 
Buhuși se situează, prin lucră
rile de modernizare efectuate 
în ultimii 20 de ani, printre 
cele mai importante unități e- 
conomice cu acest profil din 
Europa. Cei aproape 8 000 de 
muncitori și tehnicieni texti- 
liști din această tot mai fru-

moașă 
astăzi 
game, 
anual
de oameni. Caracteristic aces
tei importante Întreprinderi este 
și faptul că, respectînd indica
țiile și orientările secretarului 
general al partidului, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU. 
receptivitatea pentru nou a 
creatorilor determină ca pro
cesul de înnoire a producției să 
fie de aproape 75 Ia sută, iar 
calitatea produselor este atesta
tă de cererile crescînde din 
partea multor firme de peste 
hotare. Practic, marca între
prinderii de postav din Buhuși 
este cunoscută pe toate conti
nentele. Să mai notăm, sinteti- 
zînd explicațiile ing. Gheorghe 
Apostu, șeful secției Mecanică 
și membru In Comitetul de 
partid, faptul că aici s-au lan
sat în fabricație textilă prime
le șarje de relon, melană, te- 
rom și polipropilenă realizate 
de industria noastră chimică.

Și tot aici a luat startul pri
ma linie de filatură de produ
se pieptănate, cu laminoare de 
mare întindere montate inte
gral în țară. De asemenea, în 
această unitate industrială se 
testează și primesc girul cali
tății utilajele românești pentru 
industria linii. In fine, să no
tăm și amănuntul (nu lipsit de 
interes) că de aici au plecat 
și pleacă în întreaga țară ca
dre de înaltă calificare, ceea 
ce face ca întreprinderea să fie 
considerată a doua facultate a 
specialiștilor din această im
portantă ramură a industriei 
românești.

Era firesc ca pentru oamenii 
unui asemenea colectiv, gata 
să răspundă cu entuziasm, și 
acum. în intîmoinarea Zilei 
de 23 August și a Congresului 
al XIV-lea al partidului, sar
cinilor și exigențelor sporite

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

Turneul 4 in „Trofeul Sportul11 la volei (f)

PARTIDE FRUMOASE LA DEBUT...
RM. VÎLCEA, 7 (prin tele

fon). Intr-o atmosferă de fru
moasă emulație sportivă și 
de mare interes în rîndul a- 
matorilor de volei. a luat 
startul, în ‘Sala Sporturilor din 
localitate, cel de-al 4-lea tur
neu feminin dotat cu „Trofeul 
Sportul", 
dimineață 
concurs, 
au atras 
spectatori, 
tîinit _ 
Libertatea Sibiu, care

de 
de 

care
de

în reuniunea 
a primei zile 

două partide 
un mare număr

Mai întîi s-au in- 
Penicilina Iași și C.S.M. 

in

ciuda scorului net : 3—0
(9, 6, 7), pentru ieșence — au 
furnizat un spectacol atractiv, 
jocul fiind presărat cu mul
te faze lungi, realizate prin 
meritele apărărilor din li
nia a II-a. Mai bine sudată în 
sextet, ca urmare a participă
rii la toate turneele preceden- 

tot 
Ele- 
s-au 

_ . _ . orclo-
limpede acțiunile de 

coordonatoarea Va-

te. Penicilina s-a aflat 
timpul la cîrma jocului, 
vele lui Nicu Roibescu 
mișcat mai dezinvolt, 
nîndu-și 
atac prin

lentina Constantin și fina- 
lizînd cu incisivitate și preci
zie. (O constanță remarcabilă a 
dovedit-o “ 
Arbitrii I. 
Grozea au 
PENICILINA 
ciu 9, 
Valentina Constantin 8,5. Ta
tiana Popa 8, Aurelia Preda

Daniela Donciu). 
Dîrnescu și M. 
condus echipele : 

Daniela Don- 
Dana Sîngeorgean 3,

LA GIMNASTICA

Programul de marți : 
de la ora 9.30 : Rapid— 
Sel. promovatelor: C.S.M. 
—Știința ; de la_°_£a 16 : 
Universitatea ~
C.S.M, Oțelul 
Penicilina.

0 COMPETIȚIE CARE A PLĂCUT TUTUROR 8.5, Carmen

vingătorî la indivi-

Că „Trofeul 
reprezentat o 
bit de utilă 
programul competițional 
loturilor olimpice 
nastică ale României 
dese, intre altele, 
favorabile 
tivelor și 
nicieniior 
pregătirea 
lor, pentru a nu mai mențio
na — deși acesta nu este un 
aspect minor, dimpotrivă — 
meritul acestei competiții pe 
pianul propagandistic, în toa
te cele trei zile Sala Poliva
lentă din municipiul Reșița 
canoscînd o mare afluență de 
public.

nevenită verificare

a loturilor noastre

olimpice • Cristi-

na Bontaș și Ma-

rius Gherman, în-

dual compus

inele
ENEA

Marius Gherman 
evoluînd. la 

Foto: Eduard

@ Necesară și bi

Semenicului" 
întrecere deose- 

și necesară în 
al 

de gim- 
o dove- 
ecourileintre

din rîndurile spor- 
sportivilor, ale teh- 

care coordonează 
fetelor și băieți-

Așadar, să începem însem
nările noastre pe marginea 
concursului de gimnastică de 
la finele săptămînii trecute 
prin formularea unui răs
puns la o posibilă întrebare : 
ce este „Trofeul Semcnicului" 
la gimnastică și unde se în
cadrează el în programul com- 
pctițional al gimnaștilor noștri 
fruntași ? Ni se pare cu totul 
firesc și eu atît mai semnifica
tiv ca în această problemă să 
cunoaștem chiar părerea an
trenorilor coordonatori ai

Constantin MACOVEI

iContinuare In pag 2-3)

Pe pista de canotaj 
pierea localității Szeged (Un
garia) s-au desfășurat Campio
natele Mondiale de canotaj 
pentru juniori, competiție la 
care au participat și trei 
echipaje românești.

Un rezultat bun a fost obți
nut de componenții echipajului 
de 4 rame (Mihai Făcăianu, 
George Bulie, Emil Alexandru. 
Nelu Dima), care s-au clasat 
pe locul secund, obținînd me
dalia de argint cu timpul ie

6:55,08. Titlul a revenit echi
pajului Angliei (6:27,00), iar pe 
treapta a treia a podiumuiui 
s-a situat Franța (6:38,17).

Celelalte două ambarcatii. 
2+1 băieți (Iulică Ruican, Cris
tian Dan + Gheorghe Dinișel) 
și 2 vîsle fete (Constanta Pi
potă, Victoria Lepădatul s-au 
situat pe poziția a patra in 
urma echipajelor R.D. Germa
ne. U.R.S.S.. Greciei, respectiv 
R.D. Germane U.R.S.S.. Ceho
slovaciei

E. AlexandruM. Făcăianu G. Bulie N. Dtma

In finala A a „Cupei Europei - Bruno Zauli"

CEA MAI BUNA
A ATLETELOR

Inaugurată în anul 1965, 
competiția de atletism pe echi
pe dotată cu „Cupa Europei — 
Bruno Zauli» a avut, de-a lun
gul anilor, mai multe formule 
de desfășurare (preliminarii și 
finală, finale pe grupe valori
ce etc). De la bun început, țpra 
noastră a fost una dintre par
ticipantele de bază ale com
petiției feminine, găzduind 
chiar concursuri semifinale în 
1965 (Constanța) și 1973 (Bucu-

EVOLUȚIE
NOASTRE

caz la cel mai bun nivel 
toate participările sale

orice 
dintre 
in finală. Cel mai valoros as
pect al competiției a fost însă 
acela că 
obținut 
duale 
realizat 
sportive . .
Doina Melinte, Paula Ivan și 
Alina Astafei, cîștigătoare nete 
la 800 m, 1500 m (prima). 3000 
m și săritura' în înălțime. în 
fața unora dintre cele mai 
bune atlete din lume. Alături 
de ele a avut o frumoasă com
portare și Viorica Ghican. cla
sată pe locul secund in cursa 
de 10 000 m. Și un amănunt 
nu lipsit de o anume semnifi
cație : aceste patru atlete au 
realizat, singure, 39 puncte, a- 
dică mai mult de jumătate din 
totalul Întregii echipe ! Un alt 
amănunt, de asemenea intere
sant, este acela că. dacă atle
tele din R. D. Germană (de-a 
lungul anilor au cîștigat marea 
majoritate a edițiilor) au do
minat și acum întrecerea, ob
ținînd victoria în 11 probe, cu 
excepția celor patru succese 
românești, doar Unllinea So
vietică a mai obtinut o victo
rie, la’ lungime I

în baza punctajului general, 
ultimele două clasate, echipele 
Rulgariei șl Cehoslovaciei, au 
retrogradat tn grupa B

Iată alte cîteva rezultete ne 
probe : 200 m: Silke Moller 
(R.D.G.) 23,00, Paula Dunn
(M B.) 23,45 ; 10 000 m: Katrin

atletele noastre au 
patru victorii indivi- 
(niciodată n-au mai 
atîtea I), prin aceste 
de excepție care sînt

Viorica Ghican

C.F.R. — 
și Chimia —

______ Cuejdeanu 8 ; 
C.S.M. — Elena Negulescu 7, 
Liliana Șerban 7,5, Mirela 
Nistor 7, Carmen Nicolae 7, 
Anca Domnariu 7, Anca Mo- 
canu 7.

O Intrare spectaculoasă în 
competiție și-a făcut fosta 
campioană a țării, Universita
tea C.F.R. Craiova, care a ob
ținut, în a doua partidă a zilei,

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag. a 4-a)

rești). Dar în finală n-a evo
luat decît de puține ori — la 
Edinburgh în 1973. Helsinki 
1977, Torino 1979 și acum, la 
Gateshead. La ultimele ediții 
ale competiției, fetele noastre 
au ■ concurat în grupa B, ulti
ma oară tn 1987. la Goteborg, 
cînd au obtinut calificarea pen
tru recenta Întrecere din 
Anglia.

La Gateshead, formația Româ
niei a evoluat mulțumitor. în

Romeo VILARA

(Continuare tn pag a 4-a)

Campionatul European de baschet cadete de la Timișoara

VICTORIE LA SCOR A ECHIPEI ROMÂNIEI;
67-34 CU R.F. GERMANIA

7 (prin 
treia a

TIMIȘOARA, 
fon). în ziua a 
pionatului European de 
diet pentru cadete, reprezen
tativa României a intîlnit, în 
cadrul seriei B, selecționata 
R.F. Germania pe care a în
vins-o cu scorul de 67—34 
(37—22). Primele 7—8 minute 
ale întrecerii au fost echili
brate, dar baschetbalistele 
noastre și-au impus superiori
tatea tehnică și tactică, deta- 
șîndu-se treptat și obținînd 
victoria Ia un scor net, este 
drept în fața unei echipe mo
deste ca valoare. Distanțarea 
s-a produs din prima repriză, 
datorită în mare măsură pres
tației foarte bune a Doinei To
ca lă (24 de puncte marcate în a- 
ceastă perioadă, dintre care 5 
din aruncări de 3 p), precum 
și superiorității în lupta sub 
panouri. Eforturile sportivelor

tele- 
Cam- 
bas-

R.F. Germania nu au pu- 
decît să limiteze scorul, 

noastră

din 
tut 
Revenind la echipa 
menționăm că din nou jucă- 
toarele-pivot au corespuns nu
mai prin faptul că au recupe
rat mai mult decît adversarele 
directe; în atac însă, ele au 
fost departe de a-și face da
toria (Moroșan și Nițulescu au 
înscris împreună numai 10 p). 
Sperăm să nu se petreacă la 
fel și în meciul de 
selecționata Italiei, 
pentru calificarea în 
la pentru locurile 
competiției. Au marcat: Toca- 
lă 21 (6X3), Simion 14 (4X3), 
Jiroș 8, Moroșan 6, Nițulescu 
4. Ciupe 5, Vascu 3; coșgete-

marți cu 
decisiv 

semifina- 
1—4 ale

Dumitru STĂNCULESCU 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

REZULTATE TEHNICE
Seria A î U.R.S.S. — 

Franța 67—37 (35— 23), Iu
goslavia — Polonia 67—49 
(39—14). Grecia 
nla 52—50 (27—26.

Clasament : 1.
6 p. 2
135).
(187—180)
5. Grecia
3 o.

Seria B : România —
R.F Germania 67—34 (37— 
22). Ungaria — Olanda 
58—41 (23—20). Cehoslo
vacia — Italia 51—47 
(27—23).

Clasament : l Cehoslo
vacia 6 n 2. România 5 n 
---------- - - - 5 n 

5 o 
Ger-

3.

(183:125) 
(156:118).

— Spa- 
44—44). 

U.R.S.S. 
Spania 5 p (194: 

Iugoslavia 5 o 
4. Franța 4 o 

i 4 n 6. Polonia

3. (talia 
_______  4. Ungaria 
(157—167), 5—6 R.F 
manls gl Olanda 3 o.
PROGRAMUL DE MARȚI

De la ora 9.30 : iugo
slavia — Franța. R.F.G. — 
Olanda: de !a ora 14.30: 
Ungaria — Cehoslovacia. 
Spania — U.R.S.S.. Româ
nia — Italia. Polonia — 
Grecia.
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Campionaful mascu

STEAUA, LIDERĂ

UN CONCURS DE CAIAC-CANOE 

CU ZECI DE ECHIPAJE LA START
Baza nautică Bascov de lin

gă Pitești a găzdu’t. la sfîrși- 
tul săptămînii trecute. o n-ouă 
și atrăgătoare competiție: fi
nalele Daciadei la caiac-canoe 
pentru juniori. întrecerea a 
reunit zeci de echipaje din în
treaga tară (peste 100 de star
turi în ambițioasele curse din 
serii, semifinale si finale), cu 
elevi aflați in vacanta de va
ră, care și-au ridicat .tabără" 
de corturi pe malul lacului 
Bascov (caiaciștii și canoiștii 
din Deltă), cu întreaga „floti
lă" a schimbului de mîine por
nită din dreptul pontoanelor 
de la Orșova, Iași, Călărași, 
Galati, Timișoara, Arad, Bucu
rești, de peste tot. A fost ma
rea „regată" a juniorilor, care 
a desemnat noii campioni ai 
Daciadei. într-un concurs bine 
organizat de federația de resort, 
împreună cu C.J.E.F.S. Argeș.

„Noul val“, juniorii I, a con
firmat speranțele pentru vi
itoarele regate internaționale 
ale anilor ’90: selecție bună, o 
tehnică modernă, competitivă 
de vîslit, aplomb, combativita
te. La fete. Mircla Acatincăi a 
condus aproape 500 m in pro
ba de caiac simplu, și se pă
rea la un moment dat că ta
lentata sportivă din Iași va 
cuceri titlul de campioană. 
„Calculul hîrției" spunea. însă, 
că proaspăta vicecampioană 
mondială, bucureșteanca Vio
rica Iordache, va trece prima 
linia de sosire. Calcul corect, 
medaliata cu argint din Cana
da încheind cursa cu un finiș 
irezistibil. Clasament: 1. Vio
rica Iordache (Sportul Studen
țesc) 2:06,10, 2. Mirela Acatin
căi (C.S.M. Iași) 2:06,29, 3.
Carmen Aguridă (Olimpia 
București) 2:11,05. în general, 
victoriile au fost împărțite, pe 
podiumul de premiere urcînd

LA ATLETISM, JUNIORII MICI 
ÎNAINTEA CELOR MARI!...

Atmosferă de serbare câmpe
nească la sfîrșitul săptămînii 
trecute, pe stadionul timișo
rean de atletism Politehnica: 
soare, copaci, iarbă si bănci 
pe margine, ca intr-un parc, 
lume pestriță, mai cu treburi, 
mai din curiozitate (cei din 
împrejurimi), mai puțini spec
tatori avizați. Dar o finală de 
Daciadă, de campionat națio
nal. menită nu numai să de- 
cearnă titluri (onorante pen
tru orice tînăr competitor), ci 
să și faciliteze obținerea unor 
reale performanțe care să-i 
stabilească pe cei ce urmea
ză, în curînd, să reprezinte 
atletismul nostru la „europe
nele*  de juniori și la Con
cursul Prietenia, presupune 
mult mai mult decît o simplă 
ambiantă. Și, din acest punct 
de vedere, al rezultatelor edi
ficatoare, actuala ediție a fi
nalelor Daciadei atletice pen
tru juniori I a scos în eviden
ță. .. juniorii II. Astfel, in a- 
fara dublilor campioni Lauren- 
ția Hurmuz (C.S.U. Galați) — 
100 și 200 m. și Ion Avrames- 
cu (Voința Tg. Jiu) — 3000 m 
obstacole și 5000 m, a rezulta
tului Denisei Zăvelcă (C.S.Ș. 
Voința Slatina) — 2:04,46 la 
800 m, consfințind astfel al 
cincilea titlu republican pen
tru această junioară, ca și a 
constanței cu care se impun 
săritorii în lungime Tudor 
Bogdan (C.S.Ș. 5 Rapid Buc.) 
și Mirela Belu (Steaua), s-au 
distins (oe-i drept. în absen
ta unor cifre deosebite obți
nute de competitorii mai vîrst- 
nici...) juniorii II. în această 
categorie se înscriu victoriile 
Oanei Mușunoi (C.S.Ș. 2 Ga
lați) la înălțime (1,80 m), Mi- 
haelei Ciu (C.S.Ș. Caracal) la 
3000 m (9:22,94, înaintea favo
ritei Simona Staicu), Fănicăi 
Hreșcu (C.S.Ș. 2 Galați) la 
400 mg (59,46. înaintea Anei 
Crăcea), Anei Nanu (Voința 
Tg. Jiu, 16 ani!) la 10 000 m 

(35:45.26) și a lui Florin Ka- 
roly (C.S.Ș. 2 Sf. Gheorghe) la 
400 m (48,91).

• Deși se desfășoară Jntr-o 
cadență cu care, deja, partlcl- 
panții ș-au obișnuit de mult, 
tragerile săptămînale PRONO- 
EXPRES se mențin la o cotă 
înaltă de interes, tocmai dato
rită avantajelor pe care le ofe
ră cu regularitate. In acest sens, 
sînt de menționat marile cîști- 
guri atribuite unul mare număr 
de participant!, cîștiguri din rîn- 
dul cărora nu lipsesc autotu
rismele Dacia 1300, alături de 
importante sume de bani. Rea
mintind toate acestea, atragem 
atentia celor interesat! că AS-

La rezultatele mult mai pu
țin spectaculoase decît se aș
teptau selecționerii au contri
buit (ca și în alte ocazii si

vîslași din diferite secții nau
tice, sportivi aflati în lotul 
national de juniori, la centre
le olimpice din București, Tul- 
cea și Orșova.

Celelalte rezultate junioare I: 
caiac dublu — 1. Daniela Vologa 
(săptămina trecută. în Canada, 
vicecampioană mondială). Dani
ela Catană (C.S.Ș. Tulcea+Farul 
Compref) 1 :55,97, 1. Lidia Ionită, 
Cristina Stola (Marina Orșova) 
2:00,80, 3. Georgeta și Mariana 
Gogeanu (U.T.A.) 2:02,86. caiac 
4 — 1. Anica Iordache, Mioara 
Ivănescu, Cristina Becheru, Li
liana Bărlățeanu (Sportul Stu- 
dențesc+Dinamo) 1:08.20, 2. Du
nărea Galați 2:03,03, 3. Ancora 
Galați 2:06,24; juniori I (500 m): 
K 1 — 1. Florică Alexandru 
(C.S.Ș. Olimpia Călărași) 1:54,96,
2. Gabriel Hașcu (Aeronautica 
Buc.) 1:58,28, 3. Ladislau Szabad 
(U.T.A.) 2:00,55; C 2 — 1. V. 
Petcu, D. Macarencu (Danubiu+ 
Olimpia Călărași) 1:53,78, 2. Bo- 
deanu, Andrei (Olimpia Călă
rași) 2:00 60, 3. Albu Caraman
(C.S. Brăila+Marina Brăila) 
2:01,46; C 1 — 1. Marian Furnică 
(Ancora Galați) 2:09,77, 2. Cons
tantin Perse (Simared B. Mare) 
2:11,28, 3. Petrică Platon (Danu- Vosile TOFAN

Cu un finiș irezistibil, Viorica Iordache (Sportul Studențesc) a 
ciștigat titlul in proba de caiac simplu 500 m, junioare I

milare) tacticile impuse de 
unii antrenori de la cluburi 
elevilor lor, pentru a-și asigu
ra. ta primul rtad, locul pe 
podium, dar și (de această da
tă) pista atletică timișoreană, 
ca și minimumul adiacent, de
parte de neoesitățile unui con
curs cu pretenții (un singur 
exemplu: pista are doar șase 
culoare, necesitînd cite două... 
finale la alergările scurte, 
pentru a se stabili și locurile 
7 și 8). Să mai menționăm fap
tul (ciudat 1) de la 3000 m ob
stacole, unde s-au respectat 
doar locurile din clasament, 
timpurile nefiind omologabile 
pentru simplul motiv că aler
garea a măsurat mai puțin cu 
60 m!, și că în ultima probă a 
decatlonului (1500 m) juriul 
i-a descalificat pe toți cei 
cinci concurenți, acordtadu-le 
zero puncte...

REZULTATE TEHNICE. FETE 
— 100 m: Laurenția Hurmuz 
(C.S.U. Gal.) 11,73. Daniela Tă- 
nașe (Min. CI. Mușc.) 11,93, Vio- 
leta Gavriluță (C.S.Ș. M. Emi
nescu Iș.) 12,36; 200 m: L. Hur
muz 23,91, D. Tănase 24,08 V. 
Gavriluță 24,15. 400 m: Elena
Solcan (C.S.Ș. Suceava) 53,58, 
Luminița Koch (C.S. Trg.) 53,84, 
Alina Muia (C.S.S. Poli Tim.) 
56,17; 800 m: Denisa Zăvelcă 
(C.s.ș. v-ța Slat.) 2:04,46, Lili
ana Sălăgeanu (C.s.ș. Suc.) 
2:05,22, Olimpia Stoica (C.S.S.A. 
Cj.-Nap.) 2:05,62; 1500 m: Nuța 
Olaru (C.S.M. Unlv. Cv.) 4:16,62 
Mihaela Vîrlan (Viit. Vasl.) 
4:16,68, Simona Staicu (C.S.S. 
Cet. Deva) 4:19,62; 3000 m: Mi
haela Ciu (C.S.Ș. Caracal) 9:22,24, 
S. Staicu 9:24,29, N. Olaru 9:36,47; 
10 000 m: Ana Nanu (Voința Tg. 
Jiu) 35:45,26. Cristina Burcă 
(C.S.Ș. Ol. Cv.) 37:43,68 Aura 
Baia (C.S.Ș. Ol. Cv.) 38:28,99; 
106 mg: Florina Nedcr (Dinamo 
Buc.) 14,01, Daniela Neaga (Stea
ua) 14,17. Rodica Petrescu (C.S.Ș. 
4 Sp. Stud. Buc.) 14,2®; 400 mg: 
Fănica Hreșcu (C.S.Ș. 2 Gal.) 
59,46, Aura Crăcea (Farul C-ța) 
59,66. Georgeta Petrea (C.S.Ș. 
Gal.) 61,11; lungime: Mircla Be
lu (Steaua) 6.36 m. Monica Toth 
(Tricolorul T.C.I. Ord.) 6,32 m, 
Serafima Agafiței (C.S.Ș. Șoimii 
Sib.) 6,13 m; Înălțime: Oana
Mușunoi (C.S.Ș. 2 Gal.) 1,80 m, 
Ionela Gogoașe (C.s.ș. 5 Rapid 
Buc.) șl Gabriela Pojar (C.S.Ș. 
7 Dinamo) 1,70 m; 5 km marș: 
Mioara Papuc (Unirea C.S.Ș. 

blu Tulcea) 2:12,53; K 2 — 1. R. 
Panturu, D. Teodosiu (C.S.Ș. 
Brăiia+C.S.Ș. Alexandria) 1:45,97,
2. L. Constantin, Cr. Vîrtosu (Lo- 
comotiva+Aeronautlca) 1:51,61.
3. C. Venter, E. Goldan (C.S.Ș. 
Timișoara) 1:52,56; C 4 — 1. Pet
cu, Macarencu, Carpov, Obreja 
(C.S.Ș. Călărașl+Delta și Danu- 
biu Tulcea) 1:45,44, 2. Construc
torul Hunedoara 1 :49.30, 3. Sima
red B. Mare 1:55,70; 1000 m: C 1
— 1. Ivan Carpov (Delta Tul
cea) 4:39.62, 2. Petru Basalic
(Constr. Hunedoara) 4:55,51, 3.

Dănuț Terente (Triumf Buc.) 
4:57,60; C 2 — 1. C. Rașca, A. 
Dinu (Constr. Hunedoara+C.S. 
Brăila) 4:12,42, 2. D. Spiridon,
D. Brînză (Delta Tulcea) 4:23,75,
3. M. Cireș, A. Copeti (Constr. 
Hunedoara) 4:32,93: K 1 — 1. 
Florentin Tătaru (Delta Tulcea) 
4:20,70 2. Mihal bzăiassi (Voin
ța Tg. Mureș) 4:27,28, 3. Gh. 
Găină (Aeronautica) 4:28,76; K 2
— 1. F. Oancea. S. Vrinccanu 
(C.S.Ș. Constanța) 4:00.70, 2. C. 
Sorbun, M. WolI (Constr. Timi
șoara) 4:01,00, 3, E. Duka, I. 
Szasz (Voința Tg. Mureș) 4:05,05; 
C 4 — 1. Platon, Plătlcă, Brin- 
ză, Spiridon (Danubiu+Delta 
Tulcea) 4:03,80, 2. Olimpla+Lo- 
comotiva Buc. 4:14,10, 3. Anco- 
ra+C.S.ș. Galați 4:14,20; K 4 — 
1. Iacob, Cristea, Stanciu, Bis- 
triceanu (Olimpia 4-Aeronautica) 
3:39,09 . 2. Danubiu Tulcea 3:39,18. 
3. Dinamo-I-Triunif)-Aeronautica 
3:46,94.

Foeș.) 22:55,81, Doina Munteanu 
(C.S.Ș. Vasl.) 24 SI,66, Luminița 
Bibic (Unirea C.S.Ș. Foeș.) 
24:29,35; greutate; Elena Bîrsan 
(Spartac Buc) 15.94 m, Filoftela 
Bomboși (C.S.Ș. CI. Mușc.) 13,44 
m, Cristina Fătu (C.A. Roman) 
13,30 m; disc: Beata Tempfi 
(C.S.Ș. 2 Sf. Gh.) 54,04 m, E. 
Bîrsan 53,02 m, Nicoleta Grădi- 
naru (C.S.Ș. Roman) 48,60 m; 
4X100 m: C.S.Ș. 2 C-ța I 47,73. 
C.s.ș. M. Eminescu Iș. 47,94, 
C.S.Ș. Poli Tim. 49.05 ; 4X400 m: 
C.S.Ș. Suc. 3:43,86, C.S.U. Gal. 
3:47,22, C.S. Tîrg. 3 S0,96; hepta- 
tlon: Doina Negrilă (C.S.Ș. Ci. 
Mușc.) 5234 p, Nell Greceanu 
(Ol. Buc.) 5106 p, Manuela Vlă- 
dau (C.S.Ș. C8. Mușc.) 4950 p. 
BĂIEȚI — 100 m: C. Alexandru 
(Steaua) 10,99, L Constantinescu 
(C.S.Ș. 1 Gal.) 11,02, V. Socoliuc 
(Steaua) 11,11; 200 m: L. Imre 
(Steaua) 22.46, c. Alexandru 
22,57, C. Vlad (Steaua) 22,73 ; 400 
m: F. Karoly (C.S.Ș. 2 Sf. Gh.) 
48,91, L. Imre 49,41, M. Alba 
(C.S.Ș. Zalău) 49,53 ; 800 m: N. 
lanchiș (C.S.Ș. Cet. Deva) 131,61, 
M. sake (C.S.S. Med.) 1:52,96, L. 
Otrok (C.S.Ș. Jimb.) 1:54.13; 1500 
m: L Zgură (Steaua) 3:58,80 V. 
Ion (Steaua) 4:00,34, G. Szasz 
(C.S.Ș. 2 Sf. Gh.) 4:00,45; 5000 m: 
I. Avramescu (Voința Tg. Jiu) 
14:33,94, F. Saroși (C.S.Ș. Cet. 
Deva) 14:35,89. I. Mărginean 
(Precizia Blaj) 14:43,21; 10 060 m: 
I. Mărginean 31:26,85, L. Brînzan 
(C.S.Ș. Cet. Deva) 31 :55.46. P. 
Lăzărescu (A.S.A. Ord.) 32:03,87; 
110 mg: 1. Păcioianu (Dinamo) 
14,82, S. Toma (C.S.Ș. S. Mare) 
15,16, M. Nicoraș (C.S.Ș. Poli 
Tim.) 15,44; 400 mg: M. Rafail
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TURNEE DE BOX
• La Alba Iulla s-au desfășu

rat, de curînd, întrecerile de 
box dotate cu „Mănușa Appulum". 
Timp de trei zile, un mare nu
măr de spectatori au urmărit 
disputele pugiliștilor din 11 sec
ții de box din Turda, Făurei, 
Deva. Cugir. A lud, Hunedoara, 
Mediaș ș.a. Victor Șchiopu, de
legatul general al Întrecerilor, a 
apreciat că meciurile au fost 
aprige, multe de o valoare teh
nică și spectaculară apreciabile, 
în general toți cei 76 de compe
titori etalind calități remarcabi
le. Dintre participant! s-au evi
dențiat: Marinei Tușlneanu (Al
ba I’ulia), Eugen Moceanu (Tur
da), Nicușor Lungu, Tudorei 
Ncnciu și Marin Sterian (toți 
din Făurei) — la juniori mici, Da
rie Hărăstașan (Cîmpia Turzii), 
Iacob Almașiu (Alba Iulia). Da
niel OrvSși (Cîmpia Turzii) — la 
juniori mari, Constantin Tompi 
(Sebeș), Marian Matei (Făurei), 
Gheorghe Rornaniuc (Cugir) — la 
seniori. De reținut eforturile orga
nizatorilor — C.J.E.F.S. Alba și 
A.S. Utilajul Alba Iulla — pentru

ÎNCEP 
ÎNTRECERILE 

TENISMANILOR 
SENIORI

Astăzi, cu începere de la ora 
9, se va da startul în ediția 
1989 a finalelor Daciadei și. al 
Campionatului Național indivi
dual de tenis pentru seniori. 
Pentru prima oară disputele 
vor fi găzduite de cele zece te
renuri de zgură ale bazei Bi
roului de Turism pentru Tine
ret, amplasate într-un splendid 
cadru natural în parcul He
răstrău din Capitală. La sfîr- 
șitul competiției vor fi acor
date titlurile de campioni la 
cele cinci probe clasice : sim
plu (masculin și feminin), du
blu (masculin și feminin) și 
dublu mixt.

întrecerile sînt așteptate cu 
justificat interes, pe tablourile 
de concurs fiind înscriși toți 
sportivii și sportivele princi
palelor cluburi și asociații din 
țară. Iată ordinea favoriților, 
MASCULIN : Adrian Marcu 
(Steaua), Florin Segărceanu, 
Mihai Vanță (ambii Dinamo 
București), Răzvan Itu (Steaua), 
George Cosac (Dinamo Brașov), 
Adrian Popovici (Steaua), An
drei Dîrzu (Dinamo București) 
și Răzvan Constantinescu (Vic
toria C.C.I.A.G. București) ; 
FEMININ : Teodora Tache (Po
litehnica București), Diane Sa- 
n-iungi, Daniela Pavăl, Mirela 
Buciu, Daniela Ivana (toate de 
la Steaua), Monica Chirilă (Di
namo București), Loredana 
Bujor (Progresul Energomon- 
taj București) și Maria Roma
nov (Politehnica București).

(C.S.Ș. 190 Buc.) 54,43, D. Ungu- 
reanu (C.S.U. CI. Mușc.) 55,43, 
V. Boroi (Steaua) 55,85; 3000
obst.: I. Avramescu. S. Stor 
(C.S.S. 1 C.S.M. I.PJ.C. C.F. B. 
Mane). R, Bienescu (C.S.S. 1 P. 
Neamț); 10 km marș: L. Pantas 
(Steaua) 46:55,22, R. Mlhalescu 
(C.S.M. Suc.) 49:10,25, C. Potora 
(C.s.ș. Tulc.) 49:22,10; lungime:
B. Tudor (C.S.Ș. 5 Rapid) 7,57 m, 
D. Bărbulescu (C.F.R. Tim.) 7,1® 
m. A, Boghlez (St R.. Bv.) 7,06 
m; înălțime; C. Span (C.s.ș.A. 
Cj.-Nap.) 2,05 m. c. Soare (C.s.ș. 
190 Buc.) 2.05 m, M. Ghilase 
(C.S.Ș. M, Eminescu Iș.) 1,98 m; 
triplu salt: A. Boghlez 15,83 m, 
L Eftimie (C.S.S. 4 Sp. Stud.) 
15,24 m, Gh. Vlăduț (C.S.S. 2 
C-ța) 15,20 m; greutate: R. Osz 
(Ceahl. Voința P. Neamț) 14,85 
m, S. Stănescu (Met. Buc.) 14,29 
m. O. Samson (C.S.Ș. Roman) 
13,92 m; ciocan: S. Szabo (Dina
mo) 62,90 m A. Pascal (Dina
mo) 59,30 m, I. Păuneață (Ol. 
Cv.) 53,22; suliță: F. Ionlță 
(Steaua) <4,20 m, F. Studnika 
(C.S.Ș. Tg. Mureș) <2,24 m, V. 
Anton (C.S.S. Odorhei) 60.52 : 
disc: I. Oprea (C.S.Ș. Arad) 
57,72 m, R. Osz 45,68 m S. Stă
nescu 4546 m; 4X100 m: Steaua 
42,55, C.S.S. Aripi Pit. 43,04,
C. S.S. Poli Tim. 44,54 : 4X400 m: 
C.s.ș. 2 Sf.Gh. 3:21,67. Steaua 
3:23.46. C.S.Ș. Suc. 3:24,13: decat
lon: D. Bărbulescu (C.F.R. Tim.)
5 576 d. C, Calamaz (Poli. Iș.)
5 174 d E. Techar (Prahova C.S.Ș. 
PI.) 4 997 p.

S. PAVELESCU

desfășurarea în cele mai bune 
condiții a reuniunilor.
• La Borzeștl s-a disputat în- 

tîlnirea amicală de box dintre 
puglliștii de la C.S.M. șl Selec
ționata Olimpică a Spaniei, ca
re efectuează un stagiu de pre
gătire în tara noastră. După 
partide interesante, echilibrate, 
oaspeții au cîștigat cu 7—2.

Fruntașii tenisului româ
nesc s-au întrecut, săptămina 
trecută, ta frumosul parc 
sportiv Dinamo și pe terenu
rile de la Olimpia, din Bra
șov. în cadrul primei etape a 
Campionatului Național mas
culin pe echipe. Prezența ce
lor mai valoroși sportivi ai te
nisului care alcătuiesc forma
țiile dta prima grupă valorică 
a dat un plus de atractivitate 
întrecerilor urmărite, ta cele 
5 zile, de numeroși iubitori ai 
spartului cu racheta din orașul 
de la poalele Timp ei.

Competiția s-a constituit 
tatr-o adevărată propagandă 
pentru tenis, multe dintre 
cele 54 de meciuri (de simplu 
și de dublu), fiind pe cât de 
spectaculoase, pe atît de e- 
chilibrate. „Capete de afiș" 
au fost întîlnirile dintre cam
pioana țării. Steaua, și forma
țiile dinamoviste dta Bucu
rești și din Brașov, ta care e- 
vcluau Adrian Marcu. Răzvan 
Itu și proaspătul medaliat cu 
aur la „europenele” juniorilor, 
Dinu Pescariu, pe de o parte, 
Fiorin Segărceanu, Andrei 
Dîrzu sau George Cosac, pe 
de altă parte. Toți au primit 
aplauze la scenă deschisă, ur

mare a 
create.
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„TROFEUL SEMENE
(Urmare din pag. 1)

loturilor olimpice ale țării 
noastre, motiv pentru care 
i-am rugat pe cei doi reputați 
tehnicieni să ne facă cunos
cut punctul lor de vedere. 
Adrian Goreac, sosit la Reși
ța cu toate fetele pe care le 
are ta pregătire la Deva, ne 
spunea : „-“Trofeul Semcnicu- 
lui*  a reprezentat pentru noi 
un examen deosebit de im
portant, dacă avem ta vedere 
eă a fost prima apariție pu
blică a fetelor care se pregă
tesc pentru viitoarele Campio
nate Mondiale. Am prezentat 
atît exercițiile impuse, eît 
$1 liber alese, deci programul 
complet. Faptul că exercițiile 
impuse stat noi, ridică, după 
părerea mea, ți mai mult cota 
acestei întreceri amicale, de 
verificare. Din diferite moti
ve, n-am putut să le utilizăm 
aici pe cele mai bune gimnas
te ale lotului, Daniela Silivaș 
și Aurelia Dobre, dar am pu
tut, în schimb, să le testăm 
— și rezultatele au fost deo
sebit de încurajatoare — pe 
noile venite în lotul nos
tru, Nicoleta Toma, Mihaela 
Iojiban, Camelia Mindricel și, 
parțial, Maria Neculiță. Fi
rește că lipsa unei activități 
competîționale pe o durată 
de timp atît de mare s-a re
simțit în evoluția fetelor, ceea 
ce s-a văzut mai ales la debu
tul întrecerii. Treptat, cum 
se spune, fetele și-au intrat în 
mină și au mers din ee în ce 
mai bine. Mulțumim călduros 
organizatorilor acestui con
curs pentru ocazia pe care 
ne-au oferit-o de a ne con
vinge asupra nivelului de 
pregătire pe care l-am atins. 
Știm mai bine acum ee avem 
de făcut in perioada următoa
re, iar timpul care ne-a mai 
rămas pină în octombrie ne 
va permite să facem toate co
recturile pentru a ne prezen
ta Ia -"mondiale» la un nivel care 
să ne permită să aspirăm la 
locurile fruntașe ale com
petiției". Dan Grecu, antre
norul coordonator al lotului 
masculin, ne mărturisea : 
„O asemenea competiție se 
impunea, era foarte necesară 
după o lungă perioadă de pre
gătire asiduă. Ea s-a dove
dit binevenită tuturor com
petitorilor, permițindu-Ie ee- 
lor mal buni și mai bine pre
gătiți să-și etaleze măies
tria, virtuozitatea. Sint mul
țumit, mai ales, de nivelul la
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ABMIMSTRAȚIA Of SUI tOÎO-P«0,țOSi
TAZI este ULTIMA ZI pentru a 
vă juca numerele favorite la 
noua TRAGERE OBIȘNUI
TA PRONOEXPRES de mîine, 
miercuri, 9 august.
• Rețineți că, pe lîngă trage

rea obișnuită LOTO de vineri, 
11 august, săptămina în curs 
mai programează și o altă ac
țiune de mare atracție, anume 
TRAGEREA EXCEPTION AL. A
LOTO de duminică, 13 august.
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s dubluri, 
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-3, 6—2 ; 
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4—6, 6—1, 6—3). Victoria fi- | 
nală a revenit militarilor, cu 
scorul general de 5—4, care sg I 
Instalează te fruntea clasa- | 
mentului, cu 5 victorii.

Rezultatele înregistrate ta I 
prima etapă. Steaua : 9—0 •
cu Mecanica Bistrița, 9—0 cu 
Progresul, '7—2 cu Dinamo I 
Ev., 8-1 cu CCIAG, 5-4 cu I 
Dinamo; Dinamo : 9—0 eu 
Progresul, 7—2 cu CCIAG, I 
8—1 cu Mecanica Bistrița, 6—2 | 
cu Dinamo Bv. (dublul Vanță, 
Camănescu — Porumb, Fărcaș | 
întrerupindu-se din cauza | 
întunericului ta Bcorul de 6—7; 
6—2, 5—5 și urmînd a se des- I 
fășura) j Dinamo Brașov : I 
3—1 cu CCIAG, 9—0 eu Me- ’ 
canica Bistrița, 7—2 cu Progre- . 
sul ; Victoria CCIAG Buca- I 
rești : 9—0 cu Progresul Ener- • 
gomonlaj, 7—2 cu Mecanica . 
Bistrița ț Progresul Energo- | 
montaj București s 5—4 eu • 
Mecanica Bistrița.

Clasament intermediar : 1. I
Steaua 5 v. 2. Dinamo 4 v, 3. • 
Dinamo Brașov 3 v. 4. Victoria 
CCIAG București 2 v, 5. Pro- I 
greșul Energomontaj Bucu- | 
rești 1 v. 6. Mecanica Bistri
ța 0 v |

Carol GRUIA, coresp.

[“ LA GIMNASTICĂ

Se apropie startul In noul sezon

PÂ PRIMA ETAPĂ 1 F. C. BIHOR: EFORTURI

PENTRU CRISTALIZAREA JOCULUI

multiplul 
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:urs, pen- 
și-a pre
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liber 
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it încă o 
sale mi
să evi- 

, pe trei 
>vafi In

rizate, cu o concluzie comună, 
împărtășită, de altfel, de toți 
specialiștii noștri : „Trofeul 
Scmcnicului" a fost un adevă
rat eveniment sportiv, deo
sebit de necesar și de bineve
nit în actuala perioadă pentru 
loturile de gimnastică ale 
țării noastre, excelent prilej 
atît pentru tehnicieni, cit Si 
pentru sportivi de a veri
fica nivelul de pregătire atins, 
de a stabili ceea ce mai tre
buie făcut de aici înainte. 
S-au verificat formule de 
echipe noi, au fost testați ti
nerii nou promovați în lotu

I
I
I
I
I
I
I

vii*oul  compus feminin : Cristina Bontaș 
Potorac 75,30 p, Eugenia Golea 73,55 p, 
5 p, Lăcrămioara Filip 72,60 p, Mihaela 
asculin : Marius Gherman 114,40 p. Ma- 
p, Nicolae Bejenaru 111,55 p. Marian 
drian Gal 110,75 p. Adrian Sandu 110,40 
Eugenia Golea —ț Marius Gherman 19,50 
eel — Marian Rizan 18,85 p. Nicoleta 
•jenaru 17,85 p.

• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOEXPRES DIN 2 AU
GUST. Cat. 2: 1 variantă 100% 
a 28 348 lei și 2 var. 25% a 7 212 
lei ; cat. 3 : 14,73 var. a 2 934 lei ; 
cat. 4: 65 var. a 666 lei; cat. 5: 
116,00 var. a 373 lei; cat. X: 
119,00 var. a 364 lei ; cat. z : 
2 281,50 var. a 100 lei. Report la 
categoria 1: 54 453 lei. Cîștigul de 
28 848 Iei a revenit participantei 
Manoliu Elena din Florești.
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Startul pregătirilor echipei
F.C. Bihor a fost luat la sfîr- 
șitul primei decade a lunii iu
lie. Atunci, la primul apel al 
jucătorilor antrenați de L. Săt- 
măreanu și P. Popovici, medi
cul echipei, Gh. Bonhai, și-a 
început activitatea de rutină, 
controalele atestind starea de 
sănătate bună a tuturor fotba
liștilor, exceptindu-1 pe Ov. 
Lazăr, care acuza un trauma
tism din timpul campionatului 
(în prezent el parcurge un 
program special pentru totala 
recuperare). După perioada de 
readaptare la efort, au urmat 
cele 14 zile de pregătire cen
tralizată. aproape de casă, la 
Băile Felix. „N-avea rost să ne 
îndepărtăm prea mult de casă 
— ni se confesează președintele 
clubului bihorean, Gh. Dără- 
ban —. ta stațiunea noastră 
existînd toate condițiile pen
tru tratamente, refacere și 
antrenamente de încărcare a 
bateriilor. Aș vrea să notați 
că, din plecare, toți compo
nent» lotului s-au înhămat la 
o muncă fără menajamente fi
indcă toți se gîndesc Ia o cla
sare mai bună decît cea obți
nută in campionatul trecut 
(n.r. locul 7), deși, dacă ne 
gîndim bine, nici atunci n-a 
fost rău pentru o nou promo 
vată pe prima scenă**.

MECIURI AMICALE
• ARIPILE BACAU — STEAUA 

(speranțe) 2—1 (2—8). Au marcat:
Munteanu (min. 30), Flrlci (min.
37), respectiv Dobre (min. 58), 
(S. Nenită — coresp.).
• MUREȘUL EXPLORĂRI DE

VA — CHIMICA TIRNAVENI 
3—0 (2—0). Marcatori : Popa 
(min. 9 și 39), Badea (min. 70). 
(I. Simion — coresp.).
• OLIMPIA RM. SABAT — 

UNIREA FOCȘANI 1—1 (1—1). 
Au înscris : Ticolanu (min. 44), 
pentru gazde; Chlriță (min. 25), 
pentru oaspeți. (T. Budeanu — 
coresp.).
• TRACTORUL BRAȘOV — 

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 3—2 
(2—0). Au marcat : Handrea 
(min. 25), A«L VasUe (min. 43), 
Decu (min. 87), respectiv Hirsean 
(min. 68 și 80). (P. Dumitrescu 
— coresp.).
• CUPA MINERUL (ta orga

nizarea asociației Minerul Bara- 
olt). I.M.AJS.A. St. Gheorghe — 
Pr \ zla Săcele 2—0 (0—0) ; Mi
nerul — Carpall Covasna 4—1 
(3—0). Pentru locurile 3—4 : Pre
cizia — Carpatl 3—2 (0—0), Fi
nala : Minerul — l.M.A.S.A. 1—0 
(0—0). (C. Gruia — coresp.).
• AURUL BRAD — META

LURGISTUL CUGIR 2—0 (2—0).
Au marcat : Andrei (min. 18) șl 
Neagu (min. 26). (AL Jurcă — 
coresp.).
• METALUL SIGHIȘOARA — 

GAZ METAN MEDIAȘ 2—3 
(1—3). Au Înscris! Băluță (min. 
22), Bilașcu (min. 87), respectiv 
lancu (min. 15 și 30) Si Dobai 
(min. M). (I. Turcu — coresp.).
• C.S.M. BORZEȘTI — CEA

HLĂUL P. NEAMȚ 4—4 (2—2). 
Au marcat 3 Furtună (min. 2), 
Balcan (min. 34 șl 77), Despa 
(min. 61), respectiv Bratu (min. 
20). Amarghioalei (mata. 40). Su
san (min. 47) șl Mlronaș 1 (min. 
88). (Gh. Grunzu — coresp.).

Cum ținea să remarce lăcă
tușul Sorin Grîgorcea, secre
tarul asociației sportive Texti
la Buhuși, „gustul pentru miș
care al muncitorilor noștri de
pășește, însă, hotarele între
prinderii". Altfel spus, prin 
Daciadă, tineretul de aici cau
tă să realizeze trecerea la ac
tivitatea de performanță, Și 
chiar dacă fotbalul nu reușește, 
deocamdată, să reprezinte o 
„carte de vizită" demnă de fai
ma întreprinderii (locul 12 în 
Divizia C), aspirațiile țintesc 
spre un eșalon superior, în po
fida faptului că unii titulari 
sînt tentați să... migreze spre 
alte orașe și echipe. La fel 
handbalul, cel feminin, cu un 
loc secund ta Divizia B, dar 
cu o bună bază de junioare în 
școli, premisă, poate, pentru 
promovarea în prima divizie. 
Se pun mari nădejdi ți în ti
nerii pugiliști (Ursii ți Stoleru 
ar fi, cel puțin, doi dintre ei), 
dispuși, la rîndu-le, să facă 
pași spre mai sus, spre o ca
litate care să-i recomande lo
turilor reprezentative, de ju
niori pentru început.

înțelegem că atît în între
prindere, eît și ta asociația 
sportivă, pretutindeni, numit®- 
rul comun îl reprezintă calita
tea, ceea ce cinstește acest a- 
devărat centru al industriei 
băcăuane, localizat tn primito
rul oraș Buhuși.

Așa este. Pe ansamblu, echi
pa din Oradea a încheiat bine 
campionatul trecut, dar con
ducerea ei tehnică și jucătorii 
știu că există destule teme de 
meditație pentru pregătirea 
noului campionat. L. Sătmă- 
reanu. fostul fundaș al Stelei, 
cu alura lui Facchetti, ne spu
nea, printre altele, că „în pe
rioada aceasta se pune un 
mare accent pe finisarea jocu
lui în apărare, raportul din
tre golurile marcate și cele 
primite fiind negativ (n.r. 40— 
46).“ Programul jocurilor sus
ținute pînă acum de F.C. Bi
hor, mai exact rezultatele lor, 
dau unele repere care concor
dă cu preocupările antrenori
lor orădeni. în cele patru par
tide de verificare (între ele 
figurînd și întîlnirea cu „Poli**  
Timișoara), orădenii au mar
cat 16 goluri și au primit 6. 
Golgeterii se numesc V. Pop, 
Mureșan, Terheș, Toderaș (un 
atacant cu certe calități, trans
ferat de la Voința Oradea) și 
Cheregi (jucător care — fost 
la U.T.A. — a absolvit exa
menele de admitere în învăță- 
mîntul superior). Edificatoare 
asupră potențialului echipei și 
a ceea ce mai trebuie pus 
la punct în perioada pînă la 
startul In campionat va fi par
ticiparea la turneul organizat 
de A.S.A. Progresul Timișoa
ra, care înoepe sîmbătă și în 
cadrul căruia divizionara A va 
mai întîlni pe U.T. Arad și 
Sportul Studențesc.

în privința lotului, în mare 
este cam același folosit în 
campionatul trecut. Adică: Lă- 
zăreanu, Ciocan, Csuri, Bucico, 
Biszok, Baba, Balaj, Weissen- 
bacher. Mureșan, Tămaș, Ter
heș, Ov. Lazăr, S. Pop, V. Pop, 
Georgescu, S. Costea, la care 
se adaugă și unele promovări 
de la echipa de speranțe, fun
dașul Borza și mijlocașul Să- 
lăjan, și amintitul Toderaș. 
Lipsesc Mujnai, în prezent la 
Steaua (dar pentru care F.C. 
Bihor îl va primi pe Craîu), 
Szeneș și Blid (care au intrat 
la facultatea de subingineri 
din Sibiu). Sigur că la ora ac
tuală se fac diligențe pentru 
rezolvarea tuturor problemelor 
legate de definitivarea lotului 
de jucători (este vorba și de 
portarul rapidist Toader, care 
a absolvit și el examenele de 
admitere în învătămîntul su
perior). astfel Incit F.C. Bihor 
să se prezinte fortificat ta 
noul campionat.

Stelian TRANDAFIRESCU

21 DE ANI, NEINTRERUPTI, PE GAZON
• Dialog cu S. IOVĂNESCU

.. .Meci de fotbal pe stadio
nul „1 Mai" din Constanța la 
sfîrșitul săptămînii trecute. 
Primul de la întrerupere. In 
tribune, eîteva mii de specta
tori. .. în teren, F.C. Farul gi 
partenera sa de amical... lîngă 
noi. Sevastian Iovănescu, mij
locașul echipei locale. „Ce-i cu 
tine aici, și nu printre ai tăi, 
în cîmpul de joc?**,  lansăm 
prima... pasă pentru un „un- 
doi“ (cu laboriosul dispecer) 
care să vadă lumina tiparu
lui...

— M-am lăsat de fotbal...
— Cum așa, cînd ai hotărît?
— La începutul returului. 

Mi-am zis, totuși, că nu pot 
abandona echipa la jumătate 
de drum, că va trebui să pun 
umărul la... rămînerea în Di
vizia A. Și am continuat. ..

REZULTATELE BARAJULUI PENTRU DIVIZIA C
Duminică s-au desfășurat 

jocurile retur ale barajului de 
promovare în Divizia C. Iată 
rezultatele (echipele subliniate 
și-au cîștigat dreptul de a ac
tiva in sezonul viitor ta eșalo
nul trei al fotbalului):

A.S. TEPRO Iași — Letea Ba
cău 3—0 (în tur 1—2), Minerul 
Crucea — Minerul Dorna 3—0 
(1—4) ; Olimpia Stănilești — 
TRICOTEX Panciu 1—2 (0-4), 
Gloria Ivești — A. S. Unirea 
Razelm 2—1 (2—2), Chimia
Brăila — Voința Constanța 
4—1 (1—2), înainte Modelu — 
MECOS București 3—1 (0—3), 
Carpați Nehoiu — Rafinorul

Milne, la Bacău: PRIMUL CUPLAJ

AL BALCANIADEI DE JUNIORI
® Selecționata României — într-o grupă cu echipele 
Turciei și Albaniei ® In cea de-a doua grupă — for
mațiile Bulgariei și Greciei • în afară de concurs — 

România II
Anul trecut. Balcaniada de 

juniori a fost organizată de 
federația de fotbal din Iugo
slavia. Echipa României — se
lecționata ’89 — a avut o com
portare meritorie, evoluînd în 
finală alături de formația tă
rii gazdă. A fost un meci bun, 
cu numeroase faze de poartă, 
victoria revenind juniorilor 
iugoslavi cu 3—1. dar presa 
sportivă din țara vecină a e- 
vidențiat și evoluția deosebită 
a „tricolorilor".

Anul acesta, tradiționala în- 
treoere se desfășoară în țara 
noastră, la Bacău și în alte 
patru orașe din Moldova. Dar, 
iată programul complet al. 
competiției:

Bacău, 9 august, de la ora 16 
România II — Grecia 
România I — Turcia 
Piatra Neamț, 10 august, de 

la ora 15
Turcia — Albania 
Grecia — Bulgaria 
Pașcani, 11 august, ora 17 
România I — Albania 
Roman, 11 august, ora 17 
România II — Bulgaria 
Buhuși, 13 august, ora 10 
finala pentru locurile 5—6 
Bacău, 13 august 
finala pentru locurile 3—4 

(ora 9)
finala Balcaniadei (ora 11)
Vor fi, așadar, nouă meciuri, 

la startul ediției din acest an 
aliniindu-se și două dintre se
lecționatele noastre de juniori. 
Prima, formația care participă 
la preliminariile C.E. alături 
de echipele Austriei, Spaniei 
și Danemarcei, se află de o

SîniDâîfi $1 duiRiBicA, pc stadionul Ciulești

A DOUA EDIȚIE A „CUPEI VICTORIA**
O nouă competiție de mare interes se va afla In Drim-nlamil 

atenției iubitorilor fotbalului din Capitală. Este vorba de cea 
de-a doua ediție a „Cupei Victoria", ale cărei întâlniri vor ii 
găzduite în zilele de 12 și 13 august de stadionul Giuleștl.

Pentru Intrarea în posesia Invidiatului trofeu oferit de aso
ciația sportivă Victoria, ta competiție se vor afla echpele Rapid,- 
F.C. Farul Constanța, F.C.M. Brașov și Victoria.

Reamintim că prima ediție, disputată anul trecut, a revenit 
formației Rapid.

— Este greu acest moment, 
al retragerii?

— După 21 de ani. neîntre
rupt!, pe gazon, nu-ți vine 
ușor. în octombrie, însă, îm
plinesc 36 și unul dintre cei 
mai vîrstnici jucători ai pri
mului eșalon, este vorba de 
mine, și-a spus într-o clipă de 
mare sinceritate, față de... el 
însuși, că e 'mai bine să pără
sească scena cu fruntea sus 
decît să fie chemat într-o bu
nă zi, vorba vine, și să i se 
spună „lovănele, băiatule, nu 
mai ține...“

— Cite jocuri ai adunat?
— 357. ..
— Nu-ți mai trebuiau prea 

multe pînă la 400. o cifră-ba- 
rem, greu accesibilă chiar și 
fotbaliștilor longevivi.

Ploiești 2—0 (1—3), Metrom
Brașov — I.P.T. întorsura Bu
zăului 4—0 (0—0), Spicul Co- 
teana — A. S. Minerul Cîmpu- 
lung Mușcel 4—0 (5—0), Chi
mia Găești — Jiul IELIF Cra
iova 0—0 (2—1), Metalul Sibiu 
— Transportul Tg. Mureș 5—2 
(3—2), Voința Tg. Lăpuș — 
Voința Negrești Oaș 1—1 (1—4), 
Unirea Dej — Silvana Cehul 
Silvaniei 2—0 (2—2), Gloria
Victoria Ineu — Minerul Oraș 
Dr. Petru Groza 0—0 (0—1), Ce
ramica Jimbolia — Construcții 
Minerul Anina 6—1 (0—2),
Avîntul Baia de Fier — Dacia 
Orăștie 2—1 (1—5), A. S. Mi
nerul Toplița — Voința Roman 
3-0 (1—3).

săptămînă la Bacău, uride a 
susținut antrenamente și me
ciuri de verificare. Această e- 
chipă. cu un nucleu de jucă
tori apreciați pentru calitățile 
lor — ne gîndim îndeosebi la 
Artimon, Sabo, Zâne, Săvoiu, 
Moga, Gabor —, trebuie să se 
angajeze cu toate resursele ei 
pentru a se reabilita într-o 
oarecare măsură după eșecu
rile din preliminariile Campio
natului European A și de la 
Turneul Prietenia. A doua e- 
chipă a țării noastre va evolua 
în afară de concurs, dar Bal
caniada se va înscrie pentru 
ea ca un veritabil test prin 
care să demonstreze că nu din 

. întîmplare s-a calificat la tur
neul final al Campionatului 
European B din Danemarca. 
Iubitorii fotbalului din Bacău 
și Roman — orașele în care 
va juca a doua selecționată a 
României — vor avea prilejul 
să vadă la lucru eîteva verita
bile talente, despre care s-au 
spus multe cuvinte frumoase 
și despre care, probabil. se 
vor mai spune: portarii Mol
nar și Atanasescu, fundașu’ 
Zară, mijlocașii Băirînu si 
Stingă, înaintașii Cuc și Mn’- 
dovan.

Balcaniada va începe miine. 
Ia Bacău, cu festivitatea de 
deschidere și se va încheia tot 
la Bacău, duminică, prin cu
plajul de pe stadionul „23 Au
gust". la finele căruia va fi 
premiată echipa învingătoare. 
Să sperăm că aceasta va fi 
selecționata României. (L. D.).

— M-a tentat, de ce aș as
cunde-o, să ating 400 de me
ciuri, dar n-am vrut să-l în
curc pe „profesorul" Constan
tin, care trebuie să știe din 
timp pe cine poate conta mă
car un an de aici înainte. Cu 
oricare antrenor, cred eu, aș 
fi procedat la fel. cu atît mal 
mult cu nea Gică, cel care, 
cînd nici nu împlinisem 17 
ani, m-a adus de la C.F.R. Ca
ransebeș la echipa de tineret 
a Stelei. Apoi, la cei „mari"...

— După care ai trecut la 
F.C. Argeș...

— Și unde am jucat cel mai 
mult: 10 ani. A fost perioada 
cea mai frumoasă din întreaga 
mea carieră de fotbalist. Au 
fost anii în care am îmbrăcat 
tricoul de campion... am jucat 
la echipa națională, cu Cipru, 
la Limassol... am devenit ma
estru al sportului... în sfîrșit 
— am absolvit I.E.F.S.-ul.

— Apropo de F.C. Argeș; ne 
spui ceva și de bunul tău pri
eten Dobrin?

— Sînt multe de spus des
pre Dobrin: ca el n-a pasat 
nimeni, te ungea la suflet, nu 
altceva... ca el n-a marcat ni
meni. trecînd printre apără
tori precum schiorul la slalo
mul special și făcîndu-1, apoi, 
pe portar să se zvîrcolească 
după mingea care se strecura 
încet, dar sigur, în plasă. ..

— Vorbind despre perioada 
F.C. Argeș, am dori să ne spui 
eîte ceva și despre Halagian...

— O făceam, să fiți sigur, 
fie și pentru simplul motiv că 
într-o perioadă de cumpănă, 
abia împlinisem 21 de ani și-o 
cam luasem razna, atunci deci, 
cînd îmi ziceam că nimeni nu 
este ca mine, nea Florin, e- 
nergic cum îl știți, a interve
nit prompt și mi-a scos fu
murile din cap. „Mulțumesc, 
nea Florine !**.  îi spun. iată, și 
cu prilejul acestui... ultim inc 
terviu ca jucător.

Gheorghe NICOLAESCU



ȘAHIȘTII NOȘTRI 
ÎN TURNEE

Șahiștii din loturile noastre •iraționale s-au tăcut remar- 
eați In circuitul de turnee 
care se dispută actualmente în 
Franța.

BAGNEUX. In tradiționa
lul „open" din zona Parisului, 
marele maestru Th. Ghițes- 
cu a Împărțit victoria cu alți 
patru concurenți clasați pe 
primele locuri — L. Kovacî, 
3. Tompa (ambii Ungaria), J. 
Woda (Polonia), D. Chevalier 
(Franța), toți cu cite 7 & 
p din 8 posibile. Cite 7 p au 
acumulat alți doi șahiști ro
mâni, D Dumilraehe și junio
rul G. Schwartzman, iar ju-

(Urmare din pag. I)

rele formației R.F.G. fiind 
Giobig 8, Heinz 7. Arbitrii E. 
Rcsscr (U.R.S.S.) și I. Rems 
(Iugoslavia).

în seria A, echipele Greciei 
șl Spaniei și-au disputat der- 
byul zilei, pe deplin onorat 
prin prisma evoluției capti- • 
vante a «corului și luptei acer
be date pentru victorie din 
prima pînă în ultima secundă 
a meciului. Nivelul tehnic a 
lăsat însă de dorit, greșelile 
de tehnică și ratările abun- 
dînd, ceea ce și explică cele 
numai 102 puncte înscrise de 
ambele echipe, după prelungiri. 
Scorul final a fost 52—58 
(27—26, 44—44) în favoarea
baschetbalistelor elene, care au 
adus, astfel, prima înfrîngere 
formației iberice. Menționăm 
că, din rni-n. 37, la scorul de 
41—44, nu s-a mai înscris decît 
în prelungiri, cînd Eftimia 
Vardakl a realizat toate cele 
8 p care au adus victoria e- 
chipeî sale ! Ambele selecțio
nate au în componența lor bas
chetbaliste mature în joc și 
robuste, ambele echipe se 
axează pe acțiuni poziționale, 
reprezentativa Greciei avînd

AUTOMOBILISM. ® „Raliul 
Argentinei” s-a încheiat, la Cor
doba, cu victoria suedezului Mi
kael Eriksson, urmat de italia- 
lianul Fiorlo si de argentinianul 
Recalde. Lider al competiției 
mondiale se menține italianul 
Massimo Biaslon.

GIMNASTICĂ. ® Concursul 
masculin de la Forbach (Fran
ța) a fost elstlgat de echipa 
R.D Germane, cu 566.55 p. ur
mată de Franța 551.15 p și Spa
nia 524.75 p. întrecerea indivi
duală a revenit lui Sylvio Kroll 
(R.D.G). cu 114.80 p. urmat de 
Svent Tippelt (R.D.G.) 113,85 p.

TENIS. • în turneul feminin 
de la Sofia prima s-a clasat 
vest-germanca Isabel Cueto 
(8—2. 7—6 în finala cu Katerina 
Maleeva). • Turneul demon
strativ de la Stratton Mountain 
(Vermont) a revenit americanu
lui Brad Gilbert care a dispus

TROFEUL SPORTUL" LA VOLEI
(Urmare din pag. I)

o victorie categorică: 3—0 
(5, ÎL 7), asupra liderei in top
ul circuitului, Rapid Bucu
rești (cu unele absențe ta lot 
față de turneele precedente). 
Jucătoarele lui I. Constan- 
tinescu-și Ad. Cotoranu au fă
cut din nou dovada maturită
ții tehnico-tactice, practicînd 
un joc spectaculos și eficient 
în ambele faze. Inteligant con
duse de Mirela Zamfir, cra- 
iovencele au realizat acțiuni 
dinamice în atac cu care au 
pus în dificultate sextetul ad
vers, în timp ce în apărare 
s-au arătat foarte sigure și 
mobile. în mare, diferența din
tre cele două echipe a fost de
terminată de calitatea construc
ției. Arbirii G. Damaschin 
și A. Năstac au condus echi
pele : UNIVERSITATEA —
Mirela Zamfir 9.5 Carmen 
Titiliuc 8, Carmen Anghel 7 
(Mirela Cazangiu 8.5) Monica 
Șușman 8, Liliana Popescu 
8,5. Tanța Drăgoi 9: RAPID 
— Daniela Bumbăcilă 7. Paula 
Coasă _ 7. Lidia Gliga 7 Fide
lia Crișan 8, Luminița Climen- 
cu 7 (Lidia Bra tu 7.5). Nlcu- 
lina Bujor 8.

în runda de după-amiază, 
5ț-s;M- Otelul Tircoviste a în- 
tunit o Selecționată de rezerve 
a promovatelor C.S.M. Liberta
tea Sibiu și Știința Bacău 
(întrucît Oltcit Craiova nu a

S-AU REMARCAT
OIN FRANȚA
calcarele Mădălina Slroe și 
Elisabeta Polihroniade au 
obținut 6 p. și, respectiv. 5,5 p

ÂVC1XE. Un prețios Ijc 
trei a ocupat Const, lonescu. 
cu 7 p. (din 9), la jumătate 
punct distanță de cei doi în
vingători. Z. Ulei (Iugoslavia) 
și E Vegh (Ungaria) D. Durai- 
trache a obținut 6,5 p. iar Eli
sabeta Polihroniade si Mădă
lina Stroe cite 6 p.

VAL THORENS. Pe prime
le locuri, la capătul celor il 
runde, s-au clasat J. L. Chaba- 
ron (Franța) 8 p. M. Wernet 
(R.F.G.) 7,5 p, Th. Ghițescu
(România), M. Rut (R.F.G.) 7 
p. I. Bilek (Ungaria) 6,5 p.

C.E. DE BASCHET CADETE
un plus prin folosirea mai 
frecventă a contraatacurilor. 
Coșgetere: Vardaki 26, Tom- 
banaki 16 — de la învingă
toare, respectiv Faragut 14. Ar
bitri: K. Bruna (Cehoslovacia) 
și P. George (R.F. Germania).

Cîteva cuvinte în plus des-
.pre partida U.R.S.S. — Iugo-

La zi: APRECIEREA ÎNAINTAȘILOR...
Lui Mike Tyson, campionul mondial al greilor, nu l-au 

trebuit decît 93 de secunde pentru a-1 trimite la podea și 
a-1 învinge pe încă unul dintre șalangerii săi. Cari 
Williams, care a îndrăznit să-1 atace titlul. Acesta a fost 
al 38-lea meci In care campionul lumii și-a pus în joc 
centura cu diamante, a 38-a victorie, dintre care 33 au fost 
obținute înainte de limită. In atari condiții, specialiștii bo
xului mondial și-au pus legitima întrebare dacă. Intr-adevăr. 
Tyson deține o clasă fenomenală și are o forță nemaipo
menită. ori valoarea adversarilor săi este foarte scăzută.

Floyd Patterson, șl el fost campion mondial al catego
riei. în cunoștință de cauză- afirmă că este cea mai proastă 
perioadă din istorie la categoria grea și aceasta, Intr-un 
sens. îi prejudiciază în primul rînd Iul Tyson, deoarece nu 
se va mai bucura de aprecierea înaintașilor (17). Ei. ce 
să zicem, la caracterul său. acesta este și faptul care-1 
afectează cel mai puternic pe actualul campion 11 în orice 
caz. Tyson a declarat răspicat 1 „Joe Louis a boxat cu 
cei mai buni din epoca sa, ea și Muhammad Aii, ca și 
Dempsey. In ceea ce mă privește, eu nu pot face mai mult 
decît să boxez cu cei mai buni orei din epoca mea.,.".
(r. vil.).

!

I

1

PE SCURT • PE SCURT
cu 7—5 6—0. tn finală, de co-
naționalul său. Jim Pugh. • In 
finala feminină de la San Diego 
se vor Întîlni Steffi Graf (R.F.G.) 
șl Zina Garrison (S.U.A.). In 
semifinale ele au dispus de 
Bettlna Bunge (6—1. 6—2), res
pectiv de Nathalie Tauzlat (6—1, 
7—5). • Spaniolul Emilio San
chez a clștlgat turneul de la 
Kitzbuhel (Austria) în fața ar
gentinianului Martin Jaîte : 7—6, 
6—1 2—6. 6—2. • Finala de la
Baastad (Suedia) : Paolo Cane 
(Italia) — Bruno Oresar (Iugo
slavia) 7—4, 7—6.

TENIS DE MASĂ. • Competi
ția desfășurată la Phenian a 
fost clstlgată de echipa R.P.D. 
Coreeană I. urmată de R.P. Chi
neză. Cehoslovacia. Indonezia.

ajuns la locul competiției) pe 
care a intrecut-o cu 3—1 (10,
6, —10, 14) după un joc care 
a antrenat pe cei peste 1000 
de spectatori prezenți în 
tribune. Tîrgoviștencele au fo
losit sextetul : Simona Ungu- 
reanu (Ilona Todea. Else Sul- 
tânescu). Corina Olteanu Vio
rica Bîrsășteanu. Doina Radu. 
Cristina Zamfir (Ecaterina 
Stoica). Maria Chitic-Vasilică. 
De la selecționată o bună im
presie a lăsat tînăra sibiancă 
Claudia Tint. In încheiere s-a 
desfășurat partida dintre Chi
mia Rm. Vîlcea si Știinta 
Bacău. Un joc frumos. apre
ciat de public și o victorie de
tașată a echipei gazdă cu 3—0 
(6, 9, 3). Vîlcencele au pre
zentat un sextet mai robust 
si cu multă noftă de joc. 
conducted te general ostilitățile 
cu toată rezistenta opusă de 
băcăuance, care, cu un gabarit 
mai redus. au încercat să 
compenseze prin unele com
binații rapide în atac. Arbitrii 
M. Davidoi și M. Grozea au 
condus echtoele : CHIMIA — 
Cristina Buznosu 8.5. Xenia 
Ivanov 8,5 (Viorica Șerban). 
Dorina Crăciun 8. (Camelia 
Deică). Camelia Iliescu 9. 
Lucretia Mirea 8 (Aurelia Za
harat Mădălina Ciorbaru 9 : 
ȘTIINTA — Liliana Holeiciuc
7. Daniela Blejușcă 7 (Eugenia 
Ichim 7.5). Cristina Voicuiescu 
8 (Genovica Mătăsaru). Mar
cela Olteanu 8. Andreea Plă
cintă 7. Loredana Polocoseri 8.

ALTE PATRU VICTORI!
ALE ÎNOTĂTORILOR ROMÂNI
LA BALCANIADA JUNIORILOR
SOFIA, 7 (Agerpres). La

Sofia. în cadrul Campionate
lor Balcanice de înot pentru 
juniori. în ziua a doua a com
petiției, sportiva română 
Beatrice Coadă a cîștigat pro
bele de 400 m liber în 4:18,53 
și 200 m bras în 2:42,41. Marius 
Crișan s-a situat pe primul loc 
la 100 m spate, cu 59,58, Iar 
Gabriela Ștefan și-a adjudecat 
proba de 50 m liber cu timpul 
de 27,54.

slavia, desfășurată duminică 
seara, la o oră înaintată. Echi
pa iugoslavă a ținut pasul mul
tă vreme, dar selecționata so
vietică a obținut desprinde
rea hotărîtoare, din min. 39, 
printr-o serie de 4 coșuri de 
3 p marcate de Olesia De- 
mianskaia.

i

i
U.R.S.S» România, Nicaragua, 
R.D. Germană șl R.P. Mongolă.

VOLEI. • Rezultate înregis
trate la C.M. de junioare, în 
Peru : Canada — Columbia 3—0, 
Japonia — Spania 3—0, Argenti
na — Porto Rico 3—0, Cuba — 
Venezuela 3—0. Italia — Mexic 
3—0. Peru — R.P. Chineză 3—1.

FINALA A LA ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

F 0 V ® L metvi dintre

FOSTUL CAMPION MONDIAL 

DE LUPTE MIHAIL SALADZE
Turneul internațional de 

lupte al României... Printre 
oaspeți, antrenorul echipei 
U.R.S.S., fostul campion mon
dial al categoriei 100 kg, Mi
hail Saladze. O mai veche cu
noștință, în 1981 el cîștigînd, 
la București, centura ce răs
plătea învingătorul Jocurilor 
Mondiale Universitare.

— Da. Iși amintește — 1981 
a fost un an fast pentru mine. 
După ce am învins la Bucu
rești, la puțină vreme am cîș
tigat și titlul suprem la cam
pionatele seniorilor, învin- 
gîndu-1, In finala disputată la 
Oslo, pe ungurul Gaspar. Pen
tru ca, după alte cîteva săp- 
tămîni, să cîștig și turneul de 
la Sofia dotat cu „Cupa Mon
dială”.

— Ați luptat pe saltele vre
me de mai bine de zece ani. 
Presupun că ați intilnit și 
sportivi români ; și aceasta 
nu doar in turneul J.M.U. de 
la București.»

— Oho 1 Au fost întotdeau
na adversari extrem de redu
tabili și de o sportivitate de
plină. La Început mă „izbeam*  
mereu de Nicolae Martines- 
cu • era tare ca stînca, greu o 
scoteai la capăt cu ei ! Dacă 
o scoteai... Apoi a venit vre
mea lui Vasile Andrei. Alt 
gen; mai puțin puternic, dar 
mai agil Am luptat de multe 
ori contra iul, dar am ră
mas foarte buni prieteni. Am 
tras, însă, cu ochiul, cum se 
spune, și pe la meciurile altor 
categorii și știu btne că româ
nii au fost întotdeauna adver
sari redutabili. Există, fără 
discuție, o veritabilă școală 
românească a acestei discipli
ne ; și sînt convins că antre
norii din noua generație, ur
mașii „meșterului” Ion Cor- 
neanu, vor duce mai departe 
șirul succeselor românești. O 
spun chiar cu oarecare teamă, 
fiindcă este evident că sporti
vii noștri se vor mai întîlni 
în multe finale, de acum îna
inte.

• Cei care au urmărit la fața 
locului meciurile „Cupei Dina
mo* au remarcat, cu siguranță, 
evoluția tehnică, Incisivă spec
taculoasă a extremei Ronnie 
Rosenthal de la Standard Llăge. 
Citeva amănunte de ultimă oră 
despre acest component (de ba
ză) al naționalei israellene. Re
centa nou promovată tn prima 
divizie Italiană. Udinese, s-a a- 
rătat interesată de acest lucător 
(semn că are clasă!), dar. în 
ultimul moment al perfectării 
transferului, a renunțat. o co
misie medicală găsind o dere
glare la coloana vertebrală. Fi
ind congenitală și nederanjîn- 
du-1 niciodată (are acum 26 de 
ani) tn activitatea de performer, 
s-au căutat motivele In altă 
garte. Și s-a descoperit că clu- 

ul italian n-ar mai putea achi
ta. din motive financiare, sume
le cuprinse în contract... * Co
lin Moynihan, ministrul sportu
rilor din Marea Britanie, a fost 
acuzat de Încălcarea drepturilor 
civile. Cum au decurs lucrurile? 
Simplu; promovtnd un proiect

Ulrich (R.D.G.) 32:17,88, Ghi- 
can 32:41,34 100 mg: Cornelia
Oschkenat (R.D.G.) 12,74, Clau
dia Zaczkiewicz (R.F.G.) 12,82 ; 
lungime: Galina Cistiakova
(U.R.S.S.) 7,10 m, Helga Radtke 
(R.D.G.) 6,89 m ; greutate :
Heike Hartwig (R.D.G.) 20,59 
m. Claudia Losch (R.F.G.) 20,17 
m ; suliță : Petra Felke (R.D.G.) 
66,92 m, Brigitte Graune 
(R.F.G.) 62,04 m ; 4x400
m: R. D. Germană 3:24,08.
U.R.S.S. 3:24,75. După cum se 
poate vedea, din cele opt e- 
chipe participante, doar patru 
(R. D. Germană, România 
U.R.S.S. și R. F. Germania) au 
avut atlete clasate pe primele 
două locuri la cele 16 probe I

— Nu de mult s-a schimat 
— din nou — regulamentul de 
lupte. Cum îl apreciați pe cei 
actual ?

— Ca un regulament al a- 
devărulul, dacă se poate spu
ne așa. înainte, pe parcursul 
a două reprize, și mai ales în 
pauza dintre ele, mai putea 
interveni antrenorul, mai pu
tea să apară o schimbare tac
tică „sugerată” de pe margine. 
Acum, în cele cinci minute 
non-stop pe saltea te afli nu
mai tu și cu adversarul. Fie
care aplică ce are mai bun, 
ce știe, cît poate. Nu mai in
tervin factori exteriori, care 
să modifice raportul de forțe.

— Cel mult arbitrajul.»
— Da, da, eram pe punctul 

să fac o mare greșeală și să-1 
uit I Numai că, vedeți dum
neavoastră, aceasta e o pro

pria care să se Interzică accesul 
în stadioane a celor pedepsiți 
cu închisoarea pentru delicte 
săvîrșite chiar în tribune sau o- 
cazlonate de un meci oficial!? 
Stranie Interpretare a drepturi
lor .civile”.» • Intre planurile 
de viitor ale Iul Oswaldo Ardl- 
lles, component al echipei na
ționale a Argentinei, campioană 
mondială în 1978. figurează ac
tivitatea de antrenor. După oe 
a evoluat aproape un an la e- 
chipa Fort Lauderd->'e. In 
S.U.A., Ardillee a preluat des
tinele formației Swindon. din 
liga a doua engleză. „Aș dori 
să promovez mai înttl cu noua 
mea echipă, apoi, demonstrația 
fiind făcută, să lucrez fu ve
chiul meu club, Tottenham*  
(unde a jucat 10 ani, fiind de
clarat deseori oel mal bun ju
cător străin din Anglia) — a 
spus acesta. Iar într-o pers
pectivă mal Îndepărtată Ardi- 
lles s-a arătat doritor să antre
neze chiar echipa Argentinei. 
Dar. vorba aceea : mai e mult

blemă a tuturor sporturilor, 
nu doar a luptelor. Și apoi, 
dacă ești bun — ești bun! Ar
bitrul sau. mă rog. arbitrajul 
te mai poate frustra de un 
punct, dar, în nici un caz, nu 
va răsturna o ierarhie.

— Cum procedați, la dum
neavoastră „acasă", cu selec
ția și inițierea în lupte a tine
rilor dotați pentru acest sport ?

— Noi, în Gruzia, avem un 
sport național numit cidaoba, 
un fel de judo, și mai exact, 
un fel de sambo. Chiar așa se 
și luptă, într-un chimono. Iar 
procedeele sînt foarte apropia
te de cele ale stilului „liber”. 
De aceea și avem rezultate 
mai bune la acest stil. De la 
concursurile populare de ci
daoba se recrutează îndeob
ște tinerii talentați, care, apoi, 
sînt cooptați în secțiile de 
performanță. Firește, nu toți 
optează pentru lupte, unii ti
neri preferă judo-ul, alții sam
bo. Nu ne supărăm. Noi zi
cem că toți sînt luptători.

— In România organizăm 
destul de des întreceri populare 
de trîntă ; chiar în prezent 
ziarul „Sportul”, căruia îi a- 
cordați acest interviu, a lansat 
o asemenea inițiativă...

— Vă felicit I Este un rehl 
sprijin acordat acestui sport 
Numai în acest fel pot progre
sa luptele, avînd o bază de 
masă cu adevărat dezvoltată, 
căutîndu-se în permanență noi 
și noi talente.

Sorin SATMAR!

pînă... departe! a Meciurile din 
etapa a 4-a a campionatului 
Franței s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: Lyon — Nisa
2— 0 ; Nantes — R.C. Paris 5—1 ; 
Brest — Caen 2—1; Monaco — 
St. Etienne 0—0; Cannes — Ltlle
3— 0: Girondina Bordeaux — So- 
chaux 1—0; St. Germain Paris 
— Montpellier 2—1; Mulhouse — 
Toulon 4—0; Auxerre — Toulou
se 2—2; Olympique Marsilia — 
Metz 2—1. în clasament conduce 
echipa Girondina Bordeaux cu 
7 p, urmată de Nantes și Olym
pique Marsilia — cu cite Op.® 
în primul meci ai turneului ne 
care îl Întreprinde în R.P. Chi
neză, echipa braziliană F. C. 
Santos a întrecut eu scorul de
4— 1 (0—0) formația Tianiln.
Două dintre golurile oaspeților 
au fost marcate de cunoscutul 
Internațional Socrates. • După 
patru etape, în campionatul 
Elveției conduce Neuchatel Xa- 
max, cu 8 puncte, urmată de 
formațiile Grasshoppers Zfirich 
șl Bellinzona, eu cîte 6 puncte. 
Rezultate din etapa a 4-a: 
Aarau — Bellinzona 1—2: Lu
gano — Wettingen 2—1; Lucer
na — St. Galt 1—1 : Servette Ge
neva — Neuchatel Xamax 1—2; 
F.C. Sion — Grasshoppers Zu
rich O—®; Young Boys Berna — 
Lausanne 0—1.
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