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Popas la I.U.M Satu Mare

SPORTIVII - PRINTRE FRUNTAȘII 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

priveam 
concursuri 

care își disputau 
echipele de fot-

...Sta team 
entuziastele 
Daciadei în 
întîietatea 
bal ale unor sectoare de pro
ducție din întreprinderea de U- 
tilaj Minier Satu-Mare, an
gajată ferm în marea între
cere socialistă pornită în 
cinstea Zilei de 23 August. 
Cine este brunetul acela care 
conduce cu atita abilitate balo-

• Entuziastele concursuri ale Daciadei 4 -
nul ? „Este Andrei Aman, că
pitanul echipei atelierului Pie
se de schimb din cadrul secției 
180, ne răspunde inginerul 
loan Polău, președintele sec
ției de popice de aici. E stilpul 
apărării și... stilpul mobil al e- 
chipei unde lucrează. E un 
cătuș de frunte".

Ni se spune că la locul 
de muncă Andrei Aman 
coechipierii Iui (distinși, 
campionatele de casă 
întreprinderii, ca adevărați 
lisportivi, deoarece în

lă-

lor 
Și 
în 

ale 
po- 

_ .____ , ore
le de răgaz mai joacă tenis de 
masă, handbal, volei sau po
pice) descoperă, experimen
tează și fructifică soluții teh- 
nico-productive cu valoare de 
noutate. Am vrut să-i cu
noaștem. Șeful lor, Vasile Bo- 
dea, om cu sarea vremii la 
tâmple, fost jucător de fotbal, 
iar acum mare amator de dru
meții și de șah, s-a scuzat că

trebuie, împreună cu cîțiva 
băieți, să meargă la o inter
venție. S-a defectat ceva?, 
ne-am adresat fotbalistului 
pe care-1 remarcasem cu o zi 
în urmă. „Da, ne-a răspuns 
Andrei Aman. A apărut o ava
rie la centrala termică și 
trebuie înlocuite schimbătoa
rele de căldură cu noile ele
mente de natură să le măreas
că randamentul, opera meș
terului, ajutat de colectivul 
nostru". Un atelier bine dotat, 
unde munca lor, a lăcătu
șilor mecanici, pe care ne-am 
imaginat-o desfășurată între 
patru pereți ai încăperii, ni 
s-a relevat brusc într-o altă 
perspectivă, extinsă la toate 
mălaiele* întreprinderii, oame
nii de aici fiind gata în orice

§ Prima zi a Campionatelor 
Ș Naționale de tenis ale seniori- 
§ lor s-a derulat sub semnul ce
fe lor două „capete de afiș" din 
§ chiar primul tur: disputele 

George Cosac — Dinu Pescariu 
și Adrian Marcu — Dumitru 
Hărădău. Primul dintre ele 
aducea față în față pe dețină- 
toruL titlului — l-am numit pe 
Cosac — și pe liderul tinerei 
generații, proaspătul campion 
european, l-am numit pe Pes- 
cariui Doar 70 da minute i-au 
trebuit lui Cosac pentru a-și 
adjudeca o partidă (6—-3, 6—2) 
în care l-a dominat net pe 
mult mai tânărul său adversar 
(15 ani), impunîndu-și efectiv 
tactica care-i convenea: jocul 
de atac susținut de serviciile 
în forță. Pescariu a părut un 
pic prea lent și, deși a reușit 
în cîteva rînduri să-și paseze 
spectaculos adversarul, în spe
cial eu reverul, el n-a putut 
mai mult. La rîndul său, Mar
cu l-a întrecut pe Hărădău 
fără probleme, am putea spune, 
deși primul set a fost echili
brat. Scor final: 7—6, 6—2. Iar

$

§

La

I UN GRUP DE
Traian IOANIȚESCU

iContinua?» in pag 2-S)

Campionatul European de baschet cadete de la Timișoara

O FRUMOASA VICTORIE A ECHIPEI NOASTRE:

REZULTATE TEHNICE

Seria A: Iugoslavia — Fran
ța 58—48 (32—23), U.R.S.S. — 
Spania 62—50 (25—30) Polonia 
— Grecia 55—49 (31—26). cla
sament: 1. U.R.S.S. 8 p. 
Iugoslavia 7 o. 3. Soania 6 
4. Polonia 5 o. 5. Crecia 5 
6. Franța 5 n.

2. 
o. D,

Seria B: R.F. Germania — 
Olanda 51—27 («S—17). Ceho
slovacia — Ungaria 72—53 
(33—10). România — Italia 
59—.17 (27—33). Clasament : 1. 
Cehoslovacia S n. 2. România 

Italia S n. 4. Ungaria 
R.F. Germania 5 o. 
4 p.

7 D. 3.
8 o. 5.
Olanda

».
PROGRAMUL 
DE MIERCURI

ora 9.30: Olanda — Cehoslo
vacia. R.F.G. — Italia. ora 
14.30: Grecia — U.R.S.S.. po
lonia — Franța. Romania — 
Ungaria si Iugoslavia — Spa
nia.

ROMANIA ITALIA 59-57
TIMIȘOARA, 8 (prin telefon). 

La capătul unui meci, cu o des
fășurare captivantă și specta
culoasă. cu multe faze aplauda
te de public la scenă deschisă, 
reprezentativa României a ob
ținut victoria în fața echipei 
Italiei, cu scorul de 59—57 
(27—23). făcând astfel pasul de
cisiv pentru calificarea în se
mifinalele Campionatului Eu
ropean de baschet pentru ca
dete. Este prima victorie 
românească repurtată în fața 
unei selecționate italiene din 
istoria participării la Campio
natele Europene de junioare 
și cadete. încurajate frenetic 
de foarte numeroșii spectatori 
din sala Olimpia. sportivele 
noastre au făcut o partidă re
marcabilă (cea mai bună de 
pînă acum) în fața unor parte
nere de întrecere foarte ambi
țioase și care au avut în Elena 
Paparazzo (1,93 m) o jucătoare 
de excepție. Echipa noastră a 
fost cu adevărat 
din Vîndul căreia

să remarcăm pe cineva. Totuși 
o vom face subliniind presta
ția Danielei Simion și Dianei 
Ciupe, prima prin evoluția 
excelentă în atac și apărare, 
cealaltă prin maniera cu care 
și-a coordonat coechipierele.

Meciul a început în nota 
de netă superioritate a e- 
chipei române. 21—8 în min. 
10. apoi a fost rândul oaspe-

Dumitru STANCULESCU

(Contlnuar» In pag. a t-a)

o ECHIPA 
este greu

la Balcaniada de inot și sărituri in apă pentru juniori

REPREZENTANȚII NOȘTRI
AII CÎSTIGAT AMEÎEIE CONCURSURI

->

® în total fle 39 dc medalii, dintre care 20 de aur
După cum se știe, tinerii îno

tători și săritori în apă din 
Balcani și-au dat întâlnire Ia 
Sofia, in partea a doua a săp
tămânii trecute, pentru a-și 
desemna — ca în fiecare an — 
campionii. Așa cum ne-au 
obișnuit. juniorii noștri au 
avut și de data aceasta o 
comportare remarcabilă, obți- 
nînd,. în cele două concursuri, 
un total de 39 medalii, dintre 
care 20 de aur. 17 de argint și 
2 de bronz, bilanț încununat cu 
ocuparea locului intii în am
bele clasamente generale pe 
puncte. Astfel, la înot (băieți 
-r fete), după România, cu 354 
p. au urmat Bulgaria. Iugosla
via și Grecia, cu 338,5 ; 303,5 și. 
respectiv, 290 p, iar la sărituri, 
adunînd 
noștri au devansat pe cei 
Bulgariei. Greciei și Iugosla-

viei, cu realizări de 76.47 
respectiv. 22 p.

In concursul de înot, soldat
— așa cum ne mărturisea an
trenorul federal Dan lonescu
— cu unele rezultate de va
loare. fetele au făcut, din nou. 
dovada calităților deosebite de 
care dispun. înscriind în pal
maresul general al echipei 
României nu mai puțin de 24 
medalii (din totalul de 31) și 
depășind, așadar net, bilanțul 
băieților.. Eroina întrecerilor a 
fost brăiîeanca de 14 ani Bea
trice Coadă, cea care, la în
toarcerea acasă, purta Ia piept 
o salbă de 9 medalii din 
mai strălucitor metal ! Ea 
cîștlgat. demonstrând de

78 o. reprezentanții 
ai ‘

Floriri Se'gărceanu l-a învins 
lejer pe Cornel Enache : 6—2, 
6—0.

La feminin, cu o singură ex
cepție {Veneția Șchiopu a 
scOs-o din cursă pe favorita nr. 
8, rutinata Măria Romanov, 
fără suflu în ultimul set), re
zultate 'scontate.

. întrecerile continuă, pe tere
nurile B.T.T. din Parcul He
răstrău dimineață, de la ora 9, 
cu partidele de simplu din tu
rul 2, iar după-amiază (ora 
15,30) cu cele de dublu mixt, 
feminin și masculin.

Rezultate tehnice, turul 1, fe
minin : Teodora Tache (Sportul 
Studențesc) — Ruxandra Mățăoa- 
nu (Dinamo) 6—3, 6—2 ; Mag
dalena Raicovicl (U.T.A.) — Ana 
Maria Stefănescu 
CCIAG) 6—2. 6—0 ; Andreea 
(Electrica Timișoara) — 
Penciu (Dacia Galați) 6—0. 
Veneția Șchiopu (Dinamo) 
Maria Romanov (Sportul 
dențesc) 1—6. 6—2, 6—0 ; 
niela Ivana (Steaua)

(Victoria
Vane
Stela
6—0;

Stu- 
Da- 

Antone-

Doina STĂNESCU

(Continuări in pag 2-3)

lupte libere

TINERI IN REAL PROGRES
turneului 
lupte li- 
vom în-

s-a putut constata că • o parte 
dintre componenții lotului 
național s-au remarcat printr-o 
bună formă de concurs, deta- 
șîndu-se valoric de colegii 
lor de întrecere. Un prim e- 
xemplu în acest sens este me
zinul echipei, dinamovistul 
brașovean Romică Rașovan 
(48 kg). El a cîștigat categoric 
toate meciurile susținute, de- 
pășindu-i destul de clar și 
pe ceilalți componenți ai lotu
lui național, Dumitru — 
ghici (Steaua) și Vasile 
filă țViitorul Vaslui), 
lentul și cunoștințele sale 
nice îl obligă, însă, la o 
gătire asiduă în timpul care a 
mai rămas pînă la startul în 
competiția supremă, astfel 
ca la Martigny să fie mai în
drăzneț în disputele cu prin
cipalii adversari, pentru a-și 
putea valorifica plenar 
țile de care dispune, 
situație asemănătoare 
flă și un alt pretendent

asupra
al Daciadei la 
pentru seniori,
să extindem puțin ana- 
comportării luptătorilor 

fruntași la întreceri-

Revenind
final 
bere ;
cerca 
liza 
noștri 
le de la Iași, programate cu 
mai puțin de o lună înaintea 
Campionatelor Mondiale (1—3 
septembrie, Martigny — El
veția).

Referindu-ne la modul de 
desfășurare a concursului, 
trebuie să spunem că el a fost 
organizat după stilul vechi 

§ (și... viitor) — adică, sportivii 
fe n-au mai fost împărțiți pe 

grupe, ci au concurat împreu- 
fe nă, pe baza numerelor trase la 
§ sorți. în aceste condiții, com- 
§ petiția a fost mai densă la 

toate categoriile de greutate, 
§ numărul meciurilor susținu- 
fe te de luptătorii fruntași fiind 
Ș mult mai mare decît după sis- 

temui împărțirii pe grupe. 
Din acest punct de vedere, 

Ș concursul a fost destul de so- 
§ licitant pentru fruntașii cla- 

samentelor, constituind, deci, 
§ un bun prilej de verificare. 
§ Așa cum aminteam și în 
fe cronica transmisă de la Iași,

$
Dră- 
Fră- 
Ta- 
teh- 
pre-

calită- 
într-o 

se a- 
la se-

Mihai TRANCA

(Continua?» tn pag 2-3)

Festivalul international de șah de la Timișoara

COPIII LUMII Șl PACEAu deAnul acesta, 440 
din 8 țări (Bulgaria, 
Germania,

Atmosfera fierbinte a ma
rilor întreceri se simte a- 
desea, în sălile de șah ale 
municipiului Timișoara, „ce
tatea" de pe Bega fiind la a-

pionatelor Mondiale pentru 
copii de anul trecut, i-a pri
mit acum pe participants la 
cea de a Vl-a ediție a „Festi
valului internațional de șah

Zeci de copii, așezați ta mesele de șah. intr-una din 
ale festivaluluimai fierbinți

zilele cele

cel. 
a 

pe
Mugur POPOVICI

(Continuare In pag. 2-3)

ceasta oră un important, nod 
de întîlnire a „diagonale
lor" eșichierului european. 
Casa de Creație și Cultură So
cialistă a Tineretului, ,Cinta- 
rea României", gazda Cam-

pentru copii și 
competiție aflată, nu 
în calendarul Federației 
ternaționale (F.I.D.E.), ci 
pe agenda internațională 
O.N.U. și U.N.E.S.C.O.

juidoi i", 
numai 

in
și 
a

șahiști 
R. F.
Luxemburg, Polonia, 
ria, U.R.S.S. și România) 
părțiți în 8 turnee (4 în sistem 
clasic și 4 în sistem elvețian), 
s-au întrecut timp de 11 
pe cîmpurile de carton, 
egida semnificativă a 
tivalului : „Copiii lumii 
pacea".

Iugoslavia, 
Unga- 
, îm-

zile 
sub 
fes- 

.. - Și
în fiecare dimineață, 

la 8 și 30 minute, arbitrii apă
sau pe butoanele ceasurilor de 
control, dînd semnalele de 
începere a partidelor. în ho
lul marii clădiri, zeci de pă
rinți participau sufletește la 
emoțiile rundelor, care se :n- 
heiau la 14.30. La 16.30 se 

reluau partidele întrerupte, 
unele dintre ele ajungînd . îți 
situația limită de ..rege 
contra rege", deci remize după 
epuizarea tuturor posibili ă- 
ților. Ca de obicei, au curs și 
lacrimi, mai ales din ochii ce
lor mai mici, uitate 
te cîteva ore.

Organizatorii 
înălțime. Iată 
clarat. printre 
gil Doran, directorul 
valului : „Dorim ca

încă, pes-

fost la 
ne-a 

alteie.

au 
ce de- 

Vir- 
festi- 
tcaiă

Parik ȘTEFANOV

(Continuare in pag 2-3)



La caiac-canoe, juniori II §
s

Turneul 4 In „Trofeu! Sportul" la volei (f)

0 PRIMĂ MARE SURPRIZĂ s
VAlOtfIEA E CA Șl ZIUA CEA BUNA: SE CUNOAȘTE DE DIMINEAfA! s
x-a caiac-canoe, întrecerile 

juniorilor II au o savoare a- 
parte, „calculul hîrtiei" nu-1 
realizezi nici cu un computer 
din ultima generație, poți 
visli pe apă numai de cîteva 
luni și să ieși — cum s-a în- 
tîmplat recent pe Lacul 
Bascov — campion al Dacia
dei, valoarea e ca și ziua 
cea bună : se cunoaște de di
mineață ! J II este „Divi
zia candoare" a sportului cu 
padela și pagaea, fericită pusă 
la lacrimi cînd a ocupat un 
loc pe podiumul de premiere, 
nemaipomenit de bucuroasă 
chiar și atunci cînd s-a situat 
în preajma 
te felicită 
brățișează 
important 
finala pe

Finalele 
avut, cum 
șurare 
„dintr-o 
iadă 
tați, dornici de afirmare. 
Concursul a evidențiat mul
te ./speranțe", munca, se-

riozitatea, preocuparea 
tivilor și antrenorilor 
acest examen de primă 
tă în exigenta școală 
nească de caiac-canoe.

spor- 
pentru 
treap- 
româ-

K 1

lui : i 
antrenorii, 

părinții, 
este să fi 
țară ! 
juniorilor 
spuneam, 

aparte, cu 
răsuflare", 

de copii silitori, taîen- 
dornici

dacă nu 
, te îm- 

colegii, 
ajuns în

II au 
o desfă- 
în treceri 

eu o ple-

Rezultate (506 m). fete :___
1. Claudia Nicula (C.S.Ș. Marina 
Orșova) 2:10.50. 2. Luminița Si
mion (C.S.M. Iași) 2:19.20, 3. Flo
rentina Blindu (C.S. Brăila) 
2:19.44; Ks - 1. Paula Bulai, 
Natalia Felina (Ancora + Dună
rea Galați) 2:02.01. 2. Mthaela 
Bene. Edith Szabo (U.T.A.) 2:02,93, 
3. Viorica Sandu. Bianca Zam
fir (Dinamo Buc.) 2:07.44; K4 —
1. Maria Voia, Rodica 
Mirela Buleu.
(C.S.M. " . .
Constanta + _ _. ___
1:53,53. 3. Dinamo + Triumf Buc. 
1:54.38 ; băieți : K i — 1. Angliei 
Ivanov (C.S.Ș. Alexandria) 1:58,22,
2. Geza Maghiar’ tSimared B. Ma
re) 1:59.83. 3. Cristian Dumitrașcu 
(Aeronautica) 2:00.63 ; C1 — 1. 
Ion Alexandru (Olimpia Călă
rași) 2:14.83. 2. Robert Vînturiș
(Danubiu Tulcea) 2:17.60. 3.
George Mămiață (Marina Orșova) 
2:18.27; K2 —1. O. Butaru. I. 
Toth IUTA) 1:50.29. 2. C. Tăutu, 
I. Bădulescu. (CSS Constr. + Fa
rul Comnref) 1:50,53. 3. M. Bal- 
r" - C. Tudoran (Olimnia Buc.) 
1:57,55 ; C 2 — 1. D. Haralașcâ,

Bălteanu, 
Carolina If rim

Iași) 1:50,52. 2. C.S.Ș.
Farul Oompref

N. Smira (Danubiu Tulcea) 
2:02.71. 2. M. Ciculescu. C. Voi
culescu (Dinamo + Triumf) 
2:03.56. 3. G. Florea. E. Mătrăcaru 
(CSS Steaua) 2:06,75. K 4 — 1. L. 
Marinache. S. Nită, G. Urse. D. 
Săulescu (CSȘ 2 + Locomotiva 
+ Triumfi 1:39.03 2. CSS Con
stanta 1:43,33. 3. Marina Orșova 
1:47,79 ; C 4 — 1. R. Vînturiș. D. 
Haralașcă. N. Smira. R. Mantai 
(Danubiu Tulcea) 1:49,63. 2. CSȘ 
Steaua + Dinamo + Triumf Buc. 
1:53.21 3. C. S. Brăila 1:55,61 :
1000 m : C1 — 1. Valeriu Gană 
(Marina Orșova) 5:01,52. 2. A- 
drian Tudose (Olimnia) 5:04.80,3. 
Florin Trofim (Danubiu Tulcea) 
5:10,51; C2 — 1. V. Demintei, 
R. Mantai (Danubiu Tulcea) 
4:25.83. 2. C. Pon. I. Dumitrescu 
(CSS Timișoara) 4:37.14. 3. V. 
Trofimov. A. Negoită (Delta Tul
cea) 4:37.38 ; K1 — 1. Marius
Marian (Marina Orșova) 4:06.35. 
2. Zoltan Silvester (Voința Arad!

3. Flaviu Tară (Marina 
: î. m. do-

Scurtu (Dinamo + Lo- 
Buc.) 3:58.13. 2. V. Po- 
Tiparu (Portul Brăila) 
G. Totorenco, S. Petcu 

C4 -

c.

4:20,53.
Orșova) 4:35.68 : K_2
brin, E. 
comotiva 
peseu. F.
4:02.89. 3. ... _
(Danubiu Tulcea) 4:10,83 . _
1. D. Trofim. V. Demitel. V. Tro
fimov. V. Vlas (Danubiu + Del
ta Tulcea) 4:16.79. 2. Marina Or
șova 4:19.56. 3. C.S.M. Pitești
4:25.89 ; K 4 — 1. M. Popescu, K 
Szekeresch. A. Muresan. M. Chi- 

-------- 2.
3.

§

s

s

$

§

LUPTE LIBERE
rică (Marina Orșova) 3:38.47. 
Dinamo + Triumf Buc. 3:45,27.
UTA + Constr. Arad 3:53.20. s

Vasile TOFAN
(Urmare din vag. 1)

lecția în iotul pentru „mondia
le", ieșeanul Constantin Cor
duneanu (52 kg). Detașîndu-se 
categoric de ceilalți parte
neri de întrecere, Corduneanu 
l-a învins, într-un meci 
foarte disputat (5—3) și pe
principalul său 
Gheorghe Neagoe 
și el component al lotului na
țional. Ca și lui Rașovan, lui 
Corduneanu îi este necesar 
mai mult tupeu (în sensul bun 
ai cuvintului), în întilnirile 
cu adversari valoroși, mai 
multă încredere în propriile 
sale forțe. Firește, Ia con
știința valorii proprii se ajun
ge numai printr-o pregătire 
exemplară, permanentă. O 
lăudabilă formă sportivă (ca 
și o ascensiune valorică) a do
vedit și Octavian Tenț (68 kg), 
care a reușit să se desprindă 
de principalii săi adversari, 
E. Elekeș, D. loniță, T. Mari
nescu, C. Dănăilă, devenind 
un campion autoritar.

Promițător s-au comportat 
și alți tineri care au realizat 
în ultima vreme prpgrese se
sizabile, cum sînt Paul Mare 
(Constructorul — C.S.Ș. Re
ghin), care a devenit chiar 

la categoria 90 kg, 
Mălincscu (Dunărea 
ca și juniorul con- 

Ghcorghe Ciupercă 
Nicolae

adversar,
(Steaua),

campion 
florin 
Galați), 
Stănțean
(90 kg), și rapidistul
Ghiță (82 kg). Dar, lipsa lor de 
experiență competițională nu 
le-a permis o constanță în 
buna comportare, ei 
festînd fluctuații de 
meci la altul.

Continuînd referirile 
portarea membrilor 
național trebuie să

mani
la un

La com- 
lotului 

ne o-

prim aici cu aprecierile favo
rabile. Pentru că, la unele 
categorii în care au fost pre- 
zenți luptători 
au devenit 
care s-au 
lotului, așa 
la „74 kg.“ 
Dacă tînărul _ ____
kg.) mai poate avea scuza că 
nu l-a putut învinge pe mai 
experimentatul C. Tămăduia- 
nu (Steaua), lui Gheorghe Mițu 
(Dinamo Brașov), i se poate 
reproșa înfrîngerea catego
rică (2—8) suferită în fața ce
lui ce a devenit campionul categoriei ’ . — _
geanu 
grijorător este și 
care privește pregătirea sa și 
un alt sportiv capabil de mari 
performanțe, - • - 
ceanu 
nit campion, 
voluat 
făcînd 
mijloace neregulamentare (lo
virea 
din păcate nesancționate 
promptitudine de arbitri, 
și Gh. Mițu, P. Cruceanu 
privit (și privește !) cu 
perficialitate pregătirea 
pentru cea mai mare competi
ție națională, amînînd 
fel saltul valoric de 
ar fi capabil... N-au 
să-și justifice selecția 
tul național nici Florin 
(Steaua — 62 kg.) și 
Frățilă (Viitorul Vaslui 
kg).

Sperăm că tehnicienii noș
tri au desprins concluziile care 
se impun, atît în legătură 
cu componența lotului, cit 
mai cu seamă în legătură cu 
viitoarele • pregătiri pentru 
participarea la Campionatele 
Mondiale de luna viitoare.

selecționați, 
campioni sportivi 
pregătit în afara 
cum a fost cazul 

sau „82 kg.“.
Ovidiu Mioc (74

82 kg, Petre Hodoro- 
(Nicolina Iași). în- 

modul în

Petrișor Cru- 
(Steaua). Deși a deve-

Cruceanu a e- 
slab, neconvingător, 
uneori apel și la

adversarilor cu capul), 
CU 
Ca 
a 

su- 
sa

ast- 
care 

reușit 
în lo- 
Șarca 
Vasile
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FESTIVALUL INTERNATIONAL DE ȘAH
(3 băieți și 3 fete), din tot a- 
tîiea orașe t
Baku, 
nău. 
miine. 
nia pentru prima dată, 
sem cuvinte 
despre 
popiiior, 
pășește 
e«l mai 
festival 
zii de virstă din lume".

împărtășită, de

(Urmare din pag. 1)

lumea să rămină cu amintirile 
cele mai frumoase despre Ti
mișoara, despre România, 
Șahul are o contribuție impor
tantă Ia formarea personalității 
tinerei generații. Pe lingă 
aspectul strici sportiv al 
concursului, ne-am străduit, 
de asemenea, să asigurăm un 
program cultural-edueativ cit 
mai variat și atrăgător pentru 
timpul liber : seară de film, 
vizite la muzee, discotecă, ba
zin de înot. în fiecare zi copiii 
au găsit pe mesele de joc mici 
atenții : fotografii,
vederi, pahare 
festivalului etc. 
te obiectivele 
organizatorilor, 
tinse". Aceste 
fost confirmate 
nii ale oaspeților de peste 
tare. A. Alexanian (U.R.S.S. 
— antrenor și părinte) : „De
legația noastră s-a prezentat 
Ia Timișoara cu 6 jucători

eu
Sper ea 

noastre, 
au fost 
speranțe 

de unele

Insigne, 
emblema 

toa- 
ale 
a- 
au

Tbilisi, Erevan, 
Minsk, Kazan și Chiși- 
Ei sînt speranțele de 
Personal, vizitez Româ- 

Auzi- 
foarte frumoase 

festivalul de șab al 
însă realitatea de- 

loate așteptările. Este 
mare și mai trumos 
pentru aceste calego- 

----- ’ " (Opi
nie împărtășită, ds altfel, 
«*M trecut, și de Florencie 
fiampomanes, președintele fe
derației internaționale — n.a.). 
G. Stunn (Ungaria — antre
nor) : „Și «o mă aflu peairu 
prima «ară in România. 
M-a atras faima acestui festi
val pentru copii. Ne simjM* 
Minunat aici. Sîntem încon
jurați cu prietenie și apreciem 
Competența organizatorilor. 
Din discuțiile mele cu șahiștii 
iugoslavi, sovietici și polo
nezi, a reieșit că toți gîndesc 
Ia fel. Dorim să revenim in 
1990“.

s
TENIS

(Urmare din pag. 1)

Volna (CSȘ Reșița) 7—6, 6—0
.. ..................  ‘ ‘ Mădăli-

Energo-

la . . ______
Laura Bîrlea (U.T.A.) 
na Teodor (Progresul _
montaj) 6—2, 6—3 ; Isabela Mar
tin (Sportul Studențesc) — Ga
briela Mitrică (Steaua) 6—2, 6—4; 
Mirela Buclu (Steaua) — Monica 
Năstase (CCIAG) 6—1, 6—0 ; Da
niela Pavăl (Steaua) — Mihaela 
Vulpe (S.C. Bacău) 6—2, 6—1; 
Cristina Ghidirmlc (Electrica Ti
mișoara) — Mihaela Testiban 
(IMGB) 6—2, 6—3 ; ClautHa Neac- 
șu (Steaua) — Monica Ciobanu 
(Dacia Galați) 6—3, 3—6, 6—3 ;
Monica Chirilă — Iohana Pană 
(ambele Dinamo) 6—0, 6—0 ; Lo
redana Bujor (Progresul Ener- 
gomontaj) — Ana Maria Hartweg 
(Electrica Timișoara) 6—1, 6—2 ;
Mihaela Rozor (Constructorul 
Cluj-Napoca) — Mirela Ivăncea- 
nu (Dinamo) 6—0, 6—0 ; Cătălina 
Cristea — Aura Zîrnoveanu (am
bele Dinamo) 6—1, 6—3 ; Diane 
Samungi (Steaua) — Gabriela 
Precup (Electrica Timișoara) 
6—0, 6—2 ; măscuita : D. Dobre 

~. Pop (ambii Steaua) 6—1, 
6—2 ; R. Constantinescu — A. 
Voinea (ambii CCIAG) 6—4, 6—0; 
G Cosac (Dinamo Brașov) — D. 
Pescariu (TCB) 6—3, 6—2 ; C. 
Chițeș — D. Dragu (ambii Di
namo Brașov) 1—6, 6—3. 6—4 ; L. 
Vespan (CCIAG) — R. Fărcaș 
(Dinamo Brașov) 7—5, 6—3 ;
R. Itu (Steaua) — S. Got-gan (Me
canica Bistrița) 7—5, 6—1 ; M. 
Vantă (Dinaino) — B. Lacea 
(CCIAG) 6—4, 6—0 ; O. Florea 
(Mecanica Bistrița) — M. Onllă 
(Dinamo) 6—2, ab. : A. Damian 
(Steaua) — I. Vespan (CCIAG) 
4—6 6—2, 6—1 ; M. Comănescu
(Dinamo) — G. Oniceag (Progre
sul Energomontaj) 6—2, 6—1 ;
A Popovici (Steaua) — H. Nl- 
culae (Progresul Energomon
taj) 6—1, 6—2 ; F. Segărceanu 
(Dinamo) — C. Enache (Steaua) 
6—2, 6—0 : Andrei Dtrzu (Dina
mo) — R. Hărnuț („U“ Cluj-Na
poca) 6—4. 6—2.

— D.

B.

DE LA TIMIȘOARA
Centrul teritorial de calcul 

a pus la dispoziția brigăzii de 
arbitri (condusă de profesorul 
Anghel Vrabie), un program 
pe calculator (elaborat de Ni
colae Jivcov și Mircea Laseu), 
care a ușurat mult tragerea 
la sorți la turneele open.

CLASAMENTE — Turneu 
junioare II (12 concurente) : 1. 
Elmira Skripcenko (U.R.S.S.)
9.5 p, 2. Simona Tufă 8 P, 3. 
Oksana Tarasova (U.R.S.S.)
7.5 p ț Turneu juniori II (12):
1. Alexander Kovacevici (Iugo
slavia) 8,5 p, 2. Thomas Muc 
(Polonia) 7,5 p, 3. Mihai Grite- 
berg 7,5 p ; Turneu junioare I 
(12) : 1. Alicya Zawadzka (Po
lonia) 7,5 p, 2. Edit K6116 7,5 p, 
3. Andreea Sasu Ducșoară 7p ; 
Turneu juniori I (12) : 1. Vlad 
Tomcscu 8,5 p, 2. Daniel Po
pescu 8,5 p 3. Răgim Gasumov 
(U.R.S.S.) 7,5 p ; Open fete
(pînă la 16 ani — 115 concu
rente) : 1. Ileana Brădianu (A- 
vicola Titu) 9 p, 2. Cristina 
Hava (Videocoler Timișoara)
8.5 p, 3. Anca Popescu 
(E.G.C.L. Caransebeș) 8,5 p;

RM. VILCEA, 8 (prin tele
fon). Se derulează tot mai 
spectaculos Turneul feminin 
de volei cu nr. 4. din cadrul 

. circuitului dotat cu „Trofeul
; Sportul" și pe care îl găzdu- 
i ieste Sala sporturilor din loca

litate. în runda de dimineață 
a celei de-a doua zile de con
curs. publicul spectator a fost 
determinat în multe rînduri 
să... izbucnească in aplauze la 
fazele fierbinți și lungi create 
de competitoare.

Reuniunea a fost deschisă de 
Rapid București (care a mai 
primit între timp întăriri) și 
Selecționata de rezerve a pro
movatelor în „A“. Deși era de 
așteptat ca lidera în top să 
obțină un succes net și... ra
pid. totuși lucrurile n-au stat 
chiar așa. combinata rezerve
lor sibiene și băcăuane furni- 
zînd o 
reușind 
un set. 
pentru 1 
sextetul:
Paula Coasă, Livia Gliga (Da
niela Gîlcă). Fidelia Crișan 
(Luminița Climencu), Lidia 
Bra tu. Niculina Bujor.

O partidă deosebit de spec
taculoasă. cu frecvente răstur
nări de situații pe parcursul 
seturilor, au realizat în conti
nuare echipele C.S.M. Liberta
tea Sibiu și Știința Bacău. 
Prima echipă s-a impus în 
cele din urmă cu 3—1 (7. —13. 
5, 9), dar, in ciuda scorurilor 
din seturi, jopul a avut multe 
momente de echilibru. Totuși 
sibiencele. care au început să 
evolueze cu mar multă mobili
tate. au fructificat superiorita
tea lor de talie și de tehnică 
Ele s-au desprins astfel in a 
doua jumătate a setului prim, 
însă replica băcăuană a venit 
imediat, echipa lui FI. Grapă 
conducted cu 11—1 și 14—8 în 
setul al doilea. Cursa de ur
mărire a sibiencelor a stîrnlt 
în tribune mult interes, aces
tea apropiindu-se Ia un singur 
punct. în celelalte două seturi, 
hotăritoare a fost ineficacitatea 
băcăuanceior la finalizare. Ar
bitrii M. Grozea și A. Năstac 
au condus echipele: C.S.M. 
LIBERTATEA — Elena Negu- 
lescu 7 (Claudia Tint 8). Lili
ana Șerban 9, Mirela Nistor 
8,5, Carmen Nicolae 9, Anca 
Domnariu 8,5. Anca Mocanu 
9,5; ȘTIINȚA — Liliana Ho- 
leiciuc 7. Eugenia Ichim 7,5 
(Daniela Blejușcă 7.5), Cristia
na Voiculescu 8, Marcela Ol- 
teanu 7 (Genovica Mătăsaru), 
Daniela Lucian 7. Loredana 
Polocoșeri 8.

replică frumoasă $1 
chiar să-și adjudece 

Scor: 3—1 (3,4,—4, 3) 
Rapid, care a aliniat 

: Daniela Bumbăcilă,

Tribunele, și mai încărcate 
la reuniunea de după-amiază, 
au fost pur și simplu electri
zate la meciul dintre C.S.M. 
Oțelul Tirgoviște și Universi
tatea C.F.R. Craiova, cel mai 
spectaculos și mai disputat de 
pînă acum, încheiat cu „sala 
în picioare" și cu o mare sur
priză. Echipa tîrgovișteană a 
obținut victoria cu 3—2 (—14, 
12, 13, —5, 15). Remarcabilă
ambiția cu care elevele antre
norului C. Wessely s-au anga
jat în această partidă 
aprioric la discreția 
campioane. După ce 
primul set, în care de 
a ajuns la 14—13 (!), 
Oțelul s-a revanșat în 
cund și în următorul , .... 
strîns pînă în final, cînd cra- 
iovencele au condus cu 12—8 
și 13—9). Apoi, Universitatea 
C.F.R. s-a impus clar în al 
patrulea, iar la tie-brack lupta 
a devenit dramatică...

Arbitrii M. Davidoi și G. Da- 
maschin au condus echipele : 
C.S.M. OȚELUL ~ ’ 
teanu 9, Viorica 
Doina Radu 8 
reanu), Cristina 
caterina Stana), 
Vasilică 9, 
(Doina 
C.F.R.

socotită 
fostelor 
a ratat 
la 5—13 

C.S.M. 
cel se- 

(mai

Tim 
iești, 
se va 
ediț't* 
petrfie 
la sta 
peste 
prezer 
Steaui 
șov, 
reș, I 
lui ( 
rovian 
turînd 
din 
Arad, 
reș, S: 
și în 
fi dou 
Varșov 

Iată 
corapet 
etapa 1 
ragiale 
Voievo— Corina Ol- 

Bîrsășteanu 9, 
(Doina Ungu- 
Zamfir 8,5 (E- 
Maria Chitic- 

Else Sultănescu 7 
Simion 7,5) ; UNIV. 
- Mirela Zamfir 8, 

Carmen Titiliuc 8, Mirela Ca
zangiu 9, Monica Șușman 8, 
Liliana Popescu 8,5, Carmen 
Anghel 8.5 (Corina Chiroșca).

Nici ultimul joc al reuniunii, 
dintre CHIMIA RM. VILCEA 
— PENICILINA IAȘI 3—1 (—9, 
8, 6, 8), n-a făcut excepție : 
dispută aprigă, tensionată, cap- 
tivînd asistența. Ieșencele au 
opus o formidabilă rezistență, 
dar vîlcencele, pînă la urmă, 
au înclinat balanța în favoarea 
lor. Arbitrii A. Năstac și P. 
Petre au condus echipele: 
CHIMIA — Mădălina Ciorbaru 
9 (Camelia Deică), Cristina 
Buznosu 8,5, Xenia Ivanov 9,5, 
Dorina Crăciun 7,5 (Aurelia 
Zabara 8), Camelia Iliescu 9,5, 
Lucreția Mirea 8,5; PENICILI
NA — Valentina Constantin 9, 
Tatiana Popa 8.5 (Amalia Po
pa), Aurelia Preda 8, Carmen 
Cueideanu 8, Daniela Donciu 
8,5, Dana Sîngeorgean 9.

BALC/
(U

deProgramul de miercuri: 
la ora 10: Universitatea C.F.R. 
— Selecționata rezervelor, Pe
nicilina — Știința; de la ora 
16: Rapid — C.S.M. Oțelul; 
Chimia — C.S.M. Libertatea.

Aurelian BREBEANU

Azi, la Zalău

TEXTILA-MECANICA EINA LA HANDBAL FEMININ
Azi se va disputa La Zalău, 

de Ia ora 17, în devans cu o 
zi, partida dintre formațiile 
Textila din localitate și: 

din
Textila din I----IT—k
Mecanică Fină București, 
cadrul etapei a Il-a a Cam- 

§ pionatului Diviziei A Ia
§ handbal feminin.

Este de așteptat un meci 
interesant, între două echi- 

§ pe care au debutat victorioase

Open băieți (pînă la 16 ani — 
227) : 1. Marius Cherecheș
(l.P.L. Arad) 9 p, 2. Adrian 
Mușat (Calatis Litoral Manga
lia) 9 p. 3. Valeriu Zetocha 
(Hermes Nădlag) 9 p ; Open 
fete (pînă la 20 ani — 18): 1. 
Maria Mateescu (C.S.M. Dr. 
Turnu Severin) 8 p, 2. Monica 
Liche (Vulcan București) 8 p, 
3. Simona Cojocaru (Dacia 
Carbochim Cluj-Napoca) 7,5 p ; 
Open băieți (pînă la 20 ani — 
32) : 1. Attila Szabo (Marina 
Mangalia) 8,5 p, 2. Adrian Popa 
(Oțelul Galați) 8 p, 3. George 
Dinu (Sparta Mediaș) 8 p.

S-au acordat premii speciale 
și pentru categorii mai mici 
de vîrstă. Dintre gazde s-au 
mai evidențiat Gabriel Popes- 
eu (C.S.M. Drobeta Turnu Se
verin), Bogdan Grăpînoiu (I. T. 
București) la 12 ani. Bogdan 
Istrate (Voința Tîrgoviște), 
Vlad Matei (C.S.Ș. 1 București), 
Florin Grunberg (C.S.Ș. Timi
soara) la 10 ani băieți și Elena 
Barbu (AriDile Bacău)' Oana 
Pulnan (Gambit Bacău) la 12 
ani. Adina Boaza (I. T. Bucu
rești), Laura Tomoscu (A. S. 
Rovinari Tirgu Jiu), Mariana 
Munteanu (C.S.Ș. 1 București) 
la 10 ani fete.

în această ediție a Campiona
tului, prima — în deplasare, 
cu echipa brașoveană Rul
mentul, cea de a doua — la 
București, în compania Rapi
dului.

■acum ; 
viitoare 
bele de 
200 m 
bras, îi 
în 4:18 
4:59,13 
8:54,68, 
încă *c 
ră 
ma < 
liber, în 
tilimon. 
rina Tă: 
m liber 
Valeria 
tilimon 
mixt. a. 
palariu, 
aceeași 
timpul i 
să x-icur 
Și rQre. 
obligă. : 
țările i 
Iuliana 
care, pe 
tatii la 
obținut 
100 m 
200 m 1 
lelalte 
sînt suc 
palariu, 
Ploiești 
man, toa 
care au 
la ștafei 
„aurul" i 
(1:16 71). 
res iv 
Mec .1 
Carina 3 
Coman ( 
Iuliana F 
Ian, R: 
Georgian; 
ieți s-a 
Marius C 
medalii <
— nou r>

LA I.U. M. SATU
(Urmare din pag. 1)

moment să intervină. Aflăm 
că pentru a nu se întrerupe 
procesul de producție la cup
toarele electrice cu inducție, 
de la secția turnătorie, 
conceput 
basculare, 
inginerului _
La punerea ei în practică și-a 
adus o substanțială contribuție 
lăcătușul Ionel Buda, un 
blond de 32 de ani, jucător de 
bază în „11 “-le atelierului și, 
în același timp, laureat al 
curselor populare de ciclism 
din cadrul Daciadei. 
ginați-vă, ne-a 
torul inovației, 
aceasta pentru 
treprinderii, fie 
nule de stagnare a cuptoare
lor ? Am avuț la un moment 
dat impresia că nu e să 
izbutim ; dar, fără să ne ceară 
nimeni, am rămas adesea pes
te program împreună cu sudo
rul Ioan Moise și lăcătușul 
loan Moga (n.n. un motoci- 
clist convins și, respectiv, un 
jucător consacrat în echipa de 
handbal Flacăra) și nu ana 
plecat pînă nu ani găsit solu
țiile". Se spune că dumnea
voastră și Andrei Aman sîn- 
teți printre promotorii ac-

S-a 
o instalație de 
ideea aparțir.înd 
Ludovic Bogati.

„Ima- 
explicat coau- 
ee înseamnă 
producția in
și cîteva mi-

țiunilor p 
nică a n 
stalații s 
„Poate, d 
gilor nu 
în timp 
mortizorul 
Ia secția 
de realiza 
profile și 
transporta, 
sodiu la : 
în prezent 
timp lucră 
sim pentri 
mei-ir, în 
pr<ț. '-’Ht s. 
rînd în fii

Da, cei : 
ai unui sp 
formează 
de schimb, 
tru cu exj 
nomie nici 
gîndire (a 
sînt cu pl 
forturi cari 
tea față c 
datoriei în 
față, ei se 
frontul mu 
rii, epropi 
nicie de 
cu slove di 
Programul- 
piatului f< 
tilor, Con; 
al partiduk



Azi, Ia Ploiești

Pe stadionul 23 August Bacau

ÎNCEPE balcaniada de juniori

A VOINȚA" LA CICLISM

ACTUALA GENERAȚIE DE JUCĂTORI
POATE ÎNDEPLINI OBIECTIVUL

zile, la Plo- 
iurimile sale, 
:ea de-a 33-a 
r fnța“, com- 
i'ternațională, 
ie vor alinia' 
alergători, re- 
ile Dinamo,

Cibo Bra- 
Tîrgu Mu- 

eni, MusCe- 
Wuscel, Fe- 
icestora ală- 
pele Voința 
Cluj-Napoca, 
nț, Tg. Mu- 
Ploiești. Ca 
oaspete vor 
oneze, Start 
Zamosk. 
complet al 

ri, 9 august,
- I. L. Ca- 
i — Valea 
iște — Răz-
- Călinești

— Stoenești Ploiești,
km; joi, 10 august, dimi
neața, de la ora 10,30, etapa 
a 11-a, contracronometru in
dividual, pe șoseaua Ploiești — 
Scăieni, 3 km, în pantă ; în a- 
ceeași zi, etapa a IlI-a, după- 
amiază, ora 17, circuit pe B-dul 
Gh. Gheorghiu-Dej, 50 km. 
împărțiți în 30 de ture; vi
neri, li august, etapa a IV-a, 
Ploiești — Mizil — Moreni — 
Măgura — Cislău — Vălenii de 
Munte — Ploiești, 160 km, cu 
două puncte de sprint, la 
Mizil și Vălenii de Munte, și 
cu două puncte de cățăra- 

la Măgura și Ciuta; sîm- 
bătă, 12 august, etapa a V-a, 
Ploiești — Vălenii de Munte 
— Cislău și retur, cu sosirea 
în Ploiești, 120 km, cu două 
puncte de sprint, la Vălenii de 
Munte, atît la dus, cît și la în
tors.

I
I

I

Stadionul „23 August" din 
Bacău va găzdui astăzi, înce- 
pînd de la ora 16, primul cu
plaj din cadrul actualei ediții 
a Balcaniadei de juniori. în 
deschidere, față în față se vor 
afla echipele Greciei și 
României 11, iar în partidă-ve- 
detă se vor întîlni reprezenta
tivele României I și Turciei.

Reamintim că la întrecerile 
■din acest an echipele partici
pante au fost împărțite în 
două grupe, în prima figurînd 
selecționatele României 1, 
Turciei și Albaniei, iar în cea
laltă formațiile Bulgariei, 
Greciei și României II (a- 
ceasta în afară de concurs).

re, I
I
I
I

ÎNOT Șl SĂRITURI ÎN APĂ (juniori) I
I>aa. 1)

i posibile 
lioane. pro- 
r, cu 58,92 ; 
1,21 ; 200 m 
DO m liber, 
mixt, în 
liber, în 
nu a fost, 

~'a junioa- 
u-se pri- 

„e 4x200 m 
uliana Pan- 
ian și Ca- 
17,35), 4x100 
ana Ștefan, 
iliana Pan- 

4x100 m 
imona Tal- 
răpoancă și 
itilimon, în 
Jn bilanț, 
riO onorant 
â , măsură, 
pim felici- 
suceveanca 
(n. 1975)
trei locuri 
ștafete, a 
probele de 
1:03,97 și 
2:17,92. Ce- 

balcanice 
mona Tal- 
Ștefan din 
Liana Co
de 14 ani, 

bînzilor de 
a fiecare) 
100 m bras 

'27,54) și, 
2:24,80). 
obținut 

și Liana 
npreună cu 
Galeria Bă- 
alariu și 
Dintre bă- 
nedoreanul 
îi. cu trei 
I m spate 
ia! de ju-

niori și seniori cu 59,58, 200 
m spate (2:09,02) si 200 m flu
ture (2:08,79). Tot el ne-a mai 
adus și un ..argint", iar Bog
dan Constantin s-a clasat de 
două ori pe locul II și o dată 
pe cel de-al treilea.

Să consemnăm, cu satisfacție, 
și medaliile de aur obținute la 
sărituri de Luana Ciufuligă 
(trambulină 1 m). Daniela Po
pa și Bogdan Cibu — platfor
mă, acesta din urmă adutin- 
du-ne, în plus, un „argint" și 
un ..bronz" Luana Ciufuligă, 
Ioana Voicu și Sorin Baca au 
întregit, cu alte trei medalii de 
argint, frumosul bilanț al de
legației noastre la Sofia.
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UNIREA A. S BARI 1-4 (1-1)

CALIFICĂRII NOASTRE LA C. M

ALBA IULIA, 8 (prin telefon). 
Partida dintre merituoasa di
vizionară B Unirea Alba Iulia 
și prima divizionară italiană 
Ă. S. Bari a oferit, mai ales în 
prima repriză, în ciuda unei 
călduri caniculare, un intere
sant spectacol fotbalistic în 
care experiența competițională 
superioară a oaspeților s-a lo
vit de ambiția și dîrzenia gaz
delor. Dornici să realizeze un 
rezultat bun, jucătorii din Bari 
au evoluat cu rapiditate și in
ventivitate în primele minute, 
avînd o bară prin Scarafoni 
(min. 9) și alte situații favora
bile la care portarul Toma a 
intervenit excelent. Unirea a 
replicat prin contraatacuri, cum 
au fost cele din min. 33 („cap“ 
N. Popa peste bară) și min. 35 
(ratare, din poziție bună, ace
lași Popa). Oaspeții vor deschi
de scorul un minut mai tîrziu. 
cînd, Ia o centrare de pe dreapta 
a lui Perrone. MAIELLARO 
a reluat plasat In poartă: 0—1. 
Elevii lui C. ȚALNAR nu re
nunță, revin în atac și înscriu 
chiar prin antrenorul lor (min. 
42): 1—1. Experimentatul jucă-

tor a marcat cu dibăcie dintr-o 
lovitură liberă de la aproxi
mativ 17 m. x

în repriza secundă, maturita
tea, ca și rezistența fizică su
perioară. ambele în avantajul 
oaspeților, au făcut ca balanța 
să se întiine în favoarea aces
tora. Ei au înscris de 3 ori, prin 
MAIELLARO (min 55), MO- 
NELLI (min. 61) și PERRONE 
(min. 66). Să remarcăm buna 
replică dată de Unirea, aflată 
la al doilea meci din cele im
portante de verificare (între 
care notăm 1—0 cu F. C. Argeș).

Arbitru] C. Cîrnaț (Aiud) 
a condus următoarele formații:

UNIREA: TOMA — Brumaru 
(min. 
(min. 
van, 
(min. 
Ivan 
tracu — N. Popa, TALNĂR.

A. S. BARI : Manninî — 
Brambati (min. 46 Carbone), 
Carrera, LORENZO, TERRA- 
CENERE - Urbano. GERSON 
(min. 83 Parente), MAIELLARO 
(min. 67 Amoruso), Perrone — 
MONELLI (min. 83 Nitti), Sca
rafoni.

56 Lăcătuș),
50 Grozavu), 
Drăghici. — 
46 Trif), L.

(min. 46 Georgescu), Mi-

Mărginean 
V. Moldo- 
Tirchineci 
Moldovan,

SPORTIVII DE LA DINAMO AU CIȘTIGAT

„CUPA ROMÂNIEI" LA CĂLĂRIE

Eftimie IONESCU

MECIURI AMICALE
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La Piatra Neamț, în avan
premiera Campionatelor Bal
canice. care vor începe la 26 
august, au avut Ioc întrecerile 
din cadrul celei de a 24-a edi
ții a „Cupei României" și a e- 
tanei a doua a Campionatului 
Național de concurs complet. 
Au luat parte sportivi de 
Steaua, 
gricola Tg. Mureș. Agricola P. 
Neamț, 
rul M.
Craiova. Timiș 
Lugoj, Voința Tg. Neamț. Bi
horul Oradea, „Dragoș Vodă" 
Roman.

Concursul pentru cucerirea 
„Cupei României" a inclus in 
program patru probe, ai căroi 
cîștigători au fost: Zoltan An
tal (Bihorul) cu Pariu — cat. 
ușoară; Claudiu Gheorghe 
(Dinamo) cu Șicana — „alegeți 
punctele"; Radu Ilioi (Steaua) 
cu Borneo — forță progresivă 
și Steaua — echipe. De altfel, 
trebuie să menționăm faptul 
eă în prim-plan s-au aflat me
reu sportivii de la Dinamo și 
Steaua, cei dinții reușind să 
se impună însă la o diferență 
apreciabilă de puncte. O fru
moasă surpriză au constituit-o 
»i călăreții de la Bihorul Ora
dea. care s-au situat în final

la 
Dinamo București, A

Metalul Rădăuți, Izvo-
Ciuc. Jegălia, C.S.M. 

Izvin, C.S.M.

pe locul trei.
Așadar, trofeul a 

pentru a șasea oară 
Dinamo (Cl. Gheorghe cu Și
cana, Florești; I. Bucur 
Fior. Lăstun: M. Feraru 
Șarlatan, V. Velea cu Schema) 
792 p, urmată de Steaua 581 p. 
Bihorul Oradea 321 p, Jegălia 
234 p. Timiș Izvin 231 p. Izvo
rul M. Ciuc 201 p.

La startul etapei a Il-a a 
Campionatului Național de 
concurs complet s-au prezen
tat doar sportivi de la Dina
mo. Agricola I și II P. Neamț, 
Agricola Tg. Mureș, precum și 
concurenti individuali de la 
Steaua. Voința Tg. Neamț, O- 
limpia București și Jegălia 
Pe echipe locul I a revenit 
formației Dinamo 178,45 p, ur
mată de Agricola II P. Neamț 
236.20 p. Agricola Tg. Mureș 
271,60 p și Agricola I P. Neamț, 
437,40 p. La individual clasa
mentul a fost următorul: 1. 
I. Bucur (Dinamo) cu Matador 
88,15 p. 2. L. Grădinaru (Vo
ința) cu Fildeș 89,40 p. 3. FI. 
Stoica (Steaua) cu Fiat Lux 
89,70 p, 4. Cl. Gheorghe (Dina
mo) cu Perugia 90,30 p, 5. A 
Cojocaru (Agricola P. Neamț) 
cu Somalia 92,70 p. 6. C. Badea 
(Dinamo) cu Matelot 116,20 p

revenit 
echipei

cu 
cu

• AZI sînt programate cîteva 
jocuri de verificare ale unor di
vizionare A și B: La Brașov, 
pe stadionul F.C.M. (cu începe
re de la ora 17,30) echipa loca
lă cu același nume primește vi- 
zita formației bucureștene Victo
ria; la Slobozia, noua promova
tă în Divizia secundă. Unirea, 
întîlnește pe F.C. Argeș (ora 18), 
iar pe stadionul Mecanică Fină 
din Capitală (ora 18), formația 
cu aceeași denumire, și ea pro
movată în B, va juca cu F. C. 
Farul Constanța.

Pregătirile echipelor noastre 
— la toate eșaloanele — au 
intrat în linie dreaptă. Mal 
mult ca orieînd. in această pe
rioadă se simte o efervescentă 
în retorta căreia intră și 
turneele, și transferările, și ro
cadele intre echipe și jucători. 
Un singur lucru nu trebuie 
omis_: nimic nu poate înlocui 
pregătirea de fond, care să 
vizeze nu numai acest sfîrșit 
de vară, ci — mal ales — în
ceputul de iarnă, cînd — să 
nu uităm, in noiembrie — se 
va juca meciul retur cu echipa 
Danemarcei. .

Pe orimul-plan rămîne, de
sigur, tot bătălia calificării, 
care pune în umbră toate ce
lelalte obiective. Prea s-a aș
teptat mult — 20 de ani 1 — 
pentru a nu dori acum — și. 
deci, nu mai tîrziu — califi
carea echipei noastre naționale 
Ia Campionatul Mondial din 
Italia. De aproape 20 de ani 
se deapănă doar amintirile 
Guadalajarei. Sînt ele frumoa
se. dar această mult prea lun
gă absentă este cel puțin pa
radoxală. între timp, Steaua a 
cîștigat Cupa Campionilor Eu
ropeni, Dinamo a părăsit neîn
vinsă Cupa Cupelor, ..tricpln- 
rii“ au realizat la Sofia unul 
dintre cele mai bune rezulta
te ale lor. a fost învinsă echipa 
Italiei — o dată în competiția 
europeană, a doua oară în 
„amicalul" de la Sibiu, a fost 
învinsă echipa Suediei. în pre
mieră, la Stockholm — enume
rarea poate continua. firește 
—. dar iată că alte reprezen
tative naționale se prezintă 
mereu în turneele finale. în 
timp ce ..tricolorii" s-au aflat, 
de fiecare dată, la un gol sau 
la un punct.

Sigur că începe o nouă edi
ție a cupelor europene. Echi
pele au orgoliul lor, se simt 
mereu atrase de momentul de 
vîrf al Stelei și chiar de re
centa prezentă în finală a 
echipei noastre campioane. Dar, 
dincolo de aceste argumente 
reale se află mereu obiectivul 
nr. 1 : calificarea pentru turneul 
final al Campionatului Mondial.

Veți spune, desigur, că lu
crurile trebuie să meargă în 
paralel. Teoretic, este posibil. 
Dar, o eventuală eliminare a 
unei echipe de club din cupele 
europene ar putea fi acceptată 
fără să facem din ea o dra
mă, în timp ce o necalificare 
a echipei naționale, acum, tind 
sîntem efectiv la un pas. adi
că Ia două puncte din patru, 
ar fi un fapt greu de imagi
nat de iubitorii fotbalului nos-

cru : iar de acest lucru trebuie 
să fie pătrunși in primul rînd 
cei in care publicul nostru 
și-a pus atitea speranțe.

Actuala generație de jucători 
internaționali are în fața el 
această sansă. „Tricolorii" for
mează un lot unitar — cum ar 
trebui să fie altfel un lot 
furnizat în principal de două 
echipe? — în care se mai în
scrie, deocamdată, cu o anume 
autoritate, doar craioveanul Gh. 
Popescu, cel care duce ritmul 
steliștilor si dmamoviștilor con- 
sacrați și care, uneori, îi și de
pășește prin putere de luptă și 
capacitate de efort.

Lotul nostru s-a întors din 
turneul efectuat în Belgia. 
Asupra acestui turneu vom re
veni mai pe larg, dar încă de 
pe acum se Doate spune — 
potrivit mărturiei antrenorilor 
Jenei și Drăgusin — că 
deosebit de fructuos în 
rînd prin neîntreruperea 
lui de antrenament. în 
ții de solicitare reală.

„Tricolorii" se află în 
ma unor meciuri deosebit 
dificile, știut fiind și faptul că 
echipa Danemarcei a avut a- 
vantajul de a traversa perioa
da de schimbare a generațiilor 
avînd la diSDozite aproape un 
an.

In focul pregătirilor, pentru 
meciurile cu danezii e bine să 
se retină că timpul curge cu 
o viteză greu recuperabilă. Și 
eă pe neașteptate apar jucă
tori noi. așa cum a fost cazul 
lui Dan Petrescu și Ilie Du
mitrescu. ier,, așa cum este 
cazul unui Lupu și. poate. Ră- 
ducioiu. astăzi. Vrem să credem 
că „tricolorii" vor porni o dis
pută sportivă pentru a intra 
în „unsprezecele" ideal. In 
această situație, pripeala nu e 
bună.

în aceste zile de august, tind 
soarele dogorește, „tricolorii" 
nu trebuie să uite că marile 
meciuri s-ar putea juca pe un 
teren in care gazonul să mus
tească de apă.

Să ' așteptăm, doci. cu în
credere apropierea iernii, care 
va decide dacă „tricolorii" vor 
reveni în Italia după 56 (!) de 
ani. Le stă în putere, maj ales 
acum. Peste cinci ani. Lăcătuș 
va avea 30 de ani. Hagi 29, 
iar un Iovan și un Andone se 
vor număra printre jucătorii 
care vor fi depășit pînă și 
vîrsta maturității. Acum e mo
mentul vostru. „tricolori" 1 
Viitorul vostru se confundă 
cu... prezentul !

loan CHIRILĂ

a fost 
primul 
lucru- 
condi-
presi

de

z

Se apropie ora startului in noul sezon

Al. Moldovan: „SUPORTERII LUI F.C. ARGEȘ SE GINDESC MEREU
LA ECHIPA DE ALTĂDATĂ DECI•••

BOGAT PROGRAM IHTERNAJIONAL LA TLHIS DE MASA
După ce au participat la 

„Internaționalele" R.P.D. Co
reene. sportivii noștri Otilia 
Bădescu, Emilia Ciosu, Adria
na Năstase. Vasile Florea, Da
niel Cioca și Romulus Revisz, 
însoțiți de antrenorii Gh. Boz- 
ga și V. Filimon, vor lua par
te la întrecerile similare ale 
R.P. Chineze.

tn perioada următoare mal 
sînt înscrise în calendarul in
ternational al sportivilor noș
tri și participările la Campio
natele Internaționale ale Ce
hoslovaciei la juniori (Mala- 
cky. 1—3 septembrie) și seni
ori (Preșov. 15—17 septem
brie), precum și la cele ale 
Bulgariei (Sofia. 15—17 sep
tembrie).

— Așadar, Alexandru Moldo
van, din această vară e?ti an
trenorul principal ai lui F.C. 
Argeș...

— îmi dau seama de impor
tanța momentului pentru vi
itoarea mea carte de vizită. Sin
cer să fiu, nu mă sperie sarcina 
pe care mi-am asumat-o; in 
orice domeniu a risca înseam
nă a lupta pentru a cîștiga 
experiență, pentru a te perfec
ționa. Puteam sta foarte bine la 
un centru de juniori, dar pe 
mine, ca și atunci cînd am 
fost în activitate ca jucător, 
m-au caracterizat ambiția și 
dorința de autodepășire. pen
tru a fi de folos echipei ale 
cărei culori le-am purtat. Ei 
bine, și ca antrenor voi merge 
pe același drum. Deși știu că 
va fi destul de greu.

— De ce?
— Cum de ce? Echipa 

care am preluat-o. ajutat fiind 
de doi „ucenici". portarul 
Speriatu și libero-ul Stancu,

pe

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri, a 
august, va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, începînd de Ia ora 
15,50. Aspecte dc la operațiuni
le de tragere vor fi transmise 
la radio pe programul I, la ora 
16,15, urmind ca numerele ieșite 
cîștigătoare să fie retransmise 
pe același program la ora 23,15, 
și mîine, joi. 10 august, la ora 
S,55. Tragerea fiind publică, ac
cesul în sală este liber pentru 
toți cei Interesați.

• Mai mult ea oricând, diver-

sele sisteme de joc și-au afir
mat, în ultimul timp, populari
tatea in rindul partlcipanților, 
datorită — în primul rînd — 
cîștigurilor consistente pe care 
le atribuie. Astfel, cu regulari
tate, la sediul central al A.S. 
toto-Pronosport se prezintă zeci 
și zeci de participanțl pentru 
a-și lua în primire autoturisme
le Dacia 1300 și TELEVIZOARE
LE COLOR (acestea din urmă 
cîștigate la emisiunile speciale 
limitate de LOZ 1N PLIC). Me
rită menționat și faptul că, la 
toate tragerile cu caracter apar
te. devenite tradiționale, se ' atri-

buie și un mare număr de ex
cursii peste hotare, pe itinerare 
extrem de interesante prin di
versitatea lor. De notat, de e- 
xcmplu. că numai în prima parte a anului curent cîteva cute 
de partitipanți, beneficiari de 
asemenea cîștiguri, și-au depus 
opțiunile pentru efectuarea ex
cursiilor. Din discuțiile purtate 
numai cu o parte din marii 
«îștigători din Întreaga țară, a- 
ceștia au fost unanimi In a a- 
precia eă, pentru valorificarea 
deplină a multiplelor șanse de 
izbîndă, una dintre cele mal si
gure ehei ale succesului o con
stituie participarea constantă, 
de cite ori se ivește ocazia, la 
unul sau altul dintre sistemele 
de joc.

străbate de o bună bucată de 
vreme drumul schimbării de 
generații. Orice echipă aflată 
fntr-o asemenea situație în- 
tîmpină dificultăți inerente. Ca 
să nu spun că F.C. Argeș are 
și o anume particularitate: su
porterii ei. tind vin la stadion, 
se gîndesc încă la echipa de 
altădată, care se afla mereu în 
lupta pentru podium. Pe cînd 
acum echipa violetă are în com
ponență generația Iui Bănuță, 
Vilău, Vlădoiu, Amărăzeanu, C. 
Pană și a altora ca el, care tre
buie să lupte din răsputeri 
pentru a-i cuceri pe spectato- 

, rii piteșteni. Și 
că ei vor 
Trebuie să 
aici un lot 
poate lucra 
ță. Asta-i -important.

—Cum a decurs prima parte 
a pregătirilor?

— Deși avem 
tîrziere față de 
nițială. au fost 
nele probleme 
pe care conducerea clubului se 
străduiește să la rezolve. în 
oele 40 de antrenamente par
curse pînă în prezent s-a pu
tut observa o participare deo
sebit de activă. Tonul l-au 
dat. firește, cei mai vechi. 
Acum urmează greul. în sen
sul eă trebuie să croim haina 
de ioc a echipei, partitura, 
cum se zice, cu care vom a- 
borda noul campionat, bineîn
țeles raportată la calitățile 
jucătorilor re care îi avem la 
dispoziție. După cele patru 
jocuri de verificare susținute 
pînă acum, ceva-ceva a înce
put să se vadă. Turneul pe

sint convins 
face acest lucru, 
vă spun că există 
valoros, cu care se 
pentru performan-

o oarecare în- 
planificarea i- 
si mai sînt u- 

organizatorice

care îl vom întreprinde prin 
țară. în compania unor echi
pe. ne va da posibilitatea să 
continuăm asamblarea com
partimentelor. munca de fini
sare a ideii de ioc. Concret, 
miercuri vom întilni. la Slobo
zia. pe proaspăta divizionară 
B. Unirea, despre care am au
zit lucruri frumoase. vineri 
vom evolua la Galați, împo
triva Oțelului, iar duminică, 
la Brăila, jucăm cu ambițioa
sa F.C.M. Un program dens, 
după cum se poate observa, 
din care nu se poate să nu 
avem cîștiguri în planul omo
genizării.

— Despre componența 
lui, la concret, 
spune?

— Modificări 
sînt. Ne bazăm . 
cleu. Adică: Speriatu, 
Constantin — portari: 
Stancu. Pîrvu. Tănase. 
Eduard — fundași: ' _
Șt. Badea. Dican. Ignat. Dumi
tru. F. Gheorghe Prisăceanu 
— mijlocași; Amărăzeanu, C. 
Pană. Vlădoiu și Bănuță — a- 
tacanți. Avem doar două nou
tăți. transferuri adică, la 
care nu există nici o abatere 
de la regulament: Lazăr (de 
la Chimia Rm. Vîlcea) și M. 
Stoica (de la „U“ Cluj-Napo
ca). Cu toți aceștia sperăm să 
schimbăm in bine fața echipei 
argeșene. care are în palma
res frumoase victorii repurtate 
pe plan intern si international. 
Muncă si disciplină, iată cu
vintele de ordine prezente în 
colectivul nostru.

— Mult succes, Sandule, în 
acest început de drum Ia Di
vizia A.

ce se
lotu- 
poatc

prea mari nu 
pe vechiul nu- 

Hristea, 
Voicu. 
Vilău, 

Grigoriu.

Stelian TRANDAFIRESCU



Doina Tocală aruncă de ?<t distanță și . înscrie 3 puncte penti u 
reprezentativa noastră de cadete in meciul cu Olanda.

Foto : Gh. POPESCU — Timișoara

CAMPIONATUL EUROPEAN
(0rmare din pag-r 1)_____

telor să domine, să egaleze și 
chiar să conducă, 38—32 min, 
27. pentru ca, în continuare, 
baschetbalistele antrenate de 
Horia Pop și Adriana Nicu- 
lescu, schimbînd sistemul de 
apărare (zonă, dar ce zonă 1) 
să modifice total aspectul jo
cului. Mobilizîndu-se din toate 
puterile, ele au preluat condu
cerea și au obținut scorul de 
59—50 în min. 39. In final, 
apărarea agresivă a formației 
italiene nu i-a îngăduit decît 
să reducă din handicap, profi- 
tînd și de unele greșeli ale 
formației noastre. Au marcat : 
Simion 21, Tocală 13, Nițu- 
lescu 12, Ciupc 6, loan 2, Am
bra? 2, Moroșanu 3. coșgetere- 
le adversarelor Paparazzo 21, 
Caselin 8.Competent și autoritar arbi
trajul prestat de K. Tocev 
(Bulgaria) si R. Valtzer (Is
rael).

DE BASCHET CADETE
B are a- 
în semi- 
Cehoslova-

Din aceeași serie 
sigurată calificarea 
finale și formația 
ciei.

Trecînd la seria 
rile sînt clare pentru selecțio
nata U.R.S.S., care, datorită 
plusului de tehnicitate și de 
talie, a realizat victorii în toa
te cele patru meciuri susținute 
și se anunță favorita prin
cipală a competiției. în oeea 
ce privește locul secund, după 
toate probabilitățile, el va fi 
decis de rezultatul partidei 
dintre echipele Iugoslaviei și 
Spaniei, care va avea 
miercuri seara.

Marți, baschetbalistele 
goslave au intilnit o adversară 
redutabilă, selecționata Fran
ței. Formația iugoslavă a con-

A, lucru-

loc

iu-

dus cea mai mare parte a
timpului (dar a și fost condu-
să) și a cîștigat cu 58—48
(32—23), datorită în mare
măsură faptului că pivotul

COMPORTARE BUNĂ Ă JUNIOARELOR NOASTRE 
iN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE HANDBAL

Penultima etapă a pregăti
rilor reprezentativei noastre de 
handbal junioare în vederea 
„Turneului Prietenia", ce se 
va desfășura între 20—27 au
gust la Galați, s-a derulat la 
Loveci (Bulgaria), în cadrul u- 
nui turneu la care au mai fost 
prezente echipa R. D. Germa
ne și două selecționate ale 
țării ' gazdă. După interesante 
dispute (ziua I : Bulgaria I — 
Bulgaria II 26—20, România — 
R.D.G. 25—20 ; ziua a doua: 
Bulgaria I — R.D.G. 25—23, 
România — Bulgaria II 33—17, 
ziua a IlI-a : Bulgaria II — 
R.D.G. 22—21, România — Bul
garia I 27—30), formația noas
tră s-a clasat pe locul secund,
după prima echipă a țării or
ganizatoare, dar înaintea Bul
gariei II și R. D. Germane.

„Paradoxală întrucîtva cla
sarea noastră pe locul doi 
— și-a început relatarea an
trenorul principal al lotului ro
mân, Constantin Cojocaru, pre
zent la competiție — dacă se 
are în vedere că am înscris 
cele mai multe goluri (85) și 
am primit cele mai puține (67), 
iar Angela Vlad a fost decla
rată cel mai bun portar al tur
neului. Nu însă poziția în cla
sament ne-a interesat, ci for-

ma la care au ajuns compo
nentele formației.. Din acest 
punct de vedere trebuie să 
spun că, în general, eu și co
legul Ștefan Ocneanu sîntem 
satisfăcuți. Avem în vedere 
mai ales evoluția din întâlnirea 
care nc-a interesat cel mai 
mult, cea eu R. D. Germa
nă, partenerele de la Loveci 
fiind în aceeași grupă cu noi 
la Galați. Cu toate că nu am 
prezentat o echipă completă 
(au lipsit ambele extreme — 
Beatrice Wagner și Claudia 
Sociu), am reușit . să cîștigăm 
concludent o partidă pe caro 
am dominat-o clar, atît în a- 
tac, cit și în apărare, tn ulti
mul joc însă, este adevărat că
și pe fondul unui arbitraj în
găduitor cu gazdele, formația 
noastră a avut o prestație sub 
nivelul ei, iar în plus ambele 
apărătoare ale porții — Angela 
Vlad și Cristina Dogaru — 
nu au fost în zi fastă. Con- 
știenți însă de obligațiile ce 
ne revin, în perioada care ur
mează ne vom angaja cu și 
mai mare responsabilitate în 
pregătiri, astfel încit «Turneul 
Prietenia» să găsească echipa 
în cea mai bună formă".

loan NOVAC

ACTUALITATEA ATLETICA

ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI
PARIS, 8 (Agerpres). — Se

cretarul de stat pentru pro
blemele sportului și tinere
tului din Franța, Roger Bam- 
buck, a anunțat că orice spor
tiv din această țară care parti
cipă la competiții organizate în 
Africa de Sud va fi suspen
dat. Această precizare a fost 
făcută în legătură cu o invi
tație adresată unor jucători de 
rugby, care ar fi urmat să 
participe la o serie de meciuri 
în această țară, izolată și din 
punct de vedere sportiv, dato
rită politicii de apartheid 
practicată de regimul rasist.

Dubrowka Savicevic (1,90 m) 
a dominat lupta sub panouri 
și a înscris 20 de puncte. Ce
lelalte coșgetere ale forma
ției învingătoare au fost Mir- 
jana Kowcko (1,78 m) 10 și 
Vedrana Grighin (1,88 m) 7. 
Din selecționata franceză 
greul a fost dus, paradoxal, 
de jucătoarele cu talie mai 
mică : Cristelle Radigares
(1,76) 14. și Manuelle Berge
ron (1,75 m) 8. Arbitrii în
tâlnirii: F. Waterboehr (R.F.G.) 
Si Szabo (Ungaria).

r

• La Strasbourg i a avut 
loc grupa B a „Cupei Europei 
— Bruno Zauli", a echipelor 
feminine. Pe primele locuri 
s-au clasat Franța 95 p, Unga
ria 89 p și Finlanda 
Franța și Ungaria au 
vat astfel în grupa A, 
formațiilor Bulgariei 
hoslovaciei. Grupa B, 
bați, desfășurată la Bruxelles, 
a avut pe primele locuri pe : 
Bulgaria 107 p, Ungaria 103,5 p, 
Suedia și Polonia 102 p, Aus
tria 87 p, Elveția 79 p, Grecia 
74,5 p (primele două 
vează în grupa A, 
retrogradează, în 
Cehoslovacia 52 p 
52 p). Clasamentul 
masculine, grupa A,

COMPUTERUL

85 p. 
promo- 

în locul 
și Ce
la băr-

promo- 
din care 

schimb, 
și Spania 
întrecerii 

de la Ga-

■-)

teshead : Marea Britanic 114 
p, U.R.S.S. 107 p, R.D.G. 103 p, 
Italia 94 p, Franța 94 p, R. F. 
Germania 91 p.
• In Campionatele Africii,

la Lagos : 10 000 m : Addis
Abebe (Etiopia) 27:51,67, 400
mg : Henry Amike (Nigeria) 
49,58, 400 m : Gabriel Tiacoh 
(Cote d’Ivoire) 45,25 ; femei : 
100 m : Mary Onyali (Nigeria) 
11,22.
• Cursa de 10 000 m la 

Campionatele Americii de Sud, 
desfășurate la Bogota, a fost 
cîștigată de ecuadorianul Fer
nando Vera, în 29:28,10.

SCHI LA ANTIPOZI

•jyilllllllllllllllllllllllllllllllllilIIlIHIIIilIt  ̂
| PREMIERĂ
§ Ne-am oprit, nu o da.ă.^1 
§ asupra recordurilor de ces§ 
^mai diferită factură. Pe u-S: 
§ nele le-am criticat pentru § 
^fi depășit copios limitele^ 
Ș bunului simț, frizind r § 
§ dicolul ori țintind, cu oric.§: 

preț, senzaționalul. Și asi; § 
§in ciuda faptului că, în a-§ 
§ iitea variante sportive § 
^recordul poate fi urmărit — 
^și, eventual, realizat — în§, 
§ condiții care aduc dup;^ 
^sine laude învingătorului.^; 
^cum este și cazul, canadian-§ 
§cei Vicki Keith, care 
îs reușit, bunăoară, traver § 
§sarea Canalului Minecii, detg 
§la Dover la Calais. Ei și
§—■ s-ar putea spune — ,,is-§ț 
§prava“ a mai fost făcută.^ 
^Nu e chiar așa: pentru căf 
§ Vicki a realizat performan-îj 
s~ța înotind în stilul flutu-§ 
§re, ceea ce înseamnă mult^ 
§ mai mult și mai greu de-§ 
§cît în stilurile liber sau^ 
îȘbras, să zicem. Să mai a-^ 
§dăugăm că, pînă în momen-Ș 
Ștul de față, au mai existat §

Sjîncă 16 astfel de tentative. § 
§ toate ratate. Și toate în-§ 
§ cercate de... bărbați !
| SENZAȚIE
§ O declarație absolut sur-f 
§ prinzătoare face Florence^ 
§ Griffith, in sensul că, după§ 
§ anunțarea retragerii sale.s 
^pentru a se dedica exclusiv^ 
5= literaturii și cinematograf 
§fici, revine în marea per-§ 
§formanță, dar pentru a a-§ 
Alerga... proba de maraton .§ 
§Și nu oricum, ci în 2 orcȘ 
§și 18 minute, bătând, co-^ 
Șpios, deci, cea mai bună§ 
§ performanță mondială, de-f 
Sținută de Ingrid Kristian-^ 
§sen cu 2h21:06. Dacă nu
§ vorba doar de praf aruncatf 
§in ochii credulilor pentru
■5 mai stârni ceva senzație, f 

urmă 
răminȘj 
între § 
cam-§;

100,^1 
ma- § 
camf 

la... lună ! I Patrizieiș 
Siracuza.f 

' jlut no- &

btlllll --- —
§ încercarea merită 
§rită. Specialiștii 
Șînsă sceptici, căci 
§ sprint (Florence este 
Ș pioană olimpică la

PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM • Cursa de 

500 mile de la Michigan a reve
nit pilotului american Michael 
Andretti, secundat de italianul 
Teo Fabl. Campionul brazilian 
Emerson Fittipaldi, unul dintre 
principalii favorlți, s-a clasat 
abia al 14-lea!

CICLISM • Proba de urmări
re individuală din cadrul Cam
pionatelor Unionale, de la Mos
cova, a fost cîștigată de campio
nul olimnic Vlaceslav Ek’.mov. 
cronometrat ne 4 OM m în exce
lentul timp de 4:27,555. Sporti
vul sovietic (23 ani) va lua par
te, între 14 și 20 august, la 
Campionatele Mondiale de la 
Lyon. după care va pleca in 
Mexic. Acolo el va efectua o 
tentativă de doborîre a recordu
lui mondial al orei (profesio
niști), deținut de italianul Fran
cesco Moser * ..Turul Hessen" 
a fost cîștigat de rutierul en
glez Matthew Stephen, urmat, 
la 41 s, de vest-germanul Roder 
și la 1:09. de francezul Dupuy 
• în clasamentul general al 
„Turului Portugaliei", după des
fășurarea a 15 etape, pe primul 
loc se află portughezul Cassio 
Freitas.

HANDBAL * Meci amical fe
minin la Altenholz: R.F. Ger
mania — Suedia 21—16 (9—9).

POLO * Campionatul Mondial 
pentru juniori s-a încheiat, la 
Narbonne, în Franța, cu victo
ria echipei Iugoslaviei care a 
întrecut în finală, cu 6—5, re
prezentativa Uniunii Sovietice. 
Celelalte locuri fruntașe au fost 
ocupate de R.F. Germania și

TENIS * Finala turneului fe
minin de la San Diego (Califor
nia) a fost cîștigată de vest-ger- 
manca Steffi Graf. Ea a între
cut-o, mai greu decît se preve
dea, cu 6—4. 7—5 pe americanca 
Zina Garrison.

Așa cum îi stă bine unei 
discipline 
nu-și poate 
țină pasul 
este nou în 
gătire și 
cursul Prietenia" la canotaj 
masculin, desfășurat nu de 
mult la Plevna, a progra
mat într-una din diminețile 
libere un seminar al antre
norilor prezenți. Cu alte cu
vinte, un reciproc-avantajos 
schimb de experiență al teh
nicienilor, invitați să împăr
tășească cite ceva din ceea 
ce au acumulat în ani și 
ani. Spunem cite ceva în- 
trucît — omenește, nu ? — 
fiecare și-o mai fi păstrat 
cite un „atu pe mînecă", iar 
dacă nu, oricum timpul li
mitat nu a permis expuneri 
prea detaliate. Una peste 
alta însă, seminarul s-a ri
dicat la un nivel cu totul 
remarcabil, dată fiind parti
ciparea unui eșantion de 
antrenori din R. D. Germa
nă, U.R.S.S., Bulgaria. Polo
nia. Cehoslovacia, Ungaria, 
Cuba, bineînțeles România, 
reprezentînd deci grupul 
de elită al canotajului mon
dial.

Ne vom opri o clipă în 
dreptul expunerii făcute de 
Kiril Malcinikov, șeful La
boratorului de cercetări 
sportive din Plevna. înar
mat cu un computer și cu 
necesarele ..dischete", vor
bitorul a arătat în ce mod 
aparatul poate veni în spri
jinul antrenorului — 1989 : 
individual sau în grup, în 
antrenament sau în concurs, 
canotorii sînt analizați cu 
minuție, aflîndu-se exact 
frecvența loviturilor de la o 
porțiune a cursei la alta,

sportive, care 
permite să nu 

cu tot ceea ce 
materie de pre- 
refacere, „Con- graficul amplitudinii mișcă

rilor, randamentul fiecăru
ia în dinamica ambarcațiu-

■ * " i ajutorul-
poate sta- 
exactitate 
cit a fost 
pot afla 
cele slabe 

Aceasta ar

nii ■ ș.a.m.d. Cu 
computerului se 
bill, așadar, cu 
cine, cînd, unde, 
„sub grafic", se 
punctele forte și 
ale unui echipaj. ._______
fi, rezumînd. etapa I, cea a 
observației fidele. Ar urma, 
logic, etapa a Il-a, în care 
se pune întrebarea CUM ? 
Cum trebuie lucrat pentru 
remedierea deficiențelor 
semnalate in etapa I? Care 
ar fi metodologia optimă 
vizavi de o constatare sau 
alta ? Moment în care, nu 
lipsit de umor, Kiril Malci
nikov a ridicat din umeri, 
afirmînd că, dacă ar fi fost 
programat „pe idee", com
puterul ar fi dat cu sigu
ranță următorul răspuns : 
„îmi pare rău, dar, cel pu
țin în faza actuală, eu voi 
rămîne doar un 
de lucru pus la 
antrenorului. Un 
extrem de util, 
“vedea»- ceea ce _____ T._
scapă ochiului liber. Dar a- 
tît... Etapa a II-a, cea mai 
importantă, cea a “rețetei» 
.care. duce către marea per
formanță. este și va ră- 
rnîne numai la îndemîna 
antrenorului; a colegului 
meu de muncă, omul..."

Frumoasă, și concludentă, 
această... modestie a com
puterului...

MELBOURNE (Agerpres). — 
Pe pîrtia de pe muntele Bu- 
Her se desfășoară Campiona
tele internaționale de schi ale 
Australiei. Proba masculină de 
slalom special a revenit spor
tivului francez Christian Gai- 
dal 1:24,03, urmat de Paul 
Frommelt (Liechtenstein)
1:24,22. In proba similară fe
minină. pe primul loc s-a si
tuat schioare australiană Ellise 
Hosking 1:36,64.

§200 și 4 X 100 m), și 
§ raion, distanța este 
§ de la pămînt 
| PROVERB 
§ Performanța 
§Maiorca din 
§ (Italia), este absolut 
§ tabilă : scufundîndu-se pînăȘ; 
§la 47 de metri, fără mascăf 
§(dcci în apnee), și doarf 
§ înarmată cu așa-numitelcg 
§ „labe" de cauciuc, ea af 
§ stabilit un nou record mon-f 
§ dial al probei. Dind per § 

formanței ce i se cuvine, ș 
§ să semnalăm însă și un § 
Ș alt record, poate la fel de.. 
§ mondial: Patrizia a prelua 
§ recordul de la sora sa, Ro- 
Șssana (45 de metri) și am 
§ bele sînt fiicele lui Enzef 
§ Maiorca, recordman mon-Ș 
§ dial la bărbați cu 101 § 
Ș metri. Bărcuțele nu se in 
S donări cază prea mult de§

raion,

recordman mon-§
5; U1<U
§ metri. 1
§ depărtează prea
§ vapor...

Rd. T.

instrument 
dispoziția 

instrument 
eu putînd 
îndeobște

Sorin SATMARf
<

PRELIMINARIILE C.M. i 
America de Sud (gr. 3) conti
nuă. După ce Brazilia a cîștigat 
cu 4—0. la Caracas, cu Venezu
ela, a urmat partida dintre Ve
nezuela și Chile tot la caracas. 
Echipa chiliană a cîștigat cu 
3—1 (2—0), prin golurile marca
te de Aravena (2) și Zambrano, 
respectiv Fernandez. După două 
etape, în fruntea clasamentului 
se află Brazilia șl Chile cu cite 
4 p și mai mult ca sigur că me
ciurile decisive se vor desfășura 
între aceste două echipe, prima 
clasată califieîndu-se pentru tur
neul final al C.M. din Italia. La 
t3 august. Chile — Brazilia.

CAMPIONATE. In Iugoslavia 
s-a desfășurat etapa a 2-a. De 
data aceasta nu au mal cîștigat 
doar gazdele: Osijek — Saraje
vo 2—0, Vardar — Olympia 8—7 
(după executarea pcnalty-uri- 
lor, 3—3 după 90 de minute), 
Vojvodina — Steaua Roșie 2—1 
(derby-ul etapei) Partizan — 
Rljeka 0—11. Zeleznicear Sara
jevo — Rad Belgrad 1—0, Hajduk 
Split — Buducnost Titograd 2—0, 
Radnlckl — Borac 1—0, Velez — 
Subotica 1—3, Tuzla — Dinamo 
Zagreb 3—5 (d.p.. 0—0 după 90 
de min.). Conduc Radnicki, Ze
leznicear șl Rijeka cu cîte 4 p. 
Etapa a S-a din Polonia: G.K.S. 
Katowice — Wroclaw 2—1, L.K.S. 
Lodz — Bialystok 0—0. Olimpia 
Poznan — Mielec 1—1, Bydgoszcz 
— Cracovia 2—0, Sosnowiecz — 
Lech Poznan 2—2. Zaglebie Lu
blin — Gornik Zabrze 0—0. Le-

din gla Varșovia — Widzew Lodz
3—1, Ruch Chorzow — Motor 
Lublin 4—0. Conduce Ruch chor
zow 8 n. urmată de Zaglebie 
Lublin și L.K.S. Lodz cu cîte 
5 p. De notat că la o victorie 
la 3 goluri diferență se acordă 
3 p, iar învinsei i se scade un 
punct. După 14 etape. în cam
pionatul Norvegiei conduce Li- 
llestroem, cu 4 puncte avans fa
ță de campioana de anul trecut, 
Rosenborg Trondheim. In etapa 
a 14-a, Lillestrocm a dispus cu 
3—0, în deplasare, de Mol de în 
timp ce Rosenborg a cîștigat cu
2—0. tot in deplasare, cu noua 
promovată, Mjolner Narvik. In 
Austria s-au consumat pînă 

: acum 5 etape. Pe primele locuri:
F.C. Austria Viena 9 p, F.C. Ti
rol 7 p. Admira Wacker și Aus
tria Salzburg cu cite 6 p. Rezul
tate: Steyr — Kremser S.C. 3—1, 
st. Polten — Grazer A.K. “ ~ 
Rapid — Viena 4—4, 
Wacker — F.C. Tirol 1—3 
ner Sportklub — Austria 
burg 1—2, Sturm Graz — 
Austria 0—2.

F.C. PORTO, adversara

2—0. 
Admira 

Wie- 
Salz- 
F. C.

___  ____ ... .... echi
pei Flacăra Moroni în prima e- 
taoă a Cupel U.E.F.A.. îsi întă
rește lotul. Recent, internaționa
lul brazilian, Zc Carlos, de ia 
Flamengo Rio de Janeiro. a 
semnat un contract pe 3 ani cu 
clubul portughez. Z<5 Carlos este 
fundaș central și are 24 de an'.

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD


