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ACOLO UNDE SPORTUL ESTE IN PAS 
CU MARILE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

sau 
punct 

ora-

Aidoma 
patriei și 
va trăiește din plin apoteoza 
marilor împliniri socialiste, 
consemnate cu precădere în 
perioada cea mai fertilă din 
viața poporului român, cunos
cută sub numele de „Epoca 
NICOLAE CEAUȘESCU". Con
stantă rămîne aici munca ce
lor aproape 1 000 de oameni 
de la Salina „Unirea", unitate 
economică cu un front nou de 
abataj, lansat după 1970 (cel 
vechi, de secole, constituin- 
du-se intr-un original muzeu 
al sării, vizitat zilnic de mii 
de oaspeți din întreaga țară), 
are o capacitate de exploatare 
de circa un milion tone sare 
anual. 50 la sută luînd calea 
exportului. Salina reprezintă 
mîndria slănicenilor, între
prindere în care lucrează, prin 
tradiție, generații de localnici. 
Dar. treptat apare o extinde
re a profilului industrial al o- 
rașului. prin intermediul unei 
secții a întreprinderii Energo- 
utilaj din București, a unor u- 
nități de cooperație etc. Slăni- 
cul iși diversifică totodată și 
profilul turistic, beneficiind de 
împrejurimi dintre cele mai 
pitorești, spre Cheia și Văle
nii de Munte, către Mîneciu,

tuturor așezărilor 
orașul Slânic-Praho-

Ciucaș și Muntele Roșu șl, în 
perspectivă, spre Sâcele 
Comarnic — Sinaia, cu 
final. In ambele cazuri, 
șui de sub Timpa.

Fața nouă a Slănîcului se 
concretizează prin mai bine de 
250 de apartamente date în fo
losință, in ultimii ani (alte 100 
vor fi livrate pînă în 1990), 
peste 2 000 m.p. de spații co
merciale, o rețea electrică mo
dernizată, un spital cu 120 de 
locuri și. separat, cite un dis
pensar pentru localnici și vi
zitatori, o școală nouă în car
tierul Groșani, o creșă cu 100 
de locuri, două grădinițe, o 
cantină muncitorească (capaci
tate, 300 locuri), extinderea 
spațiului școlii din centrul o- 
rașului și din cartierul Prajani, 
cu clase, laboratoare și atelie
re și cu un stadion, spre 
bucuria cetățenilor de toate 
vîrstele, aproape 9 000. Aceiași 
cetățeni, eu mic, cu mare, au 
completat prin muncă patrio
tică inventarul edilitar amin
tit cu 20 de poduri carosabile 
și pietonale, 15 km de trotuare 
modernizate, 5 km de străzi 
sistematizate. 500 m liniari de 
diguri, o piață nouă și o alta, 
în vecinătatea farmaciei.

Sigur, în acest larg context, 
Slănicul anului 1989 vrea 
marcheze, prin oameiții 
harnici, pe lingă reușite 
producție, fiecare la locul 
de muncă, și o împletire 
mai armonioasă a celor două 
mari acțiuni recomandate de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU - 
Festivalul Național „Cîntarea

României” și Daciada. Casa de 
cultură (și ea modernizată), cu 
cele 30 de formații de care 
dispune, 5 ajunse în faze in- 
terjudețene și cu un teatru 
popular, finalist pe țară, con
stituie o expresie a talentului 
multor locuitori ai orașului. Și, 
la fel, școala, cu cei peste 
1 300 de elevi cuprinși în re
țeaua de învățămînt, care fa
ce trecerea, prin competiția 
sportivă națională, de la spor
tul pentru toți la performanță. 
Pentru început, prin atletism, 
prin probe de fond șî semi- 
fond, „în care copiii, tineretul 
din Slănic Prahova dovedesc

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Duminică seară, pe „Gates
head International Stadium", 
la încheierea ediției din acest 
an a 
grupei 
Bruno 
timent 
treaga 
rece 
noastre în primul eșalon valo
ric al atletismului continental, 
prezența sportivelor noastre 
s-a făcut bine remarcată. în 
Anglia, în afară de faptul că 
echipa noastră a înregistrat cel 
mai mare număr de puncte de 
pînă acum, ea a obținut și pa
tru aplaudate victorii prin 
Doina Melinte (2), Paula Ivan 
și Alina Astafei, de asemenea 
cele mai multe realizate vreo
dată în finala A. Notabil, lo
cul secund obținut de Viorica 
Ghican la 10.000 m.

Băcăuanca Doina Melinte, a- 
saltată de reporteri după cursa 
de 800 m, în care a întrecut-o 
pe specialista nr. 1 a probei, 
campioana mondială și olim
pică Sigrun Wachtel. nu-și 
putea reține bucuria acestei 
reușite cu cane nu se pot lău
da prea multe alte alergătoare 
din lume. A doua zi, bucuria 
nu i-a fost mai mică. chiar 
dacă atleta noastră nu este 
alta decît campioana mondială 
indoor a probei de 1500 m, iar 
următoarele clasate (Yvonne 
Mai — R.D.G. și Svetlana Ki
tova — U.R.S.S.) sînt învinsele

întrecerilor din cadrul 
A a „Cupei Europei — 
Zauli“, un puternic sen- 
de satisfacție anima în- 
delegație română, deoa- 

la revenirea formației

ei la C.M. de la Budapesta, La 
întoarcerea în țară. Doina Me- 
linte ne-a declarat: „Alături 
de colegele mele încerc o ma
re satisfacție pentru rezulta ie
le realizate in «Cupa Europei"-, 
apreciate de toți 
atletismului. Aceste 
dedicăm marilor 
politice ale anului, 
August și Congresul 
al partidului. Dorința noas
tră fierbinte este aceea de a 
realiza noi și noi performanțe 
de ridicată valoare pentru 
sportul românesc".

în urma rezultatelor înregis
trate. Asociația Europeană de 
Atletism a alcătuit echipa Eu
ropei care, alături de cele ale 
R.D. Germane, Uniunii Sovieti
ce, Africii, Americii, Asiei. O- 
ceaniei și Spaniei, va partici
pa, luna viitoare (8—10), la ..Cu
pa Mondială", la Barcelona. 
Din țara noastră au fost selec
ționate: Doina Melînte — 800 
m. Paula Ivan — 3000. m. Ali
na Astafci — înălțime, Marieta 
Ilcu — lungime și Viorica Ghi- 
can. ca rezervă la 16 000 m. 
De-a lungul anilor, la prece
dentele ediții ale „Cupei Mon
diale" au mal fost selecționa
te atlete române, dar niciodată 
atîtea I

Celelalte componente ale e- 
chipei României au obținut la

specialiștii 
succese Ie 

evenimente 
ziua de 23 
al XIV-lea

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatul European de baschet cadete de la Timișoara

să 
săi 
în 

său 
cît

Finalele Daciadei la tenis ale seniorilor

FAVORIT» ÎNVINGĂTORI DAR DUPĂ
PARTIDE DE SLABĂ CALITATE

Finalcle Daciadei la te
nis ale seniorilor au conti
nuat, la Complexul B.T.T. din 
Parcul Herăstrău din Capitală, 
cu partidele de simplu (femi
nin și masculin) din turul al 
doilea. Cu regret trebuie să 
spunem că nici miercuri nu 
am asistat la tenis de calitate, 
cîteva dintre meciuri reținînd 
atenția doar prin parcursul 
sinuos al scorului. Așa a fost 
în partida dintre dinamovistul 
Marius Coniănescu și stelistul 
Adrian Popovici, în care pri
mul a avut un set (6—3) și 
3—0, dar a cîștigat abia după 
disputarea celui de al 
set. Așa s-a intîmplat și 
tîlnirea dintre Isabela 
(Sportul Studențesc) și 
Buciu (Steaua), prima 
pînd și încheind în forță (lo
vituri de dreapta și de rever 
lungi și plasate), dar... oprind 
„motoarele" în setul secund. 
Monica Chirîlă (Dinamo) s-a

treilea 
in în- 
Martin 
Mirela 

Ince-

cu 
ca 

(6-1,

chinuit in primul set (6—7) 
Claudia Neacșu (Steaua), 
s-o spulbere ulterior 
6—2).

Tot așa au stat lucrurile 
și în întîlnirea dintre Florin 
Segărceanu (Dinamo, cap de 
serie nr. 2) și Ciprian Porumb 
(Dinamo Brașov). Anul- 
ciștiga Porumb, acum a 
Segărceanu. în două 
ambele la limită. 6—4, 
după mai bine de 150 de mi
nute de joc. A fost o confrun
tare acerbă, in care Florin și-a 
folosit din plin marea sa ex
periență competițională. ata- 
cind sau jucind prudent cind a 
trebuit, in timp ce Ciprian nu 
și-a susținut, prin lovituri și 
prin tactică, serviciile sale ex
trem de puternice și de inco
mode. Meciul a fost întrerupt.

trecut 
învins 
seturi,

7—6,

Doina STANESCU

(Continuare în pag 2-3)

TIMIȘOARA, 9 (prin tele
fon). După cinci zile de întreceri 
aprig disputate s-au încheiat 
seriile preliminare ale ediției 
a VIII-a a Campionatului Eu
ropean de baschet pentru ca
dete. Cinstea de a-șl disputa 
semifinalele a revenit repre
zentativelor U.R.S.S., Spaniei 
din seria A, Cehoslovaciei 
și României din seria B. 
Performanța selecționatei ță
rii noastre este remarcabilă, 
ea egalînd pe cea din anii 1978 
și 1980, cînd s-a clasat pe 
locul IV. în semifinale, Româ
nia va juca cu echipa Uniunii 
Sovietice, iar Cehoslovacia cu 
Iugoslavia. Calificindu-se în se
mifinale. baschetbalistele noas
tre

72—60 (30—30). dar numai la 
capătul unei întreceri aprig 
disputate, cu numeroase și 
captivante răsturnări de scor. 
Desprinderea s-a produs în 
min. 33, cînd sportivele româ
ne, mai sigure pe ele, cu 
Diana Ciupe, Ionela Jiroș (o 
revelație) și Daniela Simion 
cele mai bune jucătoare, s-au 
distanțat coș după coș, deși 

' Laura Nițulescu a ratat incre
dibil. ca de altfel pe tot par
cursul meciului. Au marcat : 
Nițulescu 16 (procentaj doar

33%), Slmion 12, Jiroș 14, Am
bra; 10, Tocală î, Moroșanu 
6. Ciupe 4, loan 3, coșgeterele 
adversarelor Haris 20. Bogoly 
9, Stanpf 8.

Au arbitrat D
și S. Simeonidis (Grecia).

Cînd nimeni
aștepta, modesta selecționată a 
R.F. Germania a produs sur
priza seriei B învingînd pe

Dumitru STĂNCULESCU

Des (Franța)
nu se maî

(Continuare tn pag. 2-3)

Etapa a doua a Campionatului Diviziei A la handbal (i)
a-șiau posibilitatea de

REZULTATE :
Seria A : U.R.S.S. 

Grecia 74—30 (35—ÎS).
Franța — Polonia 45—44 
(26— 27), Iugoslavia — 
Spania 48—54 121— 24. 48— 
48). Clasament: I. U.R.S.S. 
10 p, 2. Spania 8 p. 8. 
Iugoslavia 8 p. 1. Franța 
7 p 5. Polonia 6 p. 
Grecia S p.

Seria B : România 
Ungaria 72—«o (30—30). 
hoslovacia — Olanda 
35 (28—22). R.F.G. — 
Ha 71—69 (35—28. 61—61).
Clasament : 1. Cehoslova
cia 10 p. 2. România 0 p. 
3. Italia 7 p. 4. R.F. Ger
mania 7 p. 5. Ungaria 7 p. 

Olanda 5 p.
îmbunătăți rezultatul din 
amintiți, cu eondiția de 
comporta și mai bine 
pînă acum.

Miercuri searș partida Româ
nia — Ungaria a avut un ca
racter hotăritor. învingătearea 
urmind să promoveze. Drept 
urmare meciul a purtat ca
racteristicile unui ioc cu miză 
foarte importantă, ceea ce s-a 
resimțit nefavorabil asupra 
preciziei aruncărilor la coș. E- 
chipa României a cîștigat cu

$

$

s.

Ce-
Ita-

§

6.
anii 

a se 
decît

Turneul 4 in „Trofeul Sportul" la volei (f)

LOCUL I: CHIMIA RM.
RM. VILCEA. 9 (prin tele

fon). în Sala Sporturilor din 
localitate s-au desfășurat par
tidele celei de a treia zi de 
concurs din cadru; Turneului 
nr. 4 al circuitului dotît cu 
„Trofeul Sportul" la volei (fe
minin). A fost ziua meciurilor 
decisive în cele două grupe, 
prin care au fost desemnate 
echipele care vor lupta pentru 
locurile 1—2 3—4. 5—6. 7—8.

în cursul dimineții Univer
sitatea C.F.R. Craiova a sur
clasat în numai 35 de minute 
Selecționata rezervelor (care, 
oricum, nu va conta in clasa
ment) : 3—0 (5, 4, 6). Ex-cam- 
pioanele au folosit sextetul: 
Mirela Zamfir (Violeta Bar-

VILCEA SAU UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA ?
can). Carmen Titiliuc Mirela 
Cazangiu. Momea Șușman. Li
liana Popescu (Corina Chiroș- 
ca) Tanța Drăgoi.

în partida următoare. Penici
lina Iași a confirmat pronos
ticurile. impunindu-se cu 3—0 
(13, 3, 9) în- fața Științei Bacău. 
Tesencele au fost superioare la 
toate capitolele, dar adversare
le lor au făcut mare risipă de 
energie — mai ales in primul 
set, în care au reușit să echili
breze disputa pînă în final 
(cînd chiar au condus cu 13— 
11), în continuare, nepracticînd 
un ioc în viteză — singurul 
care-i oferea șanse — echipa 
băcăuană s-a văzut copios do
mina'ă. Arbitrii A. Văstuc și

G. Damaschin (care au ofici
at și la jocul anterior) au con
dus echipele: PENICILINA — 
Valentin Constantin ",5 Tati
ana Popa 8.5 (Aurelia Popa) 
Aurelia Preda 8. Carmen Cuej- 
deanu 8. Daniela Donciu 7.5. 
Dana Singeorgean 7,5; ȘTIIN
ȚA — Daniela Blejușcă 6 (Eu
genia Ichim 6). Cristina Voicu- 
lescu 6.5. Marcela Oiteanu 7. 
Daniela Lucianu 6 Loredana 
Polocoșeri 7, Liliana Holeiciuc 
6 (Genovica Mătăsaru).

în reuniunea de după-amiază 
s-a jucat. în ambele grupe.

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2-3)

ATRACTIV DERBY LA BACAU
ȘTIINȚA - HIDROTEHNICA CONSTANTA
Au trecut doar trei zile de 

la debutul noii ediții, a 32-a, 
a Campionatului Diviziei A la 
handbal feminin, și iată că as
tăzi sînt programate meciuri
le etapei a doua (mai puțin u- 
nul, cel dintre Textila Zalău și 
Mecanică Fină București, dis
putat ieri), cu cîteva întîlniri 
de atracție. Derby-ul etapei — 
este cert — îl constituie parti
da de la Bacău, dintre Știința 
și Hidrotehnica Constanța, am
bele neînvinse în runda inau
gurală. 
Iași, 
Brașov 
interes 
cînd (re) intră în cupele euro
pene TEROM. prezentînd o e-

Dar și întîlnirea de la 
TEROM — Rulmentul 
va fi urmărită cu mare 
de localnici. în anul

chipă mai închegată decît cea 
din precedentul campionat. 
Sîntem siguri că ieșenii nu 
vor lăsa nici un loc neocupat 
în Sala Sporturilor, ei fiind nu 
numai permanent alături de 
echipa 
toarte 
handbalului.

Programul etapei, BUCU
REȘTI, sala Rapid, de la ora 
18: Rapid București — C.F.R. 
Craiova; TG. MUREȘ: Mureșul 
— Relonul Săvinești; RM. VÎL- 
CEA: Chimistul — Constructo
rul Timișoara: BACAU: Ști
ința — Hidrotehnica Constan
ta; IAȘI: TEROM — Rulmen
tul Brașov.

lor favorită, dar 
buni cunoscători

TEXTILA ZALAU - MECANICA FINA BUCUREȘTI
36-19 (19-9)

ZALAU, 9 (prin telefon). în 
cea de-a doua etapă a Cam
pionatului Diviziei A la hand
bal feminin, formația Textila 
din localitate a surclasat, în 
Sala Sporturilor, echipa Me
canică Fină, cîștigînd cu 36—19 
(19—9). Jocul a curs de la în
ceput spre poarta flașnetelor, 
care nu au nutut evita des- 
orinderea treptată a textiliste- 
lor. Atacurile bine organizate, 
cu oase precise și derutante 
(în care au excelat Artciniza 
Bartăș. Ana Bălănean și Ga
briela Muntean, cea mai bună 
de pe teren, chiar dacă a mar
cat doar 3 goluri), deosebitul 
apetit de gol. cu aruncări pre
cise de la 9 metri și de pe 
semicerc, ca și apărarea mobi
lă și fermă, cu un oortar „pe 
fază". Magdalena Albert — iată 
atuurile formației Textila. De 
la Mecanică Fină doar Marile- 
na Fînaru si Florina Dobre au 
fost In... zi bună. în timp ce 
Cristina Berbece, de la care se

aștepta mai mult, a jucat ner
vos. iar Sorina Lefter departe 
de forma obișnuită. De aici o 
mulțime de oase greșite și 
atacuri ratate, ca și o apărare 
penetrabilâ. care a primit un 
mare număr de goluri.

Elevele antrenorului Gh. Ta- 
dici au condus cu 2—0 în min. 
3 și 3—1 In min. 5. sporind 
copios diferența, la 6 goluri 
(9—3 in min. 15) și chiar 11 
goluri (16—5 în min. 25). în 
oartea a doua a meciului oas- 
net-ele s-au apropiat la 8 go
luri. pentru ca din min. 36 
(21—13) să cedeze total.

Marcatoare : Bălănean 9 (5
din 7 m). Bartăș 8. Maria Pop 
6. Cenan 3. Chereji 3. Muntean 
3, Both 2, Fiastru 2. respectiv 
Lefter 5 (4). Fînaru 4, Dobre 
3. Ciubotarii 2. Glisror-Gligra 2, 
Cipăian 1. Harabulă-Cozma 1, 
Berbece 1. Au arbitrat R. Pru- 
szter și I. Muscan (Arad).

Muaur POPOVICI



„ORELE DE SPORT PRACTICATE ÎN ȘCOALĂ
-O BUNĂ PREMISĂ PENTRU SĂNĂTATE...*1

opinează dr. Mihai directorul spitalului clinic Panduri

„Cupa Voinfa" la ciclism, edifia a

PESTE 100 DE ALERGĂTORI LA PRIM

Plăcută revedere : actualul 
director al Spitalului clinic 
Panduri, dr. Mihai Găleșanu, 
medic primar, este... fostul elev 
al 
șui 
al 
cu 
ca 
unor tineri 
întreprinderi 
cu regularitate drumețiile, in
diferent de sezon, unul din 
trasee fiind fosta șosea de acces 
către Poiana Brașov, din car
tierul Sehei. prin „Pietrele lui 
Solomon". In 
au trecut — dr. Găleșanu 
apropie de 50 — iată, își men
ține alura zveltă. A rămas 
aceeași fire deschisă, sociabilă, 
cu toată lumea — pacienti. 
prieteni sau colegi de breaslă. 
Ținem să subliniem observația 
sa : „Adevărul este eă sportul 
m-a modelat in acest fel' 
continuă : „Inițial, am fost un 
copil retras. Acasă, în societa
te. Trebuie să mulțumesc 
fesoriior mei de educație 
că, unor colegi de clasă, 
amatori de sport, pentru 
cala mea transformare, faptul 
că m-au scos din inerție, fă- 
cînd din mine un aliat al miș
cării în aer liber, un prieten 
devotat al naturii, al munte
lui, oare ne invita aproape zi 
de zi să-i descoperim tainele, 
să-i cunoaștem frumusețile".

Dr. Găleșanu n-a ajuns pe 
culmile performantei sportive, 
deși — cum face remarca — 
„mi-ar fi plăcut să practic un 
sport anume, de pildă voleiul, 
avind si exemplul altor medi
cinist!, ca Jean Ponova și Du
mitru Medianu ; deci, eeva 
peste ceea ce dăruiam exerci
țiului fizic in puținul timp li
ber. Sportul m-a învătat, însă, 
să fiu ordonat și disciplinat, 
m-a făcut să respect anumite 
reguli de comportament, acele 
legi nescrise ale fair-play-ului

Liceului „Unirea" din ora- 
de sub Tîmpa, protagonist 

unui reportaj (firește, scris 
multi ani în urmă...), avind 
„materie primă" inițiativa 

din școli și din 
de a practica

6âlc$anu,
i 

pe bare nu 
ciodată. Și, 
de remarcat 
abordam 
treptat am transferat-o în plan 
profesional. In acest fel, dorin
ței de a fi printre primii pe 
terenurile 2 ___ 2 2 _ _ __
ciat alta, la fel de promptă : 
aceea de a nu face profesorii 
să... aștepte prea mult răs
punsurile noastre la lecții, Ia 
seminarii. la lucrările practice".

le-am ignorat ni- 
un alt fapt demn 
: ambiția cu care 

Întrecerea sportivă.

de sport i s-a aso-

ciuda anilor care 
se

Si

pro- 
fizi- 
mari 
radi-

Sintem curioși să aflăm dacă 
preocupările prezente, de bună 
seamă. multiple. presante, 
ehiar epuizante (reîntîlnirea 
noastră a avut loc în camera 
de gardă 
21. după 
tivitate !) 
ră pe un 
consider 
practicate în școală au 
acelea care mi-au format de
prinderile de mișcare — mai 
mult, premisele pentru sănăta
te și vigoare — totuși nu ne
glijez exercițiul fizic. Dimi
neața și seara, cîteva exerciții 
de gimnastică sînt reconfortan
te. la fel ca si o oră, cînd. și 
cind. pe un teren de tenis : 
iar în scurte vacante. încerc să 
retrăiesc bucuria ce ti-o oferă 
o drumeție montană...**.

Ajungind aici. dr. Găleșanu 
abordează o temă ancorată în
că, din păcate. în actualitate : 
„Deplîng acei părinți care, prin 
obstrucții nejustificate și igno-

a spitalului, către ora 
o zi întreagă de ac- 
îi îngăduie să reapa- 
teren de sport. „Deși 

că orele de sport 
fost

rind valoarea inestimabilă a
exercițiului fizic, recurg la
practici condamnabile pentru 
copiii lor, la scutirile medicale. 
Statisticile atestă: cele mai 
multe cazuri de pacicnti cu di
verse complicații ivite 
lungul vieții, in planul 
ții, provin din rindul 
care au ocolit sala de ___
sau stadionul. In general, Îm
bolnăvirile și convalescențele 
prelungite sint de cele mai 
multe ori consecința nepartici- 
pării, in copilărie sau adoles
cență. la o activitate sportivă 
organizată.

Ca unul 
sportul de 
cind multe 
zentantilor 
Găleșanu regretă 
specializat în medicina sportivă, 
„un domeniu fascinant**. Este 
ineîntat. însă, că această ra
mură beneficiază de specia
liști reputați. Consideră că 
„medicul sportiv trebuie să se 
afle mult mai aproape de an
trenori. in procesul de instrui
re. in cel de refacere după 
efort, in asigurarea unei con
duite de viață cit mai rațio
nale a snortivilor. Azi, cu alît 
mai necesar, cu cit ceiințele, 
exigențele performantei cresc 
continuu, primejdia stressului 
nu-i ocolește nici pe sportivi".

Interlocutorul nostru trage un 
serios semnal de alarmă vizavi 
de acei performeri care își 
imaginează că atenuează stres- 
sul prin practica fumatului. 
„Este o eroare gravă 1 Țigara 
sporește consecințele stressului, 
agresivitatea nicotinei și a dc- 
rivatilor ei favorizind, între 
altele, degenerescenta miocar
dică, fenomenele de hiperten
siune. Și, cum s-a dovedii re
cent, lasă liberă calea unor a- 
feețiiini renale, cel mai adesea 
cu efecte ireversibile...**.

de-a 
sănătă- 
aceiora 

sport

sistematică".
ce urmărește 

performantă, 
din reușitele repre- 
țării noastre. dr. 

că nu s-a

Si 
evo-

Tiberiu STĂM A

• &

FINALELE LA TENIS ALE SENIORILOR C.E
(Urmare din pag. 1) simplu vor 

de dublu.
fi urmate de cele

păcate, de prea multe ori 
greșelile de arbitraj, care 
au influențat în vreun fel 

final, dar care au

din 
de 
nu 
rezultatul 
creat o stare de nervozitate 
jucătorilor. Aceasta nu scuză 
însă cuvintele urite adresate 
de Segărceanu partenerului său 
de întrecere.

Doar George Cosac iși conti
nuă nestingherit seria de ser
vicii necruțătoare, părînd de
cis să-și apere titlul cucerit, 
cum se știe, cu un an in urmă. 
In afara lui, am mai remarca 
victoria mai puțin scontată a 
Andreei Vane asupra Veneției 
Șchiopu (7—5. 6—2), precum și 
destulele scoruri severe înre
gistrate de mai mulți tenis- 
mani in acest al doilea tur (a 
se vedea rezultatele tehnice).

Sferturile de finală (f+m) 
au loc astăzi, începînd de la 
ora 14,30. In centrul atenției 
se vor afla, printre altele, dis
putele Cosac — Itu, Segărcea
nu — Dirzu, Vanță — Comă- 
nescu, Loredana Bujor — Dia
ne Samungi, Monica Chirilă — 
Daniela Pavai. Partidele de

Rezultate ___
turul 2, feminin 
(Sportul 
da lena 
«--o ;
Timișoara) 
(Dinamo) 
niela 
Laura

tehnice. individual.
Teodora Tache 

Studențesc) — Mag- 
Raicoviei (UTA) 6—2. 

Andreea Vane (Electrica 
Veneția Șchiopu 

6—2 : Da-
(Steaua) —

7—5.
Ivana _______

_____ Bîrlea SUTA) «—0. 6-1; 
Isabela Martin

— Mlrela Buciu 
6—7. 6—3; Daniela 

— Cristina

(Sportul studen
țesc) — Mlrela Buciu (Steaua) 
6—1 6—7. 6—3: Daniela Pavăl
(Steaua) — Cristina Onidermlc 
(Electrica Timișoara) 6—1, 6—1: 
Monica Chirilă (Dinamo) — 
Claudia Neacșu (Steaua! 6—7. 
6—1. 6—2; Loredana Bujor (Pro
gresul Energomontai) — Miha- 
ela Rozor (Constructorul CluJ- 
Napoca) 6—0, 6—2; Diane Sa
mungi (Steaua) — Cătălina Cris
tea (Dinamo) 6—2. 6—4; mascu
lin: A. Marcu (Steaua) - 
Florea (Mecanica Bistrița) 
6—1; D. Dobre (Steaua) 
Constantinescu (CCIAG) 
6—1: G. Cosac — C. Chite» (am
bii Dinamo Brașov) 8—1. C 3; 
R. Itu (Steaua) — 
(CCIAG) 6—3. <5—0: 
(Dinamo) — ‘ ~
ua) 6—0, 6—a 
(Dinamo)

D.

O.
6—2

- R.
6—2.
6—3;

L. Vespan 
M. Vanță 

A. Damian (Stea- 
; M. Comănescu 

________ _ A. Popovici (Stea
ua) 6—3. 4—6. 6—1: A Dirzu (Di
namo) — B. Mozes (Dinamo 
Brașov) 6—3. 6—3; F. Segărcea
nu (Dinamo) — C. Porumb (Di
namo Brașov) 6—4. 7—6.

,,TROFEUL SPORTUL" LA VOLEI
(Urmare du» pag. 1)

pentru ocuparea locurilor I. 
Chimia Rm. Vilcea a fructifi
cat șansele mai mari pe care 
le avea prin calculul hîrtiei. 
invlngind. în grupa a Il-a. cu 
3—1 (12, —14, 10, 12) pe C.S.M. 
Libertatea Sibiu, care însă și-a 
menținut linia ascendentă în a- 
cest prim turneu al său in 
cadrul circuitului. Elevele lui 
M Niculescu și C. Cadelcu (al 
căror sextet n-a beneficiat de 
principala coordonatoare. Mădă- 
l na Ciorbaru. in plenitudinea 
forțelor) au trebuit să facă mari 
eforturi pentru a depăși o for
mație sibiană ambițioasă și

-asss

ACOLO UNDE SPORTUL
(Urmaie din pag. I)

a-mari disponibilități", cum 
firmă, cu toată convingerea, 
prof. Ion Puică, cel ce a con
dus pașii spre măiestrie și 
spre titluri și medalii olimpi
ce, mondiale și continentale, 
Maricicăi Puică și Paulei Ivan, 
deseori prezente la pregătire, 
chiar la Slănic, vara ea și iar
na. Apreciatul antrenor are în

bine dirijată de pe bancă de 
antrenorul M. Gheorghiță. De 
altfel, victoria a fost hotărUă 
în 
I.
au

finalurile de set. Arbitrii 
Dîrnescu și G. Damasehin 

condus echipele : CHIMIA 
Camelia Deică 7 (Mădălina 

Ciorbaru 7). Cristina Buznosu 
8, Xenia Ivanov 8, Aurelia Za- 
bara 7 (Dorina Crăciun). Ca
melia Iliescu 7,5, Lucreția Mi- 
rea 7,5 ; C.S.M. LIBERTATEA 
— Liliana Șerban 8, Mirela 
Nistor 7 (Teodora Mariș 7,5), 
Carmen Nicolae 8,5, Anca Dom- 
nariu 7, Elena Negulescu 7 
(Claudia Tînț). Anca Beșta 7,5.

Reuniunea s-a încheiat cu 
meciul care urma să stabileas-

ESTE IN pas cu marile
vedere cîteva elemente capa
bile să urce sigur treptele con
sacrării, aflate acum in sec
țiile unor cluburi bucureștene. 
Ia Metalul (Letiția Olaru și 
Radu Rusea) și la Olimpia 
(Cristina Popescu) ca și la al
tele. care s-au afirmat, deo
camdată, cu prilejul finalelor 
pe țară ale „Ctroei Tineretu
lui" (Deva) și „Cupei Pionie
rul" (Poiana Brașov). O pis-

PLOIEȘTI, 9 (prin telefon). 
Tradiționala competiție interna
țională de ciclism (șosea) „Cu
pa Voința", ajunsă la cea de-a 
33-a ediție, a înoeput cu o 
etapă de fond, derulată pe 
traseul Ploiești — Tîrgoviște — 
Moreni — Ploiești (111 km). 
La startul festiv, dat din fața 
Palatului Culturii, au răspuns 
„prezent" 90 de rutieri din tara 
noastră, precum și invitații lor, 
cicliști de la Start și Argos 
(Polonia) și o selecționată de 
tineret din R.S.S. Gruzină.

în prima parte a etapei, pro- 
fitînd de vîntul care a suflat' 
din spate, s-a rulat într-un 
ritm alert, cu mult peste 45 
km pe oră. in pluton aflîn- 
du-se si juniori (Dentru care 
se vor întocmi în final clasa
mente separate). Primul eveni
ment notabil l-am consemnat 
la Tîrgoviște. unde sprintul a 
revenit lui Ov. Mitran (Meta
lul Plopeni). urmat de V. Pa
vel (Steaua) și N. Pătrascu 
(Voința București). Imediat 
după sprint, un grup de 8 spor-

OINISTII DE LA ȘCOALA GENERALA VORONA
- CiȘTIGATORII „CUPEI PIONIERUL

La Mangalia, pe stadionul 
„23 August", 16 echipe școlare, 
din tot atîtea sate și comune, 
au fost prezente la o nouă e- 
diție a „Cupei Pionierul" la 
oină, calificate la turneul fi
nal după consumarea etapelor 
de masă. Acestea au fost for
mațiile școlilor generale din 
comunele: Gherăești (Neamț), 
Vorona (Botoșani), Rimnicelu 
(Buzău), Grivița (Galați), Crin- 
gu (Teleorman), Drăgănești 
(Olt), Gîrbovi (Ialomița), Mo- 
goșoaia (Sectorul Agricol Il
fov), Toplița (Hunedoara), Ră
dași (Gorj), Baia Sprie (Ma
ramureș), Sîmbăta (Bihor), 
Turnu Roșu (Sibiu) Teiuș 
(Alba), Almaș (Arad) și Dra
gu (Sălaj), pentru care săte
nii, cadrele didactice și con
ducerile școlilor generale a- 
mintite — iubitori pasionați ai 
sportului nostru național — 
s-au preocupat cu multă dra
goste și grijă să-și trimită 
Mangalia reprezentanții 
mai bine pregătiți, frumos 
chipați.

Meciurile s-au constituit 
dispute pasionante și este me
ritul micilor oiniști de le fi o-

la 
cit 
e-
in

U

7»

DE BASCHET CADETE
(Urmare din pag. 1)

cea a Italiei cu 71—69 
61—61), rezultat care a 
jat echipa... Ungariei 
pută pentru ocuparea 
secund. Este drept că 
balistele italiene s-au 
după efortul și... decepția din 
seara precedentă (cind au fost 
in trecute de sportivele noas
tre), dar nu este mai puțin a- 
devărat că formația vest-ger- 
mană a luptat cu atîta ambiție 
de parcă ar fi disputat o finală 
de campionat. De fapt, ele au 
dorit să urce cu cîteva locuri 
la mijlocul clasamentului, și 
pentru aceasta s-au apărat eu 
Strășnicie, ceea ce le-a inco
modat vădit pe adversare, mai 
cu seamă pe pivotul Elena Pa
parazzo, care nu a înscris 
decît, 6 puncte. Evoluția sco- 
rului a fost favorabilă echipei 
R.F.G. pînă în min. 37. mo
ment din care avantajul a al
ternat, iar în final s-a ajuns 
la prelungiri, după numeroa
se ratări de ambele părți. In 
cele cinci minute suplimenta
re, -mai bine zis pînă cu trei 
secunde înaintea fluierului fi
nal, scorul a alternat, iar Ita-

(35—20, 
reanga- 
in ciis- 
locului 

baschet- 
resimțit

lia reușise să ajungă aproape 
victorioasă cu scorul de 69—68. 
Am spus aproape deoarece ul
timul atac al formației R.F.G. 
a evidențiat-o pe Eva Hinz- 
mann printr-un coș de trei 
puncte, care a adus victoria 
echipei sale cind nimeni nu se 
mai aștepta. Coșgetere: Globig 
17, Bohl 13 de la învingătoare, 
respectiv Ramani 12 și Gen- 
geti 7.

Arbitri: J. Amoros (Spania) 
și R. Jablonski (Polonia).

In seria A selecționata 
U.R.S.S. s-a calificat neînvin
să. conform previziunilor, în 
vreme ce a doua semifinalistă 
a fost cunoscută abia la în
cheierea partidei Iugoslavia — 
Spania. In acest meci s-a pro
dus cea mai mare surpriză a 
turneului prin victoria neaș
teptată realizată de baschetba
listele spaniole. 54—48. 
că ele s-au 
locurile 1—4.

Joi este zi 
cursul căreia 
vor vizita frumoasa 
Buzias, vineri vor avea loc 
semifinalele. iar sîmbătă se 
vor desfășura finalele compe
tiției.

ferit această trăsătură. Cum 
ne spunea și Cristian Costescu, 
secretarul responsabil al F.R. 
Oină, „Competiția. a fost reu
șită, intrucît meciurile au a- 
vut o valoare destui de ridi
cată. în acest sens este sufi
cient, cred, să precizez că pen
tru desemnarea echipei ciști- 
gătoare a «Cupei Pionierul» a 
fost nevoie de un dublu baraj 
intre reprezentativele școlilor 
generale din Vorona și Turnu 
Roșu, ambele încheiate nede- 
cis, apelîndu-sc — in vederea 
departajării — la lovituri de 
baston. A ciștigat in cele din 
urmă echipa din Vorona. Com
petiția a fost organizată ire
proșabil și aducem, și pe a- 
ceastă cale, mulțumiri organe
lor locale din Mangalia".

CLASAMENT FINAL : 
Vorona (antrenor C. Pavel), 2. 
Turnu Roșu (E. Sîrnea). 3. 
Rimnicelu (I. Enache). 4. Ba
ia Sprie (A. Măgdaș), 5. Mo- 
goșoaia (Speranța Cristea). 6. 
Sîmbăta (V. Petre), 7. Gheră- 
iești (V. Puiu), 8. Gîrbovi (C. 
Dinulescu), 9. Grivița (I. Stan). 
10. Toplița (Gh. Enache), 
Crîngu (A. Brîncoveanu), 
Rădași (D. Dumitrescu).
Dragu (T. Zah), 14. Almaș (O. 
Lupei) 15. Drăgănești (C. Flă
cău), 16. Teiuș (V. Cantor).

Din partea Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, 
principalul organizator al com
petiției, au fost atribuite parti- 
cipanților numeroase premii. 
La reușita acțiunii și-a adus 
contribuția și corpul de arbi
tri: A. Cazacu — președintele 
Colegiului. P. .Istrate. N. Gra
ma, V. Comșa, V. Chiriță, V. 
Borodi. V. Potre. M. Spiridon. 
A. Bobeică.

Ion GAVRIEESCU

DEMONSTRAȚIE
DE JUDO

1.

11.
12.
13.

astfel
calificat pentru

de odihnă în 
echipele oaspete 

stațiune 
avea

Duminică, 13 ougust 
1989, între orele 10-12, 
in Salo Sporturilor din 
Ploiești- va avea loc o 
demonstrație de judo cu 
participarea a doi spe
cialiști japonezi.

că întreaga ierarhie a grupei I: 
Rapid — CjS.M. Oțelul Tirgo- 
viște, ultima echipă avind șan
să atît la primul Ioc. în caz de 
victorie, cît și Ia al doilea, 
dacă își adjudeca un set. Bucu- 
neștencele au intrat insă de
plin mobilizate și au dominat 
net Prima parte a jocului, dar 
in cel de-al doilea. tîrgoviș- 
tencele au răsturnat situația 
(3—6. 9—6, 10—7, 11—14, 16— 
15), ratînd însă punctul final. 
Apoi au căzut și pe plan psi
hic. pierzînd partida cu 
(7, 16, 
și M. 
chip ele 
că 8,5, 
Bratu). __ .
culma Bujor 8,5, Daniela Bum- 
băcilă 8 (Luminița Climencu),

. 3—0
7). Arbitrii M. Grozea 

Davidoiu au condus e- 
: RAPID — Daniela Gîl- 
Fidelia Crișan 8 (Lidia 
Daniela Buhlea 8. Ni

Împliniri socialiste
tă specială a fost amenajată 
in parcul orașului, alta este 
proiectată în incinta viitoarei 
baze sportive și de agrement 
din zona Băii Verzi. Se Înțe
lege că școala poate oferi un 
evantai mai larg de ramuri de 
sport, in măsură să facă cu
noscut orașul (in special prin 
„jocuri**, Iar iama prin schi- 
fond, zona oferind locuri pro
pice) la nivelul județului Pra-

C.S.M. O-
Corina Olteanu 8,5, 

Birsășteanu 8, Doina 
(Doina Simion 7,5), 

(Ecatertna 
».

(Else

Paula Coasă 8,5 
ȚELUL — ~ 
Viorica 
Radu 7 .
Cristina Zamfir 6 
Stama 7). Maria Vasilică 
Simona Ungureanu 7.5 
Sultănescu).

CLASAMENTE
GRUPA I î

1. Universitatea 2 1 1 5:3 3
2. Rapid 2 1 1 3:3 3
3. C.S.M. oțelul 2 1 1 3:5 3

Grupa a Il-a
1. Chimia 3 3 0 9:2 6
2. Penicilina 3 2 1 7:3 5
3. C.S.M. Libertatea 3 1 2 4:7 4
4 Știința 3 0 3 1:9 3

Programul finalelor. joi, de la
ora 10, pentru locurile 3—4 :
Rapid — Penicilina ; locurile
1—2 : Universitatea — Chimia;
locurile 5—6 : C.S.M.
C.S.M. Libertatea.

Otelul —

hova și chiar mai departe, a- 
țletismul constituind, în aceas
tă privință, un exemplu și un 
model. înainte de orice, de 
ambiție și de muncă perseve
rentă. Al copiilor, al elevilor, 
dar chiar și al vîrstnicilor, u- 
nul dintre aceștia, tehnicianul 
depanator TV, acum pensionar, 
Constantin Vasilescu, situîn- 
du-se printre proaspeții cam
pioni republicani ai veterani
lor, în proba de greutate, ca 
și printre fruntași la alergările 
pe distanțe lungi...

tivi, sesiz 
lui. s-a d 
in forță, 
ment dat 
te un mii 
între 
rile 
1. J. 
3. N. 
acest
Santa, 3. I

Mulțumi 
realizat. . 
ritmul și 
pluton. S- 
lent. dator 
căldurii es 
10 km îni 
sprintînd ! 
Skowronek 
de la Sta 
(Steaua). I 
tă de cei 
Celca a c 
curajoasă, 
fiecare ats 
chiar pe 1

Clasam er 
Skowronek 
râ 39.200 1 
S. Barul ■ 
învingători 
(Voința Bt 
ginean (I.J 
(Voința CI 
15 sec.

Joi au 
mineața, îi 
primul sta 
de contrat 
pantă, la 
după-amia: 
centrul ori 
a IlI-a. s 
intr-un cir 
sprint la 1

ei p 
de 1 
Sko’ 
A,’dr
O’.'ăȘ

Aparent, 
tenis de m 
mai la nu 
Aparoi. m 
gulamentui 
măsuri foa 
ce privește 
cută servic 
dau indica 
nori, felul 
tui utilizat 
supra aces 
prin prism 
pionate Eu 
din Luxen 
ne oprim i 
ținînd șea 
perioadă di 
și jucători 
mai pot ț 
regulament

Un ic 
stituie »e' 
Conform r> 
ta „începe 
gea stă m 
miinii libe 
chisă, plat 
preunate", 
și paleta , 
supra prel 
suprafeței

1

X 
x 
X
X 
X
X*

&ni)&țați și practica 
înotul

Interesul pentru în
vățarea corectă a po
zițiilor și mișcărilor 
de înaintare trebuie 
menținut și dezvoltat 
și prin stimularea 
riozitătii naturale 
care o manifestă 
care copii tunel 
exersarea decurge 
tisfăeător. 
tul în care 
irea _ . .
capului și controlul 
respirației au reușit 
să atenueze teama o- 
bișnuită a fiecărui în
cepător, apare foarte 
firească întrebarea: 
acum ce urmează?

La toate exercițiile 
se va introduce regu
la cea mai Importan
tă pentru înotător și 
anume: „inspiră Încet 
și chiar puțin aer, ex
piră treptat tot aerul- 
regula va avea apli
cativitate universală 
fiind necesară itît în
cepătorului cît și per
formerului (mai 
acestuia...!).

In al doilea 
la toate exercițiile in
structorul va avea 
grijă să se retragă 
treptat și discret pen
tru a permite începă
torului dobîndirea

cu
pe 

fie- 
clnd 

____ sa- 
In memen- 

___ obișnu- 
cu apa, imersia

nui grad cît mai n 
de autonomie * 
sarea corectă 
rilor.

Iar în al 
rînd. înainte 
demonstra 
înota, începătorul 
buie convins, 
poate pluti liber, c 
fără nici o miș< 
(evident, la înct 
cît mai aproape 
marginea 
Stratagema aceasta 
preocupat

In e 
a mi

tr< 
de 

că p-

bazinul
preocupat *•» m 
vreme pe , *’l!i dii 
înaintașii noștri. 
1797 în lucrarea „C 
cepții asupra învăț 
înotului bazate pe : 

greut 
corpul 
public 
germa 

Oronzi' 
fost pi 
care, c 

greuta 
corpi

ales

rind

u-

dii asupra 
specifice a 
(tradusă și 
și în limba 
la Weimar) 
Bernardi a 
tre primii 
statînd că 
specifică a 
este apropiată de 
a apei, a întrevăzut 
șurlnța plutirii (fle 
bilitățil naturale) 
în consecință, a e 
recomandarea ca î 
tul să fie învățat f 
alte mijloace ajutăt 
re.

Continuind suita 
xercițiilor deja



nu

SIMA

de ora 
strălu-

intune- 
grei

IRT
ilutonu- 

rulind 
un mo
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însemnări CU MIC, CU MARE...
Să spunem stadionul din 

Lunca Câlnicului ? Ar pu
tea să sune nițel cam pre
țios, dată fiind tribuna re
lativ mică... Și. totuși, am
bianța sărbătorească, gazo
nul îngrijit admirabil, al
bastrul băncilor proaspăt 
vopsite, muzica ritmată iz- 
vorînd din boxele stației 
de amplificare, ca să nu 
mai vorbim de cîrdul de 
copii ee așteptau nerăbdă
tori începerea întrecerii ori 
de eomponenții lotului o- 
limpic de lupte veniți și 
ei pentru o scurtă 
strație — ei bine, 
cestea confereau 
dar cochetei baze 
aerul unui stadion 
regula. Erau

demon- 
toate a- 
micuței 

sportive 
în toată 

__  __ momentele 
premergătoare începerii con
cursului popular de trîntă 
organizat în localitate...

Ca un făcut', cu doar cî- 
teva minute înainte 
„startului", soarele 
citor de pînă atunci s-a as
cuns după un nor 
cos, stropi repezi și 
începînd să curgă din înal- 
turi. S-a sperat că e vorba 
de un „duș“ scurt, trecător 
cum sînt îndeobște ploile 
de vară. Dar nu. norul s-a 
încăpățînat să-și deșerte tot 
plinul, și aceasta mai bi
ne de o oră. După numai 
cîteva minute devenise în
să limpede că întrecerea 
se mai poate ține în aer li
ber, cele cîteva zeci 
saltele și uriașa prelată 
le acoperea trebuind să 
transportate grabnic în 
la din apropiere. Exact 
oesta a fost momentul 
care am asistat la una

de 
ce 
fie 
sa-
a- 
în 

din

acele scene în care sportul 
își dezvăluie un anume gen 
de frumusețe morală. își a- 
rată virtuți cu care nu prea 
se iese „la rampă", ele fă- 
cînd parte din viața inti
mă a unei discipline sau a 
alteia: ca la un semn, mi
cuții luptători de Ia Texti
la Prejmer și deopotrivă 
eomponenții lotului olimpic 
s-au „înhămat" la corvoada 
de ocazie, contribuind în e- 
gală măsură la transportul 
saltelelor în sală și la re
așezarea acestora pe par
chet. I-am văzut apoi și pe 
foarte tinerii Florin Vasi- 
lache. Dan Budeanu. 
diu Măcelaru sau 
Butuc — pentru a 
doar cîțiva —. dar 
medaliații mondiali sau e- 
uropeni Petre Cărare, Con
stantin Uță, Anton Arghi- 
ra. Ion Grigoraș, Ion Irimi- 
ciuc ștergînd de zor prela
ta. pînă la a o face uscată 
și curată ca înainte de a- 
pariția primilor stropi. Preț 
de o jumătate de ceas, cît 
a durat reamplasarea, nu 
mai existau în jurul salte- • 
lei copiii începători, de o 
parte, și maeștrii sportului, 
de cealaltă, ci doar un grup 
de tineri pe care îi sepa
rau. e drept, cîțiva ani, dar 
ii unea în schimb o mare 
și adevărată pasiune pen
tru sportul ales.

Frumoasă 
modestie a olimpicilor, 
edificatoare mostră a 
terialului din 
croiți campionii 
cipline.
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mind ca

mingea să fie aruncată „în așa 
fel incit ea să se ridice ccl 
puțin 16 cm“. Deseori abate
rile sînt flagrante și ele pot 
fi foarte bine observate 
competițiile interne, fără 
arbitrul să intervină și să _ 
nalizeze cu punct pierdut pe 
jucătorul în cauză. La C.E., în 
schimb, arbitrii au fost foarte 
exigenți, iar* printre cei pena
lizați s-au aflat și sportivii 
noștri, ceea ce a impus de fie
care dată o... cursă de urmă
rire — pe fondul unui handi
cap psihologic — pentru recu
perarea punctului pierdut. 
Deci, o primă și importantă 
concluzie și pentru unii, și 
pentru ceilalți.

Se știe prea bine, dar se res
pectă prea puțin, faptul că 
antrenorii pot da indicații ju

la 
ca 

pe-
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START IN balcaniada juniorilor
BACĂU, 9 (prin telefon). Miercuri după-amiază, pe stadionul 

„23 August" din localitate s-a dat startul în actuala ediție a 
Balcaniadei de juniori, la care participă echipele Bulgariei, 
Greciei, Turciei, Albaniei și României (cu două selecționate). 
Iată amănunte de la meciurile etapei inaugurale :

ROMANIA I - TURCIA 1-3 (1-0)

PROGRAMUL EDIȚIEI

A DOUA A „CUPEI

cătorilor NUMAI in pauzele 
dintre seturi. Că se contravine 
regulamentului și în această 
direcție, este suficient să te... 
afli în sală la competițiile de 
tenis de masă de la noi! Și în 
această direcție, la C.E. arbi
trii au fost intransigenți, ei 
excluzînd de pe bancă pe an
trenori nu numai pentru indi
cații verbale, ci și pentru cele 
făcute chiar prin... semne (evi
dent, dinainte convenite). Mai 
mult, ei au oprit jocurile și 
au, apelat la arbitrul judecător 
al competiției, chiar și atunci 
cînd îndrumările se dădeau 
din... tribună și chiar de că
tre ceilalți antrenori ai dele
gației, indiferent de locul un
de se aflau în sală ! ! Clar, 
nu ?

Ne oprim doar asupra aces
tor probleme, cele mai impor
tante. convinși fiind că. por
nind de la competițiile inter
ne și pînă la cele internațio
nale. nu vom mai asista la a- 
bateri de la regulament. atît 
din partea sportivilor, cît și a 
tehnicienilor, în timp ce ar
bitrii își vor intra cu - adevă
rat în rol. Așteptăm !

I.M.G.B. A CÎȘTIGAT „PALETA DE ARGINT'

Printre competițiile care se 
bucură de o frumoasă aprecie
re se numără și „Paleta de ar
gint", întrecere care anual 
constituie pentru mulți din mi
cii jucători de tenis de masă

rampa de lansare spre marea 
performanță. Organizată prin 
strădaniile Comisiei județene 
Prahova și avind în Paul Con- 
stantineseu un fervent anima
tor, competiția, ajunsă în acest 
an la a XX-a' ediție, a reunit 
in sala ploieșteană sportivi și 
sportive din 21 de cluburi și 
asociații din întreaga țară. La 
băieți, concursul a fost eiști- 
gat de N. Poteraș (C.S.M Bu
zău), care a dispus în finală 
de Eug. Simulescu (I.M.G.B.) cu 
2—1 (21, —15. 17), pe locurile 
următoare clasindu-se C. Mar- 
cu (Geamul Scăeni) și L. Fili- 
mon (C.S.Ș. Bistrița). La fete, 
victoria a revenit Ioanei Po
pescu (Juventus București) 
care a depășit-o pe Mădălina 
Savu (I.M.G.B.) cu 2—1 (—14, 
16. 13), ele fiind urmate de 
Laura Gheorghiu (Juventus) și 
Paula Apostu (C.S.M. Buzău). 
La echipe, pe primul loc s-au 
situat C.S.Ș. Bistrița (3—2 in 
finală cu 
masculin, 
reții (3—2 
minin.

Pe baza 
trofeul i 
I.M.G.B, urmată de C.S.M. Bu
zău. Juventus București, C.S.Ș. 
Bistrița, Unirea Tricolor Bucu
rești, Avîntul Tg. Mureș etc.

C.S.M. Buzău), la 
și Juventus Bucu- 
cu I.M.G.B.), la fe-

i punctajului general, 
a revenit echipei
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• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 9 AUGUST 1989 : extra
gerea 1: 5 42 11 10 1 14 ; extra
gerea a Il-a : 9 13 37 21 44 39. 
Fond de cîștiguri : 524 842 lei, 
din care 54 453 lei report la 
categoria 1.
• CÂȘTIGURILE „TRAGERII 

EXCEPȚIONAL» LOTO A VE
RII". DIN 30 IULIE 1983. FAZA 
I. cat. 1: 1 variantă 25%' — auto-

Al doilea meci al cuplajului 
a opus primei noastre selec
ționate o foarte bună și ambi
țioasă echipă a Turciei. Mar
caj strict la virfuri, dueluri a- 
prige pentru minge și destul 
de puține faze de poartă in 
prima repriză. Ceva mai de
ciși au fost totuși juniorii 
„tricolori", care — pînă la 
deschiderea scorului — au a- 
vut două uriașe situații în 
min. 8 și 30. prin Năstase, de 
fiecare dată aflat doar cu por
tarul în față. însă a șutat în 
acesta. Același NĂSTASE va 
reuși să înscrie în min. 35, cu 
un șut violent sub „transversa
lă". Cu două minute înainte 
de pauză putea fi 2—0, însă 
fundașul Moldoveanu a șutat 
de la numai 4 m„ peste poar- 
tăf

La reluare, în min. 50, o altă 
foarte bună ocazie pentru e- 
chipa noastră de a-și mări 
avantajul, Săvoiu reluînd, cu 
capul, mingea în „transver
sală". în urma rapidului con
traatac al lui Năstase. Și in 
Ioc de 2—0, in doar trei minu
te (54—56) scorul va deveni

1—2 prin golurile înscrise de 
HAKAN, care a profitat de 
greșelile copilărești ale Iui 
Colceag. precum și de gafele 
fundașilor din fața lui. Mai 
mult, in min. 80, BULENT, 
care a trecut cum a vrut pe 
lingă Artimon, a înscris al 
treilea gol al oaspeților, pe
cetluind astfel scorul unui 
meci în care — mai ales în 
repriza secundă — echipa 
noastră a jucat slab, neconvin
gător.

Arbitrul K. Guerginov (Bul
garia), ajutat la linie de M. 
Nicolau și A. Comănescu, a 
condus formațiile :

ROMANIA : Colceag —
Moldoveanu, Dicu (min. 78 
Olah), Artimon, Chira — Zanc, 
Gabor. Sabo, Persu (min. 60 
Moga) — Săvoiu, NĂSTASE.

TURCIA : Y. Volkan — Ya
kub (min. 60 Ender), Tungay. 
KUNEYT. M. Aii — Abdulah, V. 
VOLKAN, Fetih — BULENT 
HAKAN, Faik (min. 89 Yaser).

Lourențiu DUMITRESCU

VICTORIA*
După cum am mai amintit, 

la sfîrșitul acestei săptămini 
se va desfășura, pe stadionul 
Giulești. a doua ediție a „Cu
pei Victoria", la startul căreia 
se vor prezenta două formați’ 
bucureștene. Victoria și Rapid, 
și două din provincie. F.C.M. 
Brașov și F.C. Farul Constanta.

Meciurile se vor disputa du
pă următorul program:

SÎMBATA: F.C.M. Brașov — 
Rapid de la ora 16 și F.C. Fa
rul Constanța — Victoria de 
la ora 18;

DUMINICA: finala mică (în
vinsele din ziua precedentă) 
de la ora 10 și finala mare 
de la ora 11.45.

Asupra acestui turneu, care 
se anunță ca o atractivă „pre
față" a sezonului oficial, vom 
reveni cu amănunte.

ROMÂNIA II - GRECIA 2-3 (2-1)
Perioada clasică de tatonări 

durează puțin, căci în min. 6, 
STINGĂ deschide scorul cu un 
șut prin surprindere, de I* 25 
m, cu boltă. Un minut mai 
tîrziu, Zară înaintează decis, 
intră în careul advers, dar este 
faultat de Georgiadis, penalty- 
ul fiind transformat de BATRl- 
NU. Iată-i pe juniorii noștri 
„doi“ conducînd confortabil 
(poate împotriva propriilor aș
teptări) încă din startul parti
dei. Superioritatea „tricolori
lor" se menține. ..triunghiul" 
Stingă — Moldovan — Bătrînu 
domină mijlocul terenului, con
stituind o autentică rampă de 
lansare a atacurilor. In min. 
12 ratează Moldovan. în min. 
27 îl imită Bătrînu. Spectrul 
unei înfrîngeri severe mobili
zează echipa Greciei, care zvîc- 
nește animată de căpitanul ei. 
abilul Karasavidis. In min. 30 
o fază originală : Karasavidis. 
lansat spre gol. este faultat de 
Gheorghe în suprafața de pe
deapsă. tot el execută penalty- 
ul. însă Molnar respinge. la 
minge se îndreantă Papakos- 
toulis. dar Zară îl faultează și 
din nou penalty pe care de 
data aceasta il transformă 
PAPAKOSTOULIS.

După pauză, de la cabine vin 
parcă alte echipe: băieții lui 
Gh. Ola cu suflu consumat, 
fără inițiativă, mizind doar pe 
acțiuni individuale ; formația 
Greciei, regăsită, cu aplomb 
ofensiv în min. 79. KONSTAN- 
TINIDIS înscrie nestingherit. 
Peste două minute, oaspeții ră- 
mîn în 10 oameni. Mikes fiind 
eliminat. în min. 89, juniorii 
greci obțin victoria prin golul 
Iui KîPARISIS.

Arbitru) E. Toroglu (Turcia), 
ajutat la linie de I. Vîrlan și 
P. Buhălău, a condus forma
țiile :

ROMÂNIA n : Molnar - Ste
fan, M. Marius, Gheorghe. Zară 
(min. 73 Stanciu) — STINGĂ. 
Enache (min. 46 Crudu). MOL
DOVAN. BĂTRÎNU — Cuc. 
Albeanu.

GRECIA : Alexandridis — 
GEORGIADIS. Pavlopoulos.

Pehlivanis. Papaikonomou — 
Aerakis, PAPAKOSTOULIS 
(min. 87 Kiparisis), KARASA
VIDIS. GATZOTIS — Dedes 
(min. 46 Konstantinidis), Mikes.

Ion CUPEN
Joi. la Piatra Neamț, de la 

ora 15, în cuplaj, au loc me
ciurile : Turcia — Albania și 
Grecia — Bulgaria.

jocuri In „cupa

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
Marți s-au disputat meciu 

rile din cea de a treia etapă a 
tradiționalei competiții fotba
listice „Cupa Municipiului 
București", organizată in cin
stea marii noastre sărbători 
naționale de ta 23 August. Ia
tă rezultatele înregistrate: AU
TOBUZUL - SPORTUL .30 
DECEMBRIE" 1—1 (au marcat 
Ivașcu. în min. 35. pentru e- 
chipa gazdă, respectiv Bondoc, 
in min. 22) METALUL BUCU
REȘTI — MECANICA FINA 
1—0 (a înscris Pomohaci. în 
min. 32). PROGRESUL BUCU
REȘTI — MECON 1—0 ța mar
cat Stoian. in min. 34) și 
C.F.R.B.T.A. — MECOS 3—1 
(prin golurile înscrise de An- 
dronache. în min. 8. iorga. in 
min. 44 și 63. ambele din pe
nalty. respectiv Marian llie. în 
min. 30).

Astăzi sînt programate in ca
drul aceleiași competiții alte 
două locuri, care se vor dis
puta în cuplai pe stadionul 
Autobuzul: C.F.R.B T.A. —
SPORTUL „30 DECEMBRIE" 
(de la ora 16.30) și AUTOBU
ZUL - PROGRESUL (de la 
ora 18,15).

0 acțiune importantă pentru pregătirea noului sezon

CURSUL DE PERFECȚIONARE
Corpul arbitrilor divizionari 

pregătește și el începerea nou
lui sezon competițional. Ca de 
fiecare dată, la început de sta
giune, are loc cursul de per
fecționare a celor mai buni 
„cavaleri ai fluierului", curs 
găzduit în acest an de Cole
giul județean Buzău, in locali
tatea Monteoru. începerea a- 
cestui curs este prevăzut pen
tru astăzi. După deschiderea 
cursului, eomponenții lotului 
A vor asculta „Analiza activi
tății de arbitraj în sezonul 
1988/89“ prezentată de K. Ghe- 
migean, președintele Colegiu
lui Central ăl arbitrilor.

In programul zilei de astăzi 
mai este prevăzută prezenta
rea unei serii de referate cu 
subiecte de stringentă actuali
tate din arbitraj , Cităm din 
seria de referate : „Combaterea 
violenței in joc și a comportă
rilor nesportive". „Aprecierea 
corectă a ofsaidului, element- 
cheie al dinamizării jocului". 
„Accidente frecvente în fotbal, 
modul de Identificare și de
osebire a accidentării de si
mulare”. După-amiază va fi 
prezentată o cronogramă de 
observare a unui joc între 
două formații locale. In ziua 
de vineri, dimineața va fi re
zervată trecerii testelor de 
control fizice și teoretico-teh- 
nice. iar după-amiază vor fi 
prezentate expunerile: „Pregă
tirea pentru joc a arbitrului"

A ARBITRILOR DIVIZIONARI A
și „Fundamentarea deciziei ar
bitrului".

Sîmbătă. programul va înce
pe cu o aplicație practică: „In
terpretări actuale ale F.I.F.A. 
privind aplicarea uniforină a 
regulilor de joc", urmată de 
expunerea „Dinamica jocului 
de fotbal și implicația arbitra
jului în graficul acestor dina
mici". In continuare, subiec
tele care vor fi prezentate, de 
fiecare dată urmate de discu
ții, sînt următoarele: „Caracte
rul educativ al sancțiunilor 
disciplinare". „Situația disci
plinară a corpului de arbitri 
de «A»“. „Personalitatea arbi
trului. factor important în con
ducerea jocului".

Ultima zi a cursului, dumi
nică, va începe prin prezenta
rea de videoproiecții privind 
soluțiile și rezolvările corecte 
ale problemelor din cadrul tes
tului de control al pregătirii 
teoretice. Va urma comunica
rea rezultatelor Ia testele de 
control ale pregătirii fizice și 
tcoretico-tehnice. Vor fi înfă
țișate. apoi, modificările adu
se regulilor de joc în reuniu
nea din 7 iunie 1989 a lui In
ternational Board.

Prezentarea sarcinilor ee re
vin arbitrilor din lotul A în 
noul sezon va constitui ulti
mul și unul dintre importan
tele puncte din programul 
cursului de perfecționare.

MÎMINISIIIAȚIA 01 STAI lOîO-PBOmPOBI INFOBMLAZÂ
turism „Dacia 1.300“ (70.000 lei): 
cat. 2: 7 100% a 11.674 lei sau 
la alegere, o excursie de 2 
locuri în U.R.S.S. și diferența 
in numerar si 12 25% a 2.91» lei; 
cat. 3: 2 100% a 9,829 lei sau. la 
alegere, o excursie de un loc în 
U.R.S.S. șl diferența In nume
rar șl 30 25% a 2.457 lei; cat. 4: 
63,75 a 1.465 lei; cat. 5: 164,25 a

568 lei; cat. 6 : 286,25 a 300 lei; 
cat. 7 : 494,25 a 200 iei; cat. 6: 
2.878,75 a 100 lei. FAZA a n-a 
cat. A: 1 100% a 41.741 lei și 1 
25% a 10.436 lei; cat. B: 2 100% 
a 12.278 lei sau. la alegere. o 
excursie de 2 locuri in U.R.S.S. 
șl diferența în numerar șl 9 25% 
a 3.069 lei; cat. C: 11,25 a 4.65» 
lei; cat. D: 5» a MO lei: eat. E:

779 75 a 100 lei. La faza I, auto
turismul „Dacia 1.300“ (70.000. lei) 
a revenit participantului Diaeo- 
nescu Emil, iar la faza a 11-a, 
cîștigul in valoare de 41.744 lei 
participantului Lepădatu Paul, 
ambii din București.
• Astăzi, joi. 10 august, este 

șl ULTIMA ZI în cane vă mal 
puteți asigura participarea la 
tragerea obișnuită LOTO de ’Oait- 
ne, vineri, 11 august 1



Pentru actuala generație a aticfilor juniori

PRIMUL SCHIMB AL ȘTAFETEI-

C. E. de natație, înaintea ediției a 19-a

COMPETIȚIE DE TRADIȚIE, DE INCONTESTABILĂ VALOARE
CAMPIONATELE EUROPENE
Ediția ’89, intre

Au trecut și finalele Dacia
dei ediția ’89 și cei mai buni 
atleți juniori se află acum în 
fața celor mai solicitante exa
mene ale acestui an. primul 
din noul ciclu olimpic: Con
cursul Prietenia (in R.P.D. Co
reeană) și Campionatele Euro
pene (în Iugoslavia). Și dacă 
pentru participarea la primul 
dintre ele, selecționabilii sînt 
deja în drumul spre Phenian, 
concursul urmînd a începe vi
neri (au făcut deplasarea spor
tivii: Olimpia Stoica — 400
800 m și 4X400 m, Liliana Să- 
lăgeanu — 800, 1500 m și 4X400 
m. Mirela Borțoi și Mihaela 
Ciu — 1500 și 3000 m, Fănica 
Hreșcu — 400 mg și 4X400 m, 
Lorena Mejdrea — 400 mg și 
4 ■< 400 m, Rodica Petrescu — 
100 mg și lungime, Nicoleta 
Grădinaru — disc. Florin Ka- 
roly — 400 și 800 m. Călin 
Span — înălțime. Mario Rafail 
— 400 mg, Levente Otrok — 
800 m), cei care urmează să 
reprezinte atletismul nostru 
juvenil la întrecerea continen
tală parcurg ultimele pregătiri, 
„europenele" de la Varazdin 
fiind programate între 24 și 27 
august.

Deci, două săptămîni pînă la 
startul întrecerii celor 
buni juniori de pe 
continent, unii dintre ei acre
ditați ca speranțe .... X ,
toti. însă, doritori să facă pași 
viguroși în arena atletică in
ternațională. Cine sînt candi- 
dații pentru titularizare în lo
tul României, acum, după fi
nalele Daciadei, disputate la 
sfirșitul săptămîni! trecute, la 
Timișoara ? Sprintera Lauren- 
ția Hurmuz (pentru 100 și 200 
m. creditată în acest sezon cu 
11.43 și. respectiv, 23.56). semi- 
fondis’ele 
m — 52,44 și 4X400 m). Lumi
nița Koch (400 m 
4X400 m). Denisa Zăvelcă (800 
m — 2:02,72 și 4X400 m). Da
niela Antipov (1500 m —4:11,71 
și 4X400 m). fondistele Simo
na Staicu (1500 m — 4:1488 și 
3000 m — 9:14.06), Nuia Olaru 
(1500 m — 4:17,30 și 3000 m — 
9:18.06). hurdlera Carmen Nis- 
lor (400 mg — 57,81 și 4X400 
ml. săritoarele Oana Mușunoi

mai 
bâtrînul

olimpice,

Elena Soleau (400
53.33 și

ACTUALITATEA LA TENIS
PARIS, 9 (Agerpres). — In 

clasamentul general al „Marelui 
P-emiu* continuă să conducă 
tenismanul cehoslovac Ivan 
Lendl cu 5 698 puncte. urmat de 
vext-germanul Boris Becker — 
3 079 p, suedezul Stefan Edberg 
—, 3 152 p, americanii Brad Gil- 
beri — 2 506 p. John McEnroe — 
2 ; 40 p, argentinianul Alberto 
Mancini — 2138 p etc.

NEW YORK, 9 (Agerpres). tn 
primul tur al concursului de la 
Indianapolis. contînd pentru 
.Marele Premiu", jucătorul en
glez Jeremy Bates l-a eliminat 
cu 6—4 6—1 pe francezul Thie- 
rv Tulâsne. iar canadianul An
drew Sznaider a dispus cu 6—4. 
6—3 de Yaniya Doumbia (Sene
gal).

NEW YORK, 9 (Agerpres). 
Primele partide disputate în 
turneul feminin de tenis de la 
Los Angeles s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: Elizabeth 
Sm.vlie (Australia) — Eva Krapl 
(Elveția) 6—3, 7—5: Pascale Pa
radis (Franța) — Halle Cloffi 
(S.u A.) 6—0, 4—6. 7—6; Stacey 
Martin (S.U.A.) — Jamine
Thompson (Australia) 6—4. 6—1; 
Amy Frazier (S.U.A.) — Camille 
Benjamin (S.U.A.) 6—2, 6—2.

atletism • In cadrul Cam
pionatelor Africii, ce se desfă
șoară la Lagos, sportivul egip
tean Mohamed Achouche a ciș- 
tițiat proba de aruncarea greu
tății, cu 19,36 m iar Lucien ne 
N'Da (Cote d’Ivoire) s-a situat 
pe primul loc la săritura in 
înălțime femei, cu 1,81 m.

AUTOMOBILISM « Cursa de 
la Diepholz (R.F. Germania) a

C. E. DE CĂLĂRIE
LUXEMBURG, 9 (Agerpres). 

D sfășurat la Mondorf-les-Bains 
I’ ixemburg) Campionatul Euro
pean de călărie — proba de 
d-eaai — a fost clstleat de snor- 
t'.va vest-germană Nicole Uphoff 
(..Rembrandt*). cu un total de 
I 483 p. Pe locurile următoare 
s-au situat Margit Otto-Crepin 
fFranța) pe „Corolandus* — 1 448 
P ți Ann-Kathrin Linsenhoff 
n: F. Germania) pe „Courage* 
- i e» p.

24 și 27 august

men-

care 
noș-

(inălțime — 1,90 m), Mirela 
Belu (lungime — 6,54 m), arun- 
cătoarea Elena Birsan (disc — 
— 54,00 m și greutate — 16,15 
m), precum și fondistul Ion 
Avramescu (5000 m — 14:22,0), 
săritorul Tudor Bogdan (lun
gime — 7,80 m) și discobolul 
Ioan Oprea (57,44 m). O 
(iune se impune. însă, pe mar
ginea performantelor cu 
iți susțin șansele juniorii 
tri. Acestea au fost realizate 
cu deosebire la începutul se
zonului in aer liber și nu la 
recentele finale ale Daciadei, 
cind selectionabilii (cu citeva 
excepții: Denisa Zăvelcă, Lau- 
rentia Hurmuz. Elena Birsan, 
loan Oprea) nu s-au prezentat 
pregătiți ca pentru o repetiție 
generală, cu „rolurile" bine în
vățate, cum se spune. Ceea ce 
presupune, evident, din par
tea antrenorilor lotului, găsi
rea soluțiilor optime ca, în 
scurta perioadă care a mai ră
mas pină Ia ora startului „eu
ropenelor", tinerii noștri atleți 
să-și regăsească prospețimea 
și tonusul necesar abordării u- 
nui asemenea concurs, cu toa
te forțele, cu toată responsa
bilitatea. Realizînd la Varazdin 
performanțe la nivelul celor 
cu care au abordat pregătirea 
actualului sezon, ei pot acce
de în finalele probelor res
pective, iar orice îmbunătățire 
a acestora le-ar deschide calea 
spre podiumul de premiere.

Atletismul românesc a pre
zentat în arena internațională 
a ultimilor ani o puternică 
garnitură de juniori. încununa
tă cu titluri și medalii la Cam
pionatele Mondiale și Europe
ne. Noua generație. împreună 
cu cei care o îndrumă și o 
pregătesc acum, are datoria să 
preia cu bune rezultate ștafe
ta. Primul schimb, in această 
lună. Ia Cupa Prietenia și. mai 
ales, la Campionatele Euro
pene.

S. PAVELESCU

„CUPA PRIETENIA" LA HANDBAL
MOSCOVA, 9 (Agerpres). 

Competiția internațională de 
handbal pentru juniori, „Cupa 
Prietenia", desfășurată la Le
ningrad, a luat sfirșit cu vic
toria echipei U.R.S.S. Forma

Pt TERENURILE DE VOLEI
FRAGA, 9 (Agerpres). Tur

neul masculin de la Presov (Ce
hoslovacia) a fost cîștigat de re
prezentativa Iugoslaviei, urmată 
de U.R.S.S.. Polonia. R.F. Ger
mania etc. Rezultate din ultima 
zi a competiției: Polonia — R.F. 
Germania 3—1 (15—9. 15—7,
14—16, 15—5); Cehoslovacia — 
Cuba 3—0 (15—4, 15—10, 15—8);
U.R.S.S. — Iugoslavia 3—0 
(18—16 15-8, 15—7).

MONCHEN, 9 (Agerpres). în- 
tr-un meci amical feminin dis
putat în localitatea vest-germa
nă Aschaffenburg, selecționata 
Cubei a întrecut cu scorul de 
3—0 (15—11. 15—8 15—12) echipa
R.F. Germania.

LIMA, 9 (Agerpres). După o 
zi de repaus in diferite orașe 
din Peru au continuat întreceri
le Campionatului Mondial pen
tru junioare. Iată rezultatele In- 
registrate în faza a doua a 
competiției: R.P. Chineză — Ca
nada 3—0; Japonia — Italia 3—0: 
Peru — Columbia 3—0; Brazilia 
— Argentina 3—0; Cuba — URSS 
3—2.

PE SCURT • PE SCURT
fost cîștigată de pilotul englez 
Martin Donnally, care a concu
rat pe o mașină .Nissan*. Pe 
locul doi. la 17:20 de învingător, 
a sosit vest-germanul Franz 
Konrad („Porsche*).

BASCHET • în prima zi a 
turneului feminin ce se desfă
șoară în capitala Braziliei, se
lecționata Canadei a învins cu 
scorul de 73—37 (36—20) formația 
Perului, iar reprezentativa Bra
ziliei a dispus cu 93—73 (41—35) 
de echipa Mexicului.

BOX • Mexicanul Jorge Paez 
și-a păstrat titlul de campion 
mondial Ia categoria pană (ver
siunea I.B.F.), tnvingîndu-1 la 
puncte, în 12 reprize pe ameri
canul Steve Cruz în meciul dis
putat la El Paso (Texas).

CICLISM • După 7 probe dis- 
nutate. in .Cupa Mondială* nri- 
mul Ioc este ocunat de rutierul 
irlandez Sean Kelly cu 36 p, 
urmat de olandezul Frans Maa

în lumea mare, agitată, pli
nă de evenimente a sportului 
lumii, un campionat doar la ni
vel continental poate ocupa, to
tuși. o poziție de frunte pe afi
șul competițional internațional. 
Este. între altele, cazul „europe
nelor" de natație. întrecerile a- 
vînd și o respectabilă tradiție — 
sîmbătă se inajgurează, iată, a 
19-a ediție —. șl o valoare in
contestabilă. dovedită, dacă 
vreți de două amănunte: jumă
tate din numărul recordurilor 
mondiale in probele individuale, 
la masculin ca șl la feminin, 
sînt deținute de sportivi de pe 
„bâtrînul continent". în vreme 
ce la polo (masculin) aceștia au 
cucerit, de-a lungul anilor ab
solut toate titlurile la J.O. șl 
C.M.. plus majoritatea covîrși- 
toare a celorlalte medalii.

In speranța că am trezit deja 
interesul cititorilor, vă prezen
tăm. in continuare, alte date, 
vizavi de palmaresul unei com
petiții care va fi găzduită. în 
ediția 1989, de Bonn.
• Ediția inaugurală a avut

loc tot într-o lună de august, 
acum 63 de ani. cu întreceri ex
clusiv masculine, la înot, polo, 
sărituri în apă. Probele disputa
te pe culoarele bazinului buda- 
pestan — 100, 400 și 1 500 m li
ber, 100 m spate, 200 m bras, 
4X200 m liber. Da, au fost doar 
șase! Un an mai apoi, la Bolog
na. au intrat în concurs și fete
le, la 100 și 400 m liber. 100 m 
spate, 200 m bras 4X100 m li
ber. Spre ilustrarea marelui 
„salt" produs în timp, lată ta
bloul comparativ al rezultatelor 
înregistrate în cursele cu prici
na la interval de șase decenii 
între starturile dinții șl Stras
bourg ’87: 100 m liber: 1:01 — 
49,79; 400 m liber * " ---------
1500 m liber: 21:29,2 
100 m ' 
bras: 
liber: 
— 100 
m liber: 6:11,8 — 4:( 
spate: 1:24,6 — 1:01
bras: 3:20,4 — 2:27,4! 
liber: 5:11 — 3:42.58. 
nu-i așa?
• După două ediții 

de vară consecutive, .. 
le* s-au desfășurat la 3—I ani 
distanță (cu excepția perioadei 
1938—47). pentru ca. din ’81, să 
se organizeze la fiecare doi ani, 
de regulă în piscine în aer li
ber, „excepțiile indoor* fiind In 
număr de 3.
• Programul marii competiții 

a devenit tot mai bogat. „Evan
taiul* probelor înotului e acum 
impresionant, mai cu seamă oe

spate 
2:52,6 
9:56,2 
m liber

5:14,2 — 3:43 95: 
15:02Î23* 

1:16 — 56,06 : 200 m 
- 2:13,87; 4X200 m 

7:13,10 respectiv 
t:15 — 55,33: 400 

— 4:06.39; 100 m 
1:01,66; 200 m 

2:27,49; 4X100 m 
:42 58. Edificator,

tn sezoane 
„europene-

ția României a ocupat locul 
patru. Iată și ultimele rezulta
te: U.R.S.S. — Ungaria 25—19; 
R. D. Germană — România 
26—24.

ATLETELE NOASTRE
(Vrmart din pag. 1)

Gateshead următoarele rezul
tate: 100 m: Liliana Năstase 
11,85 (locul 8), 200 m: Iolanda 
Oanță 23,93 (6), 400 m: Danie
la Gămălie 53,87 (7). 4X100 m: 
echipa Oanță, Năstase, Pogă- 
ceanu. Ucu 44,72 (7), 4X 400 m: 
echipa Matei. Beclea, Gămă
lie, Oanță 3:33,83 (7), lungi
me: Marieta Ilcu 6,87 m (4), 
greutate: Livia Meheș 17,25 m 
(7), disc: Elisab. Neamțu 57,92 
m (5). suliță: Aurica Bujniță 
53,40 m (7), 100 mg: Mihaela 
Pogăceanu 13,04 (4), 400 mg:
Cristieana Matei 56,35 (5).

Urmează, la sfirșitul acestei 
săptămîni. la Serres, în Gre
cia, Jocurile Balcanice ale se
niorilor. de la a căror inaugu
rare se împlinesc acum 60 de 
anL

ssen — 23 p. i Etapa a 16-a a 
Turului Portugaliei a revenit ru
tierului polonez Slawomir Pio- 
truszew, care a parcurs 167 km 
in 4h 23:32. în clasamentul ge
neral conduce brazilianul Casslo 
Freitas, urmat la 29 secunde de 
portughezul Antonio Alves.

MOTO • Pe circuitul de la 
Donington Park s-au desfășurat 
întrecerile „Marelui Premiu* al 
Angliei la viteză, probă contînd 
pentru Campionatul Mondial. 
La clasa 125 cmc. victoria a re
venit spaniolului Slto Pons 
(„Honda"). cu o medie orară de 
145,570 km, iar la clasa 250 cmc. 
ne nrimul loc s-a situat olande
zul Hans Spaan („Honda"). e 
Campionatul Mond'al de moto- 
cros la clasa 500 cmc. a pro
gramat în localitatea belgiană 
Namur un concurs în care vic
toria a revenit sportivului en
glez David Thorpe („Honda"), 
urmat de australianul Jeff Leisk 
(„Honda") și belgianul Erie Ge- 
boers (..Kawasaki"). In clasamen
tul general se menține lider Da
vid Thorpe — 278 p secundat 
de Eric Geboers — 263 p. 

cale de comparație. deceruin- 
du-se 32 de seturi de medalii. 
Cea mai nou venită dispută se 
cheamă 50 m liber, palmaresul 
laureaților fiind inaugurat, o 
subliniem cu justificată satis
facție, de românca Tamara Cos
tache și de un sportiv din 
R.D.G. (Woithe). In 1977 au in
trat în concurs grațioasele spe
cialiste ale înotului sincron. Iar 
întrecea de care ne desparte tot 
mai puține zile va fi marcată 
de apariția pe afiș a salturilor 
de la trambulina de 1 m (pe 
lingă acelea de la „3 m“ șl plat
formă). In ce privește turneul 
de polo feminin el este socotit 
de organizatori drept o dispu
tă în cea de a... cincea discipli
nă, avîndu-se in vedere particu
laritățile jocului cu mingea pe 
apă practicat de reprezentante
le „sexului slab*.
• Laureații ediției anterioare 

(de care se leagă frumoasele 
noastre amintiri, la Strasbourg 
’87 consemnîndu-se bilanțul-re- 
cord al Înotului românesc. de 
două medalii de aur, una de ar
gint și cinci de bronz după 
prezențele pe treapta a treia a 
podiumurilor „semnate* Carmen 
Balaban — Șopterian, in >66, și 
Carmen Bunaclu. in ’77 ’81 și ’83. 
de fiecare dată în procedeul 
spate) au fost: feminin, slilul 
liber, de la 50 la 800 m: TAMA
RA COSTACHE (România) 25.50 
Otto (R.D.G.) 55 38. Friedrich
(R.D.G.) 1:58,24 șl 4:06,39. Moh- 
ring (R.D.G.) 8:19.53; spate. 100 
și 200 m: Otto 1:01,86, Sirch 
(R.D.G.) 2:10 20; bras. 100 și 200 
m: Hoerner (R.D.G.) 1:07,91 —

i 0 MEDALIE „REFUZATĂ" DUPĂ 15 ANI!

J Fără să fl fost un nume de rezonanță în sportul celor pu- 
l ternici, halterofilul neo-zeeiandez Graham May a dobîndit o 

oarecare notorietate la Antipozi și nu numai. în repetate 
l rînduri campion și recordman al tării sale. May a cîștigat 

în 1974. Ia Christchurch, medalia de aur a Jocurilor Com- 
monwealthului. la categoria supergrea. Cum din motive de 
sănătate (citeva accidentări succesive), s-a retras din acti
vitatea competlțională în anul imediat următor. medalia 
aceea a rămas, logic. ..cununa de lauri* a unei cariere care, 
dacă n-a fost chiar strălucitoare, notabilă a fost.

Pînă deunăzi însă, cînd Graham May a retumat federație! 
neo-zeelandeze medalia obținută în 1974. ceea ce, iară logic, 
a stîrnit stupoare șl controversă 1 tntrucît, în primul mo
ment. federația n-a primit nici o explicație din partea cam
pionului de altădată, un funcționar al ei a crezut că e vorba 
despre o greșeală șt, socotind că-și face datoria, a reexpe
diat trofeul pe adresa lui May. Chestiunea devenind publică. 
May a organizat o conferință de presă recunoscind că. fiind 
dopat pe perioada Jocurilor Commonv aalthului, vrea să dea 
înapoi o medalie ce nu i se cuvine, „rod al furtului și al 
rușinii* I „In acel ani. a declarat el. ca și mai devreme, dar 
nu la fel de constant am folosit steroizi. N-am pe cine în
vinovăți Si socot că singurul răspunzător am fost cu, care 
tml subordonasem întreaga viață scopului de a realiza suc
cese sportive cît mal răsunătoare. Aș fi făcut totul, și am și 
făcut, pentru a-mi atinge scopul, amestecînd mijloacele per
mise cu cele prohibite. A trebuit să treacă atîta vreme ca 
să-mi dau seama ce cumplită eroare am comis. vinînd 
succesul cu orice preț 1 Așa cum l-am gîndit eu. sportul n-a 
fost sport, ci orice altceva. înșelătorie înainte de toate. De 
aceea, as fi foarte fericit dacă, analizînd retroactiv abaterile 
mele, federația m-ar pedepsi șl mi-ar retrage o medalie cu
cerită în mod fraudulos*.

Gestul șl cuvintele lui May au declanșat, cum spuneam, o 
amplă discuție publică. Cel mai multi, ziariști y comprls. au 
salutat atitudinea fostului halterofil, ca pildă pentru actuala 
generație de performeri, alții însă chiar dacă mal puțini, 
nu s-au sfiit să-l ironizeze, văzînd în luarea lui de poziție 
..un cavalerism gratuit*, dacă nu „o stupidă dorință de 
popularitate*?! Greu de orecizat ce l-a determinat pe Graham 
May să reacționeze după 15 ani. care au fost (și sînt) moti
vele „spovedaniei* sale. Dincolo de ■ amănunte însă, se im
pune să notăm că pretutindeni lupta pentru sinceritate în 
sport. implicit împotriva dopajului, crește, se întețește. Fe
nomen. nu-1 așa ?. îmbucurător și stenic.

O vi di u IOANIȚOAIA

FOYBALmenidicbHe
ÎNAINTEA ÎNCEPERII CAM

PIONATELOR NAȚIONALE, con
tinuă turneele intercluburl. • 
Două echipe engleze au evoluat 
în Japonia. Pe primul loc s-a 
clasat Everton cu 4 p urmată 
de Manchester United 2 p șl Ja
ponia 0 p. Everton a cîștigat 
ambele partide, iar pentru locul 
3. Manchester Utd. a dispus de 
Sel. Japoniei. • La Aosta (Ita
lia), în finală s-au întrecut e- 
chlpele Italiene Fiorentina și 
Sampdoria. A cîștigat Fiorentina 
cu 5—3, după executarea lovi
turilor de la 11 m. Surpriză 
pentru ocuparea locului 3: re
prezentativa S.U.A. a întrecut 
cu 4—3 pe A.S. Roma • La 
Miami (S.U.A.), Arsenal Londra 
a întrecut cu 2—1 (1—0) pe In- 
dependiente Buenos Aires. Jo
cul a fost extrem de dur. doi 
jucători (cite unul din flecare 
echipă) au fost eliminați de pe 
teren iar medicul formației en
gleze a fost evacuat (de către 
arbitru) de pe banca rezervată 
antrenorilor și jucătorilor! • 
Sporting Lisabona s-a clasat pe 
primul loc la Amsterdam, după 
ce în partida decisivă a dispus 
de Ajax cu 5—3. în urma lovi
turilor de la 11 m. Olandezii au 
ratat victoria după penaltyurile 
irosite de Bryan Roy și Van 
t’Schip. Intr-un alt joc. F. C. 
Malines a întrecut cu 2—1 pe 
Dinamo Kiev. Fotbaliștii sovie
tici au deschis scorul prin Zaieț, 
după care Bosman și Erwin 
Koeman au punctat pentru bel
gieni. • Turneul internațional de 
fotbal de la Shanghai a fost ciș- 
tigat de echipa orașului Lenin
grad. care a întrecut în finală 
cu scorul de 3—1 (2—0) formația 
Shnzhou. tn meciul pentru lo
cul trei. selecționata orașului 
Yokohama a dispus cu scorul 
de 3—0 (1—0) de echipa Shen- 
ghal Fenghua.

2:27,49; fluture. 100 și 200 m: 
Otto 59,52, Nord (R.D.G.) 2:08,85; 
mixt, 200 șl 400 m: Sirch 2:15,04, 
NOEMI LUNG (România) 4:40,21; 
ștafete — 4X100 m liber, 4X2)0 
m liber 4X100 m mixt: R.D.G., 
cu 3:42,58 — 7:55,47 — 4:04.05
(dintre reprezentantele noastre, 
au mai urcat pe podium ștafeta 
de 4X200 m liber, medaliată cu 
argint. Costache la 100 m liber. 
Luminița Dobrescu la 200 m li
ber, Stela Pura la 400 m liber 
și 200 m fluture, Lung la 100 
mixt, cîștigătoare ale medaliilor 
de bronz); masculin, liber: 
Woithe (R.D.G.) 22 66. Lodziew- 
ski (R.D.G.) 49,79. Holmertz (Su
edia) 1:48,44, Dassler (R.D.G.) 
3:48,95, Henkel (R.D.G.) 15:92,23;
spate: Zabolotnov (U.R.S.S.)
56,06 șl 1:59.35; bras: Moorhouse 
(Marea Britanie) 1:02,13. Szabo 
(Ungaria) 2:13,87; fluture: Jame
son (M. Brit.) 53.62. Gross 
(R.F.G.) 1:57,59; mixt: Darnyi
(Ungaria) 2:00,56 și 4:15,42; 4X100 
m liber: R.D.G. 3:19,17; 4X200 m 
liber: R.F.G. 17:13,10; 4X100 m
mixt: U.R.S.S. 3:41,51. „a polo, 
campioană a fost echipa Uniu
nii Sovietice. In concursul sări
torilor (trambulină — platfor
mă) : Killat (R.F.G.) 663,18, Șo-
govadze (U.R.S.S.) 618 48 la mas
culin, Jongejans (Olanda) 525,78, 
Miroșina (U.R.S.S.) 475,50. în
fine, specialistele „sincronului* 
au avut drept cîștigătoare re
prezentantele Franței — la solo, 
duet și echipe, cu Hermine în„, 
rolul principal.

Documentar realizat de
Geo RAEȚCHI

DUPĂ cum am anunțat, în 
primele zile, după ce s-au pus 
în vînzare biletele pentru tur
neul final al C.M., iubitorii de 
fotbal din Italia au luat pur șl 
simplu cu asalt agențiile. In 
puține zile s-au epuizat peste 50 
la sută dintre ele! Deocamdată, 
vînzarea a fost sistată pentru 
un motiv bine definit: ca să ră- 
mînă bilete șl după ce va fi 
cunoscută componența grupelor 
(îndeosebi cea a Italiei). Și încă 
un amănunt, legat tot de tur
neul final. Ediția de anul viitor 
a Turului ciclist al Italiei va fl 
mai scurtă datorită faptului că 
la 8 iunie va fi inaugurat C.M. 
de fotbal, eveniment care po
larizează atenția tuturor iubito
rilor sportului. „II Giro" va 
lua sfîrșlt la 6 iunie.

IN CURlND vor reîncepe me
ciurile din preliminariile C.M. 
(zona Europei). Primul este 
programat la 23 august, la Reyk
javik. între reprezentativele Is- 
landei și Austriei (gr. 3). In ca
zul unei victorii a gazdelor, is
landezii pot spera în calificarea 
pentru turneul final. O califi
care absolut incertă a insulari
lor! La 11 octombrie, partida 
dintre Luxemburg și Portugalia 
(gr. 7) va avea loc în R.F.G., 
la Saarbrdcken, deoarece stadio
nul din Luxemburg este în re
novare.

DEBUT nefericit pentru Gary 
Lineker. Transferat de la F.C. 
Barcelona la Tottenham, el a 
fost accidentat sîmbătă în me
ciul amical de la Glasgow, cu 
Rangers și va fi indisponibil mai 
mult timp! Glasgow Rangers a 
cîștigat cu 1—8. prin golul lui 
Trevor Steven (fost la Everton).

ECHIPA Uruguayulul se pregă
tește nentru preliminariile C.M., 
dar în „amical* la Montevideo, 
doar 0—0, cu Columbia!
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