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Campionatele naționale ale seniorilor

SEMIFONDUL Șl SĂRITURĂ IN LUNGIME RAMIN
„CAPETELE DE AFI$“ ALE ATLETISMULUI NOSTRU
Doina Melinte, Mariclca Puică, Anișoara Stancio, Vali Ionesco,

Mihaela Loghin — performere de marcă ale atletismului mondial
De-a lungul a trei zile, 

campionatele naționale. des
fășurate pe cel mai mare sta
dion al tării — „23 August", 
au constituit o utilă tre
cere în revistă a nivelului ac-

a performantelor de primă 
mină. se cuvine să Înce
pem sublinierile noastre cu 
excelentele prestații ale se- 
mifondlstei băcăuanca Doina 
Melinte (antrenor Dorin Me-

.jnternationale- fusese obți
nut cu cronometrai manual) 
unde este Întrecută tn lume 
doar de Maricica Puică. 3:57,22. 
Doina 
trebuie 
una din 
tn aer 
startul 
lizind.
curs 
nivel.

Melinte n-a pierdut, 
să spunem. nici 

1 cursele pe pistă, 
liber, la care a luat 

în acest sezon, rea- 
în plus, la fiecare con- 
performante de înalt 
Față de ultimii ani. ea 

Îmbunătățit considera- 
capacitatea de rezisten- 
dovadă fiind progresul 

spectaculos înregistrat la 1500 
m. Pare. în același timp, 
să-si fi ameliorat simțitor 
finisul. terminind. de fie
care dată. cu vigoare si 
prospețime. Asa cum alear
gă la această oră. Doina 
are alura unei mari campioane.

. Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare în pag 2—3)

IZMIR, 13 (prin telefon). 
Momente sărbătorești azi (n.r. 
— ieri) In frumosul bazin din 
această localitate scăldată de 
apele Mediteranei. oraș cu o 
veche istorie. La festivitatea 
de deschidere a celei de a 16-a 
ediții a Balcaniadei de natatie 
(înot si sărituri) s-au aliniat 
reprezentanți a 5 țări din re
giune : Bulgaria. Grecia, Iugo
slavia, România, Turcia.

Performera româncă a între
cerilor de înot programate in 
această primă zi a fost tinăra 
Iulia Mateescu (14 ani), legi
timată la C.S.Ș.. Ploiești, unde 
este pregătită de antrenorul 
Hihai Gothe. Ploiesteanca — 
un real talent al natatiei 
tre ■>— a dominat ambele 
în care a luat startul la 
vi dual. 200 m liber si 200 
tri spate, clștigîndu-le si 
rind primele două 
de aur românești 
trecerea actuală 
buni înotători 
Performanțele IuUei Mateescu 
sînt în același timp valo
roase în sine, mai cu sea
mă la liber, timpul înregistrat 
in această probă (2 : 05.32) con
stituind noi recorduri naționale 
de junioare si copii.

O frumoasă comportare 
avut în întrecerea 
componentul C.S.Ș. 
București. Adrian Cherciu. 
ciuda căldurii toropitoare 
la prînz. reprezentantul nostru 
a evoluat sigur pe sine, con
stant. unul dintre elementele de 
succes fiind un dublu salt și 
iumătate Înapoi grupat. înde
lung apiaudat de asistentă.

Această comportare bună i-a 
adus. In final, lui Cherciu. un 
binemeritat loc doi în clasa
mentul final. în urma unui con
sacrat, campionul european — 
bulgarul Petar Gheorghicv.

întrecerile continuă sîmbătă 
si vor lua sfîrșit duminică.

Sosire strinsd in finala cursei de 400 mg, In care Cristieana Co- 
jocaru fi Nicoleta Vomicu și-au înregistrat cele mai bune re
zultate Foto : Ion MIHAICA

tual de dezvoltare a atletis
mului nostru, a pregătirii 
fruntașilor tn perspectiva ma
relui examen olimpie care 
se apropie. Din acest punct 
de vedere, concluziile care se 
pot trage slnt Îmbucurătoare. 
Întrecerile oferindu-ne prile- 
iul consemnării unor rezul
tate de autentică valoare, com
petitive pe plan mondial.

Fără a Încerca o ierarhizare

linte). Fosta campioană eu
ropeană de sală (600 m. Mi
lano. 1982) sl-a obtinut acum, 
pe stadionul August", cele 
mai bune rezultate din acest 
sezon, atlt la 809 m (1:56.53 
— al doilea rezultat românesc 
din toate timpurile, după re
cordul pe eare-I deține din 1982 
cu 1:55,05) cit si la 1500 m 
(3:58,28 — avind In vedere că 
rezultatul de 3:38.1 de la

Astăzi și mline, la baza Steaua

ETAPA A l-a A CAMPIONATULUI DE CĂLĂRIE
Astăzi si miine. la baza 

pică „Steaua" vor avea loc 
trecerile etapei a Il-a 
Campionatului republican 
dresai, la care participă 
mai buni Specialiști ai 
nulul, printre care Si com- 
ponentil lotului national An- 
ghel Donescu. Gheorghe Ni- 
colae. Dumitru Velicu ș.a. 
întrecerile constituie o bunJ

hl- 
în-

a 
de 
cei 
ge-

verificare In vederea parti
cipării la disputele celei de 
a XV-a ediții a Campionatelor 
balcanice (1—8 septembrie. 
Atena).

Astăzi — de Ia ora 10 : 
niori si cat. ușoară : de la ora 
17 : cat ..St. Gheorghe" și cat. 
intermediar II : miine — de 
la era * : cat intermediar I și 
..Marele premiu".

iu-

noas- 
probe 
indi- 
me- 

_ cuce- 
medailii 
la în- 

a celor mai 
din Balcani.

a
săritorilor 

Triumf 
In 
de

REZULTATE TEHNICE. 209 
m liber, feminin
teescu '
Eniko 
2:06,87 ;
cearov . ___
M. Negrea (România) 1:55,48 ; 
4. F. Vișan (România) l :55 70 >. 
400 m mixt, feminin : 1. Tania 
Bogomilova (Bulgaria) 5:00,31 ; 
2. Maricica Culică (România) 
5:03,89 ; masculin : 1. G. Papa
nicolaou (Grecia) 4:34,97 ;... 3.
C. Ponta (România) 4:40,60 : 200
m spate, feminin : 1. Iulia Ma
teescu (România) 2:19,73 ;... 4. 
Adriana Șerban (România) 
2:25,33 ; masculin : 1. G. Mihai
lov (Bulgaria) 2:06.21 ;... 5. M. 
Mandache (România) 2:13,23 ;... 
8. L. Voiculet (România) 
2:21.21 : 200 m bras, feminin : 
1. Daniela Bogdanova (Bulga
ria) 1:11,81 ; 2. Cristina De- 
veseleanu (România) 1:16,27 ; 3. 
Andreea Hidegkuti (România) 
1:16,41 ; masculin : 1. G. Ge- 
lous (Grecia) 1:07,27 ;... 7.
A. Toth (România) 1:11,13; 8.
D. Drăgulet (România) 1:12,55;
platformă masculin : 1. Petar
Gheorghiev (Bulgaria) 526,25 
p: 2. Adrian Cherciu (România) 
462,20 p;... 4. Călin Hila (Româ
nia) 410,30 p.

(România) 
Palencsar 
masculin :

(Bulgaria)

1. Iulia Ma- 
2:05.32... 3.

(România)
1. P. Gon- 

1:53,69... 3.

Geo RAETCHI

Obiectivul halterofililor noștri la Los Angeles

DE PE PODIUMUL 
DE ÎNTRECERE, 

SĂ URCE PE CEL
DE PREMIERE!

Ce șanse au halterofilii noș
tri la Jocurile Olimpice, prin 
prisma rezultatelor lor și ale 
adversarilor T Iată o întrebare 
pe care ne-o punem în mod 
firesc acum, în preajma marii 
confruntări de la Los Angeles. 
Dacă la C.M. de anul trecut 
și la C.E. din acest an (Spa
nia). reprezentanții țării noas
tre au trecut, in general, cu 
bine examenele, acum aștep
tăm un calificativ superior ce
lui de la evoluțiile lor anteri
oare. Ne gindim. firește. la 
obținerea cel puțin a unei 
medalii — prima din istoria 
participărilor românești la J.O. 
Această speranță nu izvorăște 
dintr-un optimism exagerat, 
ci are la bază o analiză „la

STADIONUL — școală a muncii, școală a vieții
A

AZI MAISTRU PE ȘANTIERE
d Cunoști un om, te obișnuiești 

cu el (sau cu imaginea lui de 
zi cu zi) și. după o vreme, etnd 
il reintilnești, curiozitatea te 
îndeamnă *4 te întrebi: ce-a 
mai făcut in viată t, ce s-a a- 
les de el t

L-am văzut, zilele trecute, 
pe Aurel Mihal la Mamaia. 
Nu, nu in vilegiatură, ri la 
treabă. Concediile lui 
extra-sezon. Sigur, una 
să-l reții In memorie 
cele 48 kg pe care i le impu
nea categoria, ti-l știi acolo, 
in ring, aproape un adolescent, 
cu ochii mereu jucăuși, parcă 
umbriți de pleoapele căzu
te, un minibuldozer pugilistic 
în acțiune, punctind regulat 
cu ..pistonul drept* — și alta 
să-l scrutezi acum, un bărbat 
in toată firea, cu aproape 20 
kg mai împlinit la trup, cu 
privirea mai severă, cu gin- 
dul mereu preocupat de dato
riile serviciului.

In fond. Aurel Mihai e ace
lași dintotdeauna Prototipul 
omului tînăr, al sportivului din

slnt 
e 

cu

zilele noastre, care se rea
lizează In viață potrivit ca
lităților* sala și beneficiind 
de condițiile create. Născut în 
1947, e aproape de-o seamă cu 
anii de libertate ai țării. Fiu 
de țărani din Sudițil Buzăului, 
unul din cei 7 copii tn casă, 
primul care a ajuns la o- 
raf, la scoală, la Brăila, unde 
a făcut cunoștință cu mediul 
muncitoresc, unde a învă
țat și si boxeze. Antrenorul 
Zlătaru i-a îndrumat primii 
pași spre rina, prin 1964. 
Și-a făcut stagiul militar și 
s-a transferat apoi la clu
bul Farul Constanta, intr-un o- 
ras pe care, de atunci, nu l-a 
mai părăsit.

înalt doar de 1,56 m, dar vîn- 
jos și rezistent, 
a făcut 
sportiv 
de 5 
(primul 
noua 
intre 
două
(1969 și 1970) și vicecampion

european la Madrid, în 1971 
S-a bătut in ring cu o pleiadă 
de mari boxeri ai vremii, cu 
campionul olimpic Gyorgy 
Gedo (Ungaria) și eu cam
pionul european Leszek Bla- 
zynski (Polonia) pe care l-a 
făcut k.o in 44 de secunde

rece" : pregătirea 
halterofililor ro
mâni decurge fără 
greșeală, 
date de 
periodice 
obținerea 
zultate de valoare, 
mal ales la cate
goriile medii 
grele, unde 
noștri sînt 
mandați prin 
cordurile lor, 
petitive pe 
internațional^ 
vorba de 
mir Cioroslan 
semimijlocie). 
tre Becheru 
mijlocie). 
Vlad (cat. 
grea). Vasile Groa
pă (cat. grea-ușoa- 
ră) și Ștefan Tașnadi 
grea). Nu putem să-i trecem cu 
vederea nici pe cei „mici" — 
Gheorgbe Maftei (cat. cocoș) 
și Gelu Radu (cat. pană) — 
chiar dacă, comparativ cu cei 
„mari", au adversari cu mult 
mai puternici. Putem afirma 
însă că oricare dintre repre
zentanții noștri are șanse la 
un loc bun. chiar pe podium, 
cu condiția obligatorie de a fi 
în ziua concursului în forma 
maximă, adică să obțină un 
rezultat care să fie cel puțin 
egal cu recordul național.

Pe această temă am discu
tat cu prof. Lazăr Baroga. se
cretar responsabil al F.R.H.C., 
președinte al Comisiei tehnice 
a federației internaționale de

cifrele 
testările 

anunță 
unor re-

Și 
ai 

reco- 
re- 

com-

Drago- 
(cat. 
Pe- 

(cat. 
Nicu 

semi- Dragomir Cioroslan. unul din reputații noș
tri ' ‘halterofili, in plin efort

Foto : M. ION
(cat.

I

(Continuare in pag. 2—3)

Victor BANCIULESCU

specialitate, unul din specialiș
tii în materie pe plan interna
țional. Am reținut din decla
rația sa : „Urmăresc de mulți 
ani marile u competiții mon
diale. printre care și toate O- 
limpiadele, incepind din 1964. 
Pot afirma că. la ora actuală, 
la J.O.. primul cuvint în ob
ținerea marilor performante ii 
vor avea. în principal, repre
zentanții Europei, deci, impli
cit. și cei români. Dragomir 
Cioroslan, Petre Becheru. Va- 
sile Groapă și Ștefan Tașnadi 
se vor număra, probabil — și 
le-o dorim ! —. printre prota-

Ion OCHSENFELD

Aurel Mihai 
o frumoasă carieră de 
de performantă. A fost 
ori campion 

nostru 
categorie 

anii 1967 
ori campion

national 
campion la 

semimuscă) 
și 1973. de 

balcanic

(Continuare in pag. a 4-a)



EVOLUȚII BUNE ALE BASCHETBAL1ȘUL0R NOȘTRI IN R.P. CHINEZA
- interviu cu antrenorul federal George Cliiralcu - de

nostru, cum arătam mai inain-
Echipa reprezentativă de 

baschet masculin a tării noas
tre a efectuat recent an tur
neu in R. P. Chineză. La îna
poiere. l-am rugat pe antre
norul federal George Chiraleu 
să ne răspundă la cîteva în
trebări referitoare la evoluția 
formației.

— Care a fost scopul acestui 
turneu si ce semnificații a a- 
vut 7

— Ca răspuns al invitației 
forului de specialitate din 
tara prietenă, naționala Româ
niei a efectuat un turneu de 8 
jocuri în R. P. Chineză, profi
tabil pentru ambele părți. 
El a constituit Dentru re
prezentativa chineză o ul
timă verificare înaintea star
tului olimpic, iar pentru noi 
un prilej în plus de pregătire 
centru campionatele europe
ne. Meciurile dintre cele 
două reprezentative au fost 
extrem de interesante.

— în ce orașe s-a desfășu
rat turneul baschetbalistelor 
noștri 7

— Toate cele 8 jocuri au a- 
vut loc în două orașe : Se- 
niang si Beijing. Sportivii 
noștri au terminat învingători 
în 6 partide si au pierdut 
două, după dispute echilibra
te.. Vă dau și rezultatele 
complete ale turneului. La 
Seniang : România, cu selec
ționata provinciei Lionin 80— 
74 (40—35). cu selecționata ar
matei Seniang 84—63 (35—31). 
cu selecționata provinciei 
Censu 78—65 (31—37). cu se
lecționata armatei _1 Au
gust” 80—77 (38—34) ; la Bei
jing : cu reprezentativa R- P. 
Chineze 68—74 (38—35) și 73— 
84 (39—46). eu selecționata a- 
viației 92—76 (35—35) cu se
lecționata armatei Beijing 
82—78 (43—41).

— Ce ne patefi cvnae des
pre evo’ntiile basebetbalistiler 
români 7

— Ele au fost bme apreciate 
de gazde. De altfel am avut 
condiții excelente de antre
nament Meciurile au fost 
urmărite de un mare su

te. a fost înfăptuirea exactă a 
olanului de pregătire al echi
pei noastre pentru campionate
le europene din 7—16 septem
brie. din Suedia, unde ne-am 
propus să promovăm in pri
ma grupă valorică. în R. P. 
Chineză am întilnit echipe cu 
talie deosebită. cum sint 
reprezentativa tării gazdă sau 
selecționata Seniang. dar si 
formații cu jucători fără ga
barit deosebit, dar cu ca
lități impresionante, in care 
viteza si detenta au predomi
nat în ambele cazuri bas- 
chetbalistii noștri s-nu descur
cat bine si au făcut față rit
murilor impusfe de acest 
turneu— maraton. începu
turile de partidă au fost 
mai greoaie pentru noi. dar 
pe parcurs jucătorii noștri 
și-au revenit și au avut fina- 
luri mult mai bune, fapt ce a- 
testă o bună pregătire fizică.

— Care an fost jucătorii eu 
ce! mai bun randament si ce 
întreprindeți in etapa urmă
toare a pregătirilor *

în „Cupa României41 la tir

LIDERII INTERMEDIARI
Ieri au continuat la pcâsoeul 

bucureștean Herlstrta tnuecerCe 
din cadrrl „Cupe* iMlsle:" to 
tir cu arcul. Câlduzo teroprioar* 
a constituit dkt dob un impedi
ment tn calea obttasfi unor re
zultate foarte ridicat X dar aa Pa 
Împiedicat In achhrb pe Bdeeti 
din zilele precedente — Aurora 
Chin la tem imn șt Robert lisase 
la masculin — să cfetlfie terna te 
fruntea eta game- te’rff interme
diare. Așa stând lucrurile. e gr*-.' 
de crezut că ptaă to analul con
cursului de dublu FIT. A. cel doi 
să mal poată fi detronați, o si
tuație ia fel de bună acted * 
Marina Prelipceanu. conducătoa
re autoritară la catigoria Junioa
relor.

RÂMÎN PE POZIJII...
După dtotanteie de M a (mascu

lin) șl te m (fernirtn) dm eadr-X 
eeie: de a doua simple Fl-T A- 
elaaamef arie se șa. 11 >tâ astfel : 
tenloare : L Aurora CTrtn (Stea
ua) 1513 p. f. Dorina Uriteacu 
OCcerte Arttooaaal KM p. X La
cto Micas rvotnta Sate Mar— 
MB p ; seniori : 1. Robert Tl-
naae (Steaua' p. X Andrri
Derăl (Toata TTigu tourer1 MM 
p. 1 Victor Stâresec (Tetr atjOOS p ; Ju.L.ri : I m—I j»re- 
Dpceenu <CSS Rădlutn :«« p. X 
fuUraa Fed se 'CSM lasn 325* p. 
X ICbaeto Putu (CSM test) IZto 
p. flirl : L loa Ls=fn (CSM 
IasS 1MT p X V. Trieste (CSM
loss iris p. x Rm MCtoe cm:- 
nersl Artnmz») w. J * :

STADIOMIt - ȘCOALĂ 4 MIACII, ȘCOALĂ L ULIII
(Urmare din pag. 1)

finala turneului T.SC de 
la Berlin, în 1969.

Pe terasa hotelnhsi Orfen 
am. evocat imprettnj a:itea 
gale și turnee unde ne-sm tn- 
tilnit. la Cluj-Napoca fi Ga
lați. la Istanbul și New York. 
Da, in turneul american al e- 
chipei naționale (1971) a cisti- 
gat două din cele 3 partide 
programate. Ultimul sin meci 
l-a disputat in va-a lui 
1974. Era al 11-lea an de etnd 
boxa...

Și-acum ? Acum, toate bune 
Si la locul lor. Absolvent al 
scolii de maiștri în construcții. 
Aurel Mihai iși exercită pro
fesia pe șantiere Un muncitor 
ca oricare altul, dar îmbogățit 
cu o frumoasă experiență 
sportivă

E căsătorit la Constanta, so
ția lui. Maria, lucrează de a- 
semenea și conduc mașina 
cu rindul. Au apartament 
in cartierul Tomis IV. Au-el 
și-a ajutat frații din Su- 
diții Buzăului. Se simte 
un om împlinit, trecut prin 
școala muncii si a sportu
lui. E respectat de tovarășii 
săi de lucru și de toți iubitorii 
de sport.

Apropo, de sport ți-e dor f
— Da. Cîteodată, in mo

mentele de răgaz. mai a-

Ies iarna, mă am»că un doc 
netam de box. La gale ad 
duc. Dar parcă a* vrea mai 
mult. I-am promt priete
nului meu. antrenorul Cilia 
de la Voința. să vin tmeoci 
seara să-l mai arai la oală—

E firesc tn acest tind-, cs fi 
in atiția alții dia rm: noștri 
ria’s si sportul se leagă ea «n 
tot.

— Trebuie să remarc con- 
tr buta lui Vinereanu in pri- 
mde jocuri. Saltul Înregis
trat in ultima vreme l-a titu
larizat in echioa națională si 
este un ciștîg evident pentru 
ea. A avut reuăte deosebite, 
in ambele faze ale jocului. 
Opsitaru fa fost o perioadă 
îndelungată bolnav) a reve
nit cu curaj. Rămine om de 
bară Ermurache a fost con
stant Nm. mai outin ieși
rile nervoase, care nu-i fac 
ăecit deserviâi. Niculescu — 
cu aportul său sigur si clarvi
ziunea caracteristică. Cernat 
a avut prestații deosebite In 
unde meciuri si mai puțin 
cxtocladente in altele. Am a- 
vut un singur conducător de 
joc. Netolițchi. El a evo
luat bine. dar sore final a 
dat semne de oboseală. îl as- 
tectim ne Brănisteanu. car? 
nu a Dutut face deplasarea. O 
surpriză plăcută a consti
tuit-o juniorul Iacob. Sub 
valoarea lor Ardelean si U- 
elai- Pentru nartlciDarea la 
C-E. antrenorii echipei Gh. 
Novae si R. Diaeonescu vor 
mai apela si la serviciile upor 
tineri baschetbalistL cum sint 
Constantin VTcrel. Gberasim 
Tzachis sau Atiila Szabo.

Interr’u reolizat de 
Foul IOVAN

ÎNTRE BUTURI
• Aflăm de la Comisia muni- 

clpală de rugby că, zilele trecute, 
a avut loc festivitatea inminării 
unor premii cluburilor bucureș- 
tene care s-au distins cu ocazia 
desfășurării unor competiții rezer
vate echipelor de copii și juniori. 
Iată, pe categorii de vîrstă, echi
pele premiat 3 : rugby In i (10—11 
ani) : 1. CSS Steaua (antrenor P. 
niescu), 2. CSȘ Olimpia (I. Sudi- 
tu). 3. CSȘ 2 (Mariana Lucescu); 
rugby In 12 (11—12 ani) : 1. CSȘ 
2 (Mariana Lucescu și I. Vasili- 
că), 2. CS$ Steaua (G. Piștalu). 3. 
CSȘ Olimpia (T. Suditu ți H. Fă- 
gărășanu) ; rugby In 15, Juniori III 
(12—13 ani) : 1. CSȘ Steaua (G. 
Piștalu). 3. CSȘ Locomotiva (V. 
Constantin), 3. RC Grivița Roșie 
șl CSȘ Triumf (N. Vizitiu, respec
tiv Șt. lonescu) ; rugby In 15, Ju
niori II (14—15 ani). 1. Steaua (G. 
Pițtalu), 2. RC Grivița Roșie (N. 
Vizitiu), 3. CSȘ Triumf (C. Mi- 
trea).

Precizăm că la cele 4 campio
nate amintite »u participat peste 
600 de Juniori șl copil. Mulfi din
tre aceștia vor putea — ca ți 
predecesorii lor — intra in echi
pele fruntașe, care domină rug- 
byul nostru juvenil.
• In altă ordine de idei, cen

trul de rugby al CSȘ Stîaua ne 
anunță că, pe timpul vacanței 
școlare, va organiza, pe stadionul 
său din bd. Gheneea, tnceptad 
din data de 15 iulie, o vastă ac
țiune de selecție. Sint invitați 
băieți cu gabarit șl viteză, născuți 
între anii 1987—1973. Selecțiile, 
care vor fi conduse de cei mal 
buni antrenori ai clubului, vor 
avea loc tn zilele de marți, 
miercuri, Joi șl vineri intre orele 
9—12.

I

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE
: «44 mț: 

D&3 Șipoteaaa (Muscelul C-lun^)
In paralel cu ramp’oaatele aa- 

ționale de atletism sie seniorilor 
s-au desfășurat te Capâtalâ. pe 
stadionul ,J3 August". întrecerile 
campionatelor republicane de ti
neret Iată câteva «Sctre rteufta- 
tete obținute eu acest prilej : 
BARBA ȚI : IN a: Rado Ababei 
(TEFS) ÎXE. nard Socri: CDma- 
mo) :» n ; CM ss : Ssris T. f 
Corom SXr. x- (CSU Brașov) gt.to. 
MS m : Marin Udos rT>—
<7.S«. Llvtu Rosea 'TEFS1 a T» ; 
SW m : Costel Eae t-Pnh" Tted- 
șaara) IN7.U. Petru Drâgoescu 
(Jiul Petroșani) 1 : 1 KS m :
C-tin Roșu (Steaua) 1:0*5 Ere 
3:4S.23 ; Ste« m: Eușen E»ă- 
cbioiu (CSM Suceava) M:1X*X 
Roșu 14:1XM : 1« M* m : Coste! 
Constantin (CSM Sf. Gheorrhe) 
3C:SC.1S. Stan Zevedei (ASA Sibiu) 
31:MJS ; US mg : Ton Păcioianu 
(Muscelul C-lung) MJX Liviu

Duminică, în cartierul Drumul Taberii

FESTIVALUL BICICLETELOR PEGAS
Duminică, comisia de cicloturism a municipiului Bucu

rești invită pe toți iubitorii acestui sport, posesori de bici
clete Pegas, la o mare și atrăgătoare întrecere : Festivalul 
bicicletelor Pegas. Concursurile se vor desfășura pe un 
traseu (în circuit) din cartierul Drumul Taberei (In apro
pierea stațioi de troleibuz Favorit), după următoarul pro
gram : ora 9 — adunarea participanților, de la ora 10,30 — 
starturi la categoriile de vîrstă 8—10 ani, 10—12 ani. 12—14 
api, 14—16 ani (băieți și fete). Pentru celelalte categorii de 
vîrstă. programul se va stabili la fața locului, tn funcție 
de numărul participanților.

SI.VS. X Grieorgbe Soare (Steaua) 
sxa : HM ■ •<»*. : Augustla
Bariu (ASA Sibiu) 'rt’ Marian 
Bă an (OțchU Gato£) S.GJ3. Mar
cat iu.- -. ) qy-amc) a.ft.ss ; 
lungime : Lauresțiu Bodar (Stra
na) TJt m. Ton Butoc (Bapld) 
TJS m : tripla : Mteai Bna <$u- 
iața Bacăn) tCă» m. Parări C3o- 
banu (Dmazac) :»JS m T .arta-, 
saca (Vomta Bucj 1X.M = ; 
taâățunr : Saria Matei (Dtnaise) 
XJS m. Eugec Poprscn (Stra-n 
XX ax C-tm Idriaru (Steaua, 
XSS m : prljm* : Dan Gane» 
(Strana) Ste m. Răzvaa Stânescu 
(Steaua) XM m. Răzvan Enescu 
(Triumf Buc.) < ® m ; gTeotaxr : 
Iulian Mirică (Dinamo) SJC m. 
Coste: Geasu <CSS C-riatsg) 1SJ7 
m ; disc : Stebeă Tui bă (Steaua) 
M.S4 m. Grasa ts TS m. Mareei 
Ttriea <CSS 7alăn) «XM m ; so
lită : C-tin Midea (IEFS) ts M m. 
Gh. Ciulei (Delta Tolera) S7.M m: 
ciocan : Marcel Mangrea (Di
namo) SXS3 m. O-ridtu Grmdean 
CDSnamc) C.M m. Mîrrea Faze- 
kas (Rapid Oradea) tl.W m ; 
decatlon : loa BuU?ă (IEFS) 
T 7SZ p. Aurei Aștf.ear a (Steaua) 
7 340 p. Cristian Nițu (Dtnamo) 
E 735 p.

FEMEI : ISO m : Bamona Strici 
(CSS „Poti" Timisoara) UJS. EL 
Constantin eseu (VHtorut) IX *S. 
ZOO m : Stelei ’Ll: : *SS m : Da
niela Gămălie (Viitorul Buc.) 
53.74 ; IOS m : EUa Kovacs (Mine
rul Deva) 1 iSS.C. PatUa ESe fO- 
limpia) 3:00.83. Aurora Mm (CSM 
Craiova) 1:02.57: 1 SSO m : Marta 
Slmeanu (..Poli- Timiș.) iteJt. 
Cleopatra Pă’ăeeami fCetate De
va) 4:09,37. Lenuța Rață SOtim- 
pla) i:ll,« ; SSOO mt luBa Io-

La Cimpulung-Muscel Și Tg. Mureș | 4DMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT IMOR'ltAZA

NO! ETAPE IN CAMPIONATELE
DE MOTOCROS Șl VITEZA

Pe traseele de la Cîmpulung 
Muscel si Tg. Mures se vor 
desfășura mîine Întrecerile 
etapei a 4-a a campionatelor 
de motocros si. resnectiv. vite- 

ne sosea. în ambele con
cursuri primul start se 
da la ora 9,38.

• Mîine are loe o intersantă 
tragere LOTO X la oare se pot 
cîștiga Importante sume da bani, 
precum șl autoturisme de mic li
tra) „OLTCIT SPECIAL", in ca
drul valorii unitare ■ câștigului 
maxim. Tragerea are loc in sala 
Clubului sportiv Progresul, str. 
Dr. Stalcovid ne. e, incepind de 
la ora M. Numerele câștigătoare 
vor fl radiodifuzate.
• Tot mitne are loc șl con

cursul PRONOSPORT eu partide 
din etapa a m-a a Cupei de 
vară. Vă reamintim că doar as
tăzi mal puteți depune buletinele.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO A 

EXCURSIILOR DIN 13 IUI (E 
1984

FAZA I
EXTRAGEREA I : 22 52 53

17 82 57 73 18 42 
EXTRAGEREA a n-d : 41

63 16 7 13 84 77 58 89 
FAZA a Il-a
EXTRAGEREA a UI-a : 60 1 
Fond total de cîstiguri 922.356 

lei din care 90.381 lei report 
la categoria I.

Cărți noi

MEDICINA SPO
IN SPRIJINUL FOT

Problematica metodico- 
biologică a jocului de 
fotbal face parte din „bu
cătăria" marii performan- 

Este, de altfel, greu 
crezut că fotbalul zile- 
noastre s-ar fi pu- 
ridica la asemenea 

înalți pe plan 
tehnic și moral- 

so-

țe. 
de 
lor 
tut 
parametri 
fizic, tehnic și 
volitiv fără suportul 
lid al medicinii sportive. 
Bineînțeles că și fotba
lul nostru este angrenat 
intr-o asemenea competi
ție paralelă ne terenul 
metodologiei științifice. Ul- 

' ----- ~ in
este me- 
Gheorghe 

publicat 
- Edi-

timul care a ..punctat 
acest 
dicul 
Untea, 
recent, 
turii Sport ■ 
crarea de 
„Aspecte 
gice în fotbal". 
meritorie, 
datele de referință 
crarea tratează 
pitole distincte 
de metodologie, 
gie, de psihologie, de an
tropologie și biomecanică. 
de evaluare funcțională 
in laborator și pe teren, de 
recuperare șt tratament

domeniu 
sportiv 
care a 

cu concursul
— Turism, lu- 

specialitate 
metodico-’oiolo- 

tncercare 
care aduce la zi 

Lu- 
ca-în 

probleme 
fiziolo-

etc.
mit o tun 
tivității 
cepind 
minind 
cesului

Tocmai 
ceastă 
devine 
turor 
fotbal.

cu
ci 

d

lu 
aut 
cel< 

fi
antrenori s

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE Al
(Urmare din pag. 1)

Rămînînd la semifond. să 
consemnăm apropierea de cea 
maj bună formă snortivă a 
Maricicăi Puică. aiunsă nr. 
1 mondial atît la 3 000 m cit 
și la 1 500 m. La 3 000 m. pro
ba ei preferată, Maricica (an
trenor Ion Puică) a narticinat 
în acest an la Datru curse, 
realizînd succesiv următoa
rele rezultate : 8:43,20 la 10
iunie. 8:37,04 la 13 iunie. 8:35,05 
la 30 iunie si 8:33.57 la 10 iu
lie. De menționat că acest 
ultim rezultat a fost ob
ținut marți in condițiile în 
care alergătoarea de la O- 
limoia a condus cursa din cap 
in cao. fără nici un ajutor, ba 
fiind chiar jenată de alergă
toarele ajunse din urmă cu un 
tur.

-Naționalele” au însemnat 
pentru Maricica Puică o bună

ATLETISM-TINERET
nescu (Știința Baeăn) «S*.Î4. Da
ntela Vtem (IEFS) StriA Mariana 
Stlnescu (.JriM- Timiș.) » *SJI ;
5 km marș : T mana Drăgan (t> 
nirea Alba lufia) M:1«.M. Victoria 
Oprea (Vote ța Tg. Jiu) M:Î9.5 
Dactela Zamfir (CSSA Craiova) 
3 J»9 ; Ni mg : Daaieu Bir hac 
(VmaraQ 1X7». Cristina Petricaa- 
nu (Rapid) 13-97. Martori» Qntță 
(VitoaruQ 1X2* : *M zag : Nlcoieta 
Varztica (Votata) tSjrt. Cztstim 
VAsceanu (CS Tg-rtste) «to. 
Geer geta ten fit 'lațul. NJ7 ;
Bac.) XJ4 a. M-reâa D.'gVi 
(CSS PL) tto te Bstera Sxabc 
(Cetate Deva) Mi m ; Înălțime : 
Gabriela MLhaJcea (Univ, lăți) . 
:_»3 m. Matei Morika (Metalul) 
:Z5 tn. Omaria Nte (Dtaerooi Î.Z3 
m : ;restate : MIhaela SamoilX
(CSȘ C-taag) M.N m. Lhria Si
mon (MuseSu! C-Junri 3S.N m. 
i eta-« xsac (Dteatno) 15.55 m ; 
disc : Daniela Costiaa (Dtaamo) 
•t.ta m. Simon tsse ; rohtă : 
Mlhada Popesc* (CSȘ Codlea- 
Muscelnl) Si.fi ax Gabriela Faze- 
kaa (Rapid Oradea) *5.S3 m ; 
heptarion : Gabriela Coteț (CSV 
GL) ’ m p. Teodora Paloțanu 
(CSȘ Bacău) 5 401 p. Camelia Cor- 
nățeas-s (CSȘ C-îung) 5 333 p.

verificare. în condiții ase
mănătoare cu cele de la 
Los Angeles. Avem în vedere 
nu numai căldura molesitoare 
ci. mai ales. programul de 
concurs. Deoarece la J.O ea 
va participa la 1500 m si 
la 3 000 m Si cum într-o zi va 
trebui să concureze dimi
neața la prima probă și după- 
amiaza la cea de a doua, ea a 
căutat să facă la fel Si aici, 
la București. Dar cum progra
mul n-a fost identic celui de 
la Jocuri Maricica a Darti- 
ciDat la 800 m (în ioc de 1500 
m). realizînd la 10 iulie, di
mineața (2:00.90). in serii si 
după amiaza 8:33,57 la 3 000 m. 
iar in ziua următoare a fost 
a doua la 800 m cu 1:53.12 (re
cordul său personal fiind de 
157.86). Campioană mondia
lă la cros. în acest an. Mari
cica Puică are mari sar.se ta 
un ioc pe podiumul olimpic.

Gălăteanca Fita Lovin (an
trenor Nicolae Mărăsescu) a 
dovedit si ea o bună dispoziție 
de concurs realizindu-si cele 
mai bune performante din 
acest an. atît la 800 m (1:58.40 
in serii, in finală nu a mai 
luat startul) si la 1500 m 
(451.43). unde “a a asigurat 
ritmul ridicat al cursei.

încheind cu semifondu! 
subliniem evoluții!- extrem 
de promițătoare . ale tinere
lor : Bl» Kovaes (antrenor 
Ortwin Scheible) cu 1 .-53,42 la 
889 m Lenuța Rată (antre
nor Ion Puică) cu 2:01.93 — 
record national de junioare 
II s: Cleopatra Pălâeean (an- 
trenoare Mariana Mladin) 
4X19.37 — record național de 
junioare I si II.

Pentru a cincea oară, 
consecutiv in a-est sezon, 
craiovear.ca Cristîeana Co- 
joearu (antrenor Nicolae Mă
răsescu) a îmbunătățit re
cordul tării In oroba de 400 
mg. ducîndu-1 de la- 56,26. 
unde-1 stabilise anul tre
cut. in finala C.M de la 
Helsinki. la 55.45 în finala 
.mationale'er”. Cu mari re
surse tehnice In atacarea 
si trecerea eardurilor. re
cordmana tării poate deveni 
curînd o alergătoare de sub

55 de se< 
aproape i 
sporul 
form.-mf^M 
de ani 
trenor Gh.l 
anul trecu 
tat de 59,55 
ca în două 
s. în serii 
cursei de 4( 
să se între
vă, un inte 
iocaru.

Săritoarele 
menținut rii 
volutiilor 1 
pe elan. c
avea să ne 
curs cjApst. 
de viteSI - 
(antrenor I< 
lizat totuși 
rezultat al 
Este evidei 
recordmanei 
mult mai m 
văzut, de a 
sărituri dc 
sit. îmbuc 
ta la 7 met 
Văii Ionesci 
Zaharia) —
care a avut
depăsitgfcg 

a
turi rflĂă
riscul asui 
ritoare în 
duel. Ne b 
Vali nu se
așa cum ne 
bitiile el fi 
Dentru creț 
performantei 
Si ale Aniș 
năm si fap1 
toare rom: 
granița 6.5 
— 6.53 m) !

Mihaela 
loan Sabău 
candidată, 
său titlu 
runeînd di 
metri la gre 
se ca una di 
bei la Olimt 
ciunescu (a 
fim) a dom 
cului. dar 
așteptăm r 
în această 
atletismul 
o frumoasă

54 VSf SPOKITl d CJȘTIG PEW
PJKT/CIPĂAȚI

JUCAfll* -4.
TRAGERILE EXCURSIILOR

WTO> ioiuuei9oă

O linie moder
nă consum redus 
de carburant, ma
nevrabilitate op
timă. rezistentă 
sporită în cursă. 
Iată o Darte din 
caracteristicile au
toturismelor de 
mic litrai ..OLT
CIT SPECIAL”, 
pe care si dv. le 
puteti obține -
PARTICIPÎND LA 
TRAGEREA EX
CURSIILOR LOTO 
DIN 20 IU) IE 

1981
Vi se mai ofe

ră cu același pri
lej excursii în 
R. D. Germană și 
importante sume 
de bani.

CAII
ReuniurȘ^ 

va fi marea1 
de 3 ani — 
itor — în cu 
2100 m. As 
de necontesl 
ment de 
într-o comp; 
care se nur 
Hemeiuș și 
streze văleni 
rele curse C 
nlșor va coi 
rnanță de e 
ttona Iul a 
care o dori 
ciem buna 
mulul, deoa 
păstrează șa 
fcre aceste 
,,Premiul H 
în două hitu 
renții vor îr 
recordurilor, 
este valoroa 
numărîndu-s 
pionul turfx 
record de 1
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Puncte de vedere

PORNIND DE LA TALENT
sau ceva care interesează fotbalul nostru

După tragerea la sorți de la Geneva

STEAUA - PRIMUL MECI LA ROMA!
• In Cupa U.E.F.A., Sportul studențesc va juca In 18 sau 20 septembrie
9 Adversari redutabili pentru juniorii tricolori: U R SS.. Cehoslo-

vacia, Turcia (C.E. I) șl Iugoslavia (C.E. II)

campionat euro- 
între altele, și 

selecției. Dacă 
o problemă atît 

— în 
cele urmă- 

cel al anului

10-lea 
îă a-
20 de 

ițîndu- 
e oro- 
i Cră-
Sera- 

a dis- 
ă încă 
la ea 

care 
in are

I
I
I
I

Trecutul 
Dean ridică, 
problema 
vreți. e 
pentru Euro ’88. cît si 
SDecial 
toare. 
1992.

Din 
tru i 
mai ales în lumea cooiilor. sînt 
fluctuante, ele deDinzînd de 
modele. Fotbalul nostru a 
îmbrățișat cîndva principiul 
îndemînării tehnice. ca o 
condiție sine <sua non a ju
cătorului de fotbal. Curind. 
însă, odată cu apariția în 
prim Dlan a fotbalului total, 
reprezentat de Aiax si de e- 
china Olandei, s-a sdus că 
trebuie să pleci cu atlețl Ia 
drum. Și astfel au cam început 
să apară jucătorii cu bi- 
cepsi puternici, dar cu amor
tizări mai puțin spectaculoase, 
deseori chiar șocante.

Campionatul european 
Franța e o nouă pledoarie 
dacă mai era nevoie — pentru 
jucătorii cu har tehnic, cu 
imaginație, care, dublați de 
o rezistență superioară. fae 
diferența. Nu e un secret pen
tru nimeni faptul că linia de 
mijloc a Franței a fost ma
rele show al turneului final. 
Si e semnificativ că Giresse e 
un jucător mai scund decît 
Mateut. că Țigana are doar 62 
de kilograme, iar Platini, ma
rele Platini, cînd revine după 
un gol marcat, oare un nieton 
grăbit, cu mersul lui ușor fe
meiesc. de balerină care avan
sează în poante. Dar toți a- 
cesti jucători, nu Drea în
zestrați atletic, au o îndemîna- 
re formidabilă, cu care e- 
limină în dribling unul sau doi 
adversari. înlesnind culoare
le tuturor celorlalți.

Linia de mijloc a Franței nu 
e singurul exemplu care rea- 
niin teste că fotbalul e un ioc 
în care driblingul e o dovadă

— nentru 
să zicem

păcate. în 
principiile

fotbalul nos- 
de selecție.

din

de har — s-a sdus deseori că 
jucători ca Ozon, ea Nichi 
Dumitriu. ca Dobrin. ca Du- 
mitrache sau ca Bălăci se nasc, 
nu se fac. în cele din urmă, 
oe terenurile din Franța. 
Coras a fost cam singurul iu- 
cător român din această fami
lie. E adevărat, 
etalat calitățile 
teva minute. în 
Giresse, Chalana 
au iucat ore întregi, 
e o altă 
seste 
tre 
copilăriei.

Oscilațiile frecvente în ma
terie de selecție la eonii au 
făcut ca unii antrenori să-i 
resDingă ne jucătorii care țin 
mingea. („Degeaba, tine prea 
mult mingea !“). Si ce im
portantă are asta ? Cine a ți
nut mai mult mingea decît Ți
gana ? Cine a eliminat ad
versarii mai mult decît Chalana 
nrin prelungitele lui tineri de 
minge 7 La urma urmei, cei 
care țin mingea sînt cei care 
știu să o tină. Ceilalți, doar 
discipîinații. se comnortă ea 
atare în primul rind pentru 
că nu știu să tină mingea, nu 
știu să tenteze un adversar. 
asteDtînd ajutorul coechipie
rului pentru un schimb de pase 
care să-l scoată 
omul din fată.

I la 
Parc
finalei) 

euroDean 
atît de mare.

Coras și-a 
timp de cî- 

timD ce un 
sau Gallego 

dar asta 
problemă, care depă- 

cadrul discuției noas- 
despre selecție la vîrsta

cronizârile Chalana — Jordao 
au mai redus din virulența a- 
cestui reproș.

Sigur că tehnicitatea pură, 
nesustinută de o rezistentă 
necesară. alimentează i arări 
oscilațiile selecției. Dar iată 
că un tehnician ea Țigana. în 
fond mijlocașul... defensiv 
al echiDei Franței, a reali
zat uriașa performantă de 
a ajunge si in Drima linie, 
creînd goluri De care ni
meni nu le mai astenta. —

Fotbalul românesc trebuie 
îndrepte Dri virile
rînd sure conili

bine. bine. Dobrin

în 
cu

din ioc pe

S-a spus 
sei de pe 
(in pauza 
campionat 
te fi chiar i 
tru că lipsește Brazilia 
o aluzie directă la faptul 
registrul de virtuozitate 
unui campionat 
nu beneficiază de fantezia teh
nică si în primul rind de dri
blingul jucătorilor de 
pe gazon care au fost 
brazilienii. Indiferent 
se numesc Leonidas, 
ho. Pele sau Zico. Din feri
cire. iocul deseori delirant al 
liniei de mijloc franceze, rin-

masa pre
dea Princes 

că
nu

un 
poa- 
pen- 
&a 
ei 
al 

european

biliard 
ei sînt 

dacă 
Zlzin-

SE ANUNȚA UN FINAL FRUMOS, DAR.» ’ ‘ — - -
în momentele premergătoare 

fluierului de începere a me
ciului dintre Gloria Buzău 
F.C. Constanța, din ultima e- 
tapă a Diviziei „B“, cind* oas
peții le ofereau flori și îi fe
licitau pe fotbaliștii buzoieni 
pentru frumoasa lor compor
tare în campionat, care le a- 
dusese promovarea in Divizia 

nimănui nu i-ar fi trecut 
prin cap că partida aceasta, 
FĂRĂ NICI O VALOARE 
PENTRU CLASAMENT, va a- 
vea finalul pe care l-a avut. 
A fost suficient insă ca arbi
trul M. Axente să nu valideze 
in ultimele minute un gol care 
ar fi adus victoria gazdelor (o 
victorie FĂRĂ nici o impor
tanță, campionatul fiind 
mult „jucat"), pentru ca 
ren o serie de jucători : 
ceapă să se lovească și 
fugărească unii pe alții, 
ceeași intenție.

Intr-una din ședințele 
te, Comisia Se disciplină 
F.R.F., 
plicat o amendă de 10 000 de 
lei echipei Gloria Buzău. Prin
cipalii „animatori" ai inciden
telor, Gîrjoabă (F.C. Con
stanța) și Zahiu (Gloria Bu-

in 
să
să 
cu

de 
te- 
în-
se 
a-

trecu- 
a 

analizind faptele, a a-

zău) au fost suspendați pe cite 
3 și, respectiv, 10 etape. De 
notat că ti in fata Comisiei 
de disciplină, Zahiu a avut o 
atitudine reprobabilă, punîn- 
du-se singur in postura de a 
fi pedepsit cit se poate de as
pru. Poate că n-am fi avut 
prilejul să relatăm aceste inci
dente regretabile, dacă masorul 
Drăgan (Gloria Buzău) n-ar 
fi intrat pe teren la golul anu
lat de arbitru, dezlănțuind 
„furtuna". Pentru aceasta, timp 
de 1 an el nu mai are dreptul 
să dea îngrijiri, in teren, jucă
torilor.
' Acum, cind Gloria Buzău 

si-a cucerit pe merit locul în 
viitoarea ediție a Diviziei «►A*, 
ea trebuie să tragă învățămin
te din cele intimplate la me
ciul cu F.C. Constanța. Con
ducerea echipei trebuie să 
tensifice munca educativă, 
jucătorii sint invitați la o 
tudine sportivă, indiferent 
situațiile care s-ar putea
intr-unui din cele 34 de meciuri 
ale campionatului Diviziei „A*. 
Să sperăm că așa va fi, in fo
losul fotbalului ți al... Gloriei 
Buzău !

in- 
iar 

ati- 
de 
ivi

Jack BERARIU

ANI PE 2100 m
Hrinlcă 
a cailor 
ului vl- 
fond, pe 
mplonul 
.iei, ele- 
încirca, 
printre 

Roditor, 
demon- 

i viitoa- 
lul Fă- 
perfor-

> în ul- 
>are pe 

Apre- 
pro gra

!, dln- 
ndu-se
concu- 
>rare a

cu un 
Robust.

Iuîia și alții. Și pentru caii de 2 
ani sînt rezervate două alergări, 
cu 22 concurenți, elemente di 
perspectivă. In ce privește cursa 
rezervată amatorilor, apreciem că 
handicapul este întocmit oarecum 
straniu, deoarece 9 din 11 con
curenți au șanse egale, iar cei
lalți doi alergători sînt handica
pați cu cea. 30 m, mai ușor de
cît valoarea lor, demonstrată în 
curse. Referindu-ne la reuniunea 
de joi după-amiază, remarcăm 
victoria hii Crișan în primul hit 
al „Premiului Hîrșova“, micuțul 
armăsar, condus fără greșeală de 
N. Boitan, a rmșit un sou re
cord al carieri. Formația F. Pașcă 
a reușit două victorii cu Valea — 
în cursa 2 anilor — și Excelent — 
în hitul 2 al „Premiului Harșova“. 
Jertfa, condusă în prelungită cursă 
de așteptare de C. Chis, a produs 
surpriza zilei, Iar Trandaf, pisto- 
nat tot timpul de G. Tănase, a 
reușit un nou record al carierei.

— si el condus fără greșeală 
de T. Marinescu — și-a înșirat

HIPISM

adversarii pe drum. REZULTATE 
TEHNICE : Cursa “ '' T —I 2 
(Tănase) 1:36,3, î. Jurata, S. Ko- 
rida Cota : clșt. », ord. triplă 
506. Cursa a II-a : 1. Valea (Paș- 
că) 1:35a 2. Jebel. Cota: cîșt f, 
ev. 63. Cursa a m-a : 1. C. Crișan 
(Bolțan) 1:22,9, 2. Sonel, s. Repe
tiția. Cota : dșt. 2, ev. M, ord. 
triplă 267. Cursa a IV-a : L Jertfa 
(cniș) las,», 2. Jlga, 3. vesel. 
Cota : dșt. W, tnr. «0, ord. triplă 
487. Cursa a V-a: L Portocală 
(Pătrașcu) 1:28,6, 2. Oazan. 2. De
licat. Cota : dșt. t, ev. 230, ord. 
triplă 1623. Cursa a Vl-a : 1. Ex
celent (Pașcă) 1:28,3, 3. Crișan, 3. 
Repetiția. Cota: dșt 7, ev. 446, 
ord. triplă Închisă. Triplu 3—4—6 
Închis. Cursa a Vn-a : 1. Rău 
(Marinescu) 1:34,3, 3. Dacdada.
Cota : clșt. 1,60, ev. 195, ord. 15.

A. MOSCU

I : 1. Trandai

După recentul EURO din 
Franța, tragerea la sorți a me
ciurilor primului tur al compe
tițiilor intercluburi — Cupa 
campionilor, Cupa cupelor |i 
Capa U.E.F.A. — a atras ta 
mod deosebit atenția, suscitind 
interesul iubitorilor fotbalului 
de pe bâtrînul nostru conti
nent.

— Cum a fost la Geneva 7 — 
l-am întrebat pe Mihai lones- 
eu, secretar al F.R.F., 
acolo ca delegat al 
nostru de specialitate.

— Tragerea la sorți a 
rilor primului tur in

prezent 
forului

să-si 
primul___ _____
talent. Sigur că va 
biectia :
si Dumitriu au fost jucători eu 
un har incomparabil dar tru
da lor în teren a fost mult 
sub nivelul cotei internaționale. 
Să zicem că e asa. Dar. reve
nind la inepuizabilul Țigana, 
să reproducem o declarație a 
celui care a dominat oină și 
echipa lui... Platini : „Ani
in sir am fost resoins de mul
te echipe- Eram firav si 1- 
simifiant. Pini cind. in
tr-o buaă zi. antrenorul 
Almee Jaequei (n-r astăzi la 
Bordeaux împreună cu —Ți
gana). pe vremea cind era 
la Lyon, a lucrat ea mine, 
timp de doi ani. ea să-n>i mo
difice alergarea, adică pasul*.

Un jucător care știe să 
dribleze poate fi învățat să 
alerge. Unul care știe doar să 
alerge nu va învăța niciodată 
driblingul. pentru că dri
blingul vine de undeva din 
acere, fiind sinonim cu inspi
rația.

loan CHIRILA

meciu- 
cupele 

europene este un eveniment cu 
adevărat grandios, unic, ea o 
poveste cu... suspensuri. E pre
zentă întreaga Europă fotbalis
tică, reprezentanți al federații
lor și cluburilor, antrenori, zia
riști, reporteri radio-t.v. In ho
lul marelui hotel Intercontinen
tal a fost o adevărată sărbă
toare a fotbalului, prezidată de 
noul președinte al U.E.F.A. 
Jacques Georges.

— Cum s-a ajuns la „inver
sarea** meciului A. 8. Roma — 
Steaua din Cupa cupelor 7

— S-a ajuns prin regulamen
tul in vigoare, care specifică la 
articolul 7, aliniatul 3, că, dacă 
prin tragerea la sorți s-a ajuns 
ea un oraș să aibă mai multe 
meciuri in aceeași zi, automat 
rămine neschimbată partida din 
Cupa campionilor și se inver
sează meciul din Cupa cupelor. 
Așa că Dinamo va juca în 19 
septembrie cu Omonia Nicosia, 
iar Steaua va evolua în primul 
meci în deplasare, la Roma. 
U.E.F.A. a stabilit acest lucru 
într-o ședință specială. Tot con
form regulamentului, Sportul 
studențesc va trebui să-și pro
grameze partida din Cupa 
U.E.F.A. cu Inter Milano ori

marți 18 septembrie, ori joi 20 
septembrie, și are obligația să 
anunțe partenera de întrecere 
pînă cel mai tîrziu 15 august.

— La Geneva s-au tras Ia 
sorți și grupele campionatelor 
europene de juniori. Ce noutăți 
există în privința acestor com
petiții ?

— Campionatul european de 
juniori I nu se va mai desfă
șura ca pînă acum, ci după sis
temul celui de seniori. S-au 
tras la sorți grupele prelimina
re și echipa noastră a căzut în- 
tr-una foarte grea, a 8-a, cu 
U.R.S.S., Cehoslovacia și Turcia. 
Turneul final (preliminarii în
tre 1 august 1984 și 31 
mai 1986) cu participarea 
cîștigătoarelor celor opt grupe, 
este programat în toamna lui 
1986. Nu s-a stabilit țara ca- 
re-1 va organiza. Pentru 
doilea campionat european, ju
niori sub 16 ani, au fost alcă
tuite 9 grupe a cite două echi
pe și trei grupe a cite trei 
formații, dintre acestea califi- 
cîndu-se pentru turneul 
cîte 
narii 
1985).
avea 
anul 
goslavi. Turneul final al între
cerii va fi organizat în 1985 de 
federația din Ungaria. După 
cum se poate observa, în an
samblu, sorții de la Geneva au 
fost destul de „spinoși“, atît 
în cupele europene, cît și la 
juniori. Dar. printr-o mobiliza
re exemplară, printr-o pregăti
re de calitate, prin strădanii 
susținute, dăruire și eforturi 
fără menajamente în meciuri, 
fotbalul nostru poate urca noi 
și importante trepte în între
cerile continentale.

laurentiu DUMITRESCU

al

final
două echipe (prelimi- 

pînă la 9 aprilie
Juniorii noștri îi vor 
ca adversari, ca și

trecut, pe fotbaliștii iu-

Ion Voi ca (F. C. Olt)

„AM CONVINGEREA CA VOM REALIZA
UN FOTBAL BUN Șl CA VOM

OBȚINE REZULTATE PE MĂSURĂ
Ion Voica este un nume 

binecunoscut în fotbalul româ
nesc. Mai întîi cadru didactic 
la I.E.F.S.. la catedra de fot
bal, apoi antrenor federal și 
secund al Iul Angelo Nicules- 
cu la echipa națională, împre
ună cu care mulți ani la rind 
a condus Sportul studențesc, 
pentru ca în ultima vreme să 
se ocupe ca „principal* de a- 
oeastă echipă, adueînd-o pe 
locul 3 în campionatul 1982— 
*83. De rităva vreme, el se o- 
cupă de pregătirile unei 
divizionare „A*, F.C. Olț Scor- 
nicești, care și-a demonstrat 
valoarea, ambițiile de echipă 
care tinde spre podium. De la 
această premisă a pornit dis
cuția noastră cu antrenorul 
Voica :

— Mai întîi, două întrebări 
firești": cum a fost Impactul 
dintre jucători și noul lor an
trenor 7 Cum vă simțiți la 
F.C. Olt, mai ales că e pentru 
prima dată cînd antrenați în 
afara Bucureștiuîui 7

— Da, e 
dată. Cum 
F. C. OHt ?

alte

pentru prima 
mă smmt la 

în munca noas
tră. toate sînt bune pînă... la 
rezultatele .,ll“-lui pe care îl 
antrenezi. Și cum pînă la 1 
septembrie, cînd este fixată 
începerea campionatului. mai 
e destul timp, nu am de ce 
să mă plîng. Și conducătorii 
echipei, și jucătorii m-au pri
mit cu încredere, mi-au arătat 
și unii și alții că Sînt dis
puși să facă totul pentru ca 
rezultatele să fie cît mai bune. 
Vă închipuiți că nu vreau să 
le înșel încrederea, iar pregă
tirile pe care le facem, avînd

alături de mine, ca 
pe Dumitru Macri, se 
șoară bine.

— Ce credeți că veți realiza 
cu F.C. Olt, ținînd seama de 
lotul echipei ?

— F.C. Olt 
consolideze în campionatul Di
viziei ,.A“ în 
mai âțiva ani. Este meritul 
antrenorilor, al jucătorilor, al 
conducerii, care au conlucrat, 
se vede.' cu succes. Lotul de 
jucători corespunde atît aspi
rațiilor mele, rit și celor ale 
conducerii clubului sau susți
nătorilor lui. în condițiile 
menținerii acestui lot. am con
vingerea că vom realiza un 
fotbal bun și că vom obține 
rezultate pe măsură. Totul de
pinde de pregătire, dar și de 
starea de spirit pe care voi 
reuși să o imprim jucătorilor. 
Pentru că fotbalul este, se cu
noaște bine, și o stare de spirit.

— Cum creați această stare 
de spirit 7

— Mă preocupă mult jocul 
de fotbal și — implicit — oa
menii cu care lucrez. Am im
presia că fotbalul, ca orice fe
nomen social. înseamnă în pri
mul rînd oamenii eu preocu
pările și aspirațiile lor. Un 
antrenor este. înainte de toate, 
un educator. El trebuie să știe 
să iubească marea familie a 
fotbalului, să se identifice eu 
ea. Noi. antrenorii, reușim de 
multe ori să transmitem Jucă 
terilor cunoștințele noastre 
telmico-tactice. dar ne Intere
sează în general mai puțin, 
uneori chiar deloc, starea lor 
sufletească și de aceea multi 
nu știu să creeze starea de 
spirit de care vorbim.

— Cum priviți propunerea

a reușit să se

secund, 
desfă-

decurs de nu-

s«

ziarului nostru de a se acorda 
3 puncte în caz de victorie 7 

■ — Nu cred că acordîndu-se 
3 puncte pentru victorie 
rezolvă problemele care țin de
calitatea jocului și de repre
zentarea lui internațională. Nu 
cele 3 puncte constituie însă, 
după părerea mea, soluția la 
unele nereușite ale noastre. In 
această privință, eu știu una 
și bună : totul depinde de ca
litatea și cantitatea muncii.

— Cum vedeți pe F.C. Olt 
Ia sfîrșitul campionatului 7

— Nu știu ce loc vom ocu
pa. dar pot să spun că F.C. 
Olt va fi o echipă valoroasă, - 
care va putea ciștiga în fața 
oricărei alteia din Divizia „A“. 
Și în sezonul trecut a dovedit 
acest lucru. De aceea am și 
hotărît să preiau tot ce a ară
tat bun F.C. Olt în campiona
tul trecut, țrur.chi pe care să 
altoiesc ceea ce gindesc eu că 
trebuie perfecționat In fond, 
intre ideea de joc a Sportului 
studențesc și a Oltului există 
o asemănare, așa că... Voi mai 
încerca valorificarea mai bună 
a calităților unor fotbaliști pe 
alte posturi. Care sînt aceste 
posturi și ce noi sarcini tacti
ce vor primi ei. le vom de
monstra după 1 septembrie. 
Deocamdată sînt foarte mulțu- 
nrit de modul cum răspund • 
la antrenamente toți jucătorii...

Mircea TUDORAN

e ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• duminica, meci 

AMICAL LA BRAȘOV. 
Stadionul I.CJ.M. din 
Brașov, va găzdui dumi
nică de la ora 11. un 
meci amical între divi
zionara „A" Dinamo și 
formația locală I.C.I.M.

• PITEȘTENII AU 
CIȘTIGAT „CUPA TÎR- 
NAVELOR". Intre 8 șl 11 
iuHe, tntr-o orga nl zar • e- 
xemplară, s-au desfășurat 
la Mediaș jocurile ediției 
a m-a a „Cupei Tîma- 
velor** la minlfotbal. Vic
toria a revenit micuților

A-
M.
tn-

tatea Craiova, 
remarcați : Pri- 

ți Constantin 
Axtnia CP. 

Dragomir CD:- 
Dinu fStea’ja).



Turul ciclist al Franței

FREDERIC ViCHOT CiȘTIGĂ
ETAPA A 15-a

GRENOBLE. Motoarele ve
hiculelor sînt serios ambalate 
Dentru a răspunde solicitărilor 
atîtor urcușuri, mici si mari, 
cite sint în această a 15-a e- 
tapă a Turului Franței, de la 
Domaine du Rouret la Greno
ble. dar aceasta nu este anroa- 
oe nimic ne lingă eforturile 
sportivilor care, ridicați din șa, 
acasă virtos ce Dedale. în a- 
fara multor urcușuri (caravana 
străbate doar Alnii!) etapa a 
fost si lungă: 241.5 km. Plu
tonul foarte atent a răspuns 
însă prompt la toate tncercă-

TURNEUL DE ȘAH
DIN UNGARIA

BUDAPESTA. 13 (Agerpres). 
In runda a doua a turneului 
internațional feminin de șah 
de la Tapolca (Ungaria) maes- 
tra româncă Ligia Jicman a 
învins-o pe Hausner (Austria), 
Maria Albuieț a remizat cu 
Petrovici (Iugoslavia), iar Eu- 
gendia Ghindă a pierdut la 
Madl (Ungaria).

în clasament conduc Madl 
(Ungaria). Berglitz (R.F. Ger
mania). Măriei (Iugoslavia) — 
cu cite 2 puncte, urmate de 
Ligia Jicman (România) — 
1.5 puncte.

riile efectuate 
virful Rousset sau 
pe Chalimont. La 
coborîrea spre Gre
noble, francezul 
Michel Laurent a 
scăpat de 
pravegherea 
lectivă și s-a 
tanțat Avaa 
fie însă ajuns de 
australianul An
derson șl de un 
alt francez Vichot. 
La 5 km de sosire 
Anderson „sparge" 
și rămine, iar du
elul dintre cei doi 
rămași a fost ciș- 
tigat. detașat, de 
Frederie Vichot. 
Sprintul plutonu
lui urmăritor l-a

pe

su- 
co- 

dfiis- 
să

e-
1. Frede-

orarâ 34,038
2. Laurent
3. Fignon 7.06 :03. 4.
(Irlanda). 5. Borteau

Francezul Laurent Fignon, ciștigătorul 
ediției trecute a Turului Franței, speri inci 
să-fi reediteze 
in final, la

succesul ti să fie primul, 
Paris.

Telefoto : AP—AGERPRES

dștigat Laurent
Fignon.

Clasamentul
tapei :
rich Vichot 7:05.42
(media 
km), 

7.05 57. 
KeUy
(Franța). 6. Hinault (Franța). 
7. Jules (Franța). 8. Lemond 
(SUA). 9. Prieto (Spania). 10. 
Garde (Franța) etc toti același 
tâmp cu Fignon.

PE PISTELE DE ATLETISM
Iuri Sedih — 83,58 m la ciocan, Ghenadi

In riasamentali general. Vin- 
cent Barteau menține, in con
tinuare. tricoul galben, nefiind 
înregistrate modificări impor
tante-

Etapa a 12-a a Turului Fran
ței — feminin (Chapelle en 
Vercors — Grenoble. 71350 km) 
a fost câștigată de americanca 
Mary M Axine-Mxrtin in 2.07:22,
urmată de Helene Page (Olan
da) 2.03 55. Judith Painter (An
glia) 10855. Betty Wise- 
Steffan (SUA) 2-09-36 etc.

• Apropo de 
săritura în înălți
me. Doar la tre
cuta ediție a 
Jocurilor Olimpi
ce a fost înregis
trat un record 
mondial Ia aceas
tă probă. Este 
vorba de cei 2,36 
m reușiți de 
Gcrd Wessig — 
(R. D. Germană). 
Acum însă. la 
Los Angeles, se 
speră ca per
formanta recor
dului mondial să 
fie depășită! Prin
cipalul candidat 
este chinezul Zhu 
Jianhua cel care, 
la 9 iunie, a reu
șit un record de 
2.39 m. Ar însem
na ca acum să se 
sară 2.40 m. Brr...
• Sportivii greci 

au cistiaat 35 
medalii de aur 
la Jocurile Olim
pice moderne, din
tre care. insă. 
15 in 1896. Ia A- 
tena. la prima e- 
diție a J.O. Ul
tima medalie au 
obtinut-o la Mos
cova. în 1980. Au
torul ei a fost 
luptătorul de gre- 
co-romane Sti- 
lianos Mihiakis, 
primul clasat la 
cat 62 kg.

• Colin Moy- 
niham (28 de

ani) deputat con
servator. va iua 
parte la între
cerile olimpice, el 
fiind + unu al 
schitului de opt 
al Marii Brita
nii !

• David Gil
man. ofițer în 
armata america
nă. selecționat in 
lotul olimpic de 
caiac-canoe. a e- 
voluat anul aces
ta la întrecerile 
„Olimpiadei albe“ 
de la Sarajevo. El 
a luat parte la 
concursul de sa
nie. fiind cla
sat oe locul 17. 
Alături de Willie 
Davenport (110 
m earduri si... 
bob 4). Gilman 
este al doilea 
sportiv din lume 
care concurează 
la J.O. de iarnă și 
la cele de vară !
• In turneul o- 

limoic masculin 
de baschet vor 
lua parte 12 re
prezentativa na
ționale : califica
te din oficiu : 
Iugoslavia — cam
pioana olimpică. 
Italia — vicecam- 
pioană olimpică. 
Statele Unite — 
tara organizatoa
re : zona afri
cană — Egipt.

zona americană — 
Brazilia. Canada. 
Uruguay, zona a- 
siatică — R. P. 
Chineză zona eu
ropeană — Spa
nia. Franța. R. F. 
Germania. zona 
Oceaniei — Aus-
tralia
• Iugoslavia va 

participa la Jocu
rile Olimpice 
vară de 
Angeles 
lot de 155 sportivi 
(119 bărbați 
36 femei), 
lua startul 
discipline 
se în 
Printre 
lectionati 
mără 
nad Sțekici. 
gan 
Vladimir 
boxerii 
Pruzovici. 
șa Sinici. 
tii Bruno 
Primoz 
înotătorii 
și Darian 
gimnastele 
niela 
lena Reljin. 
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Valiukevici - 17,46
MOSCOVA. Citeva rezul

tate de excelentă valoare 
ale atletilor sovietici. în ca
drul campionatelor sportivi
lor din cluburile militare. Iuri 
Sedih a aruncat 83.53 m la 
ciocan, al doilea rezultat mon
dial din acest sezon, după 
spectaculosul record mondial 
(86,34 m) pe care l-a realizat
recent. Alte rezultate : mas
culin : înălțime : Serghei Zo- 
simovici 2.31 m. Ghenadi 
Avdeenko si Aleksandr De- 
mianuk 2.28 m ; ciocan : X 
Iuri Tamm 81.56 m ; triplu- 
salt : Ghenadi Valiukevici
17,46 m. Vladimir Cernikov
17,12 m ; suliță : Iuri Novikov 
84.18 m. Viktor Evsiukov
83.80 m : greutate : Aleksei
Barisnikov 20,60 m : femi
nin : lungime : Tatiana Pros- 
kuriakova 7,02 m. Elena Iva
nova 7.01 m, greutate : Nunu 
Abașidze 20,26 m. In cadrul 
unui concurs desfășurat la 
Riga. Dmitri Kovtun a arun
cat 68.64 m la disc.

ATENA. Meciul interna
tional masculin a fost cistigat 
de echipa Bulgariei. 211 p ur
mată de formațiile Ungariei. 
203 p. R. F. Germania 153 p 
Si Greciei 145 p. Citeva rezul
tate : lungime : Zaprianov
(Bulgaria) 8.03 m. disc : Da
nneberg 63,42 m. 1 500 m: Tsl- 
akalos (Grecia) 3:42.16 : 200 
m : Kovacs (Ungaria) 20,95, 
400 mg : Tomov (Bulgaria) 
50,03.

RABAT. Comitetul execu
tiv al Confederației africane de 
atletism a decis ca ediția

Caleidoscop LUCRURI MICI, CU EFECTE MARI
...așadar, lucruri mici, ou efecte marl I 

Din multele tnttmplări petrecute pe stedfoo' 
ne am reținut citeva pentru ediția de astăzi 
a „caleidoscopului* nostru, altele urmtnd a 
le prezenta intr-un număr viitor.
• Viorica Viscopoleanu, oca care ta 1868, 

la Ciudad de Mexico, a ciștisat medalia de 
aur la săritura ta lungime ca an rezultat 
de 8.82 m — record mondial, gl-a flfast de
butul olimpia, ou patru ani înainte, la JjO. 
de la Tokio, un debut, ta tesm adu, ea 
peripeții... stadionul Național, cans gtadata 
întrecerile atletice, avea pieta OBn ssom 
vulcanic», o noutate in materia I CampOoana 
noastră. Viorica Viscopoleana (oara veadae 
la Tokio ou un rezultat de (.48 m — caooa* 
național) obținuse In conoors <J8 m an 
care s-a calificat pentru finala probș». m 
acest timp Ins» umiditatea at III na Nrte» * 
crescut foarte mult șl aproape at ptsșșa, 
..Jiri si plou» t Dto cauza mmM umM- 
tățl, zgura se lipea da ouleta patMoCfian. 
Viorica a executat o săritor» taaat (pasMe 
4,50 m) care l-ar fi asigurat ea tea *e 
podium. Arbitrii au otroetat pragul da ba
tale, „zidul” de plastilină dta margtnea MU 
Bătaia, oe mal, fusese bună, dor euaa pe 
plastilină se vedeai* citeva grăunța de sgurt 
(deși nici un fel de urmă de-a pantoto* 
lui t) au considerat totuși tneerearea 08 
„depășită* șl deci nereușită. Ca ee tattn* 
plase T tn momentul bătăii pa ptagid de 
lemn, grăunțele de zgură dintre sulele pao* 
tofutul s-au desprins șt s-eu tmpitșttel (t 
peste „zidul” de plastilină, impuntnd o de- 
clzie nejustă I In final, Viorica Viscopoleanu 
s-a clasat a cincea.
• în 1972. la Întrecerile olimpice de catao-

m!n todekotea Modorad. oducoțio fizică 
0 sportul mi trebafo aâ Ispseotcă dte 
preocupările cotidiene, aceste două ele
mente fiind foarte Importante pentru pre
gătirea multitaterdâ a omufoi pentru 
viață*.

Prof. univ. ION MOINA 
maestru emerit al sportului

cin du-se surcele, îndreptând u-se apoi, ne
turburat. apre victorie.• întrecerile trăitorilor olimpici în 1974 au 
avut too la Acadie, la vreo 44 km depăr
tare de MontraL La pistol viteză, dup» 
p-lma manșd, stton(3a era următoarea : 
Wlefet (BDG) șl Forrarls (Itatta) 194 p, 
Kuzmin (UBSS). Hurt (Cehoslovacia) șl Ion 
(Bomănla) S9S p. ta seria a doua, record
manul nostru CoraeHu Ion a evoluat exce
lent : 59 p șl SS p ta seriile de 8 secunde. 
54 p și M p ta seriile de 4 secunde, 50 p 
in prima serie de 4 secunde, apoi ta ultima 
serie 14, 10 șl 10, dup» care, la al patrulea 
foc 1 s-a defectat ptatolta. Potrivit regu
lamentului, Cornetai Ion a fost obligat sa 
rep»te întreaga rnanș». Deși, să recunoaștem, 
nu l-a fost deloc ușor, Cornelia a tras ssrt p. 
Cu 595 p Be găseau la egalitate trei concu- 
rențl. Pentru stabilirea medaliatului cu 
bronz s-a făcut un baraj Intre Kuzmln, 
Ferraris șl Ion, dar campionului nostru 1 
s-a defectat din nou pistolul șl a fost nevoit 
să renunțe ia concurs... Dup» patru ani. la 
Moscova, Cornelia Ion șl-a adjudecat meda
lia de aur de campion olimpic, la capătul 
unul concurs foarte greu, încheiat cu trei 
baraje ! w ...

i îvrz, ia întrecerile uii'.nimx ue cmao- uuev. e<uu, .ipva KOmeO V

m la triplusalt
viitoare a campionatelor 
Africii să se desfășoare intre 
15 si 18 august 1985 la Ale
xandria (Egipt). S-a stabilit, 
de asemenea, ca Drima e- 
ditie a campionatelor de cros 
ale Africii să se dispute anul 
viitor, la 17 februarie, la Nai
robi (Kenia).

La Rabat au început si 
întrecerile campionatelor de 
atletism ale Africii. Prima 
probi. aruncarea ciocanului 
a fost cistigat» de Hakim 
Toumi (Algeria) cu 68,64 m.

HELSINKI. în cadrul u- 
nui concurs desfășurat la 
Varkaus (Finlanda) Martti 
Valnio a alergat 3 000 m tn 
7:44.42. Valnio a anunțat ci 
la Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles va lua startul la 5 000 
m. la 10 000 m si maraton.

OBIECTIVUL HALTEROFILILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. I)

geuiști, tatonați de adversari 
redutabili din R.F. Germania. 
Finlanda. Suedia. Canada ș.a.”. 
In legături ca posibilele ie
rarhii valorice ale participan- 
ților pe continente, interlocu
torul nostru ne-a spus: -Am 
afirmai ei halterofilii europeni 
an. In general, prima șansă. 
Loc le urmează, potrivit caleu- 
lului hirtiei — dar orice sur
priză este posibilă ! —, spor
tivii asiatici. nord-americani

FOTBAL vneFM diane
• Echipa de fotbal a Polo

niei va efectua, la sfirșitul 
lunii. Intre 24 si 30 iulie, un 
turneu, de mai multe jocuri, in 
Franța. în primul meci. Polo
nia va IntUn; echipa St. Etie
nne. Din lot vor face parte, 
printre alții. portarul Kazi- 
merski, fundașii Pawlak, 
Majewski, Ostrowski. mijlo
cașii Bunco!. Prusik. Matysik, 
atacantii Barau. Smolarek, 
Lesniak si Warzycha.
• Dup» ee au fost trase 

la sorti meciurile din compe
tițiile europene inter-cluburi 
au si apărut, iată, unele mo
dificări de program. Astfel, 
meciul retur dintre Everton si 
U.C.D. Dublin, din ..Cupa cu

și australieni. Dintre aceștia, 
după opinia mea, eei asiatici 
vor domina, probabil. dispu
ted la categoriile miei de 
greutate. La Los Angeles, spor
tivii țării gazdă, eu toate că 
manifestă de mai mult timp a 
scădere de formă pe plan 
mondial, pot avea, totuși, ■» 
cuvin! de spus, alături de ca
nadieni, in special Ia catego
riile mari de greutate. Ori
cum, am convingerea că dispu
tele vor Q foarte strinse la 
majoritatea categoriilor. Daci 

pelor** va avea loc la 2 oc
tombrie. în loc de 3 octombrie, 
pe stadionul „Goodison Park”. 
Modificarea a fost determi
nată de faptul că la 3 octom
brie. cealaltă formație lo
cală. F. C. Liverpool, va evo
lua. la ..Anfield Road”, cu e- 
chipa poloneză Lech Poznan, 
tn cadrul _C.CE.”.
• Portarul suedez Ronnie 

Hellstr&m, fost iucător la Kai
serslautern. a declarat că 
nu a acceptat propunerea de a 
se transfera la F. C. Porto, 
în locul titularului Ze Beto. 
suspendat de UEFA pentru 
un an In urma finalei ..Cupei 
cupelor”, cu Juventus To
rino. la Basel.

vor concura ea calm, la ni
velul pregătirii care le-a fost 
asigurată, dacă vor ști — aici 
u rol holăritor revine și an
trenorilor — In ee greutate să 
intre la încercări, pentru a e- 
vita pe cit posibil orice ra
tare (ea să nu mai vorbesc de 
faptul că trei ratări consecu
tive atrag după sine elimina
rea sportivului din concurs), ori
ce tentativă riscantă, dacă na 
vor avea oscilații ponderale 
înaintea efectuării eintamlni 
de eontrol. sportivii români 
nu vor apărea doar pe podiu
murile de Întrecere, ei vor pu
tea să urce și treptele podiu
mului de premiere!”

$
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Noii achiziții a clubului ita
lian Napoli, internaționalul 
argentinian Diego Maradona 
(transferat de la C. F. Bar
celona) i s-a făcut o primire 
deosebit de călduroasă pe sta
dionul clubului napolltan. In 
fata s circa 60 000 de „tifosi“, 
iati-l pe Maradona ficind o 
jonglerie ee batonul, pe sta
dionul „San Paolo*.
Telefoto : A.P.—AGERPRES

TELEXtTELEX
BASCHET • in ziua a doua a 

turneului masculin de la Trevlsio (Italia) s-au înregistrat rezulta
tei s : Selecționata universitari 
italian» — Franța 126—IM (63— 59), 
Italia — San Marino 1U>—IM 
(se—50).

BOX • Semifinala mondial» la 
categoria mijlocie (profesioniști) 
se va desfășura astăzi la 
Monaco, intre portoricanul Wil- 
fredo Benitez și americanul Da
vey Moore.

HOCHEI PE IARBA • Aflat» in 
turneu în Canada, m vederea a- 
proptatulul turneu olimpic, echipa 
masculin» a Pakistanului a în
vins, Ia Vancouver, cu 9—1 echipa 
de tineret a Canadei. Echipa fe
minin» a Noii Zeelande a între
cut ou 4—0 selecționata Colum
biei britanice.

TIS • Proba de pistol viteză 
din cadrul concursului de la 
Bydgoszcz a fost dștigat» da 
cehoslovacul Frantisek Huria cu 
597 p, urmat de compatriotul său 
Bratlsiav Putna, 5M p. Proba fe
minin» de arm» standard a reve
nit trăgătoarei bulgare Nonka 
Matova ca 5(1 p.

TENIS • La Brisbane, In ca
drul sferturilor de final» ale Cu
pei Devia (grupa mondiali). Aus
tralia oonduce cu 1—• tu fața Ita- 
HeL John Fitzgerald l-a Învins pe 
Gianni Ocleppo cu 4—3, (—1, 4—4,
4— 1, iar Pat Cash a dispus de 
Claudio Panatta cu 6—3, 3—«, 6—4,
5— 3 ; Hradek Kralove : Cehoslo
vacia — Franța 9—1 (Lendl — Le- 
conte 3—6, 4—8. 4—6), Bastad :
Suedia — Uruguay 1—0 (Sunds- 
tr6m — Peecl 6—3, 6—4. 2-6,
6— 4).VOLEI • La Rio de Janeiro, in 
meci amical feminin : Brazilia — 
RF Germania 3—0 (6, 11, M).


