
ADVERSARELE tCHIPELOR ROMÂNEȘTI !

ÎN CUPELE EUROPENE OE fOTBAl |
Sub egida U.E.F.A. a avut loc ieri, la Geneva, tragerea 

Ila sorți a meciurilor din primul tur al celor trei compe- 
tiții europene ale echipelor de club, ediția 19857’86.

I Meciurile primului tur vor avea loc la 18 septembrie ■ 
și 2 octombrie. Ș

Formațiile noastre vor întilni următoarele echipe : _

„Cupa Campionilor Europeni-——--------------------------- I
VEJLt D. H. - SILABA

„Cupa Cupelor" --------—----------------------------------

UNIVERSITATEA CRAIOVA - A. S. MONACO

„Cupa U.E.F.A."----------------------- ----------------------------------

DINAMO — VARDAR SKOPLJE

NEBCI1ATEL XANAX - SPORTUL STUDENȚESC

Citiți în pagina a 4-a programul complet al celor trei 
competiții europene de fotbal și scurte prezentări ale 
viitoarelor adversare ale echipelor noastre.

Proletari din toate țările, uniti-vt I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
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„Epoca NICOLAE CEAUȘESCU"

epoca celui mai impetuos avînt.—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
al mișcării sportive românești

ÎN JUDEȚELE ȚĂRII -

AMPLE Șl ENTUZIASTE MANIFESTĂRI
Ieri, la poligonul Tunari

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE INTERNATIONALE
DE TIR

La poligonul Tunari au în
ceput, ieri. Campionatele inter
naționale de tir eu arcul ale 
României, ediția a 6-a. în a- 
fara reprezentanților noștri, la 
întreceri participă Și arcași de 
valoare din Bulgaria, R.D. Ger
mană, Polonia Și Uniunea So
vietică. Noua suprafață desti
nată, în incinta Tunarilor. în
trecerilor de tir cu arcul, s-a 
prezentat în condiții optime, 
toate instalațiile auxiliare au 
funcționat bine. Din păcate 
însă, turbioanele provocate de 
înalta lizieră a pădurii încon
jurătoare au împiedicat realiza
rea unor rezultate ridicate, în 
probele lungi.

întrecerea seniorilor a fost 
mai interesantă decît cea a fe
telor. în primul rînd pentru că 
printfe protagoniști s-a aflat și 
reprezentantul nostru Andrei 
Berki, care ocupă primul loc, 
împreună cu sovieticul Vitali 
Sin, in clasamentul general in
termediar. .ambii cu 569 p. 
Berki iși datorează această po
ziție dominării cu autoritate a 
distantei de 70 m Pe care a 
cîștigat-o cu 299 p. Infirmînd

CU ARCUL
așteptările. Aurora Chin nu 
s-a prezentat, într-o formă prea 
bună, ea ocupînd, deocamdată, 
numai poziția a 7-a. Sovietica 
Veer (306 p, la 70 m) este pri
ma după două distanțe, iar 
principalele sale adversare sînt. 
în absența româncelor, Atana
sova din Bulgaria (învinsă a- 
cum două săptămîni la Balca
niada de la Sofia de 3 dintre 
sportivele noastre...) și Korn- 
scikova, tot din Uniunea So
vietică.

CLASAMENTUL PRIMEI ZILE, 
masculin: 1. A. Berki (Hotn&nia) 
și V. Sin (Uniunea Sovietică) 
569 p. 3. K. Berg (R.D. Germa
nă) 555 p, 4. I. Komandov (U- 
niunea Sovietică) 543 p, 5. V. 
Stănescu (Petrolul Ploiești) 544 p, 
6. V. Mikula (Polonia) 532 p; fe
minin: 1. Kersti Veer (Uniunea 
Sovietică) 605 p, 2. Eli Atanaso
va (Bulgaria) 600 p, 3. Tatiana 
Kornscikova (Uniunea Sovietică) 
595 p, 4. Luțina Kubaciko (Polo
nia) 581 p, 5. Gabrielle Reuter 
(R.D. Germană) 574 p, 6. Ma
rina Prelip.ceanu (România) 563 
p, 7. Aurora Chin 560 p, 8. Dia
na Nicolaescu (Olimpia) 557 p.

Radu TIMOFTE

• Pe stadionul Central din 
Craiova a avut loc un soec- 
tacol omagial dedicat aniver
sării a 20 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului. 
Au participat peste 30 000 de 
spectatori, urmărind evoluțiile 
a peste 15 000 de pionieri, e- 
levi, militari, tineri din Între
prinderi si instituții.

Au fost prezentate 9 tablouri 
semnificative, realizate de an
sambluri de gimnastică : „Epoca 
Nicolae Ceausescu**, „Cinstim 
patria si partidul**. „Tineri in- 
vățînd**. „20 de ani lumină**, 
„Pacea**. „Ceausescu — Româ
nia", „Apărarea 
patriei", „Daciada", 
„Cîntarea Româ
niei".

Pe toată întin
derea tribunei a 
Il-a au apărut în
scrisuri în diferite 
culori. formate 
din trupuri tine
re : „CEAUȘESCU 
— P.C.R.",
„CEAUȘESCU — 
PACE** și succesiu
nea Congreselor 
IX—XIII, iar pe 
tabela electronică, 
cuvîntul drag tu
turor : Pace. După 
repriza de „Dacia- 
dă“, au coborît pe 
stadion 4 sportivi 
lansați cu parașute 
tricolore, din două 
avioane. Un fru
mos spectacol de 

dansuri populare din toate zo- 
nde țării au prezentat artiști a- 
matori particdpanți la Festivalul 
național „Cîntarea României".

în cadrul celor 9 tablouri. 
15 000 de tineri au exprimat 
prin mișcări si exerciții preo
cuparea pentru ridicarea con
tinuă a nivelului lor la În
vățătură. la locurile de muncă, 
in diverse activități pionierești, 
dragostea nețărmurită pentru 
cel mal iubit fiu al poporului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
pentru partid si patria socia
listă. dorința lor fierbinte de 
pace. (C. Ștefănescu, M. Vlă- 
doianu — coresp.).

• La Galați, pe stadionul 
Dunărea s-a desfășurat un 
amplu spectacol cultural-spor- 
tiv in cinstea aniversării a 20 
de ani de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R. si în cadrul 
manifestărilor organizate sub 
egida Anului International al 
Tineretului. Spectacolul, inti
tulat sugestiv „Sub flamuri de 
lumină, e tinerețea noastră un 
zbor cutezător", organizat de 
Comitetul municipal U.T.C„ 
Inspectoratul școlar si C.J.E.F.S.

(Continuare tn nao 2-3)

După C. M. și C. E. ale tinerilor halterofili

„EDINBURGH» - UN EXAMEN DIFICIL, 
DAI? PROMIȚĂTOR PENTRU JUNIORII NOȘTRI

• în imaginea de mai sus vă 
prezentăm un aspect de la Festi
valul sportului botoșănean, ma
nifestare organizată în întâmpi
narea aniversării a 20 de ani 
de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R.. care a avut loc La 
finele săptăminii trecute. pe 
stadionul Municipal. Un frumos 
spectacol cu mai multe reprize 
de gimnastică ritmică, la care 
au luat parte ansambluri șco

lare grupînd peste 3.500 de 
elevi, mai mari sau mai mici 
(inclusiv „șoimi"), din Munici
piul Botoșani. Spectacolul, în
soțit de întreceri de atletism, 
lupte, oină si handbal, a în
semnat o reușită si s-a bucurat 
de succes deplin, pentru care 
organizatorii — C.J.E.F43. sl
profesori de sport din oraș — 
merită toată lauda.

Foto : Iorgu BĂNICĂ

• România - cu 5 sportivi - 
pe iocul secund in clasamentul 
medaliilor de aur • Andrei 
Socaci, declarat primul perfor

mer al „mondialelor"

După campionatele europene 
de haltere ale seniorilor, de la 
Katowice, unde sportivii noștri 
s-au comportat remarcabil, a 
sosit și „momentul Edinburgh", 
în care „noul val" și-a 
putut etala talentul și perspec
tivele de viitor. Este vorba, 
desigur, despre „mondialele" și 
„europenele" rezervate juniori
lor.

Mica noastră delegație s-a 
reîntors din Scoția cu o salbă 
de medalii (20 !), succes fără 
precedent in istoria competi
țiilor similare la haltere-ju- 
niori. Acolo, în nordul Marii 
Britanii, din cinci sportivi ro
mâni, patru au cucerit meda
lii : Andrei Socaci — 6 de aur, 
și ceilalți trei. Dumitru Ne- 
greanu, Victor Roșu și Andrei 
Kereki — 14 medalii de bronz.

Din fișele de concurs și de
clarațiile conducătorilor lotului, 
precum și ale antrenorului, am 
ajuns în posesia unor date in
teresante. care se cuvin a fi 
subliniate. „Aceste campionate, 
ale celor mai tineri halterofili 
— spunea Lazăr Baroga, se
cretar al F.R.H.C. — se în
scriu, din punctul nostru de 
vedere, drept cel mai mare 
succes din istoria competiției, 
în confruntare cu 9 reprezen
tative care au aliniat echipe 
complete (de cite 10 sportivi), 
România, cu numai 5 haltero-

„Secretul" creșterii spectaculoase a rezultatelor tinerilor noștri 
halterofili constă in continuitatea antrenamentelor intense 

Foto : Aurel D. NEAGU

fiii, a ocupat locul secund in 
clasamentul medaliilor de aur 
și poziția a 4-a in cel general. 
Trebuie să mai menționez am
ploarea acestor întreceri, prin 
prezența celor 176 de partici
pant! din 33 de țări, de Pe toa
te continentele".

Cîteva aprecieri, pe marginea 
rezultatelor. Vom Începe. fi
rește, cu Andrei Socaci, tri
plul campion mondial și euro
pean la categoria semimiilocie. 
Iată intrările sale în concurs. 
„Smuls" : 150, ; 155 ; 160 (re
cord național la seniori). „Arun
cat" : 185 ; 192,5 ; 197,5. Deci, 
el a reușit toate încercările, 
performanță destul de rar în
registrată, totalizînd 357,5 kg — 

record național de seniori. Pen
tru a ilustra valoarea acestui 
rezultat obținut de un junior 
îl vom compara cu altele reu
șite la ultimele mari competi
ții de seniori. în 1980, la Olim
piada de la Moscova titlul s-a 
cîștigat cu 360 kg, cea din 1984 
de la Los Angeles cu 345 kg, 
iar recent, la Katowice, cam
pionul european de seniori a 
realizat 360 kg. Edificator este 
și progresul lui Socaci de-a 
lungul anilor : 1982 — 240 kg 
(cat. pană) ; 1983 — 292,5 kg 
(cat. ușoară) ; 1984 — 312,5 kg ;

Ion OCHSENFELD

(Continuare în pag 2—3)

în viitoarea ediție a Cupei F. I.R. A.

DEBUTUL RUGBYȘTILOR ROMANI-LA 20 OCTOMBRIE
La recentul Congres al 

F.I.R.A. s-a decis, după cum 
s-a mai anuntat. o importantă 
schimbare in sistemul de 
disputare a întrecerii, cu o tot 
mai largă deschidere, de sub 
egida acestui for international : 
partidele vor avea loc. dună 
sistemul flecare eu fiecare — 
în dublă manșă, oe parcursul 
a doi ani compctitionali. In 
„grupa de elită" a campiona
tului vor evolua sase echipe, 
cu una mai mult decât in pre
cedenta ediție. Ele sânt repre
zentativele Franței. României, 
Uniunii Sovietice. Italiei. Por
tugaliei — nou promovată in 
grupa „A", pentru al saselea 

La închiderea ediției

NICOLAE NIȚOIU - MEDALIE DE ARGINT LA CAMPIONATELE 
MONDIALE DE LUPTE GRECO-ROMANE (speranțe)

La închiderea ediției, aflăm că la Campionatele mondiale 
de lupte (greco-romane) ale speranțelor (18—20 de ani), 
desfășurate in S.U.A.. la Colorado Springs, tânărul sportiv 
român Nicolae Nitoiu a cucerit medalia de argint la cat 
57 kg. Ieri au început Întrecerile la lupte libere.

loc urmind să se dispute, la 
12 octombrie, intr-o localitate 
din sudul Franței, meciul de 
baraj Spania — Tunisia. De 
fapt, de acest joc depinde — 
după cum ne informează antre
norul federal Valeria Irimescu. 
vicepreședinte al F.I.R.A. — si 
programarea unor oartide ale 
rugbyștilor noștri. Astfel, se 
cunosc, la această oră. urmă
toarele date de disputare t M 
octombrie, pe teren Dronriu. cu 
U.ILSJS. ; 7 decembrie, in de
plasare. cu Italia ; 13 aprilie 
1986, la LiHe. cu Franța. în 
schimb, celelalte două intilnlti

(Continuare b» pag. 2—3)
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II
Exemplu la lacultalca de mine, exemplu pe stadioane

BAIATUL DE MINER II ÎNTRECE«••I

PE FAIMOȘII SCOTT Șl WALKER I
Astă-iamă, la Băile 

Felix, Petrieă părea 
un fel de element... 
complementar, ,de 
culoare", la lotul se- 
mijondistelor antre
nate de Nlcolae Mi- 
rășescu. Antrenorul, 
mereu grav, cu cro- 
nometrul la el per
manent (inclusiv la 
masa), „elevele" — 
cele renumite, meaa- 
liatele olimpice Fița 
Lovin. Cristieana Co- 
jocaru si cele fără re
nume (încă), obo- 
site, după alergări zil
nice lungi ți aspre, 
pe zăpadă, pe polei 
— grave și ele după 
marele efort depus 
(rar le mai mijea cite 
un zimbet pe față), 
doar Petrieă Drăgo
escu era mereu bine 
dispus, mereu glumeț, 
animlnd fericit — cu 
voie sau prin natura 
sa (fericită) — un co- 
eolectiv de muncă in 
plind activitate.

In mijloc de iarnă, 
se pregăteau cu toții 
pentru marile con
cursuri de sală care 
urmau : Jocurile mon
diale din Franța, în
trecerile din 
Campionatele 
pene de 
concursuri 
nale in 
țuri ale 
etc.

Iubind 
(doar) de 
ca orice 
sport care 
să nu tubească mă
car „in secundar* 
prima disciplină olim
pică, disciplina lui 
Nurmi fi a lui Zato- 
pek, am urmărit, măr
turisesc, de astă-iamă 
încoace, numele Pe
tru Drăgoescu pe fi
lele agențiilor de 
presă. Apiărea mai 
mereu „In față* (lo
cul patru, Jacul doi). 
După ee a scăpat 
„printre degete* s

S.U.A.. 
euro- 

la Atena, 
tradițio- 

diferite col- 
continentului

atletismul 
la distanță, 
iubitor de 
nu se poate

medalie la Jocurile 
mondiale (de sală) de 
la Paris, a clștigat-o 
pe cea de argint la 
C.B. de la Atena. A- 
poi, Drăgoescu avea 
să întreacă — In aer 
liber — recordul na
țional pe 800 m ți pe 
o milă, iar slmbătă 
trecută a ciștigat 
Larvik (Norvegia) 
probă de 800 metri 
care i-a „bătut* 
doi faimoși semifon- 
dițti, Steve Scott 
(S.U.A.) ți John Wal
ker (Noua Zeelandă).

—Simpaticul Petrieă, 
„responsabilul eu buna 
dispoziție*, autorul li
nei victorii care a fă
cut senzație ta Eu
ropa !

Dar ceea ee este cel 
mai important ur
mează abia acum. 
Băiatul de spirit „din 
lotul lui Mărișescu*, 
fiu de miner din Pe
troșani, născut la Pe-

la
e 

in 
pe

troșani (are 23 de 
ani), student in anul 
trei la Institutul din 
Petroșani, este model 
(și) la carte, fruntaș 
in an, cu aceste ul
time date autorul rin- 
durilor de față com- 
pletind (cu mare plă
cere) portretul unui 
tinăr de-al nostru e- 
xemplar in tot ce 
face.

Mult succes pe mai 
departe, Petrieă !

Marius POPESCU

„Cupa Farul“ la volei (feminin)

DINAMO Șl FARUL
CONSTANTA, « (prin telefon). 

In frumoasa Sală a sporturilor 
din localitate, In prezența unui 
numeros public, a început pri
ma ediție 
țional de 
competiție 
feminine 
alături de 
feminine 
Flacăra roșie, Calculatorul, 
te din București șl Farul C.S.Ș. 
Constanța — îșl anunțaseră pre
zența două formații de peste 
hotare: T.S.C. Berlin ți Wls’a 
Cracovia. Echipa poloneză, care 
nu avea programat Joo in ziua 
de debut, nu a sosit la terme
nul anunțat șl este așteaptată să 
se alăture participantelor în 
cursul zilei de mîine (n.r. azi).

Reuniunea Inaugurală a com
petiției a fost deschisă de două 
echipe bucureștene: campioana 
țării Dlnamo și Flacăra roșie,

a turneului interna- 
volel „Cupa Farul", 
rezervată echipelor 

de club. La turneu, 
patru divizionare „A" 
românești — Dinamo, 

' ' ‘ ‘ toa-

Slmbătă și duminică, la Ploiești

FINALA PE ȚARA
A „SERILOR DACIADEI"

DUPĂ C.M. Șl C.E. DE JUNIORI, LA HALTERE
(Urmare din pag. 1)

1985 — 340 kg la campionate
le naționale de Juniori și 357,5 
kg la C.M. și C.E (ultimele 
rezultate la cat semimijlocie). 
După cum se vede. Socaci a 
Înregistrat Un salt remarcabil, 
care-și are explicația in mun
ca serioasă și perseverentă fă
cută cu antrenorul său Mihal 
Constantinescu, care ne-a re
latat : „La Edinburgh, Andrei 
a fost declarat, de federația 
internațională, cel mai valoros 
performer al campionatelor".

Dumitru Negreanu (Farul 
Constanța — antrenor Ion Fi
lip) a totalizat cu un an ta 
urmă 225 kg. iar acum, cu cele 
242.5 kg situtadu-se ne nozitia 
a treia, în clasamentul mondial 
fi continental, din cei 15 con
curent!. Un salt de 17,5 kg. Iată 
stenograma Încercărilor sale : 
„Smuls" : 102,5 ț 107,5 ; 110 — 
ratat. „Aruncat" ; 135 — ratat, 
135 ț 140 — ratat. Total : 342,5 
kg. Dacă ar fi reușit toate în
cercările, Negreanu ar fi 
tn posesia unor medalii 
argint.

Victor Roșu (descoperit 
Reșița, de către antrenorul 
Moroi din 1983, legitimat

fost 
de

la 
Ion 

. — ------ —______ la
Olimpia București) a luat star
tul la categoria pană șl s-a 
situat tot pe poziția a treia

In lume fi pe continent. Fișa 
sa de concurs 
120 — ratat | 
.Aruncat" : 142,5 ; 147,5 -, 150 — 
ratat Si eL ea si Negreanu. 
dacă n-ar fi ratat două Încer
cări putea să obțină locuri su
perioare. Oricum, și progresele 
lui Roșu sini notabile. După 
ce In 1982 la categoria copii, 
a reușit 182 kg, din 1983 — de 
la 210 kg, a ajuns In 1985 — 
la 262,5 kg ! In doi ani o evo
luție de 52,5 kg 1

Clujeanul Alexandru Kereki, 
la categoria 100 kg, cu cele 
două medalii de bronz la „eu
ropene" se poate considera un 
sportiv de perspectivă la ,grea- 
ușoară".

„Ca In orice mare concurs 
— ne spunea Dragomir Cio- 
roslan, secretar adjunct .al 
F.R.H.C. — alături de succese 
pot exista si nereușite. Mă re
fer la Attila Czanka — un au
tentic talent la eat. cocoș, dar 
oare, nerespectînd Indicațiile 
antrenorului ta privința slăbi
rii, a avut crampe musculare 
și n-a intrat la „smuls". Apoi 
nici la „aruncat" n-a strălucit 
(135 kg). Acest eșec, chiar pen
tru un „puști" de 16 ani, tre
buie să-i dea de gindit pentru 
viitor".

Putem concluziona că „mo
mentul Edinburgh" a constituit 
un examen dificil dar promiță-

„Smuls" : 115 ;
120 — ratat

tor pentru generația seniorilor 
de mîine. Condițiile excelente 

metodica 
antre- 

suc- 
nu- 

in 
un 

altul 
~ . in

competiții) pot duce Pe tinerii 
noștri halterofili la afirmări 
spectaculoase Pe plan mondial.

de pregătire create. 
Judicioasă folosită de _ 
nori vor asigura In viitor 
cese si mai mari. De fapt, 
mai progresele exprimate 
zeci de kilograme de la 
concurs de anvergură la 
(Si cit mai puține ratări

Slmbătă și duminică, la Plo
iești, va avea loc o interesan
tă acțiune sportivă : finala pe 
țară a „Serilor Daciadei". Cu 
acest prilej vor evolua un nu
măr de 16 echipe — ansambluri 
(reprezentînd diferite județe 
din țară cit și municipiul Bucu
rești), calificate In fazele de 
zonă : Arad, Bihor, 
Năsăud, Brăila, Cluj, 
bovita, Dolj, Galati, 
Maramureș, Neamț, Prahova, 
Timiș, Tulcea, Vaslui și Bucu
rești. Ansamblurile vor pre
zenta exercițiile cu care s-au 
calificat și care pot fi : gim
nastică ritmică — cu sau fără 
obiecte, dansuri tematice, dan
suri românești, dansuri moder
ne ș.a.

Finala spectacol de la 
iești se va desfășura in 
sporturilor Victoria după 
mătorul program : slmbătă 6 
iulie, orele 18—20, festivitatea
de deschidere și spectacol In 
cadrul „Serilor Daciadei" ; du
minică 7 iulie, orele 9—11, 
spectacol „Serile Daciadei".

Tot la Ploiești, timp de două 
zile (6—1 iulie), se vor disputa 
Întrecerile din cadrul „Cupei 
constructorilor de mașini" la 
volei și handbal.

Bistrița- 
Dim- 
Gorj,

Plo- 
Sala 
ur-

DUMINICA - DERBYUL!
Duminică dimineața, pe hipo

dromul din Ploiești, se va des
fășura Derbyul, cursa cea mai 
Importantă a anului, in care se 
vor Întrece cel mal buni cal de 
trap dq 4 ani pentru titlul de 
campion al generației. Desigur, 
fiecare antrenor dorește să-șl în
scrie numele pe lista celor care 
au reușit să-șl adjudece această 
prestigioasă cursă. Plnă acum, 
antrenorul eu cele mal multe 
victorii in Derby este M. Ștefă- 
nescu, care in acest an se pre
zintă la start cu Jlga Misiunea 
acesteia este foarte dificilă, dar 
antrenorul crede în șansa ei. 
Bon, campionul de ptnă acum a! 
generației, deși a cfștigat „Pre
miul de încercare-, n.u a impre
sionat mal ales că pe turnante 
greșește foarte ușor, ceea ce ti 
poate fi fatal, deoarece are ad
versari puternici in Roșcovan, 
care este insă dificil la start.

Hematic care la antrenamente a 
dat satisfacție, șl Melinte. Deci 
in acest an se anticipează un 
derby deschis. Noi credem In 
victoria lui Bon, dacă G. Tănase 
H va stăpîni mal bine pe tur
nante.

Tot in această reuniune vom 
mal putea urmări o cursă in 
care se vor Întrece Trifoi, Sar
donic, Catren, Manuc, Crater, in 
tentativa de stabilire a unul nou 
record de valoare. Cailor tineri 
H s-a rezervat .Premiul Herghe
liei Rușetu”, in care vom fi de
sigur martorii unor noi recorduri, 
deoarece printre protagoniști se 
vor afla trăpași de perspectivă, 
cum sînt Rarău, S tinea, Dinga, 
Turba, Samlr, Vandala șl alții.

Din reuniunea care a avut loc 
miercuri am remarcat victoria Iul 
Hipollt, in' principala' cursă a 
zilei, ttnărul C. Chlș strecurin- 
du-1 ou multă abilitate la coardă

ÎN JUDEȚELE ȚĂRII
(Urmare din pag. 1)

Galați, s-a bucurat de un bine
meritat succes.

Opt mii de elevi din scoli 
generale si Ucee. In frumoase 
costume policrome, au prezen
tat cu trupurile lor, pe gazo
nul stadionului, tablouri care 
au redat sugestiv deopotrivă 
activitatea economică, social

culturală st sportivă din Ju
deț. între acestea. „Partidul — 
Ceausescu — România", „Tara 
ca un clntec tinăr", „August 
biruitor". „Oțeltrt e rațiunea 
Galațiului".

A fost o impresionantă re
vărsare de tinerețe si entu
ziasm. o manifestare semnifi
cativă a bucuriei si gratitu
dinii pentru condițiile minu
nate de muncă si viată asigu
rate tineretului. (T. SIRIOPOL 
— coresp.)

A APĂRUT NUMĂRUL 6/85 AL REVISTEI
EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT"

DUMINICA
7 IULIE 1985

C.S.Ș. — lNVINGĂTC
cea dinții ctștlgind cu 3—1 (11,
—12. (, *). Partida a fost echili
brată doar in primele două se* 
turi cind formația Doinei Ivă- 
nescu a primit o replică ceva 
mal consistentă din partea ad
versarei. S-a văzut insă clar că 
dlnamovlstele — ivind in teren 
patru Jucătoare din lotul repu
blican : Irina Velicu, Ottilia Szent- 
kovics, Georgcta Lungu-Ene, Da
niela Coșoveanu, deci benefi
ciind de o pregătire mal susți
nută după finalul de campionat 
— dispuneau de mal multă ener
gie. SI totuși in primele două 
seturi Învinsele au dus de la 
egal la egal lupta cu campioa
nele, crelnd cîteva faze specta
culoase. datorate cunoscutelor lor 
valențe - in apărare. Doar une
ori Daniela Iacob șl parțial Vio
rica Nlculescu și Nicoleta Stan- 
clu au fost mal aproape de ni
velul obișnuit. La Dinamo, care 
a mal folosit pe Victoria Ban- 
ciu. Corlna Moraru și Marllena 
Marin, un debut care reprezin
tă o reală promisiune — tinăra 
jucătoare craioveană Maria Chi
tic. Fără probleme arbitrajul cu
plului constăntean S. Popescu — 
C. Mușat.

DEBUTUL RUGB1
(Urmare din pag. 1)

din prima fază a campionatu
lui sînt.
tie de 
partidei 
aceasta 
bruarie.
tugalia și 1 
priu. cu Spania. Dacă succesul 
va

cum spuneam, in func- 
numele 

de 
va 
în

cîstigătoarei 
baraj. In cazul că 
fi Spania : 22 fe- 
deplasare. cu Por- 
mai. De teren pro-

fi de partea „XV“-lui Tu-

TURNEUL ECHIPEI
DE RUGBY

IN ȚARA
T. J. PRAGA

NOASTRA
Slmbătă iși va începe turneul 

în țara noastră echipa de rugby 
T.J. Praga, fruntașă a campio
natului de juniori al R.S. Ce
hoslovace. Iată programul com
plet al acestui turneu : 6.VII. 
cu C.S.S. Locomotiva Cluj-Na- 
poca ; 8.VII. cu C.S.S. Locomo
tiva București, 10.VII. cu Auto 
Galați (divizia B) și 12.VII. cu 
C.S.S. nr, 2 Constanța, cam
pioana țării noastre la juniori, 
ediția 1985.

pe ultima sută de metri. Odolin, 
lansat din start de V. Popa, nu 
a dat nici o speranță adversari
lor, Deda, susținută de V. Pă- 
trașcu. a reușit să smulgă un 
„cap" Frazei, realizînd un nou și 
valoros record (il:32,9/km). Heme- 
iușa, condusă fără greșeală de 
N. Simian, a câștigat intr-un nou 
record, Comana a reușit prima el 
victorie 
care G. Popescu 
nerglc in finalul 
vins pe Trandaf, 
nată de această 
(Iptaă cind o va „
1. T. Nlcolae pe această valoroasă 
iapă T), a învins fără probleme, 
cu peste 60 m, adversarii.

REZULTATE TEHNICE : 
I : L Hemelușa (Slmlom)
2. Severin. Cota : cîșt. 3. 
a n-a : Deda fPătrașcu) 
2. Fraza. Cota : cfșt. 1,20, 
Cursa a 
1:32,1. î. 
cîșt. 4, 
Cursa a 
1:26,1, 2. 
dșt. 3,

din carieră, Rod, pe 
l-a susținut e- 
oursel, l-a în- 
lar Altlna, mi- 
dată la cdștlg 

mal „manevra-

w tragere

POSIBILITĂȚI DE NOI Șl 
FRUMOASE SATISFACȚII

Cu suma de numai 10 lei, 
oricine poate obține :

participați eu cit mal 
oxttM bilete I

• AUTOTURISME „DACIA 
1300".
• MARI CIȘTIGURI IN 

BANI.

TRAGERE LOTO 2

JUCAȚI DIN TIMP NUME
RELE DV. PREFERATE I

Mîine, sîmbătă, este UL
TIMA ZI DE PARTICIPARE

In cuprins: • EDITORIAL: 
„Prin glasul de Înaltă auto
ritate internațională al tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
România socialistă îșl afirmă 
din nou, cu toată vigoarea, 
voința sa de pace- * CON
SULTAȚII : „Probleme de
pslhologie-pedagogle. Lecția a 
Vl-a : Personalitatea- (autor : 
Mihal Epuran) • TEORIE- 
STUDII-CERCETARI : „Cri
terii de apreciere a conținu
tului șl organizării antrena
mentului sportiv ; Concepte 
moderne, Indicatori cantitativi 
șl calitativi, planificare. Căile și 
mijloacele prin care C.J.E.F.S. 
trebuie să acționeze pentru 
creșterea eficienței șl perfec
ționării antrenamentului la 
nivelul unităților sportive- 
(autor : Alexe Nlcu) ; „Unele 
observații privind numărul 
partlcipanțHor, virsta, Înălți
mea șl greutatea acestora in 
probele de atletism la J.O. 
19S4- (autori : Elena Plocon 
șl Dumitru Alexandrescu) ; 
. Dezvoltarea detentei la vo
leibalistele junioare- (autoare: 
Mariana Ionescu) ; „Factorii

Concepte

psihologld care condiționează 
exercitarea optimă a atribu
țiilor arbitrului de fotbal" 
(autor : Victor Stănculescu) 
• EDUCAȚIA FIZICA ȘI 
SPORTUL IN INVAȚAMINT : 
„Modalități de organizare a 
procesului de educație fizică 
In vederea asigurării unei 
dezvoltări fizice armonioase 
in meseria de energetlclan" 
(autor : loan Badea) • TEH
NICA - METODICA-ANTRENA- 
MENT : „Unele probleme ale 
pregătirii speciale de concurs 
și ale formei sportive în gim
nastică" (autor : Nlcolae Vle- 
ru) J „Aparate și dispozitive 
noi tn pregătirea Înotătorilor 
CD" (autor : Mircea Olaru) ; 
„Indicații metodice pentru a- 
daptarea la o nouă concepție 
de arbitraj in rugby" (autor : 
Dumitru Manoileanu). Acest 
numir se găsește de vlnzare 
la toate chioșcurile de difu
zare a presei din Capitală șl 
provincie, dar eea mal sigură 
modalitate de procurare a re
vistei „EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT- rtmine ABONAMEN
TUL !

Cursa 
1:46,o. 
Cursa 
1:32,0, 
ev. 6. 

(Popa)
Cota :

m-a : L Odolin 
Hades, 3. Herald.

■ triplă 154.
1. Hipollt (Chlș)
ord.ev. 9, 

rv-a :
Felcer, 3. Negrul. Cota : 
ev. 202, ord. triplă 906, 

triplu H—TH—IV 209. Cursa a
V- a : 1. Comana (Moise) 1:41,3, 
3. Briza, 3. Rondes. Cota : cîșt. 
3. ev. 95, ord. triplă 78. Cursa a
VI- a : 1. Altlna (I. T. Nlcolae)
1:34,2. 2. Soarta. 3. Recrut. Cota : 
cîșt. 1,40, ev. 9, ord. triplă în
chisă. Cursa a VH-a : 1. Rod 
(Popescu) 1:38,2, 2. Trandaf.
Cota :, dșt. 1» ev. 4, ord. 8.

A. MOSCU

■3

ADMINISTRAȚIA DES
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri 5 iulie, va avea loc 
in București, in sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, cu Începere 
de la ora 16,30. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate la ora 19 pe 
programul II, la ora 23 pe pro
gramul I, precum și slmbătă di
mineața, la ora 8,55, tot pe pro
gramul I. După tragere, va urma 
un film artistic. Intrarea liberă.
• INCA DOUA ZILE la dispo

ziția partidpanțUor pentru pro
curarea biletelor la tragerea 
LOTO 2 de duminică 7 Iulie. Po
sibilități de mari șl frumoase sa
tisfacții pentru acela care îndră
gesc acest sistem de joc. Cu suma 
de numai 10 lei oricine poate 
obține autoturisme „DACIA 1300- 
precum și mari riști guri in bani.
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a și buna 
adversara, 

.' (aflate în 
>. Germa- 
remareîn- 

ontrlbulnd 
Formația 
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ret va fi 
decadă a 
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ea loc la 
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loniel. Ce
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FACE
cam-ului

! de dirt- 
■iat echipele 

pregătirile 
cliștii de la 
s-au detașat 

incotensta- 
pozitiv pen- 
dacă o serie 
Ții formații- 
printre care 
i ai lotului 

1 s-ar ti an- 
joc pericu- 

piloți conți - 
acțiuni ha- 
cu regreta- 

Să concreti-

lă 
și 1 

în- 
ril. 
mi- 
j. pe pista 
inicipal din 
it să se o- 
ori cursele 

căzături sau 
>cate adesea, 
o prea exa- 
de afirmare, 
l, dintr-o vi
de a suplini 

•egătire, cu 
nise, pericu- 
. să-i tatimi- 
iri. „Eu sînt 
11 adversarii 
it și în afara 

alergătorul 
nel Pavel, ne- 
1... culce mo- 

a evita o 
de la o vre- 

a fi prieteni, 
cazurile de 
din păcate 

e multe ori 
, care au da- 
•)ze pe cei
A siguranța
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După căderea

cortinei

GRUPUL „CELOR 5“, DIN CARE S-AU ALES... DIVIZIONARELE „B“I

pe .treptele" cla- 
am aiuns cu re- 
noastră în -zona

...Coborînd 
samen tulul, 
trospectiva 
fierbinte", unde găsim si cele
trei echipe care iau drumul e- 
șalonului secund. Dar nu ne-am 
oprit doar la ele si nu Intîm- 
plător am ales acest grup de... 
cinci. De ce ? Simplu : pentru 
că azi puteau fi retrogradate 
sau Chimia, sau S.C. Bacău, 
după cum Jiul putea rămîne 
pentru a 20-a oară consecutiv 
o divizionară „A". Dar ne a- 
mintim ce a fost în ultima 
etapă, ce clipe grele trăiau pe- 
trosenenii. după ..dialogul" cu 
Rîmnicu Vîlcea. si prin ce 
transpirații treceau băcăuanii în 
vestiarele stadionului Steaua !

Pînă la urmă, clasamentul 
final arată JOS astfel :

chipe care ocupau pozițiile de 
„ios" după terminarea turului 
aveau să dea lupta pentru e- 
vi tarea 
Chimia.

retrogradării.

in cele din 
avea eă se

inclusiv

Pe teme actuale

GOLUL, UN ȚEL NU NUMAI
AL VIRFURILOR DE ATAC

vor
cu 

Tu-

14, Chimia 34 11 7 16 26-50 29
| 15. S.C. Bacău 34 11 6 17 36-41 28
1 16-Jiul 34 11 6 17 36-58 28

17. F.C. B. M. 34 11 4 19 30-46 26
1 18. „Poli" Iași 34 8 8 18 36-56 24
1

înainte de a ltrece în revistă
| aceste cinei echipe. să vă a-

I
I
I
I

mințim situația. în aceeași 
zonă a clasamentului, la sfîr- 
situl turului :
Mare 13 
15—22). 15.
(20—33). 16.
17. F.C. Olt 
S.C. Bacău 
sfirșitul turului. Chimia era pe 
locul 9. eu 16 puncte, cu 5 mai 
multe decît Bacăul, cu 3 mai 
multe decît Jiul. Cu excepția 
lui F.C. Olt. care a ieșit din 
această zonă, aceleași natru e-

14. 
puncte 
Polit. 
Jiul 13 
12 p (16—28) 18.

11 n 06—24). La

F.C. Baia
(golaverai

Ia$i 13 p 
p (13—27)

...Dar.
CHIMIA
prin rezultatele cele mai neaș
teptate : victoria de la Baia 
Mare și egalul de la Petroșani, 
trei puncte mari de pe tere
nurile adversarelor directe ! Au 
fost. în principal, rodul unei 
mobilizări exemplare. în care 
catalizatorul acestor energii 
s-a numit Basno. aflat, se pare, 
intr-unui din cele mai bune 
sezoane ale sale. Si Basno nu 
i-a avut lingă el ne un Cara- 
bageac. de la care s-a așteptat 
atîta. si. nici pe Gîngu. ieșit 
ne _usa din spate" din echipă 
ci doi harnici „anonimi". La- 
zăr si Iovan, întărind prin a- 
ceasta părerea că Chimia a fost 
una din cele mai sterse echipe 
din campionat în privința 
liștilor", de 
De altfel, cu 
doar propria 
marcă goluri 
Chimia „tunarului" 
— și. în ultimele 
fundașului Catargiu 
cel mai ineficace 
vizia „A" !

urmă, 
salveze

„so- 
care duce lipsă, 
hărnicia se apără 
poartă.
Si nu

dar nu se 
lntîmplător 
Oblemenco 
etape, a... 
— a avut 

atac din DI

BACĂU este 
să se... frigă 

Ellsei.

EXCES DE ZEL

(°)MrastoO (°)@ 0

lor de seniori, în 
întoarcă acasă cu 
de laureați, se aleg cu dife
rite traumatisme. Astfel, 
trei dintre sportivii care au 
animat întrecerile de dumi
nică au avut nevoie de în
grijiri medicale, ta plus ei 
absentînd de la startul man
șelor următoare. Toți trei, 
autentice talente : Mircea
Agrișan, Dan Gașpar (am
bii de la Metalul București) 
și Sorin Ghibu (IPA Sibiu), 
care dacă ar fi gindit mai 
mult și și-ar fi pus price
perea și îndemînarea la 
contribuție ar fi adus punc
te prețioase echipelor lor și 

n-ar mai fi tre
buit să suporte 
durerile provocate 
de căzături. Si- 
bianul Sorin Ghibu 
ani are la activ

unii dintre 
«riți ai curse-

loc să se 
medaliile

(la 21 de
cam multe accidentări din 
vina lui), Gheorghe Sofran 
(CS Brăila), stelistul Stclian 
Postolachc 
demonstrat 
ge manșe 
risca prea 
cialiști ai _ 
exces de zel, întreprind une
ori manevre primejdioase, 
expunîndu-se pericolelor și. 
mai ales, periclitînd securi
tatea partenerilor (Marius 
Șoaită, Eugen Botezatu, Dan 
Bogdan etc. au fost victime
le unor acțiuni necugetate 
ale colegilor de întrecere).

Am mai scris despre gra
vele urmări ale „curajului" 
unor alergători zeloși. Am 
primit chiar asigurări de la 
antrenorii lor că lucrurile nu 
se vor mai repeta. Am cre
zut în promisiuni, dar ne-am 
înșelat. Federația de resort 
are acum cuvîntul. Ea tre
buie să facă ordine cit mai 
grabnic 1

(duminică, ne-a 
că știe să cîști- 

decisive fără a 
mult) și alți spe- 
genului, făcînd

Traian IOANIȚESCU

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ulie. este ulu
ire.
agențiile Loto- 
1 și de la vîn- 
putețl procura 

obișnuite și 
VACANȚEI — 

limitată ' 
atribuie auto- 

300“ și nume- 
banl, acordate 
ndul special al 

pierdeți pri- 
umăra printre 

acestui popu- 
!
E TRAGERII 
INIE. Cat. 1 : 

50 000 lei și 4 
OO lei ; cat. 2 : 
17 430 lei șl 14

la

3 :
60

4 :
5 :
6 :

270 variante a 355 lei ; cat. X :

variante 25% a 4 358 lei ; cat. 
17 variante 100% a 2 006 lei șl 
variante 25% a 749 lei ; cat. 
38,75 variante a 2 474 lei ; cat. 
173 variante a 554 lei ; cat.
a i w vai van Lg a oau lei , ___ ,
1 777 variante a 100 lei.

Report la categoria 1: 9 776 lei.
Cîștigurile de la categoria 1 

(100%) a câte 50 000 lei flecare 
au fost obținute de participanții: 
Traian Trifa din Deva și respec
tiv Maria Ionescu din București.

<5^71

considerat, uneori, dinainte cîs- 
tigate. S-a împotmolit în par
tida cu Chimia (și nu numai 
atunci), acuzînd si o precară 
pregătire fizică, care i-a cau
zat multe eșecuri dună pauză, 
si atunci. în situații grele un 
jucător util ca Băiută a de
venit irascibil, un luptător ca 
Varga lua mereu cartonase, ele
ganta 
avea 
dele" 
linie
număr de goluri primite din 
Divizia „A" (!). handicap greu 
de recuperat de un Lasconi, 
B. Popescu. Dosan. Găman 
de ceilalți de la miiloc sau 
fată, chiar oe terenul din 
trosani.

lui M. Popa nu mal 
efectul scontat ..bulevar- 
dintre el si colegii de 

ducînd la cel mai mare

sau 
din 
Pe-

SPORT CLUB 
echipa care era 
cel mai rău. Andries, 
C. Solomon, Șoiman, Visereanu, 

teribili" al Bacăului, 
eu A vădanei, Penoff. 
Adolf mal mult s-au 
tur (si eu punctele) 
Jucat il era să se 

■B“. „pe mina lor". 
Iar cînd au văzut eă le-a ajuns 
„eutitul la os", și-au adus a- 
mlnte că au— altă valoare si 
de la acel 3—0 cu Dinamo au 
refăcut ceea ce se mai putea 
reface, astepttad — eu inima 
la gură — si... deznodămîntul 
altor partide. Anul trecut pe 
locul 6. cu același lot. S.C. 
Bacău a reușit acum DOAR 
DOUA EGALURI ÎN DEPLA
SARE SI A CEDAT PUNCTE 
ACASĂ, mulțumindu-se să 
aibă doar cel mal bun gola
veraj dintre amenințate, cri
teriu care a salvat-o de retro
gradare. Poate fi o lecție pen
tru jucătorii care au crezut doar 
In talent, ignorlnd disciplina 
de joc si chiar de club.

Am 
Sportul 
marcat 
see" 
Dar 
care 
tele

,copiii 
Împreună 
Mangeac, 
Jucat ta 
decît aa 
ducă ta

eu 
re- 

tra-

văzut-o pe JIUL 
studențesc, l-am 

cîteva frumoase 
cregleam in urcușul ei. 
fost meciuri puține în

si
au 
s-a mobilizat, iar pe al- 

le-a tratat formal sau le-a

Remus VI a d (,,0“) „AM
— Deci, Remus Vlad, ai pre

luat pe „U" acum doi ani.„
— Am preluat un lot tinăr. 

cu citeva excepții — Ciocan, 
Poratchi. Bucur. Bagiu —. un 
lot oarecum descumpănit de 
retrogradare si de Încercarea 
nereușită a promovării ta pri
mul an. dnd a intrat F.C. 
Baia Mare.-

— Care au fost prioritățile 7
— Instruirea. Am Început 

prin a transfera ideile de la 
Corvinul. Am pus accentul pe 
intensitate. Mi-am dat seama, 
insă, eă nu pot recurge decît 
la maximum 60 Ia 
lucrul de intensitate 
la Hunedoara. Abia 
an am început să ne 
de norma cu care ne obișnui
sem la vechea echipă. In al 
doilea rind. am făcut selec
ția... atitudinii fată de antre
nament si joc. Fondul edu
cativ al echipei era bun. Am 
pornit spre foarte bun, eă așa 
e cind ești tînăr.

— Cum s-au materializat 
toate acestea în joc 7

sută din 
efectuat 

după un 
apropiem

START IN PREGĂTIRILE
mai anunțat, 
campionatu- 

este progra- 
Ia 4 august.

După cum am 
. viitoarea ediție a 
lui Diviziei „A" 
mată să Înceapă
Un start competitional mai ra
pid decît fusese anuntat ini
tial. date fiind obligațiile de 
calendar international ale e- 
chlpelor noastre reprezentative, 
precum si acelea ale formații
lor de club participante în

F.C. BAIA MARE, echipa 
lor mai multe semne de 
trebare ! In poartă — Mia 
linia de apărare — 
Weisenbacher ; la 1 
jucător după care 
multe echipe — Bălan, iar ta 
fată — Nemțeanu. Mari pro
misiuni si. totuși. pînă la 
urmă, decepții. • Baia Mare a 
regretat si mai mult plecarea 
lui Tulba, pentru că 10—12 go
luri înscrise de acesta — ca 
anul trecut — ar fi Însemnat 
mult... Dar nici echipa n-a fă
cut mai mult fără el. Nem- 
țeanu a jucat si mai mult n-a 
jucat. Lais. talentul de care se 
vorbea, a rămas ta anonimat. 
Bălan a deziluzionat. Si atunci, 
ctad pierzi acasă cu Chimia si 
Politehnica Iași, chiar dacă 
dstigl la Hunedoara, nu mai 
poți să spui 
sansă

ce- 
în- 
în 

Pinter si 
mijloc un 

■ iinduiau

f

sfîrșit. 
Frumos 
meci 
cupei, 

de

că ai avut ne-

POLITEHNICA 
final de sezon, 

de orgoliu, semi- 
ou Universitatea 

la Ploiești, ctad 
jucat ea o echipă

In 
IAȘI, 
cu un 
finala
Craiova. 
Politehnica a 
de prima parte a clasamentu
lui. Atunci i-am văzut pe Do- 
hot. Munteanu. PaveBuc, Bur- 
dujan. Gheorghiu, Ciocirlan si 
chiar Blro si 
puțin eficace, 
lele lor bune, 
pionatul are
abia în finalul returului, de la 
meciul cu Bacăul, ieșenii si-au 
adus aminte de barem, au fă
cut ordine în propria 
început să joace si 
eropit" 11 puncte, cu 
dăugîndu-le la cele
toamnă, au ajuns la 
stabilită, dar... si în 
„B“ si acum regretele 
mai mari. Tîrziu.

Damaschin. mal 
insă, ca ta zi- 
Ce folos ? Cam- 
34 de etape si

curte, au 
au „în- 
care. a-
13 din 

norma 
Divizia 
sînt si

Constantin ALEXE

Cit de departe sînt anii în 
care golul, acest deliciu a) 
tribunelor, era, în genere, 
opera unuia dintre compo- 
nenții echipei, mai precis 0 
centrului înaintaș, jucătorul 
cel mai bine „înfipt" în fața 
porții adverse. „Golul este 
meseria mea", voia parcă 
să spună purtătorul tricoului 
cu numărul 9, făcîndu-i pe 
coechipieri, extreme sau in
teri, să se Împace, adesea, 
cu soarta de „servanti" fi
deli ai „tunarului".

A urmat fireasca replică a 
ariergărzilor (care, așezînd 
un stoper-jandarm la omul 
de gol, a redus simțitor din 
porția pantagruelică a aces
tuia) și tot așa, mai depar
te, istoria jocului de fotbal 
— din nevoia restabilirii e- 
chilibrului — a purtat am
prenta unei permanente și 
instructive dispute ATAC — 
APĂRARE.

S-a ajuns, astăzi, datorită 
dinamicii crescute a posturi
lor (în ton cu acumulările 
la toți factorii), ca golul să 
se afle la îndemîna și a al
tor componenti ai echipei. în 
afara „nouarului".

„Golul a devenit șl o me
serie a noastră", spun. acum, 
jucători din absolut toate 
compartimentele, si iată-1, 
de pildă, pe Michel Platini, 
un fotbalist mai mult de li
nia a Il-a, terminînd, pen
tru a doua oară consecutiv 
intr-un campionat extrem 
de disputat și, în consecință, 
de pretențios. în mult in
vidiata postură de (aplau
dat) golgeter. Un om de gol 
(o virtute care nu l-a scutit 
de obișnuitele servituti) 
înaintea lui Paolo Rossi, 
așa, cum, de altfel, și 
Briegel, un fundaș devenit 
mijlocaș, l-a devansat — la 
Verona — pe coechipierul 
său, strălucitul vlrf de atac 
Elkjaer Larsen.

O mișcare mai amplă in 
teren, conjugată cu unele 
reușite în planul tehnico- 
tactic, s-a înregistrat și în 
fotbalul nostru. Avem, iată, 
și noi, între autorii de go
luri, jucători din afara liniei 
întîi, precum Hagi (locul 1 
în clasamentul golgeterilor). 
Dragnea. Petcu — Corvinul. 
Mateuț, Suciu, Agîu, Coraș, 
Stoica, Rada, ca să-i numim 
doar pe cei mai bine plasați 
în ultima ierarhie.

Dar într-un campionat de 
34 de etape, cum este al 
nostru, producția in goluri a 
divizionarelor „A" ar trebui 
să atingă cote superioare, 
sau măcar ceva mai apro
piate de un standard inter-

național, fixat, in genere, la 
o medie de 3,5 goluri — pe 
campionat. Or. realitatea ne 
dovedește că. exceptîndu-le 
pe Steaua și Sportul Studen
țesc (ambele cu o medie de 
2,08 goluri), toate celelalte 
16 formații se află sub nor
ma (de două goluri pe 
meci), sâ-i zicem, admisă 
pentru Divizia „A". Asta, 
apreciind grtso-modo. intru- 
cit. în campionat, o serie de 
echipe (Chimia Rm. Vîlcea. 
F.C. Baia Mare, F.C.M. 
șov, A.S.A. Tg. Mureș) 
realizat nici media de 
gol, în timp ce altele. 
Politehnica Iași. Jiul, 
Bacău, Rapid. Politehnica 
Timișoara și F.C. Olt abia 
de au putut să o atingă sau 
să o depășească cu foarte 
puțin.

Ce-i de făcut pentru a se 
îmbunătăți eficacitatea ?. 
problema... problemelor în 
jocul de fotbal, s-au între
bat tehnicienii, o dată în 
plus, cu prilejul recentei 
plenare a F.R.F. In inter
vențiile lor, antrenorii au 
pus iarăși accentul pe ne
cesitatea ameliorării vitezei 
de joc (Ion Motroc), pe spo
rirea cantitativă și calitativă 
a procentului afectai trasu
lui la poartă, ca si exersării 
diferitelor scheme de atac, 
cu participarea unor jucă
tori aparținînd tuturor linii
lor (Șt. Covaci). Se sugera 
astfel — pentru a cita oară? 
— că eficacitatea este o pro
blemă rezolvabilă doar prin- 
tr-o judicioasă repartizare 
a sarcinilor și a efortului pe 
ansamblu] echipei, ta care 
liderii ei să-și aibă rolul 
lor bine definit.

Altfel spus, cu cit va fi 
mai mare aportul ta ofensi
vă al fundașilor și al mijlo
cașilor — dispersing atenția 
și forțele ta defensiva ad
versă, cu atît va fi mai u- 
șoară și misiunea coechipie
rilor — vîrfuri de meserie. 
Care virfuri, la rîndui lor. 
printr-o inteligentă mișcare 
de diversiune, pot crea cu
loare libere pentru coechi
pierii urcați ta atac.

Intr-atît de complex și de 
pretențios a devenit fotbalul, 
in momentul de față, incit 
la Euro ’84, un distins gol
geter al bătrînului continent. 
Fernando Gomes, de la F.C. 
Porto, . a stat în umbra 
coechipierilor lui, Jordao și 
Chalana, „ghetele sale 
aur", două la număr, 
trîndu-și strălucirea, 
multiple carate, doar în vi
trina trofeelor...

Bra- 
n-au 

un 
ca 

s.c.

de 
păs- 

în

Gheorghe NICOLAESCU

ȘTERS DIN PLAN EVITAREA RETROGRADĂRII*
început

fizic în
De asemenea, bagajul 

bazat pe construcție, pe

să rodească 
creștere al e-

— A 
fondul 
chinei, 
tactic,
menținerea dirijată a posesiei 
mingii, pe imprimarea unor 
acțiuni tactice stabile.

— Cititorii ar dori citevâ 
xemple concrete.

e-

cred că e nevoie 
desene.
mi se

să 
Si 
că

Im portant 
pare faptul 
marcat mereu 1 
goluri înscrise.

Ciocan — 4,

— Nu 
facem 
sugestiv 
linia de fund a
Dobrotă are 7 
Mureșan — 6, 
Popicu — 2. Sigur că au con
tat mult învăluirile, realizate 
cu fundașii laterali Dobrotă si 
Iosif Mureșan. amîndoi foști 
Înaintași. Aș mai putea spune 
cîteva cuvinte despre pătrun
derile frontale. Înlesnite de 
jocul în mișcare al vîrfurilor, 

permis, de pildă. 
Bucur să înscrie

ceea ce i-a 
mijlocașului 
11 goluri.

— E destul de limpede. Care 
ar fi diferența între noua pro
movată „U" șî echipele din

PENTRU NOUL SEZON
prestigioasele Cupe europene.

Astfel stînd lucrurile, si pe
rioada de pregătire a celei de 
a 68-a ediții a campionatului 
național a fost devansată cu 
circa o săptămînă. Pentru ma
rea majoritate a divizionarelor 
„A“. ea va începe luni. 8 iu
lie. eu efectuarea unui riguros 
control medical.

mijlocul clasamentului Divi
ziei „A"?

— Am să răspund indirect. 
In planul nostru de muncă nu 
figurează, ca de obicei la noile 
promovate, „evitarea retrogra
dării". Sperăm să pornim cu o 
altă stare de spirit, care să 
se reflecte si în joc. Dacă imi 
permiteți, visăm si noi să 
luptăm pentru obținerea locu
lui cinci !n clasament, pe care 
l-a cucerit atît de frumos Glo
ria.

— Care 
Drim-plan 
movare ?

— Mi-e 
mente. Cel mult 
Ciocan — pentru 
Mujnai — pentru travaliul de 
calitate. Cîmpeanu si Bucur — 
pentru inteligenta ta joc. L. 
Moldovan — pentru angaja
mentul fizic. Fîșic — pentru 
percuție. Ariciu — pentru si
guranța în meciurile decisive. 
Iasko — pentru 
care, dacă va 
muncă, ar putea 
mare portar...

— Ai fost recent 
neză...

— Împreună cu 
tori de la „U“ : 
picu. Fîșic. Iasko. 
fost o experiență frumoasă. în- 
tr-o tară 
pași mari 
tional.

— Cum 
jenii ?

— S-au 
putea spune că toti cei cinci 
au fost în primii șapte ai lo
tului...

au fost Jucătorii de 
in lupta pentru oro-

greu să fac clasa- 
Cel nuanțări, 

constantă.

talentul său. 
fi dublat de 
să ne dea un

în R.P. Chi-

cinci iucă- 
Mujnai. Po- 
Meszaros. A

care o să vină cu 
în fotbalul interna-

s-au comportat clu-

dăruit jocurilor. As

— Care ar fi fortificările po
sibile in lotul noii promovate 7

— As fi fericit să nu Dierd 
nici un jucător. în rest, față 
de cei 19 jucători din lotul ac
tual. am avea nevoie de încă 
natru. pentru completarea lo
tului de „A", care e de 23.

— Am înțeles. în linii mari, 
planurile și speranțele pentru 
campionatul care începe cu- 
rînd. Care a fost performanța 
cea mai bună a Iui „U". in 
campionat. în ultimii douăzeci 
de ani ?

— Locul trei. în 1972 care 
coincide cu vara în care am 
reușit si noi. F.C. Argeș să 
îmbrăcăm tricourile de campi
oni. împreună cu Dobrin. Ol- 
teanu. Pigulea si toti ceilalți.

— Nu vă spune nimic acest 
loc trei ?

— Sîntem realiști. Dar „U“ 
are de partea ei tinerețea si 
marea tradiție a „șepcilor 
roșii", de care s-a îndrăgostit 
și. încă, tînărul lor antrenor.

loan CHIRILA



PE AGENDA DE LUCRU
A FEDERAȚIILOR INTERNAȚIONALE

ȘAHIȘTI ROMÂNI ÎN TURNEE
• INTERZONALUL FEMININ 

DE LA HAVANA. Federația po
loneză de șah a comunicat or
ganizatorilor turneului interzonal 
de la Havana că, din motive de 
sănătate, Malgorzata wecse nu 
poate participa la concurs. Ea a 
fost înlocuită cu prima rezervă, 
reprezentanta S.U.A. Ivona Jer- 
zierska, sosită miercuri în capi
tala Cubei. Partidele el au fost 
aminate, inclusiv cea din runda 
a 3-a, în care urma s-o întîl- 
neascâ pe Dana Nuțu. In cele
lalte întllniri ale reuniunii de 
miercuri au fost înregistrate re
zultatele : Pia Cramling (Suedia) 
— Nona Ioseliani (U.R.S.S.) 
*/2—«/,. An Yang Fen (R. P. Chi
neză) — Stepanka Vokralova 
(R.F.G.) 1—0, Susane Walker (An
glia) — Diana Saweraide (S.U.A.) 
1—6, Nana Aleksandria — Gul- 
nar Sajatova (ambele U.RJ5.S.) 
‘A—’/«, Zirka Frometa (Cuba) — 
Zsuzsa Ver&d (Ungaria) ’/.—l!i,

Asela de Armas (Cuba) — 
Nava Shterenberg (Canada) într.

tn clasament, după 3 runde, 
conduce Pia Cramling cu 2% p, 
urmată de Dana Nuțu 2 p (1). 
Nana Ioseliani șl An Yang Fen
2 p, Susane Walker și Nana 
Aleksandria 1*/, (1), Zsuzsa VerScl 
șl zirka Frometa 1 p (1) etc. 
Conform regulamentului, primele
3 clasate se califică pentru me
ciurile candidatelor.
• MIHAI ȘUBA — LIDER ÎN 

CONTINUARE. Cu o rundă Îna
inte de încheierea turneului in
ternațional de la Bela Crifcva, 
marele maestru român Mihai Șu- 
bă se menține lider cu 11 puncte, 
urmat ta clasament de iugoslavul 
Vladimir Ralcevici, 10 puncte, Sl- 
mlct, 
koilcl, 
runda 
Lalid, 
învins

Alte

T osiei, Knezevici, V. Ni- 
cdte 9,5 puincte etc. In 

a lil-a Șubă & remizat cu 
iar în runda a 12-a l-a 
pe Sokolov.
rezultate ; Tosid — Stanici

LAURENȚIU BUCUR ClȘTIGĂTOR
AL CIRCUITULUI „CARRERA"

S-a încheiat circuitul de tenis 
„Carcera”, competiție organizată 
în cinci stațiuni de pe litoralul 
bulgar al Mării Negre, tn ultimul 
act al acestei Întreceri Ga care 
au fost . prezenți semifinallștil și 
dștlgătorii din anterioarele patru 
turnee), cel din stațiunea Drujba, 
campionul român Laurențiu 
Bucur a cîștlgat finala cu sue
dezul Vallgren cu 7—6, 6—3. In 
semifinală : Bucur — Horvat 
(Iugoslavia) 3—6. 6—3, 7—6. tn
urma acestei victorii Bucur a 
fost declarat câștigătorul circui
tului „Carrera”, fiind notat cu 
30 de puncte A.T.P.

NAVRATILOVA - EVERT-LLOYD

Martina NaWIMBLEDON, 4. ____ _____
vratilova a dispus de Pam Shri
ver (partenera ei 2_ _
7—6. 6—8. Joi, în semifinale, ea 
a întrecut-o pe Zina Garrison cu 
6—4, 7—6 (care trecuse, în turul 
anterior, cu 2—6, 6—3, 6—6 de 
Molly Van Nos-trand). Pe partea 
cealaltă a tabloului de concurs, 
în sferturi au avut loo parti
dele : Chris Evert-LIoyd — Bar
bara Potter 6—2, 6—1, Kathy Ri
naldi — Helena Sukova ~ ' 
1—6. 6—1. Cîșttigînd și
finala cu Rinaldi (6—2, 6—0), 
Chris Evert-Lloyd și-a asigurat 
intrarea în finală, unde o va 
întâlni, sâmbătă, pe vechea ei ri
vală Martina Navratilova.

de dublu.) ou

6—1, 
semi-

TURUL FRANȚEI
REIMS, 4. A șasea etapă a 

.Turului Franței-, intre Roubaix — 
Tourcoing — Reims (221,5 km) a 
străbătut partea de nord a Fran
ței, pe o căldură de-a dreptul 
sufocantă, ațtttad permanent seria. 
In atari condiții concurențll au 
evoluat ca-ntr-o... excursie ciclo
turistică. Singurul fapt realmente 
interesant a fost finalul etapei, 
dnd plutonul s-a trezit din 
toropeală șl a acționat cu multă, 
poate chiar prea multă dirzenie... 
Etapa a fost cîștigată, la sprint, 
de belgianul Eric Vandererden, 
dar el n-a avut prea multă vreme 
la dispoziție ca să-și savureze 
succesul, căci juriul internațional 
l-a „declasat” pentru finișul său 
neregulamentar. Arbitrii au vi
zionat filmul sosirii, au constatat 
o serie de iregularități șl au 
decis, In final, declasarea iul 
Vandererden (care, altfel, ar fi 
devenit lider t) șl a irlandezului 
Kelly. De pe urma acestei 
decizii a profitat francezul Fran
cis Castaing care a fost desemnat 
cîștlgător cu timpul de 6.29:34 
(bonificație 30 s). El a fost urmat 
de Greg Lemond (S.U.A.) 6.29:34 
(bonific. 20 s), Benny Van Bra
bant (Belgia) 6.29:34 (bonific, 
10 s). Hinault a fost al 13-lea. 
Tricoul galben îl va purta, în 
continuare, danezul Kim Ander
sen.

In competiția feminină, etapa 
a patra (contra-timp de 18,2 km, 
Sarcy — Reims) a revenit itali- 
amoei Maria Canins în 24:43 (m.o. 
44,177 km I) în același timp cu 
clcllsta franceză Jeannie Longo, 
care a redevenit lideră cu 7.49:32, 
urmată de Canins la 22 s și 
Valeria Slmmonet la 39 s.

remiză ; Saradevlan — Ralcevici 
0—1 ; Ziest — Nyboer 1—0 ; Nl- 
koHot — Sula va remiză.
• BAUMSTARK — VICTORIE 

ÎN RUNDA A PATRA, LA HA
LLE. In runda a patra a tur
neului international feminin de 
șah de la Halle, Gertrude Baum- 
stark (România), jucând cu pie
sele negre, a învins-o pe Kubi
kova (Cehoslovacia). In clasament 
conduce Polnareva (U.R.S.S.), cu 
3,5 puncte, urmată de Baumstark 
și Gizinska (Polonia) — câte 2,5 
puncte.
• TINERELE JUCĂTOARE RO

MANE S-AU IMPUS LA TAPOL- 
CA. Turneul interzonal feminin 
de la Tapolca rezervat tinerelor 
jucătoare, a fost dominat de șa- 
histele noastre. Pe primul loc 
s-a clasat Otllia Ganț (de la Ci. 
sp. șo. Timișoara) cu 9 puncte 
din 13. Ea a obținut 8 victorii și 
4 remize, plerzînd o singură par
tidă. Locul secund a fost ocupat 
de Judi ta Chlrlcuță (A.E.M. Ti
mișoara) cu 9 p. Urmează Ritta 
Zimmerman (Ungaria) și Tatiana 
Kasanski (Iugoslavia) cu 8*/> P 
etc.

SCHI. La Cavalese, în nordul 
Italiei, a avut loc Congresul de 
calendar al reprezentanților 
curselor de mare fond. Cu acest 
prilej s-a stabilit ca în viitorul 
sezon oompetițional „Worldloppet 
’86** să cuprindă 11 probe. Prima, 
„Dolomitenlauf**, va avea loc în 
Austria, la 19 ianuarie, pe o dis
tanță de 60 km. ultima, „Birke- 
beiner Rennet", în Norvegia, la 
18 martie (55 km). între cele 11 
probe. wvedeta« va fi, ca și în 
alți ani, cursa pe 89 km, de la 
2 martie, faimoasa „Vasâloppet*, 
în Suedia. O nouă probă este 
cea a „Marathonului internațio
nal** (45 km) de la Sapporo, în 
Japonia, programată la 9 februa
rie. Distanța totală a celor n pro
be este de 687 km.

CAIAC-CANOE. Sergio Orsi, 
președintele FICK, a făcut pu
blică opinia forului pe care-1 
conduce, potrivit căreia va sus
ține candidatura pentru Jocurile 
Olimpice din 1992 a orașelor ca- 
re-și vor propune organizarea, 
în paralel, a regatelor tradițio
nale de ca lac-canoe, așa-zise „în 
linie* șl a competițiilor de „sla
lom*.

VOLEL între 24 septembrie și 
5 octombrie 1966 va avea loc, în 
Franța, campionatul mondial 
masculin. Comisia de organizare 
a competiției a prezentat forului 
internațional date preliminare în

legătură cu această competiție. 
Primul tur (24—26 septembrie) 
va avea loo la Montpellier gr. 
„A" — (Franța, R. P. Chineză), 
Tourcoing gr. „B" — (U.R.S.S^ 
Polonia), Clermont-Ferrand gr. 
„C“ — ('Brazilia, Bulgaria), Or
leans gr. „D" — (Argentina, Ja
ponia) . în flecare din aceste o- 
rașe care găzduiesc câte o grupă 
vor mai fi prezente în plus câte 
două echipe, care abia urmează 
a fi. desemnate. Turul doi (29 
septembrie — 1 octombrie) : Tou
louse (echipe calificate din gra
pele „A" șl „C"), Nantes (echipe 
calificat^,, din grupele „B“ și 
,.D“), Evreux (meciuri pentru 
locurile 13—16). Turul trei — fi
nalele (4—5 octombrie), la Paris.

„TROFEUL IUGOSLAVIA"
LA HANDBAL

în ultima zi a turneului in
ternational masculin de handbal 
de la Tivat, dotat cu „Trofeul 
Iugoslavia*, echipa României a 
întrecut cu scorul de 31—26 
(19—18> formația Spaniel.

In finala competiției. Iugos
lavia a dispus cu 29—16 (©—10) 
de U.R.S.S.

TRAGEREA LA SORȚI IN COMPETIȚIILE EUROPENE 1985/86
GENEVA. în marele salon al ho

telului „Intercontinental  *« a 
loc joi la prânz tragerea la 
în competițiile europene de 
bal. în rândurile următoare 
meciurile decise de sorți...

„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI**

U.K. Goteborg — Trakia Plov
div, Dynamo Berlin — Austria 
Viena. Girondina de Bordeaux — 
Fenerbahce Istanbul, Gomik za- 
brze (Polonia) — Bayem M (ln- 
chen, F. C. Porto (Portugalia) — 
Ajax Amsterdam, Sparta Praga 
— C. F. Barcelona, Jeunesse Each 
(Luxemburg) —» Juventus Torino, 
I. A. Ak ranes (Islanda) — Ser- 
vette Geneva (Elveția), Zenit Le
ningrad — Vaalerengen (Norve
gia), Velje B.K. (Danemarca) — 
Steaua București, Rabat Ajax 
(Malta) — Omonia Nicosia, Ku- 
usysi Lahti — Sarajevo, Hotnved 
Budapesta — Shamrock Rovers 
(Irlanda), Verona — P.A.O.K. Sa
lonic. Anderlecht Bruxelles cali
ficată direct în turul al Il-lea.

„CUPA CUPELOR*
Universitatea Craiova 

Monaco, Tatabanya 
na, Galatasaray —

avut 
sorți 
fot- 
iată

A. S.
— Rapid Vie-
Widzew Lodz.,

H.J.K. Helsinki — Flamuteri (Al
bania), Atletico Madrid — Celtic 
Glasgow, Utrecht — Dynamo 
Kiev, A.I.K. Stockholm — Red 
Boys Differdange (Luxemburg), 
Larissa — Sampdoria Genova, 
A.E. Liimassoi (Cipru) — DukLa 
Praga, Fredriksted (Norvegia)
— Bangor City (Tara Galilor), 
Cercle Bruges (Belgia) — Dy
namo Dresda, Steaua roșie Bel
grad — Aarau (Elveția), Zurrieq 
(Malta) — Bayer Uerd ingen, 
Glen to ran (Irlanda) — Fram 
Reykjavik Lingby (Danemarca)
— Galway United (Irlanda). 
Benfica s-a calificat direct în 
turul ăl n-lea.

„CUPA U.E.F.A.-
Sporting Lisabona — Feyenoord 

Rotterdam. Glasgow Rangers — 
Atletdoo Osasruna (Spania), Valur 
Reykjavik — F. C. Nantes, Co
leraine (Irlanda) — Lokomotive 
Leipzig, F. C. K&ln — Real Spor
ting Gijon (Spania), Raba Eto 
Gydr — - Bohemians Praga, Boa- 
viste (Portugalia) — F. C. Bruges, 
Avenir Beggen (Luxemburg) — 
P.S.V. Eindhoven, Videoton Sze- 
kesfehervăr — MalmS F. F., A. J. 
Auxerre —• A. C. Milan, Slavia 
Praga — Saint Mirren F. C. (Sco
tia) , Cemomoret Odesa — Wer
der Bremen, Bohemians Dublin

(Irlanda) — Dundee United (Sco
ția), Spartak Moscova — T.S.F. 
Turku. Borussia MonchengLad- 
bach — Lech Poznan, Pirin Bla- 
goevgrad — Hammărby (Suedia), 
Sparta Rotterdam — Hamburger 
S. V.. Legia Varșovia — Viking 
Stavanger (Norvegia), Wismut 
Aue — Dniepr Dnepropetrovsk, 
A.G.F. Waregem (Belgia) — Aar
hus (Danemarca), Intermazional» 
Milano — F. C. Saint Gall (El
veția), A.E.K. Atena — Real Ma
drid, Dinamo Tirana — Hamrun 
Spartans (Malta), Portimonense 
(Portugalia) — Partizan Belgrad. 
Dinamo București — Vardar Sko
plje, A. C. Torino — Panathinai- 
kos Atena, Linz A.S.K. (Austria) 
— Banik Ostrava, Hapoel Nico
sia — Lokomotiv Sofia, Hajduk 
Split — F. C. Metz (Franța), 
Neuchatel Xamax (Elveția) — 
Sportul studențesc. Athletic Bil
bao — Beșiktaș Istanbul, F. C. 
Liăge (Belgia) — S.S.W. Inns
bruck.

Meciurile 
petiții, se 
septembrie,
brie. Returul 
studențesc — Neuchabel 
nu va avea loc la 2 
data urmînd a fi stabilită, ca șl 
în cazul altor partide.

tur, în cele trei com- 
vor desfășura la 18 
returul la 2 octo-m- 

meciului Sportul 
Xamax 

octombrie,

De lo un sport

RECORDUL"
Pentru al șaselea se

zon consecutiv, ceea ce 
constituie o performan
ță unică în hocheiul 
nord-americam, cana
dianul Wayne Gretzky 
(Edmonton Oilers) a 
fost desemnat drept cel 
mai bun jucător in 
N.H.L. (National Hoc
key League). Alegerea 
a fost făcută, la To
ronto, de asociația cro
nicarilor de hochei. 
Pină acum nici un alt

LUI GRETZKY
hochelst n-a primit a- 
ceastă distincție mai 
mult de trei ani la 
rtnd. în sezonul 19W85 
ei a înscris 73 de go
luri și a contribuit, cu 
pase decisive, la 
scrierea altor 135 
luri. In finala ____
Stanley", cîștigată pen
tru a doua oară conse
cutiv de echipa din 
Edmonton, Gretzky a 
totalizai 47 de puncte 
(17 goluri -f- 36 „asis
tențe”) .

UN MARE CAMPION SE RETRAGE...
Un mare sportiv a spus adio activității com- 

petiționale... Este vorba de judokanul japonez 
Yasuhiro Yamashita, în vîrstă de 28 de ani. 
După opt ani în cane n-a pierdut nici o în- 
tîlnire, din cele 203 susținute, cîștigînd patru 
titluri mondiale (3 la cat. 95 kg, 1 la open), unul 
olimpic și 9 titluri de campion național, ultimul 
dintre acestea, în urmă cu trei luni, asupra 
eternului său rival Hitoshi Saito. „Aș fi vrut 
să continui pină Ia toamnă, după campiona
tele mondiale de la Seul, dar am simțit că 
mi-am atins limitele fizice și că mi-a scăzut 
voința de a învinge* — a declarat marele campion. 
De acum înainte el se va dedica activității de 

— _2 către tinerii săi compa-

în- 
go- 

, Cupei

Iul ; îl admir mult pe bucur la fel 
Maradona, iar alt suporter,
cîștigă Napoli pei...“

RALIU AVIATIC TRANSATLANTIC
De pe aerodromul Morristown de lingă New 

York și-au luat zborul 68 de avioane mono și 
bimotoare, cu destinația Paris. După un zbor, 
deloc simplu, de peste 8 000 de kilometri, care 
a trecut pe la Montreal, Frobisher, Gothab, 
Reykjavik, Aberdeen au ajuns la Paris, in ter
menul prevăzut, 40 de aparate. în timpul călă
toriei 4 avioane au abandonat iar 20 au sosit 
în afara timpului regulamentar. întrecerea a 
fost cîștigată de cuplul de piloți elvețieni 
Schwarz și Rymann la bordul unui avion 
per". Pe 
canadieni 
O’Sullivan 
petiției, a 
hotărât pe 
ediție...

ca oricare 
al echi-

_______ __ ______ ,,Pi- 
loourile următoare s-au aflat : frații 
Puetter („Ted Smith") și britanicii 
și Dyke („Cessna"). Succesul com- 
acestui „Transatlantic Air Rally", i-a 
organizatori să programeze și a doua

LUCRARE DESPRE
Donna De Varona (38 

ani) a cîștigat în 1964, 
la TokLo, două medalii 
olimpice de aur (5:18,7 
la 4X>0 m mixt și 4:03,8 
la 4X190 m liber). în 
’76, la Montreal, a fost 
comentatoare a probe
lor de înot pentru pos
tul american „abc“, iar 
acum, recent, a dat pu-

HIDRO-AEROBIC
blicității o lucrare care, 
de la bun început, s-a 
bucurat de un frumos 
succes. Este vorba 
o lucrare despre 
dro-aerobic, care 
prinde un complex 
exerciții fizice 
ameliorarea 
și circuilației

CEI MAI BUNI „MIJLOCII* 
ța) ' 111—0—4,

de 
hl- 
cu- 
de

pentru 
respirației 
sanguine.

ADVERSARELE ECHIPELOR NOASTRE
VEJLE B. K. VARDAR SKOPLJE

învățare a judoului de 
trioți.

CONFESIUNILE
Cunoscuta actriță ita

liană Sophia Loren de
clara unui redactor al 
ziarului „La Gazetta 
dello Snort* din Mila
no ; „Prima mea 2_ 
tîlnire cu sportul a a- 
vut Ioc în anul 

pentru a obține 
principal intr-un 
am învățat să 

îtatr-un timp re- 
Mai tîrziu am

în-

1953,
cînd,
rolul 
film.
înot, 
cord. _ ____ _____
participat, pe o mașină 
..Mercedes**, Ia tradițio-

SOPHIEI LOREN
naiul raliu al actorilor. 
De dragul fiului meu 
sînt prezentă deseori la 
concursurile de 
sport 
mine 
zintă 
•60,

schi, 
pentru 
repre- 
anllor 
Jean- 

televi-
spe- 
tur-

în care 
idealul îl 
campionul 
francezul 

Claude Killy. La 
zor urmăresc, în 
cial, transmisiile 
neelor de tenis. Nu aș 
fi napolitană dacă nu 
mi-ar place și fotba-

2. Ray 
Robinson (S.U.A.) 174— 
6—19, 3. Carlos Monzon 
(Argentina) 89—9—3, 4.
Jack La Motta (S.U.A.) 
83—4—19, 5. Tony Zale
(S.U.A.) 67—2—18. 6.
Rocky Graziano (S.U.A.) 
66—6—10, 7. Marvin Ha
gler (S.U.A.) 61—2—2
etc.

GROSS... REPAUS COMPLET I
înotătorul vest-german Michael Gross a fost 

duminică victima unei sincope, la locuința sa 
de la Offenbach. în ziua următoare încheierii 
campionatelor naționale de la Remscheid, în 
cadrul cărora Gross a evoluat strălucit, tînărul 
sportiv a acuzat pierderea echilibrului și o 
stare accentuată de slăbiciune. în urma con
sultului medical i s-a recomandat un repaus 

.incident" a 
cam- 
două

Revista de speciali
tate „Boxing Scene* a 
alcătuit un clasament 
mondial — atemporal — 
al pugiiliștiilor de cate
gorie mijlocie ținînd 
seama de totalul victo
riilor, cel al meciurilor 
egale și, evident, al în
frângerilor Iată-1 : 1. 
Marcel Cerdan (Fran-

complet. Se presupune că acest 
fost determinat de excesul de efort de la 
pionatele în cadrul cărora Gross a realizat 
noi recorduri mondiale...

Rubrica realizata de
Romeo VILARA

Deși nu a mai figurat din 
1981/82 pe un tablou al cupelor 
europene, Vejle B.K. (fondată în 
1891) este una dintre formațiile 
puternice ale fotbalului danez. în 
palmaresul său figurează cinci 
titluri de campioană națională 
(1958, 1971, 1972, 1978, 1984) și șase 
victorii în ,,Cupa Danemarcei", 
(1958, 1959, 1972, 1975, 1977, 1981). Pe 
plan extern rezultatul cel mai 
bun a fost calificarea în sfertu
rile de finală ale „Cupei cupe
lor", la ediția din 1977/78.

Din formația antrenată de P. E. 
Bech fao parte următorii jucă
tori internaționali : Simonsen,
Kjaer, Siveback șl A. Hansen.

Stadionul clubului Vejle are 
capacitate de 18 000 locuri.

o

A. S. MONACO
Anul trecut A, S. Monaco s-a 

aflat la un singur pas de cuce
rirea titlului de campioană a 
Franței, dștigat, la golaveraj, de 
Bordeaux, dar acum a terminat 
a treia cu 48 p, după Bordeaux 
59 p și Nantes 56 p. Succesul său 
din acest sezon a fost însă cu
cerirea „Cupei Franței" (1—0 in 
finala cu Paris Saint Germain, 
prin golul marcat de Genghini).

Formația standard (media de 
vîrstă de 24,8 ani) : Ettori (29 
ani) — Liegeon (27), Stojkovici 
(27), Simon (25), Amoros (23) — 
Puel (23). Bijotat (24), Genghini 
(27) — Bravo (22), Anziani (23), 
Bellone (23). Dintre aceștia șase 
sînt internaționali francezi (Et- 
tori, Amoros, Genghini, Bravo, 
Anziani, Bellone) și unul iugo
slav (Stojkovici). Antrenor : Lu
cien Mtiller.

Echipa Vardar Skoplje, înfiin
țată in 1947, este una din
tre vechile divizionare ,,A“. Cla
sată acum pe locul cinci în cam
pionat. cu 37 de puncte, s-a de
tașat de următoarea clasată Ze- 
leznicear Sarajevo 
timele două etape 
egalitate, 2—2, cu 
(campioană) și tot 
Mostar. A realizat

(34 p). în ul- 
a terminat la 
F.C. Sarajevo
2—2 cu Velez
16 victorii, a 

terminat 5 ioouri la egalitate și 
a fost învinsă de 13 ori (gola
veraj 65—56). Vardar (antrenor 
Ilja Dimovski) are o echipă tî- 
nără, care practică un joc' ofen
siv. Ea are trei internaționali : 
Pancev golgeterul formației, 
Gheroghîevschi și Ringov (toți 
atacanți). Din formație mai fao 
parte și alțl jucători valoroși ca : 
Jivanovici, Șctinov, 
Simovski, Stadionul 
25 000 de locuri.

NEUCHATEL
înființată în 1970,

Zdravkov,
Vardar are

XAMAX
_____ ¥___ _  ___  echipa din 

Neuchatel s-a instalat în ultimii 
ani în rândul celor mai bune e- 
chipe din Elveția ocupînd locul 
trei în actualul sezon (39 p). Este 
o formație tînără- care în urmi 
cu trei sezoane s-a calificat în 
„sferturile" Cupel U.E.F.A., fiind 
eliminată de Hamburger S. V. 
(2—3, 0—0). Echipa este antrenată 
de fostul internațional francez 
Gilbert Gress. Recent ea a achi
ziționat doi cunosouți internațio
nali : vest-germanua Stielike (de 
la Real Madrid) și danezul 
Carsten Nielsen (de la Stras
bourg). Stadionul „Maladiere" al 
clubului din Neuchatel are o ca
pacitate de 18 000 locuri.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI REZULTATE $ ȘTIR!
• în finala „Cupei Italiei" (re

tur), desfășurată miercuri seara, 
Sampdoria a învins Milan cu 
2—1 (1—0). Au înscris Mancini 
(min. 42, din 11 m) și Viali (min. 
61), respectiv Vi-rdis (min. 65). 
în tur : 1—0.

@ Zbigniew Boniek va juca 
noul sezon la A.S. Roma. El 
sosit în capitala Italiei, unde
p rezența p reșed intelui clubul u i.

în 
a 

în

Dino Viola, a semnat un contract 
pe trei ani.
• Clubul spaniol Athletic Bil

bao a propus forului european 
U.E.F.A. să fie gazdă în 1986 a 
finalei „Cupei cupelor*. Orașul 
are un stadion de 46 000 de 
locuri, cu instalații modeme, rea
lizate pentru turneul final al 
C.M. din 1982.


