
In prezenta tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
ieri s-au încheiat

IUCRĂRIIE mi 
MARII ANIMĂRI NAȚIONALI
In prezenț» tovarășului 

Nicola* Ceaușescu. secretar 
reiterai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, SI 
iunie, an continuat lucrările 
sesiunii • treia a celei de-a 
noua legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu an 
fost întimpinafi, la sosire, cu 
cele mai calde sentimente de 
stimă și prețuire.

împreună eu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in lojile o- 
ticiale au luat loe tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Virgil Cazaca. 
Lina Ciobanu, Nicolae Constan
tin, Ion Dincă, Miu Dobresco, 
Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe. Paul Niculescu. 
Constantin Olteana, Gheorgh* 
Oprea, Gheorgh* Pană, Ion 
Pătau. Dumitru Popescu. 
Gheorgbe Rădulescu.

Alături d« deputafi, in aatt 
erau prezent! membri al C.C. 
al P.CJL șt ai guvernului, con
ducători at unor Instituții cen
tralei, organizații de masă șl 
obștești, oameni da știință, artă 
Și cultură, muncitori și spe- 
eialiști din unități economie* 
al* Capitalei.

In continuarea dezbaterilor 
asupra proiectului legii Planu
lui national uni* de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe perioada 
1988—1991 șt proiectului legii 
Planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare 
pe perioada 1986—1990 au luat 
euvintul deputății Gheorgh* 
Stoica, Steliana Istodorescu. 
Gheorgh* Pană, Mărgean Ml- 
halache, Adrian Stoica, Con
stantin Zanfir, Paula Prioteasa. 
Gligor Urs, Vasile Bulucea, 
Gheorgh* Tănase.

Desfășurate în spiritul tezelor 
fi ideilor de excepțională va
loare teoretică și practică cu
prinse In cuvintările rostite de 
conducătorul partidului și sta
tului la Plenara C.C. al P.C.R. 
și la Plenara Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii și 
a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, dez
baterile au evidențiat marea 
Însemnătate a proiectelor de 
legi supuse spre aprobare fo
rului suprem legislativ a! țării, 
documente de o deosebită im
portanță privind progresul mul
tilateral al patriei, ridicarea 
continuă a calității muncii și 
vieții întregului popor. Depută
ții au reafirmat hotărîrea fer
mă a oamenilor muncii de pe 
Întreg cuprinsul tării de a face 
totul pentru îndeplinirea exem
plară a prevederilor celui de-al 
optulea cincinal, pentru înfăp
tuirea neabătută a obiectivelor 
etabilite de Congresul al XIII-

lea al F.CJL, pentru edificarea 
socialismului și comunismului 
pe pămintul RomânleL

Subliniind că lucrările Marii 
Adunări Naționale au Ioc in 
această perioadă de vibrantă 
trăire patriotică, in care țara 
cinstește Împlinirea a șase de
cenii și jumătate de la făurirea 
gloriosului nostru partid comu
nist și a 50 do ani de la pro
cesul luptătorilor comuniști și 
antifasciști de la Brașov, de
putății au adus un emoționant 
omagia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, din cei mai 
tineri ani al vieții sale de 
luptător neînfricat și revoluțio
nar încercat, șl-a consacrat în
treaga activitate împlinirii as
pirațiilor fundamentale, de li
bertate. Independență, pace și 
progres, ale poporului român.

După discuția pe articole, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat, prin vot deschis, in 
unanimitate, Legea Planului 
national unie do dezvoltare e- 
eonomleo-soeială a Republicii 
Socialista România pe perioada 
1986—1990 șt Legea Planului de 
dezvoltare a agriculturii șl in
dustriei alimentaro pe perioada 
1980—1990.

Trectadu-oe la ultimul punct 
Înscria p* ordinea de zi, to
varășul Dumitru Apostoiu, 
secretar prezidențial șl al Con
siliului de Stai, a prezentat 
Expunerea asupra proiectelor 
do legi pentru aprobarea de
cretelor cuprinzind norme cu 
putere do lege omise de Con
siliul de Stat după sesiunea a 
doua a Marii Adunări Naționale.

Raportul Comisiei Constitu
ționale și juridice asupra pro
iectelor de legi a fost prezentat 
do tovarășul loan Sălăjan, 
președintele Comisiei.

Marea Adunare Națională a 
adoptat, după discuția pe arti
cole, In unanimitate, legile 
pentru aprobarea decretelor 
cuprinzind norme cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat 
după sesiunea a doua a 
M.A.N

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Glosan, a 
rostit euvintul de închidere a 

. actualei sesiuni.
Lucrările an luat sfîrșit in

tr-o atmosferă de puternică în
suflețire. Deputat! și Invitați 
au ovaționat îndelung pentru 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, dînd 
glas sentimentelor de fierbinte 
dragoste, de înaltă prețuire Și 
aleasă recunoștință, pe care 
toți fiii patriei le nutresc fată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, prin voința supremă a în
tregului popor, conduce desti
nele României, conferindu-i 
strălucire și măreție, un loc 
respectat șl demn In rindul na
țiunilor lumii.

Proletari din toat* țările, uniți-vâ I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EotlCATIE FIZICA Șl SPORT
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campionatele Internationale de pentatlon modern

SPORTIVII ROMANI
AU CÎSTIGAT COMPETIȚIA
(pe echipe și
Ieri ia prinx. o dată cu sosi

rea lui Ferenc Fath de pe tra
seul probei de cros (prlntr-un 
splendid efort. Marian Gheor
gh*, campionul țării noastre, 
deși plecat ultimul In cursă, a 
reușit să-1 depășească !n por
țiunea finală pe sportivul din 
Ungaria) »-a încheiat, In plăcu
ta ambiantă a Parcului LO.R. 
din Capitală, «ea de-a Z6-a edi
ție a Campionatelor Internatio
nale de pentatlon modern ale 
României. Un final care a a- 
dus bucurie In rtndurile sporti
vilor ai tehnicienilor din tara 
noastră. Me tuturor celor car* 
și-au adus contribuția ia buna 
organizare a aceste! frumoam 
Întreceri sportive : atît P* *-

la individual)
chipe, cit si 1* individual victo
ria a fost de cartea pentatlo- 
niștilor români ! Este Un suc
ces pe care sportivii noștri l-au 
meritai cu prisosință și care ar 
trebui să-1 stimuleze pentru o 
pregătire si mai temeinică, pen
tru o abordare si mai curajoa
să a viitoarelor concursuri in
ternational®.

Deși ploaia nu a ocolit ieri 
dimineață Parcul LO.R., pe 
timpul concursului a fost o 
vreme excelentă. Traseul de 
4000 m a fost astfel «menajat 
Incit să pună la Încercare pre
gătirea *1 capacitatea de luptă 
a competitorilor. Porțiunii* 
plate au alternat eu urcușuri 
șl coborișurl, lupta pentru

Marian Gheorghe. campionul 
României, învingător la 

„Internaționale"
timpi si punctaje cit maj bun* 
fiind deosebit de spectaculoasă. 
S-a dat startul, din minut in 
minut, in ordinea inversă a 
elasamentuluL Dovedind o ex
celentă pregătire, dozîndu-șl 
judicios efortul și dorind din 
tot sufletul să—si tmbunătăjeas-

Constantin MACOVEI
(Continuare in pag. 2—3)

„FARUL" POATE LUMINA MAI PUTERNIC...
MAREA ARENĂ SPORTIVĂ

Clubul sportiv Farul, princi
pala unitate de performantă ■ 
județului Constanța, are 10 sec
ții : atletism, box. caiac, gim
nastică, haltere, lupte, scrimă, 
baschet, rugby și volei. Cele de 
box și lupte slnt de nivel olim
pic, alte S slnt de nivel inter
national, Iar restul de ni
vel republican. Clubul are 
un număr corespunzător 
de antrenori șl baze de 
pregătire și — ne asigură 
vicepreședinții Mircea Nea
ga și Constantin Novitchl 
— un real sprijin din 
partea organelor locale de 
partid și d* stat. Există • 
strînsă colaborare cu cluburile 
sportive școlare, mai ales din 
Municipiul Constanța.

Baza activității o formează, 
cu mici excepții, juniorii, marea 
majoritate proveniți, firesc, de 
la C.S.Ș. 1 (director, prof. Sorin 
Popescu) si C.S.Ș. 2 (prof. Nico
lae Rotaru). Cei mai mulți din
tre seniori, fie că și-au încheiat 
activitatea competițională, fie 
că au plecat la alte cluburi, mal 
ales din eentre universitare, 
ceea ce a creat destule goluri în 
secții, îndeosebi in cele care

s-au cazat exclusiv pe un e- 
fectiv restrtna, cel angrenat in 
campionate. Pentru că la 
RUGBY, iată, cea mai puter
nică secție a Farului, și nu de 
ieri, da azi, ca asigurarea In flux 
continuu, de la copii la seniori, 
de jucători bine selecționați p

Corn vâ îndepliniți 

obiectivele de performanță ?

lnstruiți. fenomenul iu exista 
Competența si exigența antre
norului Mihai Naca (rugby), bi
ne susținut de colegii Petre la- 
nusevici șl Dumitru Bucur, de 
la CLS.Ș. 2, ea și de inimosul 
activ obștesc, care se confundă 
aproape ca întregul județ — 
materializate in acest an In ciș- 
‘dgarea, pentru a patra oară, a 
tricourilor de campioni — fac 
ca echipa de bază să râmi ni 
putemki, chiar dacă tn fiecare 
an numeroși jucători valoroși

tent transferați la alte cluburi.
Bine tși Îndeplinește obiecti

vele de plan secția de LUPTE, 
eu an frumos palmares. Con
stantin Ofițerescu făcînd „nave
ta* C.S.Ș. 2 — Farul, adică ini- 
tiere-perfecționare, ia căutarea 
altor Draica, azi secretar al 

CJ.E.F.S. Constanța. Nu
mai că se tntimplă ca 
sportivi crescuți de el la 
școală să nu-i fie legiti
mați la Farul, d „dați“ de 
federație te I.M.U. Medgi
dia, așa că lui nu-i mal 
rămîne derft să creas
că alții, cu care îl 

oate tn campionat, argumen- 
tlnd concret că... respectivii au 
uitat și ce știau de te el 1 
GIMNASTICA sportivă și-a 
.bifat” o parte din sarcinile d* 
plan, Camelia Volnea ajungi nd 
in lotul olimpic și pe locul II 
ta individual compus In Tur
neul Campionilor, de la Lon
dra. Două locuri III 1a Campto-

Mirceo COSTEA

(Continuare t* pag. 2—3)
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In programul racanfei de vară a elevilor

NUMEROASE Șl ENTUZIASTE ÎNTRECERI 
SUB ÎNSEMNELE DACIADEI

ultima oră

QmaroN Internațional de acrobație aeriană, zbor a aotor

Astăzi, după 
de- cursuri începe — pentru 
marea majoritate a elevilor 
noștri — vacanța de vară, 
.recreația mare" a anului 
de învățămint, / cum o nu
mesc sugestiv beneficiarii 
ci, copiii, tineretul studios 
începe... trimestrul *i IV- 

trimestrul destinderii, 
Bl recreerU prin odihni ac
tivi, ol multiplelor bucurii 
e« te sini rezervate repre 
zentanților tinerei generații 
scum, după un an bogat h> 
roade, la învățături, ta bc- 
tivițățile obștești, in viața 
organizațiilor de pionieri și 
a P.T.C.

L* ce dimensiuni se va 
desfășura activitatea sportivă __________
vacanța de vară ? In cazul elevilor purtători 
si cravatei roșii eu tricolor slnt de semaa- 
y» m primul rind, cit ev a.. examene tpor- 
"J^e ta cadrul Daciadei, finale pe țari *2* 

Pionierul" la badminton, fotbal, 
handbal fi tenis, toate programate șa Brașov;

Tot mai mult îndrăgite, concursurile de masă 1a cicloturism 
vor puncta și tn această vacanță de vară activitățile sportiv» 
rie elevilor noștri Foto i Aurei ~ -----------
a elevilor ta

D. NEAGU
Intre IS ți to iulie, precum fi la oină, » 
Mangalia. In ultima decadă * aceleiași luni 
Elevii pionieri — fruntași ta activitățile

Tiberiu STAMA

Elevii pionieri — fruntași

siBSSvssswasrty. ÎS»
(Continuare ta pas 2-3)

PILOTII NOȘTRI,
PRINTRE

STKEJNIC, 27 (pri* telefon) 
Proba a treia a Concursului in
ternațional de acrobație aeria
nă, zbor cu motor, influențată 
de capriciile atmosferice, a pro
dus dteva schimbări in clasa
mentele individuale. In întrece
rea băieților, cel trei sportivi 
sovietici, care au dominat com
petiția, și-au schimbat, din nou. 
locurile Intre ei, iar piloții noș
tri, evolulnd In general bine, 
și-au menținui locul secund ir 
ierarhia pe echipe De remar
cat prestația bună a lui Mielu 
Fețeana care și-a tmbunătățit 
substanțial poziția tn clasamen
tul general, ca ți evoluția con
stantă a altor trei piloți ro
mâni : Ioan Diacono, Marcel 
Mita ți Aurel lana. Liderul 
nostru, după primele două pro
be, Valeria Zamfir, a fost defa
vorizat dc • repriză de timp 
nefavorabil, ea vfnt lateral de 
peste 8 m/s, ea schimbarea 
hruscă a direcției șl vitezei e» 
renților, fiind depunctat consis
tent pentru executarea imper-

IN CONTINUARE
FRUNTAȘIV

tecii ■ exercițiilor. Situația, ob
servată cu tntirziere de direc
torul de concurs. Constantin 
Manolache, a fost remediată du
pă consultare* cu arbitrul șef, 
Ioan Popesc* Greaca, prin 
schimbarea orientării careului, 
următorii eoncurențJ benefici
ind de condiții bune. Momentul 
nefavorabil a stînjenit-o vizibil 
șl pe sovietica Liubov Nemko- 
va, care, deși pilot cu mare ex
periență, s-a clasat pe ultimul 
loc, 1a fete, tn această probă, 
în competiția feminină, pozițiile 
celorlalte concurente au rămas 
aceleași, diferența de valoare 
fiind prea evidentă.

Clasamentul probei a treia: tv minim 1. Makagonov» 3 8324 
P, 1. lalkova (ambele U.KS.SJ 
33M4 p, S. Sablikova (Cehoslova
cia! 33334 p: masculin î 1. KaF 
rts 3S83.4 o. t. Nlkltiuk 3363,2 p, 
3. Smofla (toți UJt.S.SJ 3 752,9

Dinu COSTESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)



TAMARA COSTACHE Șl... ÎNOTUL
La nm. Vîlcea, in meci amical

dc handbal icminHi

Turneele finale ale Diviziei A- de baschet mc

Premieră absolută a ino- 
tului românesc — recordul 
(recordurile !) talentatei Ta
mara Costache, performanță 
elogiată în întreaga lume a 
sportului, ne-a umplut, tu
turora, inimile de bucurie. 
Avem, se înțelege, multiple 
motive de satisfacție, mai 
ales știind că, în urma aces
tui foarte valoros „25,34", 
alte speranțe — fete, dar ți 
băieți — iți anunță rezulta
tele superioare, 
care să le conso
lideze pozițiile _
fruntașe cucerite, ta.
in ultima vreme, 
in ierarhia internațională a 
diferitelor probe. Avem toa
tă încrederea In aceste 
.speranțe", in priceperea ți 
pasiunea antrenorilor. Și- 
așteptăm !

Ne gindim, insă, cd ar 
trebui făcut și altceva, mai 
alei acum, la temperatura 
strălucitei performanțe re
alizate de tinira Tamara 
Costache. Este vorba, In 
primul rtnd, de nevoia unor 
mai mart ți mai responsa
bile strădanii pentru înde
plinirea cerințelor de a se 
asigura pretutindeni, in 
toate județele, valorificarea 
superioară ■ potențialului 
organizatoric, tehnic și ma
terial existent, pentru creș
terea continui ■ nivelului

performanțelor in toate dis
ciplinele sportive, înotul o- 
cupînd acum — in plină va
ră — o meritată poziție prio
ritară. Ar fi, poate, suficient 
să reamintim că, printr-un 
ordin al Ministrului Educa
ției și lnvițămintului, ca și 
prin hotărirea Comisiei cen
trale de organizare a Dacia- 
dei, se 
an sd 
toate

prevede ca in acest 
fie larg extinsă, in 
localitățile in care 

există bazine și 
condiții, desfășura
rea lecțiilor de e- 
ducație fizici la 
aceste baze spor

tive. Sau eă, de ase
menea, In acțiunile de în
vățare a înotului vor trebui 
sd fie cuprinși circa 153 000 
de preșcolari și 253 000 de 
școlari, competițiile ți ma
nifestările din cadrul Da- 
eiadei oferind nenumărate 
prilejuri pentru creșterea 
substanțială a bazei de ma
să a înotului, in general a 
natației din țara noastră. 
„Aurul" Tamarxi Costache, 
și ea, cindva, o fetiți care 
se ținea, poate temătoare, 
de marginea bazinului, in
corporează nu numai valoa
rea exemplului, ci și puterea 
stimulentului, desigur și co
ta crescută a dirzeniei ți 
ambiției...

Dan GARLE$TEANU

CHIMISTUL — R. P. CHINEZĂ 
29-33 (14-18)

RM. VlLCEA, 27 (prin tele
fon). Sala Sporturilor din loca
litate a găzduit o înfilnlre a- 
tractlvă. in care echipa locală 
Chimistul a primit replica re
prezentativei R.P, Chineze. Cei 
2500 de spectatori prezenți In 
tribune au aplaudat un joc 
spectaculos, deschis, dinamic, 
eficace, in care vioara Intîi. 
echipa oaspete, a fost secondată 
cu aplomb de formația vilceană, 
surprinsă, totuși, de dinamis
mul și tehnicitatea partenerelor 
lor de întrecere.

Au Înscris : Torok 9, Veri- 
geanu 9, Romele 4, Petre 3. 
Ionescu 2, Petra, Bloju, pentru 
Chimistul, respectiv Sun Xivlan 
8, Zhang Weihong 6, Chen 
Zhen «, He Jianping S, Wang 
Mingxing 2, Li Jie 2, Li Lipong 
2, Zhu Juefeng.

Bun arbitrajul cuplului 3 
Mateescu — W. Dăngcscu 
(București).

Duminică, la ora 10,30, m 
Sala Sporturilor din Tg. Mureș, 
reprezentativa R. P. Chineze 
va disputa cel de al treilea 
meci din cadrul turneului e- 
fectuat In țara noastră, Intîl- 
nind formația Mureșul IMATEX 
Tg. Mureș.

Pavel GIORNOlU, coresp.

DOAR RAPID Șl I.C.E.D. AU RĂMAS IN LUPTA PENTRU
Turneul final al grupei valori

ce 1—6 a Diviziei A și-a derulat 
Ieri, to sala Rapid, a treia sa 
secvență, reuniune cu un „cap 
de afiș" (I.C.E.D. — Farul) im
portant in disputa pentru locul 
trei.

I.C.E.D. - FARUL 141-93 (43- 
<7, 24—84). cine dștiga lșl men
ținea șansa to „duelul" eu Ra
pid pentru „bronzul" campio
natului. A rezultat o partidă e- 
chlUbraU, dlrz disputată, cu 
dese răsturnări de situații, dar 
deficitară pe planul spectacu
lozității. Mai tatu, la clrmă s-au 
Instalat bucureștenll, după care 
constănțenli au trecut la trenă, 
el conducted la mln. 36 eu 43— 
54 și Mstod Impresia că vor ciș- 
tlga, mai cu seamă că Mănăilă 
se dovedea același util șl efi
cient Jucător. Insă echipa bucu- 
reșteană are a ripostă promptă, 
redudnd la un singur punct han
dicapul. cind mai erau doar trei 
secunde, la scorul de 44—44, șan
sa surlde Farului, dar Moldo
veanu ratează aruncarea liberă 
care se putea transforma In vic
torie. in prelungiri, formația 
I.C.E.D. zburdă ta fața unei e- 
ehlpe resemnată șl rămasă ta 
trei jucători (ceilalți I compo
nent valizi părăsiseră terenul 
pentru cind greșeli personale). Au 
marcat : Păsărică 13, Mibalcea 5,

C. loan 13, Tzachis 20, Volcu 7, 
Grădișteanu 13, Pogonaru 
respectiv Logofătu 2, Tecău 
Cernat 3, Mănăilă 31, Șerban 
Moldoveanu 15, Sptou 2, Ilucă 
Au arbitrat cu unele greșeli 
Dumltrache șl z. Raduly.

STEAUA — RAPID 44—75 
(S6—34). Mal atractivă a fost re
priza a doua, a .rezervelor”, 
in care Juniorii steUștl au ținui 
pasul cu mai expertmentațil lor 
parteneri de Întrecere. Au mar
cat: Panalteacu ÎS. Ardelean 15, 
Relaenbuchler ș. Scarlat «, Carpen
4. Cental 13, Căpnșan 10. Crls- 
teseu 4. NeMdltzchl 4, Pinten 1, 
Brănlșteanu 4, V. 3on 7, respec
tiv Mlhal 4, Dăescu 13, Becea N, 
Popovlci 11, M. Dumitra 4, Gbl- 
|â 21, Suclu 4. Plâimadă 2, Fppen- 
^DINAMO BUCUREȘTI — DINA
MO ORADEA IU—53 (51—23). Dl- 
ferenU de acor care reSectâ 
sprintul bucureștenflor to fața t>- 
nor adversari cu o prezență mal 
mult formală. Au înscrie: Vine- 
reanu 3. Toader 10, Vâslite! 13, 
Bărtmlescu 10, Nieulescu 37, I*- 
eoh 4, Uglal 4, David 17, Con
stantin 11, respectiv Paacu 3, 
Fodor 4, Flaundra 14, Răduleseu 
I, Antochl 4. Nicoară 4. Costln
5, Szabo 4, Crlotea 4.

Adrion VASILESCU

24, 
10.
4. 24. 
c.

GRUPA

UN BOBI

Miine. ultimul derby din actuala ediție: Steaua-Dinamo

(Vll'IOVlitlt INTERNATIONALE DE PENTATLON MODERN
(Urmare din pag. 1)

că substanțial punctajul gene
ral, Dragoș Pâini, din prima 
echipă a tării noastre, a cițti- 
gat cu un avans de aproape*10 
secunde în fața sportivului so
vietic Serghel Gherasimoviei. 
Parcursuri bune au realizat, de 
asemenea, canadianul Lawrence 
Key te. liderul competiției. Ma
rian Gheorghe, din prima noas
tră echipă, și Serghej Gutzevici 
(U.R.S.S.), ultimul promovînd 
astfel pe poziția a treia a cla
samentului general. Din păca
te, comisia de organizare a 
consemnat și două situații de 
descalificare :
(România III) și Laszlo Horga 
(România ID pentru
pe parcursul probei, de la tra
seul oficiaL

Rezultate tehnice finale ale ce
lei de a 26-a edltll a Campiona
telor Internationale de pentatlon

modern ale României: Individual: 
1. MARIAN GHEORGHE (Romă 
nta I) 5S3S p. 2. Dragos 
(România D 54M p. 3. 
Gutzevici (U.R.SS.) 3313 p. 
Ferenc Fath (Ungaria) 831» p. 
Bela SQveg (Ungaria) 5374 p, 4. 
ComeHu Iaac (România I) *250 p; echipe: 1. ROMANIA I 16 219 
p, 3. Ungaria 15 334 p. 3. U.R.S.S 
15 743 p. *. România juniori 14 276 
p. I. România n 13 744 p, 4 
România HI 13 Vfl p. Iată si re-

Pătrul 
Serghel 

4. 
4.

zultatele Înregistrate In proba de 
cros, individual : 1. Dragoș Fă- 
irul 82:15.7 — 1348 p 3. Serghel 
Gherasimovld (U.R.S.S., 
dual) 13:31,0 
wrence 
1284 D.
— 1273 
12 :54.5
Cslsztu ------------ ----- - ---- ,
p. echipe : 1. România I 3801 p.

lndivi-
1313 p. 3. L*-

Keyte (Canada) 12:32,6 — 
4. Marian Gheorghe 13:44,7
D. 5. Serghel Gutzeviei 

— 1243 p. 4. Michael
(Canada) 13:54,4 — 1207

3. U.R.S.S. 3537 p. 3. Ungaria 
3336 p 4. România juniori 3252 p

O FRUMOASA COMPETIȚIE DE MASA,

Liviu Pavel

deviere

HI PIS M

ANTRENORUL N. NICOLAE
CONTINUĂ SĂ PUNCTEZE

Cel mai tinăr antrenor, N. Ni
colae liderul celor două clasa
mente. tsl prezintă caii din an
trenament intr-o formă foarte 
bună. In reuniunea de joi. el a 
mal obtinut două victorii. eu 
Amfora sl Graclan, cu care s-a 
dlstantat In clasamentul forma
țiilor. fată de G. Tănase. Acesta 
din urmă a reușit numai o vic
torie. cu Surina, mult prea ușor 
handicapată fată de posibilități
le el. Am mal remarcat cele două 
victorii ale lui G. Popescu : eu 
Drobeta, In cursa de fond, și cu 
Sullțaș, ambii prea ușor handi
capați (marea racilă a curselor). 
Comfirmtnd ultimele el valori. 
Soarta a reușit prima victorie 
din acest an. arăttnd Insă si ea 
rezerve de secunde la recordul 
cu care este acreditată. Cursa 
cailor de 2 ani a revenit Vala- 
hlel. care confirmă originea ei 
selectă.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Valahia (Sandu) 1:51,5 ; 3. 
Onelica. Cota : dst. Închis. 
Cursa a n-a : 1. Surina (Grigo- 
re) 1:31 3 : t, Oazan. Cota : dst. 
1. ev. 2. Cursa a nl-a : i. Gra
clan (N. Nicolae) 1 :S7,1 ; 2. Sam
son : 3. Salvlnla. 
ev. 26. ord. triplă 
IV-a : 1. Amfora 
1:31.7; 2. Comana; 
cist. 1. ev. 4. ord. 
piu II—ni—IV 48.
1. Drobeta (G. Popescu) 1:31,4 ;
2. Robust : 3. Respect, cota : dst. 
1» ev. 2, ord. triplă 75. Cursa a

1. Sulltaș (G. Popescu)
2. Marcela : 3. Samalla. 

dst. 1, ev. 4, ord. triplă
Soarta 

Co-

Cota : rfst. 1. 
807. Cursa a 

(N. Nicolae)
3. Șuav. Cota: 
triplă 803. tri- Cursa a V-a :

Vl-a 
1 38.2 
Cota 
74. Cursa a vn-a : L 
(Pătrașcu) 1:32,6 ; 2. DeUcat. 
ta : cîst. 1. ev. 8, ord. 4.

Mline dimineață va avea 
obișnuita reuniune hipică, 
participarea lotului national. 
frunte eu Manuc, Toporaș. Sar
donic. Trudln. Intr-o alergare de 
viteză, care nromlte un frumos 
spectacol hipic. Programul este 
Judicios întocmit, cu mid excep
ții. cum este cazul lui Turba si 
Vital care slnt nrea ușor han
dicapați față de posibilitățile lor. 
tocmai fntr-o alergare cu miză 
de nartlclbare.

A. MOSCU

loc 
eu 
In

„FESTIVALUL VOLEIULUI" LA COPĂCEL
La sfîrsitul săptăminll trecute, 

ta minunatul decor al așezării 
Copăcel de la poalele Făgărașu
lui. s-a desfășurat tradiționala 
competiție de masă «Festivalul 
voleiului" ajunsă la cea de a 15-a 
ediție. Au luat parte 19 echipe 
as de fete al 6 de băieți) din 
localitățile urbane șl rurale ale județului Brașov, precum și o 
proaspătă divizionară A femini
nă. Ca de obicei, întrecerile au 
fost frumoase, pasionante. Echi
pele de fete au fost Împărțite in 
două serii valorice, pe primele 
locuri clatdndu-se ta final Nivea 
Brașov, urmată de Aripile Ghlm- 
bav si Caroatl Brasov — to se
ria I. Școala generală Copăcel, 
urmată de Sc. gen. Șercala si 
Celuloza Zărnestt — In seria a 
n-a. Competiția masculină a fost 
dștigată de CSȘ Steagul Roșu 
Brașov, urmată de Se. gen. Co
păcel șl Lie. Ind. Oraș Victoria. 
Festivalul — de la care n-au lip
sit nld eel doi lnltlaotrl al săi, 
profesorii Stelian Palici șl loan 
Toacșe, activind acum ta afara 
meleagurilor brașovene — s-a to-

cheiat cu un frumos meci amical 
intre noua promovată ta Divizia 
A feminină. G.I.G.C.L. Brașov, șl 
o selecționată a arbitrilor, antre
norilor sl localnicilor, fetele ob- 
țlnlnd victoria cu 2—1, In aplau
zele numeroșilor săteni venltl să asiste la Întrecere. Șl, tot ca de 
obicei, organizatorii — In frunte 
cu prof. Nicolae Graneea, pri
marul comunei Hlrșenl, de care 
aparține sl satul Copăcel, cu di
rectoarea Scolii generale din sat. 
prof. E. Funaru, sl cu Inimosul 
președinte al Comisiei Județene 
de volei. C. Manlflu — au fost 
la înălțime. Numeroase premii 
au răsplătit eforturile competito
rilor. Frumoase cupe au fost a- 
eordate primilor clasați din par
tea C.N.E.F.S.. CJ.E.F.S. Brașov, 
Consiliului sindical județean sl 
Inspectoratului școlar Brașov. 
Toți partid.panțll la festival au 
petrecut două zile pline de emo
ții sl bucurii, dtadu-șl. la des
părțire. o nouă tatUnlre. peste 
un an. ta pitorescul sat fâgără- 
sean... Carol GRUIA — eoresp.

Miine, in ultima zi a ediției 
a 37-a a Campionatului Națio
nal, se va desfășura (de la ora 
10) tradiționalul meci-derby 
dintre echipele Steaua și Dina
mo Bueureștl. Deși — practic 
— rezultatul nu va mal putea 
influența clasamentul, steliștii 
avind asigurat titlul, Întrecerea 
prezintă interes In primul rlnd 
pentru că In cele două formații 
evoluează toți cei 10 compo
nent!. *1 reprezentativei țării 
care s-a calificat, nu de mult, 
in grupa A a Campionatului

European, ceea ce creează pre
misele unei Întreceri spectacu- 
culoase și dc bună valoare teh
nică.

Programul ultimelor două zile 
— sala Rapid, sîmbătă dc la 
era 15,30 : Farul — Steaua (In 
jocurile precedente : 0—6). Ra
pid — Dinamo București (0—6), 
ICED — Dinamo Oradea (1—5); 
duminică, de la ora 3,30: Di
namo Oradea — Farul (1—5), 
STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI (4—2), Rapid — ICED 
(3—3).

Au fost des 
campionatul a 
incheiat (pini 
a constințenilo 
rat printre ele 
bile, antrenoru 
cotind-o, de 
mare succes di 
tru ale Farulu 
acestor turpri 
firi doar și pe 
lui C. Popesc 
gător al „Trof 

ti 
e

candidat la 
tativ după 
rugby !

Dacă multi

BALCANIADA DE JUNIOARE - LA FOCȘANI
Ediția a 21-a a Campionatu

lui Balcanic de baschet-junloa- 
ne se va diaputa, de vineri 4 
iulie, pină marți 8 iulie. In 
Sala Sporturilor Vrancea din 
Focșani, cu participarea repre
zentativelor Albaniei, Bulgariei. 
Greciei. Iugoslaviei. României.

precum și, a selecționatei de 
cadet* ..'(junioare II) a țării 
noastre , (in afară de concurs).

TURNEU LA „DREPT“

CONCURS JUBILIAR 
DE ORIENTARE TURISTICA

Cu ocazia Împlinirii a 40 de 
ani de la primul concurs de 
orientare turistică din Româ
nia (26 octombrie 1946) și a 
50-a aniversare a Înființării (în 
1936) • Oficiului Național de 
Turism din țara noastră, in 
zilele de 3—6 Iulie 1986 va a- 
vea loc. In munții Zărandului 
(baza de plecare Lipova Băi) 
„Cupa Zărand", concura jubi
liar de orientare turistică.

La această sărbătoare sporti
vă slnt așteptați să participe 
toți ortentariștil din țara noas
tră, inclusiv cel care, eu 40 de 
ani In urmă, au pus bazele 
sportului orientării turistice in 
România.

A.S. Mine-Enetgie organizea
ză, incepind de miine, pe te
renul Universității București (la 
„Drept") o competiție de bas
chet la care vor lua parte e- 
chipe din municipiul București, 
precum și o formație alcătuită 
din foști jucători fruntași ai a- . 
cestui sport : A. Folbert, M. 
Nedef, Em. Niculescu, M. Di- 
mancea, I. Dinescu, FL Du- 
descu, M. Popa ș.a.

j 
sportivi cunasi 
mim, de pildă, 
gu, cu nu «mu 
prezențe <n n 
Popesc 
teren ». 
făcut-o, 
trecută, 
măvară 
garnituri dine 
fost suficient 
deveni jucăto 
multe eseuri 
meciuri (!) dii 
Și nu oricum 
ochii selection 
asupra lui, ic 
știu bine de- 
alergare, schit 
care i-au ului 
la derb'" J 
cind i

' 'ărut

<n n

,u»t 
mai 
spre 
tituli

(eas- 
men 
seed 
plan

CUM VĂ ÎNDEPLINIT
(Urmare din pag. 1)

VACANJA DE VARA A ELEVILOR
(Urmare din pag. 1) a C.C. al U.T.C. t-a îngrijit ca toate 

acțiuni ti aibă asigurate ttn succes

sportive — vor avea prilejul să-și continue 
pregătirea în cadrul unor tabere fixate in 
Stațiunea 2 Mai, in ultima decadă a lunii 
august — tabăra se și numește a „speran
țelor olimpice" (circa 200 de copii), precum 
și la Năvodari, in serii, pini la terminarea 
vacanței, cu zeci de mii de participanți din 
întreaga țară. Alte acțiuni tportive și tabere 
cu profil aplicativ tint fixate la Lăpușna, 
Bldidia-Tulcea, Homorod etc., toate organi
zate prin grija Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor.

Pentru tineretul din școli profesionale și 
licee, in centrul atenției se vor afla, de 
asemenea, cîteva competiții cu finale pe 
tară în cadrul .Daciadei și anume „Cupa 
U.T.C." la oină (Rîmnicu Vîlcea, 20—22 
VIII), Festivalul sporturilor tehnico-aplicati- 
ve (Galați, 1—3 august), „Cupa U.T.C." la 
radioamatorism (Bacău, 23—30 VIII), la 
parașutism (Oradea, 1—7 IX) și tenis (Ga
lați, 13—14 IX). Fruntașii Crosului tinere
tului, primii 10 clasați la ultima ediție a 
acestei întreceri finale (care a avut loc la 
Alba Iulia) vor lua parte, din inițiativa C.C. 
al U.T.C. și a federației de specialitate, la 
o tabără de pregătire și testare, organizată 
la Brăila (august). Tabere de pregătire au 
fost stabilite și pentru președinții asociați
ilor sportive din școli și licee, la Costinești 
(400) și la Rm. Vîlcea (500), prilej cu care 
elevii vor participa la prelegeri cu caracter 
tehnico-metodic, la întreceri sportive, vor 
vizita zone turistice învecinate și vor vizio
na filme cu tematică sportivă. Secția de

resort 
aceste 
deplin de organizare ți implicit efeciența 
dorită.

Un bogat program de tabere cu caracter 
sportiv (pentru elevii care t-au remarcat in 
competițiile republicane din acest an) cu
prinde ți agenda Ministerului Educației ți 
Învățământului. Astfel, atleții iji por con
tinua pregătirea in taberele de la Bucșanl- 
Dlmbovlța, Bogda-Timiș, Stațiunea 1 Mai- 
Constanța, Suncuiuș-Bihor, Sf. Gheorghe si 
cabana Paring (circa 300 de elevi și eleve), 
iar gimnațtii ți gimnastele tini așteptați in 
taberele de la 2 Mai, Timișoara și Paring 
(peste 500). Tabere cu profil sportiv au fost 
rezervate, de asemenea, batchetbalițtilor 
(Mangalia și Sf. Gheorghe), elevilor judoka 
(Mangalia), schiorilor (2 Mai ți Mangalia), 
rugbyștilor (Bucșani), luptătorilor (Bucșoaia 
și Odorheiu Secuiesc), fotbaliștilor (Buc
șoaia), handbalițtilor (Alba Iulia), canoto
rilor (București-lacul Pantelimon), voleiba
liștilor. (fetele, la Fălticeni, băieții, la Rm. 
Vîlcea), caiaciștilor și eanoițtilor (Pitești) 
etc.

Trebuie sd subliniem totodată ci, la ni
vel local (județean ți municipal), peste tot 
tint organizate acțiuni sportive eu elevii, 
excursii și tabere la munte iau in diverse 
zone turistice, precum ți cluburi de vacanță, 
prilej pentru marea majoritate a copiilor 
și elevilor iubitori de mișcare, de exercițiu 
fizic organizat, de sport, de a-ți continua 
activitatea îndrăgită și pe timpul vacanței 
de vară.

Dorim tuturor elevilor patriei, a vacanță 
plăcută !

■

natele Naționale pe echipe de 
junioare, intr-o concurență as
pră, anunță noi talente, pentru 
care antrenoarea Olga Ghițu- 
lescu $1 colegii Nicolae Fur- 
minte ți Clemența Buță nu 
precupețesc nimic, In strinsă 
conlucrare cu Stelian Marines
cu, Mircea Frun, Cristina Se- 
mergai și Anca Bumbac, de la 
C.S.Ș. 1. HALTERELE (antre
nor, Ion Filip) l-au dat pe Du
mitru Negreanu, campion na
țional, component al reprezen
tativei la C.EJC.M. de haltere. 
Avea planificată medalie, a 
luat 3- locuri IV (C.E.) șl 3 
locuri VIII (C.M.), care nu sînt 
chiar rele, dar rezultatele slnt 
mai slabe declt cele de acasă. 
Dacă ar da fiecare club cu 
haltere cite unul... Ar veni la 
rtnd BASCHETUL, de regulă 
Intre primele 6 echipe din țară, 
cu locul I la Daciadă (a doua 
oară), dar fără nici o contri
buție la lot, din 1984 1 Antre
norul AL Boioș are cuvîntul, 
ca șl conducerea C.S.Ș. 1, in 
singura ramură unde mal e loc 
de mai bine In ce privește co
laborarea cu FaruL BOXUL are 
la lotul olimpic pe Ștefan 
Drișcu și Traian Damian. Driș- 
cu a Ieșit din primul tur la 
recentele mondiale, unii spun 
că dintr-o eroare de arbitraj, 
important e că a ajuns acolo 
și... a învățat Antrenorul Ilie 
Dascălu și colegul Aurel Si- 
mionescu vor să reinnoade 
buna tradiție a boxului de ca
litate la Farul. Să mal aștep-
tăm.

La CAIAC era planifica
tă o sportivă in lotul olimpic 
(realizat), dar Tecla Marinescu 
e acum la alt club, care a cîș- 
tlgat.. competiția de legitima
re cu constănțenli. Nu-i nimic
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• Doriți să 
stan ți alele dșl 
GEREA EXC 
de miine. di 
1986 7 Nu avi 
cercați sanse 
Încredere «4 
asâzl (dar NI 
merele crete 
7 extrageri, 1 
tal de 66 n»-* 
poate cist’'a
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Începe ..cupa federației * |
LA MdTOCROS [si

Concursurile de motocros 
continuă. După Campionatele 
naționale, iată că duminică va 
începe o nouă competiție repu
blicană. de data aceasta dotată 
eu trofeul .Cupa Federației".

întrecerile primei etape vor 
avea loc mline, pe traseul de 
la Moreni. in organizarea aso
ciației sportive Automecanica 
din localitate. In program figu
rează curse pentru seniori, ti
neret și juniori. Si-au anunțat 
participarea concurent! din 
Brașov, București, Zărnești, Sf. 
Gheorghe, Cîmpina, Buzău, Plo
iești, Tg. Mureș, Timișoara și 
alte centre moto. Primul start 
se va da la or* #,30.
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C. Popescu e un nume nou 
te rugby, dar nu fi te alte 
sporturi, A fost, patru ani, at
let, sprinter de 10,5 pe sută, 
apoi a devenit bober, campion 
național, impingător intr-un e- 
chipaj de patru clasat pe locul 
3 te „Cupa Mondială* ți pe 1 
Ie J.O. de le Sarajevo. Anul 
trecui a ajuns la rugby, fostul 
polisportiv Horia lliețu eunos- 
cindu-i perfect calitățile, tn- 
tuindu-i posibilitățile de a se 
integra rapid schemelor jocului 
cu balonul oval. ,M-e cucerit, 
pur ți simplu, de la bun în
cepui sportul acesta colectiv, in 
care o echipd întreagă pune 
laolaltă forță ți gindire pentru 
curgerea fazei. Îmi plac acți
unile care au merg după... re
țete, eseul fiind, desigur, cel 
mai frumos moment*. Spunlnd 
acestea, generalități, Cornel a- 
daugă imediat, trecînd mai la... 
obiect, ci nu 
nu ajunge te 
știe cite mal 
punct, mai cu 
vețte tehnica 
rezistența. Iar 
bețte de atacanți de clasă — 
modele de urmat — pare foar
te In temă, din moment ce po
menește nume celebre (Campe
se, Ella, Blanco), eontinuind cu 
Paraschiv ți Aldea, da la care 
« învățat — ține si scriem ne
apărat aceasta — multe.

Dar, despre surprinzătorul 
dștigător al .Trofeului Sportul* 
vom mai avea, eu siguranță, 
prilejul si vorbim...

se va lisa 
națională, ■ 
art de piu 
seamă in ce 
individuală 
atunci tind

pinii

pri-
MU 

vor-

Geo RAEȚCHI

)E PERFORMANTA ?
nevoioasă, dar parcă aid mai 
mult ea la alte secții se cere 
e schimbare radicală de men
talitate, Întărit spiritul de răs
pundere, asigurată existența pe 
propriile 
și fondul 
deț șl la 
Medgidia 
«minări.

Bă Încheiem eu părerea se
cretarei CJ.E.F5„ prof. Elena 
Frincu, de fapt o concluzie : 
.Trebuie să-i ajutăm mal mult 
pe tovarășii de Ia Farul, club 
de bază al județului, dar tre
buie să se intensifice substan
țial volumul de muncă (al an
trenorilor, In primul rînd). se
lecția să se facă continuu, cău- 
tind, nu aștept!nd ce vine, pre
gătirea să ceară totul, șl de la 
sportivi, ș| de ia tehnicieni".

picioare. Semifondui 
sint prioritare la ju- 
Farul, dar la CĂȘ. 
.1 Mangalia se fac

La ordinea zilei

■
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Miine, prin disputarea ulti
mei tțiape a Diviziei B, sezo
nul oficial al performanței ia 
sfirșit. Agenda eompetițională 
mai prevede, pentru săptămâ
nile următoare, barajul pentru 
Divizia C și turneul final al 
juniorilor II. Cele trei eșaloane 
principale ale fotbalului nostru 
intră, practic, tatr-o întrerupe
re care cuprinde tatreaga lună 
iulie. Dar chiar de pe aeum, 
din zilele dnd ne despărțim de 
sezonul competițional 1985/1986. 
este eazui să ne ei referim |a 
cel care urmează, 1985/1987.

Și asia pentru simplul motiv 
că noua stagiune va începe 
mult mai devreme, din motive 
determinate de calendarul in
ternațional. Se știe, la 10 sep
tembrie este prevăzută prima 
partidă oficială a reprezentati
vei noastre, in compania echi
pei Austriei, startul în preli
minariile Campionatului Euro
pean 1988 al ambelor formații. 
Pentru o săptămînă mai tîrziu, 
U.E.F.A. a stabilii și începerea 
noii ediții a cupelor continen
tale. Deci, cele patru formații 
ale noastre (Steaua — in Cupa 
Campionilor Europeni. Dinamo 
— In Cupa Cupelor, Sportul 
Studențesc și Universitatea 
Craiova — ta Cupa U.E.F.A.) 
iau startul ta pretențioasele 
competiții in care campioana 
țării are misiunea apărării tro
feului cucerit ia T mai la Se
villa. Manșa a doua a primului 
tur se va desfășura la 1 oc-

tombrie. Cum vedem, foarte 
repede după reluarea sezonului 
oficial, reprezentantele . fotba
lului românesc sint chemate ta 
competițiile cele mal impor
tante ale Europei — pe planul 
reprezentativei sau al forma
țiilor de club. O agendă com- 
petițională tare grăbită, aceas
ta a ediției 1986/1987 și, In 
consecință, și graficul compe
titions! al F.R.F., urmează să 
fie alcătuit ca atare.

In perspectiva rapidei solici
tări a naționalei (10 septem
brie) se proiectează Începerea 
Diviziei A la 16 august. Prin 
urmare concurentele primei 
scene au foarte puțin răgaz 
plnâ la începerea noului cam
pionat. Pregătirile trebuie re
luate ptaă Ia 15 iulie, aceasta 
pentru echipele solicitate plnâ 
la finalul sezonului competițio
nal abia Încheiat, adică Steaua 
și Dinamo. De altfel, dintr-un 
sondaj pe care l-am făcut, ma
rea majoritate a divizionarelor 
A șl-au fixat startul pregătiri
lor pentru date din perioada 
7—10 iulie. Intre (imp, la 1# iu
lie, ia Geneva, prin tragerea la 
sorți a primului tnr, vom cu
noaște adversarele formațiilor 
noastre tn cupele europene. Tot 
ia acea dată se va ști cu pre
cizie șl situația Cupei Super- 
eontinentaJe, U.E.F.A. urmind 
«ă Ia o decizie Ia reuniunea 
de la Geneva — In această pri
vință.

Efflmie IONESCU

.*

STEAUA, echipa de speranțe, campioana ediției 19S5I19SC. tn picioare, 
da la stingă : Badea, Brenluc, Florea, Popa, Petcu, Craiu, Manea, G. 
Gheorghe. In rtndul dtn față : Alexandru, Goran, Chlrcă, Dinu, Uirea, 
Clobănică, Tecul eseu. Dintre titulari lipsesc Stanclu fi D. Petrescu. 
In lot au mat fost: Negoeseu, Tudor, Oprea, Gutariu, Vlad, Petracbe.

La încheierea campionatului speranțelor

STEAUA-LA AL DOILEA TITLU CONSECUTIV
• Pe „podium*

douâ merituoase
Înainte de a puncta cîteva din

tre principalele aspecte ale cam
pionatului speranțelor (desfășu
rat in umbra Diviziei A) să ne 
oprim puțin asupra „podiumu
lui* ediției 1985G9M.

LOCUL 1 — STEAUA (antre
nor Badu Trot) dștigâ pentru a 
doua 
și o 
dedt 
gătit 
tie -

oară consecutiv întrecerea 
ciștigă mult mai detașat 
anul trecut. «Ne-arn pre
tat timpul cu mare sten- 

. _ afirmă antrenorul campioa
nei — am fost intransigent» față 
de jucătorii care e-an abătut 
da la disciplina pe «are ne-am 
impue-o. n-am vrut să ne lăsăm 
mal prejos fată de echipa mare, 
in rindurile căreia au debuta* »i 
sase dintre eomponentU lotului 
de speranțe : M. Goran. D. Pe
trescu. V. Petcu, C. Gheorghe, M. 
Alexandru tl I» Stanclu**. In bu
na desfășurare a activității echi
pei de speranțe a clubului stea
ua. antrenorul Trol a primit un 
sprijin eficient (organizatoric, tai 
special) din partea tov, Mircea 
Munteanu. un om deosebit de 
meticulos «1 extrem de ordonat. 

LOCUI. 3 — F.C. ARGEȘ (an
trenor — Mihai IsaevseM). Anul

F. C. Argeș ți Universitatea Craiova - 
pepiniere de talente

trecut speranțele clubului dtai 
Trivale s-au clasat pe locul t. 
„Noi am Început foarte bine 
campionatul — consideră M. Ia- 
novschl — dar incă de la jumă
tatea turului n-am mal putut 
folosi un grup destul de mare 
de jucători, care au plecat șă-sl 
satisfacă stagiul militar, 
chiar asa stind lucrurile, 
putut realiza mai mult, 
n-am fi pierdut partida 
eu Steaua, pentru care _____
pregătit In mod deosebit". Arge
șul a pierdut partida derby de 
la Începutul returului, a rămas 
insă... fidelă sie Însăși, reușind 
incă o promovare de bun au
gur : portarul Hristea unul din 
marile talente ale promoției '86.

LOCUL 3 — UNIV. CRAIOVA 
(antrenor Nicolac nnmflr). „Noi, 
spre deosebire de Steaua, F.C. 
Argeș șl Petrolul, am ratat ple
carea In campionat, iar o echipă 
de juniori care nu e ajutată de 
la Început si de rezultate foarte 
bune, greu se mai regăsește pe 
parcurs — este de părere antre-

Dar. 
am fi 

dac* 
derby 
ne-am

Mline, jocurile ultimei etape a Diviziei B

PARTIDE IMPORTANTE
PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII
Sezonul competițional de pri

măvară se va Încheia mline. 
ci nd se dispută jocurile ulti
mei etape a Diviziei B. O tre
cere in revistă a celor 37 de 
partide ne arată că tn fruntea 
seriilor I și a II-a .apele sint 
limpezi", Oțelul Galay șl Fia 
eăra Automecanica Moreni fiind 
virtuale dștigătoare. cele două 
formații obținind — după com
portări constant bune și foarte 
bune — dreptul de a activa in 
ediția viitoare tn Divizia A. 
In seria a IlI-a, in urma re
zultatului Înregistrat joi, tn 
partida restanță (Jiul Petroșani 
— Unirea Alba Iulia 8—0), e- 
chipa din Petroșani se poate 
considera ca șl promovată, la 
ultima etapă, Jiul se deplasează 
la Satu Mare, unde va tafflnl 
pe Olimpia, iar F.C. Maramu
reș la Lupeni. urmînd să evo
lueze In fața Minerului, și este 
greu de presupus că băimăre- 
nii ar mal putea recupera han
dicapul de două puncte șt de 
nouă goluri.

Mult mai interesantă și mai 
palpitantă este situația din 
subsolul clasamentelor celor 
trei serii, unde pentru multe 
formații retrogradarea se va 
decide, cum se spune, ta cea
sul al 12-lea. In seria I, Mine
rul Vatra Dome! (locul 18, cu 
19 puncte) și Chimia Fălticeni 
(locul 17, cu 27 puncte) nu mai

au nici o soluție de salvare.
„Lupta pentru
sau.
lirea celorlalte două retrogra
date, 
lele partidelor Dunărea Cilă- 
rași — Prahova CJS.U. Ploiești, 
C.F.R. Pașeani — Olimpia Km. 
Sărai și Metalul Plopeni — 
F.C. Progresul Brăila, după 
cum și Delta Tnlcea are nea
părată nevoie de victorie In 
meciifl cu Minerul Vatra Dar
nel. Tn seria a II-a, Șoimii 
I.P.A. Sibiu șl LCJS.I.M. Bucu
rești, ocupantele ultimelor două 
locuri, sint deja retrogradate, 
iar Avintul Reghin se mal poa
te salva doar ta condițiile unor 
rezultate
Mie, greu de conceput. Meciul...

SERIA i : Dunărea călărași — Prahova CJS.U. Ptolești ; M. Popescu 
(Craiova), ----- ------------ —----- - -------- -------- -------- -
!«t»cu (Pitești)

supraviețuire*
altfel «pus, pentru stabi-

va fi decisă de rezulta-

deosebit de favora-

meciurilor se va disputa ta 
Capitală, intre Mecanică Fină 
Sieana ti Muscelul dmpulung, 
rezultat care va decide asupra 
celei de a patra echipe retro
gradate. formația bucureșteană 
avtad neapărată nevoie 
tărie.

$1 ta seria 
este identică, 
ti înfrățirea 
hi toamnă ta 
mișoara mai 
șanse teoretice. Pentru fixarea 
celei de a patra retrogradate, 
intră ta discuție partidele Uni
rea Alba talia — CXI*. SIghei 
ti Mecanică Orăștia — Minerul 
Cavnlc, formațiile gazdă In- 
eerrfnd să se salveze pe linia 
de sosire.

de vie-

situația 
Lupeni

a IU-a
Minerul ___ „

Oradea vor juca 
C. Iar C.F.R. Ti- 
păstrează doar

: STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
11 și. respectiv, 34 numere extra
se. Preciztnd eă variantele de 2S 
le! participă la toate extragerile 
(beneficiind, implicit, de Întrea
ga gamă de ciștigurl) 
celor care-sl petrec

reamintim 
concediile

resti. Informații tei legătură eu 
numerele extrase puteți obține 
audiind emisiunile radio, pe pro
gramul t. Ia ora I7.3C (transmi
sia desfășurării tragerii), la ora 
32,30 (numerele extrase, o dată 
cu rezultatele concursului Pro
nosport), precum șl luni. S0 iu
nie. la 
gram.

ora 8.55. pe același pro-

"7«

ultatl 
zi si

că tot astăzi este 
pentru depunerea 
concursul PRO- 

dumtnlcă. » iunie 
Înainte de pauza

estivale departe de locul de do
miciliu că agențiile LOTO-PRO- 
NOSPORT din întreaga țară vă 
stau la dispoziție oriunde vă 
aflatl. inclusiv pentru depunerea 
biletelor clstlgătoare. TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO va avea 
loc duminică, 39 iunie. Inceptnd 
cu ora 16.30 In sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, din Bucu-

a Nu 
ultima 
buletinelor la 
NOSPORT de 
(ultima etaDă __ ___ ______
ce va Interveni la acest sistem 
de joc corespunzătoare 
din sistemul competlționăl 
balistic).

pauzel 
fot-

• In ultimele zile a 
In vînzare pretutindeni 
Îndrăgitul si atractivul 
VACANTEI, emisiune

pus 
de 

AL

fost 
attt 

roz 
specială

Mmltată care acordă ciștiguri din 
fond special al A.S. LOTO-PRO- 
NOSFORT.

am evoluat la nivelul pretenți
ilor. desl citiva dintre titularii 
echipei au figurat mereu ca re
zerve la echipa mare".
tre aceste rezerve.

1. STEAUA 34 27 2 5102-20 83
3. F.c. Argeș 34 23 4 7 62-20 73
S. Unlv. Cv. 34 21 5 8 59-29 «1
4. Petrolul 34 19 6 9 60-28 63
5. Corvinul 34 19 4 11 51-43 61
6. Dlnamo 34 18 2 14 52-36 56
7. Gloria 34 15 5 14 52-57 50
«. F.C. Bihor 34 17 4 13 48-48 49
». S.C. Bacău 34 15 5 14 47-48 50

IC. Victoria 34 13 7 14 45-53 48
11. A.S.A. 34 13 5 16 44-60 4Q
ia. jpoii“ Tim. 34 11 8 15 47-56 41
13. F.C.M. Bv. 34 12 3 19 40-69 39
14. Rapid 34 11 5 19 46-58 38
15. F.C. Olt 34 10 6 18 32-46 36
1». Sp. Slud. 34 7 6 21 28-73 27
17. „U‘ Cluj-Np. 6 8 20 32-62 26
18. Chimia 34 8 5 23 32-69 23

norul craiovean,. Abia in retur

FXJ-M. Deffta Tutoea — Minerul Vatra Dojnei : Ad. Nico- 
, T-C. Constanța — Ceahlăul P. Neamț : L Dogaru 

«m. v®oea). Dunărea CJS.U. Galați — Aripile Bacău : JS. Seracin 
(Timișoara), CjrjR. Pașcani — Olimpia Rm. Sărat : M. Constantinescu 
(București), Chimia Fălticeni — CJS. Botoșani : M. Stoenescu (Bucu- 
nești), C.SJM. Suceava — Politehnica lași : T. Bone (Oradea), Metalul 
Ftopanl — T.C. Progresul Brăila : v. Dobrescu (București), steaua Mi
rii — Oțelud Galați : 3. Grama (București) — se dispută ta Bușteni.

SERIA A n-a : Flacăra Automecanica Moreni.— Automatica Bucu
rești : Gh. iulian (Brăila), Șoimii IJP-A. Sibiu — IJ4-A£A. Sf. Gheor- 
gtte : C. Popovici (CSmpla TunzH), IXIJJM. Brașov — Gaz Metan Me
diaș : I- Sălăjan (Satu Mare), IjC^JJM. București — Sportul Mun
citoresc Slatina : Al. Ganea (Slobozia) — stadionul IXijSJJM, Carpațl 
MJSrșa — Electroputene Craiova : C. Manda (Reșița), Mecanică Fină 
Steaua București — Muscelul Ctnrpulung : N. Dlnescn (Rm. Vtteea),
— stadionul Mecanică Fhnă, CIS. Urgoviște — Chimica Ttanăveni :
M. Ștefănolu (Tg. Jiu), Avînitfl Reghin — Progresul VuSeam București: 
L Toma (P. Neamț), AJS. Drabieta Tr. Severin — Tractorul Brașov : 
T. Cruceanu (Tecuci). ,

SERIA A rfJ-a : olimpia Satu Mare — Jiul Petroșani : PL Popescu 
(Ploiești). Unirea Alba Iulia — C.i.L. Slgbet : Gh. Pop (Suceava), 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița : L Florlcel (Brașov), Armătura 
zalău — Mureșul Deva : A. Comăneacn (Bacău), Aurul Brad — Strun
gul Arad : S. Panteihnonescu (BoMeșU-Scăeni), Mecanica Ortștie — 
Minerul Cavnlc : N. Tenea (Dnobeta Tr. Severin), Mineral Lupeni — 
FJC. Maramureș Bala Mare : R. Petrescu (Brașov), C.S. U.T. Arad
— Metalul Bocșa : L. Frunză (Sibiu), Înfrățirea Oradea — Gloria 
Bistrița : M. Nlculescu (București).

Toate meciurile vor începe la ora n.

Iar din-
.. _ __ _ _ . trei au vă
zut... lumina Diviziei A : porta
rul Slnescu, fundașul P. llăduca- nu, mijlocașul Calafeteanu.

Acesta e .podiumul". Foarte 
aproape de el. revelația campio
natului — Petrolul Ploiești (an
trenor — Noni Lindenberg), ca
re a cedat treapta a treia tn 
ultimele trei Clape ale întrecerii! 
Antrenorul ploieștean ne-a vorbit 
ta termeni elogiosi despre marea 
speranță a clubului Petrolul. A- 
drlan Ursea, intrat deja pe mtl- 
nile Iul Mircea Dridea.

Și acum, foarte pe scurt, des
pre alte cîteva aspecte oferite de 
disputa speranțelor. Echipele ce
le mal eficace : Steaua, F.c. Ar
geș, Petrolul (au și apărările ce
le mai bune). Decepțiile ediției t 
Chimia, .U« ciuj-Napoca (a pier
dut două meciuri la ..masa ver
de"). Sportul Studențesc. Cele 
mai multe promovări intr-un 
meci foarte greu: Gloria Buzău 
(a jucat partida cu Dlnamo de s 
la București, avîndu-i tn echină . 
pe foarte tinerii Teodorescu. Ti
miș, Alexandrescu, Stoica, Uzum, 
Stan). Retrogradatele din A se 
află la milionul clasamentul’^ : 
„Poli" — 12. A.S.A. — 11, F.C. 
Bihor — t. Speranțe, deci, pen
tru o... revenire rapidă pe pri
ma scenă. Desl cu trei puncte 
pentru victorie, nu s-a înregistrat 
o diferență substanțială compa
rativ cu ediția trecută: 46 vic
torii in deplasare (1934/351 fată 
de 49 ta cea încheiată recen*

Sigur, acest campionat ridică 
ta continuare problema eficien
tei Iui : adică rodarea unor jucă
tori de certă perspectivă. Denin- 
de. insă, numai de cluburi si de 
antrenorii echipelor de A si de 
speranțe ca el să-si Îndeplinească 
In totalitate obiectivul.

Laurențiu DUMITRESCU

DIN DOSARELE COMISIEI DE
• Cirțu (Universitatea Craiova) 

ți Blro (Universitatea Cluj-Na- 
poca) au văzut cartonașul roșu, 
In ultima etapă a campionatu
lui Diviziei A. El l-ar fi putut 
evita, cu mal multă grijă pentru 
acuratețea jocului lor, ceea ce 
le-ar tl permis să fie prezenți 
la inaugurarea, In august, a nou
lui campionat. Pe cînd așa, vor 
trebui să efectueze o suspen
dare de o etapă.
• 3 etape de suspendare pen

tru Mihale (Sportul Studențesc 
— „Speranțe" !) pentru atac vio
lent asupra unul adversar, in 
meciul cu F. C. Olt. Mihale 1 
„Numele ne pare cunoscut", vor 
exclama, probabil, mulți dintre 
cititorii noștri. Șl nu se înșeală ! 
Numele acestui jucător l-am

mal intUnlt in acest an, tot tn 
cadrul rubricii de față, intrucît 
a mai fost eliminat DE DOUA 
ORI DE PE TEREN șl sancționat 
tot de atîtea ori de Comisia de 
Disciplină. In total, Mihale a 
acumulat 7 (șapte 1) etape de sus
pendare. Arrreiwrll au datoria de 
a folos* toate mlfloacele educa
tive — mai -’os că este vorba de 
o „speranță" — pentru a-1 arăta 
că nu așa se joacă fotbal.
• Pierzind meciul de la Buzău, 

'eu Intorsura (după ce avusese 
nenumărate ocazii de a-1 cîști- 
ga h. Mețrom Brașov a retro
gradat din Divizia C. E neplă
cut, des’gur. dar cum campio
natele nu au o singură ■ față, 
acea a r trogradărUor, ele ofe
rind. firește, și perspectiva pro-

DISCIPLINA
movărilor, Metrom Brașov poate 
spera ca stagiul ei în campio
natul regional să nu dureze mai 
mult de un an. Și, cum timpul 
trees repede... Din păcate, echi
pa brașoveană și-a îngreunat 
singură acest drum al întoarce
rii, neputînd conta pe trei din
tre jucătorii ei, de care ar fi 
avut nevoie, fiind suspendați 
după meciul cu Intorsura : Nea
ga șl Dudaș pe cîte 2 etape, iar 
Mihui, care a adus injurii bri
găzii de arbitri, pe 3 etape. Iatâ 
încă, un caz care arată că^ une
ori, adversarii cei mai de temut 
ai unei echipe pot fi propriii ei 
Jucători !

jack BERARIU



PROPUNERI DE ÎMBUNA TĂȚIRE
A REGULAMENTULUI F I. L. A

Convorbire cu Ion Corneana, președinte al comisiei 
de antrenori a forulni International -

Ca puțin timp in urmă, la 
Reims (Franța) a avut loc 
reuniunea Biroului Executiv al 
Federației Internaționale do 
Lupte Amatoare, prilej cu car» 
s-au analizat probleme legate 
de regulamentul actual și po
sibilitățile de îmbunătățire a 
prevederilor sale, în scopul di
namizării Întrecerilor acestei 
discipline sportive. In fapt, fo
rul international intenționează 
să aducă un plus de spectacu
lozitate luptelor -» unul 
cele mai vechi sporturi

. pice.
In acest sens, am cerut 

antrenorului emerit Ion 
neanu, președinte al Comisiei 
de antrenori din cadrul FJ.LuA., 
care a participat la această re
uniune.

— Ce noutăți se așteaptă ta 
regulamentul federației Inter
naționale ?

— In primul rînd, pentru sti
mularea executării procedeelor 
spectaculoase. Biroul Executiv 
ti FJ.L.A. a hotărît — și a- 
ceste hotărlrl vor fi propusa 
spre aprobare Congresului fo
rului international. în luna 
octombrie, la Budapesta, eu o- 
cazia Campionatelor Mondiale 
— ea procedeele tehnice exe
cutate cu mare amplitudln» 
(aruncări peste piept, supleuri, 
rebururi), să fie răsplătite ea 
cind puncte g! nu cu patra, 
aga cum prevede regulamentul 
actual. In același scop — sti
mularea luptei dinamice, pre
sărată eu mai multe acțiuni da 
atac — s-a ajuns la concluzia 
că pentru oprirea luptei prta 
superioritate este necesar ca 
diferența de puncte să crească 
la ÎS ta loc de 12.

— Dar tn lupta de la parter, 
pentru ee s-a limitat numind 
conturărilor laterale numai la 
două?

— Pentru că s-a constatat

dintre 
oil co

relații
Cor

lipsa de preocupare a sportivi
lor privind executarea proce
deelor de mare spectaculozitate 
tu lupta din picioare. Cind un 
sportiv era obligat să Ce a- 
gezat la parter, adversarul său, 
-friar dacă ar fl cunoscut bine 
numai procedeul centurării la
terale. l-ar fl executat de mai 
multe ori, acumulînd un număr 
apreciabil de puncte, avantaj 
extrem de greu de surmontat 
In acest sena, există propunerea 
ca procedeul respectiv să Ce 
apreciat numai cu un punct și 
nu cu două, ca pînă acum. In 
«rhlmh, numărul execuțiilor nu 
va mai fi limitat, dar dacă 
sportivul care Încearcă proce
sul rulează pe spate, el va fi 
penalizat cu două puncte. Ast
fel. concurent!! vor fi obligati 
să-si însușească (șt să execu
te) mai bine procedeele de mai 
mare spectaculozitate, din lupta 
tn picioare.

A existat și propunerea ca 
un sportiv descalificat in pri
mele tururi să fie exclus din 
competiție, iar dacă descalifi
carea se produce in disputa 
pentru medalii, sportivului res
pectiv să 1 se retragă medalia, 
atribuindu-i-se următorului cla
sa* (dorindu-ae curmarea luptei 
pasive). Această propunere a 
foot, tneă, respinsă. S-au făcut, 
ta schimb, untie precizări ta 
legătură eu efectuarea rfntaru- 
taf oficial ti concurenților. A- 
cestea — ca fi celelalte hotărtri 
ale Biroului Executiv — vor fi 
armase spre aprobare Cangre- 
aaM FJLL-A. din luna octom
brie, astfel incit operațiunea 4» 
clntârlre a sportivilor să se a- 
fectoue ta seara dinaintea 
prime* sile a competiției. tar 
datorate următoare. 1a e oct 
tapă tachtierea Întrecerilor din 
ziua respectivă de concurs.

ÎNTRECERILOR: FINALELEULTIMUL ACT AL

Mihai TRANCA
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ta diverse țări de pe glob, nu numai ta ode M 
care au taoeput, cu aproape o tună ta urmă, to- 
trecerea turneului final, s-au organiza» tu te M 
te concursuri de pronosticuri pentru acest ai 13- 
lea Campionat Mondial care se Încheie mltne, la

LA WIMBLEDON, VIC10WI
Ultimele meciuri ale turului al 

doilea al turneului de la Wim
bledon nu au mal fost pe pla
cul amatorilor de surprize, doar 
etțlva tavoriți Lnpunîndu-se greu 
In fața outsiderilor. Astfel, sue
dezul Mata Wllander a cîștlgat 
la Urnită (4—2, 7—8, 8—7, 8—4. 
2—8) meciul cu Andrew Castle 
(Anglia, 23 de ani, nr. 283 ta 
ATP I). Ca șl compatriotul său 
Stefan Edberg, clștlgător al In
ternaționalelor Australiei (tot pe 
iarbă) în 1985, care a dispus in 
5 seturi de americanul Paul 
Annacone (6—4, 6—7, 4—6, 7—5, 
8—0). Finallstui de la Rotand 
Garros ’88, Mikael Pernfors (Sue
dia), s-a calificat ușor în turul 3 
tn dauna vest-germanuluî An
dreas Maurer (7—5, 6—2, 4—8,
8—2). Meciul care a opus pe 
deținătorul titlului, Boris Becker, 
lui Tom Gullikson s-a întrerupt 
din cauza întunericului, cu 
vantajul primului : 6—4,

SCOKTATE 111 HV8RITIL0B
2—s. La feminin, Chris Evert- 
Uoyd a dispus in 3 seturi (8—2, 
5—2, 3—1) te Fam Casate (am-, 
bel» S.UAJ, ta timp ce brita
nica Ane Hobbs, nr. KtnWTA. 
a tavtas-e pe Zina Garrison 
(S.UJQ. cap de serie nr. 8, 
eu 3—4. 2—«, 3—4. Alte rezultate, 
măscuita: Leconte — Dowdes- 
wefi 8—4, 8—4, 2—4 ; Cash —
Simpson 2—7, 3—3. 4—2, 7—2 ;
Holmes — Westphal 3—2, 7—2, 
7—5. 4—2. 2—» ; Mecir — Sten- 
lund 8—2, 8—4, 4—8, 8—» ; femi
nin : MandHkov* — Tanvler7—i, 
5—2 J Sulcova — Betzner 8—1, 
2—1 ; Budarova — Benjamin 7—8, 
7—8; K. Maleeva — Tauztat 
C 4, 8—3 ; Jordan — Hen—
ricksson 6—1, 2—1 ; White — 
Hollkova 8—4, 2—3 ; Minter —

★ * *

«-3.

CONTINUA SENIA RECORDURIIOR MONDIALE LA INOT
de excepționaleleInaugurată 

performante ale Tamar ei Costa-
' — 25.50 șl 25.34 pe 52 m U-

14 iunie —, seria recor- 
mondiale la înot conti- 
această perioadă de dl- 
apropiatelor C.M. de ia 

______ Astfel, americanul Matt 
Biondi a mal doborit un record

ilw 
ber, la 
durilor 
nuă. ta 
nalntea 
Madrid.

in cadrul concursului de selec
ție de la Orlando (Florida). După 
acel «8.74 ta 100 m liber, Biondi 
a Înotat Joi lungimea de bazin 
olimpia (32 aa) in 22,33 (VJ. 22,42 
aparținea tul T. Jager, clasat a- 
com M doilea, in 22,57). Alte re
zultate din aceeași Întrecere: 
masculin, IM m spate — D. 
Vealdl 52.74 ; nt m fluture — 
P. Morales 1:52,42 ; feminin, 800 
m Uber — Taml Brace 1:30,8», 
Debie Babashoff 2:34,54 ; 200 m 
mixt — Michelle Grigllone 2:15,71, 
Susan Rapp 2:12,21.

(Urmare din pag. I,
n. — 7. reteann 3840.2 p,... 12.
Dlaconu 3594,0 n, ... 12. MItu 3582.8 

“ - 3528.0 p. ... 24. ZamfirO, 1». Iana 
3090.8 p.

Clasament 
Makagonova 
kova 12945.1 
B. masculin _. ____
D. X Kalris 14107.5 b. 
14098.3 p, ... 8. Fețeanu 13403,5 p. 
Z.». Mita 13329.4 p. ... 12. Dtaco- 
nu 1296TJ p. 13. Iana 128993 P.

15. Zamfir 12884.2 p.
Vineri a fost zi de pauză, iar 

stmbătă este programată cea de 
ă patra probă : programul liber 
ea durată de timp limitată. Du
minică, de la ora 10, pe aero
dromul Ploîești-Strejnic (aflat 
fai aproximativ 1 500 m de gara 
Ploîești-Vest), se va desfășura 
festivitatea de premiere, urma
ți de o amplă demonstrație ae
riană la care vor evolua atit 
câștigătorii concursului, cit și 
reprezentanți ai celorlalte dis
cipline i planoriști. parațutițti, 
zburători cu planoare ultra- 
ușoare.

generai: 
13647,2 p, 
D. 3.

feminin : L.
Nem-

Iaikova 12887.5 
1. Nikitluk 14281,7 

Smolin

2.

3.

A 13 a FINALĂ
FOSti
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B. F. GERMANIA

• 11 participări la turneele fi
nala ala C.M. ; campioană monr 
S4.ll ta 1954 șl 1374 ; finalistă ta 
192» ft 1882. locul 1 in 1934 fl 
1S79 (1—• eu Uruguay) ; locul < 
in 1952 ;
• campioana a Europei : 1979

(Bruxelles) 3—2 
1983 (Roma) 2—1 
naltată ta 1978 
(scorul medului 
cu Cehoslovacia.

eu U.R.S.S. ft 
cu Belgia T fi-
(Belgrad) 5—t

2—2) după U m,

ARGENTINA

• 2 participări 
nale ale C.M. 
dlală in 1978.

l la turneele fi- 
campioană mon- 
anallsta in 193».

In precedentele ediții ale C.M^ 
cele două echipe a-au mal mtn
nit de două ort. in MM au fă
cut parte din grupa I. R.F.G. 
obținlnd victoria, la Malmoe, eu 

3—1, tar ta 1988 au 
cadrul grupei a H-a. 

tntllnlril, de ta Blr- 
fllnd 9—0
R. F. Germania fi Ar-

scorul de 
evoluat ta 
rezultatul 
mlngham.

In rest, 
gentlna au mei jucat te Inc* 
8 ori, fllnd consemnate urmă
toarele rezultate : 14X1973 Mtln- 
ehen : 2—3 ; 5.8.1977 Buenos Ai
res : 3—1 : 12.9.1979 Berlinul Oca.: 
2—1 ; 1.1.1921 Montevideo : 1—8
(la .MundtaUto*) ; 24.3.1983 Bue
nos Aires : 1—4 ; 12.9.1984 Dussel
dorf : 1—3.

a
• ÎN VIITOR pauza de iarnă a camplo- 

natuM de fotbal a* R. D. Germane va fi 
preaungttă eu ctteva săptămtal. viitorul 
campionat, te Divizia A, va Începe 1a 
18 august, tarul unntad să se taciiete ta 
13 decembrie, după care intervine o pauză 
ptaă ta 28 februarie, returul tnchelndu-se 
ta 8 luni 1— ---------- ----------------------
Internațional 
a redactat o 
tq iiandlMLl*, 
Actualmente 
Institutul de 
manualul fiind ____ ____ _______ ____ __
medie șl ca jucător de handbal • TRIPLA 
CAMPIOANA OLIMPICA Valerie Brisco- 
Hooks a declarat că ta acest sezon corn- 
petițlonal va Încerca — din curiozitate — 
să vadă cum l-ar sta ca alergătoare șl 
P» 4M m garduri t • SOSIRE EXTRAOR
DINAR te strlnsă tn cea de a 70-a ediție 
a cursei automobilistice de 500 mile de la 
Indianapolis. După ce primele trei mașini 
au trecut linia te sosire, la diferențe mi
nime (4,4 - și lă a . țață te Învingător), 
sistemul de cronometraj electronic a su
feri» o pană, astfel că următorilor clasați 
B s-e stabilit doar ordinea tn care au în
cheiat cursa, nu insă șl timpul Înregistrat 
Se mai intlmplă i... « CU OCAZIA TUR
NEULUI FINAL al CJd. te fotbal. 1a Clu-

1987 a FOSTUL HANDBALIST 
' iugoslav dr. Nebloșa Popovlcl 

lucrare despre „Accidentările 
foarte prețuită de specialiști, 
dr. Popovlcl este profesor la 
Medicină din Banja Luka 

rodul experienței sale ca

Hula
Peauu locurile 3—s se vor to

talii astăzi, la Puebla, Învinsei» 
din semifinale, adică FRANȚA fi 
BELGIA. Dacă formația .Coco
șului galic* s-a mai aflat de tacă 
două ori, ta 1958 la Gdteborg 
(0—3 cu R. F. Germania) și ta 
1983 la Alicante (1—s cu Polo
nia), Belgia se găsește pentru 
prima oară ta situația de a lup
ta pentru cucerirea .bronzului* 
la un Campionat Mondial, la 
perspectivă, totuși, o dispută In
teresanta. mai ales prin prisma 
bilanțului totnnlrllor anterioare 
dintre oele două echipe, care 
este favorabil echipei belgiene i 
32 da victorii, 13 meciuri egale 
fi zi da tnfringeri ; golaveraj td 
fllndu-l, de asemenea, favorabil 
m 141— JM.

(Franța) 18 g (record al corn- 
petițleD ; U«8 - Albert (Unga- 
cta). Gertacha fi Vava (Brazilia), 
Ivaaev (U.RJLS.). Jerkovld (tu> 
gostavta) ette 8 g ; 1988 
Me (Portugalia) I g ; 
MOller (RTX3J I g ;
Loto (Poioala) I g ; 1971 — Kem- 
gaa (Argentina) I g ; — Rosti
(Raita) 8 g.

Ia eeea ee privește MundtalM 
VS, Înaintea ultimelor două par
tida, cete două finale, situația 
este următoarea :

• g
• gCoreea (Brazilia), 

(Argentina) ;
4 g — Altobehl 

•OV (UJL3A.), 
(Danemarca) ;

2 g — J. OIaen (Danemarca). 
VAI.DANO (Argentina), VOTARE 
Ol. F. Germania).

Alțl 14 jucători au insera ctte 
3 goluri. Intre care și AI.I.OFB 
fi BREHME (W.G.), PLATINI 
șt STOPYBA (Franța). Dintre ar- 
oeștla, doar cel al căror nume 
le-am scris cu majuscule mal 
candidează, eventual, ta locul to- 
tfi al 
seHaițl

Unecker (Anglia) ;
Bntraguene (Spania), 

MARADONA
(Italia). Bele- 

Klkjaer-Larsea

clasamentului golgeterllor, 
părăsind competiția.

fa fl liaradooa golgeter ?
Titlul da golgeter al C-M. a 

tont cîștlgat, de-a lungul anilor, 
de următorii Jucători :

1232 — Stabile (Argentina) 2 go
luri ; 1234 — Nejdely (Cehoslo
vacia) I g ; 1232 — Leonldaa
(Brazilia) T g ; 195» -v Ademlr 
(Brazilia) 2 g ; 1234 — Koeala
(Ungaria) 81 g ; 1058 — Tontain*

dad de Mexico s-a inaugurat a interesantă 
expoziție de artă plastică brazHUmă avtod 
oa temă, evident, fotbalul. Braztita este 
singura țară prezentă in turneele finale ale 
celor 13 ediții ale supremei competiții fot
balistice • WBC L-A DESEMNAT pe me
xican,, " ’ ..
nil mai*, ta această perioadă ei a devenit 
campion mondial la cat. super-ușoară, dis

ilene Arredondo , pugilistul iu-

Plinind rep. 5 de americanul
Lonnie Smith « FORMAȚIA BEȘIKTAȘ 
dta Istanbul este campioana de fottxai a 
Turciei pe anul ta curs. Ea a întrecut eu 
1—0, în ultimul joc, in deplasare, pe Trab
zon Spor, titlul fiind deda la golaveraj 
(față de Galatasaray). Este pentru a cincea 
oară cînd Beșiktaș eîștlgă acest titlu na
țional. • BULGARUL RAIKO PETROV a 
fost desemnat de FILA să reconstituie

Ce se Intlmplă la egalitate ?
la trecuta ediție a C.lL, 
de egalitate după 20 de 
de joc, meciul se pre-

cs jt 
in caz 
minata 
lungește eu două reprize a cita 
19 minute. Dacă egalitatea per-, 
stată, no se va recurge Insă la 
loviturile de la 11 m, ci meciul 
va fi reprogramat tn decurs de 
42 de ore, tot la Ciudad de Me
xico, eu aceiași arbitri și pe 
același stadion (poate doar spec
tatorii să fie alții !_.). Dacă șt 
ia rejucare meciul 
șl după prelungiri, 
cutate penaltyurl.

Să se ajungă la 
situație 7

o astfel da

★.finalei mari* s fost 
brazilianul Romualte 

Arppt-FUho, iar eM al .finale» 
mici* va fl englezul George 
Courtney. Este a doua finală do 
Campionat Mondial condusă te 
un brazilian, precedenta, la M»> 
drtd (Italia - R.F.G.), l-a avut 
la centra pe Arturo Coelho.

Romeo V1LARA

Arbttrut 
desemnat

lunga istoric s sportutal luptelor ta hzme 
• UNIUNEA EUROPEANA DE BOX (EBU) 
■ botărtt să adopte fl pe continent o nouă 
categorie, a 13-a, cea te grea-ușoară (ptaă 
la 27.M kg), care există de oițlva ani pe 
plan mondial • PREȘEDINTE AL FTFA a 
fost recent reales brazilianul Joao Havelan- 
ge, ta vlrstă de 75 ană. In tinerețe el a 
fost participant ta turneul te polo pe apă 
la J.O. te la Helsinki — 1952. Havelange 
conduce destinele fotbalului intemațloma. 
din 1974 • HOCHEIȘTn LUI MONTREAL
CANADIENS, care au cîștlgat anul acesta 
..Cupe Stanley* (au tavtas In patra din 
rele cinri meciuri ale finalei pe ..Flames* 
Calgary), an mal fost deținători al tro
feului amintit, ultima oară tn 1979 • A
ÎNCETAT DIN VIAȚA Tensing Norgey. cel 
care Împreună cu Edmund Hillary a ur
cat, in Î953, ta premieră absolută pe Eve
rest. Tensing s-a născut In 1914. Intr-un 
sat te pe muntele Makalu, pe versant» 
nepalez al Himateei. Pentru calitățile sate 
ou totul remarcabile 1 ae spunea ..tigrul 
din Himalaia*, ia ulttantt «ăl ani « fote 
consilier ia Institutul te Alpinism tiima- 
ladan. a PREMIUL „OSCAR- '88 a fost 
acordat, la Barcelona, campionilor mon
diali, șahiștii sovietici Garrf Kasparov și 
Mal» Cibnrdanldze.

r. til.
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