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Pe Stadionul Metalul

.FESTIVALUL TINEREȚII" - 0 FRUMOASĂ 
MANIFESTARE CULTURAL-SPORTIVĂ

„JOCURILE OLIMPICE REPREZINTĂ, ACUM, UN VERITABIL 
AL DOILEA CAMPIONAT MONDIAL!“

Interviu cu MIRCEA LUCESCU, directorul tehnic ui echipelor naționale de lolhal
— Nici na se încheiase Mun- 

dialul mexican cind, la Ciu
dad de Mexico, s-au tras la 
sorți grupele preliminare ale 
Jocurilor Olimpice ’88. Cum 
privește acest eveniment Mir
cea Lucescu, directorul tehnic 
al echipelor naționale ?

— In primul rînd aș remar
ca recordul reprezentativelor 
Înscrise la aceste preliminarii 
olimpice, 116, semn că parti
ciparea internațională joacă un 
rol deosebit. Jocurile Olimpioe 
se desfășoară la doi ani după 
Campionatul Mondial și, după 
opinia mea, reprezintă un ve
ritabil al doilea campionat 
mondial, deoarece acum nu

s-a mal limitat virsta, nu s-au 
mai introdus restricții In par
ticiparea celor care au jucat 
în preliminariile mondiale, cl 
numai a celor prezenți la tur
neul final din Mexic, pot evo
lua jucătorii profesioniști. Toa
te acestea argumentează că 
există o înlănțuire a competi
țiilor internaționale, iar prin 
Jocurile Olimpice, în noul lor 
statut de calificare. F.I.F.A. 
vrea să aducă în prim-plan 
noi valori, echipe și jucători, 
la doi ani după Mundial. între 
F.I.F.A. șl U.E.F.A. s-a de
clanșat, parcă, o întrecere, cu 
un scop bine- definit, acela de 
a dinamiza fotbalul, de a sti

După un meci spectaculos de handbal feminin

mula valorile. Pentru că. -să 
nu uităm, in iunie '88 se va 
desfășura turneul final al 
Campionatului European, tar 
In septembrie ’88, cel al Jo
curilor Olimpice !

— Reprezentativa României 
face parte din grupa I preli
minară, alături de echipele 
olimpioe ale R. F. Germania, 
Poloniei, Danemarcei și a în
vingătoarei dln partida Grecia — 
Cipru. Primele trei au partici
pat la turneul final recent în
cheiat In Mexic, semn că ele 
vor trebui să alinieze alte gar
nituri...

— Să nu avem falsa impre
sie că. dacă R.F. Germania, 
Danemarca și Polonia nu vor

Mircea M. IONESCU

A SECTORULUI
Duminică, pe Stadionul Me

talul din Capitală, sute de ti
neri din cartierul Pantelimon 
au ținut si fie prezenți la o 
amplă manifestare cultural- 
sportivă : „Festivalul Tinere
ții". Acțiunea, dedicată Anului 
Internațional al Păcii, a fost 
organizată de Comitetul U.T.C. 
al Sectorului 3, C.E.F.S., in 
colaborare cu ceilalți factori cu 
atribuții in sport din acest 
sector. După ultimul schimb 
de ștafetă, Mesajul Păcii al 
tinerilor — muncitori de la 
marile întreprinderi ,.23 Au
gust". „Republica*. „Timpuri 
Noi" ș.a., elevi, studenți — a 
fost citit de canotoarea frun
tași Anișoara Oprea de la 
clubul sportiv Metalul. Prin-

3 AL CAPITALEI
tr-o suită de frumoase reprize, 
tinerii ți tinerele care au um
plut stadionul și-au exprimat 
recunoștința, bucuria de a trăi, 
invăța ți munci in acești ani 
luminoși ai patriei pe care 
cu mindrie ii numim „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU".

Programul sportiv a cuprins 
întreceri de volei, tenis de 
cimp, handbal (pe terenurile 
mereu pline din jurul stadio
nului), jocuri sportiv-distracti- 
ve, o partidă de fotbal feminin 
(Spdrtac — Flacăra Roșie), alte 
concursuri deosebit de atrâgă-

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2-3)

(Continuare In pag. 2—3)
O repriză de gimnastică executată de tinerii întreprinderilor din 
Sectorul 3 al Capitalei Foto : Aurel D. NEAGU

BACAU, 1 (prin telefon). Se
lecționata feminină de handbal 
a R. P. Chineze a susținut 
ultimul său meci din cadrul 
turneului întreprins in țara 
noastră jucind în oompania 
echipei locale Știința, finalistă 
a C.C.E.

Cei aproape 2000 de specta
tori au asistat la un meci 
spectaculos, cu multe faze do 
poartă, majoritatea finalizate, 
ambele formații strâduindu-se 
să aibă o evoluție cit mai 
bună, pe măsura valorii de
monstrate cu alte prilejuri. A 
rezultat, astfel, o partidă inte
resantă. care a reținut atenția 
prin dinamismul acțiunilor.

întrecerea a fost echilibrată 
pină in min. 40 (scor : 15—15), 
după care’ băcăuancele și-au

valorificat superioritatea teh
nică, tactică și fizică, obținlnd 
victoria cu scorul de 26—21 
(14—12). Oaspetele au lăsat o 
bună impresie, datorită în spe
cial vitezei de acțiune și In- 
demînării în mtnuirea mingii.

Au marcat : Danilov 7,
Lunca 6. Tîrcă 5. Nițoiu 5, 
Butaărașu 2, Popa 1 pentru 
învingătoare, respectiv Sun 
Xiulan 4, Zhang Hong 4, Zhu 
Juefeng 2.
He Jianping 2, 
Li Jie 2. Wang 
L{ Lirong 1.

Medul a fost 
de T. Curelea

Zhong Ling 
Chen Zhen 
Mingxing

2.
2,
2,

arbitrat bine 
și Șt. Șcrban 

(ambii din București).
Iile IANCU — coresp.

LA C.S.M. IAȘI, O BAZĂ

La încheierea Diviziei A de baschet (masculin)

STEAUA, CÎȘTIGĂTOAREA TITLULUI, 
POATE SĂ „URCE" SI ÎN C. C. E.

Echipa STEAUA s-a impus 
in ediția a 37-a a Campiona
tului Național de bascheit nu 
ații prin victoriile obținute în 
toate meciurile susținute — pe 
teren — în fața formațiilor cla
sate de la locul 3 in jo« (ceea 
ce a mai făcut și altă dată), 
d pentru că a realizat scorul 
de 5—2 în partidele directe cu 
Dinamo 
care tsi 
de trei 
cea mai . _ _ .
internă. Spre deosebire de alte 
ediții (Inclusiv cele din anii

București, alături de 
dispută, de mai mult 
decenii. locul I. in 
importantă competiție

1983, 1984 și 1985), 
cind primul loc a 
fost decis de ulti
ma întilnire din
tre steliști șl dina- 
moviști. acum e- 
chipa antrenată de 
Mircea Cimpeanu și 
Nicolae Pîrșu si-a 
asigurat (practic) 
cucerirea titlului 
incă dinaintea în
ceperii turneului 
final, datorită : 
spiritului de echi- 

(mai evident 
trecut), 

disci-

TRAINICĂ PENTRU

OBȚINEREA UNOR REZULTATE SUPERIOARE
Tn 

diul 
Iași 
de tineri și tinere. Aveam 
aflăm imediat că sint „candi- 
dațiir 
veniți de 
județului 
pentru un 
de canotaj 
Și, astfel.
pas în căutarea răspunsului 
la întrebarea ; Cum se în
deplinesc obiectivele pla
nului de performanță ?

Citeva cifre pot oferi, pentru 
Început, 
ceea ce 
calitativ 
în 1981
7 secții. . . . .
în 1981 — o singură bază spor
tivă: în 1986 — 5 baze proprii. 
„Sportul de performantă 
spune Florin I’opovici, 
ședințele clubului 
în care lucrăm cu

ziua vizitei noastre, la se- 
Clubului Sportiv Municipal 
se adunaseră citeva zeci 

să

la marea performanță, 
prin toate colturile 
la primul test 
„loc" în secțiile 

și caiac-canoe. 
am făcut primul

ferite virste și profesii, ridică 
multiple probleme, sint condi
ționate de numeroși factori : 
condiții organizatorice. bază 
materială, capacitatea profesio
nală a cadrelor tehnice, tehno
logia antrenamentului, o sus-

Cum vă îndepliniți 
obiectivele de performanță ?

înun bun argument 
privește evidentul salt 
al activității clubului : 
(anul de înființare) —
în 1986 — 10 secții :

- ne 
pre- 

— domeniu 
tineri de di-

ținută muncă de educație. In 
ceea ce ne privește, dispunem 
de condiții corespunzătoare, de 
antrenori tineri, cu posibilități de 
creștere printr-o perfecționare 
continuă. dindu-ne garanția 
saltului calitativ al muncii de 
selecție și al procesului in- 
structiv-educatîv, care să
asigure realizarea si depășirea 
indicatorilor stabiliți".

Astfel a fost posibilă promo
varea în loturile de seniori sau 
juniori a unor sportivi talen- 
tați : Geani Gogol, Sorin Ti- 
mofte, Viorel Chirilă (box), 
Liliana Genes. Elena Pintilie, 

Elena Pleșca (canotaj). Radu 
Ungureanu. Mihaela Cuzum, 
Liliana Damian (caiac- 
canoe). Florin Iliescu, 
Mihaela Puiu (tir cu arcul). 
Dan Rofariu (atletism) ș.a., 
ca urmare a unui minuțios 
proces de selecție, continuat 
printr-o serioasă pregătire 
în cadrul secțiilor. Re-

ferindu-ne la acțiunile de 
selecție la care au luat parte 

‘peste 15 000 de tineri, remarcăm 
pe cele întreprinse de antre
norii de la canotaj, caiac-canoe, 
tir cu arcul, tenis de masă, box

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in vag 2—3)

Canotorii și canolșlii ieșeni se pregătesc pentru un nou antrenament Futo : Aurel D. NEAGU

Pă 
decît in 
respectării 
plinei de joc, plu
sului de prospeți
me și vioiciune în 
joc, valorilor rea
le din cadrul for
mației. in primul 
rînd a lui Roman 
Opșitaru, Florentin 
Ermurache, Coste! 
Cernat, Sorin Ar- 
delan. Anton Ne- 
tolițchi. Petre Bră- 
nișteanu, 
Căpușan 
rel loan, dintre ca
re primii cină au 
fost component» de 
bază aj reprezen
tativei României 
care a promovat, 
în primăvara a- 
cestui an, in grupa 
A a Campionatului 
European. Calități
le jucătorilor, tes
tate cu succes în 
grupa B a „eu
ropenelor", dovedesc

Virgil 
si Vio-

Roman opșitaru (In acțiune, cu mingea), pri
mul nostru, pivot-glgant (2.10 m), prin vechi

me

r . __ . că
echipa Steaua are posibilități 
de afirmare nu numa; în Di
vizia A, d si în „Cupa Cam
pionilor Europeni". competiție 
din care. în mod regretabil, a 
fost eliminată (de regulă) din 
primele tururi. Avem insă în
crederea că. printr-un efort 
maj mare decît pină acum, 
prin deplină seriozitate și 
dăruire, baschetbaliștii de la 
Steaua vor fi în stare să de
pășească bariera prelimina
riilor și vor promova în elită.

șl, mal ales, prin valoare.
Foto: Iorgu B-VT1CA

așa cum au făcut cind au ju
cat sub culorile reprezentativei 
tării.

Pe locul secund s-a 
DINAMO BUCUREȘTI 
nori : Gheorghe Novac 
sile Popa), formație ai 
component! au încercat 
lorifice avantajul de 
te (în clasament) cu 
început campionatul 
pierdut un meci cu

clasat 
(antre- 
și Va- 

cără 
să va- 

+ 2 punc- 
care au 

(Steaua a 
0—2). dar

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2—3)

IN CUPRINSUL ZIARULUI

> 0 Juniorii ia porțile afirmării £ Regulamentul de 
•, transferare a jucătorilor de fotbal • Carnet de re- 
; porter O Post-scriptum la El Mundial



JUNIORII LA PORȚILE AFIRMĂRII
APĂRAREA AVANSATĂ lN HANDBAL — IMPERATIV,

NU OPȚIUNE
Pe plan mondial. în ultima 

vrane s-a accentuat folosirea 
diferitelor sisteme de apărare 
avansată. Este, cte altfel, ca
racteristica principală a hand
balului modern, evidentă atit 
la echipele feminine, cit si la 
cale masculine, incepînd de la 
vârstele cele mai mici. Dacă in 
urmă cu un deceniu, de pildă, 
tendința spre jocul agresiv In 
apărare era numai o premisă a 
succesului, acum această ma
nieră de abordare a jocului, 
ta care posesia mingii este de 
partea adversarului reprezintă 
• certitudine, cu efectele be
nefice corespunzătoare. Este 
suficient, credem, să reamintim 
evoluția echipei Iugoslaviei la 
precedentele Campionate Mon
diale, din Elveția, in care apă
rării avansate, agresive pînă la 
limitele regulamentului, uneori 
chiar trecînid de semicercul de 
la 9 m. i-au revenit cuvenitele 
«dogii si merite în obținerea 
titlului suprem.

O asemenea pledoarie ar pu
tea părea desuetă specialiștilor 
handbalului, unanimi in a re
cunoaște avantajele folosirii 
diferitelor sisteme de apărare 
avansată. Am readus, totuși. In 
discuție acest subiect, pentru a 
evidenția dteva aspecte relie
fate cu ocazia finalelor Cam
pionatelor Naționale de ju
niori. știut fiind faptul că 
F.R. Handbal a trebuit SA 
IMPUNĂ, la acest nivel, utili
zarea unui sistem avansat de 
apărare, tocmai pentru crește
rea valorii individuale a spor
tivilor. S-a cerut In mod expres 
folosirea apărării avansate pen
tru crearea unor deprinderi, 
priceperi și obișuințe motrice 
specifice, capabile să răspundă 
cerințelor unuia sau altuia din
tre sistemele de apărare avan-

DIVIZIA A DE BASCHET (masculin)
(Urmare din pag. 1)

posibilitățile lor s-au dovedit 
limitate, in primul rînd pen
tru că acțiunile echipei s-au 
bazat de obicei pe doi-trei ju
cători. in special pe Dan Ni- 
culeseu, ale cărui resurse sînt. 
Intr-adevăr, excepționale. dar 
nu inepuizabile. Jucătorii ti
neri. care ar fi trebuit să re- 
vitalizeze echipa (în primul 
rind Ion Ionescu. de la care fi 
selecționata țării așteaptă mult 
mai mult, dar și Victor Iacob, 
Bogdan Bărbniescu sau Viorel 
Constantin), nu șint încă in 
măsură să ajungă la nivelul 
predecesorilor lor care au adus 
clubului din Șoseaua Ștefan cei 
Mare 17 titluri de campioni la 
baschet.

Pe locul 3. RAPID BUCU
REȘTI (antrenori ; Haigazun 
Tursugian șl Victor Bolancea) 
care a urcat pe podium dato
rită victoriei obținute in me
dul hotăritor cu I.C.E.D. C.S.S. 
4 BUCUREȘTI (antrenori : Dan 
Beroeanu și Silviu Rotaru). Am
bele formații au loturi destul 
de valoroase, de Ia care re 
pretinde Insă mal mult, în pri
mul rind o mai mare contri
buție la reprezentativa tării. 
Aceeeași apreciere este valabilă 
Si pentru DINAMO ORADEA 
(antrenori : Ladislau Nagy și 
Vasile Hupoiu) șl Farul CJSJȘ. 
1 CONSTANTA (antrenor : A- 
Iexandru Botoș), cu mențiunea 
că echipei de pe Litoral U sînt 
necesare „ca aerul" mal multă 
disciplină si o adevărată co
laborare cu C.S.S. 1.

LOZUL VACANTEI
1 emisiune speriată bndtaă)

tr atribuie
AOTCmmUam, DACXA1KJ9 

si MtaăiacvnamTN um *

Intre „impus"
sală, caro vor fi folosite de 
echipa juniorului respectiv.

în contextul amintit, a-a ce
rut foloeirea — in prima re
priză — a unui sistem de apă
rare avansată, combinat eu 
„om la om", pornindu-se de Ia 
realitatea că valoarea in atac 
a jucătorilor si jucătoarelor li
niilor de 9 m este relativ scă
zută. De aici, reflexul minim, 
din nefericire, al antrenorilor, 
de a se rezuma în cele mal 
multe dintre situațiile concrete 
la utilizarea unor sisteme mai 
retrase de apărare, mai econo
micoase din punct de vedere ai 
efortului, in zonă sau combi
nate.

Impusă, cu direcții dare și 
precise de realizare, apărarea 
avansată, mobilă si agresivă, 
s-a materializat aproape numai 
prin așezarea jucătorilor pe 
semicercul de la 9 m (în apă
rare. firește), iar în ceea ce 
privește deplasările, s-au limi
tat numai la cele laterale si 
înapoi. Or, tocmai aceasta este 
principala lacună : ieșirea ra
pidă, chiar 3—4 m, Ia jucătorul 
eu mingea sau care va primi 
mingea și retragerea imediată 
pentru ajutorarea coechipierilor 
nu se realizează decît PAR
TIAL.

Anihilarea unui sistem de 
apărare avansat este realizabi
li in principal, printr-un joc 
in viteză, cu multe schimbări 
de direcție, cu angajare indi
viduală in depășirea adversa
rului direct. Aceasta presupune 
o bună manevrare a mingii, 
o îndemânare la cote superioa
re, o viteză de deplasare șt 
execuție remarcabile și. In 
cele din urmă, forță de arun
care la poartă. Din acest punct 
de vedere, s-a observat că 
multe echipe au jucat în pri
mele reprize aproape în exclu-

In grupa 7—11. CJS.U. BA
LANȚA SIBIU (antrenori: Fla
vin Stoica șl Mircea Vulc) 
a dominat autoritar după 
ce a ratat, din cauza 
unor eșecuri surprinzătoare, ca
lificarea In „1—6". în rest, 
ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA (antrenori : 
Dimitrie Leca si Radu Diaco- 
nescu) si POLITEHNICA CJ5.fi. 
UNIREA IAȘI (antrenori : 
Dan Pavelescu și Corneli u 
Zamă) s-au mulțumit să re 
știe la adăpost de pericolul re
trogradării. Aceasta a fost evi
tată la sosire de UNIVERSI
TATEA C-S.fi. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA (ultimul antre
nor : Vasile Murcșan ; pînă la 
acesta s-au mai perindat trei...). 
In dauna formației C.S.U. OTE
LUL GALATI (antrenor : Con
stantin Hînsa), insuflcent for
tificată după revenirea din Di
vizia B.

După cum se vede, ultimele 
cinci clasate sînt formații stu
dențești, Intram sport despre 
care se spune că este practicat 
cu predilecție de studenți. Dar, 
Intre a se spune și a se acor
da sprijinul concret obținerii 
marii performante este o cale 
lungă. Ne amintim. însă. că 
numai In ultimii 20 de ani for
mații reprezentind cluburi uni
versitare (din București, Bra
șov. CluJ-Napoaa si Timișoara) 
s-au clasat de 15 ori pe locul 
3 șl au dat jucători loturilor 
naționale, ceea ce demonstrează 
că și echipele studențești rfnt 
capabile de performanțe bune.

S-a pus in vînzare 
LOZUL 

VACANȚEI, 
Ia toate agențiile și 
vinzătorii volanți 

Se obțin 
CIȘTIGURI 

SUPLIMENTARE 
din 

FOND SPECIAL, 
acordate de 

ADMINISTRAȚIA 
DE STAT LOTO- 

PRONOSPORT.
In toate locurile de 
odihnâ și agre
ment, vâ puteți în
cerca șansele I

$1 „ALES" !
sivitate eu 3—4 jucători. In 
general cei eu talie mat mică, 
ceilalți îndeplinind mai mult 
cealaltă cerință, a taliei, ei ur- 
mtad să intre „ta rol" abia în 
repriza secundă, cfnd aspectul 
jocului revenea, la „normal", 
adică plat, uniform, cu cău
tarea aproape exclusivă a fi
nalizărilor in forță, de ta 9 
m etc., etc.

La finalele campionatelor de 
juniori la care ne refeream au 
existat și încercări evidente 
pentru echilibrarea celor două 
reprize — impusă si liberă — 
ca să folosim termeni împru
mutați din gimnastică. Ne re
ferim în primul rînd la echi
pele C.S.Ș. Piatra Neamț, 
C.S.S. Petrolul Moroni. C.S.S. 
Minaur Baia Mare si C.S.Ș. 
Dinamo Brașov, clasate (zi a- 
ceastă ordine la finele întrece
rii. dar tot în aceeași ordine, 
însă DESCRESCTNDA, în utiliza
rea cu eficiență a apărării a- 
vansate, mobile și agresive. în 
rest, mal nimic ; poate numai 
„inovații" de genul atacului cu 
T jucători și poarta goală. Ino
vație nefastă, practicată la 
fed de nefericit de câțiva ani 
de profesorul Dumitru Popescu 
de la C.S.S. Drobeta Tr. Se
verin. Este cazul să se pună 
capăt, exhibițiilor de această ma
nieră si să se treacă de urgen
ță, responsabil, Ia aplicarea În
tocmai, fără artificii de nici un 
fel, a cerințelor de ordin me
todologic el practic ce *e 
impun.

Mihail VESA

„FESTIVALUL TINEREȚII»
(Urrpare din pag. 1)

toare, cei din Sectorul 3 al 
Capitalei avind experiență in 
organizarea unor asemenea ac
țiuni sportive de masă. Primul 
lor „Festival" a avut loc in urmă

CONCURS 
DE CĂLĂRIE

La Miercurea Ciuc s-au des
fășurat întrecerile etapei a Il-a 
a Campionatului de concurs 
complet la călărie, In cadrul 
căreia o comportare bună au 
avut-o sportivii de la Agricola 
Tg. Mureș, învingători la in
dividual (Viorel Bubău) ți e- 
chipe (Viorel Bubău, Zoitan 
Antal). La întreceri au luat 
parte călăreți de la AJS.A. 
Cluj-Napoca, Olimpia, C.SJH. 
Sibiu, Agricola Tg. Mureș, Di
namo, CJS.M. Craiova, C.S.M. 
Iași, C.S.M. Lugoj, Steaua.

REZULTATE TEHNICE : In
dividual — 1. V. Bubău cu Pa
latin 92,80 p, 3. T. Pancă 
(Steaua) cu Vircolac 102,45 p, 
3. D. Petrîdoîu (C.S.M. Sibiu) 
cu Vladimir 131,00 p, 4. A. Lă- 
păduș (C.S.M. Sibiu) eu Olac 
141,55 p, 5. R. Pașcovschi (C.S.M. 
Craiova) cu Mirat 157,65 p, 6. 
G. Deac (C.S.M. Sibiu) cu Pi
lot 160,40 p ; echipe — 1. Agri
cola Tg. Mureș 264,65 p, 2. 
CJS.M. Sibiu 272,55 p, 3. Steaua 
276,45 p.

PENTRU REZULTATE SUPERIOARE
(Urmare din pag. 1)

și călărie, care au depistat și 
promovat o serie de tineri cu 
perspective. Din păcate, la 
acest capitol consemnăm slaba 
preocupare a tehnicienilor de 
ta atletism (Eugen Negară. Du
mitru Scrab) și scrimă (Iile 
Tudor) care, cu toate că „an 
avut toate condițiile de pre
gătire, calitatea «1 volumul 
muncii au lăsat de dorit, da
torită comodității (I lipsei de 
pasiune".

Realizările bune ale majori
tății secțiilor au fost și rezul
tanta plusului de calitate In 
procesul instructiv-educativ, 
majoritatea cadrelor tehnice 
fiind preocupate pentru folosi
rea celor mat bune metode si 
mijloace, a unul volum sporit 
de lucru pe baza Intensității 
optime a efortului ta concor
dantă eu etapele de pregătire, 
ceea ce a făcut ca antrenorii 
Constantin Vasilin, Constantin

In cadrul ,,Daciadei“

FINALA PE IARĂ 
A MARȘULUI 

FACTORILOR POSTAU 
în frumoasa Piață a tranda

firilor din centrul municipiu
lui Tg. Mureș s-a desfășurat 
finala pe țară — cea de a 10-a 
ediție — a Marșului factorilor 
poștali organizată excelent de 
Comitetul Uniunii sindicatelor 
din transporturi și telecomuni
cații, ta colaborare cu Consiliul 
județean al sindicatelor și Di
recția județeană P.T.T.R. din 
județul Mureș.

Menționind că la startul a- 
cestor finale s-au aflat re
prezentanți — poștași și poștări- 
țe — din toate județele și Mu
nicipiul București, lată primii 
clasați: feminin (3000 m) — 1. 
Nicoleta Dinu (DPM București), 
2. Flori ca Radu (DJPTC Hune
doara), 3. Ana Lungul ețu 
(DJPTC Vilcea), 4. Felicia Du- 
țiu (DJPTC Bacău), 5. Mar:oa
ra J if co viei (DJPTC Caraș Se
verin), 6. Maria Doroftei 
(DJPTC Galați); masculin (7000 
m) — 1. D. Firică (DJPTC Hu
nedoara), 2. I. Neamțu (DJPTC 
Alba), 3. V. Iorga (DJPTC 
Cluj), 4. I. Crăcană (DJPTC 
Vaslui), 5. I. Nicșan (DJPTC 
Suceava), 6. N. Mosoreanu 
(DJPTC Vilcea).

Cupa transmisibilă a acestei 
competiții a revenit In acest 
an reprezentanților DJPTC Hu
nedoara. S-au acordat distincții 
următorilor: Katalin Zrinyl (Tg. 
Mureș) — cea mal tehnică și 
mal combativă sportivă; N. 
Turcu (Călărași) — cei mai 
vtrstnic concurent (62 de ani); 
Fetida Duțiu (Bacău) — cea 
mai tînără concurentă (19 arti)

Constantin ALBU — ooresp.

cu 18 ani. In citeva ediții 
fotbalul a ocupat primul loc 
in „topul" sporturilor preferate. 
Apoi, a fost rindul handbalu
lui, întrecerilor de motocros. 
Duminică, insă, „capul de afiș" 
al disputelor l-o ocupat „tra
sul la fringhie". O luptă băr
bătească, simplă numai la pri
ma vedere, cu întreceri preli
minare, cu o finală de mare 
spectacol intre formațiile „Re
publica" ți „23 August". Au 
învins băieții de la „23 Au
gust", mai dirji, mai voinici. 
Ei au fost conduși de masivul 
Vasile Lepîrdă, muncitor frun
taș la Secția forjă grea, din 
echipă mai făcind parte Marian 
Popa (turnător), Vasile Fecio- 
ru (forjor), Ion Dorneanu (su
dor), Ion Gheorghe (lăcătuș) ș.a.

A fost, intr-adevăr, un Fes
tival al tinereții, cu un bogat 
ți variat program cultural- 
sportiv, cu mulți participanți 
— elevi, din școlile și liceele 
acestui sector, tineri și tinere 
aparținînd cluburilor Voința și 
Metalul, asociațiilor sportive 
ale întreprinderilor Progresul, 
I.C.M.E., Granitul etc.
Anul trecut, in întrecerea or
ganizată de C.M.B.E.F.S., Con
siliul pentru Educație fizică și 
Sport din Sectorul 3 al Capi
talei a ocupat primul loc, 
punctind consecvent prin reu
șitele acțiuni inițiate in cadrul 
„Daciadei". A punctat ți du
minică, „Festivalul Tinereții" 
constituind o reușită.

Căiescu, Gavrilă Mocamol. Mi
hai Alexandrescu, loan Laza- 
riuc, Michel Buchoitzer ș.a. să 
culeagă roadele unei munci pli
ne de pasiune.

Desigur, pregătirea de specia
litate a sportivilor a fost 
ta oontinuă creștere și datorită 
faptului că baza materială a 
clubului a fost mereu îmbună
tățită, ca urmare a sprijinului 
dat de organele locale. de 
numeroase collective de oameni 
ai muncii de Ia întreprinderea 
metalurgică. Antrepriza de 
construcții industriale, A.E.I. 
Holboca, Direcția ape Prut, 
Oficiul de gospodărire a ape
lor. I.R.E.. I.P.L.. I.J.I.M. Prin
tre cei prezent) in mijlocul 
sportivilor sînt activiști pa
sionați. gata ta orice moment 
să-și consacre o parte din timp 
pentru sporirea zestrei sportive 
a clubului ca : Onofrei Paraș- 
eanu, Constantin Orhei, Vasile 
Digitimu. Nioolae Clocîrlan 
Dionisie Simionescu, Vlad Va- 
siliu, Petru NIcuIa, Gheorghe 
Olaru, Mircea Amărincăi, Ion

PRIN AUTODOT
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transfom 
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După ee a pdrUiU arene 
competiționalA, fosta campioa
nă balcanici da cros Geta 
Macovel-Gu<țlu s-a dedicat 
profesiei mult tndrăgite, ea 
fHnd da dțiva ani o harnică 
profesoară da educație fleică 
la Liceul Industrial din ora
șul Sebiș dud. Arad). Despre 
munca acestei tinere profe
soara se spun. In ultima vre
me, cuvinte frumoase, direc
toarea liceului, prof. Viorie» 
Ana, evidențUnau-i 
nu numai calltă- 
țUe pedagogice ți 
cunoștințele in ma
terie da selecție
ți pregătire a viitorilor per
formeri, ci ți spiritul da ln<- 
Jtativd In asigurarea materia
lelor didactice necesare celor 
peste 800 de elevi la orele da 
educație fizică.

Intr-adevăr, zestrea sporti
vă de aid a sporit eu noi 
materiale didactice de cel mai 
larg interes, necesitățile fi
ind satisfăcute printr-o acțiu
ne de muncă patriotică, fără 
alte investiții dedt inteligența 
și dăruirea.

Bunăoară, era mare nevoia 
de o plasă pentru sărituri a- 
crobaiice la exercițiile de gim
nastică. Acest aparat a foii 
confecționat din materiale re
cuperabile, In cadrul atelieru
lui școlii, un aport deosebtt 
aduclndu-și elevii Florian 
Dranca, Claudlu Georgescu țl 
Florian Bejan. Tot prin auto-
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U SFÎRȘIT BE SĂPTĂMÎNĂ
Activitatea cicliștilor noștri 

continuă atit pe velodrom, cit 
si pe șosea. Astfel, la sfîrșitul 
acestei săptămini, sîmbătă, pe 
velodromul Dinamo din Capi
tală, se va desfășura etapa I 
a „Cupei Stirom". Progra
mul va începe la ora 16,00. si 
va cuprinde probele de con
tratimp echipe (s+j) și adițiu-

nea de
Dumii 

ora 9,00, 
Bercenl 
lui 73. 
pe circ: 
municif 
pa I. 
juniori 
Capitali

CINE SE ÎNTR.
Purtătorii cravatei roșii cu 

tricolor de ia Școala nr. 30 din 
Sectorul 2 ai Capitalei nu îsi 
dezmint afinitățile pentru 
sport. Ne amintim, de pildă, 
că de aici s-au lansat, după 
succesive, prezente în activi
tatea de masă, fotbalistul Ma
rian loniță — fostul por
tar al Rapidului, acum la 
Corvihul Hunedoara, handbalis
tul Virgil Nicoîae de la Steaua.

1 ^REPORTER
baschetbalistele Ileana Botnar 
si Marina Marin, jucătoare di
vizionare la Politehnica C.S.S. 2 
sau tenismana Teodora Tache, 
una din speranțele clubului 
Dinamo.

Pleiada de performeri auten
tici sau in devenire provenit! 
din această scoală bucureșteană 
promite să o continue, cu 
același aplomb. o fetiță, o 
pionieră. Andreea Mattel, din 
clasa a 5-a B, jucătoare de 
șah de categoria I. legitimată 
la Clubul Sportiv Școlar nr. 1, 
elevă a antrenorului Marcel 
Iosif. La inițiativa catedrei 
de educație fizică si sport si 
a unității de pionieri, întitulată 
sugestiv „Cine se măsoară cu 
Andreea zeci de elevi, unii 
chiar din clasa I (!) și-au

manife. 
parte 1 
s-a rez 
la 24 
pentru 
renti s 
cu o 
numai 
torloas; 
pierdut 
si a r 
ciun), 
tru șal 
al mii

Sanda. Adam Radomir, Mihai 
Popescu, Constantin Călianu 
ș.a. Terminarea digului si a 
platformei la lacul Dorobanț, a 
hangarului pentru ambarcațiuni, 
amenajările de Ia baza hipică, 
precum și cele de la sălile do 
forță pentru box ri ciclism, ca 
să oferim doar câteva exemple 
din împlinirile ultimei perioade, 
au constituit un pas înainte cu 
implicații directe în activitatea 
eompetițională. „Este evident 
— ne spune președintele clu
bului — că toate aceste rea
lizări ao fost posibile si ea 
urmare a perfecționării conti
nue a metodelor și stilului de 
muncă ale consiliului, ale bi
roului și ale marii majorități 
a birourilor de secție, acestea 
fiind viabile, rezolvînd operativ 
multiplele probleme cu oare se 
confruntă o unitate sportivă eu 
un număr mare de secții și de 
sportivi, care prin întreceri, atit 
pe plan național cit și inter
național, aspiră Ia cucerirea 
tfHrici sportive".

Așadar, se îndeplinesc obiec
tivele planului de performantă 
Ia C.S.M. Iași ? Răspunsul este, 
desigur, afirmativ. Cu toate 
acestea, activiștii. antrenorii.
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• Informăm pe participant! că. 
tn pofida absenței temporare a 
sistemului Pronosport (din mo
tive pe care deja le-am anun
țat), A. S. LOTO-PRONOSPORT

această
a

de re directoarea
Încurajat 
mai ales de ce 

repetarea ei.

H-a : (12 rezultate) 17
100% a 1.384 ‘ ------
25% a 348
IlI-a : (11

micuței Andreea Maftei
Foto : Gabriel MIRON

din 
Bid 
ca- 
re-

ADMINISTRAȚIA DE 
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 29 IUNIE

UH VERITABIL CAMPIONAT MONDIAL

folosi jucătorii prezenți in 
Mexic, ele nu vor veni cu 
echipe foarte puternice. Vest- 
germanil și polonezii au cam
pionate interne tari, au 
schimb de mîine valoros, 
danezii numără In jur de 60 
de jucători peste hotare,, la 
formații bune, din cane pot 
alcătui o selecționată olimoică 
redutabilă, stimulată moral de 
performanțele lui Elltjaer. Ler- 
by și compania. Eu cred că e 
o grupă foarte puternică, 
care nu trebuie omisă 
Grecia care, normal, ce va 
lifica și va veni cu prima 
prezentați vă.

— Cu prima reprezentativă 
vom aborda și noi preliminari
ile olimpice, nu 7

— Da, regulamentul ne per
mite acest lucru șl vom în
cerca să ne revanșăm pentru 
calificarea pierdută la potou la 
ultima Olimpiadă, in fața iu
goslavilor, după ce am obținut 
trei puncte în fața „olimpi
cilor" italieni, în rîndul căro
ra au figurat cîtiva jucători 
prezenți recent la Mundial. 
Dar experiența' aceea ne-a fo
losit, pentru că, prin echipa 
olimpică de atunci am încercat 
menținerea în preajma națio
nalei a unui nucleu de jucă
tori (Hagl, Iovan, Coraș, Mate- 
uț, Balint, Lăcătuș, Irimescu) 
care au devenit apoi compo
nent! de bază al primului lot 
reprezentativ al țării. Da, vom 
ataca și preliminariile euro
pene și cele olimpice cu un 
Iot lărgit de jucători, care să
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!ap- 
rva- 
la- 

fost 
si 

sle
ind 
si ri

de 
tnai 
se- 
ite- 
fed, 

să 
antă 
•in
ilor 
tre- 
po- 
va

o 
nine

Wu- 
pe- 
im- 
lion. 
ucă 
iort 

de
1 a 
■ase

Școala 30 de elevi din toate 
cele aproape 80 de clase. „Nu
clee sahiste veți întâlni peste 
tot ; pretutindeni există ambi
ția de a da la iveală noi si 
noi talente în acest sport. Ața 
cum este Andreea". tinea să 
remarce prof. Moldavia Bruja, 
director-adjunct cu probleme 
educative.

Șahul reprezintă, intr-adevăr, 
o realitate în această scoală, 
concurînd ramuri cu o tradiție 
îndelungată, desigur si pentru 
motivul că posedă atuul dis
ciplinării celor ce îl practică, 
al ordinii în activitate, al unei 
anumite rigori în pregătire. 
„Toți copiii noștri care prac
tică șahul — opina prof. Ioana 
Pătru, directoarea scolii — se 
situează net printre fruntașii la 
carte. E drept, Andreea repre
zintă un model, in scoală si 
in afara ei. dar mulțî 
colegi ai acestei pioniere 
litoare. din propria-1 clasă 
sau din altele se străduiesc să 
fie la înălțime, manifestând 
preocupare Ia expunerea lec
țiilor. dorința de a asimila 
cit mai multe cunoștințe, ambi
ția de a răspunde prompt si 
Ia obiect cînd sint ascultați si 
obtinînd, firesc, note mari. In 
aceași măsură. elevii șahiști 
dovedesc o mai mare respon
sabilitate pentru obligațiile 
obștești, sini printre primii 
la Olimpiadele de matematică, 
fizică sau 
română".

înțelegem 
școlii a 
inițiativă si 
recomandat

un număr 
jucători care, 

fată unui 
avut fotba- 
acum. Sigur 
cu un mă- 
să ataci pe 

Insă important

poată face față dublei repre
zentări. fără a le diminua 
randamentul la echipele lor de 
club in cupele europene. De 
aici si o implicație directă, re
nunțarea la multe partide a- 
mlcale, la stagii de pregătire 
in comun, devenite imposibile 
in acest program foarte Încăr
cat cu 8 jocuri in preliminari
ile olimpice, cu 6 in cele eu
ropene, plus partidele din cele 
trei cupe ale bătrinului con
tinent. Acum se vede că s-a 
procedat bine ținînd In „circui
tul naționalei" un număr de 
aproape 30 de 
credem. pot face 
program cum n-a 
iul românesc pină 
că e foarte greu 
nunchi de jucători 
trei fronturi, 
este că am ajuns In această 
situație, din care fotbalul nos
tru nu are declt de CÎțtigat

— In fotbalul nostru, cam
pionatul intern • destul de 
modest, excluzînd grupul „ce
lor patru", de care s-ar apro
pia Corvinul st F.C, Argeș.

— Da. si trebuie Întreprins 
urgent ceva pentru creșterea 
valorii campionatului, pentru 
că el va trebui, acum. In lipsa 
jocurilor internaționale de ve
rificare, să pregătească echipa 
națională pentru întâlnirile 
internaționale. S-a ajuns și 
In fotbal, ca la tenis, ea pro
cesul instructiv să se facă 
prin meciuri. De aceea trebuie 
să se depună eforturi pentru a 
se apropia campionatul nostru 
de nivelul internațional.

— Cum ?
— Prin tratarea cu mai ma

re seriozitate a fiecărui joc, 
prin creșterea valorică a res
tului de 11 echipe — eu in- 
cluzînd și pe „U" Cluj-Napoca 
printre formațiile merituoase 
— pentru a oferi posibilitatea 
celor „patru mari" să aibă 
mai multe examene adevărate, 
nu numai in Întâlnirile dintre 
ele, prin preocupări deosebite 
pentru modernizarea 
mentelor, 
creșterea 
antrenorilor 
Probabil că 
gtndim și 
campionatului, din moment ce 
și alte țări cu fotbal avan
sat au redus numărul de echi
pe, să ne preocupăm și de gă
sirea celor mal avantajoase ter
mene de desfășurare a cam
pionatului. astfel Incit să pu
tem face față noului ritm in
ternațional. Dacă unele țări ca 
Anglia, Italia, R.F. Germania, 
Spania, pînă acum conserva
toare. au „grăbit" cam^ionatâd 
pentru a pregăti echipele na
ționale, Înseamnă că trebuia 
să ne gîndim si noi Ia așa 
ceva.

— Urmează o „perioadă de 
foc" pentru fotbalul românesc—

— Important este eă am a- 
juns în această posibilitate de 
a juca mult, de a ne bate pen
tru calificări. Fotbalul nostru 
a făcut un salt in ultimul 
timp, calificarea la Euro *84, 
două semifinale In cupele eu
ropene, două calificări ale na
ționalei de juniori ți, In mod 
deosebit, această frumoasă 
performanță a Stelei, care a 
cucerit „Cupa Campionilor Eu
ropeni" trebuie să creeze res
ponsabilități sporite. Le vom 
putea onora numai prin susți
neri reciproce, prlntr-un aju
tor permanent, prin Înțelegerea 
necesității reprezentării pe 
plan internațional, la juniori, 
tineret, națională. In cupele 
europene. E necesară o unita
te de acțiune prin care fotba
lul românesc să urce noi trep
te pentru creșterea prestigiului 
sportiv al României socialiste.

antrena- 
a refacerii, prin 

profesionalismului 
si jucătorilor, 

va trebui să ne 
la restructurarea

Cat I : (13 rezultate) 10 va
riante 25% a 6.599 lei.

Cat a 
variante 
variante

Cat a
161 variante 100% a
2.558 variante 25% a

led fi 218 
lei.
rezultate)

206 lei *1 
52 lei.

REGULAMENTUL 
A JUCĂTORILOR ÎN

ART. 1. Jucătorii de toate categoriile se pot trans
feră ia alte Cluburi (asociații), intr-un an compe- 
ttțlonai, în perioadele cuprinse între datele de 5-25 
iulie 1986 sau 5—20 ianuarie 1987.

Jucătorii care solicită transferarea in anul corn* 
petiționai 1986/1937 se pot transfera la alte cluburi 
(asociații), indiferent de județ, numai după acu
mularea unei vechimi de 5 (cinci) ani la cluburile 
(asociațiile) respective din cadrul aceluiași județ.

Un jucător de fotbal nu poate reprezenta 2 (două) 
cluburi (asociații) de aceeași categorie în același 
tur sau retur de campionat.

ART. 2. Transferarea jucătorilor se tace numai 
cu acordul de transfer (tip F.R. Fotbal) al clubului 
(asociației) la care slnt legitimați, valabil In anul 
în care se eliberează, Însoții de actele prevăzute 
de acest regulament. ,

ART. 3. In vederea rodirii unor jucători, clu
burile (asociațiile) divizionare „A", „B- șl „C“ pot 
transfera, Intre 5—26 iulie 1988 sau 5—20 ianuarie 
1987, jucători pe perioade limitate, de cel puțin 
1 (un) an, la și de la alte ctoburi (asociații), tn 
condițiile prevăzute in prezentul regulament, cu 
specificarea perioadei respective pe acordul de 
transfer șl tn carnetul de legitimare a jucătorului, 
după care aceștia revin din oficiu la cluburile 
(asociațiile) de unde au fost Împrumutați. Transfe
rările se vor Înscrie in carnetele de legitimare cu 
culoare roșie.

ART. 4. Jucătorii de fotbal Incorporați pentru 
satisfacerea stagiului militar șl cei care devin 
studenți lin anul I la cursuri de zi Șl cursuri 
serale ale institutelor de invățămînt superior se 
pot transfera numai pe perioada stagiului militar 
șl, respectiv, pe perioada studiilor, in termen de 
45 zile de la data Incorporării sau de la intrarea 
in facultate. Jucătorii incorporați, transferați tn 
perioada stagiului militar revin la cluburile (aso
ciațiile) sportive de origine după satisfacerea sta
giului militar.

Jucătorii de fotbal care au absolvit un insti
tut de lnvățămint superior, cursuri de zi sau seral 
șl slnt repartizați prin hoiărtre guvernamentală se 
pot transfera in condițiile ART. 1 la cluburile (a- 
soclațlUe) din localitatea (județul) unde au fost 
repartizați numai in anul absolvirii.

Jucătorii juniori care devin elev! la cluburile 
sportive școlare de fotbal de mare performanță 
primesc drept de Joc din oficiu la aceste cluburi, 
chiar dacă nu obțin acordul de transfer de la 
clubul (asociația) din care fac parte — exceptând 
secțiile divizionare „A". Ei voi fi legitimați la clu
bul sportiv școlar numai pe perioada studiilor, 
după care se vor intoaree la cluburile (asociațiile) 
de unde au plecat.

Jucătorii cluburilor sportive școlare care au de
pășit vlrsta junioratului au dreptul să ae transfere 
la cluburi (asociații) de fotbal, indiferent de județ, 
la data trecerii lor la senlorat, eu respectarea pre
vederilor ART. 2.

Cu ( (pase) etape Înainte de terminarea campio
natului nu se mal efectuează transferări de ju
cători.

ABT. L Transferarea jucătorilor da fotbal ea 
efectuează pe'baza următoarelor acte:

a) cererea de transfer (tip FJl. Fotbal) semnați 
de jucător *1 clubul (asociația) care a solicită;

b) acordul scris (tip FJR. Fotbal) al clubului 
(asociației) la care jucătorul este legitimat, vala- 
M pentru anul calendaristic In care acesta se eli
berează, pe care să Re «pileați parafa clubului 
(asociației);

c) carnetul de legitimare a jucătorului, iar ta 
cazul fiind clubul (asociația) refuză să cedeae car
netul, FJR. Fotbal va primi actele de transfer șl

in prim-plan, noile promovate

„VREM SĂ DEMONSTRĂM CĂ NE MERITĂM 
LOCUL IN ELITA FOTBALULUI"
Interviu cu Costicâ Radulescu, 

antrenorul echipei Ofelul Galafi

La 53 de ani, Cosiică Bădu- 
lescu, antrenorul echipei Oțelul 
Galați, trăiește clipe da mare 
bucurie, prilejuita de promova
rea elevilor lui ta primul eșa
lon divizionar. O promovare ex
trem de spectaculoasă, Oțelul 
dțtigtad detașat seria L eu D 
de puncte, cu 13 mai multe față 
de cealaltă pretendentă Ia pro
movare. Politehnica lași și cu 
un golaveraj excelent : 8S de go
luri marcate ți numai » pri
mite. L-am întâlnit zilele trecute 
pe C. Rădulescu, cu care am 
purtat un scurt dialog, tacepind 
prin a-1 adresa felicitări. „Fell- 
citările Ie merită toți Jucătorh 
— ne-a spus C. Rădulescu — 
care au știut să se pregătească 
exemplar, ceea ce le-a permis 
să aibă o evoluție constant bună, 
mal alea ta returul campiona
tului, ctad echipa a atins forma 
de virf. Da altfel, ta cadrul lo
tului n-a existat nici un eaz de 
indisciplină ți asta apune mult".

— Costicâ Rădulescu, mai În
tâi te rog să te prezinți citito
rilor noștri.

— Am jucat In Divizia A timp 
de 12 ani, la • singură echipă, 

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
continuă să organizeze și in se
zonul estival numeroase acțiuni 
care să mențină treaz Interesul 
tuturor. Astfel, pe lingă trage
rile săptămînale obișnuite, Ia sis
temele Loto șl Pronoexpres, ca
lendarul pentru perioada Ime
diat următoare cuprinde o serie 
de acțiuni cu caracter deosebit, 
acestea remardndu-se prin atrac- 
tlvitate, ea și prin varietatea și 
multitudinea șanselor de ciștlg 
oferite. Menționăm, cu titlul de 
exemplu, numai clteva dintre a- 
eeste acțiuni : Tragerea Excep
țională Pronoexpres (duminică, 
1B iulie) ; Tragerea Loto 1 (du- 
mtnlcă, 20 iulie) ; Tragerea Ma
rilor ciștlguri la Pronoexpres 

care s-a mutat ta trei orașe. 
Mal into la Dlnamo Brașov, de
venită apoi Dlnamo Cluj, iar mal 
târziu Dlnamo Bacău. In anul 
1946, e dată cu Încheiere* activi
tății da Jucător, am Îmbrățișat 
profesia de antrenor. BH-am în
ceput ucenicia la Dlnamo Ba
cău. După numai un an 
am cunoscut prima satisfacție, 
promovtnd echipa din B In A. 
Am rămas, ta continuare, Ia Ba
cău țl in anul 1970 am obținut 
dreptul de participare cu S.C.-ul 
ta .Cupa U.E.F.A.", ajungtad 
pină ta turul IV, elimlnind pe 
rtnd pe La Valeria din Malta, 
Skeid Oslo țl Kilmarnock din 
Scoția, fiind stopați de puterni
ca echipă engleză Arsenal Lon
dra. Am mai pregătit după fi
ece* pe C. S. Botoșani, promo- 
vtad-o din Divizia C ta B, apoi 
pe „PoH" Timișoara, C.S.M. Su
ceava, C. 8. Ttrgovlște, din nou 
la S. C, Bacău țl, ultimele două 
campionate, pe Oțelul Galați.

— Primul an, la conducerea 
tehnică a reprezentantei slderur- 
glștflor de la Dunăre s-a soldat 
cu locul al treilea.

(miercuri, 23 Iulie) ; Tragerea 
Multiplă Loto (duminică, 27 Iu
lie) ; Tragerea Excepțională Loto 
(duminică, 3 august) etc.
• Reamlntindu-vă că vineri, 4 

Iulie, are loc tragerea obișnuită 
Loto, Iar duminică, 6 Iulie, tra
gerea Loto 2 (prima din această 
lună), vă informăm că tragerea 
Pronoexpres de astăzi, miercuri, 
1 Iulie, va avea ioo tn Bucu
rești, In sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, ca Începere de 
la ora 15,50. Informații tn le
gătură cu numerele extrase pot 
fi obținute Ia radio, pe progra
mul I, Ia ora 1»,1S (transmisiu
nea desfășurării tragerii, la ora 
23, ți a doua zi, joi, la ora 8.55.

DE TRANSFERARE 
SEZONUL 1986/1987 

va elibera duplicat, pe baza unei cereri adresate F.R. Fotbal;
d) eonslmțămintul scris al părinților (tutorilor) 

pentru jucătorii juniori și copil;
e) fișa personală aflată tn evidența comisiei ju

dețene de fotbal (municipiul București), dacă ce 
solicitâ transferarea de la cluburi (asociații) din 
campionatul județean (municipiul București) pen
tru echipe din diviziile „A", „B", „C" ți campio
natul republican al juniorilor;

I) chitanța de depunere a taxei de transfer de 
către clubul (asociația) care a solicitat-o;

g) adeverință de Încadrare tn producție, iar pen
tru juniori adeverință de școlarizare;

h) jucătorii care se transferă pentru perioada 
stagiului militar vor prezenta, tn afara actelor de 
transfer, și o adeverință eliberată de centrul mili
tar județean (municipiul București) sau unitatea 
militară respectivă, din care să rezulte data incor
porării și a trecerii in rezervă. Dadele transferării 
ee vor scrie ta carnetul de legitimare cu culoare 
roșie. Transferarea acestora se va efectua numai 
cu avizul organelor competente din Ministerul 
Apărării Naționale sau Ministerul de Interne;

1) pentru jucătorii care solicită transferul ea ur
mare a absolvirii cursurilor de zl sau serale ale 
tavățămlntulul superior, se va prezenta șl o copie 
legalizată de pe repartiția guvernamentală (pentru 
anul competițional in curs), Iar pentru cei care 
stat admiși la cursurile de zl sau serale ale ta- 
vățămln tulul superior se va prezenta act dove
ditor.

ART. C. Actele de transfer pentru jucătorii clu
burilor (asociațiilor) care activează tn Divizia Na
țională „A" se vor depune direct la F.R. Fotbal, 
iar pentru jucătorii cluburilor (asociațiilor) din Di
vizia „B- șl „C", juniori republicani șl copil, prln- 
tr-un delegat al C.J.E.F.S., care in prealabil le 
va controla dacă acestea sint complete, dacă res
pectă prevederile prezentului regulament, precum 
șl legalitatea transferărilor prezentate.

Actele depuse prin poștă nu vor £1 luate în con
siderare.

— Actele de transfer pentru jucătorii din cam
pionatele județene (municipiul București) se depun 
la comisiile județene de fotbal, respectiv la «mi
rii municipală București.

— Federația Română de Fotbal nu va primi acte 
incomplete șl nici acte care prezintă ștersături, 
corecturi sau modificări șl nu va lua ta consi
derare memorii prin care se solicită prezentarea 
de acte de transferare după expirarea perioade
lor de transferare a jucătorilor de fotbal.

— Cluburile (asociațiile) care dau mal multe a- 
eorduri de transfer aceluiași jucător vor ti aanețto- 
aate cu interzicerea de a beneficia de transfe
rări de jucători pină la următoarea perioadă de 
transfer stabilită de Federația Română de Fotbal.

— Jucătorii care semnează două sau mai multe 
cereri de transfer, indiferent de modul de solu
ționare a acestora, vor fi sancționați eu ridicarea 
dreptului de joc pe o perioadă de Ia ( (șase) 
Iun! la 1 (un) an.

— Aprobarea transferurilor și îndeplinirea forma- 
HtățHor cerute de acestea sint de competența Fe
derației Române de Fotbal, pentru toți jucători! 
care solicită transferarea la unul din cluburile 
(asociațiile) care activează tn diviziile „A", „B", .C” 
șl |n campionatul republican al juniorilor și ■ 
comisiilor județene de fotbal (municipiul Bucu
rești) pentru celelalte categorii.

ART. 7. Cluburile (asociațiile) participante in 
cupele europene pot transfera pe întreaga pe
rioadă dl participă în aceste competiții, respec
tând termenele de legitimare prevăzute în regula
mentele Internaționale, jucători în condițiile ART. 7.

— A fost un an de rodaj, după 
care mi-am dat seama că putem 
mal mult, cu condiția să ne în
tărim Iotul. Cițlva jucători trans
ferați de la Dunărea au ridi
cat valoarea de ansamblu a e- 
chipei șl obiectivul nostru, acela 
de a promova pe prima scenă 
competițlonală, a tost atins.

— Acum oblig iile sint mult 
mal mari. Ce 1 /ențil de viitor 
are antrenorul c. Rădulescu î

— împreună c ■: secundul loan 
Sdrobiș, cu cari1 am colaborat 
perfect, ne-am p opus să conti
nuăm munca Inc pută acum doi 
ani, imprimînd echipei aceiași 
stil de joc ofen v, cum am fă
cut-o șl pină act m, singura cale 
de reușită. Nu vrem ea Oțelul 
să fie o echipă... pasageră ta 
Divizia A. Vrem să demonstrăm 
că ne merităm cu prisosință un 
Ioc ta elita fotbalului nostra. 
Sigur că vom păstra nucleul de 
bază ai Iotului nostru, căruia ii 
vom mal adăuga dol-trel jucă
tori valoroși.

— Cu ci-ie ai dori să joace O- 
țelul in primul meci 1

— Indiferent cine ne va fi ad
versarul, chiar dacă se numește 
Steaua, Sportul Studențesc, Dl
namo sau Universitatea Craiova, 
sau oricare altă echipă, noi vrem 
să demonstrăm că slntem o for
mație competitivă, că n-am pro
movat întâmplător. Și tacă ceva. 
Suporterii noștri trebuie să fie 
la fel de atașați față de noi, 
așa cum au fost ți pină acum. 
Și la bine, ți la rău. Avem mare 
nevoie de încurajările lor. Să nu 
uite nici o clipă că Oțelul nu 
este numai reprezentanta side- 
rurgiștilor, ci a unul tatreg oraș. 
Numai astfel drumul nostru va 
fi mal puțin anevoios. împreună 
cu toți jucătorii le promitem 
inimoșilor noștri susținători că 
vom face totul pentru a le a*, 
duce cit mai multe satisfacții.

Gheorghe NEMȚEA



TURNEUL DE ȘAH DIN IUGOSLAVIA' I
BELGRAD. 1 (Agerpres). — 

în turneul internațional de șah 
de la Bela Crikva (Iugoslavia), 
după 10 runde, în fruntea cla
samentului se află maestrul 
român Constantin Ioneseu si 
iugoslavul Maximovid cu câte 
8 p. urmați de Mihai Bubă. 
Radoslavevici, Jakimovici, Ce- 
balo cu cite 7,5 p, Spiridonov. 
Batflov. Bakici. Forlntos câte

7 p, Weldon, Knezevici, Ko- I 
vacevict Laketici 6,5 p etc.

In runda a 10-a Constantin 
lonescu a câștigat la Jaklmo- 
vid, Radibratovici la Rădules- 
cu. Stoica la Stankovici. Spiri
donov a pierdut la Maximovid, 
Rlnaavl la Weldon, In timp ce 
partidele Cebalo .— Subă. Ral- 
cevlcj — Nikolid, Kresovid — 
Leketid si Skembria — Abra- 
movici s-eu încheiat remiză

I
1

LA WIMBLEDON, O NOUĂ SURPRIZĂ I
WILANDER ELIMINAT I

I
Luni s-au disputat la Wim

bledon meciurile pentru califi
carea între primii 8. Surpriza 
„optimloc* a realizat-o austra
lianul Pat Cash — In mare for
mă. după o absentă de un an 
Si jumătate — care l-a întrecut 
în 4 seturi —- 4—6, 7—5, 6 4, 
8—3 — pe suedezul Mats WL- 
lander. în urma unui joc per
manent ofensiv. De fapt, aproa
pe toți învingătorii din „op
timi” slnt a den ții jocului în 
forță si de atac. Astfel. Henri 
Leconte (Franța) l-a depășit

Indianul Ramesh Krishnan r-s 
calificat, pinA acum, in sferturi 

de finali Ia Wimbledon

pe John Fitzgerald (AustraHa) 
eu 7—6, 8—7, 6—2, 6—3, Iugosla
vul Slobodan Zivojinovid a 
câștigat cu 7—8. 7—5, 4—6. 7—5 
la Christo Van Rensburg. ame
ricanul Tim Mayotte — ța 
Eddie Edwards ou 6—3, 8—4.
7—6, iar Ramesh Krishnan 
(India) — la vest-germanul Eric 
Jelen, în 3 seturi : 6—4. 7—6, 
6—8. Boris Becker, deținătorul 
titlului, șî-a luat revanșa pen
tru iniringerea de acum două 
săptămini de la Roiand-Garros, 
î.ntrecîndu-J net pe suedezul 
Mikael Pernfors. cu 6—3, 7—6,
6— 8. Miloslav Mccir (Cehoslo- 
varia), ou un joc inteligent, este 
al 7-lea calificat In „sferturi*1 
(3—6, 7—6, 6—L, 6—2 cu ame
ricanul Brad Gilbert). Partida 
dintre Ivan Lendl « Matt 
Anger s-a întrerupt, din cama 
întunericului, la scorul
7— 6, 2—2.

La feminin, numai 
Navratilova si Helena______
au câștigat ușor la Isabelle De- 
mongeot (Franța) cu 6—3. 6—8 
Si. respectiv. Robin White 
(S.UA.) ca 6—3. 6—0. In rest, 
victoriile au fost muncite, 
chiar si in meciurile încheiate 
în două seturi. Iată rezultate
le : Chris Evert-Lloyd — Kathy 
Jordan (ambele S.UA) 7—8,
8— 2 s Hana Mandlikova (Ceho
slovacia) — Carling Bassett 
(Canada) 8—4, 7—6; Lori
MeNag — Betsy Nagelsen (am
bele S.UA) 7—5, 6—1; Cata
rina Llndauist (Suedia) — 
Dianne Balestrat (Australia) 
7—6, 7—5 s Gabriela Sabattnl 
(Argentina) — RaffaeUa Reggl 
(Italia) 6—4. 1—6, 6—3 ; Bettlna 
Bunge (R.F.G.) — Manuela Ma
leeva (Bulgaria) 3—6, 6—2, 
5—X

de 8—7,

Martina 
Sukova

Telefoto A.P. AGERPRES

CAMPIONATELE EUROPENE
DE TIR CU ARCUL

ANKARA, 1 (Agerpres) — 
La Izmir s-au desfășurat În
trecerile Campionatelor Euro
pene de tir cu arcul.

La masculin, victoria a re
venit sportivului finlandez Torni 
Poikolalncn — 1224 p, urmat 
de Igor Prokopiv (U.R.S.S.) — 
1224 p și Tiny Reniera (Olan
da) — 1 211 p.

Proba feminină a fost câști
gată de Ludeila Arzanikova 
(U.R.SS.), cu 1 260 p, secundată 
de coechipiera Elena Marsel — 
1245 p.

JUCĂTOARE DE TENIS
VOR EVOLUA

Un toi de jucătoare de tenis 
din R.P. Chineză urmează să 
evolueze. începînd din 6 iulie, 
in Capitală. Citeva zile, oaspe
tele vor efectua antrenamente 
comune cu jucătoarele noas-

I
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ACTUALITATEA
Pregătirile pentru Campiona

tele Europene de atletism ale 
seniorilor. de luna viitoare, la 
Stuttgart, slnt In plin.

în cadrul concursului de hi 
Belfast, fostul campion olimpic 
la 800 m. britanicul Steve Ovett, 
a participat la o cursă de 5000 
m (pentru a doua oară In ca
rieră) realîzînd o performantă, 
realmente, spectacuolasă — 
13 :20,06 !

Alte rezultate : BĂRBAȚI : 
800 m Eliott (M. Brit) 1:46.47; 
100 m — Council (S.U.A.) 
10,53... 3. Wells (M. Brit.) 10,72; 
o milă — Abascal (Spania) 
3.-57,49, Scott (S.U.A.) 358,12 ;

DIN R. P
IN CAPITALĂ

CHINEZA

in a doua
Progresul, să 

auri amicale

Chiar șl numai pentru că este 
singura țară care a participat 
la toate cele 13 turnee finale ale 
Campionatului Mondial de fot
bal și că a fost prima care l-a 
șl cîștlgat de trei ori (1958, 19S3 
șl 1970) a făcut pe mulți Iubi
tori al sportului să considera, 
de fiecare dată. Brazilia intre 
marile favorite ale C.M. Nu-I 
mal puțin adevărat că la a- 
ceasta a contribuit șl locul- 
spectacd, cu totul deosebit da 
al tuturor celorlalte echipe. Nu
mai că, de pildă, la C.M. din 
1974, 1978, 1982 șl acum, ta 1985, 
formația „Carioca", pornită ta 
trombă, nu s-a mal aflat nlclo-

Ancheta realizată printre 
ziariștii acreditați la Mundial 
a dat următoarea formație 
Schumacher (R.T.G.) — Jod- 
mar (BrazHla), Bossis (Fran
ța), Cesar (Brazilia), Amoros 
(Franța) — Fernandez (Fran
ța), Maradona (Argentina), 
Ceulemans (Belgia), Careea 
(Brazilia) — Belanov (UjRjSUSJ, 
Laudrup (Danemarca).

La rin Cui lor, redactorii A- 
gențlel France Presse au sta
bilit. prin vot, că 11 -ie ideal 
al C-M. ar fi: Zaitl (Maroc) — 
Joslmar (Brazilia), FBrster 
(RJ.G.), Cesar (BrazHla), A- 
moros (Franța) - Țigana (Franța), Burruehaga (Argen
tina), Maradona (Argentina), 
Ceulemans (Belgia) — Butns- 
gueno (Spania), Lineker CAn- 
gMa).

dată In lupta pentru tatîietats li
In legătură cu ultima sa par

ticipare, ta Mexic, s-au tăcut 
fel de fel de comentarii. Unul 
aparține cunoscutului ziarist 
brazilian Oldemarl® Țougulnho, 
care a urmărit toate turneele 
finala din 1958, din Suedia, șl 
ptaâ acum. .Principala greșeală 
care se face este schematizarea, 
din considerente de ordin tac
tic, a Jocului unora dintre fot
baliști a căror principală cân
tate este tocmai talentul de a— 
Improviza. Probabil că antreno
rii de astăzi nld nu l-ar fl se
lecționat pe Garrlncha, pentru 
faptul că acesta n-ar fi știut 
să joace— fără minge I Este un 
non sens, deoarece, după păre
rea mea, totdeauna trebuie st 
prevaleze talentul*. într-o ană 
ordine de Idel, Țougulnho a 
subliniat lipsa din marile orașe

LA ATLETISM
400 mg — Holloway (S.U.A.) 
49,70 ; prăjină — Tully (S.UA.) 
5,60 m ; FEMEI : 3000 m — 
Zola Budd (M. Brit) 8:34,43-, 
suliță — Fatima Whitbread (M. 
Brit.) 71,38 m.
• La Belgrad. americanul 

Lane a dștigat săritura în lun
gime cu 8,08, iar iugoslavul 
Slobodan Popovici a fost pri
mul la 800 m cu ti mpul de 
1:47,25.

UNIVERSIADA
DE VARA DIN 1991

Orașul Edinburgh, din Scotia, 
gazdă a unor mari competiții 
polisportive ca, de pildă. Jocu
rile Cammonwealthului, și-a 

' depus candidatura pentru or
ganizarea Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară din 1991. 
Mai candidează Birmingham 
(Anglia), Amsterdam (Olanda) 
— si pentru a găzdui J.O. din 
1992 — Stockholm (Suedia) șl_ 
Glasgow (Scoția) I Urmează să 
decidă F.I.S.U.

* unor terenuri, tradiționale, de 
joacă pentru copil, fapt cara a 
tăcut să scadă simțitor numărul 
practlcanțllor fotbaluluL-

Dar să ascultăm șl părerea iul 
Tela Santana, cel care a con
dus pregătirile fotbaliștilor bra
zilieni pentru C.M. ; .Eșecul nos
tru este nemeritat. Ctnd ctștigă- 
toarea este decisă de loviturile 
da la U m, logica dispare șl in
tervine hazarduL Din nefericire, 
acesta nu a fost de partea noas
tră. Aram gtndnrile noastre se 
Îndreaptă spre viitoarea ediție a 
Campionatului Mondial, cea din 
1998, din Italia. Pentru aceasta 
este necesar să avem un antre
nor permanent șl o echipă care 
■ă joace Împreună patru ani șt nu 
doar patru luni, 
ram s-a tattmpiat 
aram*.

Vest-germanul 
Frans Beckenbauer, 
singurul Jucător- 
camplon mondial *- 
juns la clrma unei 
echipe laureate a 
OM. evident afec
tai de tafrtngerea 
suferită eu doar 
cinci minute înain
te de final (să fl 
uitat că șl formația 
sa a învins Maro
cul ta mln. 83 7). 
regretă timpul dnd 
era jucător. .Viața 
mea de atunci era 
mult mal puțin com
plicată. Chiar ctnd 
eram criticat pen
tru jocul prestat ta- 
tr-un med sau al
tul nu Însemna ul
mi* In comparație 
cu ceea ce trebuie 
te raport acum, 
ctnd echipa nu »- 
voluează așa ram 

doresc suporte
rii*. Oricum, el și-a 
făcut publică Inten
ția de a demisiona 
din postul său, dar 
numai după desfă
șurarea turneului 
final al Campiona
tului European, in 
1988, ta R. F. Ger
mania.

Dar traversarea _ ______ ___
Atlanticului a rupt „aripile* mul
tor cocori (a se dtl antrenori). 
Stat foarte puține acele echipe 
la care să fie menținuți, ta con
tinuare. același antrenori care 
le-au pregătit pentru Munclialul 
mexican.

Jose Torres a fost, spre exem
plu, un mare jucător ta echipa 
Portugaliei (a evoluat șl ta dtc- 
va partide cu Romănla, chiar la 
București)', după care a deve
nit antrenor. Dar nu unu) oa
recare, d antrenorul selecționa
tei lusitane pentru „campania" 
El Mundial *8*. A obținut cali
ficarea cu echipa sa, dar ta tur
neul final ta mod surprinzător. 
Portugalia a fost eliminată chiar 
din primul tur. Profund afec
tat de > Insuccesele elevilor săi, 
tacă înaintea Înapoierii ta patrie 
Torres șl-» prezentat demisia, 
declarînd eă Intenționează chiar 
să-șl schimbe profesiunea, re- 
nunțtad. Irevocabil, la fotbal I

Torres na este însă slngur.il 
tehnician care la o astfel 
hotărtre. Șl GyBrgy Mezzey, 
tnenorul echipei Ungariei, a 
mîslonat ta urma evoluției

★
La încheierea acestui al 13-lea 

Campionat Mondial de fotbal, 
ra întreg cortegiul său de to- 
ttmplări, ale căror ecouri vor 
dăinui tacă multă vreme (cel 
puțin pînă la ediția viitoare a 
competiției, peste patru 
ItaUa), din desfășurarea

be a echipei sale la C.M. Lo
cul său va fl preluat, probabil, 
de Imre Komora, actualul an
trenor ai formației campioane, 
Honved Budapesta.

Șl nu slnt doar el
in schimb, din fundul ablsur 

lui a fost Înălțat ta... ceruri an
trenorul argentinian Carlos Bl- 
lardo. Pur șl simplu „desfiin
țat" înaintea turneului final, 
pentru rezultatele proaste de la 
meciurile de antrenament șl ve
rificare, cu flecare partidă dș- 
tlgată ta Mexio autoritatea șl 
faima sa sporeau, astfel că. 
mal ales după finala victorioa
să, el a devenit nld mal mult 
nld mal puțin decît... El mejor 
entrenador del mundo I

Jose Brown reia cu capul mingea transmisă 
dinir-o lovitură liberă, înscriind primul gol al 
finalei de dummied.Telefoto: A.P. — AGERPRES

de acum a

ani, in 
întrece-

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM 0 Cursa disputată pe circuitul 

de Ja MugeUo (Italia) a fost câștigată de pilotul 
Italian Pierluigi Martini, care, la volanul unei ma
șini „Ralt-Cosworth", a realizat o medie orară de 
108.040 km. Pe locul doi s-a clasat francezul Mi
diei Ferte („March-cos worth").

BASCHET • La Paris, în medul internațional 
«mica! masculin, Franța — S.UA. 98—83 O*—®).

HANDBAL • Turneul feminin de 
Încheiat cu succesul echipei U.R.S.S. 
clsiv ea a întrecut cu 35—22 (10—10) 
Germane. Alte rezultate din ultima 
tițlel: Cehoslovacia — R.F. Germania 
Norvegia — Bulgaria 23—20 (10—10).

HOCHEI PE IARBA • Competiția feminină de la 
Lyon e-a încheiat cu victoria selecționatei Fran
ței — I p, urmată de echipele Italiei — 4 p. Ceho
slovaciei — 1 p și Austriei — Op. Rezultatele ta- 
registrate ta ultima zi a turneului: Italia — Ceho
slovacia 2—0 (0—0); Franța — Austria 3—1 (O—1).

FOTBAL • Intr-un meci disputat la Sofia, Sredeț 
a învins cu 2—0 (1—0) formația elvețiană F.C. Zu
rich. Golurile au fost marcate de Fanev șl Stol- 
clkov. • După 11 etape, ta campionatul de fotbal 
al Suediei continuă să conducă echipa I.F.K. G5-

la Vama s-a 
In meciul de
format ia RJD.
zi a oompe- 

25—18 (84—10)7

teborg — 17 p. urmaită de formațiile Maimoe — 14 p 
91 AJJC. stocktHjkn — 14 p. In etapa a 11-a, U.K. 
GOtetxxrg a pierdut cu 1—2 meciul disputat tn de
plasare cu AJJC Stockholm, iar Malmoe a învins, 
pe teren propriu, cu 2—0, pe Djurgaarden. Alte 
rezultate: Oergryte — Kalmar 1—2; Hammarby — 
EICsborg &—2; Norrkoeping — Oester 3—1; Brage — 
Halmstad î—1. • în etapa a 15-a a campionatului 
unional de fotbal, lidera clasamentului, echipa’ Di
namo Moscova, a terminat la egalitate: 0—0 me
ciul disputat, în deplasare, cu formația Nefitci 
Baku. Alte rezultate: Kairat Alma Ata — Jalghiris 
Vilnius 4—1; Ararat Erevan — Spartak Moscova 
1—0; Torpedo Moscova — Zenit Leningrad 1—1; 
Dinamo Minsk — Metallist Harkov 1—0; Dinamo 
Tbilisi — Dnepr Dnepropetrovsk 1—2; Torpedo Ku
taisi — Cemomoreț Odes a 2—1. Clasament: 1. Di
namo Moscova — 10 p; 2. Șahtior Donețk — 16 p; 
3. Cemomoreț Odesa — 16. • In urma rejucăril 
meciurilor dim liltlma etapă a campionatului de 
fotbal al Iugoslaviei, Steaua Roșie Belgrad este 
campioană a țării, urmînd să evolueze în viitoarea 
ediție a C.C.E. în „Cupa Cupelor* va juca Velez 
Mostar, Iar la „Cupa U.E.F.A.*, Partizan Belgrad, 
Hajduk Spilt și Rijeka.

ECHIPELE
L ARGENTINA 7 11
Z. B. F. Germania 7 4 1
Z. Franța 7 5 1

5.
Ș.
7.a.
3.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
14.
17.
13.
13.
20.
21.
22.
23.
24.

Belgia 
Brazilia 
Mexic 
Spania 
Angli* 
Danemarca 
UJLSJȘ.
Maroc 
Italia 
Paraguay 
Polonia 
Bulgaria 
Uruguay 
Portugalia 
Ungaria 
Scoția 
Coreea de Sud 
Irlanda de Nord 
Algeria 
Irak 
Canada
EFICIENȚA

L
2.

3—4.

7
5 
S
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3

3
4
3
3
2
3
2
1
1
1
1
0
•
1
1
0

3 0 1
3 0 1
3 0 1
3 0 0
3 0 0

«
2
1

1
0
1
9
1
•
1
2 
t
2 1
1
2
2
• 
«
1

3
1
1
2
2
1
1
1
1
2 
z 
z 
z 
z 
z
2
2
2
3 
3

ATACUBILOB

14— 5
8— 7

12— C
12—15 
ie— 1

S— 2
10— 3
7— 3

10— < 
12— S
3— 2
5— «
4— «
1— 7
2— «
3— <
3— 4
2— «
1— 3
4— 7
2— (
1— S
1— 4
0— 5

5. 
«—7.

echipă care

ARGENTINA 14 g. (7 in.)
U-B.S.S. 12 S- («)Franța 12 g. (7)
Belgia 12 g. (7)
Danemarca 10 g. (4)
Brazilia 10 g- (5)
Spania 10 g. (5)

l mai slab atac a fost celCel
al Canadei, singura 
na a Înscris nld un gol la a- 
cest turneu final.

In cadrul unei conferințe de 
presă, Diego Maradona, cel mai 
valoros jucător al Mundialului 
*86, și-a exprimat părerea câ, 
între altele, un punct negru în 
desfășurarea competiției supre
me a fotbalului au fost arbitrii. 
Șl asta nu doar pentru faptul 
că echipamentul lor este, în mod 
obișnuit, de culoare neagră.

Să fl avut oare remușcărî 
Maradona pentru faptul că ar
bitrul tunisian Bennaceur i-a 
validat primul gol, înscris de el 
cu mina, în partida decisivă din 
sferturi, dintre Argentina șl An
glia, încheiată cu scorul de 2—1 T

★
Faptul că s-a calificat pentru 

a cincea oară în finala C.M. 
constituie pentru echipa R. F. 
Germania un autentic record în 
materie, întrecîndu-1 pe cel de 
patru „participări" (cite 3 titluri) 
ale Italiei și Braziliei. Trei par
ticipări are Argentina, iar Uru
guay, Cehoslovacia, Ungaria și

de 
an
ei e- 
sla-

★

Olanda cîte două. Au mai ră
mas Suedia și Anglia, CU cite
una, pentru a completa lista tu-
turor finalistelor.

★
rilor tehnicienii au desprins de-
sigur concluzii interesante pen
tru activitatea viitoare, iar sta
tisticienii au realizat fel de fel 
de clasamente. In cele ce ur
mează vom prezenta șl noi clte- 
va dintre acestea :

SIGURANȚA 
L 
2.
3.

4—5.

BRAZII,IA 
Mexic 
Maroc 
Spania 
Anglia 
Sco(lae.

Apărarea 
a lost cea a Belgiei, 
casat" 15 goluri în

cea

APARARILOR
1 
2
2
3
3
3 _
mai

gol (5 meciuri] 
B- (5)
g. (4)

(5)
(51
(3) 
penetrabilă 

care a „In- 
7 meciuri 1

GOLGETERH (132 goluri)
( — LINEKER (AngUa)
* — Butragueno (Spania), Careea 

(Brazilia), Maradona (Argen
tina)

4 — Altobelli (Italia), Belanov 
(U.R.S.S.), Elkjaer-Larsea 
(Danemarca), Valdano (Ar
gentina)

3 — Ceulemans și Claesscn (Bel- 
(Danemarca),gia), J. Olsen 

Văller (R.F.G.)
CARTONAȘE ROȘII
1. URUGUAY 2
2. Anglia, Canada,

Irak, R.F.G., Mexic cîte 1
CARTONAȘE GALBENE (135)
1. ARGENTINA
2. Uruguay
3. Mexic 

4—6. Anglia, Irak,
nia cite 9.

Rubrică redactată de 
Romeo VILARA

(8 în total)

Danemarca,

R.

12
11
10

F. Germa-

S.UA
S.UA
S.UA
S.UA
slngur.il
S.UA

