
)•'

Pfletari cH» tote țările, uniți-vă 1

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ANUL XXLII - Nr. 11 364 I 4 PAGINi - 50 BANI Vineri 4 iulie 1986 I

0 zl la Complexul Tineretului dm Capitola

TEMEI PUTERNIC PENTRU 0 MOBILIZARE EXEMPLARĂ
Marea performanță cu am

ple si trainice ecouri nu numai 
in tara noastră, ci în întreaga 
Europă, în toată lumea fotba
lului. realizată de echipa Stea
ua prin cucerirea Cupei Cam
pionilor Europeni nu rămine, 
nu noate rămine doar un eve
niment sportiv consemnat ca 
atare. Si aceasta nu pentru că 
s-a petrecut in fotbal, sportul 
cu cea mai largă audiență și 
în cea mai pasionantă compe
tiție continentală. Ci pentru că 
in ce ne privește pe noi. fot
balul nostru si ansamblul miș
cării sportive românești, splen
dida reușită a fotbaliștilor mi
litari oferă numeroase teme 
de reflecție sportivilor, antre
norilor si tehnicienilor, condu
cerilor cluburilor, organelor 
sportive, tuturor celor Impli
cați în procesul performanței.

„Sâ facem ia ața fel incit loturile sportive, din toate do
meniile, să se prezinte in competițiile internaționale cu o 
temeinică pregătire, cu hotărirea fermă de a reprezenta 
cit mai demn culorile tricolore românești”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Din multitudine* acestor te
me am alee pentru rlndurll* 
de fată una. după opinia noaa- 
tră de mare actualitate ai da 
efectiv interes, cu rezonanțe 
adinei In activitate* competl- 
fională internă *1 — mai ales 
— internațională. In valorifica
rea maximă, eficientă, a poten
țialului real al sportivilor și 
echipelor noastre. Se cunosc 
destule cazuri de sportivi san 
echipe care capotează tn fot* 
unor adversari numai pentru

Campionatul de viteză la coastă șl pe circuit

DOUA CONCURSURI AUTOMOBILISTICE,
LA CUTII Șl SATU MARE

Caravana automobilelor mul
ticolore s-a deplasat de astă 
dată spre nordul țării, în ju
dețele Maramureș și Satu Mare. 
Explicația ? In această zonă

COMPORTĂRI BUNA
Will HMUBILIȘIILOR ROMÂNI

LA BUDAPESTA
La Budapesta — ou prilejul 

inaugurării 
('pistă 
Formula 
gust se 
Premiu 
avut loc „ 
pe circuit, etapă în 
Păcii și Prieteniei", tn aceas
tă competiție a fost bună 
comportarea piLoților români, 
atît in întrecerea individuală 
cit și pe echipe, unde. au o- 
cupat un merituos loc H. 
Clasament general: 1. Vanicik 
(Cehoslovacia), 2. Hahnel 
(R.D. Germană), 3. Bold (Ce
hoslovacia), 4. Grigoraș 
(România), ..J. Iancoviei, " 
Nicoară, 11. Ciucă — din 
alergători clasați. Echipe : 
Cehoslovacia, 2. România, 
Bulgaria, 4. R.D. Germană, 
Ungaria.

.jUngaroringului" 
automobilistică de 

I pe care la 10 au- 
va desfășura Marele 
al Budapestei) — a 
un concurs de viteză 

„Cupa

10.
20 
L. 
J.
5.

s-au desfășurat timp de două 
zile, Încă două etape ale cam
pionatelor republicane de auto
mobilism i prima, a avut loc 
pe un traseu pitoresc, Gutîi — 
Maramureș (viteză in coastă), 
iar cea de a doua in centrul 
municipiului Satu Mare (vi
teză pe circuit). Așa după cum 
ne spunea Ing. C. Niculescn, 
secretarul Federației A.C.H. : 
„Au fost două concursuri bine 
organizate cu sprijinul nepre
cupețit al organelor locale din 
județele respective și care s-au 
bucurat de succes atît in ceea 
ce privește disputa pentru pri
mele locuri, cit șl de public, 
interesat foarte mult — după 
cum s-a văzut — de acest gen 
de curse".

Bună inițiativa federației de 
a face premierea după cursa 
de coastă de la Gutîi (concu- 
renții au venit și cu mașinile) 
pe stadionul din Bala Mare, 
unde se desfășura tradiționala 
serbare școlară de sErșit de an 
(„un frumos cadou făcut șco
larilor", s-a apreciat) ; remar
cabilă totodată comportarea a- 
lergătorilor din lotul reprezen
tativ (Grigoraș, Nicoară, Ianco-

că aceștia au „firmă*. Aseme
nea sportivi si echipe pierd — 
sa poate spune — încă Înainte 
de a intra pe teren sau încă 
de la aflarea tragerilor la sorți. 
In campionatele interne avem 
echipe care de ani de zile fo
losesc rezervele in fața for
mațiilor considerate cele mai 
bune, păstrîndu-șl, chipurile, 
„forțele" pentru alte partide, 
care să le asigure poziții de 
mijloc sau să evite retrograda
rea. Ziarul nostru a criticat nu 
o dată asemenea situații din 
volei, 
poate 
care 
unele 
mal au forța de altădată, 
nu mai sint competitive 
plan internațional, nu mai con
tează; nimeni și nimic nu le-o 
mal poate scoate din cap.„ tn 
competițiile internaționale, la 
fel, întrecerea propriu-zisă nici 
nu mal e Întrecere, d o 
simplă formalitate pentru cei 
timorați de faima adversarilor. 
Și nu o dată, de la locul nostru 
din tribună vedem și simțim 
că „faimoșii* au o zi nefastă, 
o formă sub standardul cunos
cut, că oferă suficiente breșe 
pentru a fi IntrecuțL Dar cu 
„calculul hîrtiei* făcut cu frica

Mircea COSTEA

baschet, handbal ș.a., 
nu întîmplător discipline 
au rămas in urmă.
din echipele temute

(Continuare în pag. 2—3)

(Continuare in pag. 2—3)

Că 
nu 
că 
pe

AGREMENT Șl PERFORMANȚĂ, 
PE 0 ARIE A... SĂNĂTĂȚII

tri ți că, in sfirșit, este per
manent împrospătată, filtrată 
ți tratată, astfel că micuții 
tint in deplină siguranță din 
punct de vedere al igienei.,. 
Cei 30 de instructori sînt gata 
să-și ia în primire copiii, veniți 
in număr tot mai mare să în
vețe să înoate. Doi dintre pro
fesori, Emil Mladin și Grigore 
Grecu, și-au și alcătuit grupele, 
Cristian Enache, de numai 5 
ani (din grupa lui E.M.) „fiind 
un real talent" — după cum ne 
spunea instructorul, 
bunicii și bunicile iși

Cind elevii iau vacanță, orga
nizatorii... vacanței intră tn 
„plin sezon" I La Complexul 
Tineretului din Capitală — a- 
ceastă stază de sport, odihnă jt 
agrement din inima Bucu- 
reștiului — o zi „plină", 
așa cum am văzut-o noi 
duminică, echivalează eu pre
zența in ștrand a cinci mii de 
oameni, a peste două 
terenurile de tenis, a 
cinci sute de copii in 
toarele performanței 
nastică artistică, înot, 
rituri in apă și scrimă.

sute pe 
cel puțin 

labora- 
la gim- 

polo, să-

• ••

Părinții, 
pot duce

în plină vacanță de vară, inițierea în reprezintă
una din activitățile cele mai îndrăgite de către preșcolari și șco
lari, așa cum ne sugerează și această imagine: o grupă de învă
țare a înotului, condusă de instructoarea Daniela Chirilă, in
tr-unui din bazinele de la Ștrandul Tineretului...

Foto: Iorgu BĂNICĂ 
oricind fiii și nepoții pentru 
inițiere la inot la Ștrandul 
Tineretului, timp de 12 ore 
pe zi bazinele stindu-le per
manent la dispoziție. Pot te
lefona, dacă doresc informații, 
la 173925...

Terenurile de tenis , 
acum ca noi, pentru

Să încercăm, deci, avindu-i 
alături pe Dan Puzdrea, 
șeful complexului, și pe 

metodistul Aurel Predescu să 
oferim cititorului imaginea 
acelei zile cind, cum spunea 
Dan Puzdrea, „Bucureștiul se 
mută la Ștrandul Tineretului”. 
Ne facem loc printre cearcea
furile multicolore întinse pe 
plajă și ne oprim pe marginea 
bazinelor unde — chiar in pri
ma zi de vacantă — au ve
nit aproape o sută de copii 
să învefe tainele înotului. Să 
precizăm înainte de toate că apa 
este adusă din puțuri proprii de 
la o adincime de 60—100 de me-

arată 
. .---------J că

gospodarii bazei s-au in- 
ingrijit — mai mult decîi 

ceilalți ani — să aibă în stoc 
suficiente cantități de zgură.

Ion GAVR1LESCU

(Continuare In pag. 2-3)

CINE VA REPREZENTA ATLETISMUL ROMANESC
LA C.M. DE JUNIORI Șl C.E. DE SENIORI?

Ztâacția întreabă ™ 
^feăerațule răspună

Interlocutor - EUGEN IGNAT,
secretar responsabil ai F.R.A

Am pășit, de puțin timp, în 
luna lui Cuptor, ne aflăm deci 
în plină vară, ceea ce înseam
nă că pentru prima disciplină 
olimpică, atletismul, ne aflăm 
în plină activitate internațio
nală, cu puțin timp înaintea 
celor două mari competiții care 
constituie momentele de apogeu

După întrecerea zburătorilor acrobafi

PILOȚII NOȘTRI ȘI-AU CONFIRMAT VALOAREA
Concursul internațional de a- 

erobatie aeriană (zbor cu mo
tor) desfășurat timp de o săp- 
tămină pe aerodromul Strejnic, 
a confirmat calitățile piloților 
noștri etalate într-o competiție 
de mare dificultate. Trebuie 
spus de la început că pronos
ticurile, oricit de optimiste, nu 
anticipau locul secund obținut 
in întrecerea pe echipe. Pentru 
cunoscători, calculul hîrtiei nu 
oferea șanse sportivilor români, 
datorită prezențelor anunțate. 
Reprezentativele U.R.S.S. (cam
pioană mondială și europeană), 
Cehoslovaciei (bronz 
argint la C.E.) si 
chină a Ungariei 
tentii întemeiate 
fruntașe.

Previziunile au 
firmate de excelenta 
a piloților noștri. (Este 
știut că Întrecerea s-a desfă
șurat conform reglementărilor 
F.A.I. pentru C.M.. clasamen
tul pe echipe avînd la bază 
rezultatele primilor trei). Spor
tivii sovietici s-au prezentat 
din start ca favoriți, pledând 
pentru aceasta valoarea celor 
trei ași, Nikitiuk, Kairis, Smo
lin, toil medaliati cu aur și 
argint la ultimele ediții ale 
competițiilor internaționale, 
precum sl calitățile avionului 
de acrobație SU-26M cu care

au concurat Prototipul, o nou
tate cu celula din materiale 
compozite pe bază de fibre, 
este „supermotorizat” si depă
șește aparatele ZLIN-50 LS 
din dotarea celorlalte patru e- 
chipe participante. Nefiind 
încă omologat (a zburat cu dis
pensă specială din partea con
structorului), avionul nu a fost 
accesibil decât lotului sovietic,

calitățile lui ajutindu-i si 
cadetii Boriak (locul 5) 
mofeey (8) să ocupe 
bune. în aceste condiții, 
lalți concurenți nu le-a 
rămas decît să-și dispute

pe 
Si Ti- 
poziții 
celor- 

mai 
la

Dinu COSTESCU

la C.M.. 
puternica e- 

emiteau pre
ia locurile

fost însă in- 
evoluție 
bine de

(Continuare in pag. a 4-a)

tn programul manifestărilor sportive desfășurate sub egida 
Dacladeî de o frumoasă reușită și succes de public se bucuri 
și întrecerile cicliștilor. Foto: Iorgu BĂNICA

ale actualului sezon in aer li
ber — Campionatele Mondiale 
de juniori (Atena, 16—20 iu
lie) si Campionatele Europene 
de Seniori (Stuttgart, 26—31 
august).

Aceste întreceri de largă re
zonantă internațională, la star
tul cărora vor fi prezenți și 
cei mai buni sportivi români 
— care vor fi aceștia si în ce 
stadiu de pregătire se află? — 
constituie substanța discuției 
pe care am purtat-o cu secre
tarul responsabil al F.R. Atle
tism, Eugen Ignat.

— La începutul acestui 
eu cîteva zile înaintea primu
lui start internațional al atle
tismului nostru — 15 ianuarie, 
în sală la Osaka (Japonia), am 
purtat primul dialog pe aceas
tă temă. Cum s-au derulat
apoi pregătirile selecționabili-

an,

lor — care an trecut prin sta
diul concursurilor de sală, in
clusiv „europenele" de la Ma
drid si circuitul indoor nord- 
american —, ce opinii s-a* 
cristalizat în urma Întrecerilor 
interne și de peste hotare la 
care au participat atleții noș
tri. candidați la selecția in lo
turile reprezentative? De pil
dă, la startul pregătirilor pen
tru „mondialele” de juniori, se 
aflau în iarna trecută nn mal 
puțin de 35 de selecționabili™

— Să începem, atunci, cu ju
niorii, mai ales că ei vor in
tra primii in competiția da 
virf a acestei veri. La premie
ra C.M. pentru această cate-

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag 2—3)

Pentru apropiata tragere la sorți din cupele europene la fotbal

STEAUA, DINAMO ȘI
UNIVERSITATEA CRAIOVA

AU FOST DESEMNATE
CAP DE SERIE

BERNA, 3 (Agcrpres). — 
După cum șe anunță de la 
secretariatul Uniunii eu
ropene de fotbal, tragerea 
la sorți a 
primul tur 
ropene de 
1986—1987, 
la 10 iulie, la Geneva.

în cele trei competiții 
sînt Înscrise 127 de echipe. 
Dintre cele patru formații

meciurilor din 
al cupelor eu- 
fotbal, ediția 

va avea loc

românești. Steaua Bucu
rești, campioana Româ
niei, in Cupa campionilor 
europeni, Dinamo Bucu
rești in Cupa cupelor si 
Universitatea Craiova tai 
Cupa UEFA au fost desem
nate cap de serie. A doua 
echipă românească partici
pantă la Cupa UEFA este, 
așa cum se cunoaște. Spor
tul Studențesc București.



NOU PROMOVATE IN PRIMUL EȘALON LA RUGBY

GLORIA
București
Gloria București, 

un vechi colectiv 
de rugby al Capita

lei. a promovat în 
Divizia A. Sortii 
au decis ca XV-le 
care reprezintă oa
menii muncii de 
Ia întreprinderea 
„Republica" să sus
țină un dublu exa
men de califi
care : după me
ciul eu Construc
torul Constanța 
(9—3), Încă unul 
cu Chimia C.P.A.
Brăila

De 
byștii 
revin 
reașezare a lotului și a con
ducerii tehnice. Antrenorul e- 
chipei a fost, în această reu-

(19—10). 
fapt, rug- 
bucureșteni 

în primul eșalon după o

CAMPIONATUL DL VITEZĂ
(Urmare din pag. 1)

viei), precum șl a altor alergă
tori fruntași în concursul de 
viteză pe circuit de la Satu 
Mare, unde balcoanele sau a- 
coperișurile blocurilor au de
venit „tribune" ticsite de spec
tatori. Unele abandonuri tehni
ce ridică, Insă, problema acti
vității cercetătorilor din acest 
domeniu care, se pare, Ignoră 
cursele de automobile ca veri
tabile „laboratoare de încer
cări". Dispute interesante au 
fost între cuplurile : Grigoraș — 
Hlrschvogel, Nicoară — Ian- 
eovici, Peteanu — Bibiri.

Rezultate tehnice 1 VITEZA IN 
COASTA. Grupa A — 1. Nicoară 
BA Dacia Pitești). 2. Preoteasa 
(IDMS București), ». Clucă (ALFA 
București) — toți pe Dacia 1310 ; 
ripa C — 1. Grigoraș (IA Dacia), 

Hlrschvogel (CSM Reșița), 3. 
Gheorghe (ITA Argeș) — toți pe 
Dada 1400 ; grupa E — 1. Blblrl 
(BOMS), 2. Peteanu, 3. Gedeon 
(ambii CSM Reșița). Echipe : 1.
CJAK Caraș Severin, 2. IDMS 
București, 3. IA Dacia Pitești. VI
TEZA PE CIRCUIT. Grupa A — 
1. Nicoară, 2. Preoteasa, 3. Necu- 
la (ALFA) ; gr. C — 1. Grigoraș, 
1. Hlrschvogel, 3. Gheorghe; gr. 
E — 1. Peteanu, 3. Blblrl, 3. Pon
ta (TJTL Caraș Severin). Echipe: 
1. CJAK Caraș Severin. 2. IDMS 
București. 3. IA Dacia Pitești.

Demnă de relevat, deci, com
portarea piloților de la CJAK 
Caraș Severin și IDMS Bucu
rești, neașteptată — in schimb 
— absența de la startul între
cerilor a echipei OLTCIT Cra
iova.

(Urmare din pag. 1)
A APĂRUT

I IR. 6/1986 AL BfVISTEI
„FiOCAJIE FIZICĂ

Șl SPORT"
In cuprins: • EDITORIAL: _

și apreciere a nivelului de pregătire fizică și sportivă al ele
vilor șl depistarea talentelor pentru activitatea de performanță" 
(autor: Marin Ulescu) • TEORffi-STtrDn-CMCt'r.îM: „Dru
mul afirmării continue a școlii românești de gimnastică fe
minină" (autor: Petre Dungaclu); .Cercetări privind utilizarea 
concentratelor proteice tn alimentația sportivilor de perfor
manță* (nutori: G.M. Costtn și Gr. Dungulescu) • EDUCAȚIA 
FIZICA ȘI SPORTUL IN INVAȚAMtNT: „Cîteva dintre omi
siunile șl greșelile noii programe de educație fizică in lumina 
instruirii programate" (autor: Ioan Ernest Ilea) • TEHNTCĂ- 
METODJCA-ANTRENIAMENT: „Unele căi pentru valorificarea 
potențialului de viteză la copii șl juniori* (autor: Tiberiu Ar
delean); „Studiu privind eficiența serviciului de sus (lateral) 
plutitor, razant la volei* (autor: Aurel Rațiu) • MEDICINA 
SPORTIVA: .Reglarea tensiunii arteriale în efortul fizic* 
(autor: Florian Bălânescu) • OPIMI-CONSULTAȚII: „Jurnal 
de antrenor* (autor: loan vintilă). Acest număr al revistei 
.EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT* se găsește de vînzare la chioș
curile de difuzare a presei din Capitală și provincie, dar cel 
mai sigur mijloc de procurare rămîne, oricum, ABONA-

£

g

£

0 MENIUL 1

PROGRAMUL CROAZIEREI PE DUNĂRE, 
COMBINATĂ CU EXCURSIE ÎN NORDUL OLTENIEI

Ziua I : ora 7 — plecare din București 
(Aleea MAN) spre Giurgiu ; îmbarcare pe va
sul „Callatis" ; dejun pe vas ; deplasare la 
Corabia ; cină, cazare-hotel cat. a Il-a (2—3 
paturi în cameră).

Ziua a II-a : Mic dejun la restaurant în 
Corabia ; îmbarcare pe vas, deplasare spre 
Calafat, dejun pe vas ; cină, cazare-hotel cat. 
a II-a în Calafat (2—3 paturi).

Ziua a III-a : Mic dejun la restaurant în 
Calafat ; îmbarcare pe vas ; deplasare spre 
Orșova, dejun pe vas ; cină, cazare-hotel 
„Dierna" din Orșova.

Ziua a IV-a : Mic dejun la restaurant în 
Orșova ; deplasare la Hercuîane ; dejun în 
Caransebeș ; tină, cazare.

Ziua a V-a : Mic dejun la restaurant în Ca
ransebeș ; deplasare la Sarmisegetuza (vizi
tare) — Densus (vizitare); dejun la restau
rantul castelului Sintamaria Orlea ; deplasare 
la Hațeg — Petroșani — Tg. Jiu ; cină, cazare.

Ziua a Vl-a : Mic dejun la restaurant în Tg. 
Jiu ; vizitarea obiectivelor turistice din Tg. 
Jiu ; deplasare la Horezu (vizitarea monumen
telor de artă și arhitectură feudală Bistrița și 
Horezu) ; dejun la Horezu ; deplasare spre 
București.

IMPORTANT : înscrierile se fac pe baza da
telor din buletinul de identitate, care va tre
bui prezentat și la urcarea pe vas ; cazarea 
la unele hoteluri se face și în camere de 
3—4 paturi ; pe vas există un bar cu răcori
toare, băuturi diverse, cafea ; pe vas se poate 
face plajă, se poate asculta muzică, se orga
nizează diferite concursuri dotate cu premii ; 
excursia se organizează și în sens invers tra
seului menționat.

Date de plecare : 22 iulie 1986 ; 5 și 19 au
gust ; 2 și 16 septembrie.

înscrieri și informații la toate agențiile de 
turism ale ÎNTREPRINDERII DE TURISM, 
HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI.

una din promovatele în Divizia A 
Foto : Gabriel MIRON

Lotul rugbgștilor de la GLORIA București, 
de rugby

șită, unul dintre arbitrii divi
zionari, Mihai Gavriei, cîndva 
jucător la Gloria, tehnician la 
„Republica" și, deci, ferm le
gat de acest colectiv. Sub în
drumarea sa„ rugbyștii Gloriei 
au realizat un esaveraj remar
cabil (586—68) și n-au cunos
cut infrîngerea.

între atuurile noii promova
te, în această nouă tentativă 
(reușită) de reintrare in plu
tonul. elitei rugbyului nostru 
s-a aflat, în principal, o mare 
ambiție de a face acest pas ; 
o ambiție care a pornit de la 
cel mai tînăr jucător (Ilisei, 
17 ani) și a continuat pînă Ia 
președintele secției, maistrul 
Dumitru Tudor. Acestui atu i 
s-a asociat o mare responsabi
litate în pregătire, prin antre
namente zilnice. A contribuit 
decisiv la succes și faptul că 
Gloria, spre deosebire de anii

CEI MAI MICI SCRIMERI
Sl-AU DESEMNAT CAMPIONII î

Recent, la Sa tu Mare s-a des
fășurat Concursul Republican de 
scrimă pentru copil, timp de 
opt zile evoluând pe planșe 328 
de mici scrimeri care și-au dis
putat titlurile la toate cele 4 
arme, In probele individuale și 
pe echipe.

La actuala ediție, nici una din 
tradiționalele pepiniere ale scri
mei noas-tre juvenile n-a reușit 
să-și înscrie numele mai mult de 
o dată în probele individuale. 
Astfel. în Întrecerea floretiștilor 
s-au detașat în faza finală micii scrimeri de la Petrolul Ploiești, 
sabia a fost dominată de CSȘ 
Steaua, floreta fete de CS Satu 
Mare, tar spada a revenit unui 
reprezentant al clubului bucu- 
reștean IEFS.

x

.Sistemul unitar de verificare 

£

£

precedenți, a beneficiat — prin 
grija conducerii întreprinderii 
și a comitetului de partid — 
de un teren de antrenament, 
în incinta Complexului de agre
ment al U.T.C. de Ia Pantelimon, 
avînd astfel asigurate condiții 
optime de pregătire, la nivelul 
echipelor Farul, Steaua, Grivița 
Roșie, Rulmentul Bîrlad etc.

Să amintim și numele arti
zanilor acestei reușite : fun
dași — Ilisei, Vidrighin; aripi
— Ușatov, Pătrășcanu, Robi-
cek ; centri — Romașeu, M. 
Bujor ; mijlocași — la deschi
dere, Nedeîcu . * _
Suciu, L. Bujor ; linia a III-a
— Iordan (nr. 8), Chelariu, Se- 
cuiu, Marius ; linia a 11-a — 
David, Zamfir, FI. Stan ; liniă 
I — taloneri, Străulescu, Nis- 
lor ; pilieri, Lazăr, Pena,

la grămadă,

Tiberiu STAMA

Iată rezultatele finale: probele 
individuale — floretă băieți: I. 
Dragomirescu (Petrolul Ploiești) 
— Cr. Stanciu (Energia Buc.) 
10—6 (pentru locurile 1—2). M. 
Nlculescu (Petrolul Ploiești) — V. 
Schindler (CISȘ Ploiești) 10—8 
(pentru locurile 3—4); sable: L. 
Sărău (CSȘ Steaua) — G. Bur
lan (<UCB) 10—5, A. CMescu (CSȘ 
Steaua) — F. Mersuda (UCB) 
10—5; floretă fete: Noemi Jonas 
(CS SM) — Camelia Nlculeoa (T. 
Tr. Brașov) 8—6, Zsusza Dan (CS 
SM) — Claudia Biirlș (OS SM)

AGREMENT Șl PERFORMANTĂ

In plus, suprafețele de joc sini 
permanent împrospătate. Ar fi 
un singur lucru de reparat : fi- 
leurile. Multe dintre ele sint 
rupte, găurite, distonind cu as
pectul modern al terenurilor de 
tenis și al întregii baze...

Cind trecem din nou pe 
suprafața de gazon unde 
se face plajă ne oprim 

pufin la centrul de răcoritoare 
amenajat în ștrand de ICR 
Sectorul I. Toate sint bune, ră
coritoare... calde se găsesc, dar 
prețurile nu sint afișate. Așa 
se face că chiar cel care sem
nează aceste rînduri, între- 
bînd-o pe vinzătoare (dumini
că 29 iunie, in jurul orei 16) 
cit costă o sticlă de „Cico“, a- 
ceasta i-a răspuns : 4 lei. A...
uitat (vinzătoarea) să precizee 
că 2 lei reprezintă garanția. 
Si dacă nu se tntîmpla ca un 
băietei să vină să ceară acest 
gaj pentru vreo trei sticle 
(i-au fost restituiți 6 lei cu 
destule mofturi), plăteam 8 lei

ETAPA IN DIVIZIA
DE LUPTE

GRECO-ROMANE Șl TRASEELE VEDE
Duminică, în Capitală și alte 

localități din țară se vor des
fășura întrecerile celei de a 
doua etape din cadrul returu
lui Diviziei A de lupte greeo- 
romane. Iată programul com
plet al etapei: ORADEA : 
ASA Cluj-Napoca, Hidrotehni
ca CNA Șiret, CFR Timișoara, 
Crișul Oradea ; MARGHITA : 
Metalul IURT Lugoj, Simared 
Baia Mare, Bihoreancă Marghi- 
ta ; CRAIOVA : Rapid Bucu
rești, Aluminiu Slatina, Elec- 
troputere Craiova ; BĂILEȘTI : 
SC Muscelul Cîmpulung, Ci
mentul Tg. Jiu, Minerul Motru, 
Metalurgistul Băilești ; REȘI
ȚA : Construcția București, 
CSM Craiova, CSM, Reșița ; 
CONSTANȚA : Carpați Sinaia, 
LC Dacia Pitești, Farul Con
stanța ; PLOIEȘTI : Industria 
sîrmei Buzău, IMU Medgidia, 
ASA Buzău, Prahova Ploiești ; 
BUCUREȘTI : Delta Tulcea, 
Progresul București, Metalul 
București (organizează în Sala 
Dinamo) ; BACĂU ; Ceahlăul 
P. Neamț, Steagul Roșu Bra
șov, Rulmentul Suceava, SC Ba
cău ; GALAȚI : Progresul Brăi
la, CS Botoșani, Dunărea Ga
lați.

întâlnirile dintre Turbomeca- 
nica București, Dinamo și Me
talul Rădăuți s-au disputat an
ticipat și s-au Încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Dinamo 
Metalul Rădăuți 8—2 și cu Tur- 
bomecanica 10—0. Metalul — 
Turbomecanica 7—3.

Partidele dintre Steaua, CFR 
Timișoara și Simared Baia Ma
re au fost aminate, Steaua ur- 
mind să participe la Turneul 
Armatelor Prietene.

8—6; spadă: E, Dumitrcci (IEFS)
— At. Marton (CS SM) 10—6, Cr. 
Stanciu — A. Fekete (CS SM) 
12—11; echipe — floretă băieți; 
CS Satu Mare (Io nas, Erd6s, Ha- 
lasz, Vazda, Varga) — Petrolul 
Ploiești 3—3, Flacăra Satu Mare
— Mondiala Satu Mare 5—3; ra
ble: Centrul de tineret Tractorul 
Brașov (Osepdue, Rădol, Papp, 
Niculescu, Lupu), Unirea Iași, 
UC București, CSȘ Steaua; flo
retă fete: CS Satu Mare (C. Bi- 
riș, N. Jonas, Z. Dan, L. Său- 
leanu, I. Balogh) — Tinărul 
Tractorist Brașov 5—3. Flacâra 
Satu Mare — Energia București 
5—3; rpadă: CS Satu Mare (Ma 
co vel, Fekete, Marion, 
rmets) — IEFS 5—3. 
Tractorist Brașov — 
Mures 5—1 • 

Lucaci, 
Tinărul 

CSU Tg.

pentru două sticle de răcori
toare! Atenfie, cei care vă du
ceți pe la acest chioșc !

gim- 
de 

Cerbu. 
pentru 

urmeze

e curind, la Ștrandul Tine- 
retului a fost inaugurat 
și un centru de 

nastică aerobică, condus 
instructoarea Gabriela 
Se primesc înscrieri 
toți cei care doresc să 
cursurile.

spu- 
Zn ea

T~\ etformanța, cum 
l' neam, se află aici 

acasă. Foști mari sportivi 
ai țării se ocupă acum de 
instruirea și șlefuirea copiilor 
și tinerilor, tn sala de gimnas
tică Elena Ceampelea, Valen
tin Grecu (fratele lui Dan 
Grecu), Eliza Stoica. Ștefan 
Gal, soții Benone Marilena 
Perețeanu, Vaier Florea contri
buie la formarea de noi și noi 
talente, de talia Mirelei Sidon, 
Cătălinei Bucur și Lilianei 
Stanciu, care au mers să-și de
săvârșească instruirea la Cen
trele Olimpice de la Deva și 
Onești. Săritori In apă de la 
CSȘ Triumf. Progresul, Liceul 
37. sub conducerea antrenorilor

PRIMA DUMINICĂ
TRAGERE

DIN
ACEASTĂ 

LUNĂ,
duminică, 6 iulie 
1986.

SE POATE CÎȘTI- 
GA CU NUMAI 
DOUA NUMERE ! 
Ultima zl de parti
cipare, sîmbătă 5 
iulie I

Practicanții pentatlonului 
modern sint, desigur, familia
rizați cu faptul că traseul 
probei de cros — programată 
Îndeobște pe terenuri acciden
tate. cu multe denivelări și... 
capcane — este bine marcat, 
chiar recunoscut de competi
tori înaintea startului, iar pe 
anumite porțiuni ale 
sale, acolo unde e- 
xistă riscul ca sportivii - - •
de la 
rect, 
nează

fost deși 
cros 1

Dacă 
circumst 
lui 
de 
tul 
tia 
pur șl

Llvi-i 
grav, 
in c 
asup

desem-

să devieze de 
parcursul co- 
organizatorii 
arbitri-lndrumători. Nu 

— în primul rînd — pen
tru a consemna o gre
șeală cl pentru a o preveni, 
in măsura in care depinde 
de ei. Cum s-a intim plat, de 
pildă, vinerea trecută, în 
parcul I.OJt. din Capitală, in 
proba de cros a Campionate
lor noastre Internaționale de 
pentatlon modem.

Dintre cei 23 de concurenți 
ciți au luat startul, 5 s-au a- 
flat in situația de a se fi a- 
bătut de la parcursul oficial. 
In momentul în care arbitrul- 
observator i-a atenționat asu
pra greșelii, trei dintre spor
tivi au revenit, fie și cu ris
cul pierderii unor prețioase 
secunde. Nu a fost, insă, și 
cazul a doi dintre tinerii 
sportivi români, Laszlo Hor- 
ga și Llviu Pavel, care nu au 
ținut seama de recomandările 
arbitrului. Ca atare, ambii au

scrimă 
șl că 1 
fășurată 
s-a mat 
lreveren 
impune 
clalltate 
gență I 
nare fe 
cu pici 
deindat: 
fumurii' 
de mar 
nu faci 
tismul, 
cu bun 
de cont

Ar fi 
bineme 
de car- 
are, tot 
orice c

(

PENTRU 0 MOBILIZAR
(Urmare din pag. 1)

în sin, nici sportivii si nici an
trenorii respectivi nu mai văd 
nimic...

Sportul nostru oferă, firește, 
și multe exemple pozitive în 
această privință. Dar cel jțî e- 
chipei de fotbal Steaua este — 
fără îndoială — cel mai recent, 
cel mai semnificativ, ccl mai 
plin de învățăminte, pentru că 
a fost realizat de o ECHIPĂ. 
Echipa insemnind de această 
dată — să reținem — nu nu
mai sportivii care au evoluat 
in teren, nu numai antrenorii 
angajați, să spunem așa. direct 
în pregătirea lor, ci toți cei 
care au avut datoria (si răs
punderea) să sc ocupe de fot
bal ia Steaua, de la masor la 
medic, de la organizatorul de 
competiții la secția pe ramu
ră si de la consiliul clubului, 
pină la conducerea factorilor 
responsabili. Toată lumea co
nectată, la unison. Ia inalta

Nicolae Sparios, Melania Trăis- 
taru, ■ Constantin Totan și Elena 
Timar, poloiștii care se pregă
tesc pentru C.E. de juniori din 
acest an, pentatloniști și scri
meri de la C.S.Ș. 1 București 
— cu toții au la dispoziție, la 
Ștrandul Tineretului, cele mai 
bune condiții de pregătire.

mai moderne baze de 
și de performantă 
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- dată 
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repre: 
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active

n r e-am uitat prin citeva din 
/ y cele 600 de cabine ce 

stau la dispoziția popu
lației. prin citeva camere de 
la minihoteluri (124 de locuri), 
am vizitat vestiarele și ne-am 
dat seama, o dată în plus, de 
spiritul gospodăresc ce dom
nește aici. Semn că atît con
ducerea complexului, cit și 
I.E.A.B.S. (care îl tutelează) 
acordă toată atenția uneia din
tre cele 
agrement 
din Capitală și din fără, 
desigur, muncitorii care iși 
fășoară activitatea aici 
doar citeva nume : Traian 
jenco, Ion Mărculescu, 
Anton. Dumitru Tocilă, 
Tănase, Maria Doxan) depun 
multă pasiune, se îngrijesc de 
bunurile obștești ca de ale lor 
proprii.
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in prim-plan, noile promovate

JIUL VINE LA RAMPA DIVIZIEI
DATORITA UNEI SCHIMBĂRI

CALITATIVE A JOCULUI SAU

A

• Interviu cu Gheorghe Mulfescu, antrenorul
principal al echipei din Petroșani

După numai un an de la retro
gradare, Jiul se întoarce în Di
vizia A ! La timonă cu Gheor
ghe Mulțescu, revenit după a- 
proape 7 ani la echipa sa de 
suflet Un succes inedit, un 
prim examen profesional do- 
bîndit Ia doar 35 de ani, cit 
are antrenorul-jucător al petro- 
șenenilor.

— Cum a fost, greu... ușor 7 
L-am întrebat, în deschiderea 
convorbirii noastre.

— Parcă nu se mai termina 
acest drum extraordinar de 
nevoios. Gîndiți-vă, aveam 
spate doar un singur an

JUNIORILOR „TRICOIOIII"
• Echipa U.E.F.A. '86 — Intre primele opt selecționate ale Europei
® Un grup de veritabile talente trebuie să confirme

In viitoarele competiții
Sezonul de primăvară 

fost, indiscutabil, cel 
tuoi al Juniorilor 
In premieră absolută 
balul nostru la acest 
prezentare, ambele 
■-au calificat pentru 
a Campionatelor europene A și B. 
Dacă prima noastră echipă a mal 
reușit, in ultimii ani, asemenea 
calificări (nu, insă, in formula

1588 a 
mai fruc- 
, .tricolori", 

pentru fot- 
nlvel de re- 
aelecționate, 
faza finală

au fost și mal puternici. A pier
dut două jocuri (1—2 cu Franța, 

cîștlgat 
Această

1—3 cu U.R.S.S.) șl a 
unui (1—0 cu Olanda). ______
echipă este alcătuită dintr-un mă
nunchi de talente care POT DA 
MAI MULT. Au demonstrat-o și 
rezultatele din turneul polonez, 
efectuat in aprilie, și sperăm că 
o vor demonstra șl cele din apro
piatul Turneul Prietenia (R.P.D.

iarul 
;ura- 
ii de 
ori- 

Ut. o 
astă- 
rgu- 

de 
rilor 
înalt 
i ce

I
I
I
I

a- 
în 
pe 

banca de antrenorat, acolo, la 
Dinamo, cu care am câștigat 
trei titluri naționale, două e- 
diții ale Cupei ~ 
care trebuie 
prezență în

— Apropo, 
Petroșani 7

— Simplu, 
și eu care 
sufletește de acest colțișor de 
(ară, de echipă care mă pro
pulsase la unul din cluburile 
fanion ale fotbalului nostru, 
am spus un DA ca ia ofițerul 
stări} civile. Deși știam că în
drăznesc prea mult cu o echipă 
retrogradată, mereu grăbită 
să-și recâștige locul pierdut. 
M-am bazat însă pe oamenii 
de aici, care m-au primii cu 
căldura și sinceritatea ce Ie 
simțisem cîndva. M-am înhă
mat Ia muncă eu bunul meu 
prieten Gogu Tonca și... asta-i.

— Cum arăta Jiul la ora a- 
ceea 7
- Nu 

Pă care 
față de _ ____
manje. A urmat o discuție băr
bătească cu întreg efectivul. Eu 
mi-am expus opiniile, încereînd 
să inoculez ideea că se poate 
mai mult, că există posibili
tăți de repromovare cu condiția 
măririi volumului de muncă la 
antrenamente, al instaurării 
unui climat de ordine si disci
plină strictă pe toate planurile.

României, Ia 
adăugată și o 

semifinalele C.C.E. 
cum ai ajuns la

Jiul m-a solicitat 
mă simțeam legat

prea bine. Era o ecM- 
se mulțumea cu puțin 
rigorile marei perfor-

INTREABA
rîul „23 August", din Capitală, 
luna trecută, la „Internaționale
le" României. Ceea ce acredi
tează aceste junioare pentru a- 
propiatele „mondiale". Este a- 
devărat, unele candidaturi 
n-au fost susținute cu succes 
în acest interval de timp (de 
exemplu, semifondistele Cristi
na Misaros si Luminița Zaițuc, 
săritoarea în lungime Henriete 
Nedelcu, mărșăluitoarea Lenu- 
ța Ignat, discobolii Daniela 
Gheorghe si Costel Grasu, 
hurdlerul Marius Cîrligeanu), 
au venit insă puternic Simona 
Staicu si Denisa Zăvelcă (se- 
mifond). Mihaela Dăogăroiu 
(marș). Mirela Belu (lungime).„ 
O ultimă imagine în acest sens 
o vom avea săptămîna viitoa
re, tot la Pitești, cu 
unui meci de mare 
România — S.U.A.

— Debutul seniorilor în 1986 
O făceau, cu succes, la Osaka, 
In iarnă Maricica Puică (3000 
m). Doina Meîînte (800 m), 
Cristieana Cojoearu-Matei (400 
m), Vail Ionescu (lungime),
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Aurit (Bătu Mare), Mănescu Ne- 
culae. Pucioasa (Dîmbovița). Co- 
șulțchi Satomia Alexandrina, din 
Sibiu — toți la LOZ IN PUC, 
precum și Vereș Martin (Cluj- 
Napoca), Jidovu NlcoOae 
stanța) șl Dinu Ele (teom. Ulmi, 
Giurgiu), la sistemul LOTO. De
sigur că lista poate fi conti
nuată cu numele oricăruia din
tre dv., cu condiția să folosiți 
din plin prilejurile pe care le 
oferă numeroasele, variatele șt 
generoasele formule ale sisteme
lor LOTO-PRONOST’ORT.
• De remarcat că, de-a lungul 

anilor, câștiguri foarte importan
te au fost atribuite la LOZ IN 
PMC. Nu uitați că. recent, a foot 
lansat în vlnzare LOZUL VA
CANTEI, emisiune specială Bml

(Con-

U.E.F.A. *86 U.E.F.A. *88

cu

de 
de

Ș> 
re-

— Bine, dar erau în echipă 
și foști coechipieri, Homan, Pe
tre Grigore, Sălăjan...

— Bănuiesc Ia ce vreți să vă 
referiți. Să știți insă că toți au 
înțeles ceea ce trebuia să fa
cem. Am alergat eu jucătorii 
cot la cot, la cataramă, la pre
gătiri, am trăit alături de ei 
în teren fiecare minut, fiecare 
joc in parte și am parcurs îm
preună drumul spre această 
victorie finală. Cred că exem
plul personal contează enorm 
tn munca oricărui antrenor.

— Ce a realizat „ucenicul-an- 
trenor" pe plan fotbalistic 
Jiul ?

— Mai intîi o schimbare 
mentalitate la jucători față 
antrenamentele propriu-zise 
o structurală schimbare de
gistru in exprimarea echipei pe 
terenul dc joc. Mic dintot- 
deauna mi-a plăcut să elaborez 
jocul în sens constructiv, refu-, 
»nd cu incăpăținare ideea ne
fastă dc a mă considera dina
inte un învins. Am crezut me
reu în șansa golului și poate 
de aceea Jiul vine la rampa 
primei divizii cu 22 de victorii, 
4 egaluri și doar 8 infringed, 
cu cele 72 de goluri înscrise de 
toate liniile, cu Laseoni și Bă
tuți — ca să-i citez doar pe ei 
— reciștigați pentru jocul de 
atac. *

— Este adevărat, am văzut 
echipa mult schimbată în bine. 
A trecut și niște veritabile e- 
xamene în „Cupa României", 
ultimul cu Steaua...

— Sini cîteva repere încu
rajatoare, dar este Ioc încă de 
mai bine. De pildă, sini dtera 
lucruri stringente de pus Ia 
punct : fortificarea apărării 
imediate, fie prin îmbunătăți
rea jocului acesteia, fie prin 
completarea posturilor ; accele
rarea jocului In treimea ad
versă, concomitent eu ereșterea 
gradului de tehnicitate a jucă
torilor ; perfecționarea ideii 
tactice actuale. Ce mai, sînt

multe de făcut și cred in reu
șita muncii mele și a colabo
ratorului meu Gogu Tonca. Mai 
ales că simțim sprijinul nepre
cupețit acordat de toți factorii 
de decizie din oraș. Sigur, 
greul va fi și mai... greu, asta 
obligindu-ne să rămânem tot 
timpul cu picioarele pe pămînt.

— Ziceai, la început că a 
fost grea promovarea. De ce ?

— Fiindcă în seria a IlI-a, 
dificultatea întrecerii o dau 
atit fostele divizionare A, 
multe Ia număr, cit și celelal
te competitoare, care își vind 
foarte scump pielea, ea să mă 
exprim in termeni mai blinzi. 
Au mai fost și drumurile lungi, 
obositoare, perioada inerentă de 
aclimatizare cu divizia secundă. 
Ce să mai zic... ?

— Eu știu, o subliniere poate...
—Există la uncie echipe preo

cuparea pentru fotbal de cali
tate — la F. C. Maramureș 
Baia Mare, Gloria Bistrița, O- 
limpia Satu Mare, C.S.U.T. A- 
rad sau chiar C.S.M. Reșița 
—, dar am intilnit și echipe 
„zgîrcite" cu această idee, preo
cupate de rezultate cu orice 
preț.

— In finalul discuției noas
tre, o dorință a antrenorului 
Mulțescu...

— Aș vrea, de pildă, ca Jiul 
să „curgă" liniștit în Divizia A, 
să confirme saltul de calitate 
in jocul său, rezultatele de- 
curgînd logic din acesta.

Franța—România 1—6
Franța—România 9—1
România—R.D. Germană 3—2 
România—R.D. Germană 3—2 
U.R.S.S.—ROMANIA 1—1 
Bilanț -.5311 8—6

U.E.F.A. »87

România— R.D. Germană 
România—R.P. Chineză 
Cehoslovacia—România * 
Cehoslovacia—România 
Bilanț : 4 2 0 2

(C.E.)

2—1
2—0
2—3
5—6

selec-actuală a preliminariilor), 
ționata „mică" s-a aflat în fața 
primei ei reușite de acest fel, 
precedentele trei fiind ratate. 
Dar, să ne reamintim, prlntr-o 
sumară retrospectivă, cum au ob
ținut juniorii „tricolori" cele două 
spectaculoase calificări, treclnd 
în revistă toate rezultatele obți
nute de ei in prima parte a anu
lui 1936. Șl vom începe cu cel

Stelian TRANDAFIRESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

ROMANIA—TURCIA 
TURCIA-ROMANIA 
Polonia—România 
Polonia—România 
FRANȚA—ROMANIA 
U.R.S.S.—ROMANIA 
OLANDA—ROMANIA 
Bilanț : 7 4 o 3

U.E.F.A. 
România—Ungaria 
România—Ungaria 
Bilanț : 2 1 0 1 
Bilanț general : 18

2—0
2—1
1—2
1—2
2—1
3—1
O—l

10—8
»89 •

10 1 7—

(C.E.) 
(C.E.)

(C.E.) 
(C.E.) 
(C.E.)

Coreeană, 15—28 iulie), dar mai 
ales cele din viitoarele prelimi
narii ale Campionatului european 
A pe care le va susține. Iată e- 
chipa care a susținut cele mai 
multe meciuri în primăvara lui 
*86 : Diaconescu — Tatu, Bucur, 
Stan, Aprodu — Oprea, Răchită, 
Mlnea — Moldovan, Răducioiu, 
Stănici. (rezerve ; Brezol, Ștef, 
Alexandru, Tofan).

O „secvență"’ cu juniorii noștri tn ofensivă, tn partida eu echipa 
Turciei, disputată tn toamnă, la 'Plopeni (4—0 pentru „tricolori“) 

Foto: Aurel D. NEAGU

Sorin Matei (înălțime), Petre 
Drăgoescu (800 m). Acum, cînd 
„europenele" în 
Ia ușa verii...

—... în marea
același grup de _ 
care în ultimii ani s-a afirmat 
pe plan internațional, constitu
ie baza lotului aflat pe ultima 
linie dreaptă a pregătirilor. 
Desigur, si performanțele re
cente ale Mihaelej Iteghin 
(greutate), Marianei Stănescu 
și Mitica Junghiate (fond și 
semifond), Elenei Murgoci (ma
raton), ale lui Liviu Ginrgian 
(garduri) îi acreditează pentru 
Stuttgart, tn timp ce discobo-^ 
lele Daniela Costian, Florența 
Crăciunescu, Mariana Ionescu- 
Lengyel, sulițașul Dumitru Ne- 
goită mai au puțin timp Ia 
dispoziție pentru a reveni in 
topul internațional al sezonu
lui. Ultimul termen — august, 
la Campionatele naționale, # In 
București. Activul 
tehnicienii loturilor 
tive. selecționabiliJ 
iese ca rezultatele 
românesc să fie și __ 
la înălțimea prestigiului cuce
rit.

aer liber bai

lui majoritate, 
atlet! fruntași.

federalei, 
reprezenta
se strădu- 

aHetismului 
în acest an

tată care acordă câștiguri din 
fond special al AJ5. LOTOtPRO- 
NOSPORT. In acest sens, vă fa
cem cunoscut că agențiile șl vtn- 
zătoril volanți din Întreaga țară 
asigură o bună servire a parti- 
eipanților. Țtaînd seama de spe
cificul sezonului estival,, se a- 
condă o atenție deosebită unt- 
tățEor șl punctelor de vînzare 
dta stațiunile balneo-dlmaterlce, 
pentru a face față afluxului spo
rit de vizitatori șl, Implicit, <fe 
participant! la acest Îndrăgit sis
tem.

C1ȘTIGURILB TRAGERII LOTO 
DIN 27 IUNIE: cat. 1: 1 variante 
109% a 12.725 lei șl El variante 
25% a SâM lei; cat. 8: 12,25 va
riante a 7X12 lei; cat. 4: 32,75 a 
2.620 lei; cat. 5 192,50 a MS lei; 
cat. 6 : 369,50 a 232 lei; eat. X: 
1X31,50 a 190 lei. Report la cat. I; 
400 085 lei.

• INSTRUIREA ȘI TESTAREA 
FIZICA ȘI TEORETICA A AR
BITRILOR. Mline șl duminică 
va avea toc în șapte lo
calități Instruirea șl testarea ar
bitrilor din loturile B p C, după 
cur.' urmează. La Arad, arbitrii 
din județele Alba, Bihor, Cluj, 
Sibiu, Timiș șl Arad. La Man
galia, cel din județele Brăila, 
Buzău, Constanța, Galați, Ialomi
ța și Tulcea. La Drobeta Tr. Se
verin, „cavalerii fluierului" din 
județele Caraș-Severln, Dolj, 
Gorj, Hunedoara șl Mehedinți. 
La Vaslui, arbitrii din județele 
Bacău, Botoșani, Iași, Neamț. Su
ceava, Vaslui șl Vrancea. La Pi
tești, cel din județele Argeș, 
Brașov, Dîmbovița, Olt. Teleor
man șl Vîlcea. La Zalău, „cava
lerii fluierului" din județele Bis- 
trlța-Năsăud, Maramureș, Mureș, 
Satu-Mare șl Sălaj. La Bucu
rești, arbitrii din județele Că
lărași, Covasna, Giurgiu, Harghi
ta, Prahova șl Municipiul Bucu
rești.

care au pășit primii în disputa 
preliminariilor C.E., fotbaliștii din 
selecționata U.E.F.A. *88.

DOUA MECIURI MAI GRELE 
DECIT SE ANTICIPAU. Intr-ade- 
văr, așa au fost cele două Intll- 
nlri cu juniorii turci din preli
minariile Campionatului european 
B. La Plopenl, in 12 martie, echi
pa pregătită de Constantin Tîlves- 
cu șl Viorel Cojocaru a fost ne
voită să joace la capacitatea ma
ximă a tuturor componențllor ei 
pentru a-și «propria o victorie la 
două goluri diferență. Replica 
foarte bună a oaspeților (jucă
tori rapizi, tenaci, ambițioși), ea 
șl eliminarea din joe a lui Stănici 
(suspendat apoi pentru două me
ciuri oficiale) făcea foarte difici
lă misiunea echipei în returul de 
la Edirne (19 martie). Acolo insă, 
deși a jucat mal bine declt la 
Plopenl (decisă în apărare, vigu
roasă pe contraatac), echipa a 
pierdut (1—2), dar a obținut cali
ficarea. Sigur că la turneul fina! 
din Grecia (1—8 mal) adversarii

!n prima partidă a turneului linal ai Juniorilor II

UNIREA-DINAMO FOCȘANI - INTER SIBIU 1-0 (1-0)
BUȘTENI, 3 (prin telefon). Pe 

cochetul stadion Caraimanul 
din localitate a Început tur
neul final al Campionatului Re
publican al juniorilor II. Con
form tragerii la sorți, în par
tida de debut s-au aflat față 
in față Unirea Dinamo Foc
șani și Inter Sibiu. Primele 
minute au fost de studiu, de 
tatonare. In min. 12, focșenenii 
deschid scorul prin DRAGU, 
care încheie o frumoasă acțiu
ne personală cu un șut plasat 
dc la 12 m. în continuare ini
țiativa trece de parted sibieni- 
lor, care, însă, nu-și crează o- 
cazii de a înscrie. în replică, 
pe contraatac, juniorii din Foc
șani sînt la un pas de al doi
lea gol, în min. 29, cînd por
tarul Păun respinge cu piciorul 
la șutul lui Saragea. Peste 
două minute o bună situație 
de gol pentru Inter, mingea ex
pediată cu capul de Predatu o- 
colind de puțin „vinciul".

Șl după reluare formația sl- 
biană forțează egalarea, se

menține mai mult in ofensivă, 
Insă acțiunile ei se sting In zo
na careului de 16 m advers, 
acolo unde focșenenii se apără 
grupat și au intervenții promp
te. Singura fază periculoasă a 
reprizei s-a Înregistrat In min. 
70, cînd Saragea, scăpat pe con
traatac, a fost deposedat in ex
tremis de Leicu.

Arbitrul L. Măereanu, ajutat 
de Gh. Vlrjoghe și I. Ursu 
(toți din Brașov), a condus 
foarte bine formațiile :

UNIREA-DINAMO : Savin — 
PAMFIL, CRĂCIUN, Dragomir, 
Crețu — OROVEANU, DRAGU 
(min. 73 Brutaru), Alexandres- 
cu — Manta (min. 78 Petrică), 
SARAGEA, V. Munteanu.

INTER : PĂUN (min. 75 Tîn- 
cu) — TURC. Leicu, Liebhardi, 
POPA — Cazacu, PREDATU 
(min. 75 A. Munteanu), Ștefan 
— Tărean, Stanca (min. 75 Af- 
tenle), Miuță.

Adrian VASILESCU

O ECHIPA CARE ÎNCEPUSE SA 
„MEARGA". Este vorba de selec
ționata U.E.F.A. ’87, pregătită de 
antrenorii Petre Gavrilă șl Teo
dor Anghelini. In toamna trecu
tă, această echipă s-a chinuit în 
meciurile pe care le-a avut de 
susținut. In primăvară însă, ea a 
jucat tot mal bine, tot mal con
vingător, grație atît eforturilor 
făcute de cei doi antrenori, cît 
șl calităților (indiscutabile) ale 
unor jucători cum sînt Crlșan, 
Condurache, Mitici, Bucur, Du
mitrescu, Alexandreseu Bunaclu 
etc. Un accident (eșecul neaștep
tat de la călărași, în fața junio
rilor chinezi) a privat-o de un 
bilanț mult mal bun, pe care 
îl merita cu prisosință. Această 
formație își încheie activitatea, 
nemalavînd obiectiv de repre
zentare. Șl-a început însă activi
tatea selecționata U.E.F.A. ’89, 
eare a susținut doar două me
ciuri, cu Ungaria, la Arad, com
portarea ei fiind neconvingătoa
re, necesltlnd multe eforturi pen
tru ca evoluția el viitoare să nu 
ofere «urprize neplăcute.

LA TBILISI, CA LA BRATISLA
VA I Echipa „mare" de juniori 
a avut în primăvară un singur 
med oficial, ultimul din grupa a 
8-a preliminară a Campionatului 
european A, cel eu selecționata 
UJLS.S. Era partida decisivă pe 
care antrenorii Gheorghe Staicu 
și Constantin Frățilă au pregă
tit-o cu maximă atenție. Confir- 
mînd evoluțiile anterioare, pro
moția U.E.F.A. *86 a. reușit să 
facă față cu brio severului exa
men de la Tbilisi. Izbutind un 
frumos 1—1 In fața „ll"-lul so
vietic șl' obținînd calificarea, 
echipa aceasta a demonstrat câ 
este alcătuită din juc&tori de 
certă perspectivă, cei mai mulți 
dintre ei apărînd chiar pe prima 
scenă a fotbalului nostru. Să-l 
reamintim pe cei care au jucat 
Ia Tbilisi : Prunea — Bejenaru, 
Stroia, Sedecaru, Pojar — OIoșu- 
teanu, Gh. Popescu, D. Sava, Sa- 
bău (Cr. Sava) — Nuță, Jercălău. 
Lor trebuie să Ie adăugăm nu
mele altor trei jucători care au 
evoluat In rîndurlle acestei echi
pe : Hristea, D. Petrescu șl Du- 
mltrașcu. Nu-1 putem omite însă 
nici pe cel care, In vara trecută, 
au predat ștafeta calificării' echi
pei ’86 : Leu, Pologea, Zamfir, 
Badea, Chîvu, Matei. De acum, 
în fața selecționatei U.E.F.A. ’86 
se mai află doar turneul final 
din Iugoslavia (9—16 octombrie), 
pentru eare s-au mal calificat, în 
afară de echipa țării gazdă, se
lecționatele Belgiei, Bulgariei, 
Scoției, Italiei, R.D. Germane și 
R.F. Germania.

Laurențiu DUMITRESCU



intre 4-20 iulie, la Moscova De mîine, în patra

JOCURILE SPORTIVE INTERNAȚIONALE orașe din Spania

• competiție polisportiva la 18 ramuri sportive • 3300 
de concurent! din 50 de țări • Valoroși sportivi români 

la startul întrecerilor
de decenii în 
față de acum

N u doar față 
urmă, ci numai 
ci ți va ani, calendarul compe- 
tițional, intern și internațional, 
s-a tot metamorfozat, el fiind 
astăzi de zece ori mai mare de- 
cît cel din trecut Și încă ni
velul actual nu este totul ! Do
vada cea mai bună o consti
tuie faptul că tineretul de pre
tutindeni 
întrecere, 
cele din 
propiere, 
operare.

Așa s-au născut și aceste 
Jocuri Sportive Internaționale, 
a căror primă ediție va 
fi găzduită de capitala Uniunii 
Sovietice, și de alte orașe. La 
întrecerile care se desfășoară, 
începind de astăzi și pînft la 
20 iulie, în cadrul a 18 ramuri

simte 
care 

urmă, 
stimă

încă nevoie de 
înseamnă, in 

cunoaștere, a- 
reciprocă. co

sportive, iau parte unii dintre 
cei mai valoroși sportivi din S0 
de țări, de pe toate continen
tele.

Vor avea loc Întreceri la atle
tism, baschet, box, ciclism (pe 
pistă), gimnastică, gimnastică 
ritmică, haltere, handbal, înot, 
judo, lupte libere, pentatlon 
modern, polo, sărituri, tenis, 
volei, yachting. De asemenea 
este prevăzut și patinajul ar
tistic, dar .numai ca demonstra
ție și o întîlnire de motobal, 
intre o echipă a UJLSS. și o 
reprezentativă continentală. Ma
joritatea Întrecerilor se vor 
desfășura pe bazele sportive 
care au fost folosite ca gazdă 
pentru concursurile olimpice 
din 1980.

Sportivii români vor partici
pa la concursurile de atletism.

gimnastică, înot, haltere, judo, 
tenis și yachting.

Din loturile țării noastre fac 
parte între alții Sorin Matei. 
Vali Ionescu, Mihaela Loghin. 
Mitica Junghiatu, Liviu Giur- 
gian, la atletism, Mirela Sidon, 
Gabriela Potorae, Lăcrămioara 
Filip, Marius Gherman, Marius 
Rizan, Marius Tobă — la gim
nastică, Carmen Bunaciu, Anca 
Fătrășcoiu, Noeml Lung, Ionuț 
Mușat — la înot, Nicu Vlad — 
la haltere, Șerban Iile — la 
judo, Teodora Tache, Adrian 
Popovic! — la tenis, Adriana 
Stoeneseu, Francisca Dumitres
cu, Florentina Butaru la gim
nastică ritmică, Florin Făgără- 
șana, Adrian Gheorghiu — la 
yachting.

MIHAI ȘUBĂ, LIDER IN TURNEUL
DE ȘAH DIN IUGOSLAVIA

CAMPIONATUL MONDIAL

DUPĂ ÎNTRECEREA ZBURĂTORILOR ACROBAJI
(Urmare din pag. 1)

individual locurile din apropie
rea podiumului și o bună cla
sare pe echipe.

De la prima probă, un grup 
compact alcătuit din Valeriu 
Zamfir, Marcel Mitu, Mielu Fe- 
țeanu, Jiri Sailer (Cehoslova
cia), Peter Bessenyei (Ungaria) 
s-a instalat în apropierea pro- 
tagoniștilor. schimbînd între ei 
locurile după fiecare program. 
Trebuie relevată omogenitatea 
lotului aliniat, ordinea finală, 
Fețeanu (6), în continuare cel 
mai bun acrobat român. Mita 
(9). Diaconu (11), Iana (13), 
Zamfir (15), reflectind corect 
(cu excepția ultimului, defavo
rizat de condițiile meteo, în 
proba a III-a) valorile pilota
jului nostru. în această ordine 
de idei, să consemnăm că, spre 
deosebire de partenerii lor de 
întrecere, sportivii români au 
avut la activ un număr mai 
mic de ore specifice de antre
nament. Referitor la pregătire, 
un observator avizat, arbitrul 
cehoslovac Radek Orlik. urmă- 
rindu-1 pe Mitu la programul 
liber ales, remarca neavanta- 
joasa succesiune a figurilor. 
Aici ar fi trebuit să intervină 
antrenorul. Legat tot de pre
gătire, trebuie să relevăm efor
turile conducerii F.A.R. mate
rializate prin noile avioane de 
concurs si instalația video care

a dat posibilitate sportivilor 
să-și controleze singuri evolu
țiile.

Revenind la binemeritatul loc 
secund obținut de băieții noș
tri, să subliniem aportul echi
pei tehnice condusă de Toma 
Postăvărescu, hotărîtor In a- 
cest sport al motoarelor. în 
ceea ce privește rezultatul nu 
trebuie uitat că a fost obținut 
în fața unui arbitraj interna
tional din care făcea parte și 
sovieticul L Tarasov, celebra 
pentru metoda care-i poartă 
numele. La rindul lor, arbitrii 
români loan Popescu-Greaca, 
Ioan Șleblea, Nina Ionlță, 
Theodor Băjenara, toți piloti 
de valoare, au impresionat 
plăcut pe oaspeți prin corecti
tudinea deciziilor. De altfel, 
„veteranii* Nicolae Borzea. Ni- 
colae Petrovici. Petre Gheor- 
ghe, Gheorghe Marin, Ion Va- 
sile, Oleg Pașenco, Vasile Tu
dor au răspuns si de data a- 
ceasta prezent, ca arbitri se
cunzi unii, de colț, alții, cu 
toții însă asigurînd buna des
fășurare a competiției.

Concursul international de 
acrobație aeriană, competiție 
care a reunit un număr mare 
de sportivi din elita pilotaju
lui international, s-a dovedit 
un succes pe multiple planuri : 
valoric, tehnic, organizatoric, 
și a confirmat, încă o dată, In 
mod elocvent calitățile zbură
torilor români.

BELGRAD, 3 (Agcrpres). — 
Cu o rundă înainte de înche
ierea turneului internațional de 
șah de la Bela Crikva (Iugo
slavia), In fruntea clasamentu
lui se află marele maestru ro
mân Mihai Șubă — cu 9,5 p, 
urmat de Barlov, Iakimovid, 
Cebalo, Spiridonov, Fercek — 
cu cite 9 p, Constantin Ionescu, 
Maximovlci, Laketld — 8,5 p, 
Abramovid, Knezevid, Raice- 
vici, Kolar — 8 p etc.

în runda a 12-a, Mlhal Șubă, 
jucind cu piesele negre, a clș
tigat la Maximovlci.

Di BASCHET (masculin)
Pentru a doua oară în isto

ria baschetului. Campionatul 
Mondial de seniori — aflat 
la ediția a 10-a, jubiliară — 
este găzduit de o țară euro
peană: Spania. Dar pentru pri
ma dată el se desfășoară In
tr-o formulă care a permis • 
participare record: 24 de re
prezentative naționale. dintre 
care cela ala U.RJSJL. S.UJU 
Iugoslaviei (ocupantele prime
lor trei locuri la ultima ediție 
a competiției) si Spaniei (țari 
gazdă) s-au calificat direct, iar 
celelalte 20 au suportat rigorile 
turneelor de promovare.

Cele 24 de echipe tși dispută 
— intre 5 și 10 iulie — faza 
preliminară. împărțite in patru 
serii, astfel: seria A (la Zara
goza): Spania, Franța, Brazilia, 
Coreea de Sud. Panama, Gre
cia ; seria B (la El Ferrol) i 
U.R.S.S.. Angola, Australia, 
Cuba. Uruguay, Israel; seria C 
(la Malaga): S.U.A., Coasta de 
Fildeș. Italia. R. P. Chineză. 
Porto Rioo. R-F. Germania; se
ria D (la Tenerife): Iugoslavia. 
Noua Zeelandă, Canada, FiB- 
pine. Argentina, Olanda.

Primele trei clasate din »- 
ceste serii preliminare vor for
ma două grupe semifinale, ta 
cadrul cărora se va juca la O- 
viedo si Barcelona. între 13 și

Aspect din recenta intilnire din- 
Srs Franța ,1 S.U.A., desfășurată 

la Paris. In sala Coubertin
Teiefoto: A.P. — agerpres 

0 Iulie. Apoi, participantele 
tal vor continua întrecerea (in 
zilele da 1T st 18 iulie, la Ma
drid) sub formula „in cruciș* 
(locul 1 din grupa A cu locul 
1 din grupa B, locul 2 din gru-

Laureatele edițiilor de 
pină acum:

1950 (Argentina) Argenti
na ; 1954 (Brazilia) S.U.A. ; 
1959 (Chile) Brazilia; 1963 
(Brazilia) Brazilia: 1967 (U- 
ruguay) UJR.S.S.; 1970 (Iu
goslavia) Iugoslavia: 1974 
(Porto Rico) U.R.S.S.; 1978 
(Flllpine) Iugoslavia; 1982 
(Columbia) U.R.S.S..

pa A cu locul 1 din grupa B 
ș.a.m.d.). în zilele de 19 și 20 
Iulie vor avea loc (tot la Ma
drid) partidele finale pentru 
stabilirea ocupantelor locurilor 
1—2, 3—4. 5—6 s.a.m.d.

SEMIFINALE EUROPENE LA

Boris Becker, cîștigătorul de 
spectaculoasă intervenție

anul trecut al competiției, intr-o
Teiefoto: A.P.-AGERPRES

WIMBLEDON. Există intre 
participanții unor mari turnee 
tenisistice, cum este și acesta 
de la

se 
la

Wimbledon, unii care no

I W/aW
I L ZraZfa
I

I
I

cat ta... 12 t El nu s-a 
referit Insă, la faptul 
că arbitrul marocan 
Bennaceur a acordat 
golul prim înscrie de 
Maradona, cu mina, 
ceea ce 6-ar ti putut 
să influențeze rezul
tatul, ci. că Maradona 
a jucat cit doi !

DEBUTUL OLIMPIC

I

I

I

ARGENTINA A JUCAT IN
Faimosul fotbalist englez Bobby Charlton, 

component al echipei 
campioane mondiale la 
ediția din 1966, a de
clarat, așa cum rela
tează Agenția France 
Press e, că reprezenta
tiva țării sale n-ar fi 
putut învinge echipa 
Argentinei, care a ju-

PREGĂTIRI PENTRU
Comitetul Executiv al Federației Internațio

nale de tenis de masă, reunit la Dubrovnik, In 
Iugoslavia, a stabilit unele măsuri privind de
butul olimpic, în 1988, ai acestui sport. Astfel 
s-a stabilit ca numărul parti ci panților să fie de 
64 la simplu bărbați și 32 la femei; 32 de 
dubluri masculine șl 16 feminine. Slnt cali
ficați, din oficiu, pentru J.O. primii 16, respec
tiv, primele 8 din clasamentul mondial, primele 
opt dubluri masculine și patru feminine. Alte 
detalii tehnice vor fi stabilite la Congresul 
F.I.T.T., la Delhi, cu ocazia Campionatelor 
Mondiale. în februarie 1987.
NE APROPIEM, TOT MA4 MULT, DE 75 M I 

are 193 cm șl 1Î0 kg. 
Face parte din clubul 
Traktor din Schwerin. 
In ultimii ani evoluția 
rezultatelor sale a fost 
următoarea: 1978 —

Noul recordman al 
lumii la aruncarea dis
cului Jiirgen Schult, 
care a obținut, mal 
deunăzi, 74,08 m, s-a 
născut la 11 mal 1060.

clasat al cincilea la 
prima ediție a Campio
natelor Mondiale de 
atletism. In 1985. la 
Canberra, s-a clasat al 
doilea ta Cupa Mon
dială. încet, încet, lată, 
ne apropiem tot mal 
mult de granița celor 
75 de metri...

DE RECORD AL ORB

na, 1979 — 57,22 m,
— 61,26 m, 1981 — 
m, 1982 — 63,18 m,
— 66,7® m, 190» — 
rn, 1985 — 69,74 m.

Schult a fost campion 
european de juniori ta 
197». la Atena, a elști- 
gat finala A a Cupei 
Europei în 1963. an In 
care, la Helsinki, s-a

O NOUA TENTATIVA
Fac, ce tac, cicliștii și tot mereu „atacă* re

cordul mondial al orei, probă, Indiscutabil, de 
consacrare internațională. După ce-șl va fi în
cheiat socotelile din acest sezon rutier. Irlande
zul Sean Kelly a anunțat eă va face o tenta
tivă de doborlne a recordului mondial al ord, 
pe pistă acoperită. Tentativa va avea toc. In 
luna octombrie, pe pista velodromului din Gre
noble. Să amintim că actualul record de 48,847 
km aparține, de la 2J.1968, vest-germanulul 
Adler, care l-a stabHlt la zllrich. Dar, acesta 
nu este dectt începutul deoarece Kelly dorește 
să atiuee șl recordul, ta aer Uber, de 51,151 km 
al Italianului Francesco Moser, la Ciudad de 
Mexico, la 23.1.1984.

ANCHETA VA SCOATE LA IVEALĂ 
ADEVĂRUL î

ce tot mal simțită ta 
rindul multor tineri a- 
mericani: .Blas a mu
rit In urma utilizării 
de cocaină*. (INN. Se 
știe că aceasta este un 
dnog 
dent- 
toate 
cheta 
întreprinde, 
oare la lumină 
vărul 7

Jucătorul de baschet 
Leon Bias (22 ani), ve
detă a echipei america
ne a Universității Ma
ryland, care semnase 
pentru Celtic Boston 
— campioana NBA. a 
decedat subit. Evident 
cauza decesului a fost 
căutată. Iar concluzi- 
tle medicului legist 
stat extrem de revela
toare, pentru o anume 
mentalitate care se fa

Rubrică realizată

I
I

I
I

I
puternic șl, evi- 
foarte nociv, ca 
drogurile t). An- 
judlciară care se 

va scoate 
ade-

de Romeo VILARA

(

I
.1

mulțumesc doar să ia parte 
competițiile individuale, mas

culină sau feminină, ci parti
cipă la toate probele ! Este și 
cazul faimoasei tenismane Mar
tina Navratilova care, de-a lun
gul anilor, a clștigat aici, de 
șase ori turneul de simplu, de 
patru ori la dublu femei și o 
dată la dublu mixt La ediția 
din acest an a marii competi
ții, Navratilova se află anga
jată pe trei «fronturi*.

Miercuri s-au desfășurat sfer
turile turneului de simplu mas
culin, la capătul cărora am a- 
vut surpriza să constatăm că.

WIMBLEDON!
ta fapt semifinalele vor fi in 
Întregime „europene**. Așa ceva 
nu s-a mai lntimplat din anul 
1922 !! în primul meci, ceho
slovacul Lendl a dispus de a- 
mericanul Mayotte (6—4. 4—6. 
6—4, 3—6, 9—7 !) la capătul u- 
nei partide calificate, de A.F.P, 
ca superbă, majoritatea timpu
lui ea fiind echilibrată. în se
tul decisiv au fost hotărîtoare 
retururile fulgerătoare și pre
cise ale lui Lendl. Iugoslavul 
Zivojinovicl, în premieră în 
semifinale la Wimbledon s-a 
arătat prea puternic (25 de 
„ași**) față de Ramesh Krish
nan (6—2, 7—6, 4—6, 6—3). în 
semifinale se vor întilni Lendl 
cu Zivojinovici.

Pe partea cealaltă a tablou
lui, vest-germanul Becker, a- 
rătind o mare siguranță și efica
citate la serviciu și în ciuda 
tinereții sale, multă experiență 
de joc, a cîștigat la cehoslova
cul Mecir cu 6—4, 6—2, 7—6. 
în sfîrșit, Leconte, este primul 
francez din 1946, de la Yvon 
Petra Încoace, care ajunge în 
această fază la Wimbledon, 
După o luptă foarte strînsă cu 
australianul Cash, el a cîștigat 
Ctt 4—8, T—6, 7—8, O-3. Ur
mează, deci : Becker — Le- 
conte.

Fotbal
I IMfidUUM.
• Joao Havelange, președintele 

torului fotbalistic international, 
la Înapoierea la Rio de Janeiro, 
a fost categoric ta a combate 
orice discuție despre folosirea 
.electronicii*, ca ajutor ai arbi
trilor, Ia turneele internaționale.

«Arbitrul rămlne suveran pe 
deciziile sale In timpul unei i°- 
tâlulrl, a spus președintele FIPA. 
Greșeala este omenească și face 
part, din universul nostru, de 
etnd există acesta. Dacă am vi
ziona greșelile, partida nu se va 
mal termina niciodată*».
• Nu cu multă vreme ta ur

mă ne-a parvenit știrea că for
mația Partizan Belgrad este câș
tigătoare a ultimei ediții a com
plotistului de fotbal M Iugosla
viei. Victoria sa fusese decisă 1a 
golaveraj (de un singur gol!) 
față de Steaua Roșie, dar cum 
„faptele* n-au fost chiar aut de 
simple cura păreau, federația iu
goslavă de fotbal n-a considerat

ca valabile rezultatele ultimei e- 
tape și a decis rejucarea ei. in 
întregime: Ostj-ek — Sloboda Tuz
la 6—0, Sarajevo — Steaua Roșie 
Belgrad 2—1, Hajduk Split — Di
namo Vlnkovid (—1, Vojvodina 
Novi Sad — Dinamo Zagreb 1—0, 
CeHk Zenica — Rijeka 1—1, Ve
lez Mostar — OFK Belgrad S—1, 
Sufcjeska Nikslci — Buducnost 
Titograd 1—4, Pristina — Vardar 
Sfcoplje 2—2.

In acest fed. titlul a fost clștl- 
ga* de Steaua Roșie cu 47 p. 
urmată de Partizan 47 p șl da 
Velez Mostar 39 p. Au retrogra
dat ta divizia B Cellk Zenica. 
OiFK Belgrad șl Vojvodina Novt 
Sad.
• Comisia de ape! a Uniunii 

europene de fotbal a infirmat de
cizia Comisiei de disciplină a 
U.E.F.A. privind suspendarea o- 
ehlpe! AA Roma din Cupele Eu
ropene ta sezonul 1886—1987, ast
fel eă formația Italiană va putea 
participa la ediția viitoare a „Cu
pei Cupelor*.

După cum se știe, A.S. Roma 
fusese exclusă din Cupele Euro
pene pentru tentativă da corupția 
a arbitrului francez Mlchel Vau- 
trot la meciul eu Dundee United 
din „CCE* — ediția 1984.
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