
FRUMUSEȚEA Șl BUCURIA SPORTULUI

Daciada continuă să-și dezvăluie frumusețea și în aceste zile 
ale vacanței de vară, reunind pe terenuri zeci de mii 
de tineri și tinere din întreaga țari. Foto : Iorgu BĂNICĂ

Campionatul fi problemele lui

DE LA „A" LA „B" Șl DE LA „B" LA „A"
NU ESTE UN SIMPLU JOC DE LITERE. 
ESTE VIAȚA UNOR ECHIPE Șl A FOTBALULUI

Tn fotbalul nostru — cu ex
cepția anilor 1950—1956, dnd 
campionatul s-a disputat pri- 
măvară-toamnă — „vara se nu
mără bobocii". Adică, după o 
toamnă compctițională, după o 
iarnă dominată de pregătirile 
centralizate, de regulă în zo
nele montane, și, apoi, după 
sezonul de primăvară, se în
cheie annl competițional. Așa 
se întimplă în majoritatea ță
rilor europene, excepția de la 
regulă constituind-o țările nor
dice, din (cauza climei lor.

La noi, cum spuneam, spre 
miez de vară, vine O ZI A BI
LANȚURILOR, dnd se trage 
linie și se... adună. Șe adună 
în funcție de valoare (și a- 
cesta ar trebui să fie mereu 
criteriul determinant), de com
portare și randament, de ni
velul de pregătire și — de ce

„Cupa U G. S. R.“ la oină

UN VERITABIL 
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nu ? — de dorința de afirmare.
tn fotbal, ca în toate spor

turile de echipă, la ora bilan
țului unii au motive de satis
facție, încerdnd sentimentul 
datoriei împlinite, în timp ce 
alții nu pot evita gustul amar 
al înfrîngerii. Așa e și în fotbal. 
Se acordă un singur titlu de 
campioană, deși, teoretic, in 
Divizia A, de pildă, sînt 18 
candidate. Cit privește zona de 
jos a clasamentului, nici aici 
nu există formulă de compro
mis, trei echipe trebuie să re
trogradeze, să lase locul altor 
trei, din eșalonul secund, care, 
un an întreg, an luptat să vină 
(sau să revină) pe prima scenă 
a fotbalului românesc. PROMO
VAREA și RETROGRADAREA
— și mai puțin lupta pentru • 
titlul de campioană, In care, de 
cîțiva ani sînt angajate doar 
3—4 echipe, mereu aceleași, 
Steaua, Dinamo, Universitatea 
Craiova și Sportul Studențesc
— domină întrecerea. Din păca
te, la retrogradare, sînt echipe, 
cluburi și asociații — desigur 
și mulți oameni din anturajul 
ior — care pur și simplu dra
matizează situația, pentru toți 
aceștia căderea dintr-un cam-

Constantin ALEXE

(Continuare tn pag. 2—3)
Ajunsă la a 16-a 

ediție, „Cupa
U.G.S.R." la oină, 
rezervată echipelor 
de seniori, s-a 
desfășurat de data 
aceasta în cadrul 
manifestărilor pri
lejuite de Anul 
Internațional al

Păcii. întrecerile au avut loc 
sîmbătă și duminică pe sta
dionul Automatica din Alexan
dria, organizatorii oferind par- 
ticipanților condiții optime de 
concurs.

Așa cum se anticipa, turneul 
final a furnizat partide spec
taculoase. echipele făcînd uz de 
întregul lor arsenal fizic și 
tehnic pentru a se situa pe un 
loc mai bun în clasament. Cu 
un bagaj mai bogat de cunoș
tințe, oiniștii de la Combinatul 
Poligrafic București „Casa 
Scînteii", campioni ai țării și 
actuali deținători ai „Cupei 
României", și-au etalat măies
tria, reușind să cucerească pen
tru a 12-a oară trofeul pus în 
joc. Constituind un ansamblu 
bine armonizat în toate com
partimentele, tipografii au ter
minat învingători merituoși în 
toate meciurile, avînd ca prin
cipali realizatori atît la „prin
derea", cît și la „bătaia" mingii 
pe Aurel Burcică, Gheorghe 
Gruianu, Marin Simoiu, frații 
loan și Nicu Paulescu, Alexan
dru Puțintei și Gheorghe Dră- 
ghici, care, de data aceasta, în 
postură și de conducător tehnic, 
a reușit să fie declarat, cel mai 
complet jucător, el neratînd 
nici o lovitură la „bătaia min
gii".

Cum s-au comportat celelalte 
echipe ? Fiind de forțe sensibil 
egale, formațiile Metalul Tîr- 
goviște, Electro Botoșani, La
minorul Beclean. Dacia Pitești 
(în evident progres, elevii an
trenorului Constantin Dumi
trescu urcînd de pe poziția a 
8-a la ediția de anul trecut, pe 
___ Troian IOANIȚESCU 

(Continuare tu pag 2—3)

Proletari din toate tarile, unițl-vi I
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După primele trei zile la Jocurile Sportive Internaționale de la Moscova

EXCELENT BILANȚ ROMÂNESC:
ȘASE MEDALII DE AUR, UNA DE ARGINT $1 UNA DE DRONZ
înotătoarele Noemi Lung, Anca Pătrășcoiu și Carmen Bunaciu, 

precum și atleta Mariana Stănescu —pe cea mai înaltă treaptă a podiumului

Anca PătrășcoiuNoemi Lung

MOSCOVA, 6 (prin telefon). 
Sîmbătă si duminică, in cadrul 
Jocurilor Sportive Internationa
le, care se desfășoară în capi
tala Uniunii Sovietice, a con
tinuat seria succeselor româ
nești.

Anca Pătrășcoiu, Carmen 
Bunaciu și, din nou, Noemi 
Long s-au numărat printre 
protagonistele din piscina olim
pică, obținînd rezultate de va
loare internațională, în dis
pute cu campioane mondiale și 
europene.

Sîmbătă. Anca Pătrășcoiu a 
condus detașat în proba de 200 
m spate, Inregistrlnd timpul de 
2:11.69 (nou record național) și 
obținind medalia de aur. In or
dine. pe podium s-au mal urcat 
americancele Andrea Hayes cu 
2:13.29 si Laura McLean cu 
2:14.62.

Carmen Bunaciu, la 100 m 
fluture, intr-o serie din care au 
mai făcut parte o campioană 
mondială și una europeană, la 
capătul unei dispute strînse. in 
care a realizat timpul de 1:01,56 
(de asemenea nou record na
țional), a ocupat un merituos 
loc doi, cîștigind medalia de ar
gint. Medalia de aur a revenit 
campioanei europene Birte Wel- 
gang (R. D. Germană) cu 
1:00,36, iar cea de bronz 
americancei Angel Myers cu 
1:01,74.

Duminică, delegația sportivă 
a țării noastre a trăit noi mo
mente de mare satisfacție. La 
ora 20,02 (ora locală), ta piscina 
olimpică, Carmen Bunaciu și 
Anca Pătrășcoiu lncheiau 
victorioase și !ntr-o manieră 
de autentice campioane proba 
de 100 m spate. La capătul unei 
curse electrizante, în care au 
reușit să depășească și pe 
campioana europeană Birte 
Weigang (R. D. Germană), cele

Carmen Bunaciu

două sportive române au pus 
în dificultate pe organizatori, 
dar mai ales instalația elec
tronică de cronometraj, care a 
indicat același timp : 1:02,63. 
Astfel, Carmen Bunaciu și Anca 
Pătrășcoiu cuceresc dte o 
medalie de aur. Pe locul trei 
s-a situat sportiva sovietică 
Natalia Sibaeva — cu 1:02,93.

După numai cîteva minute, 
In proba de 200 m mixt, spor
tiva noastră Noemi Lung a rea
lizat o nouă performanță de 
răsunet, terminlnd învingătoare 
cu timpul de 2:17,32 (ea mal 
ciștigase vineri proba de 400 m 
mixt). Pe locurile următoare t 
2. Elena Dendeberova (U.R.S.S.) 
2:18,03, 3, Tatiana Bogomilova 
(Bulgaria) 2:18.68.

Astfel, bilanțul sportivelor 
noastre prezente în Întrecerile 
de înot din cadrul acestei

Cornel POPESCU

(Continuare în pag a 4-a)

PREGĂTIRI PENTRU SEZONUL
INTERNAȚIONAL DE HOCHEI
• Obiectivul principal al anului competiționaî 1985-87 râmi ne 

a Campionatului Mondial • O 
conducere tehnică la echipa de seniori • 30 de jucători 

in lotul reprezentativ

revenirea in grupa valorică B 
nouă

si în alți ani, „deschide- 
sezonului internațional 

noștri frun-

M. David (Metalul Buc.) l-a dus in „pod" pe tânărul tulcean
FI. Minciu, obținind victoria prin tuș. Foto: Aurel D. NEAGU

in Divizia A de lupte greco-romane

Ca 
rea" 
pentru hocheiștii „ . _ 
tași se va face cu participarea 
la „Cupa Sovietski Sport" 
(Kiev, 1—7 septembrie), alături 
de reprezentativa Poloniei și 
de patru echipe din liga su
perioară a campionatului Uniu
nii Sovietice. în noiembrie (în
tre 25 si 30) notăm prezența

SE SIMTE
Duminică, ta București și în 

mai multe localități din țară, 
luptătorii fruntași de la stilul 
greco-romane și-au disputat în
trecerile din cadrul etapei a 
șasea a Diviziei A, întîlnlrile 
fiind caracterizate printr-o 
luptă aprigă pentru acumularea 
de puncte prețioase în vederea 
participării Ia turneul 
(formațiile fruntașe) sau 
minerii în prima divizie 
cu activitate slabă 
competiției).

BUCUREȘTI. Din 
întîlntri programate 
lă, din diferite motive nu js-a 
disputat decît ui.a. cea organi
zată de Metalul București, care 
a primit vizita tinerilor luptă
tori de la Delta Tulcea și Pro-

în

final 
a ră-
(cele 
turul

treicele
In Capita-

FINALUL DE CAMPIONAT...
greșul București. In aceste con
diții, iubitorii luptelor din Ca
pitală s-au întîlnit In Sala Di
namo. întrecerile au fost ex
trem de disputate, au trezit 
multe pasiuni, dar, regretabil, 
și unele discuții care puteau 
fi evitate, tonul fiind dat de 
formația organizatoare — Meta
lul, angajată (din păcate, în 
acest an) în lupta pentru evita
rea retrogradării, precum și de 
Delta Tulcea.

Dornici să obțină victorii șt, 
ded, punctele care să-i pună 
la adăpost, concurenții de la 
Metalul s-au angajat încă de 
la început într-o luptă susținu
tă, chiar ta tattlnirea cu Pro
gresul București, una dintre 
ocupantele primelor trei locuri

in serie. Sportivii de la Metalul 
au și obținut trei victorii con
secutive la categoriile mid 
(N. Bolcescu, M. David și E. 
Stana) și se părea că vor pu
tea realiza o surpriză. în con
tinuare, pentru Metalul au mai 
obținut puncte Gh. Vasile (74 
kg) și A. Olărașu, la 90 kg 
(prin neprezentare), iar pentru 
Progresul au punctat D. Ola
na, M. Constantin — un ju
nior cu mari posibilități de a- 
firmare, M. Drugan și Gr. Al- 
buț. După meciul de la cate
goria 100 kg. rezultatul era fa
vorabil metalurgiștilor eu 5—1

Mihai TftAiNCA

lor la o altă competiție inter
națională de tradiție: „Cupa 
Otecestven Front". la Sofia, 
unde vor mai fi prezente si 
reprezentativele Bulgariei, Un
gariei, Belgiei (sau Iugoslaviei), 
alături de cîte o formație din 
U.R.S.S. si Cehoslovacia. Cali
tatea pregătirilor hocheiștilor 
români va putea fi testată ta 
continuare în meciurile cu Po
lonia B (17 și 18 decembrie, în 
Polonia) si mai ales la „Cupa 
Pondus" (25—29 decembrie, la 
Copenhaga). împreună cu echi
pele Iugoslaviei, Ungariei și 
țării gazdă. în 1987, in prima 
decadă a lunii februarie (în 
zilele de 6,7 si 8) este prevăzu
tă organizarea la București a 
„Cupei F.R. Hochei", la care 
și-au anunțat participarea re
prezentativa Bulgariei, o echi
pă din U.R.S.S. si naționala de 
tineret (20 ani) a Cehoslovaciei, 
pentru ca testul major al pre
gătirilor să-1 constituie partici
parea Ia puternicul Turneu al 
Armatelor Prietene (25 februa
rie — 6 martie), de la Bucu
rești.

în vederea acestor partide, 
cei doi antrenori «1 echipei na
ționale. Alexandru Kalamar si 
Vlrgil Crihan (care vor bene
ficia si de sprijinul cunoscutu
lui tehnidan Zoltan Czaka, an-'

Mircea TU DO RAM

(Continuare tn pag. 2—8) (Continuare la pag. 2—t)



AP ARAREA ARE... CUVÎNTUL!
Pasionații voleiului iși amin

tesc, desigur, de noua aborda
re teoretică a acestui joc, în
treprinsă nu de mult de pro
fesorul băcăuan Vasile Ghenadi 
(prezentată și susținută de noi, 
in ciuda scepticismului unor 
teoreticieni și practicieni), care 
face o interesantă disociere a 
jocului de volei in două jocuri 
distincte : cel „la eîștlgarea 
serviciului* și cel „la câști
garea punctului*. Nu vom mai 
insista asupra acestor două com
ponente, realizabile pe căi di
ferite, cu mijloace diferite (sau 
asemănătoare, dar folosite in 
condiții total diferite) șl nece- 
sitind alte tipuri de pregătire, 
scopul articolului de față ne- 
fiind teoretic, ci menit să iden
tifice unele cauze majore care 
au contribuit la scăderea com
petitivității internaționale a 
voleiului nostru. Una rezidă 
chiar în deficiențele care se 
manifestă in jocul la cîștigarea 
punctului. Este vorba de ane- 
mierea unei dintre componen
tele sale esențiale — APĂ
RAREA. cea care, prin blocaj, 
dublaj (sau autodublaj) și pre
luarea atacului advers în linia 
a doua, realizează (alături de 
serviciu și cooperarea atacului 
după recuperări) majoritatea 
punctelor in meci, condiționând 
decisiv victoria, sau înfrîngerea. 
Deci, apărarea are... cuvîntul !

Dacă ne întoarcem cu gîndul 
la marile performanțe, obținute 
în elita mondială de echipele 
noastre naționale și de club, 
(mal ales cele masculine), ne 
amintim șl de remarcabila lor 
apărare care-i definea „jocul la 
cîștigarea punctului* și care 
strălucea prin blocheri de cla
să (Medianu, Derzei, Plocon, 
Corbeanu, Drăgan, Udișteanu, 
Schreiber, Oros, Tutovan, Glr- 
leanu, ca să dăm doar dteva 
nume), prin acrobațiile In linia 
a doua ale unor jucători ca 
Ponova, Drăgan, Ferariu, Kra
mer, Stolan, Iorga etc., ale că-

ror spectaculoase recuperări 
exasperau și demobilizau atacul 
advers. Cu timpul, însă, con
cepția asupra sistemului defen
siv a suferit deprecieri păgubi
toare. Replicile la tendințele pe 
plan Internațional au fost tot 
mai tardive și limitative. Afir
marea gigantismului a redus in 
mare măsură preocuparea de
fensivă la blocaj, iar afirmarea 
(în contra-replică) a jacului în 
viteză ne-a dezvăluit cvasi-ab- 
sența cunoscutelor virtuți 
fensive în linia a doua. La jo
cul in viteză, comblnativ, 
blocajul a t-Z—...

de-

--- --------- ------,---------------- , și 
blocajul a scăzut in eficiență. 
Semnalele de alarmă n-au fo
losit la nimic. S-a continuat să 
se supraliciteze atacul... Lipsit 
de compartimentul cel mai 
productiv în puncte, voleiul 
nostru a început să retrogra
deze treptat in ierarhii, în ciu
da unor eforturi făcute (spo
radic) doar la loturi.

în momentutl de față Ia ca
pitolul apărare ne situăm, in
dubitabil, sub nivel internațio
nal. Dar și în aceste condiții, 
importanța jocului de apărare 
iese în evidență în campiona
tele naționale, mai ales ale 
primului eșalon, unde Steaua 
(la masculin), C.S.U. Galați, 
Universitatea C.F.R. Craiova și 
și chiar Flacăra Roșie Bucu
rești, echipă fără nume sonore 
(la feminin), au făcut mari sal
turi tocmai datorită acestui 
compartiment, mai bun decît 
la celelalte echipe, dar nu la ni
velul exigențelor internaționale. 
Dar iată cîteva limite ale jo
cului la cîștigarea punctului în 
rindul componentelor sale de
fensive, așa cum rezultă din e- 
diția campionatelor în curs : 1) 
blocajului i-a scăzut capacitatea 
de orientare (față de direcția de 
atac, de momentul săriturii a- 
tacantuluî, de punctul de lovi
re etc.), mobilitatea (mai ales 
datorită lipsei jucătorilor de 
centru ; doar Steaua prin Con
stantin și Pentelescu și CSU Ga-

lăți prin Speranța Gamas și 
Gabriela Cojocaru stau mai 
bine la acest capitol) și agresi
vitatea (se efectuează în tere
nul propriu, nedecis, fără preo
cuparea evitării bloc-out-ului), 
se face cu ochii închiși (la pro
priu !), diminuîndu-se șansele 
recuperărilor prin autodublaj ; 
2. dublajul au dă randament 
datorită unor șablonizări in me
todica pregătirii, care limitează 
caracterul conștient al acțiunii 
jucătorului, prin judecarea de 
către el însuși a fazei în func
ție de atacul advers și de gru
parea blocajului propriu, ci 
fiind trimis cu ochii închiși (la 
figurat !) pe direcții „dominan
te" care adesea îi pun pe „eon- 
tre-pied" (in schimb, plasamen
tul în teren și poziția jucăto
rului, care pot fi ordonate și 
impuse aprioric de tehnician 
sînt frecvent incorecte) ; 3._apă- 
rătorii liniei a doua se vădesc 
lipsiți de calități acrobatice, de 
ușurință in efectuarea plonjo
nului (ceea ee dovedește igno- 
narea lui în pregătirea jucăto
rului de volei), puținii care-1 
știu efectuîndu-1 de pe loc și 
nu ca o prelungire a deplasării, 
dar execuțiile lor sînt cvasi-i- 
neficiente datorită impreciziei 
dată de necunoașterea lovirii 
mingii din poziții deosebite, 
astfel incit să fie readusă in 
joc în condiții optime. în ge
neral, in privința apărării din 
linia a doua se adoptă un sis
tem învechit șl nu apărarea pe 
euloare, eu anticipație...

Toate deficiențele din siste
mul defensiv, de care se fac 
vinovați tehnicienii tuturor eșa
loanelor, iși pun amprenta se
rios pe randamentul comparti
mentului cel mai activ In rea
lizarea punctelor (și, firește, a 
victoriilor), pe competitivitate. 
Să redăm, deci, cuvîntul apă
rării !

Aurelian BREBEANU

Treptat, rugbyștii își reiau 
pregătirile in vederea viitoarei 
activități eompetiționale. Cam
pionatul eu nr. 70 (cel dinții 
a avut loc In 1914) va începe 
la 3 august (prima etapă) și 
continuă la 24 august (etapa 
a r _■ * ‘ ■
a treia).
— perioada în care o selecțio
nată a țării noastre (Rom&nia- 
Uneret) va lua parte la un 
important turneu la Moscova
— se vor desfășura ți primele 
două etape 00 și 17 august) 
ale .Cupei Federației Române 
de Rugby*.

• Campionatul Diviziei A 
1986/87 se va desfășura după 
formula de anul trecut : două 
serii (egale ea importanță și 
valoare) a cîte 10 echipe, ce
lor 18 foste divizionare A a- 
dăuglndu-Ii-se promovatele din 
divizia secundă, Gloria Bucu
rești ți I.A.M.T. Oradea.

• Perioada de transferări se 
situează între 1 și 25 iulie. 
Ni se comunică din partea 
F.R.R. că actele necesare pen
tru ca o cerere de transfer să 
fie luată în considerație sînt

doua) și 91 august (etapa 
treia). Intre 1 șl 24 august

DIVIZIA A DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

și se contura victoria lor da
torită faptului că succesul lui 
A. Alionte (component al lotu
lui național de juniori) in fața 
lui C. Oiariu (Progresul) era 
de așteptat Numai că lucru
rile s-au petrecut altfel. Alion
te a luat un avantaj fragil 
(1—0), s-a văzut apoi „con
trat* și condus cu 2—1 și 3—1, 
pierzlnd în final cu 3—2. iar 
rezultatul dintre echipe a de
venit egal : 5—5.

Concurînd cu o echipă for
mată in marea ei majoritate 
din juniori, Delta Tulcea a fost 
o victimă ușoară pentru Metalul 
(scor 7—3 pentru bu cures teni), 
mai cu seamă că tulceanul C. 
Arapu (57 kg) a fost declarai 
Învins prin descalificare in mod 
nejustificat in fața lui E. Sta
na, in momentul In care Arapu 
conducea cu 9—6 la puncte și 
nu manifesta pasivitate exce
sivă.

În ultima lntîlnire. Progresul, 
cu echipă incompletă (!), acîș- 
tigat la limită (6—4) partida cu 
Delta Tulcea.

CONSTANȚA. Reuniune În
cheiată cu rezultate surprin
zătoare. LC Dacia Pitești, for
mație care și-a asigurat pri
mul loc în serie și, deci, par-

ticiparea în turneul final, a 
învins pe Farul Constanța 
(7—3) — tot fruntașă în gru
pă —, dar a cedat (4—5) In 
fața ultimei clasate, Carpați 
Sinaia ! Farul, Învinsa Daciei 
Pitești, i-a depășit la scor ca
tegoric pe luptătorii din Sina
ia : 9—1. Sperăm că federația 
va analiza condițiile In care 
s-au stabilit aceste rezultate si 
va lua măsurile care se impun. 
(C. Popa — coresp.)

BACĂU. Sportivii localnici au 
obținut 
8—2 cu 
va și 
Brașov,
Neamț a suferit două înfrîngeri 
care li periclitează mult si
tuația în prima divizie : 1—8 
cu Steagul Roșu Brașov și 4—6 
cu CSM Rulmentul Suceava. 
Steagul Roșu — CSM Suceava 
7—3. (I. Iancu — eoresp.)

BĂILEȘTI. Sportivii local
nici, aflați în lupta pentru pă
răsirea ultimului loc In serie, 
șî-au valorificat avantajul te
renului propriu, obținînd re
zultate promițătoare : 7—3 cu 
Minerul Motru, 5—5 cu Cimen
tul Tg. Jiu și 5—4 cu Muscelul 
Cîmpulung (un meci restanță), 
Muscelul — Cimentul Tg. Jiu 
5—4 (un meci restanță) ; Ci
mentul Tg. Jiu — Minerul Mo-

două succese prețioase: 
CSM Rulmentul Sucea- 
7—3 cu Steagul Roșu 

iar Ceahlăul Piatra

tru 9—1. (Gh. Gherghiron — 
coresp.)

PLOIEȘTI. Prahovenii au 
realizat două victorii prețioase: 
8—2 cu IMU Medgidia și 7—3 
cu ASA Buzău ; Industria 
sîrmei Buzău 6—4 cu ASA și 
5—5 cu IMU Medgidia ; ASA 
cu IMU Medg. 7—3. (O. Băltea- 
nu — coresp.)

CRAIOVA. Sportivii de la A- 
Iumina Slatina au ciștigat am
bele întîlniri : 6—4 cu Rapid 
București și 6—4 cu Electropu- 
tere Craiova ; Electroputere 
Craiova — Rapid 5—5. (V. Po- 
povici — coresp.)

ORADEA. Hidrotehnica CNA 
Șiret — CFR Timișoara 6—4, 
cu ASA Cluj-Napoca 5—5 și 
4—6 cu Crișul Oradea ; ASA — 
CFR 9—1 si Crișul — CFR 6—4. 
(1. Ghișa — coresp.)

MARGHITA. 
mal suferit 
ii complică 
cu Simared 
cu Metalul 
red cu Metalul Lugoj 5—5. (A. 
Păscălău — coresp.)

GALAȚI. Dunărea cu Pro
gresul Brăila 8—2. cu CS Bo
toșani 6—3. Progresul — CS 
Botoșani 5—5. (Gh. Arsenic — 
coresp.)

Bihoreancă a 
două eșecuri, care 
mult situația : 2—8 
Baia Mare și 4—6 
IURT Lugoj, Sima-

CUPA „U.G.S.R." LA OINĂ
(Urmare din pag. 1)

locul 5 la Alexandria) șl Auto
matica Alexandria s-au angre
nat din start In lupta pentru 
celelalte locuri ale podiumului. 
Cu un plus de siguranță In 
mlnuirea bastonului, mai- buni 
apărători prin culoarul de du
cere $1 Întoarcere, mal Inspi
rați In combinațiile de pase la 
.prinsul la mijloc* și avînd 
iscusiți trăgători In reprizele de 
la .prinderea mingii*, unde au 
lovit mai multi adversari, for
mațiile Laminorul Beclean. Me
talul Tlrgoviște Si Electro Bo
toșani s-an impus atenției, 
confruntările directe dintre ei 
fiind mult gustate de public. 
Pentru a vă face o imagine a- 
supra echilibrului de forțe exis-

tent între aceste echipe este 
suficient să arătăm că toate 
aceste trei formații au terminat 
turneul final la egalitate de 
puncte, ele fiind departajate în 
clasament de punctaverajul 
realizat : 1. C.P. BUCUREȘTI 
„CASA SCINTEH" 18 p, 2. 
Metalul Tîrgoviște 10 p (—18), 
3. Laminorul Beclean 10 P 
(—21), 4. Electro Botoșani 10 p 
(—28), 5. Dacia Pitești, 6. Au
tomatica Alexandria, 
Iași, 8. CIL Blaj.

Intrată in tradiția 
nostru național, „Cupa 
a constituit din nou 
tabil festival al oinei, sportivii 
calificați In turneul final de- 
monstrind că acest joc este 
deosebit de atractiv cînd se în
tâlnesc echipe temeinic pregă
tite.

T. c.F.R.

sportului
U.G.S.R." 
un veri-

• Perioada de translcrtrl se ta încheia i 
program internațional pentru echipa 

9 meciuri in
următoarele : carnet de legiti
mare tip F.R.R., cerere de 
transfer, dezlegare de la clu
bul de unde pleacă jucătorul 
ți acordul CJ.E.F.S. pe terito
riul căruia se găsește clubul 
sau asociația jucătorului soli
citant Se precizează e* fără 
toate aceste 
transfer nu se 
euție.
• In vederea 

Moscova (8—18 
sia de selecție a F.R.R. a sta
bilit un lot lărgit (de 40 de 
rugbyști) care va fi convocat 
la 28 iulie Ia București, spre 
a fi supus unui sever trial. 
Din lotul, care urmează a fi 
pregătit de antrenorii Radu 
Demian și Radu Durbac, vor 
face parte printre alții : L. 
Constantin, M. Giucăl, C. Flo- 
rea, A. Tinea, Tr. Oroian, M. 
Moțoc (toți Steaua), E. Necula 
(Farul), M. Toader, C. Popes-

aete cererea de 
va lua in dis-

turneului de la 
august), comi-

SEZONUL INTERNAȚIONAL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

trenor coordonator pentru toa
te loturile reprezentative) au 
apelat pentru Început la 30 de 
jucători, dintre care in final 
vor rămîne doar 20, in funcție 
de buna pregătire demonstra
tă. de hărnicia la antrenament. 
Asta nu înseamnă insă că, pe 
parcursul pregătirilor, in Iot 
nu vor fi operate modificări, 
nu vor fi chemați si alți jucă
tori inițial neinclușl In pregă
tirea centralizată, dar care vor 
dovedi o formă bună in cam
pionat sau In partidele Inter
nationale De care le vor sus
ține cu echipele de club. Iată 
lotul: Neteda, Gh. Huțan, Bar
ta. Siancio — portari (media 
de vîrstă: 29 ani si 2 luni); I. 
Popovici, Ionescu. Daia, Herlea, 
Horvath, Pogăcean, Bogos, I. 
Antal, E. Antal, A. Nagy —
fundași (media de vîrstă: 24
ani); Tureanu, Solyom, Pisăru, 
Ilălăucă. V. Huțanu, Burada, 
Gliga. K. Antal, Sofron, Gerc- 
zuj. Eres, Csata, Lukacs, Nis- 
ior, Chirilă — atacanțl (media 
de vîrstă: 26 ani si 6 luni). 
Din lot mai face parte si îna
intașul Gereb, dar care, fiind I 
suspendat, nu la parte deocam
dată la pregătiri. Două consta
tări privind acest Iot: 1. nu
mărul relativ mare de promo
vați de la „tineret" (Stanciu. I. 
Popovici, A. Nagy. Burada, 
Eros, Csata); 2. prezența unor

vo- 
(pe 

Și 
mal

jucători folosiți si in trecut, 
multi dintre ei cu o bogată ac
tivitate internațională (Barta, 
Ionescu, Pogăcean, Bogos. Pi- 
săru, V. Huțanu. Nistor). Deci 
— 15 jucători de la Steaua, 9 
de la Dinamo, 5 de la Sport 
Club Miercurea Ciuc si 1 de 
la Progresul Miercurea Ciuc. 
Fată de trecutul an competițio- 
nal tuturor li se cere un 
lum mai mare de lucru 
gheată și pe uscat). Asta 
pentru că noul sezon este
încărcat, mai bogat în partici
pări,atit Ia competițiile interne, 
cit si la cele internaționale. 
Iar obiectivul, încă neonorat, 
cu toate promisiunile, rămîne 
si el deosebit de important: 
REVENIREA ÎN GRUPA VA
LORICĂ B A CAMPIONATU
LUI MONDIAL. „Colectivul de 
antrenori, finind seama de gre
șelile făcute in trecut,. în In
struire. a îmbunătățit planurile 
de pregătire, asigurînd o mai 
judicioasă repartizare pe fac
torii de antrenament, centru 
ca în final tinerețea unora din
tre jucători să fie cit mai ju
dicios îmbinată cu experiența 
altora", ne-a spus AI. Kala- 
Imar.

Pentru ca reușita acțiunii să 
fie deplină, federația trebuie 
să se preocupe totodată atît de 
comnletarea echipamentului, cit 
și de cunoașterea din timp si 
în amănunt a adversarilor de 
la C.M.

sezonul
cu, Și. Toi 
Doja, N. 1 
(Dinamo), ] 
(Universitai 
Moraru, A. 
feteanu, D. 
vița 
libă 
nat 
traș 
nov 
V. Năstase 
țese), Cr. C 
tactoare Bu
• S-a de 

rul intern; 
sezon pent: 
tativă a ță 
primul rin; 
din returul 
ropean. lat 
jocurilor p< 
ta echipa r
1986 (la Cc 
Tunisia ; 11 
Iad) Romă 
25 octomb 
România —
1987 (la Ce 
Italia și 21 
România (j 
a meciului 
xat). După 
observa, cr 
rabil echip 
pută patru 
doar una — 
sare. Prilej, 
le nostru s 
această șan 
gătire exen 
ze din ter 
tîlnirile dir 
trecerii eui 
tide oficial 
un meci-te 
iembrie (la 
România.

Au fost : 
melor trei 
preliminară 
„Cupă Mor 
(la Aucklar 
babwc ; 28 
România — 
(la 
ți a. 
va 
nul 
grupă, urm 
tinuare în 
pentru o 
primele op 
(D.C.)

Roșie), 
(Polițe 

(C.S.M 
(C.S.M 
(Univt

Dunedir 
Sperau 

izbuti i 
din pri

CONCUR!
DE TERII

RECORD ÎN „TROFEUL
Marin Chirilă (CSU Balanța 

Sibiu) a izbutit pentru a treia 
oară consecutiv să cucerească 
„TROFEUL SPORTUL* acor
dat coșgeterului Campionatului 
Național de baschet masculin. 
Apreciatul sportiv a înscris 
1040 d. ceea ce Înseamnă o me
die de 26 de puncte în cele 40 
de meciuri susținute, cea mai 
bună de piuă acum. Pe locurile 
următoare s-au clasat: 2. D. 
Niculescu (Dinamo Buc.) 976 
p. 3. G. Șarlă (Academia Mili
tară Mecanică Fină Buc.) 863 
p, 4. FI. Ermurache (Steaua) 
841 p. 5. V. Băiceanu (Farul 
Constanta) 802 p, 6. A. Popo
vic! (Rapid Buc.) 739 p, 7. V. 
Zdrenghea (Ac. Mii.) 693 p, 8. 
Gh. Cazanovschi (CSU Oțelul 
Galați) 658 p, 9. M. Costin (Di
namo Oradea) 612 p, 10. D.

SPORTUL- LA BASCHET
Radulescu (Dinamo Oradea) 
588 p, 11. Gh. Oczelak (Ac. 
Mii.) 570 p, 12. C. Cemat 
(Steaua) 554 p, 13. S. Păsărică 
(ICED CSS 4 Buc.) 545 p, 14. 
AL Vinereanu (Dinamo Buc.) 
544 p, 15. Gh. Ghiță (Rapid) 
536 p.

Cîstigătorii de pină acum ai 
„Trofeului Sportul": 1982. 1983: 
Virgil Băiceanu (Farul) cu 1182 
p (51 jocuri) și, respectiv, 1058 
p'(47 j); 1984, 1985, 1986: Ma
rin Chirilă cu 1086 p (47 j), 
781 p (31 j) și, respectiv, 1040 
P (40 j).

La fete, toate cele cinci edi
ții au fost cîștigate de Mag
dalena Jerebfe (Universitatea 
Cluj-Napoca), cu 1111 p (51 j), 
1077 p (47 j), 1213 (47 j). 1093 
(47 j), 954 p (45 j).

GALAJI 
de 8 zile, 1 
ganlzare as. 
locale, la a 
cu opt exce 
râ — s-a c 
republican 
cu IM de 
venițl din 
remarca șl 
Bardan, „e< 
concursului, 
cu vlnt șl 
echilibrată 
cedente. Clț 
nerii tenistr 
curs — cun 
dan Ilnatlu 
tian Zetu, 
Dragointr. 
David-Vulpe 
Monica Boa 
progres evid 
pective. Intr 
tate șl de 
dintre copil 
pe tehniclen 
râ de ctștij 
ceanu, Corn 
Pavel sau J 
șind. de da 
primele loeu

PROGRAMUL CROAZIEREI PE DUNĂRE, 
COMBINATĂ CU EXCURSIE IN NORDUL OLTENIEI

Ziua I : ora 7 — plecare din București 
(Aleea MAN) spre Giurgiu ; îmbarcare pe va
sul „Calatis* ; dejun ne vas ; deplasare_ la 
Corabia ; 
paturi în

Ziua a ____  _ ________ ___
Corabia ; îmbarcare pe vas. deplasare spre 
Calafat, dejun pe vas ; cină, cazare-hotel cat. 
a II-a în Calafat (2—3 paturi).

Ziua a jll-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 
Orșova ; deplasare la Herculane ; dejun 
Caransebeș ; cină, cazare.

Ziua a V-a : Mic dejun la restaurant _
Caransebeș ; deplasare la Sarmisegetuza (vizi
tare) — Densus (vizitare) ; dejun la restau
rantul castelului Sîntamaria Orlea ; deplasare 
la Hațeg — Petroșani — Tg. Jiu; cină, cazare.
MISSIS*............. ■■■■■..........I................. ■ ■■■■!■■■■

cină, cazare-hotel cat. a Il-a (2—3 
cameră).
II-a: : Mic dejun la restaurant In

in 
In
In

Ziua a Vl-a : Mic dejun la restaurant in 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 
datelor din buletinul de identitate, care va 
trebui prezentat si la urcarea pe vas; cazarea 
la unele hoteluri se face șl 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 șl 19 au
gust; 2 și 16 septembrie.

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

lată ctșCs 
Miliaria Da' 
Monica Boa 
reștl) -6—4, I 
Mihaela Ivi 
rești) șl Ioai 
rul Pitești); 
ștța) — C. 
București) 
3—4: H. Ver 
tor (Electric 
11—12 ani: 
xandna Măți 
mo Bucureș- 
Simona Pec 
Cătălina O. 
roș ti); D. F 
Pavel (CSȘ! 
Pe 3—4: S. 
lăți) și S. 
stanța). Cat. 
dra Dragomi 
Loredana B' 
rești) 8—<• 8 
Neacsșu (Din 
Anamaria Ș 
București) • 
șoana) — B. 
rea Iași) 8— 
S. Matei (T 
C. Teodores- 
fete. 13—14 
Ruxandna D 
Bujor, dam 
6—3. Bâiețl: 
C. Teodore» 
8-4.

Telemac S
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Sezonul competițional recent 
încheiat a reprezentat pentru 
Steaua • suită de performan
țe remarcabile. In frunte se si
tuează reușita in premieră pen
tru fotbalul nostru a cuceririi 
Cupei Campionilor Europeni. 
Victoria roș-albaștrilor — despre 
care, pe bună dreptate, s-a 
spus că a fost obținută, in 
partida cea mare, finala, in 
condițiile unui handicap întru
chipat de disputarea intrecerii 
pe un stadion familiar parte
nerei de întrecere — a avut un 
mare ecou internațional. Ea a 
făcut din echipa noastră cam
pioană un nume cunoscut as
tăzi în întreaga lume fotbalis
tică. Ca o confirmare a celui 
mai bun sezon internațional, 
Steaua a dublat — prin victo
ria din campionat — performan
ța de excepție din cupele conti
nentale, obținând un punctaj 
excelent la capătul celor 34 dc 
etape : 57 de puncte, din 68 
posibile, un procentaj care sta
bilește un record in materie 
pentru fotbalul nostru, peste 
83%. în șirul lung al campio
natelor noastre numai I.T.A. in 
ediția 1947/48 a totalizat un nu
măr asemănător de puncte (30 
din 60 posibile), dar într-o for
mulă cu numai 16 echipe. Prin 
urmare, Steaua și-a manifestat 
și in întrecerea internă supe-

II
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I
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I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Iovan, Balint (nr. 10), Bumbescu. Belodedlci. patru campioni 
europeni și ai României, in luptă pentru balon cu Coraș (nr. 10 
tricou de culoare deschită) In **“" * *-
ro}-albaștri (2—1).
rioritatea, conducînd — in a 
doua parte a campionatului — 
eu mari diferențe de puncte, 
mergind pînă Ia U puncte (e- 
tapa a 33-a). Reprezentanta clu
bului militar bucureștean a de
monstrat o deosebită constanță 
pe tot parcursul campionatului. 
A preluat conducerea în clasa
ment din etapa a 4-a spre a 
nu o mai ceda pînă la sfîrșitul 
intrecerii I

Totul pentru jocul de atac, 
predilecție pentru spectacol. 
Performanța in sine a fost du
blată — constatare foarte im
portantă — de prestarea unor 
jocuri de bună calitate, de o- 
ferirea unor veritabile specta
cole fotbalistice. Campioana și-a 
obținut titlul nu printr-un fot
bal economic, calculat, mărunt, 
nu urmărind cu disperare punc
tele. Ea le-a cucerit. In marea 
majoritate a întîlnîrilor, culti
vând jocul de atac, gîndindu-se 
mereu să realizeze spectacolul 
fotbalistic. Atitudinea ei n-a 
rămas fără urmări. Oriunde a 
evoluat, tribunele au fost arhi
pline, demonsirînd că specta
torii prețuiesc partidele va
loroase ; el au avut ce vedea 
mergind la întîlnirile formației 
antrenate de Emerich Jenei șl 
Anghel Iordănescu.

Acest spirit este prețuit de 
mal multă vreme la clubul 
bucureștean și putem spune, 
avînd girul celor două mari 
succese pe plan internațional și 
intern, că el a atins o expri
mare de vîrf in sezonul 1985/ 
1986. Cum 7 Atit printr-o con-

meciul ciftigat in „Regie* de
Foto : Aurel D. NEAGU 

organizate la mijlocul terenu
lui, cu combinații intre mal 
mulți jucători, realizate prin 
procedee de mare viteză ; mă
rirea considerabilă a tempou- 
lul cu dt acțiunea se apropia 
de poarta adversă. Totul reali
zat, cum spuneam, prin con
tribuția personalității jucători
lor, care a dat culoare Si •- 
tracție acțiunilor.

Lot mic, performanțe mari. 
Steaua a utilizat, ca oameni de 
bază, 14 jucători. Putem apre
cia, deci, cu atit mal mult reu
șitele ei din acest sezon. Sau 
poate tocmai această restrin- 
gere a lotului să fi creat o 
atmosferă de mai pronunțată 
responsabilitate pentru cei se
lecționați pînă la urmă pentru 
a reprezenta un club atit de 
prestigios 7 Nu excludem nid 
această variantă, dar vom ac
centua asupra reușitei Întregu
lui corp de specialiști ai du
hului — adică și a medicului 
Marcel Georgescu, a prepara
torului fizic Florentin Marines
cu, a masorului Dumitra Nea- 
gu. Colaborarea lor cu cei doi 
antrenori a asigurat ducerea u- 
nei campanii atit de preten
țioase cu un număr destul de 
mic de jucători. Sportivii care 
au realizat cei mai bun sezon 
ai clubului pe care tl repre
zintă, cea mai înaltă perfor
manță a fotbalului românesc 
nu mai au nevoie de prezen
tări. II menționăm pe toți în 
chenarul alăturat și le subli
niem și aici, in această ultimă 
privire retrospectivă, meritele 
care l-au înălțat considerabil

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA „I 

6 IULIE 1986
EXTRAGEREA I:
EXTRAGEREA A R-o : 
EXTRAGEREA A M-a :
FOND TOTAL DE CIȘTIGUR1: 601.743 lei.

> 2* DIN

30 24 16 28
67 29 9 1
34 11 4 46

1. STEAUA
AWâ\X\X\\\\\\\Vă\\\\\VX\\^

34 26 5 3 79-25 57 I

Lotul echipei Unirea Dinamo Focfani 
Foto : Victor ZBARCEA - Bușteni ,

ECHIPA UNIREA DINAMO FOCȘANI, 
CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ DE JUNIORI II
• In ultima partidă a turneului final 

Inter Sibiu — Chimia Găești 1-1 [0-1]

IRi [El

Divizionarete A in edifia 1935 - 1986

4\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w

• Puncte realizate: 57 (procentaj M,8 u sulă); a obținut S3
de puncte pe teren propriu și 24 ta deplasare. 0
• Golgeterii echipei: Pițurcă 29 de goluri, Biilttai ». Iovan, I

b1.,Jaru n?^,B?câtuș cft® ’• stoica 3. Radu n 4, Balint 3,
Petcu ’rite^l8611 S BeI<xjedici — dte 2. Welsenbacher șl Șt.
• Jucători folosiți: 23 - Pițurcă 34 dc meciuri, Bărbulescu M

Majaru - cite 33, Ducadam șl Belodedid - dte 
??’ Lăcătuș — cile 31, Iovan 39, Bă- 5
lan 23. Radu II 22, Weisenbacher 14, Sttagaciu 7. Șt. Petcu șl 
Pistol — dte 4, D. Petrescu 2, V. Petcu. Stanciu, C. Gheorghe. ' Goran șl Alexandru — dte 1.

W A beneficiat de 14 lovituri de la 11 m: li transformate 
(Pițurcă 6, Majaru 4, B816ni), 3 ratate (Pițurcă 2, BOiani).
• Cartonașe galbene: 31; cele mal multe: Iovan 8.
• Cartonașe roșii: stoica (etapele a 4-a ți a 13-a).

înaltelor rezultate, po- 
eare trebuie să o a- 
loată ardoarea. în ln-

I
tribuție individuală, cit și —> 
aici intervenind, credem noi, e- 
lementul esențial — prin tac
tica modernă in care s-au în
cadrat jucătorii. La Steaua s-a 
obținut un inalt nivel de joc 
fără să se abandoneze disci
plina tactică, dar și fără să 
se ajungă Ia limitarea imagi
nației, a forței de creație per
sonală a jucătorilor. Fotbalul 
campioanei a prezentat toțate 
caracteristicile fotbalului ac
tual : apărare mobilă, pregă
tind îndelung și cu răbdare de
clanșarea atacului ; acțiuni bine

A

pe scara 
zițic pe 
pere cu _ _______ _____
treaga desfășurare a „campa
niei 1985/86“ rolul clubului (pre
ședinte : col. N. Gavrilă), al 
secției (vicepreședinte al clubu
lui și șef al secției de fotbal : 
Ion Aicxandrescu), care a pri
mit un sprijin neîncetat și de 
mare eficiență din partea Mi
nisterului Apărării Naționale, 
se cuvine a fi pus, de aseme
nea, in prim-pian.

Marile performanțe se men
țin mai greu decit se cuceresc. 
Acest adevăr al vieții sportive 
nu trebuie uitat de factorii 
responsabili ai clubului Steaua 
în săptămânile acestea, dnd se 
intră In pregătirea noului se
zon. Un sezon in care cam
pioana Europei și a României 
va avea de apărat marile ei 
performanțe în paralel eu im
portanta contribuție pe care o 
va aduce, sintem siguri, înde
plinirii obiectivelor loturilor na
ționale, in care jucătorii ei sini 

renrezentați.
lOMCOCU

CAMPIONATUL ȘTPkudlcivieix lui
(Urmare din pag. 1)

pionat insemnlnd • adevărată 
ghilotină. Se uită că echipele 
au ciclurile lor, că mari for
mații, unele chiar campioane, 
au părăsit scena marii perfor
manțe, lăsînd locul altora. Ne 
vin In minte dteva nume ce
lebre ca Manchester United, 
Milan ți Internazionale Mila
no, Bologna si Cagliari. Spar
tak Trnava, Aston Villa, 
M.T.K. Budapesta, țJSJLA. 
Moscova, care au ajuns simple 
divizionare B mu C 1 Și la noi 
au fost I.T.A. (azi CJ3.U.T.A.), 
Progresul (LC.O.) Oradea, Pe
trolul, Rapid, foste campioane 
șl câștigătoare de cupe, deve
nite apoi divizionare B. Mai 
mult, Avîntul Reghin (precum 
Catanzaro) a retrogradat, con
secutiv, «Un A in B, din B In 
C. Unele au știut să treacă 
peste momentele grele, chiar 
foarte grele — de ce să n-o 
spunem 7 — au văzut unde au 
greșit, și-au analizat propria 
valoare, au luat-o de Ia eapăt 
și au reușit să revină unde le 
e locul prin tradiție și valoa
rea cerută de primul eșalon. 
Dîrzenia, dorința de revanșă 
(sportivă !) trebuie să caracte
rizeze pe un adevărat sportiv 
șl atunci fotbalul va avea nu
mai de câștigat.

De curind s-a Încheiat Încă 
un an competiționaL Laureate
le se cunosc șl ele merită toa
te laudele : Steaua e din nou 
campioană, Dinamo a dștigat 
Cupa României, Sportul Stu
dențesc și Univ. Craiova ne 
vor reprezenta in Cupa U.E.F.A., 
iar Oțelul Galați, Flacăra Au- 
tomecanica Moreni și Jiul Pe
troșani au promovat in „A". 
Altele insă au retrogradat. U- 
nele au primii acest act in 
mod sportiv, eu mare demni
tate, și eel mai bun exemplu 
rămîne A.S.A. Tg. Mureș, me
reu dominată de spiritul spor
tivității. deși retrogradarea o 
amenința de multă vreme. Nu 
sint puțini eel ce spnn eă la 
Tg. Mureș oaspeții puteau juca 
fotbal, arbitrii puteau arbitra, 
cadrul sportiv neflind cu nimic 
alterat. Frumos. Frumos pen-

Sîmbătă. pe stadionul Ca- 
raimanul din Bușteni, intr-o 
organizare foarte bună. s-au 
încheiat întrecerile turneului 
final al Campionatului Republi
can de juniori II. Titlul de 
campioană a revenit echipei 
UNIREA DINAMO FOCSANI 

. (antrenor Mihai Oprișan), ur
mată de formațiile Chimia Gă- 
ești (antrenor Mihai Ionescu) 
Si Inter Sibiu (antrenor loan 
Gavrilă).

Partida decisivă, care urma 
să stabilească echipa campioa
nă, s-a disputat în ultima zi a 
turneului, opunind formațiile 
Inter Sibiu și Chimia Găești. 
Meciul debutează cu o mare 
ocazie a juniorilor din Găești, 
când Turc scoate de p© linia 
porții mingea care i-ar fi per
mis lui Antonescu să îndepli
nească o simplă formalitate. O 
bună ocazie și pentru Inter, 
prin Cazacu (min. 6). Jocul se 
echilibrează, un plus totuși 
pentru sibieni, ei avînd acțiuni 
mal cursive, mai consistente. 

va fi.i®să al 
țările lui 
— blocat 
(min. 35 
de Popa), 
scorul în ___
ideali a lui Barbu și 
cruțător al Iui ILIE. __ „
12 m. Peste un minut. Păun 
scoate de sub transversală 
„bomba* lui Oancea de la 
30 m. La reluare, în min. 50, 
Barbu sur» goltll doi Jn boCS”

mai cursive, mai

echipei Chimia, oare.
Antonescu 

de Predatu) 
— stopat in 
reușește să 
min. 38:

după ra- 
(min, 32 
si Rădoi 

i extremis 
deschidă 
centrare 

voleu ne- 
de la

29
24
20

_____ 28
Petrolul 25 (33—49),

tru echipă li pentru publicul 
ei și, nu în ultimul rând, pen
tru conducerea acestei asocia
ții, care nu a încercat să scoa
tă vinovați pe alții.

PROMOVAREA și RETRO
GRADAREA. Cine pleacă, cine 
vine de la „A" la „B* și de la 
„B* la „A* 7

Ne-am întors în urmă cu 
cinci ani, am Întors „filele" 
campionatelor Și am revăzut, 
mal întîi, cine a retrogradat :

1981—*82 : „U" Cluj-Napoca
30 p (golaveraj 34—49), U.T.A. 
29 (33—40), Progresul Vulcan 
20 (29—62).

1M2—’83 : F.CJW. Brașov 
(41—51), „Poli* Timișoara 
(35—64), F. C. Constanța 
(30—65).

1983— ’84 : Dunărea Galați
(32—41), Lvn.iu, — —
C. S. Tîrgoviște 16 (27—70).

1984— '85 : Jiul 28 (36—58),
F. C. Baia Mare 26 (30—46), Po
litehnica Iași 24 (36—56),

1985— '86 : „Poli" Timișoara
27 (48—56), A.S.A. Tg. Mureș 
26 (30—50), F. C. Bihor 17
(26-71).

Mai mereu, o echipă s-a pier
dut de pluton — Progresul, 
Constanța, Tîrgoviște și Bihor, 
ultimele două cu punctaje greu 
de anticipat. în cînd ani, doar 
„Poli" Timișoara a retrogradat 
de două ori, dar a revenit 
după un an, cum au reușit să 
revină în „A* șl „U* Cluj-Na
poca, F.CJW. Brașov și Petrolul. 
Aceste echipe au revenit și... 
au rămas. In acest an, revine 
Jiul. Au retrogradat doar dte 
o dată, dar pe mal mari pe
rioade, U.T.A., Progresul, F. C. 
Constanța, Dunărea Galați, 
C. S. Tîrgoviște.

CINE A PROMOVAT DIN 
„B" ÎN „A" ȘI CU CE BI
LANȚ 2 Să vedem :

1981— *82 : Politehnica Iași 42
p (golaveraj 79—37), Petrolul 
52 (61—22), F. C. Bihor 48
(92—49).

1982— *83 : Dunărea Galați 48 
(72—30), Rapid 56 (68—23), F.C. 
Baia Mare 47 (83—29).

1983— *84 : Gloria Buzău 47 
(67—31), F.CJW. Brașov 49 
(71—27), „Poli" Timișoara 54 
(93—22).

1984— *85 : Petrolul 54 (67—23),

■

însă mingea trece 
pe lingă bară. După..................
52 Nicolae respinge In corner 
la șutul lui Stefan, peste un 
minut portarul formației din 
Găești nu mai poate interveni 
la mingea expediată cu capul 
de la 8 m de PREDATU. Ia o 
lovituri liberi de Ia 25 m la
teral dreapta. Este 1—1 și 
pînă în final ambele edil pe 
se aruncă în atac, acționează 
„fără gardă*, căutînd cu insis
tență golul victoriei, care, însă 
nu va cădea, deși ocaziile s-au 
succedat la intervale foarte 
scurte, tind la o poartă, cînd 
la alta. Cele mai clare : Zamfir

62 Si Predatu (min. 
65), Die (mm. 70). Tărean (min. 
75).

Arbitru] R. Petrescu (Brașov), 
ajutat la linie de I. Coț și A. 
Moroianu (ambii din Ploiești) 
a condus foarte bine formațiile: 

INTER SIBIU: PĂUN — 
TURC, Leicu, Leibhardt, POPA
— Cazacu, PREDATU. Stefan 
(min. «1 Roman). MIUTA — 
Tărean, Stanca.

CHIMIA GĂEȘTI: NICOLAE
— Florea. OANCEA, Dumitres- 
f«kJ?.arin — BARBU. ZAMFIR, 
Mihăilă, Antonescu — RADOI,

Adrian VASILESCU

milimetric 
ce in min.

CLASAMENT FINA7 i-U 3
2 0 2 0 1-1 2 

Unirea D ’*'"* 2 0 111-21Chir Sibiu

Victoria 48 (69—41), „U“ Cluj- 
Napoca 50 (68—23).

1985—’86 : Oțelul Galați 52 
(86—29), Flacăra Moreni 48 
(46—25), Jiul 48 (72—30).

Revin, deci, în această pe
rioadă pe prima scenă echipe 
de tradiție — Petrolul, Rapid, 
„U* Cluj-Napoca, F.CJW. Bra
șov. Excelente eforturile și am
biția ploieștenilor, care înving 
de două ori urmările retrogra
dării. „Poli" Timișoara conti
nuă și ea „naveta*. Revine Ga- 
Iațiul. Va reîncepe refrenul 
ABBA la Galați 7 Acum cîteva 
rile, antrenorul Costică Rădu- 
lescu spunea că NU. Jiul re
vine doar după un an de „ca
rantină" în ,B“ și reia șirul 
celor 19 ani neîntrerupți în Di
vizia A. înregistrăm șl trei 
spectaculoase debuturi pe pri
ma scenă : Victoria București, 
Oțelul Galați și această mare 
revelație, ambițioasa echipă de 
B Flacăra Moreni, prin compa
rație o adevărată Avîntul Re
ghin a anului 1955. Ce mai des
prindem 7 Punctajele excelente 
realizate la promovare în „A“ 
de Rapid (56), Petrolul și „Poli" 
(54), golaverajele și, mai ales, 
eficacitatea unora : „Poli" 93 de 
goluri, F. C. Bihor 92, Oțelul 
86, Baia Mare 83, Polit. Iași 79. 
Dar în „A* toate au avut viață 
grea, semn că intre Divizia A 
și B e încă o mare diferență 
și eă, în general, noile pro
movate își propun de Ia în
ceput ca obiectiv... să nu re
trogradeze. Problema aduce iar 
în discuție fondul de jucători, 
de jucători de valoare. Și cînd 
la Constanța, la Iași sau la 
Progresul vor apare noi Dorel 
Zamfir, Ignat sau Hagi, Torda- 
che, Dănilă sau Romilă, Dudu 
Georgescu, Beldeanu, Dragnca 
sau Mircea Sandu, cu siguranță 
că aceste echipe vor reveni în 
„A“. Drumul dintre Diviziile A 
și B e o luptă, o zbatere per
manentă, în care vor învinge 
cei mai buni, cei ce cred în 
șansa lor și nu văd retrogra
darea ca pe o prăbușire irepa
rabilă, o dramă a dramelor. 
Campionatul și fotbalul vor fi 
mai bune cînd aceste schimburi 
de locuri (inevitabile) se vor 
face intra echipe bune.



Sportivi români la campionatele balcanice

ÎN ÎNTRECERILE DE JUDO 
ÎNCĂ DOUĂ TITLURI

K hi uime
PAZARGIC, 6 (prin telefon). 

Simbătă și duminică, în Sala 
sporturilor din localitate s-au 
disputat întrecerile Campiona
telor Balcanice de judo ale se
niorilor și, respectiv. fetelor. 
Cu acest prilej, celor patru 
titluri balcanice obținute de 
reprezentanții noștri în com
petiția rezervată tineretului, 
desfășurată vineri, li s-au mal 
adăugat noi succese. Astfel, in 
întrecerile seniorilor. Petre A- 
nițoaie (mijlocie) și Valentin 
Bazon (open) au devenit cam
pioni balcanici. Silviu Lazăz 
(superușoară). Dan Rad (semi- 
mijlocle). Valentin Oiței (semi
grea) și Arcadie Mariași (grea) 
au cucerit medalii de argint, 
iar Dorin Drimbe (semiușoară) 
și George Ciuvăț (ușoară) s-aa 
clasat pe locul 3. .

în afara celor doi Învingători, 
care au dștigat categoric toate 
partidele susținute, o compor
tare foarte bună a avut si tt- 
nărul nostru greu Arcadie Ma-

ROMÂNIA-GRECIA 66-59, LA BASCHET - JUNIOARE

riasi, căruia. Insă, arbitrii t-au 
refuzat victoria finală. In am
puta cu bulgarul Zaprianov, re- 
prezentantul țării noastre a con- 
dus tot timpul, dar nu 1 s-au re- | 
cunoscut două acțiuni de atac 
reușite și a fost declarat Învins 
la hanței.

Petre Anițoale l-a Învins prin 
ippon pe Ri«o« depășit la puncte (koka) pe 
Valcev (Bulgaria) și l-a lntre- 
cut la puncta (waza-ari) pe Iu
goslavul Gurovlci. V. Bazon • 
dștigat prin ippon meciul inau
gural cu Feratzaz (Grecia), 
ho, (vuko) Kuzmiei (Iugosfta- 
vta) rib.p. (waza-ari) Petkov 
(Bulgaria).

în Întrecerea fetelor, repre
zentantele noastre, aflate la 
prim* lor confruntare Interna
țională, au reușit st cucerească 
numai trei medalii de bronz: 
Gabriela Aliata» (52 kg). Ioana 
Nlcol* (61 kg) j( M»ri» Bina 
( + 72 kg).

CAMPIONATUL

FOCȘANI, 6 (prin telefon). 
Simbătă ri duminică. In Sala 
sporturilor Vrancea din locali
tate, au continuat Întrecerile 
din cadrul Balcaniadei baschet
balistelor junioare.

Prima surpriză a actualei e- 
diții a fost furnizată de ambi
țioasa reprezentativă a Alba
niei, care a reușit să întreacă 
echipa Bulgariei cu 68—61 (37— 
27). Jucătoarele bulgare au în
ceput partida relaxate, sigure 
de victorie, dar din start s-a 
văzut că sportivele albaneze — 
prezente pentru prima dată la 
întrecerile balcanice — sint 
puse pe fapte mari. Ele nu 
s-au lăsat impresionate de nu
mele partenerelor lor. conside
rate printre favoritele competi
ției. au jucat cu o mare am
biție. au luat conducerea pe ta
bela de marcaj ri dirijate efi
cient de antrenorul C. Clona 

scubtil tactician) au izbutit 
tidă dispiiUfa ăvantajul pină in 
âf w.;
v»SP3P<Ghe^idrin<’Va Stefko4-’

plului A. Manos (Grecia) — I. 
Antonescu (România).

Un meci considerat drept 
ușor de către tinerele noastre 
baschetbaliste a făcut ca parti
da lor cu reprezentativa Gre
ciei să se deruleze mult timp 
sub semnul echilibrului. Sporti-

vele oaspete au făcut multă ri- I 
sipă de energie, au jucat agr®- I 
siv, lncomodînd evident pe ju
nioarele noastre, care abia spre I 
final au reușit să-Șl impună 
punctul de vedere, conferit de I 
superioritatea valorică. Emoțiile 
puteau fi evitate, dar așa se 
ta timpi & clnd -te joci" ri nu 
tratezi cu maximă seriozitate | 
fiecare meci, indiferent de ad
versarul lntîlnit. Singura Ju
cătoare care a făcut excepție 
de la regulă, avfnd o evoluție 
apreciată, a fost Roxana Ște
fan, Insă din păcate eforturile 
d mi și-au găsit ecou ri ta 
celelalte echipiere ale primei 
noastre reprezentative. Scor fi
nal : România — Grecia 68—59 
(29—28). Au Înscris : Ștefan 33, 
Petre 8. Manassesl. Enyedl 5, 
Gera 1, Drago* 10, Varile X 
respectiv Kourtî 17, Kefolidou 
2. Timouda I, Chatziaridou 4, 
Konstantinidou 21. Peiaki 2, 
Kamkouti 6. Vtankou 2, Kllgo- 
pouiou X Au arbitrat bine H. 
DJeUloviei (Iugovtavta) ri »• 
~ -r-v (BulRarta).

-Alte rezultate : Iugoslavia — 
JLaJfc-”- '«reSta 

66—67 (38—41), Iugoslavia — 
Albania 70-42 (34—22).

Programul de luni : de ta 
ora 15,30 : Bulgaria — România 
II. Albania — Grecia și Româ
nia I — Iugoslavia.

Peru» IOVAN

ÎN MMItlf PRLMIU I. A. A. f.-MOBIL
10,30 (vîntl); 400 m : Diane 
Dixon (S.U.A.) 50,24. Petra
Mdller (R.D.G.) 50.84 ; 806 m : 
Christin Wachtel (R.D.G.) 
1:59,99 ; lungime : Robyn Lor- 
raway (Austral.) 6,68 m; 469 
mg : Debbie Flinthoff (Austra
lia) 53,76 (la 0,21 ■ de recordul 
lumii) disc: Tvetana Hristov* 
(Bulgaria) 69,78 m. Diane 
Sachse (R.D.G.) 69.02 m; «uli
ță : Fatima Whitbread (M. 
Brit.) 69.28 m. Trina Solbwj 
(Norv.) 67.80 m ; bărbați : 499 
m: Ctark (Austral.) 45.06. mț 
800 m s Jone* (S.U.A.) 
1500 m : Crabb (M. BriKJ
3:39,03; • mi» s_ „*•Brit.) 3:48,31. Beott (3.U.A.) 
3:48,73 ; 10009 m : Amrita (Ma
roc) 27:28,11. Nenow (S.U.AJ 
27.28.80 (primii 11 realizat 
rezultate sub 28:00,001)5 1®® 
Christie (M. Brit.) 10.26 : 406 
mg : Harri» (S.U.A.) <7,®l.
Phillips (S.U.A.) 48.1X Schmidt 
(R.F.G.) 48,98 ; triplu: Simp
kins (S.U.A.) 17,4X
(S.U.A.) 17,15 m’, Înălțime.
Howard (S.U.A.) 2.32 m, M5- 
genburg (R.F.G.) X» m, 
Zvara (Cehoslovacia) 2.25 m.

OSLO. Pe stadionul Bislet 
din capitala Norvegiei a avut 
loc un nou concur» confind 
pentru Marele Premiu I.A.A.F.— 
Mobil. în cadrul acestuia Mari- 
cica Puică a rfstigat cursa de 
1500 m. Este a doua victoria 
consecutivă obținută de campi
oana noastră in această • * 
doua ediție a Marelui Premiu. 
Ea a fost cronometrată in 
4 «1.20. Pe locurile următoare 
s-an clasat: X Brit McRobert* 
(Canada) 4 :05.36, X Yvonne 
Murray (M. Brit.) 4 «5,76, 4.
Christine Whittingham (M- 
Brit) 4 «6,24. A Katrin Wuhn 
(R.D.G.) 4 «6,66. X Anne Jo- 
runn Ftaten 1Î2,'2’
T. Sue Addison (S.U.A.) 4 «7,35 
etc.

Iauind parte la proba de 10005 
m. alergătoare» norvegiană 
Ingrid Kristiansen a parcuri 
distanta in 30:13.75 — non re
cord mondial (v.r. 11 aparținea 
cu 30 «9,42 din 1985). Portu
gheza Aurora Cunha a reușit 
31:29.41.

Alte rezultate : femei : 100
m : Heike Drechsler (R.D.G.)

Turneul de tenis de la Wimbledon

Wimbledon. Cum fiecare com
petiție sportivă iri are propria-i 
istorie, se poate spune, fără a 
ev agera cu ceva, că victoria de 
simbătă a Martinet Navratilova, 
în w n»ta turneului de simplu 
feminin a acestei centenare 
competiții tenisisticej><U

«lertivo vechi sau mai
Navratilova a dștigat fina

la eu Hana Mandlikova cu 7—6, 
6—2, după o partidă de frumoa
să ținută, care a durat 72 de mi
nute, devenind pentru a 7-a 
oară ciștigătoare a trofeului.

în finala de simbătă, Hana 
Mandlikova a avut un Început 
in trombă și, nu după multă 
vreme de Ia primele schimburi

MONDIAL DE BASCHET

îa patru localități din Spa
nia 1-a dat, simbătă, .startul" 
concomitent in grupele preli
minarii ale Campionatului Mon
dial masculin de baschet Pen
tru prima oară In Istoria de 
zece ediții a acestei importanta 
competiții. la turneul final 
participă 24 de echipe repre
zentative. de pe cinci continen
te. Primele partide au furnizat, 
ta general, rezultatele aștepta
te. De pildX echipa U.R.S.S. — 
actuala campioană a lumii — *
depăși* ușor formația Angolek 
ca *1ce* • S.U.A. pe Coasta 
da Fride* mm Iugoslavia pe 
NeuZeetendâ. în achimb. Ar- 
rrrf— a trdburi »â dispute 
prelungiri mai tarinte de a fl

SALA. — Coasta de Fildeș
(55-B); grupa n
Argentina — Olanda 32—75 (W—«J, 
17-71), Bsraet — Uruguay S+-7S. 
Canada — Malaezla 129—S6 (Tt—17).

JOCURILE SPORTIVE INTERNATIONALE DE LA MOSCOVA

de mingi, ea conducea cu 5—2 l 
Setul părea ciștlgat de Mandll- 
kova și pierdut pentru Navrati
lova. Aceasta din urmă a evo
luat Insă In continuare foarte 
atentă, extrem de concentrata 
și încet-Încet a refăcut terenul 
rea. 'secui ai ddtleă n-a mal fost 
Insă cu probleme pentru Na
vratilova. Trofeul de campioa
nă i-a fost oferit de engle-' 
zoaica Kitty Godfree (90 ani), 
cea mai veche campioană, in 
viață, a Wimbledonului (1924 și 
1926).

Finala de simplu bărbați a 
fost cîștigată de Boris Becker, 
care l-a întrecut in trei seturi: 
6—4, 6—3, 7—5 pe Ivan LendL 
Astfel, Becker obține a doua 
victorie consecutivi In presti
gioasa competiție londoneză.

Celelalte partide, in probele 
de dublu, care urmau să aibă 
loc simbătă au fost aminate din 
cauza ploii.

1926).

(Urmare din pag. 1)

mari competiții internaționale 
este: 5 medalii de aur și una de 
argint. Bilanț elogios comentat 
aici, la Moscova, de cei aproape 
900 de ziariști.

Alte rezultate înregistrate 
în concursul de înot : FEMEI: 
200 m liber — Kerstin Kielgas 
(R.D.G.) 2:01,91, Dagmar Hase 
(R.D.G.) 2:02,99 ; 100 m bras s 
Tania Bogomilova (Bulgaria) 
1:10,21, Elena Volkova (U.R.S.S.) 
1:10,46; BARBATI : 200 m li
ber : Mitchell (S.U.A.) 1:50,17, 
Eseev (U.R.S.S.) 1:50,32 ; 100 m 
bras: Volkov (U.R.S.S.) 1:03,69, 
Klimentiev (U.R.S.S.) 1 «4,29 | 
100 m fluture : O’Neil (S.U.A.) 
54,23, Flaherty (S.U.A.) 54,88;
200 m spate : Polianski (U.R.S.S.) 
1:58,73, Zabolotnov (U.R.S.S.) 
2 «0,10

Duminică au început, pe sta
dionul „VX Lenta", si între
cerile de atletism, la care par
ticipă sportivi de valoare, cam
pioni si recordmani olimpici, 
mondiali si europent Dacă li 
amintim doar pe Carl Lewis, 
Serghei Bubka, Eveline Ash
ford si Heike Drechsler si — 
credem — este suficient pentru 
a crea imaginea valoroasei par
ticipări. In cadrul finalelor 
primei zile, în proba de 3 000 
m. sportiva noastră Mariana 
Stănescu (Politehnica Timișoa
ra. antrenor Emil Grozescu) a 
«infirmat prestigiul școlii româ- 
îtegti de semifond, reușind, 

o cursă tactică, să o în
treacă pe campioana mondială 
Svetlana Uimasova si să intre

astfel ta posesia medaliei de 
aur. Clasament : 1. Mariana
Stănescu (România) 8:38,83, 2. 
Svetlana Uimasova (U.R.S.S.) 
8:39,19, 3. Reghina Cistiakova 
(U.R.S.S.) 8:39,26. Această ex
celentă performantă a Maria
nei Stănescu a fost îndelung a- 
plaudată de zecile de mii de 
spectatori, in timp ce drapelul 
tricolor al țării noastre se ri
dica pe cel mai Înalt catarg In 
acordurile Imnului de Stat al 
României.

în proba de 800 m, sportiva 
noastră Mitica Junghiata (Me
talul București, antrenor Sil
via Dumitrescu) a realizat un 
valoros record personal — 
157,87 —, cu care a obținut o 
meritată medalie de bronz.

în prima zl * întrecerilor

de atletism a fost înregistrată 
o mare surpriză. Proba femini
nă de maraton a fost ciștigată 
de sovietica Nadejda Gumerova, 
practic o necunoscută în lumea 
atletismului. Pe o căldură 
toridă, ea a înregistrat timpul 
de 2.33:35, claslndu-se Înaintea 
compatrioatelor sale Irina Bo- 
gașova — 2.34:09 și Tatiana 
Gridneva — 2.34:40.

în turneul feminin de vo
lei evoluează, în cadrul a două 
grupe, formațiile R.D.G., R.F.G., 
U.R.S.S. și Peru, respectiv 
Bulgaria, Cehoslovacia, Japonia 
și S.U.A.

In competiția feminină de 
baschet au fost consemnate pri
mele rezultate : S.U.A. — Iugo
slavia 72—53 (34—28) și Brazi
lia — Bulgaria 91—84 (43—45).

• TELEX • TELEX •
BOX • Pugillstul Hilarlo Za- 

pata (Panama), campion mondial 
la cat. moacă (WBA) *i-« apă
ra» on succes titlul. dtepunlnd 
categoric la puncta de tfiipine- 
zul Dodie Boy Penalosa, tntr-o 
gală la MantlUa • La Djakarta, in
donezianul EUyas Picai șl-a re
cucerit titlul de campion mondial 
(IBS') la super-muacă, lnvlngîn- 
du-1 pe deținătorul centurii, do
minicanul Cesar Polanco, prin 
k.o. in nep. j.

CICLISM • C-M. de juniori la 
contratimp pe echipe, care se 
desfășoară la Casablanca, In Ma
roc, a revenit formației TtaMel, 
cronometrată In t .34:02. tw pe 
distanța de 71 km. A fost ur
mată de UJ3.S.S. 1.34:21,86 șl 
R.D. Germană l.S8:S2,94 • După 
cinci etape în Turul Boemlel 
conduce cehoslovacul Otakar

TURUL CICLIST ĂL FRANȚEI
Caravana policromă șl 

aioasă a Turului Franței 
diua a 73-a) a pornit ta 
Va reveni ta Paria după 
lăsa ia urmă cttevu mil i 
lometrt pe rimptl. P« I 
muntoase ri văl adinei. pe 
șt pe ptoale...

Etapa prolog, măsurind 4,6 km, 
s-a desfășurat I* Boulo^ie - 
BULaiucourt. o suburbie a Part-

a revenit 
ttnărulul rutier francez Thierry 
Marte, 23 ani, care a foet cro
nometrat in 5 JI :06 (medie ora
ră de 91,579 km). L-a. urmat. Ia 
numai M de sultani, belgianul 
Eric Vanderaerden.

Simbătă. au avut loc primele 
două etape. Et. I (Nanterre — 
Sceaux. 85 km) a revenit belgia
nului Pol Versehuere tn 158.M, 
tricoul galben tund preluat de 
canadianul Alex Stieda 2.03 3> 
(este primul canadian lider ba 
Turul Franței I). In aceeași zi, 
după-amlază, s-a desfășurat e- 
tapa a n-a. un contratimp pe e- 
chlpe (Meudon — Saint Quentta 
an Yvellnes, 56 km), In care vic
toria a revenit formației „Sytrte- 
me U", In componența căreia se 
afla și Marie, care a redevenit, 
astfel, lider: 3.14:32.

gălX- 
’86 (<»- 
drum, 
ce va 
de fcl- 
plscuzi 

• arșiță

CAPII DE SERIE ÎN COMPETIȚIILE 
EUROPENE DE FOTBAL INTER-CLUBURI

U.E-F-A. a făcut cunoscută lista 
participantelor la viitoarea edi
ție a cupelor europene. Este 
vorba de 127 de formații înscrise 
In cele trei competiții continen
tale („C.C.E.", „Cupa Cupelor" și 
„Cupa UJE.F.A.*), tragerea Ia sorit 
a meciurilor din primul tur ur- 
mlnd a se tace în ziua de 10 
iulie, la ora 13 (ora Buqureștlu- 
lui) în saloanele Hotelului Inter
continental din Geneva, In pre
zența membrilor forului fotbalis
tic european șl a unora dintre 
delegații echipelor participante.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Flala cu 17U1U4, urmat la la.» 
de compatriotul său Vladimir 
Kozarek.

HOCHEI PE IARBA • Turneul 
masculin de la Leningrad: India 
— Franța 4—2 (3—1), Pakistan — 
Franța 3—1 (2—1), U.R.S.S. — 
Pakistan 2—1 (0—0). '

RUGBY • La Brisbane a avut 
loc primul meci test Intre for
mațiile Australiei șl Argentinei. 
La capătul unui joo de bun ni
vel tehnic, pe cane l-au dominat 
autoritar, gazdele au obținut o 
victorie netă cu 39—19, după ce 
la pauză conduceau cu 30—3 1 
Uvertura Michael Lynagh, a fost 
cel mal bun lucător de pe teren. 
El r înscris 23 puncte (4 trans
formări șl 5 lovituri de pe
deapsă) .

TIR • Campionatele europene 
de talere șl skeet, desfășurata la 
Montecatinl, In Italia, au prile
juit gazdelor cîteva victorii. Ia
tă cîștigătoril. Talere — echipe: 
Itali- 434 t la seniori. Italia 394 1 
la senioare, Italia 418 t la ju
niori individual — Daniele Cionl 
— Italia 218 t din 225; skeet — 
echipe: Italia 433 t La seniori, 
U.R.S.S. 417 t la senioare și R.D. 
Germană 426 t la juniori, Indi
vidual — Celso Glardlni — Ita
lia 220 t.

VOLEI • Turneul masculin de 
ia Kyoto. în Japonia s-a înche
iat cr succesul formației Coreei 
de Sud. urmată de Japonia, 
Franța și Cuba. în ultima zl : 
Coreea de Sud — Franța 3—1, 
Japonia — Cuba 3—0.

In .Cupa Campionilor Europeni", 
deținută de Steaua București, vor 
lua parte 31 de echipe, dintr» 
care UJS.F.A. a desemnat capii 
de serie. Iată-l (ta ordinea țări
lor, după alfabetul francez): A- 
ustria Vlena (Austria), Bayern 
Mttachen (R.F.G.), R.S.C. Ander- 
lecht (Belgia), Panathlnaikos A- 
tena (Grecia), Juventus Torino 
(Italia), F.c. Porto (Portugalia), 
Steaua București (România) *i 
Dinamo Kiev (UJl.S.S.).

In „Cupa Cupelor", deținută da 
Dinamo Kiev (care evoluează In
să tn „CX!JE.“), au fost stabiliți 
capi de serie : Rapid Vlena 
(Austria), Aberdeen (Scoția), GL 
rondins Bordeaux (Franța). A. S. 
Roma (Italia), Benfica Lisabona 
(Portugalia) șl Dinamo Bucu
rești (România). Vor participa M 
de ciștigătoare sau finaliste de 
cupe naționale.

In sfirșit în „Cupa U-EJ'.A.", 
ciștigată anul acesta de Real Ma
drid (va participa In „C.C.E.") 
sint capi de serie : Bayer Uen- 
dlngen (R.F.G.), Standard Liege 
(Belgia), Snedeț Sofia (Bulgaria), 
Dundee United (Scoția), F.C. 
Barcelona (Spania), Atletico Ma
drid (Spania), Inter Milano (T- 
talla), WIdzew Lodz (Polonia), 
Universitatea Craiova (România), 
I.F.K. Gbteborg (Suedia), Dukla 
Braga (Cehoslovacia), Haj duk 
Split (Iugoslavia). Au fost în
scrise 64 de echipe.
• în finala „Cupei Suediei", 

s-au tntrnlt Malmoe FF și I.F.K. 
G&teborg, deținătoarea trofeului. 
Prima echipă a ciștlgat cu 2-4 
(0-0).

*1 administrația : cod 79773 București, str V Conta 18. ot P T.TR i tei centrală 11 79 70 și 
nparui. i.p. .informațta". Pentru străinătate abonamente prlo Rompresfliateila — sectorul export-


