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și maraton, la Sibiu

SUCCES SPORTIV

La Jocurile Sportive Internaționale de la Moscova

TRICOLORII" CONTINUĂ SERIA REZULTATELOR Of PRESTIGIU
• încă două medalii pentru atleții români : „argint" - 
Cristieana Matei (400 mg) și „bronz"* — Mihaela Loghin 
(greutate) £ In competiția de notație, Noemi Lung - 
din nou pe podium — la 400 m liber (nou i------- ’

național)
record

MOSCOVA, 7 (prin telefon). 
Jocurile Sportive Internațio
nale constituie, în mod indis
cutabil, cea mai mare compe
tiție polisportivă a acestui 
an. aflat la jumătatea a două 
ediții ale Jocurilor Olimpice. 
Avem în vedere nu doar faptul 
că la întreceri participă peste 
3 000 sportivi din 79 de țări, 
ceea ce nu va mai reuși nici 
una dintre celelalte mari com
petiții polisportive din ’86 
(Jocurile Commonwealth-ului 
sau Jocurile Asiatice ș.a.), 
ci. cel puțin in egală măsură, 
valoarea rezultatelor înregis
trate în întreceri, în primul 
rînd cele de la înot și atle
tism. acestea fiind două spor
turi cu pondere în programul 
olimpic. în. care cifrele rezulta
telor sînt cele mai edificatoare.

Ei bine, după trei zile de în
treceri. un prim bilanț ne ara
tă că a fost îmbunătățit un re- 
.cord mondial la înot (Vladi-

mir Salnikov la 800 
european la atletism 
Emmian la săritura în lun
gime) și nenumărate recor
duri naționale, asta ca să nu 
mai vorbim de așa-zisele re
corduri personale. de cele 
mai bune performanțe mondia
le ale anului etc.

Ne face realmente multă plă
cere să 
prestație 
zhntanți 
liste în 
anvergură. Apreciem că 
este de loc întîmplător faptul 
că unii dintre ei au urcat aici, 
în capitala Uniunii Sovietice, 
pe cea mai 
podiumului

Fără a neglija în vreun fel și 
eforturile 
buie

subliniem 
tinerilor 

României

mai 
a 

ai 
această competiție de 

Apreciem că nu

înalta treaptă a 
de premiere.

altor sportivi, tre- 
însă să ne arătăm

Cornel POPESCU

(Continuare in pat) a 4-a)

LA SOVATA EXERCIȚIILE FIZICE
Șl AGREMENTUl AU MULfl PRIETENI

Dacă pînă nu demult Șpvata 
era cunoscută și apreciată îji 
tară și peste hotare doar ca O 
pitorească stațiune de odihnă și 
tratament — condițiile natura
le cu celebrul Lac Ursu, unic 
în Europa, și imensele păduri 

foioase, oferind extraordina- 
posibilități pentru tratarea 

ultimii 
deve
ni uite

de 
re 
multor afecțiuni — în 
ani amprenta noului a 
nit pregnantă pe 
planuri : construc
ții 
mice 
secție 
tru 
lectronice. 
dustrie 
gărească 
zentativă. 
țiune balneoclimaterică do-* 
tată cu amenajări ultramo
derne... Cu o justificată sa
tisfacție, tovarășul Traian Șu- 
tcu, 
unul 
tul ui 
pre 
de dezvoltare social-economică 
a acestei urbe care numără as
tăzi peste 10 000 de locuitori.

Dar, aici, ne-a surprins, tot
odată, plăcut pe de o parte dra
gostea pentru sport manifesta
tă de localnici și de factorii de 
răspundere, iar pe de altă par
te numeroasele hmenajări crea
te pentru practicarea sportului 
și agrementului. Și nu întîm- 
plător un fost sportiv, compo
nent al echipei naționale de 
polo și hochei, Petre Nașca — 
în prezent directorul întreprin
derii balneo-climaterice

mai

social-econo- 
modejjne, o 
satelit pen- 

produse e- 
o in- 

meșteșu- 
repre- 

o sta- 
balneoclimaterică 

cu amena j ări 
Cu o

oferă alte detalii despre via
ta sportivă a Sovatei. „Nu ca 
director, ci ca fost sportiv de 
performanță vă pot spune că 
stațiunea noastră de la poalele 
munților Gurghiului oferă cele 
mai eficiente și moderne mij
loace de recuperare, tratament 
si odihnă, ații pentru sportivi, 
cit și pentru oamenii muncii și 
turiștii străini care ne vizitea
ză. Salbei

SANATATE

de hoteluri și vile, 
amenajărilor pen
tru tratament, a- 
grement și miș
care li se vor a- 

curînd o 
sport 

o 
schi

buna 
repre- 
socia-

m), unul 
(Robert

Mariana Stanescu

dăuga
sală de 
polivalentă și 
pîrtie de 
de 900 metri. De 

acestea sînt motivele 
care, in sezonul de

primarul orașului (și 
dintre animatorii spor- 

local), ne-a vorbit des- 
frumoascle perspective

altfel, 
pentru 
iarnă, numeroase echipe divi
zionare vin aici să-și... încarce 
bateriile".

Cu multă forță de convinge
re ne-a vorbit și constănțea- 
nul Eugen Rădulescu, venit de 
cițiva ani pe aceste meleaguri, 
despre posibilitățile de agre
ment și de practicarea sportului 
în această splendidă stațiune, 
aflată la 530 metri altitudine și 
avînd o vechime de peste 300 
de ani : „Bazele de agrement 
amplasate pe lacurile Ursu, 
Aluniș și Tineretului, terenu
rile de sport, pirtia de baby- 
schi, drumețiile organizate in 
împrejurimi oferă condiții ex-

Telemac SIRIOPOL

ȘI DE ORGANIZARE
SIBIU, 7 (prin telefon). Me

reu în ultimii ani, Sibiul a fost 
gazdă a întrecerilor pentru cam
pionatele naționale de maraton 
și marș. Și ca de flecare dată, 
și acum, s-a achitat onorabil de 
această sarcină, competiția 
bucurîndu-se de o organizare 
pe măsura evenimentului. între
cerile s-au desfășurat pe un 
traseu nou, din centrul Cisnă- 
diei pină la bifurcația cu Dru
mul Național nr. 1 Sibiu — 
Brașov. Din păcate temperatu
ra a fost destul de ridicată, 
deși ora de începere a 
curselor a fost stabilită pentru 
după amiază.

Iată rezultatele înregistrate : 
MARȘ 20 km : 1. Teodor Gri- 
gore 1.37:43, 2. Gheorghe Radu 
1.38:51, 3. Constantin Ispas
1.39:28 (toți sînt componenți ai 
Asociației Sportive Metalul Plo- 
peni, antrenor Vasile Farcaiș) ; 
pe echipe : 1. Metalul Plopeni 
4.56:02, 2. P.T.T. București 
5.11:30, 3. Politehnica Iași 
5.30:09 ; tineret : 1. Marius Mi- 
halescu (CSM Suceava) 1.43:49,

2. C-tin Mihai (PTT) 1.44:53, 3. 
C-tin Mircioiu (IMG București) 
1.47:40, pe echipe : 1. CSS Delta 
Tulcea 5.39:43. 2. CSM Univ.
Craiova 5.41:22, 3. SC Muscelul 
C-lung 5.56:20.

MARATON : seniori : 1. Gh.
Sandu (Rapid Buc.) 2.30:41, 2. 
Aurel Toader 2.33:31, 3. Nelu 
Coroianu (ambii de la AS Cen
trala Buc.) 2.36:14, 4. Nicolae
Știr (CSM Suceava) 2.40:54, 5. 
C-tin Câlinescu (Metalul T-viș- 
te) 2.42:44 ; pe echipe : 1. AS 
Centrala Buc. 7.53:17, 2. CSM
Suceava 8.33:51, 3. ASA Sibiu
8.47:54, 4. CSM Sibiu 9.11:27; 
senioare : 1. Elena Murgoci
(Metalul Tg-viște) 2.40:05, 2. A- 
driana Andreescu (Rapid Buc.) 
2.48:47, 3. Elena Radu (Metalul 
Buc.), 2.53:27 — record național 
tineret, 4. Florica Cărbunarii 
(CSM Drobeta Tr. Severin) 
3.15:26, 5. Lenuța Hobulele (CS 
Arad) 3.26:45, 6. Virginica Pur
cea (CSM Drobeta) 3.31:39 ; ti-

(Continuare in pag 2—3)

BALCANIADA DL BASCHfl JIINIIMLîl
Echipa Iugoslaviei, virtuala campioana, dupâ cc 

(61-60)a întrecut formația
FOCȘANI, 7 (prin telefon). 

Sala sporturilor „Vrancea" din 
localitate a găzduit luni întîl- 
nirile zilei a patra a actualei 
ediții a Balcaniadei baschetba
listelor junioare. A fost o 
reuniune cu partide decisive, 
hotărîtoare în stabilirea ierar
hiei acestei a 21-a ediții a com
petiției. Meciul Albania — 
Grecia urma să desemneze pe 
ocupanta poziției a treia a 
podiumului, în timp ce întîl- 
nirea România — Iugoslavia 
stabilea, cu o zi mai devreme, 
pe cîștigătoarea actualei ediții. 
Și trebuie spus că ambele 
jocuri au avut o desfășurare 
interesantă, atractivă. în spe
cial datorită evoluției scorului.

IUGOSLAVIA — ROMÂNIA 
67—60 (45—281. în joc era me
dalia de aur a actualei ediții, 
deci o miză deosebită. Totuși, 
jucătoarele noastre au abordat 
partida ‘destul de bine și după

Romanici
cinci minute 
avantaj de 
ce ne dădea 
min. 9, Roxana Ștefan — cea 
mai bună jucătoare a echipei 
— s-a accidentat, a 
cat cîteva minute, după 
a părăsit terenul. _ ‘ 
moment, colegele ei și-au pier
dut busola, au evoluat crispat, 
fără eficientă. In atari condiții 
baschetbalistele iugoslave au 
recuperat punct după punct, au 
egalat în min. 14. apoi au pre
luat conducerea și, 
pauză, s-au distanțat la 
te. Un handicap greu 
tabil pentru echipa 
care în partea a doua 
cerii a încercat redresarea si
tuației. însă conducătoarele de 
joc au fost lipsite de inspirație.

au acumulat un 
opt puncte, ceea 
speranțe. Dar, în

mai ju- 
care 

Din acest

pînă la
17 punc- 
surmon- 
noastră, 

a între-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)

EXAMENUL11 EUROPENELOR TREBUIE SĂ CONFIRME
_  _ _ _ _ _ _ — M     _    . __ _ __ _ —

PROGRESUL JUCĂTORILOR NOȘTRI LA TENIS DE MASĂ•»

Interlocutoare ELLA
Activitatea competițională in

ternațională a tenisului nostru 
de masă cuprinde, anual, ca 
momente de virf, Campionatele 
Europene (sau Mondiale) pen
tru seniori și „europenele" de 
cădeți și juniori. în aprilie, la 
Praga, fetele au cucerit două 
medalii de bronz la probele in
dividuale într-o companie foarte 
puternică, examenul următor a- 
vînd loc peste două săptămîni, 
în Belgia, cu prilejul noii ediții 
a „europenelor" celor mai ti
neri jucători și jucătoare.

Despre preocupările vizind 
pregătirea acestor întreceri,' pre
cum și despre alte probleme ale 
tenisului de masă, am solicitat 
amănunte antrenoarei federale 
Ella Constantincscu.

în calendarul nostru in- 
figurcază, alături de dispu- 
din campionate, patru „to-

tern 
tele 
puri“. Ce reprezintă ele în con
textul general ?

sec-

clubului 
din

(Continuare in pag

■ Cu o remarcabi-
• lă constanță,
> ția de gimnastică 
“ a
J trolul
; iești oferă
■ an loturilor 
Z prezentative 
S țării gimnaste 
S real talent și

mare perspectivă 
" în arena competi-
■ țională. în imagine. 
- aspect surprins de
• fotoreporterul nos-
■ tru Aurel D. Neagu 
« la unul din antre- 
j namentele gim- 
g nastelor ploieștene.

CONSTANTINESCU, antrenoare federala
— Plasate în preajma marilor 

obiective ale grupelor de vîrstă 
respective, ele constituie cele 
mai importante concursuri de 
verificare. Desfășurindu-se după 
modelul european, debutul a

— De regulă, fetele sini cu 
un pas sau chiar cu mai mulți 
inaintea băieților...

Hiiacția, tntreabd si 
federațiile răspund

fost făcut cu cel de seniori, 
continuînd cu cel de juniori I, 
cădeți și copii — comisiile ju
dețene din Tg. Mureș, Cluj-Na- 
poca, Buzău și Arad s-au do
vedit a fi, de fiecare dată, gazde 
ospitaliere — aceste întreceri 
și-au demonstrat utilitatea. Cu 
recentul „top" de la Arad — 
prima ediție a celui de copii — 
am încheiat seria pentru acest 
sezon, fiecare oferindu-ne, ca 
întotdeauna, suficiente puncte 
de reper pentru a aprecia va
loarea de moment a tinerei ge
nerații.

— Intr-ade'văr, faptul a fost 
evidențiat șl de aceste compe
tiții. Aș spune că avem un bun 
nivel la senioare și junioare I, 
Maria Alboiu, Otilia Bădescu, 
Emilia Ciosu, Kinga Lohr, Anca 
Cheler, Marta Bogoslov, Cristi
na Enulescu, Gabriela Gherman 
alcătuind un pluton omogen va
loric, fiecare sportivă avînd rea
le posibilități de creștere, de a 
obține rezultate tot mai bune. 
Unele dintre ele sînt, de altfel, 
bine ancorate în marea perfor
manță, fiind medaliate la com
petițiile de anvergură. La cei 
mici este devreme să ne pro
nunțăm, ei fiind abia în curs 
de formare. Și la aceste cate-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2—3)

CURSE SPECTACULOASE IN CAMPIONATUL
DE VITEZA LA MOTOCICLISM

au
2-a

Peste 20.000 de spectatori 
asistat duminică la cea de a 
etapă a Campionatului Republi
can de viteză la motociclism, 
desfășurată pe un traseu ales In 
centrul municipiului Tîrgu Mu
reș. In program au figurat 6 
clase. majoritatea alergătorilor 
furaizind curse apreciate de nu
merosul public. Iată clasamen
tele : 50 cmc începători — 1. 
Cucu (Energia Cîmpina), 2. 
Dăogaru (IT București), 3. 
Matei (Progresul Timișoara) : 
cmc sport, (f) “ ■ - - -
(IMASA Sf. Gheorghe), 2. Car
men Dumitrescu (Calculatorul 
București), 3. Emilia Dinu (IMG 
București) : (m) — 1. V. Stanca 
(Voințn Oradea), 2. M. Negoiță

V.
F.
N.
50

1. Elena Rauca

(IT București), 3. M. Mezimcescu 
(IMG Buc.) 125 cmc — 1. I. Vik
tor (Voința Oradea), 2. A. Viktor 
(Voința Oradea) 3. H. Vlad (Uni
rea Drobeta Tr. Severin) ; 25#
cmc — 1. A. Viktor, 2. S. Sandu 
(IMG București). 3,. I. Viktor ; 
ataș pînă la 500 cmc — 1. frații
1. și A. Toth (IRA Tg. Mureș),
2, P. Popescu — A. Popa (Tor
pedo Zărnești), 3. P. Lucacl — 
Gh. Șerban (St. Roșu Brașov).

„Cupa Consiliului județean al 
sindicatelor", decernată pe echi
pe, a revenit motocicliștllor de 
la IMG București, cu 166 p. ur
mați, în ordine,, de alergătorii 
de la Voința Oradea cu 135 p și 
IRA Tg. Mureș 132 p. (C. ALBU 
— coresp,).
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MAREA PERFORMANTA NU SE POATE ATINGE
„CUPA STIROM“ LA CICLISM

Următoarea intilnire cu „ovalul de beton" : joi, în cadrul 
OLIMPIA"„CUPEI

CU RIDICĂTORI FĂRĂ VALOARE DEOSEBITA
Alunecarea voleiului româ- 

nesc, spre pozițiile anonime 
ale ierarhiei mondiale, tot mai 
vizibilă în ultimii ani. are 
cauze multiple, generate de 
factori subiectivi și obiec
tivi. Unul din elementele aces
tui nedorit recul este, fără în
doială, lipsa unor coordonatori 
capabili să 
și valoare 
iailv.

Aproape 
jumătate, 
românesc

dea jocului culoare 
sextetului reprezen-

două decenii și 
cit timp voleiul 
a fost în frunte, 

coordonatorii care s-au suc
cedat La pupitrul naționalelor 
(masculine și feminine) s-au 
numărat printre cei mai bine 
cotați în lume. Ponova, Dră- 
gan, Ferariu, Stamate, Oros, 
Tinela Pleșoianu, Alexandrina 
Constantinescu, Eugenia Re- 
bac, enumerînd numai cîte
va nume ale celor mai repre
zentativi coordonatori dați de 
voleiul românesc. Ei au reușit, 
prin valoare și personalita
te, să impună echipele Româ
niei în marile confruntări in
ternaționale, chiar dacă a- 
tacanții perindați la loturile 
naționale n-au fost pe măsura 
adversarilor. Totalul calită
ților cerute de acest post de 
maximă importanță — viteză, 
elasticitate, detentă, forță, 
tușeu, orientare, moral — a 
reușit să fie atins printr-o se
lecție judicioasă îndreptată 
anume spre depistarea 
mentelor dotate nativ 
tru acest rol.

Aruncînd o privire 
campionatul divizionar, 
prinde neplăcut numărul
de coordonatori și, implicit, 
probabilitatea redusă ca din 
acești puțini jucători să răsară 
cele două-trei valori supe
rioare care să poată impune 
echipele noastre naționale în 
arena internațională. Micuțul 
Ștreang și veteranul Sterea (35 
de ani) par a fi singurii croiți 
și modelați pentru 
foarte pretențioasă
Pentru ei. faza de construcție 
a atacului nu începe cu condi
ția „preluare perfectă".' ci 
prin mobilitate și simț de

ele- 
pen-

spre 
sur- 

redus

această 
sarcină.

anticipație. ei puțind rea
liza combinații și în cazurile 
(nu puține, mai ales în finalu- 
riîe tensionate ale seturilor) 
în care exactitatea preluării 
lasă de dorit. La multe echipe 
de valoare, ridicătorul nu este 
numai un simplu selector de 
variante în condițiile ideale 
create de preluări exacte. El 
este elementul de excepție 
(vezi exemplele unor mari 
jucători din lume, la noi Sta- 
mate, Ferariu, Gh. Stoian 
etc.), care reușește prin execu
ții unice, de mare finețe, să-și 
pună atacanții in poziții fa
vorabile și în cazul unor re
cepții aproximative a servicii
lor sau mai ales a atacurilor 
adverse.

Probabil Pădurețu, tînărul 
coechipier al militarilor, va 
reuși mai mult în acest dome
niu. cu condiția ca. îmbunătă- 
țindu-și mobilitatea și tu- 
șeul, să facă bună de joc orice 
fază. Absența. forțată de o 
maladie, a lui Căta-Chițiga, l-a 
adus în sextetul dinamovist pe 
A. Ion care (ca și băimărea- 
nul Manole) este și el condi
ționat de calitatea primei lo
viri a balonului (preluare).

La fete, doar Crina Răuță, 
Corina Olteanu, Violeta Dinu 
și Georgeta Popescu pot fi 
considerate exponentele unui 
joc mai complex. în rest, ju
cătoare oneste, cu pase pre
cise, doar din poziții favora
bile (unele), cu blocaje bune 
(altele). Dar toate cele amin
tite nu pot constitui un real 
rezervor de talente cerut 
de prima echipă a țării. Pot 
fi doar rezerve a 1-2 adevă
rate coordonatoare, de care 
„naționala" duce mare lipsă !

Puținătatea numelor (de 
nivel divizionar !) trecute în - 
revistă ar putea da de gindit 
profesorilor și antrenorilor, 
care, dominați de preocuparea 
pentru un blocaj inalt, trec pe 
postul de ridicător-coordo- 
nator jucători din categoria 
trăgătorilor cu un tușeu mai 
bun. în speranța realizării u- 
nei preluări perfecte (Ia care 
nu se ajunge practic !) și a u-

..mecanizări" ă jocului, 
trebuie uitat că sarcina 

a coordonatorului 
este de a da pase, de a realiza 
combinații- și faze-surpriză și 
mai puțin aceea de a face blo
caj. Lipsurile Iul în acest 
domeniu pot fi 
printr-un joc 
gent — de ceilalți 
chipieri.

Să selecționăm, 
acest post pe cei 
într-o bună zi. vor 
dicători adevărați. 
talie și celelalte atribute cerute 
de voleiul actual. Așa au apă
rut cîțiva într-o vreme cind 
obsesia ridicătorului „zgîric- 
nori“ nu era nici o modă, nici 
o necesitate...

Ghcorghc LAZĂIt

nei 
Nu 
principală

lui
suplinite — 

tactic inteli- 
cinci coe-

deci, 
dotați ! 
veni și 
dotați

pe 
Și. 
ri- 
cu

Pe velodromul Dinamo dm 
Capitală s-a desfășurat la sfîr- 
șitu-l săptămînii trecute etapa I 
a concursului de ciclism dotat 
cu „Cupa STlROiM*. Organizarea 
a fost foarte bună, iar concu- 
renții numeroși.

în proba de urmărire pe echi
pe a juniorilor mici, echipa clu
bului Voința mai omogenă va
loric, a eîștigat elar ; la juniori 
mari, formația STIROM, pregă
tită de Radu Vasile, a realizat 
un timp bun 4.56 >8, pe care il 
așteptăm îmbunătățit cît mai cu- 
rînd. La 200 n* lansat juniori, S. 
Dine (Dinamo) a realizat, într-o 
tentativă de record, 11,f, timp 
eu care a îndeplinit norma pen” 
tru categoria I. Probele cu adi- 
țiune de puncte, care au înche
iat programul, au fost foarte fru
moase, spre satisfacția spectato
rilor prezenți în tribune.

CLASAMENTE : urmărire echi
pe, juniori mici : 1. Voința (D. 
Vasile, Adr. Radu, C. BuzbaJa, 
B. Constantin) 2:31,7, 2. STf-ROM 
(Fl, Simion, M. Simion, N. Sîrbu, 
G. Prună) 2:34,8, 3.) CSS 1 (Adr.

Ivan, C. Toma, FI. Toane, G. 
Cristea) 2*36.0 ; juniori mari : 1. 
STTROM (St Anton, S. Stoica, 
S. Moldoveanu, FI. Toma) 4:56,3, 
2. Voința (L. Apostol, FI. Oche- 
tan, I. Balea, Bm. Panache) 
5:02,6. 3. CSS 1 (N. Patrașcv, M. 
Voinoiu. S. Chiosolu, I. Mihai) 
5^13,5 ; 200 m lansat, juniori mari:
1. Al. Ivan (CSS 1) 12,4, 2. Adr. 
Radu. 12,3, 3—4. P. Radu (Dinamo) 
Si C. Buzbula, ambii 12,9 ; adi- 
(iune de puncte, juniori mici, 30 
de ture cu sprint la fiecare două 
ture : 1. Al. Ivan a> p — 17:14,
2. P. Radu 15 p, 3. V. Butoi (Di
namo) 14 p : juniori mari, 51 
ture, cu sprint la fiecare 3 și tur 
neutru : 1. N. Pătrațcu, 35 p,
27:00, 2. c. Lazăr (Dinamo) 29 
p, 3. FI. Ochetan 20 p ; seniori, 
51 de tune, cu sprint la fiecare 3: 
1. V. Pavel (Steaua) 51 p, 27:00,2. 
Oct. Tudorache (Steaua) 37 p, 3. 
C. Ivazicea (Steaua) 29 p.

Următoarea întrecere pe velo
dromul Dinamo „Cupa Olimpia", 
este programată joi cu începere 
de la ora 16.

Horațîu SIMA

handbal PROGRAMS PRINCIPALELOR COMPETIflI INTERNE IN SEZONUL 1986/87

CAMPIONATELE DE MARȘ Șl MARATON
(Urmare din pag. 1) în

neret : 1. Ovidiu Palaghia (ASA 
Sibiu) 2.49:07, 2. Sorin Bratu
(Muscelul) 3.00:28, 3. Dorel Băi- 
ceanu (Laminorul Roman) 
3.05:27 ; tineret fete : 1. Elena
Radu, 2. FI. Cărbunaru, 3. V. 
Purcea.

Ilie IONESCU — coresp.

POIANA BRAȘOV. Cu Dri- 
lejul unui concurs de verifica
re desfășurat dumirtică, în sta
țiune, au fost înregistrate cîteva

rezultate de bună valoare 
proba de aruncare a ciocanului. 
Astfel, cîștigătorul. Albert Me- 
heș. a obținut 75,38 m. El l-a 
întrecut pe campionul și re
cordmanul țării, Nicolae Bîndar 
72,80 m. Cele mai bune perfor
manțe personale le-au realizat 
Marcel Mangra 69,32 și Ion Li- 
viu Gabriel 67,30 m. Rezultatul 
acestuia din urmă constituie un 
nou record național de juniori, 
care îl întrece pe cel de 66,76 m 
al lui Eleodor Roșea, stabilit doar 
cu o zi mai înainte, la Pitești,

Față de edițiile anterioare, ac
tivitatea handbalistică internă în 
sezonul 1983/87 a suferit unele 
modificări, avîndu-se în vedere 
competițiile majore ce vor avea 
loc în acest interval : 
natele Mondiale de 
grupa A, (Olanda, 
1966), Campion a'ele Mondiale de 
senior’, grupa B ('Italia, februa
rie 1987), Campionatele Mondiale 
Universitare (masculin) — Ro
mânia, mai-iun'.e 1937. tn acest 
context, principalele competiții 
interne se vor desfășura astfel :
• Campionatul Republican Di

vizia A, masculin, ediția a 29-a, 
se va organiza cu participarea a 
12 echipe, repartizate în două se
rii a cite 6, alcătuite pe baza 
clasării în campionatul 1935/88. 
Tragerea la sorți, efectuată în 
prezența delegaților echipelor, a 
stabilit următoarele’ serii : A — 
Steaua, Politehnica Timișoara, 
Știința Bacău, Carpați Mirșa, U- 
niversitatea Craiova și Electro- 
mureș Tg. Mureș ; B — Dinamo 
București, H. C. Minaur Baia 
Mare, Constructorul Oradea, Di
namo Brașov, Metalul Bistrița și 
Dacia Pitești. In cadrul fiecărei 
serii se va juca sisțem turneu, 
tur-retur, în sală, în localitățile 
de reședință ale echipelor, înce- 
pînd din 4 septembrie 1936. Pri
mele trei echipe din fiecare se
rie vor forma o serie finaJă do 
șase echipe, care vor juca între 
ele sistem turneu, tur-retur, pen
tru definitivarea clasamentului 
locurilor 1—6. Rezultatele dintre

- echipele care provin din aceeași 
serie vo-r conta și în seria finală 
pentru locurile 1.—6. In același 
mod se va întocmi și clasamen
tul final pentru locurile 7—12, ia 
care, în seria finală, vor parti
cipa echipele clasate pe locurile 
4—6 în cele două serii.
• Campionatul Republican Di

vizia A, feminin, ediția a 29-a, 
se va orgăniza într-o singură se
rie de 12 echipe, în sală, sistem 
tur-retur, înceoînd din 28 august 
1986, în localitățile do reședință 
ale următoarelor echipe : Știința

a suferit
in 
vor 
Canrpio- 

senioare,. 
decembrie

FI. ȘIErĂNESCU, €« CORAN, 

A CÎȘTIOAT DERBYUL
Desfășurat în fața unei nume

roase asistențe, Derbyul anului 
1906 a fos, eîștigat de Coran, 
care, lansat dta start, a luat con
ducerea, imprimtnd alergării un 
tempo infernal și resipinglnd pu
ternicul atac lansat la sosire de 
S-uris. Cu această performantă 
de excepție (1:25,3/km), Coran 
devine component al lotului na
țional. M. Ștefănescu are mari 
merite în refacerea acestui va
loros trăpaș al crescătoriei Dor 
Mărunt. Reuniunea de duminică 
a fost dominată, de altfel, de an
trenorul M. Ștefănencu, care a 
reușit alte două victorii : cu 
Sardonic, în alergarea de viteză, 
Intr-un nou record al carierei 
(122,4/km), și cu Sonetist, aflat 
tn mare progres. De asemenea, 
trebuie să consemnăm ^perfor
manța realizată de Soneta (1:23,3/ 
km), care, condusă tn cursă de 
așteptare și-a învins în final ad
versarii. printre care se afla și 
Rarău, campionul cailor de trei 
ani, și el intr-un excepțional 
reoord (1:24.2/km).

Cursa de semifond, rezervată 
Vedetelor, a Revenit lui Melinte, 
care a fost pșor avantajat de 
handicaps uri, dar trebuie să re
marcăm modul inteligent cum 
l-a condus I. T. Nicolae. Forma
ția lui R. I. Nicolae, care, ca 
Întotdeauna în ziua Derbyului, 
ișl rezervă caii, a eîștigat două 
alergări, cu Tudorita, în mare 
progres, d cu Anaria, adusă cu 
precizie de N. Simion la victo
rie Tinărul M. Dumitru a tre
buit să recurgă Ja ultimele re-

• HI PIS M
surse ale lui Craidon spre a 
reuși victoria în fața Tunicâi, 
ambii sosind în același timp 
(1:29,4’km). Craidon a produs, 
astfeil, surpriza zilei, dar publi
cul spectator și-a manifestat ne
mulțumirea, întrucît sosirea ne
cesita fotografierea ei, arbitrii 
fiind în „ofsaid". Ultimul cîștigă- 
tor al zilei aparține formației 
campioane pe 1985, G. Tănase, 
Formidabil realizind și el un 
nou record și arătînd că mai are 
rezerve.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Tudorița (R. I. Nicolae) 
1:39,2 ; 2. Odaia. Cota : eîșt. 6.
Cursa a Iî-a : 1. Formidabil
(Grigore) 1:26,9 ; 2. Reușit. Cota: 
cîșt. 2,40, ev. 25. Cursa a m-a : 
1. Sorneta (Sandu) 1:23,8 ; 2. Va
lea ; 3. Rarău. Cota : cîșt. 7, ev. 
22, ord. triplă 466. Cursa a IV-a :
1. Melinte < I. T. Nicolae) 1:28,7 ;
2. Satlm ; 3. H&rman. Cota : cîșt.
3. ev 26 ord. triplă 425. Cursa a 
V-a : 1. Sardonic (M. Ștefănes- 
cu) 1:22,4 ; 2. Excelent. Cota : 
cîșt 2,40. ev. '5. Cursa a Vf-a :
1. Coran (M. Ștefănescu) 1:25,3 ;
2. Surîs : 3. Hendort. Cota : cîșt.
2,40, ev. 16, o.rd. triplă 43. tri
plu If—IV—VI 193. Cursa a VII-a: 
1. Craidon (M. Dumitrescu) 
1 :SS,4 ; 2. Tunica ; 3. Onuca.
Cota : cîșt. 7, ev. 44, ord. triplă 
706, triplu V—VI—VII S10. Cursa 
a VIII-a ; 1. sonetist (M. Ștefă
nescu) 1:28,2 ; 2. Hălmaș ; 3.
Drobeta. Cota : eîșt. 2,83. ev. 21, 
ord. triplă 210. Cursa a IX-a : 1. 
Anaria (Simion) 1:27,12 ; 2. Sipi- 
că. Cota : cîșt. 55, ev. 21. erl. 45.

A. MOSCU

Bacău, Ru-lmentul Brașov, Chi
mistul Rm. Vîlcea, Rapid Bucu
rești, Hidrotehnica Constanța, 
TEROM Iași, Mureșul Tg. Mureș, 
Confecția București, C.S.M. Inde
pendența Sibiu, Dorobanțul Plo
iești, C.S.M. Sf. Gheorghe și 
Constructorul Baia Mare.
• Campionatul Republican de 

tineret, Divizia B, masculin și 
feminin, se va organiza în două 
serii de cite 12 echipe, în aer 
liber, sistem tur-retur, incepînd 
din 31 august 1986 — turul și 
5 aprilie 1937 — returul.
• „Cupa României**, feminin, 

ediția a X-a, se va desfășura 
după următorul program :

— etapa preliminară (18—21 de
cembrie 1986) : participă echipele 
divizionare B împărțite astfel : 
seria I — Progresul București, 
C.F.R. Craiova, I.T. București, 
Precizia Vaslui, Oțelul Galați, 
Sanatex Slobozia ; seria a ll-a 
— Raionul Să vin ești, Textila Bu- 
huși, Vulturul Ploiești, Mecanică 
Fină București, Filatura Fo-oșani, 
Argetex Pitești ; seria a III-a — 
Textila Zalău, Constructorul Ti
mișoara, Industria Ușoară Ora
dea, Texti-la Sebeș, Constructorul 
Hunedoara, Electromureș Tg. 
Mureș ; seria a IV-a — A.E.M. 
Timișoara, Gloria Bistrița, Ni- 
tramonia Făgăraș, Voința Sighi
șoara, Voința Rm. Vîlcea. Trage- 
rea la sorți a fost efectuată în 
prezența delegațiilor echipelor M 
participante ;

— etapa
nuarie : ~ 
echipe < 
toanele 
minare, 
stabilit 
seria A 
TEROM Iași, 
câștigătoarea seriei I ; scria B 
Chimistul 
București, ___
seria a Ii-a ; sei<a 
București, Mureșul 
C.S.M. Indepedența 
a IIT-a : seria D — 
cău, Hidrotehnica

Constructorul Baia Marc, seria a 
IV-a ;

— etapa semifinală, ia care vor 
lua parte primele două echipe 
din seriile A, B, C, D, împărțite 
in două serii semifinale — B, și 
D (seria I), A și C (seria a n-a), 
jocuri eliminatorii 
zilele de 15 si 22 
22 martie 1937 ;

—• etapa finală, 
într-o localitate 
F.R. Handbal.
• Perioada de ..___ _

handbal : 1—31 iulie 1986.

, tur-retur ; în 
februarie, 15 și
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UN TRANSFEREE VALOI
C.S.S. Bîrlad nu este, deo

camdată, o unitate de per
formanță cu renume. N-am 
pune aceasta numai pe sea
mă profesorilcr-antrenorl. Deși 
foarte ti fieri, cei mai mulți 
sînt oameni cu o bună pre
gătire și, unii, chiar cu re
zultate. Cazul gimnasticii.

Nu mai puțin dc 5 dintre spor
tivele profesorului Ioniță Chi
rilă au ajuns Ia C.S.M. Baia 
Mare : Alina Bujor, care a și 
confirmat cu o _.bîmă‘- de nota 
10. la categoria a IlI-a. apoi 
Aliua Codreanu, Luminița 
Oobre, Ana Hîncu și Came
lia Pană. Toate au fost pre
luate, prin transfer. Este un 
proces care s-a impus. Și cît 
va mai dura ? „Pînă cind noi 
înșine vom avea condiții a- 
decvate dc lucru**, ne dă răs
punsul prof. Ion Dimitriu, di
rectorul clubului.

Condiții adecvate pentru 
gimnastică înseamnă, fie , sală 
proprie, fie alta în care să 
ai prioritate la antrenamente. 
Sala din Bîrlad oferă, insă, 
condiții limitate de pregătire, 
pentru că acclo lucrează și 
.. atelierele“ de jocuri sportive. 
După fiecare lecție — am

văzut cu
Chirilă , 
naște (cc 
din prin 
luptă ci 
voarele, 
prafața
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LA SOVATA-EXERCIȚIILE FIZICE Șl AGREMENTUL AU MULȚI PRIETENI
(Urmare din pay. 1;

cclente pentru agrement, sport 
și odihnă activă".

Sportul de masă și dc per
formanță se bucură, de aseme
nea, de o largă audiență în rin-, 
dul localnicilor. Asociația spor
tivă „Lacu Ursu" — președinte 
P. Nașca — numără patru sec
ții de performanță : haltere, 
fotbal, popice și schi. Deși 
multă amărăciune a provocat 
retrogradarea echipei de fotbal 
din Divizia C (la Sovata fot
balul are o vechime de 64 de 
ani !), cei cu care am stat de 
vorbă la Somata au și destule 
motive de satisfacție, îndeosebi

cele oferite de secția de hal
tere unde, datorită muncii pa
sionate a profesorului Eugen 
Bokor și condițiilor create, s-au 
obținut rezultate remarcabile. 
Astfel, juniorul Bela Biro are 
in palmares trei titluri de cam
pion national, Z. Sombori, G. 
Galambialy, A. Nagy sînt ade
vărate speranțe pentru halte
rele de performanță, iar echi
pa Lacu Ursu are o compor
tare meritorie în cadrul Divi
ziei B.

Și în sportul de masă acti
vitatea este rodnică : în peri
metrul celor trei unități șco
lare din Sovata se organizează 
cu regularitate atractive între
ceri sportive, iar datorită stră

daniei inimosului Eugen Rădu- 
lescii se desfășoară — aflîn- 
du-se la a treia ediție — un 
campionat de mini-fotbal cu 12 
echipe. în ceea ce privește baza 
materială, orașul Sovata dis
pune de două terenuri de fot
bal (unul cu minitribună), o 
popicărie cu două piste, un te
ren pentru minifotbal cu in
stalație de nocturnă și nume
roase terenuri, d<j handbal, vo
lei. tenis de cîmp.

în concluzie, la Sovata se 
desfășoară o bogată activitate 
sportivă de masă și de perfor
manță, există aici mulți ani
matori ai sportului, iar pers
pectivele de afirmare se între
văd a fi tot mai aproapc„.

„EXAI

(Ur

BALCANIADA DE BASCHET JUNIOARE
(Urmare din pag. I)

dar mai ales de eficacitate, ele 
ratind exasperant de mult, 
chiar din poziții dintre cele 
măi favorabile. Astfel, partida 
se încheie cu victoria echioei 
Iugoslaviei, pe care o considerăm 
meritată și care îi asigură pri
mul loc în clasament, ea fiind 
virtual cîștigătoare a competi
ției. Au marcat : Rădici 7, Na- 
kiei, 25, Topalovici 15, Arbitina 
7, Iovanovici 13. respectiv Ște
fan 8. Petre 7, Manases 4. E- 
nyedi 7. Bernad 2. Dragos 21, 
Vasile 6, Laszlo 2, Barbu 3.

Au arbitrat bine A. Manos 
(Grecia) și S. Cazazi ^Albania).

GRECIA — ALBANIA 61—53 
(25—30). Eforturile din zilele 
anterioare și-au spus cu- 
vîntul, au lăsat urme. Sporti
vele albaneze au început mai 
decise jocul și, prin atacuri 
lungi, poziționale, au izbu
tit să conducă pe tabela de 
marcaj, avind la pauză un a- 
vantaj de cinci puncte. Cursa 
de refacere a handicapului, în 
care s-a lansat, în partea a 
doua a întâlnirii, echipa Gre
ciei, s-a dovedit eficientă. 
După ce au egalat, în min. 27 
(40—40), jucătoarele elene au

preluat inițiativa De care nu 
au mai cedat-o pînă în 
final. Cu această victorie, for
mația Greciei ocupă locul trei 
în clasament. Au marcat : 
Kourti 12, Kel'alidou 1, Volioti 
2, Chatzioridou 18. Konstanti- 
nidou 23, Kamkouti 4, VIou- 
chou 1. respectiv Avdulaj 11, 
Sameli 24, Gogi 2, Dibra 10, 
Mece 6. Bun arbitrajul cuplu
lui H. Djelilovici (Iugoslavia) 
— I. Antonescu (România).

în cel de al treilea meci al 
reuniunii : Bulgaria — Româ
nia II 75—56 (33—31).

Marți. în ultima zi a compe- 
ției, de la ora 9, au loc parti
dele : România II — Grecia, 
Bulgaria — Iugoslavia și 
România I — Albania.
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. BALTA ALBĂ Divizionarele A in ediția 1985/1986
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Imediat după pu- 
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tele respective au 
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vopsite multico
lor. acoperișul po
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gardenele tribunelor au 
fost reamenajate și vop
site, gardurile de ase
menea etc., etc. De necre
zut și totuși adevărat. Ex
celentă performantă a „zî- 
nei bune" în recuperarea 
„Voinicelului". acum ia
răși puternic și frumos.

Modesto FERRARINI

N. A. De fapt „zîna bună" 
pe care o lăudăm pentru o-. 
perativitatea cu care a 
răspuns, prin fapte. Ia 
o critică apărută în ziarul 
nostru luna trecută este 
Consiliul pentru educație 
fizică și sport, împreună cu 
organele cu atribuții din 
sectorul 3. Prin munca pa
triotică depusă de tinerii și 
adulții din sector 
verde", 
joacă și 
și tineri, 
splendid,

„cetatea 
minunat loc de 
sport pentru copii 
strălucește iarăși, 
în soare.

)OAR ÎN PARTE™ J

rectorul școlii, ceea ce deter- i
mină o amplificare a degra- 1
dării construcției. E trist să j
existe o sală doar cu numele, 1
intr-un oraș în care, doar la i
cîțiva kilometri distanță, se /
află unul dintre cele mai fru- l
moașe și mai bine întreți- /
nute stadioane din țară, cel Ț
al întreprinderii de rulmenți. 1

„Dacă ni s-ar da sala in j
custodie, am fi în măsură să i
o reamenajăm, să o valori
ficăm cum trebuie", se an
gajează prof. Dimitriu.

Este o propunere, ar putea 1 
fi și o rezolvare. S-ar reali
za lecții de educație fizică, la 
Școala nr. 9, la nivelul ce
rințelor, totodată s-ar asi
gura și pregătirea adecvată a i
gimnastelor de la CSS. Nota 
bene : gimnastele fiind în 
majoritatea lor eleve la 
Școala nr. 9 !

Inspectoratul școlar al ju
dețului Vaslui și Consiliul 
popular al municipiului Bir- , 
Iad au calitatea de a împlini 
acest deziderat, în beneficiul 
afirmării unui sport olimpic 
atît de îndrăgit. *

Tiberiu STAMA

« LA TENIS DE MASĂ
Toate acestea, coroborate, au 
dus și duc spre o mai slabă ex
primare În planul rezultatelor 
în ceea ce-i privește pe băieți, 
deși au existat și există sufi- 
cienți jucători talentațî dovadă 
că la anumite categorii avem 
medaliați Ia europene.

— Examenul „europenelor" de 
seniori a fost trecut cu bine, ur
mează acum cel al juniorilor...

— Actuala ediție reprezintă 
un test foarte dificil, avînd în 
vedere și comportarea la prece
dentele campionate, unde Româ
nia s-a. situat pe locul I în 
clasamentul națiunilor. In com
petiția junioarelor trebuie să 
ținem seama că evoluează mul
te jucătoare care fac parte, 
deja, din echipele de senioare. 
Cum e. de altfel, cazul și la noi. 
Este de așteptat o dispută pen
tru Jitlu între Otilia Bădescu — 
abia anul acesta intrată între 
junioare — și Csila Batorfi, 
campioana europeană de senioa
re 1986 I Pe lingă ele se află, 
însă, și alte jucătoare de mare 
valoare din Cehoslovacia, 
U.R.S.S. și Ungaria, cu un pal
mares bun și la senioare. La 
cădeți ne punem speranțe în 
Călin Creangă și Zoltan Zoltan, 
care se află printre favoriți. De
sigur, antrenamentele și con
cursurile de verificare din a- 
ceste zile vor fi determinante în 
stabilirea componenței loturilor. 
Oricum, va fi o competiție mult 
mar dificilă ca în anii trecuți, 
pe plan internațional înregis- 
trindu-se un evident salt valo
ric, precum și apariția unor ju
cători și jucătoare .de mare 
talent.

I
I „ALB-NEGRir, LIDERI Al EFICACITĂȚII
I
I
I
I
I
I
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Cu un lot de incontestabilă 
valoare, cu o pregătire cores
punzătoare exigențelor actuale 
ale performanței, cu o constan
ță tipică echipelor „de campio
nat" (care a făcut din „alb-ne- 
gri" una din cele mai produc
tive formații în deplasare ; su
gestiv acest plus 14 la „ade
văr"), cu individualități de mar
că, cu o exprimare spectaculoa
să in joc (ceea ce face ca 
numărul spectatorilor din Regie 
să crească continuu). Sportul 
Studențesc se prezintă — în a- 
nul în care împlinește 70 de ani 
de existență — cu un „frumos 
„record personal" : locul 2, cea 
mai bană clasare realizată vreo
dată de această echipă în cam
pionatul național.

Iubitorii fotbalului îndrăgesc 
din ce în ce mai mult pe Spor-

I

și al campionatului, Hagi, pă- 
Foto : Aurel D. NEAGU
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Golgeterul Sportului Studențesc 
trunde in careu

tul Studențesc, nu numai pen
tru frumoasa tradiție a fotba
lului universitar bucureștean ci, 
mai ales, pentru că această e- 
chipă le oferă ceea ce, in ge
neral, în ultima vreme, tacti- 
cile defensive refuză tribunelor: 
golul ! Sportul a marcat, în 
campionatul 1985—86, cel mai 
mare număr de goluri dintre

REZULTATELE MECIURILOR TUR
ALE BARAJULUI PENTRU
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PROMOVAREA lN DIVIZIA C
Duminică s-au disputat meciu- 

riJe-tur ale barajului pentru pro
movarea in Divdzia C. Iată rezul
tate înregistrate in aceste par
tide :

Flacăra Murgeni (jud. Vaslui) 
— Metalul Roman (‘Neamț) 3—2 
(1—0), Minerul Mahmudia (Tul- 
cea) — Progresul Brăila 4—1 
(0—0), Locomotiva Buzău — 
Sportul Muncitoresc CSSmpina 
(Prahova) 1—1 (0—1), A.S. Jiul
Craiova — înainte For este Vinju 
Mare 2—1 ('1—1), Automecanica
Reșița — Progresul Timișoara 
0—2 (0—0). Energia Rovinari
(Gorj) — Minerul Ghelir (Hu
nedoara) 2—1 (1—1), Bihoreana
Marghita (Bihor) — Construcții 
Montaj Cluj-iNapoca 2—0 (0—0), 
Catipați Brașov — Aîitomecanlca 
Mediaș 1—0 (1—0), Foresta Satu
Mare — Minerul Baia Borșa (Ma
ramureș) 0—1 (0—1), Metalul Re
ghin — Tractorul Miercurea Ciuc 
4—2 (1—2), C.F.R. B.T.A, Bucu
rești — Rapid Fetești 5—0 (1—0), 
C.F.R. Arad — Timaveie Blaj 
(lAlba) 1—3 (0—2), Victoria Leh- 
liu (Călărași) — Litoral Manga
lia 1—0, Minerul Șotinga (Dîmbo
vița) — Cetatea Tr. Măgurele 
(Teleorman) 2—0, Rapid Piatra 
Olt — Constructorul Pitești 1—2.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• TURNEE ALE SELECȚIONA. 

rsLOR DE JUNIORI. In a doua 
jumătate a lunii iulie, două din
tre echipele noastre de juniori 
vor efectua turnee peste hotare. 
Astfel, intre 17 și 28 iulie, se
lecționata U.E.F.A. ’88 se va ali
nia Ia startul Turneului Priete
nia, competiție organizată de fe
derația de fotbal din R.P-D, Co
reeană, în ultima decadă a lunii 
(21—28 iulie) o altă echipă de 
juniori, sub titulatura de selec
ționata Capitalei, va participa la 
tradiționalul turneu din R. P. 
Ungară dotat cu „Cupa Tokai“.
• TAJBARA NAȚIONALA DE

VARA. La Snagov se va orga
niza în perioada 31 iulie — 16 
august, Tabăra națională de ju
niori la care vor lua parte in 
jur de 90 de juniori la trei ca
tegorii de vârstă U.E.F.A. ’39 (an
trenori C. Tilvescu, V. Cojocaru, 
Al. Lazăr). U.E.F.A. ’89 (antre
nori M. Țiteica, C. Jurcă) și 
U.EJ-A. '90 (antrenori T. Pă- 
trașcu și C. Vlad). La acțiunile 
de trial ce vor avea Ioc vor mai 
participa alti zece antrenori cu 
mare experiență in activitatea 
cu mlădițcte fotbalului. 1 

toate divizionarele A : 87 1 Deci, 
o medie de 2,56 goluri de meci, 
cînd media campionatului, pe 
ultimii 5 ani, este de 1,25 go
luri pe echipă. Ajungem să for
mulăm. astfel. atuul numărul 
1 al Sportului în acest an com- 
petițional : eficacitatea sporită 
(anul trecut, 71 de goluri), ea 
urmare a creșterii vitezei de 
acțiune, a orientării jocului mai 
mult pe poartă. Sigur, această 
predilecție a avut și aspecte ne
gative — uneori nu s-a „elabo
rat" îndeajuns la mijlocul te
renului, s-au dat pase decisive 
greșite, s-a grăbit finalizarea —, 
dar apetitul ofensiv rămîne o 
realizare certă în evoluția echi
pei. Pozitivă este și participarea 
la finalizare a majorității jucă
torilor : 12 marcatori din 22 ju
cători folosiți.

în considerațiile asupra jocu
lui „alb-negrilor" (antrenor 
principal, C. Ardeleanu ; se
cund, T. IMrna) trebuie să in
cludem și folosirea unui reper
toriu tactic variat, cu trăsături 
particulare : recuperări ale ba
lonului pe zonă avansată (ilus
trativ, meciul cu Corvinul, 5—1) 
și replieri tactice, în jumătatea 
proprie, pentru a nu lăsa spații 
largi de manevră adversarului 
și a crea în schimb spații pen
tru contraatacuri (exemplu, me
ciul cu Dinamo, 5—0).

Să mai reținem că echipa a

AL JUNIORILOR rL0 DISPUTA EXTREM DE ECHILIBRATA
SI CORECTĂ, UN „TRIO“ CU MULTE TALENTE...
»

La sfîrșitul săptăminii tre
cute, juniorii II — prin cele 
trei echipe care și-au cîștigat 
dreptul de participare la 
turneul final al Campionatului 
republican — au avut misiunea 
de a cobori efectiv cortina 
peste scena anului competițio- 
nal 1985—86. La întrecerile 
găzduite de stadionul Caraima- 
nul din Bușteni s-au aliniat e- 
chipele Unirea Dinamo Foc
șani, Inter Sibiu și Chimia 
Găești (ordine stabilită de tra
gerea la sorți premergătoare 
startului în turneul final), 
toate animate dc dorința de a 
deveni campioană, de a do
vedi că. într-adevăr, sînt cele 
mai bune formații la nivelul 
eșalonului doi al juniorilor. 
Și — spre meritul lor — toate 
cele trei echipe și-au justifi
cat prezența in ultima fază 
a competiției. Aprecierea are 
destule concluzii reieșite din 
derularea celor trei zile de 
întreceri, întărită de ultima 
impresie, de meciul Inter Sibiu
— Chimia Găești. Un meci 
decisiv, care urma să parafeze 
numele cîștigătoarei. Depă
șind cu bine handicapul mizei
— echipa Chimia avea nevoie 
de victorie (la orice scor), iar 
formația Inter viza și ea vic
toria pentru a urca pe treap

• CÂȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 2 IULIE. 
Cat. 2 : 5 variante 100% a 12.644 
lei și 4 variante 25% a 3.161 lei ; 
cat. 3 : 12.25 variante a 6.193 lei ;
cat. 4 : 67,50 variante a 1.124 lei ;
cat. 5 : 205.25 variante a 370 Iei ;
cat. C : 6.895 variante a 40 Iei ;
cat. 7 : 171,50 variante a 200 lei ;
cat. 8 : 3.453,25 variante a 40 let. 
Report la cat. 1 : 292.231 lei.

• Știați că fiecare din cele 45 
de numere care sint introduse in 
urnă Ia concursurile Pronoex
pres are un corespondent in- 
tr-una din ramurile sportive care 
se practică in țara noastră 7 Iată, 
de pildă, că numărul 15 simbo
lizează fotbalul, 5 boschetul, 16

: 87 DE GOLURI!
avut constanță in alcătuire (mo
dificările au fost determinate în 
principal de suspendări sau ac
cidentări) și că in acest an au 
fost promovați doi atacanți ti
neri (Stanici și Bondoc), care 
ar fi fost și mai mult folosiți 
dacă, in ultima parte a sezonu
lui de primăvară, echipa de ju
niori a clubului n-ar fi fost 
angajată in cursa pentru titlu, 
pe care de altfel l-a și cîștigat. 
Cit despre titlul la seniori.

( 2. SPORTUL STUDENȚESC 34 19 10 5 87-41 48 |

• Puncte realizate : «8 (procentaj 75 la sută) ; a obținut 23 g; 
0 de puncte pe teren propriu și 19 in deplasare.
ă • Golgeterii echipei : Hagi 31 de goluri, M. Sandu 16. Coraș 0 
0 13, Terheș 8, Bozeșan I 5, Munteanu n 4, Crfetea 3, Țicleanu 2, 0 
0 lorgulescu, M. Mihail, Burchel și Bondoc — cite 1, Mânu (Vie- g 
g torla) — autogol, 0
g • Jucători folosiți : 22 — Co-raș 32 de meciuri, Cazan și Hagi 0 
0 31, Speriatu, M. Sandu, Bozeșan I și Terheș — die 29, Țldea- 0
0 nu 28, M. Mihail 27, M. Popa 25, lorgulcscu și Munteanu II — 0
g cite 21, Cristea 17, Munteanu I șl Pologea — cite 15, Pană 13, 0
0 Burchel 12, Șerbănică 11, FI. Grigore 8, Zartosu 7, Stanici și g 
0 Bondoc — cite L g
0 • A beneficiat de 13 lovituri de la 11 m : 8 transformate 0
0 (toate de Hagi), 5 ratate (Hagi 4, lorgulcscu). g
0 • Cartonașe galbene : 34 ; cele mal multe : lorgulcscu 6. g 
g • Cartonașe roșii : Pologea (etapa a 9-a). Terheș (etapa a 0 
0 10-a), Bozeșan I (etapa a 20-a), M. Sandu (etapa a 23-a), Hagi g

(etapa a 2S-a). 0

Sportul Studențesc a apărut, la 
un moment dat, ca singurul ri
val autorizat al Stelei. într-un 
meci hotărîtor însă, cel pierdut 
cu Steaua, 1—2, în Regie, echipa 
și-a anulat practic șansa, după 
care a urmat o suită slabă (2—2 
cu Gloria, 1—3 cu Rapid, 0—1 
cu S.C. Bacău). Finalul de cam
pionat a fost apoi, din nou, 
foarte productiv, determinînd 
devansarea celorlalte două pie
se ale „cvartetului", Dinamo și 
Universitatea Craiova.

Relevînd plusurile din com
portarea echipei, antrenorul 
Constantin Ardeleanu, într-o 
discuție pe care am avut-o re
cent, n-a omis nici unele de
fecțiuni care — după opinia sa 
— au împiedicat un randament 
și mai bun. El arăta că jucă
torii n-au abordat toate meciu
rile la fel de deciși (2—2 cu 
Politehnica și 0—0 cu F.C. Ar
geș, acasă, precum și dublele 
partide cu Steaua și Universi
tatea Craiova, din care Sportul 
n-a scos decît cite un punct). 
La această lacună s-ar mai pu- 

ta a doua a podiumului — eele 
două combatante au furni
zat o dispută aprigă, de mare 
angajament, de un nivel teh
nic și spectacular care ar fi 
meritat din plin un premiu de 
frumusețe. Tot un premiu — 
la capitolul fair-play — ar, fi 
meritat și echipa Inter Sibiu, 
care și-a apărat corect șanse
le. neintrînd în anticipata 
postură de „arbitru"- în duelul 
Focșani — Găești, prin în
lesnirea victoriei juniorilor 
formației Chimia. Dacă ver
dictul s-a dat pe linia de so
sire, rezultatul egal (1—1) 
din meciul Inter — Chimia 
semnînd numele echipei cam
pioane (Unirea Dinamo Foc
șani), este un element mai 
mult decît semnificativ pri
vind echilibrul acestei ediții 
a turneului final. Un echilibr'i 
a existat și în exprimarea în 
joc a oelor trei echipe, cu des
tule reușite de ordin tehnic și 
tactic, susținind constatarea că 
cei trei antrenori — Mihai O- 
prișan (Focșani), Mihai Io- 
nesen (Găești) și loan Gavrilă 
(Sibiu) — și-au văzut răsplă
tite eforturile și investițiile 
pe care le-au făcut un an În
treg cu juniorii pe care i-au 
pregătit. Evident, au fost și 
unii juniori care s-au detașat.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
gimnastica, 19 handbalul etc. E- 
vocanea acestei numerotări ne 
este prilejuită de cele două tra
geri Pronoexpres din această 
săptămînă, respectiv Tragerea o- 
bișnuitâ de mîine, miercuri (pen
tru care numai astăzi mai pu
teți juca numerele preferate) și 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES de duminică, 13 
iulie In ultimul timp, sistemul 
Pronoexpres (cu variatele sale 
formule) a adus numeroase sa
tisfacții cellar care au perseverat, 
acordînd importante premii to 
bani, excursii peste hotare ți 
autoturisme „Dacia 1390". Este și 

tea adăuga exprimările uneori 
stereotipe de la mijlocul tere
nului (peste care se trece prea 
repede), spiritul ofensiv exage
rat al liniei de fund (ceea ce 
explică marele număr de goluri 
primite, 41 față de numai 28 în 
ediția precedentă !), prezența 
(încă) a spiritului individua
list, în dauna a ceea ce antre
norul Ardeleanu denumea „teh
nica de colaborare". Eșalonul 
din față (Hagi, Mircea Sandu, 
Coraș) s-a prezentat bine ca 
finalizare, cei trei înscriind îm
preună 60 de goluri (!), dar și 
de la ei se așteaptă mai mult 
spirit colectiv.

Sub nivelul tehnico-tactic se 
prezintă însă disciplina echipei. 
Locul 16 (!) pe care-I ocupă în 
clasamentul sportivității (34 
cartonașe galbene și 5 roșii) 
nu-i stă deloc bine unei frun
tașe a fotbalului nostru, cu atît 
mai mult, cu cit — după o sta
tistică pe care am consultat-o 
— cele mai multe cartonașe pri
mite nu s-au datorat durităților, 
ci protestelor la deciziile arbi
trilor, vociferărilor, altor ma
nifestări de acest gen. Atenție, 
deci, la acest aspect, mai ales 
în perspectiva apropiatei parti
cipări la Cupa U.E.F.A. (se cu
noaște exigența în materie a 
arbitrilor din competițiile euro
pene...), în care „alb-ncgrii" 
trebuie să facă pasul, pe care-l 
așteptăm dc cițiva ani, spre a- 
firmarca lor și pc plan inter
național.

Valoarea certă a echipei nc 
dă dreptul să fim, la toamnă, 
mai exigenți ca orieînd cu Spor
tul Studențesc.

Radu URZîCEANU

ei puțind spera să urce pe 
scara ierarhiei competiție nale, 
să vizeze un loc în primele e- 
chipe la nivelul divizionar „C" 
și „B“. Fără o ordine anume 
i-am aminti pe Dragu, Sara
gea, Manta, Alexandrescu (U- 
nirea Dinamo), Oancea. Zamfir, 
Barbu, Antonescu (Chimia), 
Păun, Turc, Predatu, Miuță 
(Inter).

Cîteva cuvinte și despre orga
nizare. Eforturile făcute de 
asociația sportivă. „Caraima- 
nul“, cu sprijinul organelor lo
cale. s-au situat la înălți
me, oferind condiții dintre cele 
mai bune desfășurării acestui 
turneu final ; un turneu care 
s-a menținut la nivelul celor
lalte competiții ale juniori
lor din acest sezon, do
minat de frumoasele perfor
manțe ale selecționatelor 
U.E.F.A. ’86 și ’88, care au a- 
juns în turneele finale ale 
Campionatelor Europene. Pen
tru că. așa cum subliniam. 
Unirea-Dinamo, Chimia și 
Inter au in rîndurile lor ta
lente autentice. In fond, a- 
cesta este și obiectivul major 
al întrecerii, de a furniza 
„schimbul de mîine" pentru 
fotbalul nostru.

Adrian VASILESCU

rațiunea pentru care sistemul 
„Pronoexpres4 și-a dobândit în
crederea binemeritată a unui nu
măr din ce în ce mai mare de 
sdmpiatizanți, încredere răsplătită, 
de altfel- pe măsura așteptărilor. 
Nu uitați așadar, să înscrieți pe 
agenda dvs. din această săptă- 
mînă cele două acțiuni sus-men- 
ționate alături de tragerea obiș
nuită LOTO de vineri, li iulie.

• Vă reamintim că șanse mari 
vă așteaptă și la LOZ ÎN PLIC, 
mai ales că, în prezent, se află 
in vânzare și LOZUL VACANTEI, 
emisiune limitată, care acordă 
importante câștiguri din fond 
special al A.S. UOTO-PRONO- 
SPORT.



REMARCABIL SUCCES
AL CANOTOARELOR NOASTRE JUNIOARE

LA TURNEUL
VARȘOVIA, 7 (Agerpres). — 

în concursul internațional 
„Prietenia" la canotaj pentru 
junioare, de la Szczecin (Polo
nia), proba de schit simplu a 
revenit sportivei române Doina 
Ignat cu timpul de 5:55,08. Din 
lotul român au mai obținut vic
torii echipajul de schit 4 plus 1

PRIETENIA
și echipajul de dublu. La schit 
8 plus 1 a cîștigat formația 
u.R.s.s.

In clasanpentul pe țâri primul 
loc a fost ocupat de România, 
urmată de Bulgaria, U.R.S.S., 
R. D. Germană, Ungaria și Po
lonia.

GIMNASTELE ROMANCE 
CÎȘTIGĂTOARE ÎN CEHOSLOVACIA

PKAGA, 7 (Agerpics). — 
Desfășurat la Brno, meciul in
ternațional amical de gimnas
tică dintre echipele feminine 
ale României și Cehoslovaciei 
s-a încheiat cu scorul de 390,55— 
385,75 puncte în favoarea spor
tivelor române.

La individual compus, pe pri
mul loc s-a clasat gimnasta 
română Daniela Silivaș, cu
78.60 p, urmată. de coechipie
rele sale Aurelia Dobre —
78,35 p, Camelia Voinea —
78,00 p, Ecaterina Szabo —
77.60 p șî de Jana Ciastecikova 
(Cehoslovacia) — 77,55 p.

ILUIjL ciclist al franței
Cea de a treia etapă a Turu

lui Franței, desfășurată pe ruta 
Levallois — Perret — Lievin, în
sumând 314 km. a avut un în
ceput calm. fără prea multe 
,,frecușuri", iar cele care au 
fost n-au avut prea mare Însem
nătate și n-au alertat plutonul. 
Abia La km 135, Charles Mottet 
a inițiat o evadare" (însoțit de 
alți 11). cu oarecari sorți de reu
șită. din moment ce se crease 
o diferență de un minut între 
aceștia și urmăritorii lor. Dar 
distanța s-a redus mereu pînă ce 
'plutonul a făcut ,,ordine". A 
fost un moment mai important 
din „istoria* acestei etape, ca și 
cel determinat de o cădere co
lectivă, soldată cu răniri ușoare. 
Finalul a fost decis la sprint, în 
favoarea americanului Davis 
Phinney 5.45:31, ca și Boeva (O- 
landa), Dill-Bundi (Elveția), Mot
tet (Franța), Van Eynde (Belgia), 
Lauri tzen (Norvegia). Triooul 
galben a rămas în posesia lui 
Thierry Marie cu 9.00:08, exact 
același timp cu Mottet (!) și cu 
3 s în fața lui Gaine și cu 4 s 
înaintea lui Fignon etc. Dar abia 
sîntem la începutul Marii Bucle...

TURNEUL DE LA WIMBLEDON

Boris' Becker la a doua sa victorie la 
Wimbledon

Telefoto : A.P. — Agerpres

ACTUALITATEA ATLETICĂ
• După desfășurarea pri

melor cinci concursuri contînd 
pentru Marele Premiu I.A.A.F.- 
Mobil, situația în clasamen
tul general al competiției fe
minine este următoarea : 1. 
Cornelia Oschkenat (R. D. 
Germană) la 100 mg și Tveta- 
na Hristova (Bulgaria) la a- 
runcarea discului, cîte 27 p, 
3. Tatiana Kocembova (Ceho
slovacia) la 400 m și Trine 
Solberg (Norvegia) la arunca
rea suliței, cîte 19 p. 5. Kerstin 
Knabe (R.D.G.) Ia 100 mg, Pe
tra Felke (R.D.G.) la arunca
rea suliței, Valerie Brisco- 
Hooks (S.U.A.) la 200 m. Dia
ne Dixon (S.U.A.) la 400 m și 
Maricica Puică (România) la 
1500 m, cite 18 p.

La închiderea ediției aflăm 
că la Helsinki Maricica Puică a 
obținut al treilea succes con
secutiv în ..Marele Premiu", 
cîștigînd proba de 3000 m în 
8:47,03.

• Meciul triunghiular din
tre formațiile feminine ale Po
loniei, Franței și Spaniei, des
fășurat în orașul francez Epi- 
nal. s-a încheiat cu succesul 
atletelor poloneze — 136
puncte, urmate de Franța 
— 123 p și Spania — 74 p.

Iată cîteva re
zultate tehnice : 
400 m : Marzena 
Wojdecka (Polo
nia) — 56,86 ; a-
runcarea greută
ții : Malgorzata
Wolska (Polonia) 
— 17,69 m ; 3 000 
m : Annette Ser
gent (Franța) — 
8:50,69 ; Lungime : 
Nadine Fourcade 
(Franța) — 6,64 m.

• între rezul
tatele săptămînii 
trecute, cu totul 
meritoriu ne apa
re. noul record 
mondial al norve- 
giencei Ingrid
Kristiansen : —
30:13,75. Ea și-a 
îmbunătățit pro
priul record pe 
10 000 m. cu peste 
40 de secunde. în
clipa de față o 
mai despart doar 
13,75 s de granița 
celor 30 de minu
te ! Va fi ea, 
oare, prima aler
gătoare care să depășească a- 
ceastă barieră 7 în orice caz, 
Kristiansen este principala

Peste terenurile de tenis de 
la Wimbledon, cu iarba de mă
tase acum roasă de stopurile 
din atitea partide, o dată cu 
ultimul schimb de mingi, du
minică, s-a așternut liniștea. O 
liniște deplină care va dura 
pînă la ediția viitoare, cea de 
a 101-a a marii competiții. în 
fapt, turneul de la Wimbledon, 
recent încheiat, este al doilea 
din marele șlem desfășurat în 
acest sezon. Au mai rămas de 
disputat „internaționalele" Sta
telor Unite, la Flushing Mea
dows și „internaționalele" Aus
traliei. Și apoi, din nou, anul 
viitor, Roland Garros, din nou 
Wimbledon etc.

Duminică, în finala de sim
plu s-au întîlnit Ivan Lendl 
(cap de serie nr. 1) și Boris 
Becker, cîștigătorul de anul 
trecut al competiției. Se pre
vedea un joc spectaculos și 
aprig (și așa a și fost), lăsînd

la o parte faptul 
că Lendl este, to
tuși, actualul nr. 1 
ăl tenisului mon
dial, ținindu-se 
seama și de dorin- 
ța-i acerbă de a 
incheia victorios 
un Wimbledon, sin
gurul mare turneu 
care-i lipsește din 
palmares. Pe de 
altă parte se avea 
în vedere faptul 
că acum, la Wim
bledon, Becker a 
părut un altul, 
căci după succesul 
unicat (la 17 ani!), 
de anul trecut, 
nu s-a prea lă- 
tăit în mari vic
torii. Și. intr-ade
văr. Becker s-a re
găsit. El și-a im
pus superiorita

tea, a zburdat pe teren și 
numai după două ore de lup
tă, cei 15 000 de spectatori, i-au 
aplaudat noua biruință, la 
Wimbledon, cîștigînd cu 6—4. 
6—3, 7—5.

Marea performanță a acestei 
ediții jubiliare îi aparține, însă, 
Martinei Navratilova, de două 
ori ciștigătoare : la simplu 
(7—6, 6—2 cu Mandlikova) și la 
dublu femei (cu Shriver, con
tra Mandlikova, Turnbull 6—1, 
6—3). în celelalte finale : dublu 
mixt : Ken Flach. Kathy Jor
dan — Heinz Giinthardt. Na
vratilova 6—3, 7—6 ; dublu băr
bați : Joachim Nystrom, Mats 
Wilander — Gary Donnelly, Pe
ter Fleming 7—6, 6—3, 6—3 ; 
simplu femei (turneu de con
solare) : Pam Shriver — Ste
phanie Rohe 4—6. 7—6, 6—0, 
veterani : Jaime Fillol — Tony 
Roche 6—3, 6—2, veterani du
blu : Marty Riessen, Sherwood 
Stewart — Colin Dibley, Fillol 
6—3, 6—4.

CAMPIONATUL MONDIAL MASCULIN DE BASCHET

Norvegianca Ingrid K 
mană mondială la 10 000

JOCURILE SPORTIVE INTERNAȚIONALE
(Urinare din pag l)

marea satisfacție pentru a- 
devărata „cascadă" de suc
cese înregistrate de tinerele 
noastre înotătoare, într-o 
confruntare foarte dificilă, de 
mare exigență. în compania 
unora dintre fruntașele înotu
lui mondial. Este. în fapt, pri
ma ocazie (sperăm să mai fie. 
curînd, și altele !). în care, in
tr-un concurs de o asemenea
anvergură. înotătoarele româ
ne au cucerit un astfel de bu
chet de victorii, fiecare dintre 
ele însoțite și de cifrele u- 
nor performanțe extrem de 
reprezentative, cele mai multe 
noi recorduri, cu o 
circulație internațională, 
tr-o confruntare a așilor, 
campioni mondiali 
nentali la start______ _______
române, pînă mai ieri, mai puts- jn jumea mare

făcut pe multă 
și de aiurea, să 

succesele cu 
le aprecieze re- 
foarte impor-

largă 
în- 
cu 

și coriti- 
înotătoarele

țin cunoscute 
a natației jiu 
lume, de aici 
le privească 
mirare, dar să 
zultatele și. --------
tant, să le rețină numele și tara. 
După victoria la 400 m mixt. în 
prima zi a competiției, apreciată 
ca o veritabilă surpriză. ree
ditarea succesului de către 
Noemi Lung, ia 200 m mixt, 
n-a mai mirat pe nimeni. Era 
conșepința. de drept, a faptu- 

înotătoarea 
sportivă

lui că de 
româncă 
consacrată...

Deși trăim

acum 
este o

în 
celor mai sofisticate 
cum !) sisteme de 
trare a sosirilor și. 
cronometraj. iată 
..ochiul"

perioada 
(pînă a- 
înregis- 

firește. de 
că totuși 

unor astfel de aparate 
n-a fost în stare să le despartă 
pe fetele noastre Carmen Bu- 
naciu sl Anca Pătrășcoiu (am
bele de Ia Dinamo, antre
nate de Cristina Sopterian) în 
cursa de 100 m spate, clasîn-

z..du-le, pe primul loc, la e- 
galitate, la perfectă egalitate ! 
Iar Anca mai obținuse anterior 
medalia de aur și la 200 m 
spate, iar Carmen pe cea de ar
gint in cursa de 100 m flu
ture.

în ziua a patra a Jocurilor, 
Noemi Lung, acest talent pro
digios' al natației noastre, a 
urcat din nou pe podium, la 
400 m liber, cu timpul de 4:12,53 
(nou record național), obținînd 
„bronzul", în urma americancei 
Hettce (4:11,53) și Moering 
(R.D.G.) — 4:12,50.

După recordul mondial, în 
premieră al Tamarei Costache, 
Ia Campionatele Naționale, în 
piscina de la „23 August", lumea 
înotului începe să discute, de 
acum, tot mai mult, despre 
înotătoarele românce, mai a- 
les in perspectiva apropiate
lor Campionate Mondiale de 
natație care vor avea loc la 
Madrid...

De duminică a început și a- 
tletismul. pe marea arenă o- 
limpică V. I. Lenin, din parcul 
Lujniki. Primele rezultate 
sînt de mare valoare. Avem 
bucuria ca un astfel de rezul
tat. completînd o splendidă 
victorie, a înregistrat atleta 
noastră Mariana Stănescu, în 
cursa de 3000 m. iar Mitica 
Junghiatu a urcat și ea pe po
dium, ambele cu rezultate cu 
rezonantă internațională :
8:38,83 .și, respectiv, 1:57,87.

Luni. încă două medalii jn bi
lanțul delegației noastre — „ar
gint" pentru Cristieana Matei la 
400 m.g., cu 54,55 s (învingătoa
re, sovietica Stepanova — 
53,81) și „bronz" pentru aruncă- 
toarea de greutate Mihaela Lo- 
ghin, care a realizat 19,89 m 
(locul I — sovietica Lisovskaia
- 21,37 m).

Alte rezultate :
ATLETISM: bărbați: maraton

— Dinsa Belane (Etiopia) 2.14:42;

ristiansen, record -
m, savurindu-și 

succesul...
Telefoto : A.P. — Agerpres 

favorită a cursei de 10 000 m, 
în premieră la C.E. de la 
Stuttgart.

DE LA MOSCOVA
110 mg — Greg. Foster (S.U.A.) 
13,25, 2. Andrei Prokofiev
(U.R.S.S.) 13,28, 3. Keith Talley
(S.U.A.) 13,31 ; lungime : 1. Ro
bert Emmian (U.RJS.S.) 8.61 m 
— record european (v.r. de 
8,54 m aparținea de la J.O. ’80, 
lui Lutz Dombrowski — R.D.G.),
2. Larry Myricks (S.U.A.) 8,41 m.
3. Serghei Laevski (U.R.S.S.) 8,20
m ; disc : Romas Ubartas
(U.R.S.S.) 67,12 m ; suliță : Tom 
Petranoff (S.U.A.) 83,48 m, 2.
Hejno Puuste (U.RJ5.S.) 83.12 m, 
3. Serghei Gavras (U.R.S.S.) 
81,44 m, 4. Viktor Evsiukov 
(U.R.S.S.) 80,82 m ; femei : 100 m:
1. Evelyn Ashford (S.U.A.) 10,91,
2. Heike Dreschsler (R.D.G.)
10,91, 3. Elvira Barbașina
(U.R.S.S.) 11,12; 800 m: 1. Liu
bov Gurina (U.R.S.S.) 1:57,52,
2. Nadejda Zabolotnova (U.R.S.S.)
1 :57 54, 3. Mitica Junghia-
tu (România) 1:57,87, 4. Mi
lena Strnadova (Cehoslovacia) 
1:57.; 3000 m : 1. Mariana Stă
nescu (România) 8:38.83, 2. Svet
lana Ulmasova (U.R.S.S.) 8:39,19.
3. Regina Sestiakova (U.R.S.S.) 
8:39.26

După cele citeva surprize 
consemnate în ziua inaugurală 
a celui de al 10-lea Campionat 
Mondial masculin de baschet, 
duminică, în ziua a doua a 
competiției, a fost... liniște. Fa- 
voriții, aproape fără probleme, 
și-au trecut victorii în palma
res, importante însă în lupta 
pentru calificarea în fazele ur
mătoare ale acestui turneu final.

Iată despre ce anume țezul- 
tate este vorba : grupa A (Za
ragoza) : Spania — Coreea de 
Sud 120—73 (50—42), Grecia — 
Franța 87—84 (53—39). Clasa
mentul : 1. Spania și Grecia 4 p, 
3. Brazilia, Franța și Coreea de 
Sud 2 p, 6. Panama 1 p ; grupa

B (El Ferrol) : Israel — Angola 
95—75 (37—32), U.R.S.S. — Cuba 
129—87 (60—53). Clasamentul : 
1. U.R.S.S. și Israel 4 p, 3. 
Australia, Cuba și Angola 2 p, 
6. Uruguay 1 p ; grupa C (Ma
laga) : R.F. Germania — Coasta 
de Fildeș 88—70 (47—38), S.U.A. 
— R.P. Chineză 107—81 (57—39). 
Clasamentul : 1. S.U.A. 4 p, 2. 
R.F.G. 3 p, 3. Italia, Porto Rico, 
R.P. Chineză și Coasta de Fil
deș 1 p ; grupa D (Malaga) : 
Olanda — Noua Zeelandă 84—66 
(36—32), Iugoslavia — Malaye- 
zia 131—61 (64—31). Clasamen
tul : 1. Iugoslavia 4 p. 2. Olan
da 3 p. 3. Canada. Argentina, 
Noua Zeelandă, Malayezia 2 p.

Fetbal meridian»

m liber :
(U.R.S.S.)

ÎNOT. Bărbați : 1500
Vladimir Salnikov ________ ,
15:10.87. 2. Scott Brackett (S.U.A.) 
15:17,34, 3 Eduard Petrov
(U.R.S.S.) 15:25,28 ; 100 m spate :
1. Igor Poliantski (U.R.S.S.) 56,02,
2. ~ Serghei Zabolotnov (U.R.S.S.) 

Ga vrilenko 
Andy Gill

mixt : 1.
(U.R.S.S.) 

Stappelton

• Intr-un meci din cadrul 
„Cupei de vară — Intertoto", la 
Budapesta, Ferencvaros a fost 
întrecută de -formația austriacă 
Sturm Graz cu 1—0 (1—0).
• La Zabrze (Polonia) : Gor- 

nik — Malmoe 1—0 (1—0), la 
Varșovia : Legia — Young Boys 
Berna 0—0.
• Turneu de juniori la Sofia : 

Viitorul București — Lokomotiv 
Sofia 2—0 Ț.S.K.A. Moscova — 
Manchester Utd. 2—2, Vitoșa — 
Lokomotiv Plovdiv 1—0, Sre-deț
— Panionios Atena 4—1, Viitorul
— Sredeț 1—1, Lokomotiv Plov
div — Ț.S.K.A. Moscova 2—0, 
Panionios — St. Marcel (Franța) 
5—1.
• Fotbalistul vest-german Karl- 

Heinz Rummenigge, căpitanul 
reprezentativei țării sale, a de
clarat că se retrage din selec

ționată. „La 30 de ani, sînt încă 
tînăr și aș mai putea juca in 
formația R.F. Germania pînă la 
Campionatul European din 1988. 
Dar pînă atunci echipa vest-ger- 
mană nu va disputa decît me
ciuri amicale. Cred că după un 
titlu european și două de vice- 
campion mondial mă retrag cu 
capul sus“, a declarat Rumme
nigge.

în 10 ani de jocuri internațio
nale, Rummenigge a fost selec
ționat de 95 de ori în reprezen
tativă
• Nou’ antrenor al echipei re

prezentative de fotbal a Iugosla
viei este Ivița Osim. care-1 înlo
cuiește în această funcție pe 
Miloș Milu tino viei.

S-a anunțat, de asemenea, că- 
Ivan Toplak va pregăti se
lecționata olimpică, iar Ștefan 
vilotici pe cea de tineret.

56,13, 3 Oleg
56,86. 4.

56.93 ; 200 m 
Iaruciuk

2. Billy ~_____ _
2:03,86. 3. Ron Karnaugh 
2:04.56 ;................

(S.U.A.)
(S.U.A.)
Vadim
2 :02,83
(S.U.A.)
(S.U.A.) _
S.U.A. 7:21,75, 2. U.R.S.S. 7:21,83 ; 
femei : 1500 m : ~ ' - -

16:15,88.
femei :
(S.U.A.)
(R.D.G.) 16:20.30, 
(S.U.A.) ‘ ‘ ‘ -
Carmen
Anca Pătrășcoiu 
bele 1:02,63,

16:24,92 : 
Buna ci u

4 X 200 m î 1

1. Leslie Daland
2. Anke Mdjring
3. Janet Evans 
100 m spate : 1.
(România) și 

(România), am- 
3. Natalia Sibaeva

(U.R.S.S.) 1 :02,93, 4. B'.rte Wein- 
gand (R.D.G.) 1:03.30 . 5. Laura
McLean (S.U.A.) 1:03.43, 6. Marie 
Sperka (R.D.G.) 1 :03,74 ; 200 m
mixt: 1. Noemi Lung (România) 
2:17,32, 2. .Elena Dandeberova
(U.R.S.S.) 2:18,03, 3. Tania Bogo- 
milova (Bulgaria) 2:18,68, 4. Ta
nia Blagoeva (Bulgaria) 2:18,87.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Marele 

Premiu al Franței, contând pen
tru C.M. de Formula 1, desfășu
rat la Castellet. a revenit engle
zului Nigel Mansell (Williams 
Honda) care a realizat 188,062 
km/h pe circuitul de 305,040 km. 
L-au urmat Alain Prost (Franța) 
la 17,128 s și Nelson Piquet 
(’Brazilia) la 37,545 s. în clasa
mentul C.M. : 1. Prost 39 p, 2. 
Mansell 38 p, 3. Ayrton Senna 
(Brazilia) 36 p.

HOCHEI PE IARBA • Turneul 
masculin de la Leningrad s-a în
cheiat cu succesul reprezentativei 
U.R.S.S. cu 6 p, urmată de Pa
kistan și India cu cîte 2 p și 
Franța 0 p.

POLO Turneul „Orașului Se
villa" a fost cîștigat dc Spania 9

p, urmată de S.U.A. 9 p, Iugo
slavia 6 p. Grecia 4 p. Franța 
2 p și Canada 0 p.

moto o Marele Premiu al 
BelgLei. la Francorschamps, în 
cadrul C.M. : clasa 125 cmc : Do
menico Brigalia (Italia) pe MBA 
— medie orară 134,447 km ; cla
sa 250 cmc : Alfonso Pons (Spa
nia) pe Honda, m.o. 139.604 km, 
clasa 500 cmc : Randy Mamola 
(S.U.A.) pe Yamaha, m.o. 145,044 
km, ataș : Webster. Hewitt (M. 
Britanie) pe Yamaha, m.o. 
138,522 km.

TENIS • A 20-a ediție a C.C.E. 
desfășurată la Luxemburg a o- 
pus, în finală, pe Vincennes 
(Franța) și Blau-Weiss Neuss 
(R.F.G.) 4—3.


