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La Pitești, meciul amical România — S. U. A.

JUNIORII LA PORȚILE AFIRMĂRII

HSIIVAIUI NAflOML, 0 FRUMOASĂ 
SĂRBĂTOARE A CELOR MAI MICI

BASCHETBALIȘTI

REPETIȚIE GENERALĂ A TINERILOR ATLEȚI PENTRU C.M.
Mîine. pe Stadionul 1 Mai 

din Pitești, debutează un ma
re eveniment al sezonului at
letic în aer liber, meciul amical 
între reprezentativele de ju
niori ale României si S.U.A.. 
care va atrage, desigur, cu- 
noscind dragostea argeșenilor 
pentru prima disciplină olim
pică, un mare număr de spec
tatori în Trivale.

La startul celor 34 de probe 
care figurează în programul a- 
cestei întîlniri bilaterale. de 
vineri si sîmbătă, se vor afla 
multi tineri atlet! care, între 
16 si 20 iulie, vor concura pe 
Stadionul Olimpic din Atena, 
la prima ediție a Campionate
lor Mondiale pentru juniori. 
Pînă a sosi în tara noastră — 
ultima escală de concurs înain
te de Atena — tinerii atleți

din S.U.A. au participat la 
Campionatele Pan-Americane 
pentru această categorie de 
vîrstă, întreceri la care. împreu
nă cu reprezentanții Cubei, 
s-au numărat printre principa
lii protagoniști. In ceea ee-i 
privește pe atletii noștri, marea 
lor majoritate au concurat cu 
bune rezultate pe același sta
dion piteștean, nu cu mult 
timp în urmă, în cadrul „Cupei 
F.R.A.", alături de cei mai 
buni seniori din tară. Nu vor 
lipsi de la locul concursului, 
sprintera Corina Roșioru (11,64 
la 100 m si 23,69 la 200 m. în 
acest an). Lăcrămioara Andrei 
(53,08 la 400 m), Luminița Zai- 
țuc (2:04,83 la 800 m). Alina 
Astafei (1,92 m la înălțime), 
Mirela Belu (6,54 m la lungi
me). Cristina Boit (56.74 m la

„NU MĂ GÎNDESC DECÎT
LA AURUL MONDIALELOR"

— afirmă canotoarea

Af ARIO ARA POPESCU PERFQRMANȚEî
Fină acum, canotoarea Ma

rioara Popescu, s-a afirmat în 
proba de dublu vîsle, alături 
de Elisabeta Oleniuc-Lipă, dar 
în sezonul 1986 a atacat numai 
proba de „simplu", pe locul va
cant lăsat de redutabilele 
ei predecesoare Sanda Toma

„mondialele" de la Duisburg,
alături de Uța Oieniuc. la 2
vîsle ; 1984 — campioană olim-

Canotoarea Marioara Popescu — una din marile favorite ale 
probei de simplu la C.M. de la Nottingham Foto: T. VASILE
și Valeria Racilă, care s-au 
retras din activitatea competi- 
țională. Ea reprezintă spe
ranța noastră îndreptățită la 
apropiatele Campionate Mon
diale do la Notthingham, în
tr-o probă în care schiful fe
minin a cules „aur" și la 
Campionatele Mondiale, și la 
Jocurile Olimpice, impunind 
o adevărată scoală româ
nească.

— O scurtă autobiografie 
sportivă, Marioara Popcscu...

— Eram o fată înaltă, ca și 
acum, dar slabă. Jucam volei 
cu sîrg și. se spune, cu talent, 
în curtea școlii generale 
comuna Carașa. județul 
toșani. Profesorul meu 
educație fizică, . Ion Cuzic, 
tuindu-mi vocația pentru sport, 
m-a trimis, la terminarea șco
lii, tocmai la Orșova, unde 
funcționa un liceu sportiv cu 
profil nautic. Primul care 
mi-a pus, ca să zic așa, vîsla 
în mină.-a fost antrenorul Ni- 
colae Vulpe. S-a întîmplat în 
1977. De atunci în palmaresul 
meu figurează o serie de per
formante 
campioană 
junioare, 
campioană 
cu același 
campioană 
la „simplu" ; 1982 
pioană națională.

de viteză ; 1983 —

pică, în aceeași formație. Ia 
Los Angeles ; 1985 — „argint", 
la Campionatele Mondiale 
din Belgia, de la Hazewinkel. 
Intre timp, din Ciobanu am

Ion CUPEN

(Continuare in nao 2—3)
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disc). Aurica Bujnită (53,20 m 
la suliță). Cristian Zarcn (14,44 
la 110 mg), Costel Grosu (54,72 
m la disc), Gabriel Liviu Ion 
(67,30 m la ciocan, acest din 
urmă rezultat, stabilit acum 
cîteva zile, constituind un nou 
record national de juniori).

Prin performanțele recente 
cu care sint creditați tinerii 
competitori din cele două lo
turi. apar ca favoriți sprinterii 
(băieți si fete), săritorii si a- 
runcătorii de greutate ameri
cani, precum și reprezentante
le noastre în probele de aler
gări pe distanțe medii și 
lungi si la sărituri, aruncătorii 
noștri de disc și ciocan, sărito
rii la triplu.

Vineri, după festivitatea de 
deschidere (ora 17.30), se vor 
derula primele secvențe din 
cadrul întâlnirii atletice Româ
nia — S.U.A. (110 mg, prăjină, 
triplusalt), promitînd spectato
rilor, slntem siguri, multe mo
mente de reală satisfacție prin 
rezultate de Înaltă valoare, 
printr-o comportare remarcabi
lă a fetelor și băieților noștri.

Paul SLĂVESCU

® La Tg. Jiu — 700 de co
pii în întreceri 0 .Geogra
fia" mînă-n mină cu «Spor
tul** ® Principalul obiectiv: 
promovarea celor mai ta- 
lentați jucători în secțiile 

de performanță
• Atmosferă de sărbătoa

re în incinta Stadionului Mu
nicipal din Tg. Jiu. Circa 700 
de copii între 8 și 12 ani au 
pus stăpînire pe cele șase te
renuri de baschet și le tin ocu
pate de dimineață pînă seara, 
întrecîndu-se în cea mai fru
moasă competiție a celor mai
mici practicanți ai acestui
spectaculos joc sportiv : Festi
valul National de minibas-
chet, înscris sub genericul
„Daciadei". • Sint prezente e- 
chipe reprezentînd cluburi 
sportive școlare, școli ge
nerale și case ale pionierilor, 
formații pregătite de pro
fesori de educație fizică, dar și 
de titulari ai altor catedre, pa
sionați ai sportului cu mingea 
la coș • Printre aceștia, pro
fesorul de geografie Petre Cuș- 
ceag (de la Școala generală nr. 
10 din Tirgoviște), deosebit de 
bucuros că formația sa a urcat 
pe podium, obținînd locul 3 în 
întrecerea fetelor • Orga
nizatorii locali (Inspectora
tul școlar județean, C.J.E.F.S., 
C.S.Ș., C.J.O.P.. șl A. S. Pan
durii) nu au precupețit efortu
rile pentru a dovedi tradițio
nala ospitalitate gorjană. • 
In privința oficiului de gazdă, 
căminele liceelor industriale

Claudiu Fometescu. cîștigător 
al „Trofeului Sportul" pentru 

cel mai tehnic jucător
2, 4, 6 și „Ecaterina Teodoroiu* 
susțin o adevărată întrecere, 
cîștigată, deocamdată, de Li
ceul industrial nr 2 (director : 
Victor Uscătescu ; responsabil 
administrativ : Gheorghe Do- 
geanu). Cum pînă la înche
ierea Festivalului au mal 
rămas cîteva zile, întrecerea 
continuă. • Pe terenuri, pe 
lingă brigada de arbitri (Ilie 
Ciungu, Constantin Brădi-

Dumîtru STANCUIESCU

(Continuare In vag 2—3)

Retrospective la sezonul competițional 1985 —1986

A

CÎND CULTIVI CU GRIJĂ PROPRIA GRĂDINĂ
• lin clasament scmniiicatif in lotbalul Juvenil

Săptămina trecută am făcut o 
retrospectivă a comportării se
lecționatelor de juniori U.E.F.A. 
in intîlnirile inter-țări. oficiale 
și amicale, susținute in prima 
jumătate a anului. Rezultatele 
acestor echipe, foarte bune 
comparativ eu anii țrecufi, sint 
legate direct de valoarea com
petițiilor interne, de modul cum 
sînț selecționate talentele (pen
tru că fotbalul nostru n-a dus 
niciodată lipsă de talente), de 
calitatea instruirii efectuate la 
toate categoriile de vîrstă ale 
eșalonului copii-juniori, 
preocupările cluburilor șl 
ciatiilor față de - - - - 
mîine al garniturilor care 
că in diviziile de performanță. 
Totul e ca o axiomă : cu cit 
sint mai adecvate, mai bine 
structurate competițiile inter
ne, cu atît rezultatele echipe
lor noastre — de club si repre
zentative — sint mal aproape 
de cerințele actuale, de dorin
țele celor ce iubesc 
Dar să trecem de la... 
concret, pentru S face 
incursiune în fotbalul 
juvenil. Pentru că la 
primăverii (sau începutul verii) 
se numără VICTORIILE într-o 
întrecere sau alta, se acordă 
cununile de lauri, obținute du-

pă un an de întreceri, după 
marile eforturi făcute în pre
gătire. Prin urmare, cum se 
prezintă tabloul evidențiaților 
competițiilor eșalonului copii- 
juniorî 7

DOUĂ RECONFIRMĂRI. Pri
mii campioni al țării, cronolo
gic vorbind, au fost si cei mai

le ale 
fotbal, 
davă, la categoria 
primele trei locuri
1. F.C. Constanța, 
sitatea Craiova, 3. 
ratal București.

în celălalt capăt 
Arad, minifotbaliștii cu un 
mai mari, după trei zile de dis
pute aprinse, si-au desemnat șl 
ei cîștigătorii : 1. Oțelul Ga

Campionatului de mini- 
în mica localitate mol- 

12 ani, pe 
s-au clasat: 
2. Univer- 
Eleclroapa-

de țară, la
an

sghimbul
Hor

de 
aso- 

de 
joa-

fotbalul, 
teorie la 
o rapidă 

nostru 
sfirșitul

Iată una dintre fazele spectaculoase ale finalei Campionatului 
Dinamo,republican de juniori I, dintre Sportul Studențesc și 

disputată pe stadionul „23 August" din Capitală. 
" Foto: Aural D.

mici ca vîrstă. La începutul lu
nii februarie s-au disputat, la 
Buhuși și Arad, turneele fina-

ÎNĂLȚIMEA OBSTACOLELOR" POATE FI DEPĂȘITĂ 
DOAR PRINTR-0 MUNCA EXIGENTA IN SECȚII

7

edaoția întreabă m 
federațiile răsuni.

Interlocutor: DUMITRII NEDELEA,
secretar responsabil ai Federației de câidrie

NEAGU
Craiova,lați, 2. Universitatea 

3. Politehnica Iași.
Să reamintim si cîteva dintre 

talentele remarcate : G. Goi- 
ceanu, D. Dobrescu, Cr. Mihal. 
P. Binder, Fl. Tudose. C. Strel- 
tov, L. 
cluburi, 
cel din 
12 ani) 
cedent, 
au fost

Ghinea. M. Popa. Două 
cel de pe Litoral șl 
„Bănie" reconfirmă (la 

succesele din anul pre- 
cind rolurile (locurile) 
Inversate.

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare în pag 2—3)

Sezonul competitional la 
călărie a intrat în cea de a 
doua parte a sa, pînă ocum 
sportivii noștri participînd 
(cu rezultate meritorii) la o 
serie de concursuri internațio
nale și la primele etape ale 
campionatului. A fost o peri
oadă de intensă activitate, 
care a permis reliefarea unor 
aspecte pozitive și. negative 
privind pregătirea călăreților 
si a materialului cabalin, a a- 
dus în prim-plan măsurile ce 
se impun în perioada următoare

pentru o continuă creștere a 
performanțelor. Despre Ceea 
ce a fost și, mai .ales, despre 
ceea ce va trebui făcut am stat 
de vorbă cu Dumitru Nedelea, 
secretarul responsabil al Fe
derației de călărie și pentatlon 
modern.

— Cum apreciați nivelul 
competitiv al călăreților noș
tri ?

— Pe plan internațional, 
principalele concursuri sint 
Campionatele Mondiale. Eu
ropene . și cele regionale. în

ceea ce ne privește cu accent 
pe Balcaniade. De o lungă pe
rioadă. sportivii noștri nu se 
mai află la startul marilor 
competiții, ei fiind competitivi 
doar pe plan balcanic, rezul
tatele înregistrate confirmînd 
această apreciere. De ce ? 
Cauzele ? Să enumerăm cîte
va : materialul cabalin nu 
este încă la parametrii celui

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. 2—3)
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„BOX-RING VOINȚA '86" 
CONTINUĂ CU SUCCES DE PUBLIC
Cea de a doua gală a com- 

Sotitiei „Box-Ring Voinț* *86“, 
esfășurată aseară pe arena 

Timpuri Noi, a fost marcată de 
o Si mai mare cotă de interes 
din partea publicului, onorată 
de clteva meciuri dinamice, 
disputate cu ambiție, ca si de 
participarea unor pugiliști oas
peți din Indonezia.

La cat. pană, M. Crețu (T. 
Noi) a ciștigat la puncte in 
fata lui L Baciu (IMGB), dato
rită tortei loviturilor. legate 
cel mai adesea. La „cocoș", I. 
Rîpă (IMUC) a dat o replică 
timidă lui L. Muskanan (Indo
nezia). care a invins la punc
te, in pofida faptului că a fost 
pas k.d. in ultima repriză. La 
„semiușoară". M. Boțea (Stea
ua) a ciștigat greu la puncte 
In fata lui C. Crăciun (T. Noi), 
L. Nagy (St.) a obținut o fru
moasă victorie Ia puncte in 
partida cu G. Rimbawa (Ind.). 
pentru ca M. Lawaherilta, cel 
mai bun dintre oaspeții care au 
urcat oină acum in ring, să 
riști ge la puncte cu G. Petre, 
gratie unor calități trecute e- 
vident prin „școala* maestrului

Ion Fopa. Dintre meciurile cat. 
ușoare, o notă bună pentru cea 
dintre A. Pavel (Met.) și V. 
Dumitru (Mec. Fină), cîștigată 
la puncte de primul, după o 
luptă strînsă, presărată cu faze 
frumoase, și o notă slabă pen
tru „pantomima" oferită de M. 
Gruiescu (T. Noi), care abia 
după două reprize și tot atîtea 
avertismente nu l-a mai mena
jat pe M. Bureea (IMGB) ș| a 
obținut decizia la puncte. La 
„mijlocie-mică", P. Crăciunescu 
(IMGB). a învins la puncte pe 
S. Filip (Rapid), un partener 
rezistent, care și-a apărat șan
sele deși a fost k.d. chiar in 
primul rund. Ca de obicei în 
partidele greilor, P. Bornescu 
(Mec. Fină), a cîștigat prin a- 
bandon la mijlocul primei re
prize partida cu G. Constan
tin (Metalul).

ALTE REZULTATE, cat. se
mi ușoară: V. Dana (Mașini U- 
nelte) b p. M. Ciobanu (URBIS); 
ușoară: C. Robu (St.) b.p. C. 
Zoicăreanu (M.F.).

Astăzi, de la ora 15, cea de-a
treia gală.

Mircea COSTEA

LA GALAȚI: „CROSUL VETERANILOR"
Intr-o ambiantă de frumoasă 

sărbătoare sportivă, duminică 
dimineață Ia Galati, in prezen
ta unui mare număr de spec
tatori s-a desfășurat în cadrul 
„Daciadei" cea de a III-a edi
ție a „CROSULUI VETERANI
LOR*. Circa 50 de concurenti 
din mai multe localități ale 
tării si-au dat întlnire în ora
șul de pe Dunăre, unde au fă
cut o emoționantă pledoarie 
pentru mișcare, sport si sănă
tate. Consemnăm numele cîtor- 
va dintre participantii Ia com

petiție. cu toate că toti ar me
rita să fie popularizați: M. Soa
re (Galati). Elena Pagu, 
Maria Voicu, St. Catană și A. 
Mocanu (București), B. Surd și 
E. Arsenie (Brașov), I. Necico 
(Baia Mare) etc. Pe lingă pre
miile simbolice oferite de orga
nizatori, veteranul atleților gă- 
lăteni, N. Zinopol, astăzi avînd 
venerabila virstă de 83 de ani, 
le-a oferit câștigătorilor fru
moase tablouri pictate de 
mîna sa.

Telemac SIRIOPOL — coresp.

„INĂLȚIMEA OBSTACOLELOR
(Urmare din pag. 1) momentul oportun. dar, in

*----------------------------------------- această direcție și metodiștii
solicitat de exigențele unor a- 
semenea competiții ; foarte 
multe lipsuri In pregătirea 
cailor și. chiar, a sportivilor ; 
im regim de furajare a cailor, 
la majoritatea secțiilor, fără 
respectarea principiilor spor
tului de performantă etc.

— Desigur, un rol Impor
tant, determinant chiar, re
vine antrenorilor. Iar călă
ri* nu face excepție, luînd 
totdeauna în considerare, fireș
te, și aportul crescătorilor...

— Este un adevăr care nu 
mai trebuie demonstrat. Iată, 
însă, că am constatat Ia o bună 
parte a tehnicienilor o anumi
tă «utomulțumire. o sta
re de suficiență, de aplicare a 
unor metode de antrenament 
depășite. Aș aminti, spre 
exemplu, faptul că materia
lele metodice elaborate de 
federație au fost tratate cu 
superficialitate de către multi 
antrenori. iar aceasta s-a 
observat în evoluțiile unor 
sportivi. Am intervenit la

cluburilor ar trebui să se 
implice mai mult, urmărind cu 
mai multă atenție și exi
gentă procesul de pregătire.

— Se observă, de mal mul
tă vreme, o anumită „prefe
rință" pentru obstacole, dre
sajul șl concursul complet ră- 
mînînd in umbră.»

— Deși dresajul se află 
la baza echitației, el este 
destul de neglijat, ca și con
cursul complet, în ciuda opi
niei cvasiunanime că există 
suficiente forțe pentru a ob
ține saltul calitativ așteptat. 
Deocamdată, doar la Steaua 
există preocupări pentru 
dresaj, celelalte secții pre- 
zentînd în concurs — mai mult 
pentru a scăpa de o obligație 
— sportivi și cai de obstacole, 
aceștia aflîndu-se in arenă 
doar pentru a Ie testa cali
tățile și nu pentru a-și face 
din dresaj o specialitate. La 
C.S.M. Sibiu, la A.S.A. Cluj- 
Napoca. la Dinamo, se poate 
face mult mal mult In aceas

DIN TATA-N FIU...
ginaș la ducere. Tatăl, Ion 
Ilie, in virstă de 43 de ani, 
lăcătuș la întreprinderea de 
utilaj petrolier din Tirgoviș
te, a fost de data aceasta și 
un excelent conducător teh
nic.

Și in echipa Laminorul 
Beclean au jucat, fără gre
șeală, frații Constantin și 

loan Tîrnoveanu, 
care ne-au măr
turisit că dra
gostea pentru oină 
au moștenit-o de

la tatăl lor. Fără a fi 
vorba de o simplă coinci
dență de nume, in 11-le 
Laminorul Roman, Celu
loza Călărași, Electro Boto
șani, Dacia Pitești, I.M.P. 
București și alte formații de 
performanță activează ju
cători care provin din a- 
ceeași familie. Iată că 
și la orașe oină a început 
să se transmită din tată in 
fiu... *

Troian 1OANIȚESCU

„CUPA ORAȘELOR" LA CIC

...Simbăta și duminica 
trecută, pe stadionul Auto
matica din Alexandria, opt 
echipe sindicale și-au dis
putat intiietatea in cadrul 
tradiționalei competiții do
tată cu trofeul „Cupa 
U.G.S.R."; La un moment 
dat, crainicul anunță o 
schimbare in formația C.P. 
București „Casa 
Scinteii", dețină
toarea titlului de 
campioană a țării 
ji câștigătoarea
ultimei ediții a „Cupei 
României". In locul va
lorosului mărginaș Ion 
Anton, a intrat băiatul său, 
Alexandru Anton, care a 
reușit să treacă nelovit prin 
cele două culoare, anunțin- 
du-se un urmaș de nădejde 
al tatălui său. fn formația 
Metalul Tirgoviște au a- 
părut ia „prinderea mingii" 
Ion Ilie — mijlocaș III, 
Sorin Ilie, mărginaș ia în
toarcere și Cornel Ilie, măr

„Cupa Orașelor* la ciclism, 
ediția a 29-a, competiția tradi
țională la finele căreia se va 
cunoaște noul campion de mare 
fond al tării la juniori, șl-a de
rulat încă patru etape. Cea de-a 
9-a, contratimp echipe, g-a 
desfășurat la Arad, pe șoseaua 
Varias, și a măsurat 49 km. 
CLASAMENT : 1. Selecționata 
Ploiești, 1.09:02, medie orară 
43,200 km. 2. Sel. București, a- 
celași timp, 3. Sel. Brașov 
1.10:49, 4. Sel. Cluj-Napoca
1.11:02, 5. CSȘ 2 1.12.25, 6.
SeL Arad 1.14:24. Etapa a l«-a, 
circuit pe b-dul Republicii din 
Arad, a măsurat 50 km si a 
revenit unui sportiv care con
firmă de la cursă Ia cursă : 
Siclian Anton (București), cro
nometrat în 1.13:00. m.o. 44,375 
km ; l-au urmat : 2. M. Tîrlea 
(Ploiești), 3. S. Stoica (Bucu
rești), 4. L. Vlasov (Arad). 5. 
FI. Pojar (Cluj-Napoca), 6. P. 
Santa (București), toti același 
timp. Etapa a 11-a a măsurat 
88 km. iar circuitul ales de or
ganizatorii cluieni — unanim 
apreciat de toți cei prezenți în 
în caravană, — a avut punc
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32,110 k 
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FESTIVALUL NAȚIONAL DE
(Urmare din pag. 1)

ccanu, Gabriel Bekes, Emilian 
Lăscăteu — toti din Tg. Jiu, 
Cornel Cătănescu — Tirgoviște, 
Adrian Bușe, Florea Alexie — 
Craiova) are mult de lucru și 
corpul celorlalți oficiali, al
cătuit din membrii tuturor 
catedrelor Clubului Sportiv 
Școlar Tg. Jiu (director : Kico- 
lae Sandu). • Venerabilul pro
fesor Stelian Gheorghiu, ani
matorul celor 20 de ediții de 
pînă acum ale Festivalului, 
manifestă răbdare, tact și 
tenacitate cum rar se vede.

făcind fată numeroaselor so
licitări și conduci nd cu de
plină competentă întreaga 
organizare a competiției • O 
profesoară — Florentina Po
pescu de la C.S.Ș. 5-Rapid 
București (în sfirșit, apare și 
Rapidul la un Festival) — deși 
marcată de insuccesul in fina
la fetelor II, la mare luptă cu 
C.S.Ș. Salon ta : „Am pier
dut, dar important este că am 
o echipă cu elemente de pers
pectivă". Ceea ce. de fapt, 
este cel mai important lucru, 
dacă privim prin prisma inte
reselor baschetului de per-

tă direcție, existînd și tradi
ție, și tehnicieni capabili pen
tru această probă.

— Am constatat la ultimele 
concursuri o mai activă par
ticipare a călăreților de la a- 
sociațiile aparținînd herghe
liilor...

— în ultimul timp relațiile 
dintre crescătorii de cai si 
noi, beneficiarii, au cunoscut 
o sensibilă ameliorare. Parti
ciparea cu bune rezultate a a- 
sociațiilor Jegălia, Agricola 
Piatra Neamț, Dumbrava 
Neamț ș.a. confirmă potenția
lul existent la aceste sec
ții. Ca un lucru pozitiv înre
gistrăm și faptul că o serie 
dintre aceste asociații — Ro
man. P. Neamț, M. Ciuc, Tg. 
Neamț ș.a. — au solicitat orga
nizarea unor competiții, ceea 
ce va contribui eficient la pro
movarea călărie!. De altfel.
recentele concursuri 
strative de la Piatra 
Miercurea Ciuc — în ; 
țiuni !nscriindu-se 
cădere asociațiile 
ființate — »au 
largă audientă 
publicului. Dar, 
aceste întreceri, 
menționez faptul

I demon- 
Neamt și 

aceste ac- 
cu pre- 
nou !n- 

bucurat de o 
din partea 
apropo 
trebuie 

că se

de 
să 

simte

nevoia mai multor concursuri 
de casă, care să se adauge e- 
tapeior de campionat și cu
pelor, fiecare avînd eviden
tă Influentă benefică asupra 
creșterii performantelor.

— Anul acesta, la Sibiu (iu
lie) și Lugoj (septembrie), vor 
avea loc, două concursuri in
ternaționale, în fața călăre
ților noștri mai aflîndu-se 
și întrecerile Balcaniadei de 
juniori...

— Măsurile s-au luat atît 
pe plan organizatoric, cit și pe 
cel sportiv. Călăreții ur
mează un program intens de 
pregătire, alături de seniori 
aflîndu-se și juniorii, deoa
rece introducerea in calendarul 
F.E.I. a celor două concursuri 
creează obligații sporite tu
turor. Dar, referitor la vi
itor, trebuie să spun că pe noi 
ne preocupă, de asemenea, u- 
nificarea metodelor și for
melor de instruire la nivelul 
secțiilor, organizarea unor 
cursuri de perfecționare pen
tru antrenori, un control 
mal riguros la cluburi, în ve
derea creării premiselor pentru 
creșterea nivelului competi- 
tional al acestui frumos, dar a- 
tît de dificil sport.

MINIBASCHET
formanță. • De altfel, profe
sorul Ștefan Stoian, de Ia 
C.S.Ș. Mediaș (centru baschet
baliste de unde s-au ridicat, 
printre alții, Mircea Barna, Va- 
sile Zdrenghea, Klaus Herbert, 
Gheorghe Dăian, Daniel Mara, 
Martin Bretz, Gabriela Kiss, 
Virginia Popa), ne spunea : 
„Principalul obiectiv Ia Fes
tivalul Național de minibas- 
cheț trebuie să fie, pentru clu
burile sportive școlare, se
lecția cit mai judicioasă, în 
scopul promovării în sec
țiile de performanță a ele
mentelor apte să urce trep
tele spre marea performanță. 
La noi, în acest scop am ți in
trodus o normă : în echipele 
de băieți I trebuie să figure
ze cel puțin trei jucători de 
1,68 m". • După emoționanta 
festivitate de închidere a pri
mei serii și după o zi de pau
ză, Festivalul a fost reluat nrin 
întrecerile seriei a doua, Ia 
care iau parte fete cat. I și bă
ieți cat. a Ii-a. Luni, alte cî- 
teva sute de copii vor pleca 
spre casă cu premii $1 frumoa
se amintiri.

CLASAMENTE — BĂIEȚI I. 
general (31 de echlDe) : 1. CSȘ 
Tg. Jiu (antrenor : C. Brădlcea- 
nu). 2. Sc. gen. 6 Tirgoviște. 3.
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PERFORMERI ÎN TOPUL
(Urmare din pag. I)

ATLETISM • LA „TURNEUL CAJTTA- 
LELOR* desfășurat, recent la Budapesta, 
pe Nepstadlon, echipa de junioare a Bucu- 
neșfflulul s-a clasat pe locul I, iar cea de 
juniori pe locul m. învingători au fost 
Elena Constantlnescu (Viitorul) la 200 m. 
(24,51), Cristian Zarcu (Viitorul) — 110 mg 
(14.68), Ecaterina Nicolae (C-S-S. 190) —
Înălțime (1,71 m), Angela Sîrbu (Viitorul)
— 100 n> g (14,58), Marius Slrbu (C.S3. 4)
— triplu salt (15,39 m), Jana Căpățtnă
(CSS. 7 Dinamo) — șutită (15,67 m), Au
rica Bufniță (CJS.S. 7 Dlnamo) — suliță 
(49,06 m), Nlcultaa Radu (Metalul) — 1500 
m (4:29,43), Valentin Chiri ac (Dlnamo) — 
200 m (31,55). Ionel Lavric (Dlnamo) — 
3000 m (8:55.23), Jean Ungureanu (Dlnamo)
— «uliță 066,22 m), ștafeta 4 X 100 fete (Vi
itorul) — 47,49, Henriette Neddcu (Viitorul)
— lungime (6,11 m). Au participat două 
echipe reprezentând orașul gazdă, Budapes
ta, precum șl reprezentativele orașelor “ ~ 
șovîa, Praga, Sofia șl București. (P.

BASCHET • PROFESORUL Victor 
rescu, cel care a introdus baschetul

Var- 
SI..).

Pe.
. —-------- ------------ -------------- In

Tg. Jiu (in anul 1940, la Liceul comercial), 
• este nelipsit de la Festivalul național de 

nUnibaschet, prezența lui fiind un tonic 
I pentru micuții sportivi. • PARTICIPANTA 

• la toate edițiile de pînă acum ale Festiva
lului, profesoara Marla Popovlcl, de la 
C-SJȘ. 1 Constanța, a prezentat o echipă la 
cane predomină jucătorii toarte înalț!, la 

I același timp bine pregătiți, adevărate spe
ranțe pentru divizionara A FaruL • DEȘI 
a purtat tricoul cu... numărul H, CSandia 
Fometescn (CSȘ Tg. Jiu) a cucerit „Tro- 

| teul Sporim* pentru eficacitate gi premiul

oferit celui mai tehnic jucător al Festiva
lului. • ANSAMBLUL Altfța din Tg. Jiu 
l-a delectat pe participatnțU la Festival 
printr-un frumos spectacol organizat la 
Casa de cultură a municipiului. După dn- 
tece de muzică populară șl ușoară, după 
scheciuri, etevil-spoirtivi au urmărit, cu 
mult interes, un film despre mlnlbaschel 
șl un altul conțlnînd un spectacol al ce
lebrei formații Haarlem, Cu alte cuvinte, 
participant!! la Festival au avut un pro
gram cu adevărat pffln. (D. STJ

CĂLĂRIE • O FRUMOASA IjHTIATTVA 
aparținând Direcției generale pentru agri- 
ctâtură Neamț șl Asociației sportive Agri
cola Piatra Neamț și-a găsit materializa
rea totr-un toarte reușit concurs demon
strativ, la care au luat parte clteva mii de 
spectatori. Poate din aceasta, Învață cite 
ceva și cluburi mal cu renume.» • ANUL a- 
cesta pentru iubitorii călăriel din P. Neamț 
s-a deschis o ..școală* de echitație, frec
ventată, deocamdată, de 200 de elevi, mulțl 
dintre ei cu reale perspective de a aborda 
performanța. • „DUPĂ EXPERIENȚA aso
ciației Dumbrava Tg. Neamț — afirma 
loan Balcîza, președintele C.J.E.FA. îgeamț 
— sperăm că și Agricola P. Neamț se va 
afirma prin bune rezultate, cu atît mai 
mult eu dt dispunem de oameni inimoși, 
puși pe treabă*, 
gffl Bărtraeeanu 
rantle. (S3». F.)

Prezenta antrenorului Vlr- 
constitule, desigur, o ga-

JUDO • ut
rată «âptămtna trecută. La Pazarglc ((Bul
garia), au foet prezențl și doi arbitri ro
mâni : Paul Frăsina șl Klaus Aadronle,

BALCANIADA deslășu-

ambii de categorie republicană. Primul, vi
zat de federație In vederea devenirii sale 
arbitru internațional, a mal participat la 
două turnee internaționale, în R.D. Ger
mană șl Polonia. Andronlc se afla la prima 
sa participare de acest gen. în mo<l sur
prinzător, cel cane s-a bucurat de apre
cieri favorabile din partea specialiștilor a 
tost K. Andronlc. P. Frăslna a arbitrat sub 
așteptări, nemulțumind chiar șl delegația 
noastră, Intr-un mec! decisiv pentru obți
nerea titlului baDcanic : Marlașl — Zaprta- 
nov (Bulgaria) in care ro-mânul merita 
Victoria. (M. Tr.).

LUPTE • SCSniAM ÎN CRONICA etapei 
de greco-romane, desfășurată duminică, 
despre lupta acerbă care se dă tntre echi
pe pentru acumularea de puncte prețioase, 
fie In tentative de a participa la turneul 
final, fie tn lupta de evitare a retrogradă
rii. Firește faptul că formațiile Ișl apără 
cu strășnicie șansele, In mod cinstit șl 
corect, este lăudabil, ta aceste condiții, 
spectacolul are de ciștigat. Dar, să dorești 
victoria cu orice preț, obținută șl în con
diții ««regulamentare, este o optică străină 
mișcării noastre sportive. Amenințată de 
retrogradare, echipa Metalul București a 
dorit din toată inima să obțină victoria tn 
disputa cu Progresul București (fără con
curent la cat. 190 kg) șl a lipsit puțin 
să-și realizeze această intenție. Totul de
pindea de meciul de la categoria grea, 
unde metalurgistul Adrian Ailonte — cam
pion național șl component de bază al lo
tului național de juniori — avea prima 
șansă în întâlnirea cu C. Olariu. Ultimul a 
luptat mal bine șl a cîștigat, spulberînd 
visul rnetalurglștilor. Supărat, A- Alionte 
a părăsit salteaua la acordarea deciziei șl 
starea sa de nervi a culminat, tn partida

devenit Popescu, măritîndu- 
mă cu un canotor de „argint* 
(locul doî la 2+1 rame, la Los 
Angeles și la Hazewinkel), dar 
cu suflet de aur, Dimitrie Po
pescu. El îmi este de un ne
prețuit ajutor.' fiînd primul 
suporter, primul confesor |1 
primul sfetnic.

— De ce acesi... macaz 
schimbat, în plină glorie, de ta 
2 vîsle Ia „simplu* 7

— S-a considerat că Ole- 
muc mai poate găsi o coechi
pieră care să reîntregească 
dublul, menținîndu-1 valoa
rea. A si găsit-o. de altfel, pe 
Adriana Chelariu, dar clasica 
probă de simplu rămăsese des
coperită, în plină tradiție, ca 
să nu mai spun că eu însă-mi 
visam să mă stabilizez într-o 
barcă de simplu. E altceva : 
deplnzl numai de tine, de vo
ința și de forța ta. de dragos
tea ts pentru performanță, de 
setea de victorie. O corelație 
netă între obligații ri satis
facții. îmi convine. Ceea ce 
nu înseamnă că a fost ușor.. 
Pentru această titularizare 
la „simplu*, m-am bătut, la se
lecție, cu cîteva colege de Iot, 
dintre care. Viorica Cogeanu 
ml-a pus, nu o dată, probleme.

— Ce-ți spune sumara ex
periență de „simplistă* 7

— Eu am mai cochetat cu 
„simplul", învingînd-o chiar 
pe Vali Racilă, la campiona
tele naționale de fond. în 
1981, bă«nd-o. în 1985, la 
Vichy și pe campioana mon

dială. 
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următoare, cu D. Btciușcă (Delta Tulcea), 
pe care l-a lovit cu piciorul după ce lupta 
fusese oprită. Gestul său, care trebuie șă-4 
dea de gtndlt, nu este demn de un viitor 
sportiv de performanță (M. TR),

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPBES DIN 
S IULIE: extragerea I: 34 1 23 
12 30 16; extragerea a n-a: 27 
33 26 43 40 9.

Fond total de ctștlguri: 1083 «51 
lei din care 292 231 lei report la 
categoria 1. ___
• REZULTATELE CÂȘTIGURI

LOR TRAGEM EXCEPȚIONALE 
LOTO DIN 29 IUNIE: FAZA I: 
cat. 1: 1 varianta 2S’/« — auto
turism .Dacia 1309* (70 000 lei) ;

ADM!
eat. 2 
lei, în 
în R. 
diferei 
ante 2 a iTi' 
excurs 
mapĂ 
cat. « 
199,00
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Damaschin I a devenit, spre finalul sezonului, un veritabil om
■ • - ■ — - - D. NEAGU

REVIRIMENTUL DIN PRIMĂVARĂ AL DINAMOVIȘTILOR
In pofida onor momente mai 

dificile prin care a trecut în 
sezonul de toamnă, DINAMO 
BUCUREȘTI a încheiat anul 
compot ifionai 1985—1986 cu un 
bilanț destul de fructuos. A- 
ceastă apreciere este argu
mentată, pe de o parte, de 
menținerea echipei dinamo
viste în grupul celor patru 
fruntașe care au dominat cam
pionatul primei divizii, 
mai ales de cîștigarea — pen
tru a 6-a oară — a „Cupei 
României", succes prestigios 
prin care „unsprezecele” din 
Șoseaua Ștefan cel Mare șl-« 
validat dreptul de partici
pare, in toamnă, la competiția 
nr. 2 a - • 
De altfel, 
îndeosebi 
cupă și-a____________T___
vărata măsură a potențialului 
ei actual și a celui in deve
nire. Mal întîl în faza 
rilor", cind, a trecut 
prim mare obstacol. 
Universitatea Craiova 
ce la un moment dat 
condusă cu 2—0), apoi în fina
lă, cind a învins (pentru a doua 
oară în ultima parte a sezonu
lui) pe valoroasa și merituoa-

34 20 6 I 49-27 464. DINAMO
• Puncte realizate : 46 (procentaj 67,8 la sută) ; a obținut 2t 

de puncte pe teren propriu el 18 in deplasare.
• Golgeterll echipei : văi dean șl Orac — dte 7 goluri, Da

maschin I (, Augustin și Movilă — cite 4, Suclu, Varga șl Bed- 
nlc — dte 2, A nd one șl Dragnea — dte 2, Zare, NJcolae, S. 
Răduoanu, Mihăescu el D. Sava — dte 1, Mihail (F. C. Olt), 
Gh. Dumitrescu (Victoria) șl Stoica (Gloria) — dte un autogol.
• Jucători folosiți : 28 ; Varga 33 de meciuri, Orac 32, Moraru, 

Dragnea șl Movilă — dte 31, Rednic 30, Nicolae șl Văldean — 
cite 29, Andone 28, Zare 26, Suclu 23, Stănescu It, Augustin 13, 
Topolinsehl șl Ivan — dte 14, Damaschin I 13, Mihăescu 11, 
Jercălău 7, S. Răducanu 5, Bucu și Tulba — dte 4, D. Sava 3, 
Prunea. Răduciotu, Mitici șl Cheran — dte 1.
• A beneficiat de S lovituri de la 11 m : 1 

(Orac), 3 ratate (Andone, Orac șl Moraru).
• Cartonașe galbene : 32 ; cele mal multe : Nicolae I.
• Cartonașe roșii : Stflnescu ‘

gustln (etapa a 4-a).

transformate

(etapele a 4-a «1 a «-a) și Aa-

Laureafi in topul golgeterilor

BICU: „PREZENȚA MIA IN IIIIO-lll FRUNTAȘ 
0 DATOREZ ECHIPEI««

t

l

rea jocului, delăsarea unora 
dintre jucători, indisciplină.

A devenit astfel necesară, (a 
un moment dat, luarea unor 
măsuri urgente de îndrep
tare a situației șl, dintre ele, 
aducerea ea antrenor prin
cipal a Iui Mircea Lueeseu — 
cu citeva etape înaintea în
cheierii turului — s-a dovedit 
cea mai salutară. De altfel nu 
s-a exagerat cu nimic afirmln-

facem 
planul 
este 
saltul

de gol al dinamoviștilor
sa deținătoare a Cupei Cam
pionilor Europeni, atît ca ur
mare a unei mai mari puteri 
de luptă, cit si mai bunei or
ganizări a jocului pe plan tactic.

Frumoasă izbindă din „Cupa 
României" a constituit un ade
vărat corolar al revirimentului 
inregistrat de echipa dlnamo- 
vistă in sezonul de primă
vară. Reviriment care, chiar 
dacă nu s-a soldat și cu ocu
parea unui loc pe podiumul 
campionatului, a fost, totuși, 
cit se poate de evident în e- 
volutia generală a alb-roșilor.

Prin comparație cn ceea 
ce a reușit, ca nivel de Joe și 
rezultate, in prima jumătate a 
acestui an, comportarea avută 
de Dinamo in toamna trecută 
fusese surprinzător de mo
destă. Punctele pierdute pe 
propriul teren In meciurile de 
campionat, dar mai ales me
diocritatea locului practicat, 
care condusese șl la prematu
ra eliminare din Cupa U.E.F.A. 
de către o echipă mal slab co
tată valoric (Vardar Skoplje), 
reliefau un Îngrijorător re
gres, cauzat cu precădere de 
motive subiective : deficien
te In pregătire și In organiza-

Foto: Aurei
du-se că. o dată 
noului antrenor, 
luat — in fapt — 
ei start in campionatul aflat în 
plină desfășurare, 
care viza nu numai 
stărilor de 
la această 
din fotbalul nostru, ci și

Un start 
redresarea 

existente 
fruntașă 

sau 
mal ales — reconstrucția eL 
In acest din urmă scop au (I 
fost aduși în perioada de Iar
nă Damaschin I și Mihăescu, 
din al căror duel se spera In 
producerea unui titular au
toritar al postului de vîrf de 
atac. Totodată, au fost pro
movați In lot citiva Juniori cu 
frumoase perspective de a- 
firmare, cum sînt Daniel Sava, 
Jercălău, 
Rădudolu. 
tire impus 
precum și 
Jucătorilor

Prunea, Mitici și 
Modul de pregă- 

de Mircea Luoescu, 
adeziunea deplină a 

la noile cerințe 
de efort au dat destul de repe
de roadele preconizate. „Mult 
mal rapid decît ne puteam aș
tepte, mărturisește, de altfel, 
și șeful secției de fotbal a 
clubului Dinamo, Vasile lanul, 
echipa noastră a marcat un re
viriment pe toate planurile”. 
Intr-adevăr, dacă ar fi eă

o comparație doar pe 
rezultatelor obținute, 

edificator — credem — 
realizat de dinamo- 

viști de la +2 în „clasamentul
adevărului”, cit aveau la 
sfirșitul turului, la +12 cu care 
au încheiat campionatul. Dar 
o creștere poate și mal semnifi
cativă s-a realizat în planul 
calității Jocului prestat, care 
a permis ca atit pe teren pro
priu, cit șl în deplasare, Dina
mo să se impună 
multora dintre 
sale și să lase, 
impresii asupra 
urmărit evoluția.

Dacă, totuși. în 
mentului produs, 
s-a clasat la finele 
tulul decît pe locul 
litate de puncte cu 
dar cu un golaveraj 
acest fapt își are explicațiile 
sale Prima dintre ele, de na
tură obiectivă, ar fi aceea că, 
în condițiile luptei foarte 
strlnse duse pentru locurile 
2—3, contracandidatele echi
pei dinamoviste. Sportul Stu
dențesc și Universitatea Craio
va, au „mers”, de asemenea, 
tare Zn retur, autodepă$indu-se 
chiar, formația din „Regie” 
realizînd cea mai bună perfor
manță a ei din Istoria clubului. 
O altă explicație, de data a- 
ceasta subiectivă, a consti
tuit-o surprinzătoarea Infrîn- 
gere la scor suferită de dina- 
moviști, în propriul lor fief, în 
fata studenților bucureștenl. 
Cu o victorie In acel meci, Di
namo ar fi hiat aproape sigur 
locul doi in clasament.

Firește eă in jocul echipei 
dinamoviste este incă mult 
loc de mai bine. Oricum, insă, 
ea a demonstrat in sezonul de 
Primăvară că se află din nou 
pe un drum ascendent. Un 
drum incă greu, care v* solici
ta in continuare eforturi și 
mal mari sub toate aspectele, 
dar Ia capătul căruia va putea 
redeveni echipa redutabilă din 
anii trecuți, capabilă să aspire 
nu numai la titlul de campioa
nă, ei și la un trofeu euro
pean.

asupra 
adversarele 

adesea, bune 
celor ce i-au

duda reviri- 
Dinamo nu 
camplona- 
4 (la ega- 
craiovenii, 
mai slab).

Constantin FIRĂNESCU

Primul dialog cu Marian 
Bicu, numărul 3 in topul efica
cității, se consuma in după-a- 
miaza celei dinții joi de iunie, 
la un antrenament pe „Cen
tralul" craiovean, cu 3 etape 
inainte de finișul campio
natului ți, firește, al pasio
nantei curse Bicu — Pițurcă — 
Hagi pentru titlul de golgeter 
'86... Atunci cind „virful" 
Universității — care, eu o eta
pă mai inainte, te afla detașat 
la două ți, respectiv, 3 goluri 
de rivalii săi — fusese prins 
din urmă de cei doi la „cota 
23". Și, totuși, craioveanul avea 
incă șanse să rămină primul, 
judecind prin prisma celor 
două meciuri de acasă, eu Chi
mia și Steaua, fi unul afară cu 
deja retrogradata F.C. Bi
hor. In jurul echipei craiovene 
se și credea in această șansă
a lui Bicu de a aduce în „Bă
nie" titlul de golgeter. An
trenorul secund Silviu Stă
nescu imi replicase mai devre
me, eînd H vorbisem despre 
prezența inedită fi neașteptată 
a atacantului craiovean în 
capul listei oamenilor de gol, 
că „nu e nimic surprinzător în 
asta, Marian avind acele cali
tăți ale „vîrfului” cu pretenții 
de a fi și cel mal eficace din 
divizie, golgeterul campiona
tului". Iar Constantin Flo- 
rescu, din Biroul secției, și me
dicul Vasile Frînculescu îi 
dădeau dreptate... La înche
ierea amintitului antrenament, 
am pornit in „un-doi-uri" pină 
la vestiare cu „virful" alb-al- 
baștrilor. • Te-ai gîndit vreo
dată, Marian Bicu, că ai pu
tea deveni golgeterul acestei 
ediții ? • Cum să nu ? Ba, 
după meciul cu Brașovul, mă și 
vedeam ciștigător, gindindu- 
mă la programul următor ea- 
re-mi dădea speranțe în spo
rirea considerabilă a zestrei... 
• Mai tîrziu ai avut un avan
taj de 2—3 goluri, dar... • Pu
tea fi chiar mărit, dacă n-aș fi 
avut și zile nefaste, ca in me
ciurile cu Gloria Buzău și 
F. C. Olt. Mai ales in cel de 
al doilea meci, din etapa 31-a, 
cind, precipitîndu-mă să cresc 
cit mai repede diferența față 
de adversari cu un prim gol, 
am irosit una după alta oca
ziile. Și, în loc să mă detașez 
ri mai mult, am fost egalat de 
Pițurcă ți Hagi. • Echipele lor 
f-au ajutat și-i ajută cu gene
rozitate. • Normal. Și eu am 
simțit deseori ajutorul echi
pei. De pildă, in meciul cu 
Gloria am fost căutat insistent 
de colegi, dar n-am putut să 
dau gol. Nu trebuie, insă, să 
uităm faptul că orice echipă 
are ca prim țel obținerea vic
toriei, înscriind goluri prin 
oricine, nu neapărat prin Hagi, 
Pițurcă sau Bleu. Și mi se pare 
corect ca numai atunci eînd 
este sigură de victorie să-fi 
pluseze și candidatul la titlul 
de golgeter. De altfel, in ce 
mă privește, socotesc că pre
zența mea in trio-ul fruntaș al 
golgeterilor o datorez în mare 
măsură echipei ți — de ce 
să nu recunosc ? — numeroa
selor absențe din teren ale

lui Cămătarii, care, altminteri, 
și-ar fi pus și el candidatura...
• Mai speri in victorie ? • 
Desigur, și n-am să abando
nez la „potou". • Care dintre 
adversari ți se pare mai peri
culos 7 • Hagi, în ultima eta
pă, cind poate să-și rotun
jească cifra, in „Regie", in fața 
echipei căreia eu n-am putut 
să-i dau gol pe „Central", la 
Craiova...

După aproape o lună, cind 
cursa golgeterilor se înche
iase cu succesul lui Hagi, l-am 
reîntâlnit pe Marian Bicu, la 
sediul clubului, in trecere 
spre vacanță ți spre... luna de 
miere. Studentul in anul III 
la I.S.E. revenea din comuna 
sa natală, Maglavit, unde, cu 
citeva zile mai inainte, făcuse 
primul pas în viața de familie. 
După urările de rigoare, i-am 
cerut să continuăm vechiul 
dialog. A acceptat indecis, lă- 
sindu-mă să ințeleg că are 
mare grabă. Jos, în mașină, îl 
aștepta tânăra soție... • Te 
mulțumește locul al treilea 7 • 
Mă bucură, înainte de toate, 
locul al treilea, locul de „Cupa 
U.E.F.A." al Universității. Și, 
apoi, cele 25 de goluri pe care 
le-am înscris pentru ea. Locul 
3 între golgeteri cred că e me
ritat. Sau prea meritat. • 
Concurentii tăi au avut mult 
mai multe goluri din 11 metri. 
Te-ai considerat astfel de
zavantajat ? • Nu. Pentru
mine, golul — fie din acțiune, 
fie din penalty — are aceeași 
valoare. E o șansă valorificată. 
Uneori, pentru echipă, un „11 
m" 
mult decît un gol din
• Va candida din nou 
titlul de golgeter, 
viitor 7 • 
cind totul, 
ma etapă, 
mul linia 
să evite 
Nu pot ști 
va solda cursa, dar sigur este 
eă voi lupta mai mult pentru 
gol. Nu însă în folosul perso-

al echipei. Important 
mine va fi ca Univer

se obțină cit mai 
victorii în campionat 
„Cupa U.E.F.A". Iar

. _ _ - »
transformat contează mai 

acțiune. 
Bleu la 
sezonul 
Dar fi
la ulti-

___ _ in
De ce nu ? 
de la prima 
pentru' a trece pri
de cotite, incercind 
surprizele finitului, 
de pe acum cum se

nai, ci 
pentru 
sitatea 
multe 
și în . 
dacă voi deveni ți golgeter, 
bucuria îmi va fi cu atit mai 
mare... • Mult succes. Marian 
Bicu !

Aurelian BREBEANU

CIND CULTIVI CU GRIJĂ
(Urmare din pag. 1)

începînd cu data de 1 iulie 1936, programul de funcțio
nare a instalațiilor de transport pe cablu (telefonice) este 
următorul :

Telecabina
Telecabina
Telescaun
Telecabina
Telecabina 
Telescaun ' 
Telescaun 
Telescaun 
Telescaun 
Telecabina Bîlea (Sibiu)

i Poiana Brașov . 
, Tîmpa . . ;
Predeal . .
Sinaia . . ;
Bușteni

Vatra Dornei . 
Păltiniș (Sibiu) . 
Borșa (Maramureș) 
Bunloc (Brașov) .

3—18
9—22
9—18
8— 1730
8—22
9- 17
9—17
9—17
9—17

10—17 (stmbătă 
și duminică)

LOTO PRONOSPORT informează
655 
sie

$1 ri- 
,75 

O 
*r- 
r î
5: 
a

393 lei; cat. 7: 555,75 a 200 lei; 
cat. 8: 3 513,00 a 100 lei. FAZA 
A Ii-a: cat. A: 1 variantă 100% 
— autoturism „Dacia 1300“ (70 000 
lei) șl 1 variantă 25% a 17 500 lei; 
cat. B: 1 variantă 100% a 25 710 
Iei, In cadrul căreia o excursie 
de 2 locuri în B. D. Germană șl 
diferența In numerar șl 6 variante 
25% a 0 428 lei; cat. Cs 10,50 a

8 121 Id; cat. D: 77,00 a 835 lei; 
cat. E: 955,00 a 100 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ 
(70 000 lei) au fost cîștigate de 
participanțll AII luksel din Con
stanța șl Popa Valeria din Iași.
• Nu v-ațl Jucat incă nume

rele preferate la Tragerea obiș
nuită LOTO oe mHne, vineri U 
iulie 7 ASTAZI mai este încă 
timp pentru a vă exprima opțiu
nile persona je i

TBEAPTA CARE LIPSEȘTE. 
Este vorba de o competiție la 
nivelul următor de virstă, 14— 
15 ani. Ea nu există, deși ar 
trebui să existe, fiind solicita
tă de foarte multi antrenori 
(L. Ianovschl. P. Mihai, Tr. 
Popa. P. Gavrilă, T. Dobindă 
etc), deoarece ar avea menirea 
de a pregăti jucătorii pentru 
selecționata mică de juniori, 
cea care participă la Campio
natul European B. Poate că e- 
șecurile de oină in această 
primăvară se datoresc și- 
treptei lipsă Ia scara sistemu
lui competițional al eșalonului.

FAIR-PLAY LA BUȘTENI. 
In frumoasa stațiune de pe Va
lea Prahovei s-a încheiat, cu 
puține zile In urmă, ultima în
trecere oficială a anului. Cam
pionatul Republican II, la star
tul căruia se aliniază echipele 
de juniori ale tuturor divi
zionarelor C. Turneul final de 
la Bușteni, desfășurat pe coor
donatele ambiției, dîrzeniei, 
dăruirii totale, dar si al fair- 
play-ului, a dat următoarea 
ordine : 1. Unirea-Dinamo
Focsani. 2. Chimia Găești. 3. 
Inter Sitru. Oricare dintre e- 
chipe putea cîștiga. Au învins 
focșcnenii, dar citeva talente

deosebite au avut în rîndurile 
lor toate echipele (nu le mai 
reamintim, ele apărînd în zia
rul nostru de marți).

O FINALA DE EXCEPȚIE. 
Asa a fost considerată partida 
care a opus pe Sportul Stu
dențesc lui Dinamo in ultimul 
act al Campionatului Republi
can I. Au dștigat, in extremis, 
la loviturile de la 11 metri, 
„alb-negrii“, dar meritele în
vinșilor sînt la fel de mari. Nu 
mai revenim asupra acestei fi
nale, care a adus la 
citiva iucători ce au 
deja în Divizia A

rampă 
debutat 

(Stănici, 
Bondoc. D. Sava, C. Sava. Ră- 
duciolu. Jercălău, Prunea). 
Reamintim doar ordinea finală 
a Întrecerii : 1. Sportul 
dentesc, 2. Dinamo, 3. 
Brașov si Olimpia Satu 
Sînt patru cluburi care, 
timii ani. au acordat o aten
ție țot mai mare — spre lau
da lor — jucătorilor foarte ti
neri. veritabilelor talente.

PUNTE SPRE AFIRMARE. 
Așa ar putea fi definit Cam
pionatul speranțelor, întrecere 
care are menirea de a pregăti 
corespunzător pe viitorii com
ponent] ai divizionarelor A. 
Despre această competiție s-a 
vorbit suficient, asa că... 1.
Steaua. 2. F.C. Argeș, 3. Uni
versitatea Craiova. Toate aces-

Slu- 
F.C.M. 
Mare, 
in ui-

te echipe au în componența loi 
iucători care pot oricînd evo
lua pe prima scenă (D. Petres
cu, Hristea, P. Răducanu. Pru
nă etc.).

UN CLASAMENT — CON
CLUZIE. Dacă tragem linie și 
adunăm (3 puncte locul 1, 2
puncte locul 2, 1 punct locul 
3). obținem următorul clasa
ment sui-generis, care demon
strează preocuparea cluburilor 
pentru schimbul de mine al 
fotbalului nostru de azi.

1. Universitatea Craiova 5 p, 
2-6.

Galați, 
șani.
3 p.

7—9.
F.C. Argeș 2 p.

Iar în continuare, 
punct, Electroaparataj 
rești, 
biu, 
Satu 
(sau 
cinci 
„B“.

F.C. Constanta, Otelul 
Unirca-Dinamo Foe- 

Steaua, Sp. Studențesc

Chimia Găești, Dinamo,

cu un
Bucu- 

Inter Si- 
Olimpia

Politehnica Iași, 
F.C.M. Brașov, 
Mare. In total, 13 cluburi 
asociații), dintre care 
de Divizia A, patru de 

. trei de „C“ si un club 
sportiv școlar. Că e absolut 
necesar să-ti crești jucătorii de 
care ai nevoie o demonstrează 
două exemple mai mult decît 
convingătoare : 1. promovarea
reușită a tinerilor craioveni ; 
2. saltul de la o categorie in
ferioară. la una superioară fă
cută în acest an competitional 
de Otelul Galati, Unirea-Dina
mo Focșani si Inter Sibiu. Mal 
e nevoie, oare, de argumente 
în Plus ?
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NOU RECORD MONDIAL LA SĂRITURA CU PRĂJINA
MOSCOVA, 9 (prin telefon). 

Toți cei aflațl marți seară în 
tribunele marelui stadion „V.I. 
Lenin" din parcul Lujniki, în 
clipele în care, la capătul pis
tei de elan de la prăjină, Ser
ghei Bubka se concentra, pen- 
dulînd ușor de pe un picior pe 
celălalt, si strîngind puternic, 
cu mina stingă, prăjina, își ți- 
neau respirația. O liniște im
presionantă a acoperit stadio
nul. toate celelalte probe, afla-

sărituri : la 5,70 m, la 5,85 m 
șl la 6,01 ml Fapt unic în isto
ria multiseculară a atletismu
lui mondial.

In cadrul unei conferințe de 
presă, răspunzînd întrebărilor 
multor ziariști. Serghei Bubka 
a spus : „Evident sînt 
fericit. Pentru a putea reuși 
un nou record al lumii, a fost 
nevoie să-mi iau o marjă de 
siguranță 
necesară

foarte

Serghei Bubka
te în desfășurare, s-au oprit, 
iar privirile s-au îndreptat 
spre săritorul sovietic si spre 
stâlpii la capătul cărora stră
lucea ștacheta, înălțată la 6,01 
m. Reușește ? Nu reușește ? 
Instinctiv s-au strîns pumni 
pentru reușita lui. Un elan ra
pid. perfect ritmat, pașii pă- 
rlnd a fi auziți pe tot stadio
nul. apoi înfigerea exactă a 
prăjinii în ladă, după care a 
urmat săritura. Bubka atîrnă 
de prăjina care se îndoaie, stă 
așa (parcă o veșnicie!), după 
care se îndreaptă aproape la 
verticală si trece deasupra, 
peste ștacheta recordului mon
dial?. cu cel puțin 15 ori poa
te chiar 20 de centimetri! în 
clipa următoare întreaga tribu
nă s-a dezlănțuit...

în concursul de marți, Ser
ghei Bubka a realizat doar trei

deasupra ștachetei, 
mai ales în condițiile 

acestui stadion cu 
vînt destul de 
ternic. Este, 
altfel, primul 
cord mondial 
care-1 realizez 
țara mea! Astăzi, 
aici, am sărit cu 
vechea mea pră
jină, după ce mal 
multe săptămîni 
am încercat să mă 
obișnuiesc cu una 
ceva mai dură— 
Cît se va sări in 
viitor? Foarte greu 
de spus acum!..." 

Alte rezultate : 
ATLETISM : 

mei : 200 
Marshall 
22.11, Ewa 
(Polonia) 
vira 
(U.R.S.S.) 
Torrance 22,27; 3 000
ga Bondarenko 
15:03,51. Svetlana 
Ulmasova (ambele 
din U.R.S.S.) 15:05,50, 
Cindy 
(S.U.A.) 
100 mg: 
Donkova
12,40. Cornelia 
chkenat 
12,62 
ceva 

Elloy 
Petra 

Irina
01,2* m, Natalia" Ermo- 

. „ băr
bați : 800 m : Johnny Gray 
1:46,52, Stanley Rewlne (ambii din 
S.U.A.) 1:46,89, Șamul Tirop (Ke
nya) 1 : 47,05 ; 1509 m : Pavel Ia
kovlev 3:39,96, Igor Lotorev (am- . - James

Busse 
obst. : 
8 :23,06,

28,63 m ; decatlon : Grigori Deg- 
tearev 8022 p, Aleksandr Apalsev 
8244 p, Aleksls Ladh (toți din 
U.H.SS.) 8082 p, Erie Petterson 
(S.U.A.) 8009 p.

CICLISM : 1000 m contra-timp : 
Uidls B reman is 13)3,586, Otar
MșediiașvIM (ambii din U.R.S.S.) 
1:04,983, Andreas Gaoske (RJ5.G.) 
1:05,422 ; 4 km urmărire indivi
duală : finala 1—2 ; Vi acesta.v
Eklmov l-a ajuns pe Glntautas 
Umaras (ambii UJLSJSJ ; finala - - - —--- - ----- 4:34,03 —

(ambii

pu- 
de 

re- 
pe 
in

fe
rn : Pam 

(S.UA.)
Kasp-zyk 
22,13. El- 
Barbasina 
șl Gwen 

(S.U.A.) * m: OI-

Bremser 
15:11,78: 
Iordar.a 

(Bulgaria) 
Os- 

(R.D.G.) 
Ginka Zagor- 

(Bulgaria) 12,72, 
(Franța) 12,75 ; 
Felke CR.D.G.) 
Kostiușenkova

Laurence 
suliță : 
70,78 m, 
(U.R.S.S.) 
lovlcl (UJIA.S.) 68,56 m ;

Johnny

bit din - (U.R.S.S.) 3 >40,18,
Spivey 3:40,41, Andreas 
(R.D.G.) 3:40.66 ; 3000 m
Hagen Melzer (RJ3.G.) 
Henry Marsh (S.U.A.) 8 as,92, Ni
kolai Mattușenko (U.R.S.S.) 
8:25.73 : 4X400 m:U.R.S.S. 3:91,25. 
S.U.A. 3:01,47 ; 20 km marș : A- 
leksei Perșin 1:23,29. Aleksandr 
Boianșinov 1.23:36, Evghenl Mi
stuia (toți din U.R.S.S.) 1.23:53 ; 
prăjină : Serghei Bubka 6,01 m 
record mondial, Radion Gataulln 
(ambii UJ135.) 5,80 m, Eairt Bell 
5,75 m, Mike Tully (ambii din 
S.U.A.) 5,70 m : greutate : Ser
ghei Smirnov 21,79 m, Serghei 
Gavriușln (ambii din U.R.S.S.) 
21,09 m, John Brenner (S.U.A.)

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET
Madrid. In timp ce favorite

le au avut. in corpore zi de 
odihnă, celelalte formații și-au 
disputat cu ardoare sansele 
pentru calificare în semifinale
le, care vor începe sîmbătă. La 
Barcelona se vor întîlni prime
le trei clasate în grupele A și 
B. iar la Oviedo, de aseme
nea. primele trei clasate. în 
grupele C și D.

Două rezultate surprinzătoa
re. Cuba a învins 
considerată ca una 
mai bune formații 
cane. iar Angola

Australia ! Poate ar 
tat totuși. în același 
succesul Franței tn 
Brazilia.

trebui no- 
context, si 
partida cu

A: Pana-

Uruguay, 
dintre cele 
sud-ameri- 
a întrecut

Rezultatele : grupa 
ma — Coreea de Sud 111—103 
(61—55). Franța — Brazilia 93— 
85 (46—41) ; grupa B: Angola — 
Australia 74—69 (36—34), Cu
ba — Uruguay 87—76 (42—28) ; 
grupa C : Italia — Coasta de 
Fildes 98—62 (48—35), R. 
Chineză — Porto Rico 98—84
(48—42); grupa D : Canada — 
Noua Zeelandă 110—74 (43—48). 
Argentina — Malayezia 93—73 
(53—30).

p.

TURNEUL FEMININ

DE ȘAH DE LA TAPOLCA
BUDAPESTA. 9 (Agerpies). 

— După 7 runde, in turneul 
internațional feminin de șah de 
la Tapolca (Ungaria), in clasa
ment conduce Fischdick 
(R.F.G.), cu 5 p, urmată de 
Ahmîlovskaia (U.R.S.S.) și Madl 
(Ungaria) — cite 4,5 p, Ligia 
Jicman (România) — 4 p etc.

în runda a 7-a, Mira a cîș- 
tigat la Korucsai, Kovacs a 
pierdut la Madl, Petek la Fis
chdick, iar partidele Jicman — 
Stadler și Albuleț — Ahmîlov
skaia s-au încheiat remiză

CUPA DAVIS
în zilele de 18—20 iulie se 

vor desfășura meciurile din 
cadrul Grupei Mondiale în 
marea competiție de tenis do
tată cu Cupa Davis. Echipa 
Australiei. fostă deținătoare 
a trofeului, urmează să întâl
nească formația Angliei. Din 
echipa de la Antipozi fac par
te : Pat Cash, John Fitzgerald, 
Paul Mc Namee și Wally Masur.

In aceeași perioadă, repre
zentativa României se va de
plasa In Austria, la Bad 
Kleinkischheim, unde va jucă 
cu echipa tării gazde. în 
cadrul Zonei Europene A.

3—1 : Vasili Spundov 
Aleksandr Krasnov 
U.R.S.S.) 4 34,19.

VOLEI : fete ~
R. F. Germania 3—3 (—13, i, 4. 
—13. U). UJIEE. — Peru 3—1 
(10, —15, 11, 1) ; Cehoslovacia — 
R.PJ3. Coreeană 3-0 (9, 8. »).
Japonia — s!u_A. 3—1 (13, —18,
11. 13).

La ora tind transmitem, spor
tivii români — atleți șl gimnas
tele de la ritmică — se află Încă 
în concurs.

Comei POPESCU

R. D. CtermanA

BASCHET. Nici nu s-a ajuns 
la jumătatea turneului final al 
celei de a X-a ediții a Campio
natului Mondial masculin șl to
rul internațional a șl decis țara 
care va găzdui următoarea ediție 
a competiției. Este vorba de Ar
gentina în 1S9D. • Turneul final 
al CJM. feminin se va desfășura 
de lai 8 ta 13 august tn U.H-S.S. 
Grupele pretiintnare vor avea 
loc la Minsk șl Vilnius, iar se
mifinalele șt finala ta Moscova.

OA1AC-CANOE. Așa-numitala 
curse In linie (cele cunoscute 
nouă sl care figurează la J.O,) 
vor fi organizate pentru prima 
oară la trei mart competiții In
ternaționale: Jocurile Pan-Ame- 
rlcane și Universiada de la Za
greb tn 1987, Jocurile Asiatice 
din 1990.

BOX. Cu ocazia Congresului Fe
derației Internaționale <te Box 
Amator, care se va ține la Bang
kok. In ThaUanda, intre a șl XI 
noiembrie (vor lua parte, proba
bil, delegați din peste 100 de 
țări), se va proceda la alegerea 
unul nou birou al A.I.B.A.

CICLISM. Anul viitor vor avea 
loo Campionatele Mondiale pen
tru juniori ta Italia, cîclocros În 
Cehoslovacia, velodrom acoperit 
tn Danemarca (la Copenhaga), 
fopd șl pistă ta Austria.

HANDBAL. Forul Internațional 
(LHJT.) trebuie să se decidă, cu 
ocazia Congresului său de la Da
kar (27 șl 38 octombrie crt.), a- 
supna unei propuneri formulate 
de federația de handbal poloneză 
oare sugerează reducerea numi-

rulul jucătorilor fiecărei echipe, 
de la șapte (actualmente) ta 
cinci. Propunerea are la vedere 
dezaglomerarea din teren și, Im
plicit creșterea spectaculozității 
jocului. Deci, s-ar putea să a- 
vem, in viitor, handbal in 51

JUDO. La Essen, In RJ.G„ în
tre 19 și n noiembrie 1937. la 
Campionatele Mondiale de fete, 
primele opt clasate, la cele șapte 
categorii, se vor califica, din o- 
fldu, pentru turneul demonstra
tiv de judo care va avea loc cu 
prilejul Jocurilor Olimpice din 
1908.

NATAȚIE. Bazinul Casa de 
Campo din Madrid va fi utili
zat. luna viitoare (13—23 au
gust), de echipele feminine par
ticipante la Campionatul Mondial 
de polo. In tribunele sale pot 
lua loc 920 de spectatori. In 
schimb, meciurile masculine, la 
bazinul El Pllar, pot fl urmărite 
de 2100 spectatori.

TIR. Controlul anti-doping a 
devenit obligatoriu pentru toate 
campionatele Uniunii Internațio
nale de Tir (U.I.T.) șl In special 
în cazul stabilim de recorduri 
mondiale.

SCHI. S-a decis de către F.:.S. 
ca, în viitor, regula referitoare la 
ordinea plecării in manșa a doua 
a slalomului special șl a celui 
uriaș, la femei, care ptnă acum 
prevedea plecarea în ordinea in
versă a clasamentului, după prt- 
ma manșă, a primelor 30 de 
schioare, să se modifice, din se
zonul viitor, la doar primele 15 
sportive I

TURUL FRANȚEI ARE ACUM

UN NOU LIDER!
Villers sur Mer. Dacă piuă 

acum, de-a lungul celor patru 
etape 
Franței 
diferite 
pînă la 
te, plutonul venind la sosire 
mal mult sau mal puțin gru
pat, iată însă, că in etapa a 
cincea. o astfel de încercare a 
reușit, în sfîrșit! In etapa de 
la Evreux la Villers sur Mer 
(124,5 km), după numai cițiva 
kilometri de la plecare, olan
dezul Johnan van der Velde 
asociat, de circumstanță, cu 
francezul Joel Pelier s-au în
cumetat să „evadeze". După o 
cursă în doi de 110 km (!), el 
și-au văzut încununate bunele 
intenții, dejucînd ferm toate 
tentativele plutonului de a-1 a- 
junge și sosind cu avans la capă
tul de etapă, la Villers 
Mer. Astfel, din al 22-lea

precedente, in Turul 
*86, s-au tot încercat 

„evadări", dar care, 
urmă, au fost anihila-

a 
lui
In 
de 
de

clasamentul gene
ral, al citelea era 
la plecarea 
Evreux, van 
Velde a devenit 
primul !

Deci, etapa 
5-a a revenit 
van der Velde 
3,04:05, urmat 
Pelier la 2 s,
Planckaert (Belgia) 
la 39 s etc. Noul 
lider al Turului to
talizează 19:01,50. 
Fostul lider (Do
minique Gaigne) 
se află la o dis
tanță de 36 s, iar 
primul... lider 
(Thierry Marie) la 
42 s.
• A treia ediție 

Franței, la femei, care
15 etape, va fi abordată de

Aspect din „evadarea" decisivă a lui van 
der Velde fi Pelier, in etapa a cincea 

Telefoto: A.P.-AGERPRES

Turului 
cuprin-

ATLEȚI ROMÂNI

87 de alergătoare. între care șl 
italianca Maria Canins, ciștigâ- 
toarea de anul trecut, super- 
favorită si în acest an.

AU
LA

CONCURAT
BUDAPESTA

Atleți 
participat recent la un 
curs internațional, 
de clubul Honved. 
pesta.
1 500 m : 
3:42,86 
3:42,18)...
3:47,39 ; 5 000 m : 2. Ilie Elena 
14:15,95 (1.
14:15,46) ;
Dima 7,83 
S.U.A. 8,12

ai clubului Steaua au 
con- 

organizat 
la Buda-

Iată-le rezultatele : 
: 2. Augustin Barbu
(1. Blaha . — Austria 

10. Constantin Roșu

Szabo — Ungaria 
lungime : 3. Vasile 
m, (1. Laine — 
m. 1 Stekici —

Iugoslavia 8,00 m). 4. Gheorghe 
Lina 7,64 m ; prăjină : 4. Răz- 
van Enescu 5,00 m (1. Isutin — 
U.R.S.S. 5,60 m ).

EXAMENUL CĂȚĂRĂTORILOR
Intre competițiile cicliste Internaționale, indiscutabil, Turul 

Franței ocupă un loc aparte. Este probabil una dintre oale mai 
grele încercări căreia trebuie să-1 facă față un sportiv pentiru a 
ajunge, nu neapărat victorios, ci măcar pe cele două roți ale 
bicicletei sale pe Champs Elysăe, în ultima etapă, la Paris. 
Greutatea în acest Tur n-o constituie doar cei peste 4000 kilo
metri ai cursei, ci șl zecile de vîrfuri muntoase, de diferite 
înălțimi șl întinderi, pe care trebuie să le urce și să le par
curgă un ciefist, șl încă cît mal repede, doar prin forța și rezistența mușchilor săi 1

Anul acesta, de pildă. Turul Franței cuprinde zeci de urcu
șuri, între care de o categorie specială (11 se spune, de fapt. 
„In afară de categorie” 1) stat: Vlrful Tourmalet (2 115 m) și 
Superbagneres £1 779 m) in etapa a 13-a (Pau-Luchon Super- 
bagneres), Tzoard 62361 m), Granon (2113 m) șl Galibler (246» m) 
in etapa a 1.7-a (Gap-Brtancon Serre-Chevalier), Croix de Fer 
(0067 m) șl Alpe dTluez (i860 m) ta etapa a 18-a (Brtancon 
Seme-Chevaller-Atpe d’Huez). Rețineți, deci, că aceste vîrfuri 
au Înălțimi cuprinse Intre 1760 m și 2460 m I A le face față, 
în mod onorabil, nu este o Ispravă chiar atît de simplă...

Și, totuși, pentru a le impune tnlr-o astfel de competiție nu 
este totul să fl .cățărător”. Trebuie să fi, neapărat, un Ci
clist complet 1 De altfel, nici unul dintre marii grimperi al 
ciclismului internațional, orldt ar fi alergat de bine In munți, 
n-a foot niciodată învingător tn Turul Franței, fie că s-a numii 
Apo Lazarides, Chaiiy Gaul, Julio Jimenez, peter Winnen etc. 
De flecare dată au Învins cicliști compiețl, de talia Iul Glno 
Bartali san Fausto Coppi, a iul Loulson Bobet, Anquietll, Mer
ckx, Hinault ian Fignon. Să vedem ce va fi însă anul acesta 
la sosire, la Paris !

Romeo ViLARA

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX » TELEX

AZI, TRAGEREA LA SORȚI ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Astăzi va avea loc Ia Geneva tragerea la sorți a meciurilor 

din primul tur al cupelor europene de fotbal, ediția 1986—1987, 
competiții la care stat Înscrise 127 de echipe.

In „Cupa campionilor europeni” (31 formații participante), 
deținătoarea trofeului, Steaua București, a fost desemnată cap 
de serie, ca și Dinamo București în „Cupa Oupetor" (32 de 
înscrieri) și Universitatea Craiova în „Cupa (64 de
echipe), competiție la care va participa din țara noastră șl 
Sportul Studențesc București.

FOTBAL • In cadrul turneu
lui Internațional pentru echipe 
de tineret de la Bangkok (Thai
landa) selecționata Iugoslaviei a 
întrecut cu scorul de 2—1 (2—1) 
formația R. P. Chineze.

TENIS • Primele partide dis
putate ta turneul de la Newport 
(S.U.A.) s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Scanlon
(S.U-A-) — Dyke (Australia) 6—0, 
3—6, 7—6 ; Drewett (Australia) —

Denton (S.U.A.) t—4, 7—6 ; La- 
yendecker (S.U.A.) — Evemden
(Noua Zeelandă) 6—2, 6—3 • In 
primul tur al turneului fe
minin de la Perugia, jucătoarea 
argentiniană Betttaa Fuleo a în- 
vtas-o cu 6—4, 6—0 pe australlan- 
oa Anne Minter, Nathalie Her- 
reman (Franța) a dispus ou 6—3, 
6—1 de Laura Golarza (Italia), 
iar Laura Garrone (Italia) a dș- 
tlgat cu 6—4, 6—1 partida cu A-

ranxia sanchez (Spania). • tn 
turneul de La Gstaad (Elveția), 
principalul favorit al concursului, 
suedezul Ștefan Edberg, l-a în
vins cu 6—3, 7—6 pe austriacul 
Thomas Munster, iar iugoslavul 
Bruno Oersar l-a eliminat cu 
3—6, 6—1, 6—4 pe polonezul Woj- 
tek Fibak. Alte rezultate : Smid 
(Cehoslovacia) — Wostenholme 
(Canada) 4—6, 6—3, 6—4 ; Sanchez 
(Spania) — Cox (S.U.A.) 6—1, 
7—6 ; Stadler (Elveția) — Panatta 
(Italia) 4—6, 6—3, 6—2 ; Sloztl
(Cehoslovacia) — Casai (Spania) 
6—1. 6—3.

YACHTING • înaintea ultimei 
regate ta Campionatul European 
clasa „470” ce se desfășoară la 
Sonderborg (Danemarca), conti
nuă să conducă echipajul franoez 
Pepponet — PUlot, urmat de o- 
landezli Duetz și Boos.

Penultima regată a fost câști
gată de Pepponet — Pillot.
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