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Meciul echipelor de juniori România — S.U.A.

UN SPLENDID SUCCES AL ATLETELOR NOASTRE

ta C. S. îl Bala nare, munca asidud. pasionată

0 NOUĂ GENERAȚIE
DE GIMNASTE PE DRUMUL 
AFIRMĂRII COMPETIȚIONALE
Intr-un oraj io oare sportul 

osie, cura se spune. „U el aca
să1*—în cazul nostru municipiu] 
Bala Maro — o cu totul 
firesc ca șt gimnastica, 
disciplina olimpici cu pon
dere majoră în activitatea 
competîțională internă și in
ternațională, să se afle în 
centrul preocupărilor tehni
cienilor și activiștilor sportivi 
de aici. Ne-am dat seama de

afirmarea pe plan național sînt 
mai consistente, mai promiță
toare.

Ceea ce impresionează de la 
primul contact cu sala de an
trenament a gimnastelor de la 
C.S.M. este organizarea exce
lentă a activității de instruire 
propriu-zise a sportivelor din 
secție, organizare ce se eviden
țiază prin panouri și grafice 
de lucru, prin ordinea si discl-

România — pc primul loc $i în clasamentul general
Atletismul, spoit individual 

prin excelență, poate fi insă, 
iată, și un sport de echipă ! Și 
incă unul extrem de atractiv. 
Ne gindim nu numai la faptul 
că una dintre probele sale, 
ștafeta, este o întrecere între 
echipe, ci la meciurile directe 
dintre două formații. Așa cum 
a avut loc. în -mijlocul unui 
mare interes, la sfirșitul săp- 
tămlnii trecute, la Pitești, me

ciul dintre reprezentativele de 
juniori și junioare ale Româ
niei și Statelor Unite ale Ame
rica, In fapt, este vorba de o 
dispută în premieră absolută, 
pe stadionul „1 Mai“ aflindu-se 
in întrecere atleții români și 
cei americani — reprezentanți 
ai uneia dintre cele mai renu
mite școli de atletism din în
treaga lume.

Lesne de înțeles, tocmai de

Alina Astafei, ciftigătoarea probei de înălțime
Foto: Aurel D. NEAGU

aceea, marea satisfacție pe 
care o încercăm și noi, alături 
de cei care. într-un fel sau 
altul, au contingență cu acest 
„sport al sporturilor", atletis
mul, de a fi asistat nu nu
mai la un spectacol sportiv de 
toată frumusețea, ci și la o dis
pută de calitate, la capătul că
reia atletele noastre au obținut 
o victorie categorică, pe deplin 
meritată.

Astfel, după cele două zile 
de concurs, întrecerea echipe
lor feminine a revenit Româ
niei cu scorul- de 95—62 p. La 
bărbați au învins oaspeții 
cu 111—92 p. dar apreciem, 
totuși, că scorul este destul de 
strîns, astfel că. la Pitești, e- 
chipelc României au câștigat 
meciul cu scorul general de 
187—173 p. ceea ce — apreciem 
— reprezintă o frumoasă vic
torie internațională și un re
zultat de prestigiu.

în cadrul celor două reuni
uni, atleții noștri au înregistrat 
trei noi recorduri naționale, 
prin Valentin Jula — 67,40 m 
Ia aruncarea suliței, Costel 
Grasu — 17,12 m la aruncarea
greutății si Constantin Popes
cu — 52,66 m la 400 mg (ju
niori II).

O remarcă pentru Tudorița 
Chida, care a obținut sîmbătă 
și cea de a doua victorie, de 
această dată^ln cursa de 800

Paul SLAVESCU

La Londra, in cadrul Marelui Premiu I.A.A.F. — Mobil, 
Mari cică Puică a înregistrat cea mai bună performantă mon
dială (record al lumii) în proba de 2000 m.

La București. Doina Melinite —cu 3:56,7 pe 1500 m. nou 
record național — a obținut cea mai bună performanță 
mondială in acest sezon competitions), ca si la 600 m. 
cu 1:56,2.

(Continuare In vag 2—3)

seriozitatea și marile ambiții 
care caracterizează munca gim
nastelor și gimnaștilor din Baia 
Mare urmărindu-i la lucru, la 
ei acasă sau în importante în
treceri cu caracter național, in 
care se afiă, de fiecare dată, 
printre protagoniști.

Nu e nici o exagerare dacă 
vom afirma că fetele sînt, în 
momentul de față, cu un pas 
înaintea băieților ; beneficiază 
de o frumoasă tradiție (e deo
sebit de plăcută amintirea ex
celentelor evoluții ale Rodicăi 
Dunca in competiții de vîrf ale 
gimnasticii mondiale, cu rezul- 

; tale dintre cele mai bune), 
parcă și rezultatele actuale, e- 

. forturile care se depun pentru

plina' in care se derulează pre
gătirea, prin stabilirea unor o- 
biective concrete, stimulative, 
pentru fiecare componentă a 
secției și riguroasa urmărire a 
îndeplinirii lor. Atenția princi
pală a colectivului tehnic sc 
îndreaptă, cum este și firesc, 
spre veritabilele spsranțe ale 
clubului, acele tinere sportive 
de la care se așteaptă să reîn- 
noade frumoasa tradiție a suc
ceselor trecute realizate de 
gimnastele din. grupa dc per
formanță. Antrenoarea coordo
natoare Ligia Marinescu, aju-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. 2—3)

li cadrai Clubului sportiv „Metalul1* tiu Capitala

DIVIZIONARELE A DE FOTBAL
AU LUAT PRIMUL START: 

CEL AL PREGĂTIRILOR
Cele 18 divizionare A de fot

bal s-au aliniat la startul pre
gătirilor noului sezon competi- 
țional. Steaua, echipă atît de 
solicitată în sezonul de primă
vară, începe pregătirile astăzi, 
cînd intreg lotul se va depla
sa Ia complexul sportiv de la 
Forban, punînd accent pe fac
torul fizic. Sportul Studențesc 
se află la Pîriul Rece, unde 
va rămîne pînă la 23 iulie, 
după care are prevăzut un tur
neu peste hotare. Universita
tea Craiova efectuează prime
le antrenamente în localitate, 
urmind ca în perioada 16—30 
iulie să se deplaseze la Bistri
ța, pentru un stagiu de pre
gătire centralizată. Dinamo a 
efectuat antrenamentele în

Capitală. De astăzi își va muta 
sediul pregătirilor la munte. 
Corvinul, sub conducerea teh
nică a antrenorului O. Cojoca- 
ru — fost secund — lucrează 
cu jucătorii la Hunedoara. în 
perioada 21 iulie — 2 august, 
pregătirile vor continua la 
Miercurea Ciuc. F. C. Argeș se 
află în localitate, iar între 
15—29 iulie va pleca pe Valea 
Prahovei. „U“ Cluj-Napoca s-a 
pregătit acasă pînă astăzi, în 
continuare antrenamentele se 
vor desfășura la Bistrița. Rapid 
se va antrena, pînă la 16 iu
lie, în Giulești apoi va face

(Continuare în pag 2—3)

Gheorghe Mihai (stingă) și Petrică Adam an furnizat in 
finala competiției „RING VOINȚA ’S6" o partidă frumoa
să, cum rar se vede la categoria supergrea (cronica în 
pag. 2—3) Foto: A. CUGEREAN — CJS. Voința

„FOCUL CONTINUU" AL PERFORMANȚEI
Pe fundalul blocurilor din 

cartierul Pantelimon, ■ baza 
sportivă a clubului Metalul a- 
pare vizitatorului ca o adevă
rată oază de verdeață, îmbi- 
ind la petrecerea cîtorva ore 
pe malul lacului. Și totuși, in 
acest decor estival, sportivii mc- 
talurgijti, reprezentanții și co
legii de muncă ai harnicilor 
muncitori din citadela indus
triei bucureștene și a țării, în
treprinderea „23 August", sînt 
in plină activitate. Un raid la 
complexul amintit l-am în
ceput eu președintele clubului, 
Ion Sava. Primul popas — la 
mantinela pistei de dirt-track. a- 
colo unde sub privirile șefului 
de secție Utilaj tehnologic 
din uzină. Nicolac Fopescu, 
sportivii din secție și Taclic 
Ilie dădeau ultimele retușuri 
vopselii aplicate de muncitorii 
și în același timp sprijinitorii 
acestui frumos sport al cura-

Mihail VESA

(Continuare în pag 2—3)

Activitate febrilă pe lacul Pantelimon; in prim-plan, echipajul 
de dublu rame Iulia Bobeică — Mariana Corpaci, iar in planul 

doi. dublul Aurica Boarescu — Anișoara Oprea
Foto: V. MIHAIL

Pâitidele amicale de baschet feminin România — Brazilia

IERI, OASPETELE AU CÎȘTIGAT CU 90-79
FOCȘANI, 13 (prin telefon). 

Reprezentativa feminină de 
baschet a Braziliei a confirmat 
înalta șa valoare. reflectată 
prin poziții fruntașe la marile 
competiții, cea din urmă fiind 
la întrecerile din cadrul Jocu
rilor Sportive Internaționale 
de la Moscova, unde a ocupat 
locul 3 după echipele S.U.A. 
și U.RS.S. Duminică diminea
ța, în Sala Sporturilor „Vran- 
cea“ din localitate. în cadrul 
primei partide amicale în 
compania reprezentativei Româ
niei. baschetbalistele oaspete 
au demonstrat pregătire atleti

că, virtuozitate tehnică, preci
zie în aruncările la cos si a- 
gresivitate în apărare, cîștîgînd 
cu 90—79 (53—39).

Cu două jucătoare de excep
ție (Horteneia Marcari si Ma
ria Da Silva) și cu alte com
ponente ale formației alcătuind 
un .5“ deosebit de eficient, re
prezentativa Braziliei s-a im
pus chiar din startul partidei, 
în min. 11 ea conducînd cu 
33—11. La această diferență de 
scor, antrer.oarele oaspetelor 
au schimbat întreaga formație, 
ceea ce a conferit întllnîrii un 
oarecare echilibru. în prima

parte a meciului, echipa româ
nă a evoluat timid, ratarea a 
14 situații de a înscrie din a- 
runcări libere fiind edificatoa
re. La reluare. selecționata 
noastră a luptat mai mult și 
mai organizat, refăcînd din 
handicap, deși la oaspete au 
fost reintroduse (alternativ) ju
cătoarele de bază. Dintre com
ponentele reprezentativei Româ
niei. • doar Mălina Marinache a 
confirmat, ea avînd o evoluție

Dumitru STANCULESCU v

(Continuare în pag. 2—3)



NU NUMAI O LUNA A JUNIORILOR*,

Pe baza de agrement de la Străulești

APROAPE 5000 DE TINERI

CI RESPONSABILITĂȚI PERMANENTE
LA „ZIUA SPORTULUI"

O FINALĂ FRU1
LA „RING VOIN

î PENTRU CREȘTEREA „SCHIMBULUI BE MIINE“
£ Dacă am numi perioada care urmează „luna juniorilor", 
£ nu am pune o simplă titulatură de circumstanță, ci una
■ care își află un perfect corespondent în activitatea competi-
■ țională din viitoarele săptămini, cei mai tineri sportivi 
£ prezentîndu-se la examenul unor întreceri de anvergură.
“ Intr-adevăr, pentru juniorii noștri prezența la startul
• Campionatelor Mondiale și Europene (atletism, lupte, tenis 
S de masă, canotaj, volei ș.a.) — competiții ce debutează 
£ chiar in aceste zile — constituie nu numai o confirmare a
■ resurselor sportului nostru, ci și o trecere în revistă a elc-
- mentelor care pot să devină. în scurtă vreme, valorile eșa-
■ Ioanelor de seniori. Pentru că. este bine știut, nu spunem 
£ un lucru nou. juniorii constituie schimbul de mîine. De 
5 modul cum sînt pregătiți acum, de valoarea manifestată în
- confruntări puternice depinde asigurarea unui flux conti-
■ nuu de sportivi capabili să obțină, si la nivelul seniorilor, 
£ rezultate de prestigiu pentru sportul românesc. Nu dorim 
£ să reamintim, acum, exemple trecute, bine cunoscute, tutu- 
; ror. ci doar să subliniem necesitatea ca acestui eșalon să
- i se acorde permanent aceeași atenție, nu numai cu pri- 
£ lejul diverselor competiții, indiferent de nivelul valoric 
5 al acestora. Pentru că. din nou sîntem nevoiți să repe-
- tăm lucruri știute, de atenția care se acordă și campionate-
■ lor de copii si juniori, și selecției, si pregătirii pe toate 
£ planurile depinde mai tîrziu afirmarea în concursurile in- 
£ ternaționale lansarea unor sportivi capabili să devină cam-
■ pioni europeni, mondiali sau olimpici, care să mențină per-
• manent. la cote înalte, prestigiul sportului românesc în
■ arena internațională.

Iată de ce participarea la aceste importante întreeeri tre- 
5 buie privită din mai multe unghiuri de vedere, problemele 
£ pe care le au de rezolvat specialiștii fiind multiple și cu
■ implicații ce vizează deopotrivă prezentul dar și viitorul.
■ Prezentul, desigur, printr-o participare care trebuie să fie 
£ la înălțimea speranțelor, cu atît mai mult cu cît există 
£ certe premise pentru a aștepta de la Atena sau Sehiffer-
■ stadt, de la Louvain la Neuve sau Sofia vești dintre cele
■ mai bune, așa cum s-a petrecut si în anii precedenți sau
■ chiar în lunile trecute. Viitorul, prin faptul că Ana Pădu- 
£ rean, Cleopatra Pălăcean, Alina Astafei. Adriana Dumitru, 
£ Ion Liviu Gabriel (atletism). Romică Roșovan, Radu Ana,
■ Radu Strubert. Vasile Sberca (lupte). Otilia Bădescu. Emi-
■ lia Ciosu. Călin Creangă, Zoltan Zoltan (tenis de masă). 
£ Doina Ignat (canotaj). Otilia Sencovîci, Cristina Buzilă, 
£ Mihai Pădurețu (volei) ș.a. — ca să dăm numai dteva 
£ exemple — trebuie să demonstreze nu numai o valoare de
■ moment ci și una de perspectivă, lor — și altor talentați 
£ colegi de generație — revenindu-le importanta sarcină de 
£ a prelua ștafeta performanței si de a o duce la o tot mai 
; înaltă cotă valorică.
£ Această „lună a juniorilor" aduce, așadar, mai mult ca 
£ oricînd în prîm-plan responsabilitățile secțiilor, antrenorilor
• de la cluburi și celor de la loturile reprezentative, respon-
■ sabilități care nu trebuie să se limiteze la momentul strict 
£ competițional, ci să se înscrie într-o activitate continuă. 
£ desfășurată cu pasiune și competență, eu eforturi comune 
£ din partea tuturor celor implicați, pentru a se aduce In 
5 planul performanței elemente de valoare, care să producă. 
£ în unele discipline, ace] reviriment atît de mult dorit de 
£ iubitorii sportului.
“ Să așteptăm, deci, cu încredere evoluțiile juniorilor 
£ noștri la apropiatele confruntări mondiale si europene, cu 
£ convingerea fermă că ei vor ști să arate, din nou, că spor- 
£ tul românesc dispune de un inepuizabil izvor de talente.

Cunoscută fiind printr-o sta
tornică tradiție în șah și alpi
nism (în ambele cazuri la nivel 
de performanță), asociația spor
tivă I.T.B. își face simțită pre
zența, la fel de convingător, și 
în sportul pentru toți. Aproape 
că nu este zi în care reprezen
tanții acestei mari întreprinderi 
să nu fie întîlniți în acțiuni 
sportive de masă, la nivelul 
unităților, al cercurilor. „Spor
tul este înțeles ca o nevoie fi
rească a fiecăruia, ne spunea 
președintele asociației spor
tive, Nicolae Aldea, astfel 
nu sini necesare nici un fel 
îndemnuri spre stadion...".

Aceasta și explică de ce 
frumoasele inițiative ale iubi
torilor de sport din întreprin
dere răspund numeroși mun
citori și tehnicieni ; la ultima, 
care a avut loc recent, pe baza 
de agrement a U.T.C. de la 
Străulești, aproape 5 000 ! Ini
țiativa de a organiza „Ziua 
sportului" aparține Consiliului 
educației politice și al culturii 
socialiste din I.T.B. și la reu
șita ei și-au dat concursul nu 
numai consiliul asociației spor
tive, ci și clubul sindicatului, 
comitetele sindicale ale unită
ților etc.

A fost o zi a alergărilor de 
cros (cu succesul lăcătușului 
Remus Popovîci de la U.R.A.C.), 
a iubitorilor de șah (peste 100 
de participanți la simultanul 
dat de către fruntași ai acestui 
sport și de antrenorul secției, 
maestrul 
Reich er), 
băl (cele 
U.R.A.C.

că 
de

la

sportului Emanuel 
a pasionaților de fot- 
maj atractive partide: 
— Colentina 3—2 și 

Cobălcescu — Pipera 1—0), a 
numeroșilor amatori de teni6 
de masă, tenis și alergări de 
ștafetă, a tuturor celor care

PARTIDELE AMICALE
(Urmare din pag. 1)

Emanuel FANTANEANU

bună in rolul de conducătoare 
de joc. Eforturile depuse pen
tru reducerea scorului au dus 
însă la eliminarea (pentru B 
greșeli personale) a patru jucă
toare : Magdalena Jerebie (min. 
31). Romela Cristea (min. 34), 
Mălina Marinacbe (min. 38) si 
Luminița Măringu) (min. 39), 
handicap care putea fi evitat 
dacă echipa noastră aborda 
partida de la început cu depli
nă Încredere in capacitatea ei.

afle cîteva oreși-au dorit să se
in aer liber, între tovarășii de 
muncă, între prieteni, cu fami
liile, cu cei dragi, într-o am
bianță de destindere, de voie 
bună.

„Asemenea acțiuni pot fi or
ganizate cît mai des", aprecia 
unul dintre participant!, Neacșu 
Tache, șeful depoului I.T.B. 
Panduri, pentru că ajută nu nu
mai la odihna activă a oame
nilor, ci și ia mai buna cunoaș
tere reciprocă". Este o idee 
subliniată și de un alt șef de 
depou, Vasile Șoaită, de la 
„Militari", care salută prezen
ța, alături de exponents „Da- 
ciadei". a fruntașilor din între
prindere la Festivalul Național 
„Cîntarea României".

Prof. Ileana Iliescu, secretar 
al asociației sportive, ne-a dat 
de înțeles că — răspunzînd su
gestiilor oamenilor muncii din 
întreprindere — acțiunea se va 
repeta, în toamnă, o dată cu 
finalele campionatului pe aso
ciație, a ITEBIADEI, întrecere 
organizată 
ciadei" și 
fășurare.

sub însemnele „Da- 
aflată în plină des-

Desfășurată pe parcursul 
cîtorva zile ca unele din
tre întrecerile pugilistice o- 
ficiale și, deci, la fel de so
licitantă sub toate aspectele, 
competiția „RING VOINȚA 
’86“ s-a bucurat de o finală 
reușită în general. în care — 
spre meritul concurenților la 
primul loc — partidele nu au 
purtat obișnuita amprentă a 
„mizei", deși ambițiile 
fost evidențiate.

Cat. semimuscă : M. 
(Autobuzul) b.p. C. Stan 
pid). Deși acordată cu 
decizia a fost eronată. Arbitrii 
s-au lăsat induși in eroare de 
ofensiva (sterilă) a lui Popa și 
nu au văzut apărarea calculată 
a lui Stan. care a punctat 
eficace cu stingă înainte și 
cu un-doi-uri pe „contre"... 
Cat. muscă : M. Sandu (Vul
can) b.p. C. Dumitru (Voința). 
Sandu a anihilat prin mișcări 
înșelătoare alonja lui Du
mitru și a lovit des și cu a- 
dresă. cu ambii pumni. Cat. 
cocoș : I. Tănase (Steaua) b.ab. 
2. C. Bîtcă (Steaua). Arbitrul 
din ring (și publicul) nu a ac
ceptat un antrenament între 
colegi de sală și. după un k.d. 
în prima repriză, la reluare, 
Bîtcă a fost abandonat de an
trenor. Cat. pană : Șt. Dincă 
(Maș. Unelte) c. neprez. V. 
Lazăr (Voința !). Cat. semiu- 
șoară : L. Nagy (Steaua) b.p. 
V. Dana (Maș. Un.). Perioa
de de dominare împărțite, de-

au

Popa 
(Ra- 
3—0,

cizia ori 
repriza i 
croșeu d< 
Cat. ușoa 
Noi) b.at 
Noi), pe 
Gheorghiu 
xeze 
Cat. 
toru 
ghe 
forțînd 
prin lovit 
de stil al 
rit învin; 
cie mică 
Noi) 
Iul).
cap 
cu 
rea 
•Cat.
(Rapid) b 
Meci cu 1 
într-un 1 
în repriz; 
grea : M. 
b.p. M. 1 
lovituri d 
pasionant: 
fulgerate 
grea : P. 
b. ab. 1 
Clar, nu ' 
Mihai (M 
(Ialomița) 
ca nu ar 
curat, cu 
vituri r;
cum rar 
categorie.

de 
seni 

(I.M. 
(Raj

b. r.i 
Citeț 

exp 
au 
lupt 
miji

UN SPLENDID SUCCES AL ATLETELOR
(Urmare din pag. 1)

m, pe care a dominat-o auto
ritar. Fără a-i scădea cu ceva 
din merite, trebuie să arătăm, 
insă că partenera ei. Adriana 
Dumitru, a completat-o bine.

PE BASCHET FEMININ
Au marcat .* Jerebie 22. Ma- 

rinaehe 16, Măringut 15. Kiss 
12, Filip 10 Cristea 4 (au mai 
jucat: Vasile, 
naru, Stoiehiță, 
respectiv Maria 
Marcari 25. De 
nia De Souza 9. 
xiera 5. 
Souza 2. Arbitri : 
(Brazilia) si I. 
(România).

Marți, de la ora 
easi sală, are loc a doua parti
dă.

Lefter, Jugă- 
Moldoveanu), 
Da Silva 28, 

Lima 10. Va- 
. Sopral 7. Tei- 

Bertoloti 4, Ruth De 
A. Affini 
Antonescu

18, în ace-

b*bbvbi■■■■■■■■■■■■■■■■■■i■■■■a■■■■■■■i■■■■■■■■■■■■v■■i■■■■i■

LA C.S.M. BAIA MARE, MUNCA ASIDUA, PASIONATA
(Urmare din pag. 1)

tată de Constantin Petrescu și 
Iuliana Avram (pînă în februa
rie, din colectiv a făcut parte 
și Alexandru Aldea, aflat acum 
la lotul de junioare de la O- 
nești), au la dispoziție un lot 
de 24 de gimnaste, pe 'care Ie 
cizelează cu migală și pricepere 
și cărora le conturează stiluri 
și particularități proprii de a- 
bordare a grelelor examene 
competiționale. Iar rezultatele 
nu s-au lăsat prea mult aștep- 
tate._ în toamna trecută, de 
pildă, în Campionatul junioare-

lor, de la Focșani, două finale 
pe aparate au fost dominate 
net de gimnastele băimărence, 
cu cite patru prezențe atît la 
birnă, cit și la sol 1 Mihaela 
Iojiban, evidențiată și in „Cupa 
speranțelor", desfășurată recent 
la Cluj-Napoca, Mirela Pașca, 
Helga Szabo, Florentina Șerban, 
Liliana Pricop, Maria Terpe, 
Veronica Blaj, Mariana Ștef, 
Iudita Jurj — iată fetele spre 
care se îndreaptă speranțele 
iubitorilor de gimnastică din 
Baia Mare. Faptul că unele 
dintre acestea s-au afirmat 
deja cu rezultate bune în com
petițiile republicane e o dova-;

dă că în viitor se va putea 
obține și mai mult. își aduc 
contribuția la efortul comun 
de readucere în prim-plan a 
gimnasticii feminine băimărene 
și tinerele cadre de tehnicieni 
care lucrează la C.S.M., pre
cum Dan Crainic, Rodica So- 
poran, Viorica Haidu, Rodica 
Dunca, Daniela Brîndescu sau 
Rita Lazăr, care lucrează fie 
cu gimnastele începătoare, fie 
pentru selecție.

Președintele clubului băimă- 
rean, profesorul Ion Marinescu, 
ne vorbește cu satisfacție de 
cele 11 gimnaste calificate pen
tru finala Campionatului Na-

țional de junioare din toamnă, 
de la Oradea, despre condițiile 
excelente pe care gimnastele 
de la C.S.M. le au la dispozi
ție (complexul sportiv cu cele 
trei săli de pregătire), despre 
preocuparea prioritară ca, in
tr-un timp dt mai scurt, de la 
Baia Mare să plece spre lotu
rile republicane noi talente au
tentice, noi gimnaste valoroase, 
de mare perspectivă.

Și nu ne îndoim că aceasta 
va fi pe deplin posibilă. Rezul
tatele obținute pînă acum, se
riozitatea în muncă, preocupa
rea pentru perspectivă (anual 
sînt trecute prin sita selecției 
aproape 3000 de fetițe) sînt 
doar dteva argumente în spri
jinul afirmației noastre.

„FOCUL CONTINUU" AL PERFORMANTEI
(Urmare im pag. 1)

jului și dîrzeniei. Alături de 
el, la garaje, lucrau de zor an
trenorul Gheorghe Sora, meca
nicul Dumitru Gheorghe, cam
pionul național Dan Gașpar, 
precum și „ucenici" care erau 
numai ochi și urechi la maeș
tri, Laurențiu Marian, Mircea 
Agrișan, autentice speranțe mo- 
tocicliste. așa cum declara pre
ședintele secției, ing. Gheorghe 
Nistor.

Activitate febrilă pe pontoa- 
nele si în hangarele secției 
de canotaj, unde antrenamentele 
consacraților sînt permanent 
dublate de acțiunile de selecție, 
la care participă antrenorii Doi
na Barcan, Stelian Petrof, in
structorul Mariana Corpaci (încă 
sportivă activă), sub privirile a- 
tente ale marangozului Dumitru 
Tuțu.

Continuăm vizitarea terenuri
lor din complex însoțiți de vi
cepreședintele clubului, Flaviu

Filip. La terenul de fotbal cu 
zgură, stropit și marcat, grupa 

’73“ (antre- 
dispută un 
(sînt doar 

campionatul 
este mereu

de copii „născuți 
nor. Emil Fioruț) 
aprig meci-școală 
participant în 
municipal). Secția ___ _____
împrospătată de minifotbaliști 
din seriile ’75, ’76, ’77, prezenți 
cu sutele la acțiunile de selec
ție organizate sub îndrumarea 
antrenorilor Leon Lazăr, Omer 
Mendur, Vasile Nedelcu, Ma
rian Dobre, după cum de des
tinele viitorilor atleți se ocu
pă, zi de zi, cu migală, Geta 
Dumitrescu, Constantin Dănuț 
și Constantin Crețu.

Părăsim baza Pantelimon, nu 
înainte de a admira alura vîn- 
joasă a mecanicului Radu Ni- 
colae, care făcea adevărate 
minuni cu... coasa în iarba bo
gată, aleile rămînînd în urmă 
ca o mochetă verde, pigmen
tată cu tufe de trandafiri și 
alte flori viu colorate.

Un prim popas la sala de lup
te din vecinătatea Halelor Obor,

unde sportivii și antrenorii,-sub 
„îndrumarea" maistrului Gheor
ghe Die, „se luptau" cu bidoa
ne de smoală si suluri de car
ton gudronat pe... acoperișul 
clădirii. zilele ploioase de 
toamnă nefiind — pentru ei — 
prea departe. în timp ce în 
sala de la Liceul Industrial „23 
August" instructorul Lucian 
Gheorghiță conducea antrena
mentul a 23 de tineri aspiranți 
la... admiterea în echipa mare, 
în strada Claudiu, din vecină
tatea modernului edificiu ur
banistic al Pasajului Muncii, 27 
de tineri nu țineau seama de 
canicula de afară și luptau cu 
„umbra", cu sacii cu nisip sau 
în ring, sub' privirile antre
norilor Mircea Balaș și Eugen 
Dinu. Se simte din plin suflul 
nou întronat, după recenta re
organizare. a secției de box în 
urma analizei efectuate de con
ducerea clubului. în sala de tir 
cu aer comprimat, toate cele 
șase linii sînt ocupate, oră de 
oră. de alți sportivi. în

principal, sînt cei 25 de copii 
rămași in urma selecției, la 
care au participat peste 2500 (!), 
selecție efectuată în colaborare 
cu Organizația Pionierilor din 
Sectorul 3. Printre cei mai sîr- 
guincioși — Elena Gozdea și 
Florența Moise. Lipsesc, moti
vat (sînt în pregătire la poli
gonul Tunari), Cristian Cioc, 
Cătălina Cosmescu, Marian Nea- 
ță și Carmen Mălina, compo
nent ai lotului reprezentativ 
pentru „Concursul Prietenia". 
Să nu-i omitem pe cei care îi 
au în grijă : Sibil Anescu — 
antrenoare și Ștefan Olteanu — 
instructor.

Canicula bucureșteană se în
tețește, dar ea nu poate stăvili 
elanul tinerilor de pe terenu
rile de sport, care se pregătesc 
în vederea sezonului competi- 
țional ce bate la ușă. Este o 
continuare firească a modului 
în care sportivii metalurgiști, în 
ipostaza de muncitori ai între
prinderii „23 August", iau în 
piept căldura focului nestins al 
cuptoarelor marii citadele a in
dustriei românești.

dar fără să fi forțat, avînd în 
vedere că peste cîteva zile va 
lua startul la C.M. de juniori 
de la Atena.

Excelent s-a comportat, tot 
la 800 m. suceveanul Victor 
Iacoban, bun tactician și, mai 
ales, cu un finiș cu care nu 
le-a lăsat nici o speranță ce
lorlalți concurenți. Victoria sa 

_____ ' o 
frumoasă surpriză, mult apre
ciată de cei peste 5000 de spec
tatori prezenți si sîmbătă în 
tribunele stadionului din Tri- 
vale.

Cel mai bun rezultat al con
cursului l-a înregistrat sprin
terul american Stenly Kerr, 
cronometrat pe 200 m cu tim
pul de 20,90 s, el anunțîndu-se 
ca favorit la medalia de aur 
a C.M. de la Atena.

a reprezentat, indiscutabil.

Rezultatele înregistrate în 
ziua a doua a competiției :

JUNIOARE : 200 m : 1. Me
lons Marcel (S.U.A.) 23,72, 2, 
Corina Roșioru 24,27. 3. Elena 
Constantinescu 24,30. 4. Sol- 
dana Tamela (S.U.A.) 24,47 ;

1. Tudorița Chidu
2. Adriana Dumitru

3. Schola Lynch
4. Valerie Bertrand
5. U.A.) 2:10,17 ; 100

Daniela Bizbac 13,32, 2.
Tanya Davis (S.U.A.) 13,40. 3. 
Lenuța Bîrzu 13,58 ; 400 mg : 
1. Kellie Roberts 57,56, 2.
Shawn Moore (ambele S.U.A.)

m :800 
2:05,82, 
2:05,92. 
2:09,94. 
(ambele 
mg : 1.

DOINA MELINTE
Sîmbătă, în cadrul primei 

zile a Concursului Municipal 
al atleților seniori, desfășurat 
pe marele stadion bucureștean 
„23 August". competitoarele 
prezente la startul cursei de 
1500 m au făcut din nou do
vada înaltei valori a semifon- 
dului românesc — probabil si
tuat la această oră în fruntea 
„școlilor" alergătorilor pe dis
tanțe medii din întreaga lume ! 
— realizînd — în bloc — perfor
mante de înalt nivel, dintre 
care se detașează, evident, 
cepționalul timp obținut 
campiona olimpică Doina 
linte (Știința CFR Bacău,
trenor Dorin Melinte). 3:56,7. 
rezultat superior recordului na-

ex- 
de 

Me- 
an-

60,57, 3. 
Daniela I 
m : 1. S.l 
nia 3:41/ 
Mihaela 
2. Ildiko 
Kerry Br; 
Perez (anr 
disc : 1. 1 
2. Cristin; 
Tracy Cri 
Jane 1 
S.U.A.) 4(

JUNIOIi 
20,90, 2.
S.U.A.) 2:
4. Mureș; 
Iacoban 
1:49,83,
5. U.A.) 
1:50,37, 
(S.U.A.) 
8:21,99. 
Paskus 
mg : 1.
ham (am 
Popescu ’ 
4 X 400 1 
România 
Tolbert 7, 
(ambii S.l 
tariu 7,14 
m ; înăl| 
na, 2. Coi 
2,18 m, 3. 
Ene 2,00 : 
59,98 m, ! 
Patera 51. 
bii S.U.A. 
Gabriel 6.’ 
m, 3. Cra 
Ford (aml

3

3 
(

1

3:56,7
tional (cr< 
Maricicăi 
mai adăui 
formantă : 
re distanți 
lor maj 
mondiale 
ne duce, 
la aurul , 
Stuttgart, 
bine cotat< 
naționale. 
Paula Ivi 
Violeta Be 
4:05.8 si i 
4:08,9. La 
fost crono: 
cel mai h 
a] anului.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSP
NUMERELE EXTRASE LA TRAGERE; 

PRONOEXPRES DIN 13 IULI1
FAZA I
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA
FAZA A II-a
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA

I:
A
A

A 
A 
A

45 15 29
II- a: 8 5
III- a: 40

37 30 1 42 8
18 39 4 45 25 2
2 23 1 45 44 15

23 35 22 8 9IV- a: 42
V- a: 10 6 26 37 33 14
VI- a: 16 24 2 33 3 21

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI: 1.384.419
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Divizionarele A in ediția 1985/86

U" ARE UN LOC BUN ÎN PLUTON...n

E MOMENTUL SPRINTULUI!
„U“, de fapt singurul „U“ din 

fotbalul românesc, a confirmat 
previziunile tînărului său an
trenor Remus Vlad, clasîndu-se 
mai mult decît onorabil, pe lo
cul 7. înaintea celorlalte pro
movate. „U“ a totalizat 33 de 
puncte, cu unul mai puțin fată 
de media lui 50 la sută, re- 
flectind cârcă anume calcule 
pe care le fac. în general, e- 
chipele mai mici, care îsi pro
pun cîte un punct în dublele 
întîlniri cu „cei patru mari" și 
cîte două sau trei în competi
ția cu celelalte 13 echipe.

Dacă ne propunem să calcu
lăm, ar însemna că cele patru 
puncte „cu cei patru mari" sînt 
însoțite de alte 29 cu celelal
te 13 ceea ce face ca norma 
lui 2—3 să fie împlinită.

„Dar cifrele contează mai 
puțin — e de părere Remus 
Cîmpeanu, fost jucător de . ba
ză al alb-negrilor, astăzi pre
ședintele secției de fotbal a lui 
„U“. Cred că e mai important 
faptul că am jucat deseori bi
ne, un joc preconizat, dacă mă 
not exprima astfel, un joc 
desfășurat cu un plus de viteză 
si în care am constatat o anu
me creștere la capitolul ...răb
dării în pregătirea atacului, e- 
lement deficitar la multe pro
moții ale clubului nostru".

Această ultimă observație are 
o acoperire concretă. „U“ 
in toate compartimentele 
meni de concepție calmă, 
precipitată. Este vorba de 
can — pentru linia defensivă — 
Bucur — în primul rînd — 
pentru linia de mijloc si Septi- 
miu Cîmpeanu — în zona mai 
avansată, unde simțul tactic al 
fostului golgeter înregistrează 
apariția culoarelor si. în egală 
măsură, situațiile de blocaj 
care fac necesară reluarea ac
țiunii La toți aceștia — spun 
clujenii — trebuie adăugată, 
deloc paradoxal. contribuția 
...portarului Cava! chiar si la 
organizarea acțiunilor. Cavai fi
ind un fotbalist eu mare ex
periență, care ii dirijează de
seori nu numai pe coechipierii 
din preajma sa...

Dacă media calitativă a jocu
rilor susținute de „U" a făcut 
ca echipa să se claseze pe un 
remarcabil loc 7, formația 
„șepcilor roșii" a avut cîteva 
jocuri peste medie, care pot 
figura printre meciurile deose- 
sebite ale campionatului. Ju
cătorii alb-negri sînt unanimi 
in a spune că cele mai fru
moase realizări ale lor au fost 
acel 1—1 cu Sportul Studen
țesc la Cluj-Napoca (n.r. e 
semnificativă aprecierea făcu
tă. dincolo de scor, lucru des
tui de rar la cei care nu pot

de calitateasepara rezultatul 
jocului), ar mai fi acel 0—0 
cu A.S.A. la Tg. 
fi ace] 3—2 
Craiova. la 
joc de mare 
subscrie și 
rînd uri).

Care ar fi 
pei clujene, 
pionat în care, cum se spune, 
„norma propusă a fost îndepli
nită".

Fără a anticipa asupra lotu
lui. acum, ir. preajma transfe
rărilor. „U“ are destui jucători 
care pot înregistra creșteri va
lorice. In această situație ' se 
află portarul Iasko, 
Meszaros si Pojar. 
Sahău si Popicu. 
Boeru și mai ales 1

Mures si ar 
Universitatea

un
cu
Cluj-Napoca, 
dinamism (la care 

autorul acestor

perspectiva echi- 
după acest cam-

, fundașii 
mijlocașii 
înaintașii 

Biro, de la

J n IC
Interviu cu Nicolae Vâtaiu, antrenorul echipei S.C. Dacdu

uni- 
ales

spune deseori că echipele 
versitare — si „U“. mai 
— urmează un ciclu de cinci, 
ani, timp în care urcă si co
boară. potrivit ciclului univer
sitar. Se spune, insă, că Remus 
Vlad a dus capăt acestei ... tra
diții cam boeme, printr-un pro
fesionalism real, cu care a ve
nit de la Hunedoara si pe ca
re continuă să-l practice, adu- 
cîndu-i corecturile necesare.

Așteptăm, in continuare, ma
turizarea tinerei echipe cluje
ne. Campionatul nostru are ne
voie de un reper în plus, pen
tru a face uitată discrepanta 
care se manifestă între „suma" 
primelor patru si ceilalți. Pînă 
acum, legătura a încercat să 
fc facă în primul rînd Corvinul. 
mizînd pe cartea ofensivei (e

34 14 5 15 51-52 33

11 IN CAMPIONATUL VIITOR, VREM SA URCAM
Â CLASAMENTULUI ii

are 
oa- 
ne- 

Cio-
I

7. „U“ CLUJ-NAPOCA
• Puncte realizate : 33 (procentaj 48,5 la sută) ; a obținut 30 

de puncte pe teren propriu și 3 in deplasare.
• Golgeterii eebipei : Cîmpeanu II 12 goluri, Bucur 10, Fîșlc 

6, Boeru 5, Biro I și Mujnai — cîte 3, Ciocan, Dobrotă, Popicu, 
L. Moldovan și A. Stoica — cîte 2, Pojar și Sabău — cîte 1.
• Jucători folosiți : 22 — Neamțu 34 de meciuri, Ciocan 33, 

Dobrotă și Bucur — cîte 31, Biro I 29, Fîșlc 27, Popicu 26, Ca
vai și Cîmpeanu H — cîte 25, L. Moldovan și A. Stoica — cite 
24, Boeru și Meszaroș — cîte 21, FI. Pop 20, Bagiu 15, Mujnai 
13, Feșnlc 10, lașko șl Pojar — cîte 9, Sabău «, Epure 2, I. Mu- 
reșan 1.
• A beneficiat de lO lovituri de ja ll m: 7 transformate
• Cartonașe galbene :”27 ; cele mai multe :
• Cartonașe roșii s Biro I (etapa a 34-a).

(Bucur 4, cîmpeanu n 3), 3 ratate (Cîmpeanu n 2, Bucur). 
• Cartonașe galbene : 27 ; cele mal multe : ciocan 5.

care se așteaptă mult, adică 
mult peste media Diviziei noas
tre A.

Universitatea Cluj-Napoca es
te astăzi o echipă închegată. 
Ea traversează o perioadă fas
tă, in care se poate vorbi des
pre . limpezirea mustului". Ju
cătorii au înțeles că trecerea 
din atac în apărare si invers 
este o condiție a fotbalului 
modern. Compartimentele nu 
se mai rup. E un început de 
distanțare față de stereotipul 
(de ieri) al numerelor de pe 
tricou. Fotbalul clujean acordă 
un credit deplin antrenorului 
Remus Vlad care a știut să 
„adune" echipa într-un mo
ment deosebit de dificil si 
să-si onoreze planurile, care 
păreau destul de hazardate — 
a existat un asemenea plan de 
lucru într-un „Supliment" al 
ziarului nostru, cînd Remus 
Vlad, scriind la „Coltul specia
listului". lăsa impresia că își 
depășește condiția. Dar, spre 
cinstea lui. asta a fost o sim
plă impresie.

Universitatea Cluj-Napoca es
te obligată să continue. Se

„Alb-negrii" pe Dinamo, în etapa a doua a campionatului trecut 
(1—0 pentru bucureșteni). Foto: 1. BĂNICĂ

PRIMUL START: CEL AL PREGĂTIRILOR
(Urmare din pag. 1)

un stagiu de pregătirie (17—30 
iulie), la Piatra Neamț. Petro
lul lucrează mai întîi acasă, 
iar între 16—25 iulie la munte. 
S. C. Bacău, avîndu-1 ca an
trenor principal pe Nicolae Vă
tafu, se va deplasa, după aco
modarea necesară, și ea la 
munte, în perioada 16—29 iu
lie. F.C.M. Brașov se antrenea
ză în localitate, urmînd ca în
tre 10 iulie — 4 august să se 
pregătească în vecinătate. Vic
toria a început antrenamente
le în Capitală cu antrenorul 
Dumitru NicOlae-Nicușor după 
care va pleca pentru pregătirea 
de bază (14—25 iulie) la Cîmpi- 
na. F. C. Olt urmează a efec

tua pregătirea de bază în lo
calitate, apoi o va continua pe 
Valea Prahovei. Chimia Rm. 
Vîlcea se pregătește în oraș, 
apoi, între 15—22 iulie, la Voi- 
neasa. Gloria Buzău se antre
nează „la domiciliu", după care, 
din 16 iulie, va continua la 
Monteoru. Oțelul Galați a luat 
startul în noul sezon acasă, ur
mînd ca în perioada 17—31 iu
lie să-și continue pregătirile la 
Cîmpulung Moldovenesc. Flacă
ra Automecanica Moreni lu
crează intens în localitate. Jiul 
începe pregătirile astăzi, mai 
întîi sub Paring, apoi pe... Pa
ring, iii perioada 18—24 iulie.

In continuare, toate echipele 
au prevăzute numeroase jocuri 
amicale, cu caracter de verifi
care și omogenizare.

I
drept, fără acoperire în depla
sare) si. intr-un fel, F.C. Ar
geș. care a excelat tot unilate
ral, mizînd pe cartea contra
atacului. „U“ Cluj-Napoca ar 
putea fi un reper al echilibru
lui. ceea ce ar însemna foarte 
mult in peisajul campionatului 
nostru, a cărui trenă are ne
voie de imbolduri suplimentare.

Universitatea Cluj-Napoca a 
fost deseori un valoros „om de 
pluton" în cursa semiseculară a 
campionatelor noastre naționale. 
Este momentul ca „șepcile ro
șii" să Încerce un sprint care 
să le depășească condiția nu 
prea strălucită din ultimii ani.

E momentul !
loan CHIRILA

Pentru Nicolae Vătafu, S. C. 
Bacău se confundă cu a doua 
lui familie, el dedieîndu-se. de 
peste un sfert de veac, ca ju
cător și antrenor al echipei din 
orașul de pe Bistrița. Acum, 
după 28 de ani trăiți pe drep
tunghiul verde și pe banca... 
suferințelor stadionului din 
Bacău, am considerat intere
sant un dialog cu Vătafu. mai 
cu seamă că. de cîteva zile, 
din secund a fost numit an
trenor principal al echipei 
S. C. Bacău.

— Mai întîi o scurtă auto
biografie sportivă, Nicolae 
Vătafu.

— Mă aflu la Bacău din 1958. 
Timp de 14 ani neintrerupți 
am jucat in linia de mijloc a 
acestei echipe. In 1974 am 
lăsat locul... liber, dedicindu- 
mă profesiei de antrenor. Am 
lucrat, consecutiv, ca secund, 
mai intii cu Costică Rădules- 
eu, apoi cu Dumitru Nicolae- 
Nicușor, Traian lonescu și An
gelo Niculescu. O pleiadă de 
antrenori cu vastă experiență, 
de la care, am avut ce învăța 
șl asta mi-a prins bine mai 
tirziu.

— Iată-tc din nou antrenor

principal al echipei tale de su
flet. Cu ce gînduri pornești la 
drum 7

— Cu dorința unei compor
tări cit mai bune, pe măsu.-a 
lotului de jucători de care dis
punem. De altfel, ml- m pro
pus să reușim o detașare din 
plutonul — să-i zicem — co 
daș, in așa fel incit la anul, în 
vară, la sfirșitul țampionatu- 

o poziție in 
a clasamentu-

lui, să ocupăm 
prima jumătate 
lui

— Pentru a-ți 
tivul, înțelegem 
aduci unele ameliorări în jo
cul echipei...

— Exact. Și acestea sînt des
tul de multe. In campionatul 
trecut, ca secund al antreno
rului D. N. Nicușor, am acut 
prilejul să le observ cit se 
poate de bine. Unele 
mai 
tele

atinge obiec- 
că trebuie să

cît 
le-am 

îndreptat pe parcurs, at
insă rămin pe... tapet. 
Dacă se poate, hai să ve- 
concret care sînt dcf:-dem 

ciențele existente.
— In primul rînd, probleme 

de fond au fost și in faza de 
apărare, și la construcție, și, 
mai ales, la finalizare. Deci, 
remedieri pe toate planurile. 
S-au primit prea multe goluri 
din greșelile individuale ale 
fundașilor și s-a ratat copilă
rește din situații excelente. A- 
ceste carențe ne-au făcut si ocupăm ' .....
sament. 
insistăm 
mului. ____ .

șezi in tempo de vals lent cind 
orchestra cintă rock, inseamnă 
că rămîi pe drum — și asta in 
special pe „ringul" fotbalului.

— Ceva noutăți în lot ?
— Avem în vedere transfe

rarea a doi-trei jucători. Ri- 
mîne de văzut dacă dorințele 
noastre se vor împlini. Tot
odată, sîntem cu ochii pe 
cițiva tineri talentați de ia 
centrul propriu de juniori, 
care sperăm să confirme.

doar locul 10 in cla- 
ln plus, va trebui să 
asupra măririi rit- 

Astăzi, dacă dan-

Gheorghe NERTEA

Din concluziile „Muiidialului"
■

DE LA CADRUL TACTIC INIȚIAL, LA NORMELE DUBLE
S-a încheiat, așadar, scurta 

vacantă de vară a fotbaliștilor 
noștri. Pentru o bună parte 
dintre divizionarele A astăzi 
va fi prima zi a preparative- 
lor. pe care, timp de aproxi
mativ o lună, mai precis pînă 
în ziua de 16 august, le vor 
efectua în vederea startului în 
sezonul 1986—87.

Si cum orice drum nou este 
jalonat cu... noi obiective com- 
petiționale interne și interna
ționale — sporite, în urma 
ridicării ștachetei de către 
Steaua, campioana tării —, ne 
apare firească dorința antreno
rilor si jucătorilor de a se au- 
todepăși, de a-și fixa noi re
pere în planul JOCULUI, ple
când, eventual, in acest scop, 
de la concluziile ultimului 
Campionat Mondial.

în privința cadrului tactic 
inițial, sub impulsul învăță
mintelor prilejuite de „Mundi- 
alul ’82“ și de „Euro ’84". tot 
mai multe reprezentative au 
renunțat la așezarea schemati
că pe trei linii, acoperind te
renul în mod judicios. în așa 
fel încât noțiunea de „bloc 
funcțional" a căpătat (în in
terpretarea unora dintre prota
goniste) profunzime nu numai 
în sensul ei figurativ, ci si la 
propriu; datorită în primul 
rînd echipei Franței (care si-a 
dispus, din nou. mijlocul echi
pei sub forma careului magic: 
Giresse — Platini; Fernandez 
— Țigana), dar și unei repre
zentante de frunte a fotbalu
lui sud-american. Brazilia, care 
a aliniat un cvartet cu doi 
mijlocași ofensivi. Junior și 
Socrates, și cu alți doi, în ge
nere. defensivi, Alcmao și 
EIzo.

Un „desen" si mai bine pus 
la punct avea să prezinte, 
după opinia noastră, antreno
rul Argentinei. Carlos Biiar- 
do, cel care și-a construit, în
tre linii, un ăx central alcă

tuit din 4 jucători, dacă 11 
avem în vedere si Pe ultimul 
apărător, după cum urmează: 
Pumpido (portarul) — Brown 
(libero-ul) — Battista închiză
torul în fața fundașilor) și

Burruchaga (mijlocașul mal 
avansat pentru legătura opera
tivă cu vîrfurile).

în așezarea Iul completă, 
„unsprezecele" argentinian ti
tular ar arăta astfel:

Pumpido 
Brown

Cuciuffo
Battista

Ruggeri

Giusti Enrique 
Burruchaga

Olarticoechea

Valdano Maradona

Cu asemenea dispuneri în 
teren, eșalonate în mai multe 
trepte, protagonistelor le-a 
fost și mai ușor să realizeze 
trecerea la o dinamică amplă, 
rațională, sprijinindu-se pe ju
cători aparținînd tuturor lini
ilor. bine pregătiți tehnic și 
tactic, capabili să îndeplinească 
normele duble, atac-apărare.

Fără să le fie deloc simplu, 
date fiind condițiile aspre in 
care au acționat (căldură une
ori excesivă, insuficiență _ de 
oxigen ș.a.m.d.), multe dintre 
vedetele „Mundialului", în 
frunte cu Maradona, n-au pre
getat să se replieze, ori de 
cîte ori a fost necesar. în spri
jinul coechipierilor din ultime
le linii; aceiași mijlocași și 
fundași (Morten Olsen, Josi- 
mar. Edinho, Amoros, Fernan
dez — apărut ca vîrf la golul 
egalizator din meciul cu 
U.R.S.S. —. Brown. Ruggeri, 
Brehme, Briegel ș.a.) care, în 
momentul imediat următor, 
serveau ofensiva, transformîn- 
du-se nu o dată în veritabili 
înaintași.

Nu spunem, desigur. toate 
acestea pentru acele echipe ale

campionatului nostru care, atît 
sub aspectul aplicării sisteme
lor de joc, cît mai ales sub 
acela al însușirii unei dinamici 
corespunzătoare, au făcut în
semnați pași înainte și din 
rîndul cărora, nu mai departe 
de primăvara acestui an. s-a 
desprins o aplaudată campioa
nă europeană Steaua Bucu
rești. _ .

Privind însă ierarhia divi
zionarelor A de la locul 4 în 
jos și constatînd că pe pozi
ția imediat următoare se gă
sește o echipă. Corvinul Hune
doara care, pe parcursul a 17 
etape, n-a obținut nici o vic
torie în deplasare, putem apre
cia faptul că destule dintre 
concluziile ultimului Campio
nat Mondial — între ele și 
acestea la care ne-am referit 
în rîndurile de față — au O 
valoare tehnică documentară, 
orientativă, pentru antrenorii 
și jucătorii primului eșalon; 
bune de a fi prelucrate și 
eventual însușite în această 
perioadă, de circa o lună, des
tinată acumulărilor în vederea 
apropiatului start eompetițio- 
nal.

Gheorghe NICOLAESCU



MARICICA PUICĂ-A PATRA VICTORIE

IN MARELE PREMIU
LONDRA. La „Crystal Pa

lace" din capitala Angliei a 
avut loc vineri un nou con
curs de atletism 
Talbot Games") 
relui Premiu 
Cu acest prilej, 
că a obținut a 
consecutivă în 
ediții a acestui Mare Premiu. 
Ea a participat la cursa -de 
2000 m, care contează, potrivit 
regulamentului, pentru clasa
mentul final al probei de 1500 
m și a parcurs distanța in tim
pul de 5:28,69. Rezultatul re
prezintă cea mai bună perfor
manță mondială pe această dis
tanță (avind in vedere faptul 
că la 2000 m nu se mai ține 
— oficial — evidența recor
dului lumii !). Maricica Puică 
a întrecut vechea performanță 
mondială de 5:28,72, stabilită 
de Tatiana Kazankina, intr-un 
concurs Ia Moscova, la 4 au
gust 1984. Deci, rezultatul atle
tei române constituie un record 
mondial, pe care, de altfel, l-a

(„Peugeot 
în cadrul Ma- 
I.A.A.F.-Mobil. 
Maricica Pui- 
patra victorie 

cadrul actualei

mai deținut cu 
urmă.

In cursa de la 
cică Puieă le-a 
altele, pe : Yvonne 
(5:29,58) și Zola Budd (ambele 
din Marea Britanie) 5:29,69 !

FEMEI : — 108 m : Bol
den (S.U.A.) 11.21 : 20» m :
Ashford (S.U.A.) 22,26 ; 400 m: 
Leatherwoord (S.U.A.) 50,18 ;
suliță : Whitbread (M. Brit.) 
70,16 m ; BĂRBAȚI : 10# m : 
Smith (S.U.A.) 10,19 ; 20# m : 
Lewis (S.U.A.) 20,63 : 40# m : 
Clark (Australia) 44,99 ; 800 m : 
Coe (M. Brit.) 1:44,10 ; 100# m : 
Cram (M. Brit.) 2:15,77 ; 
o milă : Harrison (M. Brit.) 
3:54 At 300# m : Walker (N. 
Zeelandă) 7:50,33 ; 500# m :
Seko (Japonia) 13:24,29 ; 11#
mg : Foster (S.U.A.) 13,39 ; 40# 
mg : Harris (S.U.A.) 48,04 ;
înălțime : Jacoby (S.U.A.) 2,25 
m, Parsons (M. Brit.) 2.20 m, 
R. Povarnițîn (U.R.S.S.) 2,15 m; 
ciocan: S. Litvinov (U.R.S.S.) 
85.14 m.

Londra, Mari- 
depășit, intre 

Murray

SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

IWtnrt 11 SORII IN fliPtlt ItnOHNt U Will
Bruxelles. In capitala Belgiei s-a procedat la tragerea la 

sorti pentru ediția 1986/87 a competițiilor europene inter- 
cluburi la volei.

Steaua București, care va evolua în C.C.E., va intilni in 
ca ■.•ui primului tur (6—7 si 13—14 decembrie) pe Invingă- 
toarea din meciul preliminar dintre VC Mamer (Luxem
burg) — Hapoel Bat Yarn (Israel).

Dinamo București, participantă La Cupa Cupelor, va juca 
(la aceleași date). în primul tur. cu Odense (Danemarca).

• ZURICH, 13 (Agerpres) 
Proba de schif simplu din 
drul Regatei internaționale 
canotaj de la Lucerna s-a în
cheiat cu victoria sportivei 
mâne Marioara Popescu, urma
tă de Jutta Hampe (R.D. Ger
mană) si Gheorghieva (Bul
garia). Echipajele românești au 
mai terminat învingătoare la 
schif dublu si schif 4 plus 1.

In concursul masculin. la 
schif dublu, echipajul român 
Tomoioagă — Popescu a termi
nat învingător, urmat de cele 
ale R.D. Germane si Angliei.
• BUDAPESTA, 13 

preș). — La Concursul 
al armatelor prietene, 
de pistol viteză a fost 
tă de echipa

ca
de

ro-

Jocurile Sportive Internaționale de la Moscova

RECORDURI MONDIALE 

PE VELODROMUL OLIMPIC

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET
MADRID. După desfășurarea 

partidelor în grupele prelimi
narii. întrecerile pentru cel de 
al 10-lea Campionat Mondial 
de baschet continuă tn ca
drul a două grupe semifinale, 
programate între 13 și 15 iulie 
(Si nu de la 12 iulie, cum s-a 
comunicat). în orașele Barce
lona si Oviedo.

Meciurile disputate oină -a- 
cum au demonstrat o evidentă 
superioritate a formațiilor mari 
favorite, ca U.R.S.S., campioa
na lumii. Iugoslavia si S.U.A. 
Una din aparițiile cele mai 
(plăcut) surprinzătoare a fost 
cea a reprezentativei Brazili
ei care, dispunînd cu 86—72 de 
Spania — si ca printre favorite 
— a realizat, s-ar putea spune, 
una dintre cele mai frumoase 
si mai neașteptate performanțe

ACTUALITATEA
LA TENIS

Neobosiți, jucătorii de te
nis străbat în goană lumea, de 

Abia 
„cen- 

al 
stins, 
luînd 

u-

la un turneu la altul, 
s-au terminat disputele 
tenarului Wimbledon", 
căror ecou încă nu s-au 
și iată-i pe tenismani 
startul în alte competiții, 
inele chiar de anvergură.

La Le Touquet, gazdă tradi
țională a întrecerilor finale 
ale „Cupei Annie Soisbaull", 
competiție rezervată jucă
toarelor sub 21 ani. semifina
lele au consemnat rezultatele : 
Cehoslovacia — U.R.S.S. 2—1, 
R. F. Germania — Argentina
1— 0 (abandon). în finală sîmbă- 
tă. s-au întîlnit echipele Ceho
slovaciei și R.F.G., care au 
furnizat meciuri de bună cali
tate. Ca și anul trecut, victo
ria a revenit reprezentativei 
Cehoslovaciei, cu scorul de
2— 1 : Radjterova — Betzner 
6—1. 6—2. Zdrubakova — 
Schropp 6—2, 6—2. Radjterova, 
Zdrubakova — Schropp. Betz
ner 2—6. 6—7.

Perugia. întrerupt în mai 
multe ..reprize" de ploi toren
țiale turneul, contînd pen
tru Circuitul feminin. s-a 
încheiat totuși în bune condi- 
țiuni. Victoria i-a surîs Na
thalie! Herreman (Franța) 
care, după ce a întrecut-o, 
neașteptat. în semifinală, pe 
iugoslava Sabrina Goles, cu 
6—1. 6—2. a dispus în finală 
de Czîlla Bartos (Ungaria) cu 
6—2. 6—4. Herreman, în
vîrstă de 20 ani. a fost consi
derată inițial ca favorita 
...nr. 6 !

Dublin, 
masculii), 
americanii ___ _____
Larry Scott, s-a încheiat cu 
succesul celui dinții. 
4—6, 6—2. 7—5. "
Antonepolis a ______
Tessa Price cu 6—1. 6—3.

din orimul tur. avind in vede
re si marea ambiție cu care au 
jucat ibericii si sprijinul co
pios al propriei galerii.

La polul opus s-au situat 
evoluțiile mai puțin convingă
toare și. în orice caz. elimina
rea unor echipe ca Uruguay, 
Franța. Australia, Olanda, R.F. 
Germania, chiar Porte Bice, 
creditate, de unii specialiști, cu 
mai multe șanse de calificare 
decit aveau Grecia. Canada, și. 
mai ales. R.P. Chineză, situate, 
la această oră. în rîndul celor 
mai bune 12 echipe de pe glob.

In clasamentul coșgeterîlor
situația este următoarea: 1. Ni
kos Gallis (Grecia) 178 p. 2. 
Drazen Petrovici (Iugoslavia)
146 p, 3. Lee Chung Hee (Co
reea de Sud) 139 d. 4. 
Schmidt (Brazilia) 135 
cel al recuperărilor : 1. 
Sutler (Panama) 60, 2. 
Vitalino (Brazilia) 57, 3. Israel 
Andrade (Brazilia) 53, 4. Greg 
Wiltjer (Canada) 49 ; în sfîr- 
șit, iată si un clasament al 
..paselor decisive": 1. Migucl 
Corlijo (Argentina) 28, 2. Valdis 
Valters (U.R.S.S.) 25. 3. Drazen 
Petrovici 13 etc. Jucînd doar, 
în medie. 20 de minute de 
meci, sovieticul Arvidas Sabo
nis a fost totuși unul dintre 
cei mai buni baschetbaliști, în
tre altele si pentru faptul că a 
marcat 63 puncte, a recuperat 
de 32 de ori si a dat 
decisive...

Oscar 
p etc;
Mario 

Gerson

10 pase

Finala turneului 
desfășurată între
Matt Doyle și

cu
La femei, Lea 
întrecut-o pe

(Ager- 
de tir 
proba 

cîștiga- 
Românici. cu 

1 778 p, urmată de Polonia 1773 
p. Cehoslovacia 1 772 p. La in
dividual. pe locul întii s-a si
tuat Dusanov (Bulgaria) — 597 
p. urmat de Lacki (Cehoslova
cia) — 595 p si Corneliu 
(România) — 594 p.
• BUDAPESTA, 13 (Ager

pres). — Echipa României a 
întrecut cu scorul de 3—1 for
mația Cehoslovaciei în Turneul 
internațional de volei pentru 
junioare de la Jasbereni (Un
garia). Alte rezultate : Bulgaria
— Ungaria 3—0 ; R.D. Germa
nă — Polonia 3—1 ț R.F. Ger
mania — Olanda 3—8. Intr-un 
alt ioc România a dispus cu 
3—1 (13—15. 15—13, 15—13,
15—10) de selecționata Olandei.
• BUDAPESTA (Agerpres).

— Cu o rundă înainte de în
cheierea Turneului feminin de 
șah de la Tapolca, pe pri
mele locuri ale clasamentului 
se află Fischdîck (R.F.G.) 
Madl (Ungaria) cu cite 7 
urmate de Ahmîlovskaia 
(U.R.S.S.) 7,5 p, Ligia Jicman 
(România) 5,5 p. în runda a 
10-a. Jicman a remizat cu iu
goslava Macek.

MOSCOVA, 13 (prin telefon). 
Chiar dacă întrecerile de înot 
și cele de atletism s-au înche
iat de citeva zile, interesul 
moscoviților pentru competițiile 
din cadrul primei ediții a Jocu
rilor Sportive Internaționale se 
menține, totuși, la cote ridi
cate. în fond, pe programul dis
putelor figurează, tn continua
re, alte sporturi de mare spec
tacol și de mare audiență la 
public. Unul dintre acestea este 
și ciclismul, care programează 
doar curse de „interior", pe ve
lodromul (acoperit) de la Krî- 
latskoe. Marele număr al con
curențelor de valoare, ambianța 
deosebită și nu în cele din ur
mă calitatea remarcabilă a o- 
valului olimpic din lemn sibe
rian au contribuit din plin la 
realizarea unor frumoase 
dispute, încheiate cu rezultate 
excelente, intre care și recor
duri mondiale.

Este vorba de recordurile 
realizate la 200 m (lansat) de 
către sportiva sovietică Erika 
Salnmiae, cronometrată în 
11,489 s (v.r. Ii aparținea cu 
1L494 s. de la 14.5.1985) și 
Michael Hubner (R.D.G.), în
registrat cu timpul de 10,224 s 
(v.r. de 10.249 s era deținut de 
sovieticul Sergftei Kopilov. de 
la 6.8.1982).

La Tallin, in concursul da 
yachting, la clasa „470", pri
ma regată a revenit concuren
tului francez Jean Charles, ur
mat de australianul Ferris și 
sovieticul Tuniste. Sportivul 
român Florin Făgărășanu s-a 
situat pe locul șase. La clasa 
Tornado a cîștigat echipajul 
S.U.A.

Turneul feminin de volei 
s-a încheiat cu victoria scon
tată a reprezentativei U.R.S.S, 
care a dispus cu 3—0 de for
mația Peru, cea care în semifi
nale produsese o veritabilă 
surpriză prin victoria cu 3—2, 
la capătul unei dispute ex
traordinare, In fața echipei 
Japoniei, una dintre favoritele 
competiției.

La turneul masculin de vo
lei, care începe luni, cu excep
ția echipei Argentinei iau par
te celelalte fruntașe mondiale. 
Grupa I : U.R.S.S., Polonia,
Franța, Brazilia, grupa II : 
S.V.A., Japonia, Cehoslovacia, 
Bulgaria.

Cu nerăbdare sint așteptate 
acum evoluțiile gimnaștilor, ale 
gimnastelor, cele ale halterofi
lilor, care vor domina compe
tiția. în următoarele zile.

Cornel POPESCU

Ion

șl 
P,

TURUL FRANȚEI:
NANTF.S. Numeroșilor înso

țitori al caravanei cicliștilor din 
Turul Franței apioape că nici 
nu le vine să creadă că s-au 
mai desfășurat două etape fără 
ca atît de capriciosul „tricou 
galben" să-și schimbe deținăto
rul. așa cum o făcuse de șase 
ori in cele șapte etape de pînă

SORȚII.
de a se 
teoretic, 

doi spor- 
două echipe

necesitatea 
evita, cel puțin 
posibilitatea ca 
tivi buni sau 
de o bună valoare să fie 
repartizate, chiar și prin 
tragere la sorți, să se în
treacă 
primului 
competiții 
recurs 
bilirii 
„capi 
prin 
capii 
POt 3 
etapa 
competiții.
există. firește, un marc 
dar. nu toate echipele (sau 
sportivii) apreciate ca 
bune (pe baza rezultatelor 
anterioare) pot fi desem
nate drept capi de serie, se 
mai poate intîmpla ca. din 
capriciul sorților, să 
stabilite să se 
chiar 
mâții 
cazul 
sorți.
tru
bal continentale ale .echipe
lor de club. Dacă. în ge-

între ele îa cadrul 
tur al unei 
eliminatorii, s-a 

> la formula sta- 
prealabile a unor 

de serie'*. Astfel eă, 
forța împrejurărilor, 
de serie nu se mai 

intilni între - ei în 
inaugurală a unei 

Dar, pentru că 
firește.

sorților, să fie 
întîlnească, 

la început, două for- 
puternice. Este și 
recentei trageri la 

de la Geneva. pen- 
competițiile de fot-

neral s-a respectat prin
cipiul. iată că au căzut la 
sorți și meciuri intre echi
pe aproape la fel de pu
ternice. unele chiar po
tențiale......... finale". Avem
în vedere partidele dintre 
Bayern Mănehen și P. S. V. 
Eindhoven în „C.C.E." Aa- 
derleclit și Gornik Zabrze, 
ori chiar cea dintre Real 
Madrid și Young Boys 
Berna. Alte meciuri tari 
din celelalte competiții : 
Roma —* Zaragoza, Rapid 
Viena — F. C. Bruges. 
VfB Stuttgart — Spartak 
Trnava în „Cupa Cupelor*’, 
Atletico Madrid — Wer
der Bremen, Borussia Mon- 
chengladbach — Partizan 
Belgrad, chiar și Inter- 
nazionale Milano — AEK 
Atena, in „Cupa U.E.F.A.".

Dar. altfel poate că nici 
nu s-ar putea. îi» orice caz, 
conducătorii lui Bayern 
Munchen se lamentau : „La 
ce ne servește faptul că 
am fost desemnați cap de 
seric, din moment ce vom 
intilni puternica forma
ție campioană a Olandei ?!“

Romeo VILARA

CICLISM : bărbați : viteză : 
locurile 1—2 : Lutz Hesslieh 
(R.D.G.) l-a Învins in două 
manșe pe Michael Hubner 
(R.D.G.), fiind cronometrat în 
11,37 și 11,05 : locurile 3—4 : 
Gary Neinwald (Australia) a 
dispus de Michael Gorski 
(S.U.A.), în două manșe (11,10 
și 11,01), 5. Nelson Vails, 6.
Berryman Scott (ambii din 
S.U.A.) ; 5# km — cursa cu a- 
dițiune de puncte : 1. Viktor 
Makarov (U.R.S.S.) 59:21,6 — 54 
p, 2. Ales Trcka (Cehoslova
cia) 25 p, 3. Stancio Stancev 
(Bulgaria) 21 p, 4. Miklos So- 
mogy (Ungaria) 19 p. 5. Letteri 
David (S.U.A.) 14 p ; femei :
2# km — cursă cu adițiune de 
puncte : 1. Sally Hodge (M. 
Britanie) 28:37,9 — 62 p, 2. Tea 
Nyman Vikstedt (Finlanda) 29 
p, 3. Galina Supron (U.R.S.S.) 
20 p, 4. Medlinda Manfield 
(S.U.A.) 16 p. 5. Leena Sil-
lanpăâ (Filanda) 3 p.

SĂRITURI : trambulină — 
femei : 1. Briia Baldus (R.D.G.) 
493,02 p, 2. Lin Jiangin (R.P.- 
Chineză) 492.24 o. 3. Jana Ci- 
rulnikova (U.R.S.S.) 476,24 p,

4. Tristan Baker (S.U.A.) 476,07
p. 5. Lin Xiaoni (R.P. Chineză) 
472,08 p ; bărbați : 1. Nikolai 
Drojin (U.R.S.S.) 646.14 p, 2,
Kent Ferguson (S.U.Â.) 643,32 
p, 3. Li Delyang (R.P. Chineză) 
622,86 p, 4. Aleksei Fogalev 
(U.R.S.S.) 615,45 p. 5. Doug
Shaffer (S.U.A.) 600,81 p.

POLO : bărbați : R.F. Ger
mania — Grecia 11—9, Ungaria 
— S.U.A. 8—8, U.R.S.S. — O- 
landa 15—8, Olanda — Grecia 
7-5. S.U.A. — R.F.G. 7—5, 
U.R.S.S. — Ungaria 8—7. După 
desfășurarea a patru etape, 
iată clasamentul : 1. -U.R.S.S.
8 p, 2. S.U.A. 7 p, 3. Ungaria 
4 p. 4. R.F.G. 3 p, 5. Olanda 
2 p, 6. Grecia 0 p.

VOLEI : femei : semifinale î 
Peru — Japonia 3—2 (9, —12, 
—14. 14. 11). U.R.S.S. — S.U.A. 
3—1 (12, —11. 4. 11) : finale : 
locurile 1—2 : U.R.S.S. - Perii 
3—0 (6, 6, 9), locurile 3—4 :
5. U.A. — Japonia 3—0 (14. 6, 
11), locurile 5—6 : R.P.D. Co
reeană — Cehoslovacia 3—2 
(—6. —2. 4, 11, 2), locurile 7-8; 
R.D. Germană — R.F. Ger
mania 3—0 (7, 9. 10).

ACELAȘI LIDER!
acum ! Ei bine, nu, căci, iată, 
danezul Jorgen Pedersen și-a 
apărat cu brio „comoara" spre 
care țintesc privirile atîtor și a- 
tîtor candidați la glorie !

In etapa a opta (St. Hilaire 
du Harcouet — Nantes, 204 
km), ostilitățile s-au purtat în- 
tr-un tempou și mai rapid de- 
cît în precedentele etape, me
dia orară înregistrată fiind a- 
cum de 43,727 km 1 Au avut 
loc numeroase tentative de „e- 
vadare" care au dat și mai 
multă culoare unei dispute, de 
altfel, foarte aprigă. într-una, 
spre exemplu, cînd cei 12 „e- 
vadați", gonind nebunește, își 
asiguraseră un avans de peste 
3 minute, plutonul n-a mai aș
teptat vreun alt semnal și a 
început o urmărire crincenă. Iz
butită plnă la urmă. De re
marcat faptul că la Nantes s-a 
ajuns cu mai bine de jumătate 
de oră mai înainte decît se 
prevăzuse!... Victoria a reve

nit, la sprint, belgianului Eddy 
Flanekaert in 4,39:5,7.

Etapa a noua, contratimp in
dividual pe 61,5 km, desfășu
rată la Nantes, a prilejuit re
apariția, de data aceasta se- 
niorală. a lui Bernard Hinault. 
Cîștigător al etapei în 1:18,46, 
bretonul a realizat o medie o- 
rară de 46,847 km. Evident,' 
s-au produs modificări însem
nate in clasamentul general : 
1. Pedersen 34.49:00, 2. Stephen 
Roche (Irlanda) — la 1:05,
3. Hinault (Franța) — la 1:10,
4. Joel Pelier (Franța) — la 
1:15, 5. Thierry Marie (Franța)
— la 1:24. 6. Charles Mottet 
(Franța) — la 1:43 etc.

în întrecerea feminină a avut 
loc etapa a doua (C-hateaugiron
— Nantes, 108 km), cîștigată de 
tinăra ciclistă franceză Virginie 
Lafarague (20 ani) în 2.34:00, 
ceea ce reprezintă o medie o- 
rară de 41,844 km ! Lideră a 
competiției se menține, în con
tinuare, Jeannie Longo (Fran
ța). cu 4:98:58. urmată la 4 1 
de italianca Maria Canins.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
AUTOMOBILISM • Raliul Boe- 

nȚiei a luat sfîrșit, la Mlada Bo
leslav, eu victoria cuplului bel
gian Saijer* — Colebunders, pe 
„Lancia Rally 037".

CAlABIE • La C.M. de la 
Aachen, proba de obstacole pe 
echipe a revenit formației S.U.A. 
cu 23.63 p. Ea a fost urmată de: 
2. Marea Britanie 21,19 p, 3. 
Franța -44,32 p, 4. Canada 45,13 
p, 5. R.F.G. 52,57 p etc.

CICLISM • Campionatele Mon
diale de juniori la Casablanca. 
Au devenit noi campioni : urmă
rire pe echipe — U.R.S.S. 4:34,84 
(2. R.D.G. 4 £0,96) ; cursă cu a- 
dițlune — Steinweg (R.D.G.) 23
p ; fond — Zanoli (Olanda) 
3.91.12 (2. Luppes — Olanda
a.t.) ; viteză — Lemyre (Franța).

RUGBY t în al doilea meci- 
test Australia — Argentina, la 
Sydney, gazdele au repurtat o 
victorie categorică. cu 2fc—0

(17—0) î !
YACHTING e C.E. la clasa So

ling, desfășurat la Warnemunde, 
la Marea Baltică, s-a încheiat cu 
succesul cuplului Schumann — 
— Jake! (R.D.G.) 28,7 p urmat
de Persson — Wallin (Suedia) 
49,7 p și Jungblut — Kroger 
(R.F.G.) 50,7 p.

Jocurile Mondiale Uni
versitare de vară se vor 
desfășura anul viitor — 
între 8 și 20 iulie — avind 
înscrise în program între
ceri la 12 discipline spor
tive. Universiada ’87 va 
reuni circa 7 000 de spor
tivi din peste 100 de țări 
— se anunță din Belgrad, de la Comi
tetul de organizare ă tra
diționalei competiții stu
dențești.
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