
Carnet de vacanță

SPORTUL POLARIZEAZĂ ATEN JI A 

TINERETULUI STUDIOS
- Sondajul nostru prin citeva județe

• ^JZroletart din toate țările, unltt-vă l

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

Sin'em in plin sezon nautic, cu multe echipaje pe lac, cu 
multi elevi aflați in minitabere de vacanță, ridicate pe malu
rile apelor; la „Metalul", pe Pantelimon,^ la „Triumf 

(imaginea de față), pe lacul Herăstrău...Foto : T. VASILE
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în perspectiva unui bogat sezon competițional

A FOST CONVOCAT 
LOTUL LĂRGIT DE FOTBAL

9 La 21 august, meciul revanșă cu Norvegia

plin sezon estival,în „-----------
sportul, mai ales la nivelul 
copiilor și elevilor (iar de 
Ui 15 iulie, și al studenți
lor) se află la... ordinea zi
lei ! Este firesc, pentru că 
vacanța de vară invită la 
odihnă activă, la acțiuni re
creative, la practicarea spor
tului îndrăgit. Sondajul 
nostru prin cîteva județe 
ale țării atestă — cum ne 
propunem să dovedim — in
teresul tineretului studios 
pentru exercițiu fizic, pen
tru mișcare 
folosind în 
mijloacele ce 
la dispoziție.

10 000 DE PARTICIPANȚI 
I.A ACTIVITĂȚI RECREA
TIVE, ZILNIC, PE CORO
NAMENTUL MUREȘULUI. 
Cifra pe care o precizează 
prof. Simion Palcu, pre
ședintele C.J.E.F.S. Arad, ni 
se pare modestă, chiar da
că vizează numai copiii iu
bitori de activități sporti
ve; intre acestea aflîndu-se, 
alături 
nis fi 
de de 
rugby, 
nițiere ........ .
fete, in plus, porticuri

în aer liber, 
mod eficient 
ii sînt puse

de concursuri de le- 
tenis de masă, parti- 
minifotbal fi mini- 
șah fi cursuri de i- 
în înot. Iar pentru 
. -” . . i de

gimnastică. O cifră modes-

tă, pentru că noi am întâl
nit. în zilele însorite ale a- 
cestei veri, cu mult mai 
mulți copii fi elevi, din 
Municipiul Arad fi chiar din 
așezările limitrofe. Am a- 
mintit de inot, de inițiere; 
o inițiativă asemănătoare 
este materializată la bazinul 
acoperit și la cel al Rapi
dului, la Curtici (bazin cu 
apă termală !) și Lipova. Să 
mai reținem că activitatea 
cluburilor de vacanță se 
desfășoară din plin, mai a- 
les la liceele „Ion Slavici", 
industrial nr. 12 și nr. 14 
din Arad, precum și in două 
unități de învătămint din 
județ, la Vinga-Pecica și 
Șiria.

TOTUL PENTRU REUȘI
TA TABERELOR DE VARĂ. 
Iată un punct de vedere 
pe care secretarul C.J.E.F.S. 
Buzău, Mircea Chisling, i-a 
exprimat în numele tuturor 
factorilor interesați ca „re
creația mare" a anului șco
lar care s-a încheiat să fie 
cit mal rodnică pentru co- 

aptitudini 
la Sărata
STAMA 
TOFAN

Ieri dimineața, la Centrul de 
antrenament 23 August a avut 
loc reunirea lotului lărgit in 
perspectiva dificilului sezon in
ternațional de fotbal. Au par
ticipat cei mai mulți dintre 
jucătorii convocați, printre care

complexitatea programului „pe 
mai multe fronturi" — echipa 
națională, echipa olimpică, cu
pe europene etc.

în cuvîntul său, Mircea Lu- 
cescu s-a referit la faptul 
că, spre deosebire de alți ani,

Vaca..ta s-a terminat! începe luna de pregătire intensă a fotba
liștilor pentru startul in campionat (16 august) fi In marile 
competiții europene ~ ‘ ~Foto : Aurel D. NEAGU

Piii fi elevii cu 
în sport grupați

Tiberîu 
Vasile

{Continuare în pag 2—3)

Mîine, pe Stadionul Olimpic

START IN PRIMA
• 150 de 
continentele, 
participarea 
atlete vor reprezenta

țâri, de 
și-au

pe toate 
anunțat 

• 21 de atleți și 
i România

ATENA, 14 (prin telefon). La 
această oră nu știm, încă, dacă 
la debutul acestei mari compe
tiții atletice care este Campio
natul Mondial pentru juniori 
vor fi prezenți aici, în capitala 
Greciei, mai mulți ziariști decît 
concurenți, așa cum s-a întîm- 
plat — după cum ne-a spus șe
ful biroului de presă, Yannis 
Thcodorakopoulos — anul tre
cut, tot la Atena, cu ocazia ce
lei de a XVI-a ediții a „euro
penelor" indoor, cînd ambele ci
fre au constituit, de altfel, un 
record al acestei competiții con
tinentale. Ceea ce știm este că 
primele estimări indică partici
parea tinerilor atleți (băieți — 
pînă la 19 ani, fetele — pină la 
18, fără barem al rezultatelor. . 
fiecare țară neputînd, însă, în
scrie mai mult de 2 concurenți 
de probă) din 150 de țări, mem
bre ale I.A.A.F. Cea mai nu
meroasă delegație este cea a 
S.U.A. (107 sportivi, din care 67 
băieți, cei care au și concurat 
la sfîrșitul săptămînii trecute la 
Pitești), urmată de cele ale Ca
nadei (82 !), Uniunii Sovietice

(73) și Italiei (71), în timp ce 
Afganistan, Costa Rica, Malta 
și Togo, de pildă, aliniază la 
start doar cite un atlet, iar de
legația Cubei a deplasat 30 de 
atleți și nici o atletă...

Lotul de juniori al României 
este compus din 21 de atleți 
(din care 17 fete), printre pur
tătorii speranțelor noastre aflîn- 
du-se cele două campioane eu
ropene de la Cottbus — 1985, 
Ana Pidurean (1500 m) si Cleo

UNIRII NOȘTRI LUPTĂTORI

spre 
de 

Au

AU PLECAT LA C.F1.
Tinerii noștri reprezentanți la 

Campionatele Mondiale de lupte 
libere (juniori) au plecat 
Schifferstadt (R.F.G.). locul 
desfășurare a competiției,
făcut deplasarea R. Rașovan (48 
kg). R. Ana (52 kg). D. Prefit 
(56 kg). E. Elekeș (65 kg) O. 
Tent (70 kg). Șt. Vizitiu (75 kg) 
si P. Cruceanu (+87 kg). Sporti
vii români slnt însoțiți de an
trenorul Al. Geantă șl arbitrul 
international C. Bușoiu.

Hagi, Câmătaru, Lung, Mora- 
ru, Majaru, Rednic, Klein, Ba- 
lint, Mateuț, Cristea, Gică Po
pescu și alții, ei reprezentînd 
mai multe promoții de fotba
liști, care vor fi angrenați — 
cu toții — în amplul proces 
de pregătire pentru un sezon 
extrefti de greu, în care suc
cesiunea miercuri-duminică va 
fi cvasi-permanentă, dată fiind

lotul lărgit nu va fi 
gătiril centralizate ■ 
s-ar fi dorit

supus pre-
- așa cum 

dată fiind și

participarea celor patru echipe 
de club la cupele europene, 
fiecare din ele avînd posibili
tatea de a-și pregăti în mod 
adecvat evoluțiile ; de aici re
zultă o obligație în plus pen
tru internaționalii noștri, a că
ror experiență, mereu mai bo
gată, le permite să-și conducă 
eficace pregătirile, sub condu
cerea antrenorilor de club, cu 
toții interesați în reprezentarea 
cit mal onorantă a culorilor 
naționale și a celor de club.

Apropiatul meci oficial cu 
Austria (10 septembrie) accen
tuează necesitatea unor pregă
tiri la cel mai înalt nivel, cu 
atît mai mult cu cît la numai 
o săptămînă după acest meci 
deosebit de important — ca 
start general — urmează debu
tul in noua ediție a cupelor 
europene de cluburi.

Au mai luat cuvîntul jucă
tori și antrenori, printre care 
C. Ardelcanu, Hagi, Balint, 
lorgulescu, Lung. Cu toții s-au 
dovedit pătrunși de necesitatea 
unor eforturi speciale în aceas
tă toamnă fotbalistică mai bo
gată decît orieînd. Urmează o 
lună hotărîtoare în perspectiva 
startului în campionat (16 au
gust), după care internaționalii 
vor da răspuns la o primă ve
rificare, meciul revanșă cu 
Norvegia, care se va disputa 
la Oslo, in ziua de 21 august.

Concursul lnlcrna{ion<il (lc modele spațiale, de la suceava

CINCI LOCURI 1
din Atena

patra Pălăcian (3000 m), cole
gele lor de probă Simona Staicu 
(doar 15 ani !) și, respectiv, Do
rina Calenlc, alături de Lumini
ța Zaițuc și Adriana Dumitru 
(800 m), toate animate de do
rința de a dovedi, din nou, la 
cel mai înalt nivel, competitivi
tatea școlii feminine românești

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

O parte din lotul de atleți români care participă la „mondialele' 
de la Atena Foto : Aurel D. NEAGU

ECHIPA ROMÂNIEI DE
PENTRU MECIUL

între 18 șl 20 iulie, La Bad 
Kleinkircheim, se va disputa me
ciul de tenis din cadrul „Cupei 
Davis“, dintre reprezentativele 
Austriei și României (semifinală 
a Zonei Europene A). Pentru

„CUPA DAVIS“
CU AUSTRIA

această 
j ucător 
cătuit următoarea echipă : 
rin Segărceanu, Andrei Dirzu, A- 
drian Marcu șl Mihai Vanță.

inulnire, căpitanul 
ștefan Georgescu a

ne- 
al- 

Flo-

Pe aerodromul Salcia, de 
lingă Suceava, s-au desfășurat 
întrecerile Concursului Interna
țional de modele spațiale, com
petiție care 
sportivi din 
Cehoslovacia, 
Sovietică Și 
zentînd elita 
plan internațional. Pentru amă
nunte ne-am adresat secreta
rului responsabil al F.R.M., 
Mihail Zanciu.

„întrecerea, deși stânjenită 
de condițiile meteo, a prilejuit 
o dispută la cel mai înalt ni
vel, datorată prezenței unui 
număr mare de sportivi de va
loare, medaliați la edițiile tre
cute ale C.M. șl C.E. Reprezen
tanții români au avut o com
portare bună obținînd un to
tal de cinci locuri 1 (3 indivi
dual, 2 echipe), 4 locuri II (2 
individual, 2 echipe), 4 locuri 
III (2 individual, 2 echipe), 
confirmând rezultatele bune 
obținute la C.M. 1985 (locul II

a reunit la start 
5 țări (Bulgaria, 
Polonia, Uniunea 

România), repre- 
acestui sport pe

la clasa S3A) și la C.E. 1984. 
De altfel, competiția constituie 
o etapă principală în pregăti
rea pentru participarea la C.M. 
1987. Dintre sportivii noștri 
s-au evidențiat în mod deose
bit Nicolae Petre, Gheorghe 
Tuțulca, ambii de la Metalul 
Tîrgoviște, centru cu mare tra
diție, Lucian Șercăianu, Valen
tin Purcărea, Adrian Vioreanu 
(toți Chimia Buzău), Gabi Con- 
stantineseu (Politehnica Bucu
rești), Dorin Torodoc (C.S.T.A. 
Suceava), frații Iosif și Vladi
mir Kokossy (Explorări Deva), 
Liviu Ficiu, Dănuț ...Z
(ambii Voința Sibiu). Să re
marcăm că la acest 
am avut și o premieră, arbi
traj electronic la clasele de al
titudine. în întrecerea cu ceî 
mai buni constructori de mo
dele spațiale de pe continen
tul nostru sportivii români,

Cotoară
concurs

(Continuare in pag a 4-a)

Pe velodromul Dinamo din Capitală

CUPA OLIMPIA» LA CICLISM
9 Se resimte

lipsa
acut, Ia nivelul tuturor eșaloanelor,
unor competiții pe clape
velodromul

„Cupa
Desfășurată pe 

Dinamo din Capitală. 
Olimpia" la ciclism a avut ca 
numitor comun vremea insta
bilă. vîntul destul de puternic 
și... amenințarea permanentă a 
ploii, care pînă la urmă i-a o- 
colit totuși pe participant!. în
trecerile s-au derulat după sis
temul omnium; prin aditiona- 
narea punctelor în ambele pro
be din concurs — 200 m lan
sat plus adițiunea de puncte 
— ciclistul cu cele mai puține 
puncte ocupînd primul loc. în 
proba de 200 metri lansat a 
seniorilor, locurile I si II au 
fost ocupate de doi vi tezist! 1

C. Ciulei si G. Ion, dar in pri
mii șase au „punctat" si fon- 
distii Oct. Tudorache si O. Ce- 
lea. în semifondul cu aditiune 
de puncte al aceleeași categorii 
după trei sprinturi care au re
venit altor cicliști din pluton 
evadează Oct. Tudorache (Stea
ua). P. Mitu (I.M.G.B.) si iu- 
niorul St. Anton (Stirom) care 
îs' vor adjudeca majoritatea 
punctelor la sprinturi și vor 
prinde plutonul din urmă.

Horațiu SIMA

(Continuare în paj. 2—3)



Meciul amical de tenis (f) România - R.F

UN UTIL TEST PENTRU VIITOARELE C(
Vara și-a Intrat în drepturi, • vacanță 

competițională, Iar iubitorii sportului sînt 
bucuroși să afle din rubricile ziarelor și 
din aHșe că sînt Invitați la o întrecere, cit 
de mică o fi ea, care să le facă „program" în 

1 după-amieze sau in zilele libere. Boxul ocupă 
un loc de frunte intre preferințe, de aceea 
ziarul nostru a militat — nu de ieri — ca și 
alte ziare pent™ gale duminicale, cit mai 
multe. Și. iată că C.S. Voința, deși nu se 
laudă cu o secție puternică, perseverează în 
organizarea unei competiții devenită tradițio
nală. „Ring Voința", care se întinde pe 
aproape o săptămînă Sl o tace nu pent™ a 
scăpa de o obligație, nici pent™ a bifa o 

t acțiune din plan ci repurtează un real 
1 succes. Nu e ușor să bați la porțile cluburilor, 
[ să convingi, e mai simplu să spui e vară, 
1 lumea a plecat în concediu, antrenorii se lasă 
[ greu etc., cum o fac destule clubur; și aso- 
1 cia(ii. Ei bine, timp de cinci zile, pe ringul 
' arenei „Timpuri Noi“. într-o oază de verdeață. 
1 cu soare, dar și cu vreo două reprize de 
; ploaie, sute de spectatori au urmărit 77 de 
1 boxeri de categoria I, care — cu neglijabile 
' excepții — s-au luptat f™mos, cum rar se 
[ vede în asemenea competiții, o brigadă de 

arbitri experimentați a cîntărit cinstit și 
[ competent (două excepții nu strică impresia 

generală) programul a mers „șnur", la 
[ pupitrul „regiei" aflindu-se un vechi specia

list — Petre Epureanu. Și s-a întîmplat ca 
' lotul Indoneziei, aflat la noi, avîndu-1 și pe

maestrul Ion Popa la „colț", să accepte invita
ția și să ofere cîteva partide mult gustate de 
public,

A fost o treabă gospodărească, pentru că a 
fost fericit plasată și bine rinduită, a oferit 
cartierului, mare cit un oraș, un spectacol 
sportiv de bună calitate, boxerilor si an
trenorilor prilejul unui util rodaj, în condiții 
dificile, celor interesați posibilitatea să vadă 
că boxul are incă destule elemente pe care 
se poate conta.

Nu mai puțin de 16 cluburi șl asociații au 
răspuns „prezent1', pe priirtele locuri Steaua 
— 17 boxeri (antrenori N. Gîju și M. Diaco- 
nescu), Metalul 9 (V. Badea), Rapid 8 (I. Va
silov și C. Anton), Timpuri Noi 7. (D. Gheor
ghiu și M. Cristea). De la Slobozia a venit 
antrenorul A. Zaibel, cu... semigrei, despre 
care vom mai. auzi, categorie din ce în ce 
maj rară la noi ca și în lume. Deci, se poate!

Peste citeva zile „Timpuri Noi" va orga
niza primul său turneu. Ia arena proprie, 
firește.

Vara abia a început. Cine se mai încumetă 
la asemenea competiții? Si nu numai in 
Capitală! Și nu numai la box !

Misceo COSTEA

Sîmbătă și duminică, ia are
na Progresul din Capitală, s-a 
disputat întîlnlrea amicală fe
minină de tenis dintre forma
țiile României și R. P. Chineze, 
prilej — pentru ambele forma
ții — de verificare a stadiului 
de pregătire, în vederea parti
cipării la „Cupa Federației In
ternaționale" (Praga, 21—27 iu
lie). Oaspetele au obținut vic
toria în fiecare reuniune : 
România I — R.P. Chineză II 
1—3 ; România II — R.P. Chi
neză I 0—4 ; România I — R.P. 
Chineză I 0—4 ; România II — 
R.P. Chineză II 1—3 (s-au jucat 
cîte 3 meciuri de simplu șj este 
unul de dublu).

Sportivele chineze (in spe
cial Zhong Ni, Li Xinyi și Duan 
Lilan) s-au dovedit a fi foarte 
tenace, formînd două echipe re
dutabile și omogene, de valori 
sensibil egafe. Fără a fi supe
rioare Ia registrul tehnico-tac- 
tic, dar cu o pregătire fizică 
foarte bună, oaspetele n-au 
pierdut decît două jocuri. Punc
tele formațiilor române au fost 
obținute de Otilia Pop (Romă-

nia I) și Maria Romanov 
(România II), care, cu multă 
răbdare în pregătirea acțiunilor, 
s-au adaptat mai bine stilului de 
joc advers. Din păcate, însă, ce
lelalte două componente ale pri
mei noastre echipe, Daniela 
Moise și Diane Samungi (re
intrată după o absență de două 
luni), s-au dovedit deficitare la 
capitolul pregătire fizică, cu 
urmări firești in aplicarea tac
ticii ce se impunea, în punc
tarea decisivă. în forța impri
mată mingii etc. Chiar dacă 
avem în vedere faptul că antre
norul lotului, Mihai Tăbăraș, 
n-a beneficiat de aportul mai 
multor jucătoare (Teodora Ta- 
che, — " ~
nica 
nea, 
alte 
ne), 
alcătuită numai din sportivele 
Politehnicii București — Lumi
nița Sălăjan, Maria Romanov 
și Cosmica I’opescu —, rezulta-

Florentina Curpene, Mo- 
I’echeanu, Mădălina Voi- 
Daniela Ivana — aflate la 

concursuri sau în exame- 
iar a doua formație a fost

tele sînt, 
toare. In 
mătoare v 
sifice efoi 
Praga, jui 
aibă evoli 

REZULT 
se — Dua
2— 6 ; San 
4—6, 6—4. 
Ping 6—2, 
gi — Lila 
1—6 ; Săi; 
1—6 ; Ror 
6-7, 1—6 
Qindi 1—f 
pescu — 
Moise — 
Samungi 
Pop — Q 
Moise, Sa
3— 6, 2—6 
1—6, 0—6 
6—1, 3—6, 
3—6, 2—6 
cu — Lila

„CUPA OLIMPIA" L?

MOTOCROSISTII DE LA STEAUA,
VICTORIOȘI ÎN „CUPA FEDERAȚIEI1
Aproximativ 20.000 de brașo

veni au asistat duminică la eta
pa finală a „Cupei federației** ia 
motocros desfășurată pe un 
traseu inedit, ales pe Valea Ce
tății, situată la marginea orașu
lui de la poalele TImpel. Aștep
tările numeroșilor spectatori au 
tost integral satisfăcute.

In prima manșă a seniorilor, 
campionul tării. E. Miilner, a 
făcut o cursă individuală contra- 
cronometru. conducted de la 
Început sl pînă la sfîrșit. Spec
tacolul sportiv a fost Insă sus
ținut de localnicul A. Enceanu 
si stelistul A. Illeș, angrenați 
lntr-un pasionant duel pentru 
locul secund. In cele din urmă, 
primul a reușit să 
bucurie numeroșilor lui 
teri In cea de a doua 
favoritul nr. 1. E. Miilner, __
aflat pe poziția a rv-a după pri
mul tur si. din acest moment, 
„apăsind" tot mal puternic pe 
accelerator, lneepe o Îndrăcită 
cursă de urmărire, el trecind 
pe rînd de A. Enceanu, P. Titi- 
lencu si A. Ilieș. Dar. în ultimul 
tur (al zecelea), cînd nimeni nu 
mal credea că va putea pierde, 
Mulner a suferit o... pană de 
cauciuc si este ajuns de Ilieș, 
iar pe linia de sosire este de
pășit și de Titilencu.

La clasa 125 cmc tineret. FL 
Pop și-a apărat cu brio poziția 
de lider in ambele manșe, prin
cipalii iul adversari, P. Schmidt, 
E. Moașa sl C. Tompa, furni
zează un spectacol de toată 
frumusețea eu schimbări de po
ziții în timpul Întrecerii, pentru 
celelalte locuri de pe podium. 
De flecare dată. itelistul P. 
Schmidt, accidentat la mină, a 
reușit să remonteze terenul pier
dut sl să se claseze in fina! pe 
locul secund. In sflrșit, cel 
tineri motocroslști, juniorii 
clasele 80 si 50 cmc. care 
luat startul In comun, și-au 
pu tat tntlletatea 
specifică vîrstei. 
Bogdan, care se 
sat SDre o nouă 
nevoit etnd M

tat Intr-o reuniune sau alta), 
care începe să se distanțeze prin 
valoare sl seriozitate In pregăti
rea mașinilor pentru concurs, 
proces de Instruire condus cu 
pasiune șl competentă de maes
trul emerit al sportului Gh. lo- 
niță sl mecanicul D. Țăran u.

învingătorii etapei: A. ilieș 35 
p (la egalitate de puncte cu E. 
Mtllner.
Ia clasa
48 o Ia 
raru 35

cu un timp mai slab)
250 cmc seniori; Fi. Pop
125 cmc tineret; M. Fe- 
p la 80 cmc și S. Lor- 

lncz (TRA Tg. Mureș) 40 p ’ 
50 cmc.

la

(Urmare din pag. 1)

PRIMEI ETAPE A CAMPIONATULUI DE CĂLĂRIE (dresaj)

producă 
supor- 
rundă, 

s-a

PE 
St.

CIASAMENTUL GENERAL 
ECHIPE: 1. Steaua 382 p, 2. 
roșu Brașov 317 p. 3. Torpedo 
Zărnești 282 o. 4. Poiana Cimpi- 
na 212. ‘ — —
148 p. 6

Cornul 
principal 
tror șef 
secretar 
donat cu 
greșeli.

S. Electro Sf. Gheorghe 
IRA Tg. Mureș 136 p.

de oflcialt (arbitru 
— D. Florea, eronome-

— Nlcoleta Saenco și 
G. Zdrinca) a func- 

onerativltate șl fără

Traian IOANIȚESCU

La baza hipică Steaua, tot
deauna o gazdă generoasă a 
concursurilor de dresaj, au avut 
loc, Ia sfîrșitul săptămînii tre
cute, întrecerile din cadrul pri
mei etape a campionatului de 
seniori, în program figurînd dis
putele la categoria ușoară (a 
doua serie) și „Sf. Gheorghe".

Competiția a fost deschisă de 
călăreții înscriși la categoria 
ușoară. Avînd in vedere că la 
Lugoj, în urmă cu o lună, au 
evoluat concurenții din prima 
serie, a fost interesant de ur
mărit acum replica celorlalți 
sportivi, fiecare, firește, dornic 
că realizeze un punctaj supe
rior. Beneficiind de un cal 
bine pregătit (Luxor), stelista 
Anca Bogdan a executat figu
rile progresiei la o cotă valori
că bine apreciată de juriu, 
ceea ce i-a adus un punctaj ri
dicat, ocupînd, în final, primul 
Ioc în această probă. Dacă avem 
în vedere că Anca Bogdan s-a 
situat pe poziția secundă și în 
proba de cat. „SL Gheorghe", 
se poate spune că ea a fost re-

velația acestei etape a campio
natului de dresaj. Să notăm, 
de asemenea, că Anghel Dones- 
cu cu Nufăr a obținut cel mai 
mare număr de puncte Ia cat. 
„SL Gheorghe", el dovedindu- 
se, din nou, același bun spe
cialist al probelor de dresaj.

O f™moasă surpriză a consti
tuit-o prezența in competiție a 
Daniei Popcscu (Agronomia 
București), pînă nu demult una 
dintre cele mai valoroase ama
zoane în probele de obstacole, 
acum cu o promițătoare 
ție la dresaj.

REZULTATE TEHNICE 
ușoară — 1. Anca
(Steaua) cu Luxor 784 p, 
Molnar (Olimpia București) 
Igor 744 p, 3. Silvana 
(Dinamo) cu Liliac 729 p, 4. Da
nia Popescu (Agronomia 
rești) cu Vanitas 686 p, 5. 
Marcoci (Steaua) cu Lorrado 650 
p, 6. Ion Popa (Steaua) cu To
reador 642 p ; cat. Sf. Gheorghe 
— 1. Anghel Donescu (Steaua) cu 
Nufăr 1183 p, 2. Anca Bogdan 
(Steaua) cu Luxor 1103 p, 3. Da
nia Popescu (Agronomia Bucu
rești) 1041 p.

avînd deci un tur avans. A 
fost o cursă deosebit de fru
moasă. pe care o dorim repe
tată cit mai des.

CLASAMENTE: SENIORI, 208 
m lansat: 1. C. Ciulei (Steaua) 
11,3. 2. G. Ion Dinamo) 11,9, * 
M. Mărginean (Steaua) 12,1. 
S. Dine (Dinamo) 12,2. 5. O. Ce
lea (Steaua) 12,3, 6. Oct. Tudora- 
che 12.4; adițiunc de puncte, 51 
ture, cu tur neutru șl sprint la 
fiecare trei ture: 1. Oct. Tudo- 
racbe 41 p. un tur avans. 26:58. 
2. P. Mitu 33 p l.t.av.. 3. V. pa-

3.
4.

ta) 13,2. 4 
13,3. ambi: 
puncte. 30 
care trei 
llmpla) 22 
19 p.
Ivan 
du 8 
7 d: 
2. P.

Dacă ac 
se desfăsc 
sensul că 
consemnăr 
tășurare. 
11 pe eta; 
te rău. L

3. 
(C.S. 
D. 6 
omn 
Radi

evolu-
: cat.
Bogdan
2. Iosif

I cu
Todea
Bucu- 
Radu

Sosire strinsă intr-unui din sprinturile cursei 
Fol

vel 41 p, 4. V. Tufan 24 p, 5. O. 
Celea 20 p. 6.
o.

ACTUALITATEA ATLETICA BIICÎJRESTEANĂ

mal 
la 

au 
dls- 

cu ardoarea 
Talentatul L 
îndrepta deta- 

vlctorle, a fost 
era lumea 

dragă, să oprească ta 
tur. din cauza unei 
mecanice.

Stellștll au dominat
etapă. ’ "
oară consecutiv trofeul pus In 
loc. Desl nu au trecut nici 4
ani de Ia reînființarea secției 
moto, steaua s-a dovedit o e-
chlpă închegată (toti componen
ta ei — E. Mulner. A. Illeș, FI. 
Pop. P. Schmidt, M. Feraru, A. 
Roman sl M. Venturini au punc-

mai 
ultimul 

defecțiuni

________________ si ultima 
cucerind pentru a doua 

consecutiv trofeul

Desfășurate la sfîrșitul săptă- 
minil trecute pe stadionul „23 
August" din Capitală. Campiona
tele Municipale de seniori ale 
atletllor s-ar fi vrut o competiție 
care să mențină „In priză de 
concurs", cum se spune, pe prin
cipalii performeri ai atletismului 
nostru aflati în plin marș către 
cele mai importante examene 
ale sezonului de vară: „naționa
lele" — pe plan intern șl C.E. de 
la Stuttgart. Dar. din păcate, 
menirea atribuită Inițial acestui 
concurs nu a fost „atinsă", cea 
mal mare parte a atletilor frun
tași preferind să rămînă la... 
pregătire! A rezultat astfel o 
stare de apatie cvash-generală, 
cu participări extrem de reduse 
■tit numeric, cit mal ales valo
ric.

„Sarea și piperul" Întrecerilor 
le-au constituit cursele feminine 
de 800 m sl 1500 m, încheiate cu 
performanțe excepționale, ambe
le fiind cîstlgate de inepuizabila 
Doina Melinte, care „urcă" ast
fel în fruntea „topurilor" inter
naționale ale anului cu 1:56,2, 
respectiv 3:56,7.

Cîteva rezultate: ___
m: șt. Ciochină (IMGB) 1:52,2; 
1500 m: Ciochină 3:49,8; 110 mg:

Bărbați

Z. Gydngyăsy (IEFS) 14,4; greu
tate : 
Fete: 
(Dinamo) 11,6; 
23.7; 800 m: * 
llmpla) 
llmpla) 
(Știința 
Violeta .
1:58,7; 1500 m: paula Ivan (Olim
pia) 4:05,7, Ana Barbu (Olim
pia) 4:08,9; H.C.: Mellnte 3:56,7, 
Beclea 4:05,8; 3000 m: Ana Bar
bu 8:54.0; greutate: Olga Uhlluc 
(Dinamo) 16.13 m; disc: Ubliuc 
50,02 m; suliță: Caria Dumitru 
(Metalul) 50,64 m.

★
Etapa de zonă a Concursului 

Republican al juniorilor de cate
goria a m-a s-a desfășurat In 
paralel cu Întrecerile 
telor Municipale ale 
Dintre cel prezent! la 
feritelor probe, cîtiva 
prezentantfi detașamentului nu
mărul trei al atletismului nostru 
juvenil se remarcă de ne acum 
In rol de lideri al generației lor:

Cîteva rezultate: BĂIEȚI: 80
m: D. Problgolov (CSS Pionie
rul) 9,8; 800 m: N. Saru (Meta
lul) 1:59,6: so mg: v. Nistor 
(CSS 4) 13,7, HC: M. Stoica (CSȘ

V. Savu (Metalul) 17,00 m; 
100 m: Nlcolela Cărutașu 

; 200 m: Cărutașu 
Aurica Mitrea (O- 

Lenuta Rață (O- 
Mellnte 

1:56,2, 
Suceava)

2:00,6,
2:02.2; H.C.:

C.F.R. Bacău) 
Beclea (CSM

Campiona- 
seniorilor. 
startul dl- 
dintre re-

■

■ IB

PROGRAMUL CROAZIEREI PE DUNĂRE,
COMBINATĂ CU EXCURSIE iN NORDUL OLTENIEI

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

Ziua a n-a: : Mic dejun la restaurant în 
. Corabia : 2 *_____

Calafat, dejun pe vas ;
a Il-a in Calafat (2—3 paturi).

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

Ziua a IV-a: Mic dejun la restaurant 
Orșova ; deplasare la Herculane ; dejun 
Caransebeș ; cină, cazare.

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

îmbarcare pe vas. deplasare sp^ 
cină, cazare-hotel cat

în 
în

în

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

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

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

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

c saaax

Călărasi) 13.6; 200 mg: M. Ra
fail (CSS 190) 26,7; înălțime: T. 
Doboș (CSȘ Lie. 37) 1,81 m;
prăjină: B Ion (CSS 4) 2,90 m, 
HC: M. Stoica 3.10 m; greutate: 
E. Ștefănescu (CSȘ ISO) 11,02 m; 
disc: Ștefănescu 42.34 m; FETE: 
SO m: A.M. Dănescu (URBIS) 
10,4; 200 m: Dănescu 26.4; 800 m: 

Serbănescu (CSȘ 1901 2:21,0:_
80 mg: A. Popescu (CSȘ 

200 mg: Poneicu 30.2; 
Vlădcscu (CSȘ 3) 35,42

E. .
lungime: D. Bărdăcel (CSȘ 
5,24 m; "
7) 12,0:
disc: E.
m.

Andi VILARA

_  _____ .M. Mărginean 15 
toti Steaua; omnium: 1. Oct. 

Tudoraclie 7 p, 2. M. Mărginean 
n p. 3. o. Celea 10 p; juniori 
MARI. 200 m lansat: 1. M. Alec- 
siu (Dinamo) 12,4, 2-3. P. Santa 
(Olimpia), Cr. Mihălțcan (Ollm- 
nia) 12,5 4-5. St. Anton. S. Chio- 
solu (C.S.S. I) 12,6; aditiune de 
puncte, 51 ture, cu tur neutru 
și sprint la fiecare trei ture: 1. 
St. Anton 75 p, un tur avans, 
26 :sa. 2. P. Santa 47 p, 3. Fi. 
Ochetan (Voința) 36 p, L. Apos
tol (Voința) 17 p, 5. G. Llhchin- 
tean (C.S.S. 1) 5 p. 6. I. Mihai 
(C.S.S. I) 3n; omnium: 1. P.

2. St. Anton 5.5 d, 
10.5 p; JUNIORI

. Al. Ivan
Radu (Di-

Santa 4.5 p,
3. L. Apostol 
mici. 260 m lansat: 1.
(C.S.S. I) 12.7. 2. P.
ramo) 12.9. 3. Adr. Radu (Voln-

după „Cu 
șl Campir 
Iunie, pri 
văzută I 
este pros 
situl luni 
ta“. după 
„Turul R 
fost oare 
participări 
vată lor 
care s-au 
12 etape, 
în regim 
acut la n 
lor cicllsi 
sl sperăm 
doleanță, 
vilor si a 
făcută. C

SPCh
CONCURSURI DE SEIEHIE |N PARCUL SPORTIV

DINANO
în perioada 15 iulie — 15 

septembrie 1986, clubul Di
namo București, prin colec
tivul „Tînărul dinamovisl", 
organizează în Parcul spor
tiv Dinamo vacanța de vară 
a elevilor.

Cu acest prilej, zilnic (ex
cepție duminica), între orele 
8—10. elevii pot participa la 
concursuri de selecție pent™ 
următoarele 
ve : baschet, 
judo, lupte, 
tir. volei.

ramuri sport! - 
box, handbal, 
rugby, scrimă.

(U

TINERETUL SE AFIRMA
Tinerii antrenori N. Nicolae șl 

G. Suditu au reușit să-și confir
me ascensiunea șl valoarea, obr 
tinînd 
Astfel, 
mente, 
curse 
serios ______  _____
substantial avans fată de G. 
nașe. Cele trei victorii au 
obținute cu Orac. tntr-un 
sl valoros record (1:29,4/km). cu 
Aga. beneficiara greșelilor ad
versarilor. si cu Diligenta, care 
promite o frumoasă carieră. 
Suditu a Învins cu Halogen, 
cursa de semifond, alergare 
care sl-a dovedit calitățile 
driver, precum sl cu Cobadin 
sl Sorel, ambii avantajați de 
handicapeurl, modul de departa
jare a cailor rămînînd marea 
racilă a curselor. Am mai fost 
impresionați de Hugbenot. care 
a cîștigat importanta cursă a 
cailor de 2 ani. Intr-un bun re
cord. Tînărul Cîrstea și-a făcut 
reintrarea cu brio, cîștigtnd eu 
Hurduc de o manieră ce nu a 
lăsat nici un dubiu asupra 
cursei, 
iei a fost 
cîstlg, si-a 
adversarii. 
ponlblHtătl

flecare cîte trei victorii, 
liderul celor două clasa- 
N. Nicolae. cu cele trei 

cîstlgate. șl-a consolidat 
poziția, avlnd acum un 

Tă- 
fost 
nou

G. 
în 
în 
de

______ dubiu
Ultimul clstigător al zl- 

Flnit, care, mînat la 
dominat cu autoritate 
doved'nd mari dls- 
(avlz bandlcapeurllor).

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
1: 1. Diligenta (N. Nicolae) 
1:45.6; 2. Vulturaș. Cota: cîșt. 1. 
Cursa a n-a: 1. Aga (V. Mihai) 
1:29.3; 2. Briza. Cota: cîșt. 3. ev. 
20. Cursa a HI-a: 1. Hughenot 
(Chiș) 1:40,4; 2. Hangița; 3.
Lanterna. Cota: clșt. 7. ev. 275, 
ord. trinlă 1123. Cursa a IV-a: 1. 
Cobadin (Suditu) 1:30,5: 2. Hl- 
polit; 3. Crlsan. Cota: clșt. 3, ev. 
20. ord. triplă 217. Cursa a V-a: 
1. Finit (Dumitrescu) 1:31,9; 2. 
Vers. Cota: cîșt. 2, ev. 35. Cursa 
a Vl-a: 1. Sorel (Suditu) 1:32,3; 
2 ta: 3. Samba H. Cota: cîșt. 2, 
20. ev. 
n-rv-vi 
Hurduc 
mln: 3.
ev. 11.

6. ord. triplă 81. triplu 
2082. Cursa a VII-a: 1. 
(Cîrstea) 1:29.4: 2. He- 
Hălmaș. Cota* cîșt. 2,80, 

. ord. triplă 176. triplu 
V-VI-Vn 126. Cursa a Vin-a: 1. 
Halogen (Suditu) 1:26,6; 2. Humor; 
3, Hărman. Cota: clșt. 8. ev. 44, 
ord. triplă 1867. Cursa a IX-a: 
1. Orac (N. Nicolae) 1:29,4; 2.
Rotunda. Cota: clșt. 2.20 ev. 53, 
ord. 11.

A. MOSCU

Monteor 
Pinului. 
se mani 
retului : 
Rimnicu 
gele, Po 
municipi 
rile de i 
ni s-a d 
am și 
posibilitâ 
care a < 
murilor

ÎN ȚA 
DOVEI, 
O REC 
interned 
elevi af 
de vară, 
zentată 
C.J.E.F.S 
rariu. A: 
există 
sportivă 
zile, sa 
maximum 
fă au de 
ales in 1 
din Vatr: 
rului, Cî 
Fălticeni, 
Suceava, 
tățile am 
te fi sati 
in plus, 
în matei 
tivitățiloi 
gurează 
și demor 
ceri de 
volei. O 
activiștii 
ce din 
tinerii c 
activități
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Divizionarele A in ediția 1985-1986

SALT SPECTACULOS, DE ZECE LOCURI,
Intre toamnă și primăvară

Rapid a fost... Rapid și in 
campionatul trecut. Aceeași e- 
chipă, în primul rind surprin
zătoare, care a reușit să facă 
meciuri bune cind suporterii ei 
— mulți și fideli — se aștep
tau mai puțin, dar și să piardă 
puncte în momentele cind avea 
mai mare nevoie de ele pe lun
gul drum al campionatului. Ra
pid a cîștigat clar la Timișoara, 
după un turneu lung și oboși- 
tor, efectuat în Italia, a jucat 
excelent la Bacău, abia a fost 
învinsă de Dlnamo în șoseaua 
ștefan cel a£are, a ‘ ‘ 
verosimilul 
F. C. Olt, 
cînd puțini 
victorie, a 
și Sportul 
unor meciuri jucate ca 
pele europene, semnîndu-și. ast
fel, certificatul de rămînere pe 
prima noastră scenă fotbalistică. 
Dar tot Rapidul, ca să nu se 
dezmintă, a făcut șl cîteva... 
boacăne pe care numai ea le 
putea face : 0—9 la Hunedoara 1 
Această înfrîngere rămîne una 
dintre isprăvile rare, de care Is
toria Rapidului este plină. Dan 
dincolo de o victorie nesperată 
de nimeni și de o boacănă 
Rapid", s-a derulat firul 
pionatului, etapă de etapă, 
frămîntări multe, 
destule, însă șl cu suficiente mo
tive de satisfacție. In final, tră- 
gînd linie șl adunînd, oricine 
șl-a putut da seama ușor că 
Rapid a avut două „parcursuri* 
diametral opuse : un tur cu 
prîri dese și multe... semnale
Z\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

j Întors" r.e- 
scor din partida cu 

acasă, pe Giulești. 
mal sperau într-o 

cîștigat cu Dinamo 
Studențesc tn urma 

In cu-

8. RAPID

■

Agiu (tricou de culoare închisă) a 
creeze breșe în apărările adverse

jucat deseori ca virf, reușind să 
și să inscrie poluri prețioase 

Foto: lorgu BĂNICĂ

El Mundial ’86

GALERIA ANTRENORILOR

.gen- 
cam- 

cu 
cu necazuri

o- 
de

In urma lor, doar Victoria (12 
p), F.C.M. Brașov (12 p) șl F. c. 
Bihor (10 p). Căror cauze s-a 
datorat această poziție precară t 
In general două au fost motiva
țiile subliniate de conducătorii 
șl antrenorii clubului de lingă 
Podul Grant. Prima : ACCIDEN
TĂRILE. Cioacă — nerefăcut 
după fractura din campionatul 
precedent. Manea — multă vre
me șl el cu randament scăzut 
tot din cauza unei lndlsponlbl-

34 14 5 15 41-56 33
• Puncte realizate : 33 la sută) ; a obținut 

deplasare.
, Damaschln n 6,

_ „____ __________ (procentaj 48,5 1
28 de puncte pe teren propriu șl 5 In i
• Golgeteril echipei : Goanță 8 goluri,

Agiu 5, Rada 4, Pușcaș, Manea șl Țlră — cite 3, Dumitru 2, 
Bacoș, Mladln, Teodorescu șl șt. Popa — cite 1, C. Solomon 
(S. C. Bacău), M. Popa (Sportul Studențesc) și Șanta (F.CJd. 
Brașov) — cite un autogol.

0 Jucători folosiți: 28 — Rada S3 de meciuri, Bacoș 32, 
Goanță 31, Șt. Popa 29, Agiu și Manea — cite 28, Damaschln 
n 27, Țîră 26, Clrstea șl Marinescu — cite 25, Mincu șl Gri- 
gore — cite 20, Mânu, Toader șl Dumitru — cite 17, Teo
dorescu 11, Croltoru 5, Cioacă 8, Sameș și Pușcaș — cite 6, 
Cîrlan, Mladln șl Nlță — cîte 5, Crăclunescu 2. Ghiuler, Plrvu, 
Strizu și Gheară — cîte 1.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, toate transfor

mate de Rada.
0 Cartonașe galbene: 30; cele
0 Cartonașe roșii: nici unul.

mai multe: Tîră t.

\XXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXX\

alarmă șl o primăvară fără ob
stacole, cind a trecut prin multe 
„gări" fluierlnd 1 Așadar...

...DE LA CANDIDATA LA RE
TROGRADARE I După primele 17 
etape, gluleștenll aveau următoa
rea linie de bilanț în clasamen- 
tul general :

15. 17 5 3 9 20-30 13 p

Iltățl. Pușcaș — fractură In par
tida de la Timișoara. „Nici o e- 
chipă de Divizia A, afirma cu 
amărăciune, spre finalul turului, 
Nieolae- Lupescu, n-a avut, In
tr-un an calendaristic, doi titu
lari eu asemenea fracturi 1 Noi 
da. Pentru că noi rtntem... Ra
pid I De cind mă știu, Rapid

IZEAZĂ ATENȚIA TINERETULUI STUDIOS
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își vor putea trece cu acest 
prilej și normele Complexului 
„Sport și Sănătate". Nu mai 
puțin de 40 000 de diplome au 
fost pregătite pentru amatori. 
Să mai notăm ji o altă iniția
tivă, a elevilor cicloturiști din 
zona Rădăuți : un circuit de va
canță pe care îl vor efectua in 
lunile iulie și august.

UN BOGAT PROGRAM DE 
EXCURSII se află intre activi
tățile recreative ale elevilor din 
județul de la gurile Dunării. 
Președintele C.J.E.F.S. Tulcea. 
Gheorghe Damian, consideră 
firesc să fie așa, pentru că 
Delta, cu frumusețile ei ine
galabile, reprezintă un punct 
de atracție pentru mii și mii 
de copii din județ. Delta și nu 
numai ea, ci ți alte obiective 
turistice, pădurea Bididia, cea 
de la Babadag, unde funcțio
nează și o tabără cu profil 
sportiv sau de ța Nlculițel. 
Fiind un județ tn care caiacul 
și canoea se afli pe teritoriul 
cel mai fertil pentru selecție in 
activități competiționale, să a- 
mintim și faptul că la Somova 
se profilează un veritabil cen
tru nautic, de la inițiere la ma
rea performanță.

TRADIȚIA „CUPELOR" RA- 
MÎNE ÎN ACTUALITATE, ne 
asigură prof. Viorica Enescu, 
secretar al C.J.E.F.S. Vilcea. 
Are In vedere cuprinzătoarea 
paletă de acțiuni sportive pen
tru copii și elevi (și, in para
lel, pentru adulți) prilejuite de 
desfășurarea unor competiții 
care se bucură de o largă 
popularitate pe plan local : 
„Cupa Oteșanilor", „Cupa Ber- 
beștilor", Cupa Voinesei" ți

„Cupa stațiunilor" (Călimănești- 
Căciulata, Govora, Olănești — 
în principal) la atletism (cu 
precădere cros), fotbal, volei, 
șah, popice, tenis ți tenis de 
masă. Citeva noutăți vîlcene : 
pista acoperită de sub tribunele 
stadionului nu cunoaște odih
na, nici acum, In plini vacan
ță ; la Casa Științei ți Tehnicii 
activitățile sportive se desfă
șoară non-siop (desigur, in dis
ciplinele tehnico-aplicative, ta 
principal) ; bazinul olimpic și 
baza de agrement din cartierul 
Ostroveni adăpostesc cursuri de 
inițiere 
.Cupa 
pentru

...De 
dețele 
sportul 
mult mai larg de activități. Noi 
n-am făcut decît să punctăm 
cîteva (principalele) dintre a- 
cestea...

și întreceri pentru 
Delfin ’86", eu diplome 
circa 3 000 de amatori. 
bună seamă că în ju- 
la care ne-am referit, 

cuprinde un evantai

n-a accidentat grav pe nimeni. 
Și atunci 7“ Pierzindu-1 pe Cloa
că și pe Pușcaș șl jucind cu 
Manea la jumătate din randa
mentul său (și cum și-au spus 
cuvîntul șl anii), Rapid n-a mai 
avut in tur forța ofensivă pe 
care și-ar fi dorit-o. A doua 
cauză : ȘOCURILE PRIMITE prin 
Infringerea de necrezut de la 
Hunedoara șl prin eșecurile de 
pe teren propriu In fața cam
pioanei și a Universității Cra
iova, toate acestea lăstnd urme 
evidente in partidele care s-au 
succedat. După Hunedoara, 6—0 
cu Gloria acasă ! După Steaua 
— infringerl la Bacău șl Dlna
mo. După Craiova — eșecuri la 
Sportul Studențesc șl la Brașov. 
Cu —3 la „adevăr" șl al patru
lea golaveraj negativ (după e- 
chipele din urma sa). Rapid se 
afla, intr-adevăr, in situația de 
a.„ deraia. Dar, a venit a doua 
parte a cursei șl iată-1 pe giu- 
leștenl...

...DUPĂ „CVARTET* ÎN CLA
SAMENTUL RETURULUI 1 A- 
dlcă pe locul 5 I Pentru că, In
tr-adevăr, In primăvară — după 
o atentă pregătire de lamă, tneă 
din tur Ia conducerea tehnică 
fiind adus șl experimentatul an
trenor Constantin Cernălanu — 
Rapid a jucat tot mai bine, reu
șind un 
din tur

5.
Cărui 

morfoza 7 
vorba, înainte de toate, de buna 
pregătire din lamă despre care 
am amintit. E adevărat. Dar tot 
atlt de adevărat este eă, in re
tur, echipa a avut mal aproape 
de ea, atit conducerea ministe
rului, cit șl pe cea a Regiona
lei București șl, mal ales, a a- 
vut, în meciurile aprige de pe 
Giulești, UN COORDONATOR 
CARE NU ȘI-A PIERDUT 
NICI UN MOMENT LUCIDITA
TEA : DUMITRU. Echipa șl-a 
propus să nu mal piardă puncte 
pe teren propriu in retur șl n-a 
mal pierdut, performanță rea
lizată doar de Steaua și Cor- 
vlnul I In final, din retrogradată 
după tur, echipa feroviarilor a 
terminat pe locul 5. Șl ar fi 
putut termina chiar pe 7, fără 
eșecul la scor de la Craiovă, 
0—7 I De altfel, nu credem că 
mai există o altă echipă care 
să fi înregistrat, in ultimii ani, 
un 0—16 tn numai două me
ciuri I? Dar, cum spuneam la 
Început, numai Rapidul putea 
așa ceva. Pentru a nu se... dez
minți, pentru a rămtne ea În
săși, echipa de lingă inimile ce
lor mal tnfocațl suporteri de toa
te vtrstele, de la cind la 80 de 
ani. El, care se pot aștepta la 
orice șl in viitorul campionat : 
șl la o infrfngere ea cea de la 
Hunedoara, dar șl la o victorie. . . . e

bilanț cu mult peste cel 
(exceptînd golaverajul) :

17 > 2 t 21—26 20 p
fapt s-a datorat meta- 

Indiscutabil că este

în Ghencea. Pentru ei totul 
posibil. Șl pentru Rapid.

laurenfiu DUMITRESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
a Ieri s-au pus In vlnzare bi

letele pentru TRAGEREA LOTO 
2 care va avea loc duminică, 20 
iulie. Reamintim că. de fiecare 
dată, acest gen de tragere — aș
teptat cu deosebit Interes de că
tre Darlclnanțl — oferă numeroa
se avantaje, intre care și acela 
de a acorda ctștlguri șl varian
telor care au numai două nu
mere ctstlgătore. Sîmbătă, 19 Iu
lie. este ultima ri tn care vă 
mal putetl juca numerele prefe
rate, insă cunoașteți zicala: „Nu 
lăsati pe mtine, ce puteți face 
astăzi* 1 SI Încă ceva: cu cit 
mai multe bilete, eu atît mal 
multe sanse de clștigl a Nu

ultatl nici de Tragerea obișnuită 
Pronoexpres de mtine, miercuri 
16 Iulie, precum șl de Tragerea 
obișnuită Loto de vineri, 18 
Ue. m Câștiguri variate și 
portante, constînd tn bani 
autoturisme „Dacia 1300". se 
obține s* la omniprezentul si 
d.e tndrăgltul sistem LOZ 
PLIC. Continuă să se afle 
vânzare si emisiunea limitată 
LOZUL VACANȚEI, care atribuie 
dștiguri din fond special al A.S. 
Loto-Pronosnort. a Invităm din 
nou De beneficiarii de cîștlguri 
In bani, ale căror bilete au fost 
deja omologate, să se prezinte 
la casieriile plătitoare din re-

Iu- 
im- 

$i 
pot 
atît 
IN 
tn

• Portrete pentru
E interesant „registrul" vîrs- 

telor la antrenorii Mundialului. 
Cel mai tinăr e algerianul Ra- 
bah Sadane (36 de . ani), urmat 
de Henri Michel (38) ei Franz 
Beckenbauer (40). Cei mai bă- 
trini — Guy This și Miguel 
Munoz (63 de ani).

Se poate trage vreo conclu
zie ? Greu de spus. în mod 
paradoxal, unul dintre cele mai 
vii și mai tinerești meciuri ale 
Mundialului (Belgia — Spania) 
a fost condus de cei doi de
cani de virstă.

La terminarea Mundialului, 
presa l-a ales și pe antrenorul 
nr. 1 al Campionatului. Acesta 
a fost Guy This. O alegere 
contestabilă. exceptînd poate 
ideea de a oferi acest premiu 
pentru „activitate îndelungată 
în domeniul fotbalului". Alt
minteri. Guy This s-a clasat 
pe locul trei in grupa Mexi
cului, după Paraguay, a primit 
un mare regalo (cadou) în me
ciul cu U.RJS.S., un cadou o- 
ferit de arbitrul suedez Fre- 
deriksson, și a beneficiat de 
„loto“-ul penalty-urilor în me
ciul cu Spania. Si pentru că 
tot am ajuns la Spania, să 
spunem că Munoz are merite 
mult mai mari, tinînd mai ales 
seama de faptul că a fost în
vingătorul moral al Braziliei, 
dar „cangurul" Bambridge a 
fost de altă părere.

Două vorbe despre Carlos 
Bilardo. La un moment dat, în 
perspectiva Mundialului, Bilar
do a fost la un pas de conce
diere. Dar a intervenit... Ma
radona și a spus clar că în 
ora următoare acestei conce
dieri d va fi în fruntea jucă
torilor care vor părăsi lotul, 
în cele din urmă, după finala 
cu Beckenbauer. întreaga presă 
argentiniană a făcut „mea cul
pa", șpunînd „Perdon. Bilar
do".

în ceea ce îl privește pe 
Beckenbauer, celălalt finalist, 
cronicarii din lumea întreagă 
s-ar fi așteptat ca echipa vest- 
germană să-i semene cît de cit 
celui care a fost unul dintre 
cei mal mari jucători ai tutu
ror timpurilor. Din păcate, e- 
chlpa a semănat mai mult cu 
Briegel.

Unul dintre antrenorii cu cea 
mai mare prestanță a fost tot 
Bobby Robson, care. după 
0—1 cu Portugalia (nemeritat) 
și după acel 0—0 cu Marocul, 
a afișat același zîmbet imper
turbabil la conferința de presă, 
afirmînd — în ajunul meciului 
cu Polonia, „bronzul" Mundia-

tehnicienii noștri
luiui ! — că are calificarea a- 
sigurată. A doua zi după me
ciul cîștigat cu 3—0 ne-am în- 
tilnit cu Brian Glanville. ve
chea noastră cunoștință. N-a 
mai așteptat întrebarea : „Rob- 
son nu are nici un merit. 
Schimbările pc care le-a efec
tuat au fost impuse de împre
jurări". Atunci mi-am reamin
tit de o vorbă a lui Robson în 
perioada meciului Anglia — 
România. de pe Wembley : 
„Fără cronicari, viata mea ar 
fi fost de două ori mai fru
moasă". O ultimă observație. 
Imediat după meciul cu Ar
gentina. Robson a interzis ju
cătorilor săi să comenteze pri
mul gol a] lui Maradona. (Si 
asta face parte din caietul de 
sarcini al unui antrenor de 
talie).

Plin de sportivitate a fost și 
Tele Santana, antrenorul pe 
care „l-a întors din drum" pe- 
nalty-ul ratat de Zico. jucă
torul său preferat. El a spus 
între altele că o echipă, pen
tru a susține cu succes un 
Mundial, trebuie să se pregă
tească patru ani. nu patru luni; 
cum a fost cazul Braziliei. A- 
ceeași sportivitate a manifes
tat Lobanovschi. care s-a re
ferit la greșelile apărării sale 
în meciul cu Belgia si nu la_ 
Frederiksson. (E adevărat, cro
nicarii sovietici, prezent! în 
număr mare la Mundial, i-au 
reproșat, post-bellum, renun
țarea la „jucătorii lui Malofe
ev", adică la Gotsmanov, Zîg- 
mantovici. Kondratiev, care ar 
fi fost sacrificați pentru păs
trarea „blocului Dinamo Kiev", 
ce a numărat... 12 jucători.

Bora Milutinovici a fost an
trenorul despre care s-a scris 
cel mai mult. Spre final, el 
a întrecut măsura cu foile de 
bloc în care apăreau — pentru 
jucătorul introdus în teren — 
„schema" acțiunii victorioase. 
Complicitatea operatorilor, „me
reu pe fază", era evidentă.

Doi antrenori sud-americani, 
Omar Borras și Cayetano Re, 
au fost trădați de tempera
ment, fiind poftiți în tribună, 
în schimb, Evaristo Macedo 
(Irak) a furnizat o probă de 
umor. Un cronicar i-a spus cu 
brutalitate : „N-ai făcut nimic 
tn Brazilia, iar acum ai venit 
pe ultimul Ioc in grupă eu 
Irakul. Ce părere ai de calită
țile tale 7" Macedo a răspuns 5 
■Sint un antrenor foarte prost, 
dar cu un cont Ia baneă foar
te bun".

loan CHtRILA

CIIRSIÎ1 DE PERFECȚIONARE
La Poiana Brașov, a început, 

ieri, Cursul de perfecționare a 
arbitrilor divizionari A. Parti
cipă și câțiva invitați de peste 
hotare, cum sint Adolf Prokop 
(R. D. Germană), Georgy Mu
nci (R. P. Ungară), Belmuih 
Scheming (R. F. Germania) și 
Akbay Gunal (Turcia). Cuvân
tul de deschidere a fost rostit 
de Constantin Dinuleseu, secre
tar al F. R. Fotbal. în progra
mul zilei au figurat următoa
rele expuneri : „Anul interna
țional al arbitrului" (Francisc 
Coloși — președintele Colegiu
lui de arbitri), „Evoluția isto
rică a regulilor de joc și a 
arbitrului de fotbal" (Cbiriac 
Manușaride — membru al Co

REZULTATELE MECIURILOR RETUR
meciu- 
pentru

A ARBIIRILOR DIVIZIONARI Ă
legiulul central de arbitri), „Ac
tivitatea arbitrilor F.I.F.A. și 
a celor din lotul divizionar A' 
in competițiile internaționale 
și interne din sezonul de pri
măvară a anului competițional 
1985—86“ (Vladimir 'Grosu — 
membru al Colegiului central),’ 
C. Manușaride a prezentat un 
Interesant comentariu, susținut 
de înregistrări video, asupra u- 
nor faze de joc de la turneul 
final al “................ .. * " *
„Ținută 
arbitrul 
Umona 
Colegiului central).

Cursul de perl -țîonare con
tinuă pînă în ziua de 17 iulie.

C.M. din Mexic 1986. 
și comportament Ir 
de elit (Gheorghe 
— vicepreședinte al

ALE BARAJULUI PENTRU DIVIZIA C
Duminică s-au disputat 

rile retur ale barajului 
promovarea tn campionatul Divi
ziei C. Iată rezultatele (echipele 
scrise eu litere mal groase au 
promovat):

Tirnavele Blaj — C.F.R. Arad 
2—0 (1—0) — ta tur 3—1, Litoral 
Mangalia — Victoria Lehliu Z—1 
(0—0) — 0—1. Sportul muncito
resc Clmplna — Locomotiva Bu-

teaua Loto-Pronosport, pentru 
a-sl ridica sumele cuvenite.
0 CÎȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 9 IULIE : 
Cat, 1: 1 varianță 100% — auto
turism „Dacia 1300“ (70 000 lei) și 
1 variantă 25% a 17 500 lei; cat. 2: 
1 25% — autoturism „Dacia 1300“ 
no ooo lei); cat. 3: 20,50 a 3 674 
lei; cat. 4: 65,75 a 1 145 lei; cat. 5: 
178,25 a 423 lei; cat. 6 : 6 430,50 a 
40 lei; cat 7: 165,75 a 200 lei; 
eat. 8: 3 241,75 a 40 lei.

Report* la categoria 1: 280 047
lei; report la categoria 2: 5 316 
lei. Autoturismele „Dacia 1300“ 
au revenit particlpanțllor Pănuța 
Adrian (la cat. 1) șl Duca Tra- 
iean (la cat. 2) — ambii din 
București.

zău 3-0 (1—0) - 1—1. Cetatea 
Tr Măgurele — Minerul Șotinga 
î—o (0—0) — 0—2, Letca Bacău
— Cșrpati Covasna 3—0 (0—0) — 
2—4. Progresul Brăila — Minerul 
Mahmudla 3—1 (0—1) — 1—4. Me
talul Roman — Flacăra Murgeni 
2—1 O—0) — 2—3, Progresul Ti
mișoara — Automatica Reșița
2— 1 (0—0) — 2—0. Mecanica Bis
trița — Unirea „Emil Bodnăraș*
3— 1 (2—1) — 4—3, înainte Vînju 
Mare — Jiul Craiova 4—1 (2—0)
— 1—2. Automecanica Mediaș —
Carpati Brașov 5—4 (1—0, 1—0.
1—0) dună lovituri de la 11 m — 
0—1. Minerul Ghelar — Energia 
Rovlnari 4—1 (2—2) — 1—2, Con
strucții montaj Cluj-Napoca — 
Bihoreana Marghita 2—1 (2—0) — 
0—2. Minerul Borșa — Foresta 
Satu Mare 1—0 (1—0) — 1—O, 
Tractorul Miercurea Ciuc — Me- 
talul Reghin 2—1 (1—0) — 2—4,
Rapid Fetești — C.F.R. B.T.A. 
București 1—0 (0—0) — 0—5. Con- 
structoi ul Pitești — Rapid Piatra 
Olt 2—0 (1—0) — 2—1.

Următoarele formații, campioa
ne ludetene. au promovat in Di
vizia C fără baraj: Metalul Bo
toșani. TEPRO lași. Energia Foc
sani. Gloria Galați. Petrolul Roa
ta de Jos (jud. Giurgiu). Lotru 
Brezoi (1ud.\ Vîlcea) și Silvania 
Cehu Silvanlei (jud. Sălaj).
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ÎNTRECERILE DE GIMNASTICA SPORTIVA
SUCCESE ALE CANOTOARELOR 

ROMÂNE ÎN ELVEȚIA
rie pentru culorile sportive ro
mânești în concursul feminin a 
fost adjudecată de echipajul 
României (Lucia Toader, Chir» 
Stoian, Marioara Trașcă, Doina 
Bălan + Viorica luja) în proba 
de schif 4+1 rame. Sportivele 
noastre, cu 6:50,35, au devan
sat R.D. Germană — 6:53,69 și 
Bulgaria — 6:58,42. în proba de 
schif 2 vîsle echipajul român 
Elisabeta Lipa — Adriana Che- 
lariu s-a clasat pe locul se
cund (7:02,72), după cel al 
R.D. Germane (6:57,35).

BASCHETBALISTELE JUMOARE

Pe „Rotsee” de la Lucerna, 
în ziua a doua a regatei interna
ționale de canotaj în cadrul 
marii finale, sportiva română 
Marioara Popescu și-a recon
firmat valoarea, ciștigînd de
tașat proba de schit simplu cu 
timpul de 7:36,26, urmată de 
Jutta Hampe (R.D.G.) — 7:38,95, 
și Irina Gheorghievâ (Bulga
ria) 7:50,43. La schif dublu e- 
chipajul României (Rodica Ar- 
ba, Olga Homeghi) s-a impus, 
de asemenea, terminînd învin
gător în 7:18,54. Pe locul doi 
s-a clasat Polonia — 7:32,49, 
iar pe locul trei R.D. Germa
nă, cu 7:33,07. A treia victo-

In Ungaria, la Salgotarjan, s-a 
" ‘ un

de 
baschet pentru junioare la care 
au participat reprezentativele 
Bulgariei, Poloniei, României, U- 
niunii Sovietice și Ungariei (două 
echipe). Avind o comportare 
foarte bună, tinerele noastre 
baschetbaliste au cîștigat trofeul 
pus In joc, .Cupa Salgo*, realt- 
zind victorii in toate meciurile 
susținute : 72—55
73—65 cu Bulgaria, 
garia I, 86—66 cu 
78—61 cu Uniunea 
diko Manasses a 
cea mal bună jucătoare a tur
neului.

desfășurat, zilele trecute, 
mare turneu internațional

cu Polonia, 
Si—48 cu Un- 
Ungarta II șl 
Sovietică. II- 

fost declarată

CAMPIONATUL MONDIAL
DE BASCHET

• Argentina a întrecut S.U.A.; 
in rest victorii ale favoriților

MADRID. Primele meciuri din 
cadrul semifinalelor Campionatu
lui Mondial masculin de baschet 
au oferit si prima 
vorba de victoria 
Argentinei asupra 
favorite, formația 
care a întrecut-o __ 
74—70 (37—34). Formația

surpriză. Este 
reprezentativei 
uneia dintre 

S.U.A., pe 
cu scorul de 

. ... __ —sud-a-
tnericană s-a prezentat foarte bi
ne. în totală opoziție cu cea a- 
merlcană. care a evoluat apatic 
si fără viteză. Abia în ultimele 
țnlnute. atunci clnd Argentina 
conducea cu 13 puncte, baschet- 

- ballstli americani și-au revizuit 
Jocul si au forțat egalarea. pe 
care insă n-au putut-o realiza. 
Excelent trioul argentinian Ca- 
inlssasa (17 p). Romano (18 p) 
Si Cortijo (10).

în celelalte tntîlnlrl au fost 
înregistrate succese scontate ale 
favoriților. Astfel. Brazilia a în
trecut Cuba CU 99—83 (53—37),
gratie unui joc atletic, superior 
Si excepționalei eficacități a Iul 
Oscar Schmidt (47 p). Italia a 
dispus de canada cu 89—86 (43— 
43). Meciul a fost foarte disputat, 
majoritatea timpului echilibrat 
șl. poate, tocmai de aceea cam nervos, această stare contribuind 
la ratarea, de ambele părți, a 
unor sltuatil clare de a înscrie. 
Experiența de joe a Iul Pier
luigi Marzoratl (34 ani) a fost, 
pînă la urmă, hotărîtoare pentru 
victoria Italienilor. U.R.S.S. — 
Grecia 105—93 (59—46). Partid*
deschisă, clștlgată ușor de cam
pionii lumii. în pofida strădani
ilor adversarilor, de la care 
Gallis a înscris 32 p. O victorie 
la fel de ușoară a realizat și 
Iugoslavia In partida cu R- P. 
Chineză. Scor: 106—8! (50—45).
Drazen Petrovicî (25 p) a fost 
din nou cel mai bun jucător de 
pe teren. In sflrsit. în meciul 
dintre Spania șl Israel, gazdele 
au obtlnut un succes foarte clar, 
CU 94—65 (48—34).

ÎNTRECEREA BOLIZILOR

Prost. Manșei a devenit astfel 
lider al competiției, cu 41 p, 
urmat de Prost la 4 p șl de 
brazilianul Senna la 9 p.

Pe circuitul de la Brands Hatch 
s-a desfășurat Marele Premiu al 
Marii Britanii, contind pentru 
CJă. de automobilism, Formula 
L La capătul celor 315,450 km 
victoria a revenit pilotului bri
tanic Nigel Mansell (pe .Williams 
Honda*) tn 1.30:38,471, urmat de 
brazilianul Piquet șl francezul

URMĂRITE CU
MOSCOVA. 14 (prin telefon). 

Sub semnul aceluiași interes 
major continui airi Întrecerile 
de gimnastic*. Primii an intrat 
tn concursurile de „sportivă" 
băieții, care an programate trei 
reuniuni: pentru desemnarea 
cîștigătoarei pe echipe, a în
vingătorului la individual com
pus șt a crier clasați pe locu
rile fruntașe pe aparate. în 
prima zi. în cadrul Întrecerii 
pe echipe, gimnaștii români 
(Emilian Nicnla, Valentin Plu
te», Marins Gherman, Marius 
Tobă, Marian Stolcan și Marian 
Rizan) au avut evoluții apre
ciate. Încheind competiția pe 
locul al IV-lea, printre învin
sele formației noastre aflin- 
du-se echipa S.U.A., campioa
nă olimpică in 1984, ca și re
prezentativa Japoniei. Locul I 
a fost cucerit de puternica re
prezentativă a Uniunii Sovie
tice, care a aliniat un sextet 
de Înaltă competitivitate. Intre 
care campionul mondial absolut 
de anul trecut. Iuri Korolev, 
Valentin Moghilnii, Iuri Bala
banov sau Vladimir Arteomov. 
Pentru locul secund lupta s-a 
dat Intre formațiile R.D. Ger
mane 51 R.P. Chineze, echipe 
situate in această ordine tn 
clasamentul final. Iată cum a- 
rată ordinea finală a primelor 
șase reprezentative : 1. U.R.S.S. 
290,15 p. 2. R.D. Germană 284,95 
p. 3. R.P. Chineză 283,65 p, 4. 
România 281,85 p, 5. S.U.A. 
281,70 p. 6. Japonia 281,30 p. 
Pe baza notelor din prima zi, 
au fost desemnați cei 36 de fl- 
nallștl pentru individual com
pus. lider al Întrecerii fiind 
Iuri Korolev. Dintre gimnaștii 
români cea mai bună poziție 
o deține Marius Gherman — 
locul 11 cu 56,650 p, Marius 
Tobă se află pe locul 13 (56,500

MARE INTERES
p) iar Valentin Plntea pe locul 
21 (55,800 p).

POLO: bărbați: R.7. Germania 
— Olanda 10—8. Ungaria — Gre
cia 12—*. UR.S.S. — 8.U.A. 10-5. 
Clasamentul final: L U.R.SJS. 10 
p. 3. S.UA. 7 p, 3. ungaria S n,
4. R.F.G. I A l Olanda 3 p. 4. 
Grecia 0 D.

LUPTE LIBERE: turneu pe e- 
chlne: eliminatorii. grupa At
5. UA. — Bulgaria 5—5. S.U.A. — 
Turcia 0—3. Bulgaria — Turci* 
8—3. grupa B: U.R.SJI. — Mon
golia 10—0. U.R.S.S. — Japonia 
10-0. Mongolia — Japonia 8—2î 
finala: locurile 1—2: U.R.S.S. — 
Bulgaria 10—01, locurile 3—4: 
S.U.A. — Mongolia 8—2.

SĂRITURI: platformă: femeii 
Angela Staslulevlcl 450,48 p. Ol
ga Blinova (ambele din U.R.S.S.) 
424,23 p. Michell Mitchell 414,23 p. 
Wendy Wyland (ambele din 
S.U.A.) 399,84 p, Guan Xleqin 
(R.P. Chineză) 396,11 p; bărbați: 
Serghel Gurilev (U.R.S.S.) 609.30 
p. Dan Watson (S.U.A.) 593,34 p, 
Gao Feng (R.P. Chineză) 569.55 o,

TENIS: femei: Teodora Tache 
(România) — Fotinl Priovolou 
(Grecia) 6—1. 6—0, Elena Ellsen- 
ko (U.R.SJS.) — Pllar Moreno 

6—1, 6—1, Dora Ran-
(Bulgarla) — Florentina 
(România) 6—4. 6—4.

(Spania) 
gtielova 
Curnene

La zi

0 ALTĂ CONCEPȚIE!

TURNEUL DE ȘAH

DE LA TAPOLCA
BUDAPESTA, 14 (Ager- 

pres). în turneul internațional 
feminin de șah, de la Tapol- 
ca, pe primele locuri s-au 
clasat Ahmilovkaia (U.R.S.S.) 
șl Madl (Ungaria) cu rite 
7,6 p, urmate de Flsch- 
diek (R.F.G.) 7 p, Ligi* Jie- 
man (România) 6,5 p, Kovacs 
(Ungaria), Stadler (Iugoslavia), 
Jagodzinska (Polonia) — rite 
6 p, Macek (Iugoslavia) — 5,5 
p, Maria Albuleț (România), 
Patek (Iugoslavia) — 4 p. Mira 
(Austria) — 3,5 p.

C.M. DE ATLETISM PENTRU JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

de alergări pe distanțe medii și 
lungi, săritoarele Alina Astafel 
(înălțime) și Mirela Belu (lun
gime), hurdlerele Ana Marla 
Drăghia (400 mg) și Lenuța Bîr- 
zu (100 mg), sprintera Corina 
Roșiorii, aruncătorul de ciocan 
Ion Liviu Gabriel.

în cele 5 zile de întreceri (de 
miercuri 16 și pînă duminică 20 
iulie), timp în care pe Stadionul 
Olimpie de la Kalogreza se 
vor derula probele clasice ale 
concursurilor juniorilor, o sin
gură alergare — cea de 20.000 
m — va avea ca loc de desfă
șurare un traseu rutier, ales din 
zona învecinată stadionului, re
giune în care s-a născut și a

crescut primul campion de ma
raton al Jocurilor Olimpice mo
derne (1896), Spyros Louis. 
Plecarea șl sosirea vor avea to
tuși loc pe pistă, în fața zecilor 
de mii de spectatori din tribune.

Așadar, debutul acestei mari 
competiții a atletismului juve
nil mondial are loc, simbolie, 
pe pămintul străvechii Elade, 
acolo unde s-au născut Jocurile 
Olimpice, in anul care mar
chează a 96-a aniversare a re
nașterii mișcării olimpice, In 
Anul Internațional al Păcii. Pri
lej fericit pentru speranțele pri
mei discipline olimpice din în
treaga lume să se întreacă, în 
prietenie și loialitate, pentru cit 
mai înalte performanțe, pe plan 
sportiv și uman.

Turul Franfei:

0 „EVADARE" REUȘITĂ DE PESTE 120 Km!
POITIERS. Este parcă păcat 

că la capătul unei mari „aven
turi* cum a fost, spre exemplu, 
evadarea in DOI, de peste 120 
km, realizată tn etapa a 10-a a 
Turului Franței (Nantes — Poi
tiers, 183 km), că doar un sin
gur ciclist a fost declarat oiști- 
gător, celălalt fiind invins ! 
Această „evadare” decisivă, în
treprinsă de spaniolul Angcl 
Jose Sarrapio și francezul Jean 
Claude Bagot, a fost, realmente, 
un lucru splendid, căci cei doi, 
vorbind limbi diferite, s-au în
țeles totuși de minune, doar din 
priviri ! Atotputernicul pluton 
și-a arătat, iată, neputința In a 
„sfărîma” eforturile superbe 
ale celor doi fugari, care, la un 
moment dat, își asiguraseră un 
avans de peste ... nouă minute.

Sprintul final de la Poitiers 
(centrul Franței) a fost cel care 
i-a departajat pe cei doi, și apoi 
primul pluton : Sarrapio (Spa
nia) 4.27:16, Bagot (Franța) la o 
secundă, Eric Vanderaerden 
(Belgia) la 2:42, Frank Hoste 
(Belgia), Josef Lieckens (Bel
gia) etc , același timp. în cla
samentul general, in partea lui 
superioară, au intervenit unele 
modificări : 1. Jorgen Pedersen 
(Danemarca) 39.18:58, 2. Joel
Pelier (Franța) la 1:03, 3. Step
hen Roche (Irlanda) la 1:05, 4. 
Rc-nard , , ,
1:10 etc. După etapa de la Poi
tiers la 
cea mai 
urmează... Pirlneii.

Bernard Hinault în plin ejort, 
in etapa a noua, de contratimp, 
cîștigati de el, la Nantes.

Telefoto: A.P.-AGERPRES

Hinault (Franța) la

Bordeaux (258,3 km — 
lungă a Turului ’86)

CO\r.ll!ISIII INTERNATIONAL DE MODELE SPAȚIALE, DE LA SUCEAVA
(Urmare din pag i>

prin rezultatele obținute, și-au 
demonstrat din nou valoarea, 
confirmînd astfel locul fruntaș 
deținut în ierarhia internațio
nală.

Clasamente finale. Clasa S1A 
(rachelomodcle de altitudine) in
dividual: 1. Waldemar Maclolek 
(Polonia) ... 5. Liviu Fîciu ... 7. 
Sorin Zaharloale. 8. Vasile Sto- 
rocluc ... 11. Nlcolae Petre ... 
17-18. Dorin Torodoc și Mihai 
Radu: pe echipe: 1. Polonia 2. 
U.R.S.S., 3. Cehoslovacia. ... 5.
România: Clasa S3A (rachetomo- 
dele cu barașută) individual: 1. 
Aleksei Koreabln (U.R.S.S.) ... 6. 
Vasile Mărginean. 7. Gheorehe

Toxin. ... 10. Ioan Catargiu. 11. 
Petru Male!, 12. Gabi Constanti- 
nescu... 15. Dorin Torodoc; pc 
echipe: 1. U.R.S.S., 2. Bulgaria, 
3. România; Clasa S4B (racheto- 
planor cu aripă Rogallo) indivi
dual: 1. Iuri Firțov (U.R.S.S.), 
Ștefan Gerencer (Cehoslovacia). 
Gheorghl Lulev (Bulgaria). Ghe- 
orghe Tuțulea, toți la egalitate, ... 
9. Petre Nicolae ... 11. D. Toro
doc. 12. Gh. Toxin ... 15. P. 
Malel. 16. I. Catargiu; pe echipe: 
1. Cehoslovacia, 2. U.R.S.S.. 3.
România: Clasa S5C (rachetomo- 
dele de altitudine) individual: 1. 
Vladimir Kokossy. 2. Iosif Ko- 
'■ossy. 3. Gabi Constantinescu, 4. 
Dorin Torodoc ... 13—14. Vasile 
Storocluc si Sorin Zaharloale; pe 
echipe: 1. RomSnla, 2. Ceho
slovacia 3. Polonia; Clasa S6A

(rachetomodele eu strimer) indi
vidual: 1. Nlcolae Petre, i. Dorin 
Torodoc. 3. Gheorghe Tuțulea, 4. 
Dănut Cotoară ... 9. Tudorel 
Dumitru ... 11. Liviu Fîciu: pe 
echipe: 1. România A. 2. Româ
nia B. 3. Cehoslovacia; Clasa S7 
(machete funcționale de nave 
cosmice) individual: 1. A na toll 
Kloșkov (U.R.S.S.). ... 6-7. Adri
an Vioreanu și Vladimir Ko
kossy ... 9. Lucian Șercălanu ... 
12. Valentin Purcărea ... 14. Im
re David. 15. Gabi Constantines
cu: pe echipe: 1. U.R.S.S.. 2.
România. 3. Bulgaria; Clasa F8E 
(racheto planor teleghidat prin 
radio) individual: 1. Iordan 
Pavlov (Bulgaria): pe echipe: 1. 
Bulgaria. 3. Polonia, 3. Ceho
slovacia.

Etapa a treia a turului femi
nin a-a Încheiat cu victoria, la 
sprint, a italiencei Maria Canins, 
care a preluat, la Jaunay Clan, 
tricoul galben (6.31:1® fată de 
americanca Betsy King, care o 
urmează la 22 s).

• TELEX • TELEX •
ATLETISM ® Campionatele Ce

hoslovaciei, Ia Bratislava : 400
mg : Kucej 50,11, triplu : Cado 
17,04 m, lungime : Hanacek 7,78 
m, înălțime : Zvara 2,26 m, pră
jină : Lobensky 5,72 m — record 
național, greutate : Kubes 19,77 
m ; femei : 100 m : Eva Mur- 
kova 11,63, lungime : Murkova 
6,70 m, greutate : Sonia Vaslcko- 
va 19,70, heptatlon : Zuzana 
Lajbnerova 5 916 p.

BOX • La Atlanta (Georgia). 
în meci pentru titlul mondial 
(W.B.A.) la cat. grea-ușoară, 
Evander Holyfield (23 ani), me
daliat cu bronz la J.O. '84, l-a 
invins la puncte (15 reprize) pe 
Dwight Muhammad Qavl (fostul 
Dwight Braxton), campionul ca
tegoriei

CĂLĂRIE • Titlul mondial, la 
Aachen, la obstacole, a fost 
cîștigat, în mod surprinzător, de 
canadiana Gali Greenough (26 
ani), care devine astfel prima

N-au trecut dectt cițiva ani 
de cind, tn lumea mare a 
sportului, circula teoria meto
dică potriva căreia un an 
sportiv are, In locul obișnui
telor anotimpuri, altele : eta
pa pregătitoare, etapa compe- 
tițlonală și etapa do tranziție. 
Fiecare dintre acestea avea sar
cini șt mijloace precise, o a- 
nume periodizare tn timp, pe 
cițiva ani, Insă, sportul a evo
luat tot mal mult astfel că 
practic aceste „anotimpuri- nu 
mal există. Avem de-a face 
acum cu o serioasă și comple
xă perioadă pregătitoare, avem 
de-a face cu o etapă competi- 
flonală (ambele intrepătrun- 
zlndu-se!) șl doar cu o scurtă 
perioadă de refacere ac
tivă, dar cu alte sarcini șl 
chiar cu alte mijloace.

Tenisul a fost cel dinții din
tre sporturi care a modificat 
concepții șl structuri vechi 
sau poate doar „învechite-. 
De unde, cu cițiva ani in ur
mă, un tenisman lua parte tn- 
tr-un an numai la citeva tur
nee, astăzi nu există săptă- 
mină in care un tenisman 
(care se respectă t) să nu fie 
angajat intr-un turneu, In sa
lă sau tn aer liber. Da fel s-au 
petrecut lucrurile șl ta schi, 
la scrimă, la călărie... la atle
tism. Ei bine, ce se intîmpla 
de vreo doi-trei ani tn atle
tismul internațional era, prac
tic, de neconceput. Mai sini 
șl astăzi unit, care încă dau 
meditativ din cap (.'), văzind 
că, de pildă, o atletă, să-t zi
cem Maricica Puică, este ca
pabilă ca in decurs de 11 zile, 
să ia startul în patru con
cursuri internaționale din ca
drul Marelui Premiu IAAF- 
Mobil, la 1 iulie la Stockholm, 
la S iulie la Oslo, la 7 iulie 
la Helsinki, la 11 iulie la Lon
dra. Șl nu a semnat doar un 
fel de condică de prezență, 
căci Maricica Puică a obținut 
tot atitea victorii ! Sau, iată 
exemplul americanului Tom 
Petranoff. Fostul, dar și ac
tualul recordman mondial la 
aruncarea suliței (acum, cu 
noua suliță) a concurat du
minică 6 iulie la Moscova (lo
cul I — «3,46 cm) și luni 7 
la Helsinki (I — 85,38 m — 
record mondial).

Tenisul mal tntii, iar acum 
și atletismul au rupt, se pa
re, lacătele învechitelor- tra
diții ale manierei de a con
cura I

Romeo VILARA

TELEX • TELEX •
femele campioană a lumii la a- 
ceastă probă I

FOTBAL • Campionatul U.R.S.S. 
(et. 17) : Spartak Moscova — Di
namo Kiev 1—0, Cernomoreț O- 
desa — Kairat Alma Ata 2—0, 
Dnlepr — Torpedo Moscova 1—2. 
Dinamo Moscova — Dinamo 
Minsk 0—2, Zenit Leningrad — 
Ararat Erevan 3—1, Jalghiris Vil
nius — Neftcl Baku 1—0, Meta- 
llst Harkov — Torpedo Kutaisi 
2—1, Șahilor Donețk — Dinamo 
Tbilisi 1—1. Clasamentul : 1. Tor
pedo Moscova 20 p, 2. Șahtlor 
19 p... 15. Ararat 11, 16. Torpedo 
Kutaisi 11 p.

TIR O Proba de armă liberă 
calibru redus, trei poziții, din 
cadrul concursului armatelor 
prietene, de la Budapesta, a fost 
cîștigată de Vlasov (U.R.S.S.) — 
1 168 p, urmat de Rettkowski 
(R.D.G.) — 1 168 p, Wolfram
(R.D.G.) — 1 168 p, C. Stan
(România) — 1162 p. Varga (Ce
hoslovacia) — 1 160 p.
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