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In așteptarea
I

startului
Mari sint obligațiile fotba

lului nostru In acest sezon de 
toamnă. Cu atît mai mari cu 
cit în ultimii patru ani fot
balul românesc a obținut suc
cese deloc obișnuite în perioa
dele anterioare. Calificarea în 
turneul final din Franța, pre
zenta celor două semifinaliste 
în cupele europene (Universi
tatea Craiova și Dinamo), toa
te acestea încununate de ma
rea performantă a Stelei, cîști- 
gătoare de răsunet a Cupei 
Campionilor, fac ca fotbalul 
românesc să „piardă” condiția 
sa de outsider în fotbalul cu-

MARILE OBLIGAȚII 
ALE FOTBALIȘTILOR

După preșcolari și școlari, 
iată că este rîndul tineretu
lui din învățământul supe
rior să beneficieze de va
canța de vară. Pină la 15 
septembrie, mai bine de 20 
la sută dintre studenții țării 
noastre vor cunoaște — prin 
intermediul sportului și tu
rismului — o binemeritată 
perioadă de odihnă, de des
tindere, de recreere.

Prin intermediul Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co-

prezenți alți aproape 15 000 
de studenți și studente. 
Pentru ei au fost fixâțe ca 
locuri de tabără stațiuni si
tuate pe coronamentul Mă
rii Negre (Eforie Nord, E- 
forie Sud, Costincști și Sa
turn), pe Valea Prahovei 
(Sinaia și Bușteni) și a Cer- 
nei (Băile Herculanc), in 
toate cazurile cu posibilități 
largi de a practica 
țiul fizic și sportul 
organizat, existind

exerci- 
in mod 
cluburi

O4CUD4

ropean, situindu-se acum prin
tre favoriți.

Peste puțină vreme, soccerul 
nostru va lua un start aproa
pe simultan pe mai multe 
fronturi, in care intră în pri
mul rînd meciul cu Austria (10 
septembrie), care marchează 
intrarea „tricolorilor" într-o 
nouă competiție de mare an
vergură, alături de vechea „ri
vală" Spania, una din revela
țiile — prin joc — ale recen
tului „Mundial" mexican.

Peste alte cîteva zile, tot în 
septembrie, trei dintre echipele 
românești de club (Dinamo.

De azi, la Brașov

UN VERITABIL FESTIVAL 

SPORTULUI pionieresc 
«mpi<,S“'îa ' badSon’" ,or des’mM

LflOîR.U-d.da astăzi1C^IOn- Tain- 
de patru examene1 s£l..pi.n® «tu
te avînd același loc de deiiu1 
șurare — Municipiul Brașov. 
Am numit „Cupa Pionierul" la 
badminton, fotbal, handbal și 
tenis de cîmp. competiții a- 
junse acum în faza finalelor 
republicane, toate înscrise sub 
genericul Daciadei.

Badtnintonul, ramură sporti
vă cu o mare priză în rîndul 
copiilor, va fi prezent la fi
nale prin exponenți al tuturor 
județelor, băieți și fete. Cadrul 
întrecerii se anunță a fi deo
sebit • — Sala Sporturijor, aco
lo unde va avea loc. de ase
menea. festivitatea de deschi-

handbal ți teni$ 
'‘"^cerilor 'am^nWe6 ’ ‘UtUr°r I 

cite 81 ?onnLjfe /°rK întrece I ^%,^‘igătoarele "zonSor. g I 

teres. De altfel că șl” |
tenis, avînd aceeași gazdă. | 

In fine, un număr de 8 e- 
chipe de fotbal, cîștigătoare 
ale zonelor, vor participa la 
turneul final pentru desemna
rea celui mai bun „11“ pionie
resc. Loc de desfășurare — 
baza sportivă a C.S.S. Brașo- 
via.Patru finale republicane — 
un veritabil Festival al spor
tului pionieresc, unul din mo
mentele de referință ale va
canței mari I

Sportul Studențesc, Universita- 
rea Craiova) se vor alinia la 
startul devenit tradițional al 
cupelor europene, un start pe 
care îl dorim plin de succese, 
în prelungirea nopții de la Se
villa, care a făcut ca Steaua 
să urmărească, de pe poziția 
sa de cîștigătoare a C.C.E. în
trecerea celorlalte 30 din turul I.

In octombrie, pe lingă conti
nuarea serialului european al 
cluburilor — de astă dată și 
cu Steaua în distribuție —, ju
niorii vor juca un „sfert" ono
rant în Campionatul European, 
cu echipa similară a R. F. Germania.

în sfirșit — dar nu și în cele 
din urmă — va veni și meciul 
cu Spania, tot în Campionatul 
European, la 12 noiembrie, în 
deplasare. (Și sîntem convinși 
că în cursul aceleiași perioade 
echipele noastre de club își vor 
continua cursa în cupele eu
ropene)

Un program greu, fără îndo
ială, plin de obstacole, dar și 
plin de promisiuni.

în aceeași ordine de idei, să 
ne gîndim și la startul olim
picilor, prevăzut oficial — ca 
start general european — la 1 
august. Federația vest-germană, 
în calitatea ei de componentă 
a grupei din care face parte și 
„„hlna noastră, a și promis

La Complexul cultural-sportiv de la Lacul Tei. voleiul, 
alături de alte ramuri de sport, se bucură, în aceste zile 
ale vacanței de vară, de o numeroasă participare.

muniști din
(U.A.S.C.R.) și............ -—
vacanță de vară au fost or
ganizate numeroase tabere, 
una care va fi alcătuită din 
tineri care fac parte din clu
burile sportive studențești, tn 
serii de cite 12 zile, studenții 
cuprinși în activitatea spor
tivă de performanță (cei 
mai merituoși, desigur, in 
număr de 600) vor face po
pas de tabără la Costinești, 
in acest minunat orășel al 

. tineretului de pe Litoral.------ “__ Ș1 propus J popas de odihnă activă,Șederea meciului de „CUP-™

România 
in această

se bucură, in aceste zile ;__ Jt ----•• • j
Foto 7 Gabriel MIRON 

excelent dotate (mai ales 
pentru șah și tenis de ma
să) și desigur perspectiva de 
a lua parte la diverse dru
meții și excursii, către o- 
biectivele turistice cele mai 
cunoscute din zonele respective.

O preocupare deosebită se 
manifestă vizavi de activi
tățile sportive la nivelul 
centrelor universitare. La 
București, de pildă, centrul 
de greutate al sportului se 
va muta (de fapt această o-

Tiberiu STĂM A

PREGĂTIRI INTENSE ALE JUCĂTORILOR NOȘTRI
' ------ -> „„„i,.,, jucăm in rea lui extraordinară de mobi----------- .-------t»

pionierilorPregătirea pionierilor din juaeșu^x element F...
teăză cu probe atletice, crosul constituina TOFAN

La sfîrșitul acestei săptămîni. 
Florin Segărceanu, Andrei Dîr- 
zu. Adrian Marcu și Mihai 
Vanță, cei care alcătuiesc lo
tul de „Cupa Davis", vor sus
ține — vineri, sîmbătă și du
minică — semifinala Zonei E- 
ropene A, la Bad Kleinkirch- 
heim, în compania formației 
Austriei. Ca în orice fază a- 
vansată a acestei prestigioase 
competiții mondiale pe echipe, 
întîlnirea se anunță dificilă, re
prezentativa austriacă fiind pe 
cit de tînără, pe atît de valo
roasă, cotă dată de clasamen
tele internaționale ale compo- 
nenților săi, Thomas Muster și 
Horst Skoff, fiind cei mai buni, 

într-una din aceste zile, pe 
terenurile de la Progresul, am 
asistat la unul din ultimele an
trenamente ale sportivilor noș
tri. Erau prezenți Florin Se- 
găresanu. Adrian Marcu și Mi
hai Vanță (Andrei Dîrzu, aflat 
la un concurs în R.F.G., urma 
să se alăture echipei direct în 
Austria). Căpitanul nejucător, 
Ștefan Georgescu, supraveghea 
îndeplinirea temelor antrena
mentului. „Ne așteaptă un meci 
foarte dificil — ne-a spus el —

nu numai pentru că jucăm în 
deplasare, dar mai ales pentru 
că formația Austriei este pu
ternică și omogenă, deși com- 
ponenții ei sint tineri, avînd 
între 17 și 19 ani. Băieți noș
tri îi cunosc de la alte concur
suri. Dar un meci de „Cupa 
Davis" rămîne un meci deU4V13 ------ . w .
„Cupa Davis", deschis oricărui 
rezultat. Să nu uităm că In

un 
care 

----------- l-ar
Mă refer, desigur. la

lotul nostru avem 
ca Florin. pe 
antrenori și

sportiv 
multi 
dori, 
pute-

lizare și de concentrare. în 
ceea ce-I privește pe Andrei, 
— aceștia sint cei doi pe care 
ii voi folosi la simplu șl la 
dublu —, mizez pe inteligența 
lui în joc."Cîteva amănunte despre for
mația adversă ne-a oferit A- 
lexândru Lăzărescu, care a fost

Doina STĂNESCU

(Continuare In pag 2—3)

ETICA MUNCII Sl ADEVĂRATA PERFORMANTĂ
> •>

* - ’• - ----- 4.Î4

Dună ce am prezentai, in 
suita de articole sub acest ge
neric. cîteva dintre Drinclpalele 
compartimente deficitare, a că
ror depreciere a dus la scăde
rea treptată a competitivității 
voleiului nostru, ne referim In 
final la o stare de fapt care le 
influențează si le determină pe 
toate celelalte: CANTITATEA 
Si CALITATEA MUNCII în 
toate secțiile de performantă 
ale tuturor eșaloanelor și la 
loturi.CIT si CUM se lucrează? 
Prima parte a întrebării nu

>
poate avea decit un răspuns 
clar (concretizat de cifre com
parative între volumul mediu 
zilnic la noi și cel la care 
s-a ajuns pe plan mondial) IN
SUFICIENT! Chiar dacă tine
retul nostru vădește calități 
deosebite pentru volei, are ta
lent din belșug, numai acestea 
nu ajung. Cu o medie a volu
mului situată aproximativ Ia 
jumătatea „vîrfului" mondial 
,-,u se pot atinge niciodată cul
mile performantei. Talentul, 
insuficient susținut de muncă, 
ntt capătă deplină strălucire.

Insuficientele de ordin cantita
tiv străbat întreaga scară a 
performantei. cu consecințe 
proporționale din care rezultă 
necompetitivitatea. De la secți
ile de copii sl juniori — unde 
se invocă timpul liber tot mai 
scăzut al elevilor, distanțele pe 
traseul casă-școală-bază sporti
vă, neconcordante de program 
școlar, poziții reduse în săli 
etc., fără a se încerca soluțio
nări reale prin conlucrări strîn- 
se cu părinții si conducerile 
școlilor din care provin com- 
ponentil echipelor CSS si de

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE 
Boxeri și trăgători pe podium 

gător la categoria semigrea, 
după ce a dispus. în finală, de 
Veselin Kolev (Bulgaria). Din 
echipa română au mal urcat pe 
podiumul de premiere Costin 
Stancu (categ. pană). Viorel 
Mihăilă (categ. ușoară) clasați 
pe locul doi. Ion Guzganu (ca
teg. cocoș) și Gheorghe Preda 
(categ. grea) clasați pe locul 
trei. Iată și cîștigătorii la alte 
categorii de greuțate : semi- 
muscă : Kang Kil Ryong ; 
muscă : Seul Tai Kwang ; co
coș : Ri Yong Ho (toți din 
R.P.D. Coreeană) ; pană : Na- 
mjiryne Baiassaikane (R.P,
Mongolă) ; semiușoară : I.
Kilipov (U.R.S.S.) ; ușoară:
Otto Andreas (R.D.G.) ; semi- 
mijlocie : Khaidavyne Gantoul- 
ga (R.P. Mongolă) ; mijlocie 
mică s A. Panin (U.R.S.S.) ț 
mijlocie : A. Volkov (U.R.S.S.)j 
grea : S. Omirbakov (U.R.S.S.), 
Au participat peste 100 de pu- 
giliști din 8 țări.

★Proba de pistol liber din ca
drul concursului de tir al ar
matelor prietene, la Budapesta, 
a fost cîștigată de Grișin 
(U.R.S.S.) cu 574 p. urmat de 
Pottek (R.D.G.) — 563 p și 
Babil (România) — 562 p. în 
proba feminină de pistol stan-

La turneul de box al armatelor 
prietene, desfășurat pe ringul 
din Palatul sporturilor din 
Phenian. în limitele categoriei 
supergrea, pe locul întîi s-a 
clasat pugilistul român Teodor 
Pîrjol care l-a întrecut. în fi
nală. pe Istvan Szokora (Unga
ria). Tot pe primul loc s-a si
tuat si Marcel Marcu, învin-

juniori. prin grupări la aceeași 
scoală (apropiată de baza spor
tivă utilizată), prin efectuarea 
unei nărti (sau chiar a între
gului antrenament) în aer li
ber etc. — elementele destina
te Derformanței urcă spre eșa
loanele superioare cu multe 
minusuri de ordin fizic si, 
mai ales, tehnic. Iar la eșaloa
nele superioare timpul de lu
cru n-ar satisface necesitățile 
nici măcar pentru cazul In 
care elementele tinere ar veni 
bine puse la punct Cum să se 
poată face corecțiile de rigoa
re perfecționările, individuali
zările. adausurile pe plan atle
tic? Nici măcar acele echipe 
(inclusiv fruntașele) pentru 
care „criza de timp" nu con- 
sliiuie o reală opreliște nu re- 
________ Aurelian BREBEANU 

(Continuare in pag. 2—3)
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UN CAMPIONAT NOU, DAR O FORMULĂ VECHE
- ----- - ordine sens, iar acest articol nici nu-și Buzău; Gloria Buc, — I

- «îstemul de tatea Timișoara.
Universi-

-----, _ moș, — ----  propune să discute sistemul de 
distribuire a echipelor în cele 
două grupe , Iată, deci, seriile 
cu echipele numite în ordinea 
tragerii Ia sorti.

SERIA I ; 1. Steaua. 2. RC 
Grivița Roșie. 3. Știința

70 va fi numărul de ordine 
al noului campionat național 
do rugby care începe la 3 
august. Așadar, o cifră rotundă 
care recomandă de la sine 
statornicia acestui sport de e- 
chipă pe meleagurile româ
nești. Și actuala ediție a în
trecerii nr. 1 se va disputa 
după formula două serii a cite 
10 echipe, o formulă, desigur, 
imperfectă care a fost supusă 
multor critici, ce are. totuși, 
avantajul de a fi ceva mai 
scurtă, permițînd astfel — 
mite ..ferestre" în program, 
necesare pregătirii echipei na
ționale. Deci, un eampionat nou. 
după o formulă veche. cele 
două serii fiind identice 
trecutei ediții, fiecăreia adău- 
gîndu-i-se cite o promovată.

Iubitorii rugbyului se aștep
tau la unele „schimbări de 
jocuri'*, deoarece seria a II-a — 
cu Farul. Dinamo, Politehnica 
Iași. Știința Baia Mare etc — 
este mai puternică decit prima, 
iar Farul — dreptul campioa
nei ! — ar fi putut figura, de 
pildă, în grupă cu ocupanta 
locului 4 (CSM Sibiu); de par
tea cealaltă alăturîndu-se echi
pele situate pe pozițiile 2 
(Steaua) și 3 (Dinamo), suma 
locurilor ocupate de aceste for
mații in trecutul clasament ar 
fi fost, în acest caz, egală. 
Sigur, nu există o lege în acest ____

| SĂ INTRE .............
g Auzisem de Roxartâ Ște- 

fan, dar nu o văzusem ju- 
g cind. Ocazia ne-a oferit-o 
g Balcaniada de baschet ju- 
0 nioare, desfășurată de eu- 

rind la Focșani. O fată inal- 
tă (1,83 m), bine făcută, 
tunsă băiețește, cu ochi 
mari și negri, vioaie, tot 
timpul cu zîmbetul pe buze, 

l-a plăcut jocul cu min- 
0 gea la coș și la nici 8 ani 

s-a prezentat la C.S.S. 2- - j- „

mai 
anu-

Grivița itușiv, „.Petroșani. 4. CSM Sibiu, 5. 
IAMT Oradea, 6. CSM Suceava, 
7. CSU Construcții Sportul 
Studențesc, 8. Universitatea 16 
Februarie Cluj-Napoca, 9, Rul- m tc Ind.10. TC Ind.mentul Bîrlad, 
Constanța.

SERIA a Il-a : 1. 
Constanța, 2. Dinamo, 3. _ tehnica Iași, 4. Știința CEM1N 
Baia Marc, 5. Gloria București. 
6. Universitatea Timișoara, 7. 
AS Contactoare Bi»»ăn. 
Rapid București, 9.
Grele București, 10.
PTT Arad.
• Programul primei etape 

(3 august) • Scria I : Steaua 
— TC Ind. Constanta; RC Gri- 
vița Roșie — Rulmentul Bîrlad; 
Știința Petroșani — Universita
tea 16 Febr. Cluj-Napoca; CSM 
Sibiu — CSU Sportul Studen
țesc; IAMT Oradea — CSM 
Suceava. Seria a II-a : Farul — 
Gloria PTT Arad; Dinamo — 
Mașini Grele; Politehnica Iași 
— Rapid Buc.; Știința CEMIN 
Baia Mare — AS Contactoare

,— tea ____
• Iată și datele următoarelor 

etape ale turului : 24 și 31 au
gust, 7, 14, 21 și 28 septembrie, 
9 și 16 noiembrie. în perioada 
de pauză a ’--- cr>
vor disputa 
Cupei FRR, 
pactizate în 
formații.
• Prima 

nală: 8—18

campionatului s<? 
partide din cadrul 
echipele fiind re- 
4 serii a câte 5

Farul 
Poli-

Buzău, 8.
MașiniGloria

aejiune internațio
nala . august, turneul de
Ia Moscova; din partea țării 
noastre va participa o selecțio
nată B, de tineret (limita de 
vîrstă 25 de ani). La 30 iulie 
va avea loc, în vederea acestei 
acțiuni, un meci de trial în 
Parcul Copilului.

Rubrica realizata de 
Dimitrie CALLIMACHI

ROXANA! fg 
feu. Roxana abordează jocul S; 
de pe poziții realiste, avind fi 
totodată încredere in posibi- 
litățile ei și ale coechipiere- 
lor. O dovadă în plus este 
ți mobilizarea pe care o 
produce in rindul colegelor 
de fiecare dată cind intră I
prouuce j>» _ ___de fiecare dată cind intră 
în teren.Este de pe acum titulară 
In echipa reprezentativă de 
senioare ' -----n
consideră

și specialiștii 0 
a treia jucătoare 

a țării, după Mar
iana Bădinici ȘiBucurești,

| Antrenoalel/cor; 
f snrcioT^a8 

g “t“ caline motrice, 
gă(indUostMe Tehnico-tâcticj 

f dsf Kndu i ^ăieS-' 
g ?*... ,e“en, dar și prin mo- 

dul cum recuperează sub 
Ș panouri. De remarcat in 

tehnica ei individuală preci- 
0 zia aruncării din săritură 
S (cu mina stingă). La re- 
g centul turneu a fost foarte 
g aproape de titlul de coșge- 

teră și doar accidentarea 
înaintea ultimului meci a 
făcut-o să piardă acest tro- -------

VACANȚĂ STUDENȚEASCĂ ’86...
Cluj-Napoca în munții Apu
seni, avind ca obiectiv, printre 
altele, și o tabără de speologie. 

Să consemnăm, in fine, o 
preocupare aproape comună tu
turor centrelor universitare, și 
anume cea legată de organiza
rea unor centre de inițiere in 
înot pentru masa de studenți. 
Timișorenii, de pildă, vor fo
losi nu numai bazinele din o- 
rașul de pe Bega (zona Circum- 
valațiunii) sau ștrandurile pu
blice, ci și posibilitatea de a 
iniția în înot pe participanții la 
tabăra de la Mamaia. Altfel 
spus, acțiunea „Delfin ’86“, spe
cifică celor mici, se extinde și 
la nivelul tineretului studios 
din facultăți.

Oriunde vor fi prezenți, la 
munte sati la mare, in propriile 
centre universitare, studenții au 
toate condițiile să se bucure de 
o vacanță cit mai plăcută.

dezvol-
, îrrtbo- 
bagajul

tutui de semoa- 
al echipei sale 
(Voința București),re Și _

de club nu virsta,
Marian slr"g^0(lr^ . ci valoarea Apoi,

—*.rria ei vacanță de elevă 
va fi de scurtă durată, pen
tru că va intra în pregătire 
cu lotuț de senioare.

Acum, la terminarea li
ceului, gîndurile ei sînt în
dreptate spre concursul de 
admitere la I.E.F.S. Ase
meni publicului de la Foc
șani, spunem, de data aceas
ta, ca o urare : „Să intre 
Roxana !“...

Teodora OLARU ;

(Urmare din pag. 1)

perație a și demarat) la Com
plexul cultural sportiv al 
V.A.S.C.R. de la Lacul Tei, a- 
colo unde pot fi găzduiți, zil
nic, pină la 20 000 de amatori 
de apă, soare, jocuri distracti
ve, întreceri sportive (la bas
chet, volei, tenis, fotbal, tenis 
de masă, șah, caiac-canoe și 
canotaj, judo). Studenții din 
Brașov, mari amatori de tu
rism, vor da curs inițiativelor 
pornite chiar din rindul lor, 
parcurgind diverse trasee din 
munții Bucegi, Făgăraș ți Ciu- 
eaș și in același timp — fapt 
demn de subliniat — se vor în
griji de refacerea unor marca
je. O inițiativă similară este de 
notat și in cazul studenților din 
Iași, care se vor deplasa in 
munții Călimani, iar cei din

CONCURSUL REPUBLICAN
ĂL CELOR MAI TINERI

SĂRITORI IN APĂ
Seria competițiilor de 

turi în apă din sezonul 
val va fi inaugurată prin 
cursul Republican de 
care se va desfășura de ____
pînă sîmbătă. la Ștrandul Ti
neretului din Capitală.

Micuții competitori se vor 
întrece pe categorii de vîrstă, 
astfel : băieți : 11 ani. 12 ani. 
13—14 ani ; fete : 10 ani. 11 
ani. 12—13 ani.

Programul concursului : joi, 
ora 9,30 : trambulină 1 m fete, 
ora 16 : trambulină 3 m băieți; 
vineri, ora 9,30 : trambulină 1 ,
m băieți, ora 16 : platformă ț fete ; sîmbătă. ora 9,30 : tram- l 
bulină 3 m fete, ora 16 : plat- 1 
formă băieți.

„Cupa I. M. G. B." la ciclism

I DE CE ATlTEA ABSENȚE
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rea, Lu- 
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După cum se știe, la ulti
mele Campionate Mondiale de 
la MUnchen, popicarii români 
n-au nutut — așa cum și-au 
propus — să egaleze sau să 
depăseașcă performanta do- 
bîndită la ediția anterioară 
de la Ljubljana (4 medalii, 
dintre care 2 de aur), de da
la aceasta el obținând doar 
3 (aur, argint si bronz) din 
cele 18 puse în joc.

Sigur, discuțiile stîrnlte de 
rezultatele înregistrate nu au 
fost puține, printre cauzele 
care au determinat 
acest recul numă- 
rîndu-se șl Insufi
cienta contribuție a 
antrenorilor de club 
la pregătirea membrilor lotu
rilor reprezentative. Dar poate 
că nu atît am bătut noi pasul pe 
loc, cît — mal ales — au pro
gresat adversarii, conducerea 
forului de resort socotind ca 
primă măsură în vederea 
redresării situației orga
nizarea la București a 

I unui colocviu cu tehni
cienii celor 40 de echipe dl- 

| vizionare. unde specialiștii 
[ federației au făcut cunoscute 
| ultimele noutăți de la cea 
1 mai mare competiție interna- 
i tlonală. In plus, actuala reu- 
l nlune a cadrelor tehnice a 

stabilit. în virtutea științei 
care trebuie să stea la baza 
întregului proces de instruire 
a sportivilor, o metodologie 
unică de deuistare si formare 
a performerilor, pentru că — 
s-o spunem — pînă acum 
flecare antrenor a cam lucrat 
în legea Iul.Antrenorii prezentl la Bucu
rești au urmat cu interes lec
țiile care. în final, urmau să 
se constituie. în beneficiul 
tuturor, în studii șl programe

RECORD DE PARTICIPARE LA SENIORI I
secție începe să se afirme

conducerea continuu activitatea 
secții de ciclism, munca 
trenorului N. Grigorc ne 
dreptățesc să sperăm că ele se 
vor materializa, cit de curînd, 
prin închegarea unei echipe
mai puternice, la care ștacheta

: seniori, 24 
1. Gh. Lăutaru 

no) oi 1.28:02 (medie 
42,240 km), 2. V. Mitrache

: p. 3. FI. Sandu 
26 p. 4. Al. Ion 

, 5. O). Cetea 
I. Val. Buduroi 

h ; juniori mari, 
16 ture = 40 km : 1. P. Șanta 
(Olimpia) 43 p, 59:04. 2. Șt. 
Anton (STIROM) 22 p, 3. N. 
Pătrașcu (CSSI) 16 p, 4. M. 
Marian (CSS II) 13 p, 5.J M,:' 
Alecsiu (Dinamo) 11 pi "iț Of, 
Moldovan (CSS II) 9 p ; jimio'rî 

' - -- ■---- — OK Vm • 1 Al.

• 0 tînârâ
Pe circuitul devenit de acum 

cunoscut din Cartierul Berceni. 
s-au desfășurat Întrecerile 
prilejuite de „Cupa I.M.G.B.". 
Așa cum ne-au obișnuit și 
pină acum, organizatorii (cu o 
mențiune în plus pentru Titi 
Stamate, șeful secției de 
ciclism) nu au neglijat nici un 
amănunt în privința bunei 
desfășurări a curselor, dovada 
cea mai elocventă constituind-o 
reușita lor.

La startul întrecerii seniori
lor o surpriză deosebit de 
plăcută — peste . 50 de 
concurenti. Se anticipa o luptă 
strînsă în privința desemnării 
învingătorului, deoarece printre 
participant! erau specialiști ai 
genului: Gh. Lăutaxu, V. Mi- 
trache. Oct. Tudorache. AI. Ion, 
C. Nicolae S.a. Decis in tot ce 
a întreprins, adjudeeîndu-și 
șase sprinturi și punctînd la 
altele. Gh. Lăutaru, a cîștigat 
insă clar. Suspensul cursei l-a 
constituit însă duelul P_en.tr)1 

secund iar ru.0}3831 Pe locul 
Sandu ’(r.M.aBj0CUl 111 77 F’- 
surpriză — car„ ~ . Piacută
la cursă la de
velodrom rîfrlmrSa atlt pe 
Ha și sprijinul Der5°£ea' Aten- 
“re factori răspunderi d™

IM.G.B. urmăresc 
tinerei

( an
in-

realizărilor să urce mereu...
CLASAMENTE ’ 1 

ture — 60 km : 
(Dinamo) 57 p, 
orară <2,"'" 1—' 
(Dinamo) 28 p.
(I.M.G.B.) 22 ;
(Steaua) 20 p, 
(Steaua) 15 p 6.
(STIROM) 13 p ;
16 ture = C"

■(
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UN REUȘIT FESTIVAL S

M"uumUturo ="25'km’1- Al 
Wan (CSSD 26mp3. Or^u 
m ipitf;' 10 p, 6. M. Simton 

(STIROM) 9 p ; îneepăfori 6 
ture = 15 km : 1. Ad. M'neru- 
leanu (CSSI) 23 p, 27130. 2/fi 
M. Minea (STIROM) 23 pȘ.^o3; l 
O. Predescu (CSS I) 7 p, 4. R.

/r>mr-s — pj
V.

Paraschiv (CSS I) 5 p. 5. 
Bojan (STIROM) 4 p. 6. 
Neagu (Olimpia) 9 p.

Horațiu S!MA

Ajuns la cea de a 8-a 
„Festivalul sportiv al sl
dunărene" a fost co-
anul acesta de P,t.oreaSctinita 
mună mehedințeana ,Șxin„ț3: 
Desfășurată sub Se“encXantore 
riadei". în excelenta organizare 
a CJEFS Mehedinți Si a 
talte organe locale cu ^ibmd. 
în frunte cu primarul lave7,.’., 
trovici, animatorul tuturor ediți- 
Hor. - fesțiyâlui s-a 
mrt’țeioa^ca a .^50 de
tivi ■ dVri Dubot». leȘaliuța, T -

hpșit-nici jocurile îo 7^6 între Care cer al tra- 
siriul ftlnghiei". Cele două” zile 

s*au ‘Mhsformat în- tfrttaf adevărată sărbătoare a spor- 
loroE » n-e SDunea Drofe-
CJFvi a..R°1ian’ metodist al 
c.JE.F.Ș. „Actuala ediție a festi- 
yaiuhii s-a ridicat la „„ nivel 
su (jeîor Dreeedcntcrt.

Cei mai buni dintre nartfrf 

rotbal — Azbestul Dubova, șah

clis 
lei * 
men 
Șvin 
Topi 
iat 
clor 
cale 
pan
ne < 
nă • 
biu.

și Electromureș Tg. Mureș (m) au promovat
Eșalonul secund al handbalu

lui românesc și-a desemnat lau- 
reații după un campionat aprig 
disputat. Victoria în seriile în
trecerilor feminine și masculine, 
și deci dreptul de a păși pe 
prima scenă a handbalului, a 
fost realizată de echipele cu un 
echilibru valoric între comparti
mente, cu elemente bine in
struite din punct de vedere teh- 
nico-tactic. In prim-planul aten
ției întrecerii feminine, seria I, 
s-au situat echipele C.S.M. St. 
Gheorghe și Progresul București. 
Cursa de promovare în Divizia 
A a fost cîștigată, merituos, la... 
potou, de reprezentantele jude
țului Covasna, antrenate de E- 
caterina Marian și Ioan Vlă- 
descu. Formația din Sf. Gheor
ghe este pentru a doua oară 
în frumoasa postură de promo
vată în grupul de elită al hand
balistelor. La polul opus, Chi
mia Brăila și Trainica Pucioasa 
vor activa în sezonul viitor în 
campionatul de calificare. Iată 
ordinea seriei I :

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

In
1 457-305 61
3 471-332 60
8 451-433 49
9 457-440 43

12 437-460 41
12 394-419 39
13 420-477 39
13 419-478 39
13 493-517 30
12 461-437 38

ECHILiBftULUI VALORIC
lingă faptul că s-au situat pe 
primul loc, la o diferență con
fortabilă față de a doua clasată 
— Tractorul Brașov, au realizat # 
și o premieră pentrb iubitorii 
handbalului din capitala arge- 
șeană. Tn ceea ce privește echi
pele retrogradate — C.S.M. Bor- 
zești și C.S.U. Galați — mențio
năm, de asemenea, o surpriză, 
neplăcută ce-i drept, aceste for
mații fiind în alte ediții prin
tre protagonistele întrecerii, cu

ordinea echipelor din 
" ” este ur-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
1 Astăzi, miercuri 16 iulie, In- obișnuită, de vineri, 18 iulie, și puni izvorînd din preocupare 
înd cu ora 15,50, are loc în atractiva tragere LOTO 2 de du- a. s --------
‘urești, în sala clubului din minima •>« ------

• ----------- .

cepînd cu ora 15,50, are ioc în 
București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, tragerea o- 
blsnultă săptămînală PRONO
EXPRES. Transmisia desfășurării 
tragerii se va face la radio, pe 
programul I. la ora 16,15. Nu
merele extrase vor fl radiodifu
zate In reluare, la ora 23. șl a 
doua zl, joi, la ora 8,55, pe a- 
celașl program. Toți cel intere
sați pot obține Informații asu
pra numerelor extrase șl din 
presa centrală de a doua zl. la 
serviciul telefonic 051 — la pu
țin timp după efectuarea tra
gerii. • Nu uitați să înscri
eți pe agenda acestei săp-
tămînl, alături de tragerea LOTO

______—- ...... x ue — — 
minlcă, 20 Iulie, tragere care s-a 
dovedit că rezervă participanți- 
lor (și numai acestora I) sur
prize dintre cele mai plăcute. 
Reamintim că la LOTO 2 toate 
biletele au acces la întreaga ga
mă de cîștlguri oîerlte. In felul 
acesta, vă puteți procura mal 
multe bilete, cu fiecare varian
tă jucată In plus sporindu-vă 
șansele de cîștigurl. • De mîine, 
joi, 17 Iulie, se pun in vînzare 
și biletele pentru deosebit de 
Interesanta și avantajoasa TRA
GERE A MARILOR C1ȘTIGURI 
PRONOEXPRES de miercuri, 28 
iulie. Formula acestei trageri 
tace parte dlntr-o serie de ac-

------- «... preocuparea
A. S. LOTO-PRONOSPORT de a 
diversifica și amplifica gama 
cîștigurilor. TRAGEREA MARI
LOR CIȘTIGURI PRONOEXPRES, 
la care se efectuează 3 extrageri 
în 2 faze, cu un total de 18 
numere din 45, atribuie cîștiguri 
constînd in autoturisme „Dacia 
1300", excursii în R. P. Ungară 
și importante sume de bani. 
Precizînd că primele două ex
trageri sînt „legate" între ele 
(ca la orice tragere obișnuită), 
vă Informăm că pentru a par
ticipa ți la cea de a treia tra
gere este necesar a vă procura 
bilete de 25 lei (variante achitate 
100% sau în proporție de 25%). I

1. C.S.M.
2. Progresul
3. C.F.R. Cv.
4. Textila Bh.
5. Vulturul PI.
6. I. T. Buc.
7. Precizia Vs.
8. Mec. Fină
9. FU. Focș.

10. Oțelul Gl.
11. Chim. Br.
12. Trainica ♦)

•) Echipă penalizată.

In seria a II-a a campionatu
lui Diviziei B feminine este de 
notat o desprindere categorică a 
echipei Constructorul Baia Mare, 
echipă antrenată de Gavrilă 
Mureșanu șl Constantin Nica. 
Formația băimăreană revine 
din nou în primul eșalon, me
ritul principal ți speranța că 
nu va face cale întoarsă deri- 
vînd din numărul mare de vic
torii (18) și faptul că nu a cu
noscut înfrîngerea, cîștigînd net 
„duelul" cu o altă fostă divizio
nară A, A.E.M. Timișoara. Din 
această serie au retrogadat Me
talica Oradea (penalizată șl în 
clasament) și Tricotextil Sighet, 
eliminată din competiție. Clasa
mentul seriei a II-a arată astfel:
1. Construe.
2. A.E.M. Tim.
3. Gloria Bța
4. Constr. Tm.
5. Ind. U. Or.
6. „U“-Farm.
7. Nitram. Fg.
8. Textila Sb.
9. Constr. Hd.

10. V-ța Sighș.
11. Met. Or. •) za
12. Trlcotextil Sighet eliminată din ‘ 

competiție.
•) Echipă penalizată 

tn prima serie a campionatu
lui masculin s-a înregistrat o 
frumoasă surpriză, furnizată de 
handbaliștil de la Dacia Pitești 
(antrenor Petre Sotîriu), care pe

20 18 2
20 15 0
20 13 1 

13 0
9 4
8 2 10 355-325 33
7 2 11 360-399 36

8 0 12 438-441 33
6 1 13 410-441 33
3 1 16 324-492 27
3 1 16 297-435 25

20
20
20
20

20
20
20
20

0 474-321 53
5 438-360 50
6 406-364 47
7 430-349 46
7 303-313 42

__  întrecerii, cu 
aspirații serioase la promovare. 
Așadar, ordinea edil, 
prima serie masculină 
mătoarea :
1. Dacia
2. Tractorul
3. Petrolul TI.
4. Celuloza
5. A.S.A. Bz.
6. I.M.U. Bc.
7. Artic •)
8. Hidrotehn.
9. Calculatorul

10. Moldosin
11. C.S.M. Borz.
12. C.S.U. Gl.

22 16 1 5
22 12 3 7
22 10 3 9
22 10 2 10

11 494-461 43
11
11
11
11

510-415 55 
514-500 49 
563-636 45 
538-544 44

10 1
10 1
11 o
10 1
8 3
9 1 12 __ ..........
9 1 12 484-520 41
6 5 11 514-547 39 

întrecerea handbaliștilor din se
ria a II-a a fost dominată de 
disputa dintre Elcctromureș Tg. 
Mureș șl Metalul Hunedoara, am
bele cu îndreptățite speranțe de 
promovare în prima divizie. Au 
reușit — pe linia de sosire — 
mureșenii, antrenați de Iosif Bu- 
karesti și Gogu Stroe, care ast
fel, după un deceniu, vor aduce 
în fata spectatorilor orașului de 
pe Mureș pe cele mai bune for
mații din țară. Au retrogradat 
tn camnionatul de calificare Șu- 
lorul Baia Sprie și Armătura 
Clwi-Napoca. 
astfel :
1. Electroni.
2. Met. Hd.
3. “
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Cl.-N. 
Unio S. M. 
C.S.M. Rs. 
Comerțul») 
Metalul 
Met. Luffoj 
Minaur n 
UHbl st. 
Șuiorul 
Armătura

431-446 43 
<65-498 43 
480-514 43 
471-460 41 
532-555 41

Șl --------------
Clasamentul arată

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

8 545-491
8 499-449
9 517*505

10 548-544
11 499-469 
11 521-567

50
48
47
45
43
43
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După tragerile la sorți de la Geneva

ROMANIA -R.F. GERMANIA [juniori]
„SFERTURILE" CAMPIONATULUI

UN LOC MERITUOS, DAR TRADIȚIA OBLIGA EUROPEAN, LA 11 OCTOMBRIE

ediția 1985-1986
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mare 
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fiind 
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9. PETROLUL

Divizionarele A

I. Guse și Mocanu încearcă să-l stopeze din acțiune pe Văidean. 
(Fază din meciul Dinamo — Petrolul) Foto : Aurel D. NEAGU

au adus Petrolul la zero 
.adevăr" si cu 18 p. echipa 

turul

Chiar dacă avea doar un an 
de stagiu in eșalonul secund. 
Petrolul a venit pe prima sce
nă a fotbalului nostru cu ..sta
tutul" ei de fostă divizionară 
B. Echipa ploieșteană cîștigase 
fără dubii dreptul de promo
vare (24 de victorii, 6 egaluri. 
doar 4 înfrîngeri, golaveraj 
67—23. 54 de puncte), dar Di
vizia A e cu totul altceva. 
Apoi, ca «nai țoate promovate
le. Petrolul nu a putut face un 
transfer mai de marcă și a ră
mas tot cu lotul său. aproape 
același cu care mai promova
se si retrogradase, 
posibilități de promovare 
de la... Metalul Plopeni. 
hova. Brazi sau Mizil.

Petrolul anunța Insă o 
disponibilitate fizică, acel 
caj făcut cu alita risipă 
resurse fizice (care, totuși, au 
și ele o limită), un bun joc in 
apărare si disciplină tactică. 
Dar jocul mai are si a doua 
parte fundamentală, construc- 
tiv-ofensivă. partea GOLULUI. 
Or aici au fost problemele.

Dar campionatul a început și 
Petrolul l-a început bine, cu 
două victorii consecutive pe 
terenul său. cu Gloria Buzău si 
„Poli" Timișoara, cu egalul de 
la Bihor, punct pe care l-a 
pierdut apoi acasă, cu Victo
ria. A venit acel 1—6 cu Stea
ua, pe care unii l-au transformat 
în mare catastrofă, antrenorul P. 
Dragomir, cu merite în promo
vare, s-a îmbolnăvit si ia con
ducerea tehnică a fost adus 
(ca o recunoaștere a meritelor 
anterioare, probabil) M. Dridea. 
Forța Dloicștenilor a fost aceea 
că ei au trecut peste aceste

frămîntări, echipa si-a strîns 
rîntl uri Ic și cu CALM, cu 
MUNCĂ si DISCIPLINA, avea 
să realizeze un sezon de toam
nă care întrecea previziunile 
celor mai optimiști susținători. 
Au fost acasă două rezultate 
realiste. 0—0 cu Dinamo și 
Sportul Studențesc, a mai apă
rut acel 0—0 cu Chimia, dar 
tot trei scoruri albe, realizate 
la Slatina Brașov si Tg. Mu
reș, 
la „i . _
pioicsleană a terminat 
pe un nesperat loc 6. Un tur 
care a confirmat jocul bun în 
apărare (cu excepția meciurilor 
cu Steaua, 1—6, si la Hune
doara. 0—5) Petrolul a primit 
doar 8 goluri în 15 meciuri) 
dar si sterilitatea atacului, cu 
doar 14 goluri marcate!

Petrolul, locul 6 ! La sfîrșitul 
turului, echipa din Ploiești era 
devansată doar de Steaua, 

MUNCII
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ise- 
•ite, 
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Eor- 
fost 
tre
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ere, 
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că 
iută 
cie-

nii (îndeosebi cei tineri sau cei 
blazați) acceptă „minima rezis
tentă". suficienta si comodita
tea, către care tind sportivii, 
că se abandonează mijloace și 
metode dovedite cindva efici
ente si care au adus frumoase 
performante si lauri voleiului 
românesc, necum să se asimi
leze altele moderne, apărute si 
verificate pe plan mondial... 
Pe cantitatea si calitatea instru
irii.
pun 
nea 
fată 
pra

ir. secții si la loturi. îsi 
amprenta puternic atitudi- 
fată de muncă, respectul 
de profesie, viziunea asu- 
activității de performanță! 

Din păcate, puțini sint tehni
cienii si sportivii care-și pro
pun si urmăresc cu tenacitate, 
cu dăruire și responsabilitate, 
atingerea sferelor înalte ale 
performantei. Intre primii, 
două nume care vin parcă să 
explice de ce voleiul era com
petitiv mai ieri si nu mai este 
azi, doi adepți dintotdeauna ai

34 11 9 14 34-41 31
26• Puncte realizate : 31 (procentaj 45,6 la sută); a obținut 

de puncte pe teren propriu șl 5 in deplasare.
• Golgeterii echipei : Nuță 6 goluri, I. Gușă 5, Mocanu și 

Grigore — cite 4, Butufel 3. I. Solomon, Drăgan și Cr. Ene 
eîte 2, Crîngașu, Panou șl Cismaru — cite 1. Ciocan (,,U“ Cluj- 
Napoca) autogol.
• Jucători folosiți: 25 — Mocanu și Pitulice — eîte S3 de 

meciuri, Jlpa și O. Grigore — cite 32, Butufel 31, Ștefan 2», I. 
Gușă șl Cr. Ene — cite 26, I. Solomon 25, P. Gușă și Costin — 
cite 24, Nuță 23, Pancu 19, Drăgan 17, Crîngașu 16, lamandl 14, 
Grosu șl Cismaru — eîte 7, Roșu 6, A. Ene, Hlncu și Catlnca 
— cite 5, Voinea 2, Nicolae șl Enache — eîte 1.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, toate transformate 

(Nuță 2, Crîngașu).
• Cartonașe galbene : 24 ; cele mal multe : Butufel J.
• Cartonașe roșii : Pancu (etapa a 2-a).

O.

Sportul, Dinamo, Univ, Craio
va și Corvinul. Realist, ca În
totdeauna. M. Dridea ne «pu
nea In iarnă: .E prea mult 
pentru noi un asemenea loc, 
dar bine că ne-am adunat 
uunctele. tn primăvară va fi 
mai greu, începe lupta pentru 
evitarea retrogradării. Nouă nu 
ne rămine decit să muncim, 
in continuare, cu acești jucă
tori fără mari cărți de vizită, 
unii anonimi, dar disciplinați 
(n.n. da. disciplină confirmată 
si prin locul 3 in Trofeul 
Fair-play Sportul) și harnici".

Returul a confirmat totul. In 
deplasare. Petrolul nu a mai 
obținut decît egalul de la Bu
zău. a mai trecut pe lingă alte 
remize, la Timișoara, cu Vic
toria. la Pitești si Rm. Vîlcea. 
Acasă, totul normal: 
Rapid. 2—0 cu Bihor. 
Olt. 2—0 cu F.C.M. 
(apărarea la înălțime).

vis 
re- 
cu 

jo- 
în- 
Un 

rămî nerea 
>an- 
Iu-

venit „șocurile", devansatul 
ioc cu Steaua (0—2), înfrînge- 
rea nemeritată cu Univ. Cra
iova (1—2) si echipa a ajuns 
la —1 si turul rămăsese un 
frumos. Ambiția, dorul de 
vansă au dus Ia acel 4—1 
Corvinul, care, coroborat cu 
cui rezultatelor, avea să se 
cheie cu merituosul loc 9. 
obiectiv îndeplinit, 
în A, dar jucătorii, 
trenorii M. Dridea și E.
has, conducerea clubului (pre
ședinte I. Brujban), factorii de 
răspundere nu se vor culca 
pe... călduțul loc de la mijlo
cul clasamentului (care s-a 
dus), fiind convinși că echipa 
are nevoie de îmbunătățiri se
rioase în planul jocului, că a- 
numite posturi sînt descoperite 
pentru performanțe mai bune, 
că doar eu faza de apărare nu 
o poți duce la infinit (vezi 
Italia în Mexic!), că inefica- 

serioase si 
dovedesc 

la echipe 
valori: Ni-

muncii stăruitoare, 
competente, care-si 
profesonalitatea și 
mai puțin dotate în 
colae Sotir si Tănase Tănase. 
„Emeritul" N. Sotir a impre
sionat la turneul ultim al gru
pei a doua valorice prin antre
namentele Ia 
componenții 
namo Zalău 
readus-o în 
„tn perioada 
spunea (si ni se confirma de 
către cei ce au fost prezenti) 
— jucătorii mei au ridicat zil
nic, în antrenamente cu îngre- 
uiere (n-n. — cunoscutii săi 
saci cu nisip), în funcție de ca
pacitățile fizice ale fiecăruia, 
intre 32 si 40 de tone. Ca în... 
«vremurile bune»". Adică, adău
găm noi. In vremurile rezulta
telor de valoare. Și echipa să- 
lăjeană a zburdat în turneu, do- 
minîndu-1 net. chiar fără „o- 
mul nr. 1", Tutovan, accidentat 
din prima zi. De asemenea, T. 
Tănase, rechemat urgent pe 
banca formației Tractorul Bra-

care i-a supus pe 
lui Elcond-Di- 

(echipă pe care a 
plutonul fruntaș), 
pregătitoare — ne

4

g
8

citatea, boala cronică * echipei 
(doar 34 de goluri ia... 34 de 
etape!?) ....................... “
mult să 
ca Nută 
golului.
I. Gușe 
că Mocanu. golgeterul B,

trebuie lecuită. E prea 
pretinzi ca un junior 
să-ți rezolve problema 
in timp ce adulatul 
înscrie doar 5 _goluri.

. ‘ . a
marcat doar 4, că O. Grigore 
e tot pe acolo. Gr. Ene, doar 
două! Sigur, la frumosul joc 
ocupat, toti jucătorii au avut o 
contribuție, dar trebuie să-1 re
marcăm intîi pe căpitanul de 
echipă, Buiufei — excelent e- 
xemplu de devotament, pe ta
lentatul Pitulice, pe portarul 
Jipa — frumoasă ascensiunea 
sa —. pe Stefan, jucător dîrz, 
și pe Nuță, cel mai promițător 
dintre toti. Petrolul înseamnă 
tradiție si rezultate excelente, 
titluri de campioană și Cupă. 
Iată de ce ștacheta perfor
manței trebuie ridicată Ia Plo
iești !

Constantin ALEXE

IN AȘTEPTAREA STARTULUIf
(Urmare din pag. 1)

F.R.F. o reuniune de lucru — 
între 1 și 10 septembrie — 
pentru fixarea calendarului 
preliminariilor olimpice, 
vor începe 
în această 
F.R.F. a 
daneze ca 
acestor preliminarii 
să fie cel dintre echipele Româ
niei și Danemarcei, cu atît maî 
mult cu cît echipa olimpică a 
României se va confunda — 
cel puțin la început — cu e- 
chipa națională, iar data de 3 
septembrie — dacă va fi ac
ceptată de danezi, va fi un 
foarte potrivit test pentru „tri
colori", în așteptarea meciului 
„european" cu Austria,

Această simplă înșiruire de
monstrează, chiar de la prima 
vedere, dificultatea programu
lui și marile obligații care re
vin fotbaliștilor noștri frun
tași. Pentru că, e limpede, a- 
cest program în ritmul foarte 
solicitant miercuri-duminică 
cade — în principal — in sar
cina a 100 de fotbaliști din 
prima linie, cum se spune.

Startul european, 
Umple, 
club — 
sarcină 
Boloni, 
pentru Hagi, Iorgulescu, Coraș, 
tot pentru Lung, Cămătaru, Iri- 
mescu, tot pentru Moraru, 
Rednic sau Andone, tot pentru 
Klein, Gabor, Mateuț, ca să 

care
— în mod sigur — 
toamnă. Anticipînd, 
sugerat Federației 
un prim meci al 

olimpice

i, startul o- 
starturile echipelor de 
toate acestea sînt o 
de onoare tot pentru 
Stoica, Piturcă. tot

sov. considerată la un moment 
dat sigur retrogradată, a im
pus o pregătire „la singe" spre 
finalul campionatului, ca pe 
vremea cînd cucerea cu Stea
ua 5 titluri consecutive. Și 
Tractorul nu numai că s-a 
salvat, dar a fost la un pas 
(pe care l-ar fi meritat) de re
venire în rindul elitei. „L-am 
hulit cu tolii pe nea Tică — 
mărturisea la ultimul turneu 
unul dintre jucătorii brașoveni 
— pentru regimul draconic de 
muncă Ia care ne-a supus, dar 
acum, cînd sin tem salvați, il 
îmbrățișăm cu respect. Dreap
tă recunoaștere! Dar mai sem
nificativă ni se pare lecția de 
etică a muncii dată tehnicieni
lor tineri (unii ajunși ex a- 
brupio în meserie) 
doi vîrstnici antrenori 
onorează si acum 
mult remarcabile.

De la ei trebuie 
ceilalți concepția 
despre muncă. Și, 
iul va aîunge. fără îndoială. Ia 
competitivitate.

de acești 
care-sl 

cariere de

să preia si 
sănătoasă 

astfel, vole-

• In ediția viitoare, echipa noastră, in grupa a șasea .alături de 
formațiile U.R.S.S., Austriei ți Turciei • Selecționata U.E.F.A. '89 

va avea ca adversară echipa Portugaliei in C.E. de juniori.
La Geneva, tn cadrul unei 

ședințe tehnice, care de la an 
la an devine tot mai amplă, 
tot mai interesantă, prezente 
fiind multe din personalitățile 
fotbalului european, s-au tras 
la sorti, săptămîna trecută, 
meciurile primului tur ale Cu
pei Campionilor. Cupei Cupe
lor și Cupei U.E.F.A. Progra
mul se cunoaște foarte bine 
de acum. Mai puțin se știe 
insă de ce s-a inversat ordinea 
de disputare a meciurilor celor 
două echipe ale noastre din 
Cupa U.E.F.A., Sportul Stu
dențesc și Universitatea Craio
va. Motivele ne-au fost furni
zate de secretarul F.R.F.. Mihal 
lonescu, prezent la Geneva în 
zilele de 10 și 11 
„U.E.F.A., prin articolul 
ragraful C), * hotărit 
cupele europene să nu 
dispute meciuri in 
(marțea) sau ulterior 
stabilite (joia). Prin i 
Indiferent de tragerea la sorți, 
se fae „retușurile" corespunză
toare, ținindu-se cont de prio
ritatea competițiilor, ordinea 
fiind Cupa Campionilor, Cupa 
Cupelor, Cupa U.E.F.A. Spor
tul Studențesc joacă acasă pen
tru că, la retur, s-ar fi suprapus 
eu Dinamo, iar Universitatea, de 
asemenea, deoarece, la Istanbul, 
joacă in primul meci campioa
na Turciei, Besiktas. Sigur că 
această inversare dezavantajea
ză echipele noastre, dar spe
răm că ele vor lua un start 
lansat pe propriile lor tere-

iulie : 
1 3 (pa- 

ea in 
se nai 
devans 
datelor 

urmare,

amintim doar cîteva nume, in 
jurul cărora se adună și cei
lalți, pînă Ia b

Obligații mari, 
onoare în primul 
„vîrfuri", dar, în 
ră, șl pentru toți 
baliști români, care trebuie să 
creeze cadrul de efort, calitate 
și motivație, menit să asigure 
progresul. (Se spune despre 
Maradona că saltul lui cu to
tul deosebit în recent încheia
tul „Mundial" se poate explica

sută, 
obligații de 
rînd pentru 
egală măsu- 
ceilalți fot-

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA

lui 
care 

PUM- 
Con- 

dovedit 
regula-

• Sosită tîrzlu, foaia de arbi
traj a meciului Unirea Alba Iu- 
Ila — CIL Sighet, disputat în ul
tima etapă a Campionatului Di
viziei B. a fost luată în discuție 
în ședința de joia trecută a Co
misiei de Disciplină. Ce scria în 
foaie? Ea relata eliminarea 
Popa (Unirea Alba-Iulia), 
îsl lovise adversarul cu 
NUL. Arbitrul Gheorghe 
stantin din Suceava a 
fermitate tn aplicarea 
mentulul. nelăsîndu-se influențat 
nid de faptul că scorul era 0—0 
sl nici de... persoana vinovată, 
un jucător al... gazdelor. Nu pu
tem să-1 dorim acestui arbitru 
decît să meargă mal departe pe 
acest drum! cit privește 
Popa, el a fost suspendat 
etape.
• Cît timp a jucat. Pavel

tatea Turnu Măgurele) s-a ____
numai de rele In meciul cu Mi
nerul Șotlnga, astfel că arbitrul 
a trebuit să-l arate cartonașul 
galben. Schimbat de ai săi. el 
tot nu s-a potolit, ci, aflat acum 
pe banca de rezerve, a Început
sbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

I

pe 
pe 3
(Ce- 
tlnut

Informații I.T.H.R. București

PENTRU PARTICIPANT!!
LA INTiLNIRI COLEGIALE

întreprinderea de turism, hoteluri si restau
rante — BUCUREȘTI vine în sprijinul celor care orga
nizează intîlniri colegiale la 10, 15. 20 de ani de la termi
narea facultății sau liceului, oferindu-le posibilitatea efec
tuării unei excursii de două zile la munte. f-*--»
următoarele servicii.
• transportul de la facultate (liceu) — la Predeal, Sinaia 

sau Poiana Brașov
• cazare in hoteluri de categoria I
• masă festivă
• mic dejun și dejun , , , ,• tipărirea broșurii cu numele, adresa, telefonul absol

venților
• fotograf

Aceste acțiuni' se organizează în perioada 15 septembrie — 
15 decembrie.

Informații suplimentare la telefon 13.26.40Zmterior 20, 
I.T.H.R. București — Biroul Turism Intern, str. 13 Decem
brie nr. 4, et. 2. camera 39.

nuri, pentru a nu avea emo
ții la retur..."

Tot la Geneva, și tot la ho
telul Intercontinental, s-au tras 
la sorti, o zi mai tîrziu. vi
neri 11 iulie, „sferturile" de 
finală ale Campionatului Eu
ropean de juniori A : „Echi
pa noastră va avea ca adversa
ră formația R.F. Germania (ce
lelalte meciuri : Belgia — Ita
lia, Iugoslavia — R.D. Ger
mană, Bulgaria — Scoția). Da
ta acestor prime partide : 11 
octombrie. Sc va juca elimi
natoriu. Câștigătoarele vor pro
mova in semifinale, invinsele 
vor juca pentru locurile 5 și 
6, cele care dau drept de cali
ficare Ia C.M. din Chile 1987.

A urmat tragerea Ia sorți a 
viitoarelor grupe ale acestui 
prim campionat european de 
juniori, cele opt calificate pen
tru turneul din Iugoslavia fiind 
Cap] de serie. Eehipa României 
a fost al 6-lea cap de serie 
Și alături de ea au fost trase 
Ia sorți formațiile U.R.S.S., Aus
triei și Turciei. Prin urinare, 
același adversar greu ca și în 
ediția precedentă, echipa Uni
unii Sovietice, în sfirșit, inte
resant de spus că in Campio
natul European B nu s-a mai 
ținut cont de zona geografică. 
Așa sc face că „tricolorii" vor 
juca în preliminarii cu „ll"-Ie 
similar portughez. In acest 
campionat a fost inclusă și e- 
chipa Israelului, iar turneul fi
nal al acestui campionat, care 
se desfășoară anual, va avea 
Ioc in Franța...".

prin asprimea binecunoscută a 
acestei competiții, care l-a so
licitat Ia maximum. Fără îndo
ială că și campionatul nostru, 
dacă va fi mai bărbătesc șî 
mai angajat, ar putea să ași-, 
gure progresul net al unor ju
cători și așa valoroși, dar care 
au nevoie de o tensiune spo
rită pentru a-și etala toate ca
litățile).

Iată de ce fotbaliștii noștri 
fruntași, ca și toți ceilalți, sînt 
datori să-și sporească efortu
rile pentru a încheia cu brio 
o toamnjt hotărîtoare pentru 
următorii patru ani.

să-i înjure pe arbitri. Poate că 
cele 3 etape de suspendare vor 
avea darul să-1 cumințească...

• Nu mai puțin de 3 jucător! 
(doi dintre ei apartlnînd echipei 
gazdă) au fost eliminați pentru 
lovire cînd mingea nu se afla in 
joc. Intr-un alt meci de baraj, 
cel dintre Minerul Mahmudia și 
Progresul Brăila. In 9 oameni, 
echipa din Mahmudia a jucat 
mai bine, cîștigînd pînă la urmă 
cu 4—1. după ce în formație 
completă nu reușise dectt un 
modest 0—0. Dacă ar îl jucat de 
la început în 9 oameni, poate că 
victoria ar fl fost i mai catego
rică! Aceste reflec' i n-au nici o 
legătură însă cu... ------
dictate de Comis a de Discipli
nă: 6 etape de s spendare pen
tru Dumitru, cai a lovit eu 
capul un advers:-, și 3 etape 
pentru colegul săi. de Ia Mine
rul Mahmudia. H ulă. De păr
ea cealaltă. Pirlo; a fost și el 
suspendat Pe 3 e ape.

sancțiunile

Jack BERARIU
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De azi pină duminică, la Atena

CAMPIONATELE MONDIALE DE ATLETISM - JUNIORI
• Neozeelandeza Lovengrove: record mondial la suliță cu 76,68 m!

ALENA, îs (prin telefon), 
într-unul dintre saloanele ma
relui hotei Prezident, în care 
locuiesc majoritatea participan
telor la prima ediție a Cam
pionatelor Mondiale pentru ju
niori. s-a desfășurat marți, la 
ora 9, obișnuita ședință tehni
că de dinaintea oricărei com
petiții de atletism. în fapt, este 
dovada cea mai bună că... Mon
dialele, practic, au șl început I 

Sînt prezente in capitala Gre
ciei delegații de atleti juniori 
(fete și băieți) din 150 de țări, 
de pe toate continentele. Nu
mărul participantilor aproape 
că atinge 2000, întelegînd între 
aceștia pe competitorii propriu- 
ziși. pe Însoțitorii lor (antre
nori. medici, conducători), pe 
diferiți! oficiali, pe ziariștii stră
ini. Deci, de la bun început, 
competiția a si consemnat prt- 
inele-i recorduri...

Din momentul venirii lor la 
Atena, atlețil au căutat — deși 
este foarte greu 1 — să se a- 
dapteze. cît de cît. cu condi
țiile locale. Căldura foarte ma
re (peste 30 de grade, la um
bră I). domină Întreaga zi, ea 
scăzînd abia spre seară. Ori
cum însă, chiar și așa. antrena

mentele se desfășoară in plin, 
fără nici un fel de rabat. Orga
nizatorii au asigurat pentru a- 
cestea patru terenuri la com
plexul din vecinătatea Stadio
nului Olimpic de la Kalogreza 
si stadioanele vechilor cluburi 
Panionios și Panelinios.

Delegația României. ajunsă 
la Atena duminică, la ora a- 
miezii. s-a încadrat imediat în 
programul stabilit inițial, fe
tele șl băieții noștri efectuîn- 
du-șl. cu seriozitate antrena
mentele, chiar la orele prevă
zute în program să se desfă
șoare probele lor. Ana-Marla 
Drăghia este prima din lotul 
nostru care intră în focul în
trecerilor, chiar miercuri dimi
neața. la ora 9 (seriile cursei 
de 400 mg), iar Mihaeia Dăogă- 
roin va fi ultima, duminică 
la ora 18,30 (5 km marș), și 
— sperăm — ștafeta feminină 
de 4 X 400 m (Andrei, Drăghia. 
Z&velcă, Zaițue).

In cele cinci zile ale compe
tiției vor evolua următorii : 
Corina Roșiorii — 100 m și 200 
m. Lăcrămioara Andrei — 400 
m. Denisa Zăvelcă șl Adriana 
Dumitru — 800 m, Ana Pădu
rea» șt Simona Staten — 1500

m, Cleopatra Pălăcian și Dori
na Calenic — 3000 m, Lenuța 
Birzu — 100 mg, Mlrela Belu 
— lungime. Alina Astafei — 
înălțime, Jana Căpățină — 
greutate. Constantin Popescu — 
400 mg. Valentin Jula — suli
ță. Ion Liviu Gabriel — cio
can.

în avanpremiera Campionate
lor Mondiale, intr-un concurs 
internațional desfășurat. cu 
cîteva zile în urmă, chiar pe 
Stadionul Olimpic, o junioară 
neo-zeelandeză, Gavon Loven
grove a aruncat sulița la 76,68 
m — nou record mondial de 
junioare și senioare, realizat 
chiar în prezenta Petrei Felke 
(R.D. Germană), fosta dețină
toare a performantei supreme. 
Acum, pîrtia marilor rezultate 
a fost deschisă, sperăm ca pe 
ea să se avînte, cu succes, și 
tinerele noastre reprezentante, 
în frunte cu Ana Pădurean și 
Cleopatra Pălăncian, campioa
ne europene, anul trecut. Ia 
Cottbus 1

Paul SLAVESCU

CM. DE BASCHET 
SE APROPIE 

DE FAZA FINALĂ
După cum transmite agenția 

France Presse, în urma noilor 
victorii repurtate de reprezen
tativele U.R.S.S. (semifinala A) 
și Iugoslaviei (semifinala B) 
cele două formații, neînvinse, 
se pot considera, de pe acum, 
calificate în etapa următoare 
a competiției. Dar. în timp ce 
Iugoslavia a avut de făcut fa
ță unui joc ușor cu Italia, pe 
care a întrecut-o comod cu 
102—76 (52—39) I, Uniunea So
vietică a găsit in formația Spa
niei un adversar foarte dificil, 
care și-a apărat cu strășnicie 
șansele de care mai depindea 
o eventuală calificare. A re
zultat. de aceea, un meci foar
te echilibrat și dîrz disputat. 
Campionii lumii, baschetbaliștii 
sovietici, au repurtat totuși o 
victorie scontată, dar cu 88—83 
(47—40).

Acest Campionat mai prezintă 
însă în semifinale. încă o for
mație neînvinsă. Brazilia, care 
evoluează Ia Barcelona, în gru
pa A. Sud-americanii. judnd 
din nou foarte bine, au dispus 
de Israel eu 90—75 (40—40).

în celelalte partide au fost 
înregistrate victorii așteptate : 
la Barcelona s Cuba — Grecia 
74—66 (43—37). Ia Oviedo (gru
pa B) : S.U.A. — Canada 77— 
65 (38—26) și Argentina — R.P. 
Chineză 97—80 (45—45).

Aspect din partida Brazilia —■ 
Cuba. din semifinale, la 

Barcelona
Telefoto : A.P. — AGERPRES

în urma desfășurării parti
delor de plnă acum (se au in 
vedere și partidele din grupele 
preliminare, între echipele ră
mase în competiție) clasamen
tele se prezintă astfel : grupa 
A : U.R.S.S. și Brazilia 8 p, 
3. Spania 6 p. 4. Israel 5 p, 
5. Cuba 5 p. 6. Grecia 4 p ț 
grupa B : Iugoslavia 8 p. 1 
S.U.A. 7 p. 3. Italia si Argenti
na 6 p. 5. Canada 5 p. 6. R.P. 
Chineză 4 p.

Jocurile Sportive Internaționale de la Moscova

GIMNASTICA A DEVENIT „CAP DE AFIȘ"
SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
(Urmare din pag. 1)

dard a terminat învingătoare 
Turisceva (U.R.S.S.) — 585 p, 
urmată de Pek Zen Suk (R.P.D. 
Coreeană) 
(România

— 583 p. Taciuc
— 583 p.

15 (Agerpres) —
36-a ediție a Turului

SOFIA.
Cea de-a ________ _______
ciclist ai Bulgariei se va desfă
șura Intre 16—27 iulie în 11 
etape, pe un traseu însumînd

1 475 km. La întrecere vor lua 
parte alergători din 13 țări, 
intre care șl România, repre
zentată de o formație de tine
ret, avi nd tn componentă pe 
Cornel Nicolae, Adrian Florea, 
Valentin Budarol, Mihal Orosz. 
Mihai Alduiea și Nicolae Ma- 
nolaehe, antrenor Nicolae Grl- 
gore.

Cursa va începe cu o etapă 
„prolog" ee va avea loc pe 
străzile orașului Sofia.

MOSCOVA, ft. Sala de la 
Olimpiski. gazdă tradițională a 
întrecerilor la gimnastică, a 
fost, pur si simplu, luată, din 
nou. cu asalt, de spectatorii 
dornici să asiste la întrecerea 
de forță, vigoare, stăpinire de 
sine, dar rt„ gratie a gimnaș- 
tilor. Si cei care au luat loc 
în tribune au fost din Plin 
răsplătiți de un spectacol spor
tiv de o valoare ridicată, cu 
execuții aproape de perfecțiune 
și eu note pe măsură.

Victoria, la individual com
pus. a revenit, așa cum se și

La zi Turul Franței

prevedea de altfel, lui lari 
Korolev, din echipa Uniunii 
Sovietice, Korolev este, de 
fapt, campionul mondial en-ti- 
tre. în urma succesului său 
realizat anul trecut in Cana
da, la Montreal. Dar Korolev 
a mai fost campion al lumii și 
la ediția din 1981 a Campiona
telor Mondiale. Si, semnifica
tiv, ediția din *81 s-a desfășu
rat exact in aceeași sală din 
Moscova, ca șl aceste întreceri 
din cadrul Jocurilor Sportive 
Internationale.

Deci, conform previziunilor, 
clasat pe 
total de 
următoare 
individual

tumitoare evoluția tinărului 
Marius Tobă tntr-un concurs 
de o asemenea amploare. El 
a demonstrat că are unele ca
lități care-1 pot ajuta să par
vină 
ticii

în lumea „elitei" gimnas- 
mondiale.

★
competiția de handbal, e-

CIȘTIGUL..
Sinfem martori, tn ultimii 

ani, la o creștere masiva, pe 
multiple planuri, a competi
țiilor sportive, de toate nivelu
rile, la diversificarea lor, la 
continua extindere a ariei de 
practicare a unui sport sau a 
altuia. In același sens poate 
fi citat și faptul că, de pildă, 
numărul traditional de partici
pante la turneele finale, cum 
ar fi Campionatul Mondial de 
fotba’. sau Campionatul Mon
dial de baschet masculin a 
fost mărit pini ta 24, adică 
cu cite 8 echipe de fotbal șt 
baschet mai mult decit In 
trecut.

Evident, sporirea numărului 
participantelor a creat anu
mit'. dificultăți tehnice, pe 
lingă cele de natură organi
zatorică, a impus echipelor e- 
forturi suplimentare, o mare 
cheltuială de energie. Au e- 
xlstat, de aceea, numeroase 
voci care s-au ridicat împo
triva unei formule de turneu 
final, la fotbal sau la baschet, 
cu 21 de participante. $1 poate 
că criticii au dreptate, diar el 

blind 
(nu 
pe 

for-

uită — unii chiar cu 
Știință — ctștlgul moral 
numai cel material I) 
care-’. aduce o asemenea 
mută.

Si ne referim puțin 
baschet. Campionatul Mondial 
fiind încă tn plină desfă
șurare, tn Spania. Dacă ar 
fi fost doar 16 echipe tn 
mod „normal". Intre partici
pante ar fl fost Uruguay-ul 
sau Australia, dar tn nici un 
caz Angola t lată insă că la 
prima ei participare la un 
astfel de turneu, necunoscuta 
reprezentativă a Angolel, o 
formația fără „carte de vizi
tă". a reușit, ceea ee nimeni 
nici măcar n-ar fi bănuit, să 
învingă Australia și să cedeze, 
doar la o jumătate de coș, și 
numai tn prelungiri, In fața 
Uruguay-ulul, considerată ca 
una dintre cele mal bune 
formații sud-amerlcane. Chiar 
șl numai această comportare 
a unei debutante nu este oare 
un mare cîștlg pentru basche
tul internațional f

Romeo VILARA

ta

BORDEAUX. Cea mai lungă 
dintre etapele acestei a 73-a e- 
diții a Turului ciclist al Fran
ței, a 11-a (Poitiers — Bor
deaux), care a măsurat 258,5 
km, să nu credeți că a fost 
o simplă croazieră, mai ales 
că era ultima de plat. înain
tea asaltului munților I Dimpo
trivă. s-a alergat rapid, chiar 
mai rapid decit au prevăzut 
organizatori cu experiență, ast
fel că si la capătul de etapă, 
la Bordeaux, s-a ajuns mai 
devreme cu vreo treisferturi 
de oră. ceea ce a si făcut ca 
sosirea să nu aibă parte de 
numărul scontat de spectatori! 
Media orară a etapei a fost de 
41,618 km ! După cum constată 
specialiștii competiției. sînt 
extrem de rare cazurile în care 
a fost înregistrată o medie o- 
rară atît de ridicată. în chiar 
preziua atacării înălțimilor 
montane.

După cîteva tentative de ,.e- 
vadare". prompt anihilate, plu
tonul a rulat compact pe șo
seaua Bordeaux-ului. La in
trarea în orașul-capăt de eta
pă. parcă s-ar fi vorbit. 13 a- 
lergători s-au detașat brusc, 
în frunte aflîndu-se belgianul 
Rudy Dhaenens. în această si
tuație era cert că învingătorul 
etapei avea să se decidă dintre 
aceștia: 1. Dhaenens 6.12:40. 
2. Hermans a.t.. Laurent Bion
di (Franța) la 2 s. 3. Sean 
Yates (M. Britanie) la 9 s. apoi 
restul de „evadați", fntrucît li
derul Turului, danezul Jorgen 
Pedersen a sosit, cu grosul 
plutonului, după 30 de secunde, 
tricoul galben i-a rămas în 
continuare (45.32:08). îl urmea
ză : Joel Pelier (Franța) la 
1:00, Stephen Roche (Irlanda) 
la 1:05. Bernard Hinault (Fran
ța) la 1:10 etc.

Etapa a patra a Turului fe
minin. de 127 km. cea mal lun
gă la actuala ediție, a fost cîș- 
tigată la sprint de olandeza

furi Korolev s-a 
primul loe, cu un 
117,150 p. Locurile 
ale clasamentului la 
compus au fost ocupate de: 2. 
Valentin Moghîlnîi 116,550 p. 
3. Vladimir Artemov (toți din 
U.R.S.S.) 116,450 p. 4. Silvio-
Krol (R.D. Germană) 116,050 p. 
5. Wang Chunseng (R.P. Chi
neză) 115,150 p, 6. Swen 
Tuppelt (R.D. Germană) 114,450 
p, 7. Charles Lakes (S.U.A.) 
113,900 p. 8. Fu Luming (R.P. 
Chineză) 113,900 p, 9. Holger 
Berendt (R.D. Germană) 113,800 
p. 10. Marius Tobă (România) 
113,400 p. Apreciem drept mul-

în 
chipele Uniunii Sovietice obțin 
victorii nete, demonstrînd o 
bună valoare. O evoluție re
marcabilă au și handbaliștii 
americani, care și-au trecut la 
activ victorii prețioase la Ce
hoslovacia si la Islanda!

HANDBAL: femei: U.R.S.S. — 
Danemarca 29—18 (14—10). R. F. 
Germania — Ungaria 19—15 (9— 
7), U.R.S.S. — R. F. Germania 
26—20 (13—10). Danemarca —
S.U.A. 23—22 (9—9), Ungaria —
Japonia 21—16 (12—11); bărbați:
U.R.S.S. — Islanda 80—17 (14—0), 

23—21 
Polonia 
Islanda 
R.S.F.S.

Islanda 20—17 (11—8) 
S.U.A. — Cehoslovacia " *' 
(15—12). Cehoslovacia — 
23—15 (12—9). S.U.A. —
22—19 (11—10). U.R.S.S.— 
Rusă 32—26 (17—14).

VOLEI: bărbați: grupa Al
S.U.A. — Bulgaria 3—0 (8. 9, 10). 
Cehoslovacia — Japonia 3—2 
(—10. —8. 11. 11, 14); grupa B: 
U.R.S.S. — Brazilia 3—0 (9, « 3), 
Franța — Polonia 3—1 (—5. 11, 
14. 14).

Meciurile de baschet România - Brazilia

DUPĂ UN JOC SPECTACULOS, OASPETELE
AU CÎȘTIGAT A DOUA iNilLNIRE

• Joi, la Tîrgovi$(c. o (reia partidă
Maria Canins. lidera competi

ției feminine
Connie Meijer in 3.05:29, in 
fața cicliste! franceze Jeannie 
Longo și a unui numeros plu
ton. Lidera competiției este ,în 
continuare, italianca Maria Ca
nins cu 6.31:16. Pe locurile ur
mătoare : Betsy King (S.U.A.) 
la 22 s și Mieke Havic (Olan
da) la 26 s. etc.

Deși nu s-a putut revanșa după 
insuccesul de duminică, azi (n.r. 
ieri) reprezentativa feminină de 
baschet a țării noastre a făcut o 
partidă bună în a doua întîlnire 
cu reputata selecționată a Bra
ziliei, care, peste puțină vreme, 
va lua parte la Campionatul 
Mondial din U.R.S.S. Oaspetele 
au clștlgat cu 81—73 (40—42),
dar numai la capătul unei în
treceri viu disputate, echilibrate, 
spectaculoase, aplaudată cu căl
dură de publicul focșenean, nu-

PE SCURT«PE SCURT • PE SCURT
• întreceri in cadrul „Cupei 

Galea". pentru echipele națio
nale de tenis, juniori : la 
Marianske Lazne : Franța — 
Iugoslavia 2—1. Cehoslovacia — 
România 3—0 (Korda — Gor
gan 6—2. 6—2. Strelba — Co- 
mănescu 7—5. 2—6. 6—3. Kor
da, Suk — Itu. Comănescu 6—1, 
6—0. 6—2) ; la Salonic : R.F.G. 
— Grecia 3—0. Danemarca — 
Ungaria 2—1 : la Montecatini :

I talia — Olanda 3—9. U.R.S.S.
— Monaco 3—0.
• Turneul de tenis, la New

port. în finală : Bill Scanlon
— Tim Wilkinson 7—5, 6—4.
• Ciclistul amator Beat Meis

ter (Elveția), parcurgînd 100 km 
(velodrom în aer liber, la Ziirich) 
în 2.11:21,43, adoborît recordul 
mondial al... profesioniștilor 
(2.14:02,51). Ole Ritter. Dane
marca din 18.11.71) I

meros și entuziast. Rezuitatul a 
stat tot timpul sub semnul incer
titudinii, cîteva secvențe din e- 
voluția scorului fiind edifica
toare — România — Brazilia < 
7—2 (min. 4), 13—19 (min. 7),
33—33 (min. 15). 47—47 (min. 23), 
74—74 (min. 36). Spre final, eU- 
minarea unor jucătoare de bază 
din formația română (Marlnache 
— min. 33, Jereble — min. 35 și 
Filip — min. 38) a marcat ne
gativ posibilitatea echipei noas
tre de a obține o victorie, a- 
ceasta revenind, după cum am 
mai spus, la mare luptă repre
zentativei Braziliei. Au marcat : 
Jerebie 24, Kiss 12, Marinache 9, 
Cristea 10, Vasile 7 — acestea au 
fost cele mai bune jucătoare alo 
echipei române, Lefter 2, Filip 7, 
Măringuț 4, Moldoveana 3 pen
tru România, respectiv Marcarl 
26, Marla da Silva 22. De Lima 
9, Krabbcnborg 2, Ribero 1, Mir- 
lei da Silva 2, Sobral 10, Telxetra 
7 șl Ruth de "

Arbitri: 
nescu.
• Joi, de 

Sala Sporturilor din 
se va disputa a treia 
România — Brazilia.
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