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Campionatele Mondiale de scrimă

ÎN PROBA INDIVIDUALĂ OE SPADĂ, 
O PRESTIGIOASĂ MEDALIE DE ARGINT

Nicolae Bodoczi, pe treapta a doua a podiumului, 

după o evoluție remarcabilă, în finală

Îd vederea participării la „europenele" de la Stuttgart

CAMPIONATELE NAȚIONALE - 
ULTIM PRILEJ DE SELECȚIE
PENTRU ATLEȚII NOȘTRI

Ne aflăm, se poate spune, pe 
ultima linie dreaptă dinaintea 
„sosirii", care în acest an se 
cheamă Campionatele Europe
ne de Atletism. întrecerile vor 
avea loc spre sflrșitul lunii, 
intre 26 și 31 august, pe 
Neckarstadion din Stuttgart, 
cel care, in 1969, a găzduit me
ciul atletic dintre echipele Eu
ropei și Americii.

SOFIA, 31 (prin teldon). în 
șfîrșit, un prestigios succes al 
scrimei românești la campio
natele mondiale din capitala 
Bulgariei. Iată că ultima probă 
individuală a acestei ediții, cea 
de spadă, ne-a adus prima sa
tisfacție : medalia de argint
cucerită de Nicolae Bodoczi. 
Rămas ca singur purtător al 
speranțelor noastre în faza e- 
liminărilor directe si recalifică
rilor (miercuri, colegul său F. 
Nicolae n-a putut trece de ulti
mul tur preliminar), Bodoczi a 
urcat pas cu pas spre finală, o 
singură dată intrînd într-o 
„fundătură" și fiind astfel obli
gat să facă un ocol. Iată-i dru

mul de joi dimineață : 11—10
cu cehoslovacul Douba, 10—8 
cu francezul Sreckl, 7—10, pen
tru intrarea In finală, cu cu
banezul Castro, dar următorul 
asalt, de recalificare, nu-1 mai 
ratează : 10—8 cu sovieticul 
Suvalov. Tehnicității sale re
cunoscute (anul trecut el a ciș- 
tigat prestigiosul Trofeu Mo- 
nal), Bodoczi i-a adăugat, de, 
această dată, armătura fizică 
necesară unui maraton cum 
este o probă a „mondialelor". 
Iată-i pe „cei 8“ calificați 
pentru finală. această fază 
onorantă. unde se ciștigă 
medaliile : A. Mujaev
(U.R.S.S.), L. Castro (Cuba), 
J. M. Chouinard (Canada) și 
Ph. Riboud (Franța), direct, iar 
adversarii lor din respectivele 
asalturi — J. Bergstrom (Sue
dia), N. Bodoczi (România), O. 
Lenglet (Franța) și M. Randaz
zo (Italia), prin recalificări. 
Cei mai buni, Ia această oră, 
fără dubii ! Lungii liste de sur
prize din această probă 1 s-a 
adăugat încă un nume de rezo
nanță eliminat : campionul
mondial și olimpic en titre, 
francezul Boisse.

„Turneul Prietenia** la baschet-cadeți

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI -
LA A DOUA VICTORIE: 92-68

Iată tabloul finalei spadasini
lor : Mujaev — Bergstrom, 
Randazzo — Riboud. Chouinard 
— Bodoczi, Lenglet. — Castro, 
în semifinală, sportivul nostru 
lTa întâlnit pe francezul Lenglet.

A fost un asalt foarte 
greu dar Bodoczi nu s-a 
mal dezmințit, 11—9. în 
urma unul final pe care l-a 
dominat tactic (a revenit de la 
7—8 si a trecut peste egalitatea 
la 9). Deci, tn finală cu mul
tiplul campion mondial si 
olimpic, francezul Riboud. în 
fata căruia a pierdut cu 5—10.In asaltul pentru locul 3, Len- 
glet a cîștigat cu 10—6 In fața 
sovieticului Aleksandr Mujaev.

In întrecerea echipelor de 
sabie, în grupa A, preliminară, 
reprezentativa României (Al. 
Chiculiță, V. Szabo, FI. Fău- 
ncscu, I. Pop, M. Mustața) . a 
întrecut Canada eu 9—2 (învin
să cu același scor și de Un
garia), și a fost întrecută de 
cvartetul Ungariei cu 9—3, cla- 
sîndu-se pe locul secund, care-i 
dă dreptul să evolueze vineri în 
eliminările directe (8 echipe), 
avi nd adversară în primul meci 
reprezentativa țării gazdă, vice- 
campioană mondială la ediția 
precedentă, de la Barcelona.

Echipa noastră feminină de 
floretă s-a clasat pe locul 7, 
în ultima partidă Intrecând Po
lonia cu 9—7. Titlul a revenit 
reprezentativei U.R.S.S., oare 
a întrecut mal ușor decit ae 
sconta pe cea * Italiei (9—3), 
medaliile de bronz obținîndu-le 
fosta campioană, formația 
R.F.G. : 9—4 eu Ungaria.

Paul SEĂVESCU

Daniela Costian, recordmana 
țârii la aruncarea discului

Foto : Petre NAGY

Evident, „europenele" repre
zintă competiția de referință 
nu doar a acestui an, ci și a 
următorilor, deoarece pînă la 
Split, în 1992, se va tot vorbi 
de ea !... în vederea acestui e- 
veniment major al atletismului

continental, pregătirile m află 
acum in faza lor de finalizare. 
Din cei mulțî care s-au aflat, 
la începutul drumului, tn poa» 
tură de posibili competitori Ja 
Stuttgart, sita selecției a triat 
mereu, astfel că numărul lor 
ș-a redus treptat, treptat, iar 
în cazul atletilor noștri deci
zia va fi luată abia după dea- 
fășurarea, săptămlna viitoare 
(7—9 august), a finalelor Cam
pionatelor Naționale de la Pi
tești.

Diferitele concursuri care au 
figurat in calendarul acestui 
sezon au evidențiat, fără Îndo
ială, comportarea, la un nivel 
constant bun, a unora dintre 
potențialii noștri concurențl. în
tre aceștia, de exemplu, aler- 
gătoarea băcăuană Doina Me- 
linte. Ea a înregistrat, în acest 
an, cîteva rezultate excelente, 
care o plasează prima sau ■ 
doua printre atletele lumii în 
1986: la 600 m — 1:23,5, 808 
m — 1:56,2, 1500 m — 3:56,7 
și 3 000 m — II — 8:37,11 ! De
sigur, aceste rezultate îi con
feră Doinei Melinte postura o- 
norantă de favorită la C.E. Șl 
sîntem pe deplin convinși că 
marea noastră atletă va ști 
să facă față așteptărilor, așa 
cum a mai făcut, să amintim, 
in 1982, la „europenele" de 
sală de la Milano (800 m) și 
în 1985, la cele din sala de 
la Atena (1 500 m) sau, peste 
toate, Ia Jocurile Olimpice din 
1984, de la Los Angeles.

Dată fiind valoarea-i indis
cutabilă, Doina Melinte a fost 
exceptată de la selecția pe care 
o reprezintă „naționalele" și, 
răspunzind unei invitații, la 8 
august va lua startul tn „IAC 
Meeting" de la Londra, ur- 
mînd ca mai apoi să participe 
și la alte concursuri internațio
nale, între care, Ia 11 august, 
la „Budapest Grand Prix", pe 
Nepstadion, competiții contind 
pentru ediția a doua a Mare
lui Premiu — I.A.A.F. Mobil.

Dar apropo de acest Mare 
Premiu, lidera prestigioasei

Romeo VILARA

(Continuare în pag 2-3)

CU FORMAȚIA U.R.S.S.5 '
TG. JIU, 31 (prin telefon). 

Si in ziua a doua a actualei 
ediții a Turneului Prietenia la 
baschet-cadeti. interesul iubi
torilor sportului din localitate 
s-a menținut la aceleași cote, 
spectatorii asistând iarăși la 
partide atractive, de bun nivel 
tehnic șâ spectacular, cu multe 
faze care au primit — pe merit 
— aplauze la scenă deschisă.

ROMANIA — U.R.S.S. 92—68 
(41—31). Primele minute au 
avut un aspect echilibrat, con
ferit de valoarea apropiată a 
celor două combatante. Treptat, 
tinerii noștri jucători au trecut 
la timonă, ei 
luciditatea și 
Hălmăgeanu le-cheie. Și, 
doua a întâlnirii tot baschet- 
baliștii noștri s-au aflat la

beneficiind de 
inspirația lui 

in momen le- în partea a

cirma jocului, ei acumulând un 
avantaj care creștea o dată cu 
trecerea timpului, finalmente 
reprezentativa României obți- 
nînd o victorie la scor și pe 
deplin meritată. La capitolul 
remarcări. pe lingă Hălmăgeanu 
— cel mai bun de pe teren, s-a 
mai impus Popa. Punctele e- 
chipei noastre au fost reali
zate de Sinevici 18. Iacob 16, 
Crislescu 15, Hălmăgeanu 14, 
Popa 13, Andrițoiu 6, Ioncscu 
4, Coroi 4, Coroamă 2. Coșge- 
terii formației sovietice : 
lakubauskag 13, Midlienisf 14, 
Strumbis 12. Arbitri : Li D”nc 
Gwans (R.P.D. Coreeană) Și 
A. Hologa (Polonia).

Nicoleta ALDEA

în preajma startului

In noul campionat de rugby

ECHIPA DINAMO
SUB SEMNUL

ÎNCREDERII TOTALE

(Continuare în pag. 2-3)

Se știe, tn lumea rugbyului 
nostru, (nu e un secret) că Di
namo pleacă la drum în noul 
campionat în aceeași postură 
de favorită — asemenea altor 
două echipe din trioul de elită 
Farul și Steaua —, cu aceleași 
jtriduri, care înseamnă, la con

cret, „titlul, joc de 
tinută modernă, cât 
mai multi titulari 
la loturile repre
zentative". Spusele 
antrenorului Ion 
Tuțuianu sinteti
zează aspirațiile 
unui colectiv de

După „Cupa Prietenia'1 la motocros

„SCHIMBUL DE M!INE“ ESTE AȘTEPTAT... AZI

Secvență din cursa tinerilor motocrosiști Foto : Virgil ANGHELOIU

.Cupa Prietenia” la motocros, 
care-șl derulează anual câte o 
secvență in țara noastră, con
stituie cea mal mare confrun
tare internațională la care par
ticipă alergătorii romănL Du
minică, pe Dealul Muscel de 
la marginea orașului Clmplna, 
s-a consumat etapa a patra a 
competiției, organizatorii între
cerilor — în colaborare
cu A. S. Poiana Ctmpina — a- 

'menajînd un traseu care a pus 
la încercare potențialul fizic și 
tehnic al tuturor concurenților 
(și al mașinilor).

La startul celor două clase 
(125 cmc — tineret și 259 cmc

Traian lOANITESCU

(Continuare în pag. 2—3)

indiscutabilă loare, înaintea 
nui sezon 
semnul primei Cu
pe Mondiale, 
anul viitor, 
un sezon in 
formația din 
Stefan cel Mare a 

victoria finală 
_______ fiind aproape 

_ _i. Dar a rămas numai... 
aproape, fără a o izbuti, chiar 
dacă afirmațiile din 
dinamovistâ au 
afară de deplasările de

va- 
u- 

sub
de 

după 
care 
Soa.

tintit. la fel, 
în campionat, 
de

O frumoasă acțiune de atac a aripei Marian 
Aldea; stelistul Tedy Coman sosește prea 
tirziu, în timp ce Paraschiv fi Fuicu urmă
resc cu încordare faza (imagine din meciul 
Dinamo

tabăra 
acoperire: in 

____ ___ _________  la 
Timișoara si Constanta, echi
pa s-a prezentat in creștere 
de la tur la retur, pe multiple 
planuri, nu în ultimul rînd al 
eficacității, mareînd, mai multe 
eseuri ca orieînd. 124 (mai 
multe ca Farul si Steaua). 
Vom fi însă de acord, din nou, 
că o mai mare mobilizare in 
partidele disputate „afară” se 
impunea...

Ce a fost — a fost, jucători 
si antrenori (alături de L Tu- 
tuianu) se află un alt ex-inter
national. Gheorgho Dărăban) 
susțin, deopotrivă, că au în
vățat din greșeli, cite au exto-

Steaua din trecutul campionat). 
Foto : Aurel D. NEAGU

tat Ce va fiî Am anticipat, 
in capul acestor rinduri, telu- 
rile rugbystiloc de la Dinam®, 
îndrăznețe fără doar st PQ*; 
te. cu toate că lotul a suferii 
mutatii însemnate.

în ultima vreme a ieșit di 
d« scena competițională o în
treagă pleiadă de binecunoscut 
jucători. Lista e prea lunga. 
chiar dacă am rămlne, rorn 
pildă, la ultimele două-tea campionate. Vom consemna aus 
numai numele — veți vedea 
diat ce „nume”! — 1
care au spus cei mai 
„adio t” activității de perfor
manță la Dinamo î Enriu

rugbyștfloc
recent

Geo RAEȚCHI

(Continuare tn pag, 3-3)



A COMPETIȚIEI REPUBLICANE SĂRITORII JUNIORI ÎȘI DISPUTĂ
SIBIU, 31 (prin telefon). Ba

za hipică a C.S.M. Sibiu a găz
duit cea de a Il-a etapă a 
Campionatului Național de că
lărie obstacole și dresaj rezer
vată călăreților seniori. Au 
participat concurent’ din ca
drul cluburilor Steaua Dinamo 
și Olimipa București, CJ5.M. 
Craiova, C.S.M. Sibiu, C.S.M. 
Iași, C.S.M. Lugoj, Petrolul 
Ploiești, precum și din asocia
țiile sportive Agronomia Bucu
rești, Agricola Tg. Mureș, Re
colta Arad și Jegălia.

Cele patru zile de Întreceri 
au evidențiat buna pregătire a 
călăreților de la Petrolul Plo
iești (antrenor Silvestru Ena- 
che) și Dinamo București (An
drei Costea). Dacă organizarea 
parcursurilor a fost foarte bu
nă, în schimb evoluția sporti
vilor (cu excepția cîtorva) nu 
a fost pe măsura așteptărilor.

Rezultate — obstacole eat. „u- 
șoară", unde din cei 84 concu
renți la start doar 8 au termi
nat parcursul fără greșeală, in- 
trînd în baraj : 1. Ioana David 
(Dinamo) cu Schija Op — 46.6 
2. Marian Feraru (Dinamo) cu 
Novac 4 p — 43,0, 3. Ovidiu 
Podaru (C.S.M. Craiova) cu Bi
zanț 4p — 51,0 ; dresaj cat. 
„ușoară" (15 concurenți) : 1. Io- 
sif Molnar (Olimpia) cu Igor 
cu 733 p, 2. Silvana Todea (Di
namo) cu Liliac 720 p, 3. Radu

VOINJIADA ’86 
LA POPICE

Mureș, în cadrul

popice ediția

(Brașov) 
Damian
A. Osz 
Tudosie

La Tg.
„Dacîadei", s-a desfășurat Vo- 
intiada la 
1986 — pentru juniori și ju
nioare. Participantii — cîte 
doi sportivi de la asociațiile 
Voința din majoritatea jude
țelor — s-au întrecut pe arena 
Voința (100 lovituri mixte).

Clasamente finale — junioa
re : 1. Mariana Martin (Ora
dea) 395 p, 2. Rodica Barla 
(Tg. Mureș) 367 p, 3. Eva Ra- 
duli (St Gheorghe) 364 p, 4. 
Mariana Ghergu (Craiova) 362 
p, 5. Doina Săndulac 
358 p. ; juniori : 1. A. 
(Baia Marc) 436 p, 2. 
(Arad) 414 p, 3. B.
(Galați) 406 p, 4. R. Hațeganu 
(Timișoara) 396 p, 5. D. Dum
bravă (Focșani) 388 p. Cel mai 
Hnăr concurent a fost C. Balogh 
(Miercurea Ciuc). de 14 ani.

Este de remarcat buna or
ganizare a Voințiadei de către 
U.C.E.C.O.M., C.N.E.F.S., Clu
bul Voința Tg. Mureș și 
C.J.E.F.S.

Constantin ALBU, coresp.

UN ULTIM PRILEJ DE SELECȚIE PENTRU ATLEȚI
(Urmare din pag. 1)

competiții, Maricica Puică, ne
învinsă în cursele la care a 
luat parte la Stockholm, Oslo, 
Helsinki, Londra (cu record 
mondial pe 2 000 m). Nisa (cele 
două victorii de la Paris n-au 
contat însă in clasament), par
ticipă la campionatele de la 
Pitești, urmînd ca la 13 august 
să-și reia șirul participărilor 
la Marele Premiu, prin con
cursul „Weltkiasse" la Ziirich, 
și apoi la 17 august, la un 
alt „Weltkiasse", la Koln. In 
orice caz, ea are prima șansă 
să devină în acest an cîștigă- 
toare a acestei competiții.

în „Marele Premiu al Buda
pestei", la 11 august, vor mai 
fi prezenți și alții dintre frun
tașii atletismului nostru : Mi
tica Junghiatu — 800 m, Cris- 
tieana Mate] — 400 mg, Da
niela Costian și Florența Cră- 
ciunescu — aruncarea discului, 
Petru Drăgoescu — 800 m și 
Sorin Matei — săritura în 
înălțime. _ Toți aceștia își vor 
disputa, în prealabil, tricouri’e 
de campioni naționali, pe sta
dionul din Trivalea Piteștiului.

Dintre toți, cea mai recentă 
recordmană a României, la se
nioare (căci la junioare este, 
cu 60,50 m, din 1983), dinamo- 
vișta Daniela Costian, cu pri
lejul ultimului mare concurs 
(Cupa de Vară), chiar la Pi
tești, a aruncat discul la 69,66 
m, devenind astfel prima arun
cătoare a țării ; dar apreciem 
că-i stă pe deplin in puteri să 
arunce și peste 70 de metri, 
în orice caz Daniela, care este 
originară din Brăila, a marcat 
în ultimii ani un progres cu 
totul remarcabil : 1931 — 40,60 
m, 1982 — 55,08 m, 1983 — 
60,50 m, 1984 — 65,22 m, 1935 .

(Petrolul) cu 
98,0, 2. Mircea 
cu Vise 4 p — 
Feraru (Dina- 
p — 88,0 ; ob-

Marcoci (Steaua) cu Lorado 
711 p. ț obstacole cat. „mijlo
cie" (25 concurenți) : 1. Con
stantin Albert 
Mult Iubit 0 p
Neagu (Steaua) 
87,0, 3. Marian 
mo) cu Nimb 4 .
stacole „dificultate progresivă' 
(24 concurenți) : 1. Florin Geor
gescu (Petrolul) cu Solario 55 
p — 87,5, 2. Marian Feraru (Di
namo) cu Nimb 50 p — 87,5,
3. Zoltan Antal (Agricola Tg.
Mureș) cu Mîndru 48 p — 92,2; 
obstacole cat. „semigrea" : 1. 
Gruia Deac (C.S.M. Sibiu) cu 
Matroz 8 p — 110,5, 2. Constan
tin Albert (Petrolul) cu Mult 
Iubit 8 p — 111,5, 3. Ionel Bucur 
(Dinamo) cu Lăstun 12 p — 
110,0 ; obstacole „echipe" (11 
formații) : 1. Dinamo Bucu
rești (Silvana Todea, cu Mate
lor, Ionel Bucur cu Novac, Ma
rian Feraru cu Nimb și Ioana 
David cu Schija) 12 p, 2. C.S.M. 
Craiova 12 p — a renunțat la 
baraj, 3. Steaua București 16 p,
4. Olimpia București 22 p, 5. 
Lugoj 24 p, 6. A. S. Jegălia 34 p.

De joi pînă duminică, la Baza 
hipică din localitate călăreții 
participă la „Cupa României", 
în întreceri de obstacole Ia 4 
probe : ușoară, contra cronome
tru, forță și pe echipe.

Ilie IONESCU - coresp.

ÎNTRECERILE cicliștilor juniori
Intrecerile cicliștilor juniori 

au continuat la Mediaș, benefi
ciind de condiții organizatorice 
foarte bune. în proba de con
tratimp individual rezervată ju
niorilor mici, după o dispută 
pasionantă, pe primul loc s-a 
situat A. Balasz (Voința Cluj- 
Napoca — antrenor Gh. Căpra
rul, cronometrat pe cei 20 km 
în 28:47 (medie orară 41,700). 
Pe celelalte două poziții frun
tașe s-au clasat W. Gross (Tor-

„TURNEUL PRIETENIA0 LA BASCHET-CADEȚI
(Urmare din pag. 1)

UNGARIA — CEHOS
LOVACIA 73—60 (20—20, 59—59). 
Partidă extrem de echilibrată, 
ambele echipe mergînd „cap la 
cap", echilibrul înregistrîndu-se 
și la capitolul ratări. Un plus 
a existat, totuși, de partea ti
nerilor jucători ai selecționatei 
Ungariei, ei dovedindu-se în 
prelungiri mai lucizi și mai 
preciși în aruncări. Coșgeteri: 
Palkuți 17, Boross 13, respetciv

poate face, și ea, 
cu marea perfor-

Matei este, în Le

— 67,54 m și în 1986 (deo
camdată) — 69,66 m. Ea s-a 
născut la 30 aprilie 1965, fiind 
una dintre cele mai tinere a- 
runcătoare europene, care fi
gurează în fruntea bilanțului 
mondial (implicit european) al 
acestui an : 73,26 Diana Sachse 
(R. D. Germană) — 14 martie 
1963, 72,52 m Martina Opitz- 
Hellman (R.D.G.) — 12 oc
tombrie I960, 71,80 m Ț'vetana 
Hristova (Bulgaria) — 14 mar
tie 1962, 69,66 m Daniela
Costian, 69,08 m Mariana Io- 
nescu-Lengyel (România) 14 
martie 1953. Nutrim speranța 
că tinerețea 
casă bună 
manță !

Crislieana____ ____,_ __
lui ei, o autentică colecționară. 
A „colecționat" asiduu recor
duri naționale la 400 mg, pro
bă pe care, pe plan intern, a 
dominat-o copios. în ultimii 
ani a reușit numeroase recor
duri, ajungînd, de pildă, ca de 
la 61,59. cit i-a fost cel mâi 
bun rezultat în 1977, să reali
zeze anul acesta, la Jocurile 
Sportive Internaționale de la 
Moscova, performanța de 54,55 
s — una dintre cele mai bune 
din lume. Si un „amănunt", în 
perspectiva C.E. : în cariera ei 
sportivă au fost foarte puține 
concursurile, mari sau mici, în 
care alergătoarea craioveană să 
nu fi intrat în finală !

Soțul ei, Sorin Matei, după 
ce, la Moscova s-a clasat al 
treilea la înălțime, la egali
tate (2,32 m) cu însăși record
manul mondial. Paklin, dar 
intrecînd mai multe somități 
ale probei, mai apoi, la Nisa, 
a depășit și alte mari nume. 
El a demonstrat astfel, eloc
vent. că se poate „bate", de 
la egal, cu cei mai buni din 
lume...

TITLURILE DE CAMPIONI NAȚIONALI

că prilejuiește 
titluri, cit și 
constituie o 
verificare a

Cei mai valoroși săritori al 
tării se întrec, de azi pină du
minică, la Ștrandul Tineretu
lui din Capitală, In cadrul 
Campionatelor Republicane. 
Este o competiție importantă 
atît prin faptul 
disputa pentru 
pentru că ea 
ultimă și utilă 
sportivilor care vor reprezenta 
tara, peste putină vreme, Ia 
Balcaniadă și la Coticursul 
Prietenia. Ne referim Ia Da
niela Popa, Luana Pătac, Ioa
na Voicu, Ioana Ciufuligă, Ion 
Petrache, Nicolae Lepăduți, 
Siegfred Fredel, Bogdan Cibu

FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE ȘAH LA TIMIȘOARA
TIMIȘOARA (prin telefon).

In organizarea Clubului Sportiv 
Școlar Timișoara, în localitate 
au Început Întrecerile celui de 
al m-lea Festival international 
de șah pentru juniori. După des
fășurarea primelor patru runde, 
în grupa juniorilor mari conduce 
Bogdan Zamfirescu (Metalul 
București), cu 4 puncte, urmat 
de Gruia Călinescu (Politehnica 
București). Janos Kocsis (A.S.A. 
Tg. Mureș) șl Romeo Milu (I.T. 
București), toti cu cîte 3.5 punc- 

pedo Zărnești) și D. Oprescu 
(Muscelul Cîmpulung).

In proba de fond (118 km), 
titlul de campion național al 
juniorilor mari a revenit lui 
N. Pătrașcu (C.S.S. 1 Bucu
rești — antrenor Fr. Gera) cu 
timpul de 3h 24:13 (medie ora
ră 34,800), urmat de S. Anton 
(Stirom București) și P. Șanta 
(Olimpia București).

M. EUGEN, coresp.

Hudecek 23. Paviuj 14. Ar
bitri : R. Kolpaciev (Bulgaria) 
și Li Done Gwans (R.P.D. 
Coreeană).

R.P.D. COREEANA — BUL
GARIA 77—66 (49—32). întâl
nire care s-a caracterizat prin- 
tr-un ritm de joc debordant, 
inițiat de baschetballștli repre
zentativei R.P.D. Coreene. la 
care s-au aliniat și jucătorii 
bulgari, care însă, în aceste 
condiții, nu au mai putut să-și 
valorifice pivotii. Din punct de 
vedere al evoluției scorului, 
inițiativa pe tabela de marcaj 
a fost tot timpul de cartea 
juniorilor coreeni. Coșgeteri : 
ChOng Son 24, Pak In Nam 20, 
respectiv Ilristov 17, Borisov 
14. Arbitri : I. Olaru (România) 
si P. Buividas (U.R.S.S.).

DUPĂ „CUPA PRIETENIA" LA MOTOCROS
(Urmare din pag. 1)

— seniori), desfășurate pe par
cursul a două manșe, fiecare 
a cîte 30 de minute, plus două 
ture, s-au aliniat specialiști ai 
genului din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R. D. Germană, 
Polonia. România, Ungaria și 
U.R.S.S. Țara noastră, în cali
tate de organizatoare, a parti
cipat cu cîte două echipe la 
ambele clase. Reprezentanța 
Bulgariei, U.R.S.S., Cehoslova
ciei și Ungariei, în rândurile 
cărora s-au aflat motocrosiști 
cunoscuți în arena mondială a 
seniorilor, și-au confirmat va
loarea, formînd echipe omoge
ne ca — de altfel — și ceilalți 
motocicliști de peste hotare.

Cum s-au comportat sporti
vii noștri ? Se desprinde ca o 
surpriză — nu prin prestația 
tehnică, ci prin tactica aplica
tă — locul ocupat de tinerii 
noștri alergători, situați în cla
samentul final pe națiuni, la 
125 cmc, pe poziția secundă, cu 
17 p, în urma selecționatei Bul
gariei și înaintea puternicelor 
reprezentative ale Uniunii So
vietice — 15 p, R. D. Germa
ne — 13 p, Poloniei — 11 p, 
Ungariei — 10 p și Cehoslova
ciei — 9 p. Au dat oaspeții o 
replică palidă alergătorilor noș
tri ?Nu ! Beneficiind de cele 
mai competitive mașini (Kawa
saki, Honda. K.T.M. sau Su
zuki). mulți dintre ei s-au a- 
flat in prim-planul celor două 
manșe și au controlat cursele 
atîta vreme cît le-au funcțio- 

și Sorin Bacă, aflați, de altfel, 
printre favoritii campionatelor.

Campionatele juniorilor (bă
ieți născuti în 1969 și mai 
mici, fete născute în 1970 și 
mai mici) se desfășoară după 
următorul program : azi, ora 
9,30 : trambulină 1 m băieți, 
ora 16 : trambulină 1 m fete ; 
sîmbătă ora 9,30 : trambulină 
3 m băieți ; ora 16 : platformă 
fete ; duminică, ora 9,30 : tram
bulină 3 m fete, ora 16 : plat
formă băieți.

Aceste campionate sint ulti
mele probe ale Întrecerii pen
tru titlurile de campioni ab- 
soluți ai tării.

sîntte. La juniorii mici lideri __
Robert Cerneanu și Adrian cioa
ră. ambii cu cîte 4 puncte. 11 ur
mează M. Slibar (Iugoslavia) și 
T. Potocnik (Polonia) — 3,5
Puncte. La junioare, prima este 
Cristina Oltenescu (Mecanică fi
nă București), cu 4 puncta.

Paralel se desfășoară și un alt 
turneu international de junioare, 
care a trecut de a 5-a rundă. 
Conduce Cristina Stanca (Meta
lul București) 4,5 p. urmată de 
Otilia Ganț (Electromotor Timi
șoara) 4 p. Raluca Stegăroiu 
(Politehnica București) și Doina 

‘ Popa (Medias) — 3.5 p.
C. CREȚU, coresp.

)
*

LA BORD, LAUREATII
...Ne aflăm la centrul de presă al „euro

penelor" pentru juniori și cădeți la tenis de 
masă, Louvain la Neuve. Sint mulți gazetari 
grăbiți să transmită rezultatele, ti auzim cum 
elogiază și comportarea reprezentanților Româ
niei, numele acestora revenind mereu in co
mentarii. Deodată, Mario Lecoyer, vicepreșe
dinte al federației belgiene, șeful biroului, ne 
atrage atenția asupra unui articol dintr-un 
ziar. O relatare de la Campionatele Mondiale 
de atletism pentru juniori de la Atena. „Fe
licitări! Două dintre fetele dumneavoastră au 
cîștigat medaliile de aur. Excelent rezultat !“. 
Intr-adevăr, aflăm cu bucurie despre com
portarea Anei Pădurean și Cleopatrei Pălă- 
cian. Evenimentul este, apoi, comentat și de 
jucătorii noștri de tenis de masă. „Ehei, tare 
aș vrea să ciștig și eu un titlu!" — exclamă 
Călin Creangă. „Și, de ce nu. Căline?" — II 
întreabă celălalt Călin, Toma...

...După citeva zile, in drum spre casă, escală 
pe aeroportul din Sofia. Surpriză. Deosebit de 
plăcută. Intilnire cu campioanele mondiale 
Cleopatra Pălăcian și Anișoara Pădurean, cu 
celelalte medaliate. Alina Astafei, Dorina Ca- 
linic și Adriana Dumitru, care reveneau și ele 
acasă, după ce cuceriseră la Izmir și titlurile 
balcanice.

„Comandantul Căpușan și echipajul vă 
urează bun venit la bordul aeronavei TAROM 
care leagă Sofia de București. Vă informăm 
că printre noi se află laureați ai Campiona
telor Mondiale de atletism și ai Campiona
telor Europene de tenis de masă. Felicitări 
șl noi succese!" Aplauzele celorlalți călători 
nu intirzie. Ii privim pe sportivi. Sînt emo
ționați. Ca pe podiumul de premiere.

Discuțiile se înfiripă 
multe de povestit. Cam 
Creangă ii vorbește P' 
succesul său. Cit de 
sovieticul Noșkov, ciștit, 
Cum a fost apoi, finala 
are și ea multe de sp- 
la Atena. Au trebuit < 
și orele neobișnuite de 
adversari puternici. Si 
Pălăcian explică emoții 
na Năstase și Iulia Rișc 
nat să fii campioană r 
daliatele cu argint, păși 
flori, o privesc cu adn 
cîndva..." Emilia Cio 
Cheler au găsit un „S; 
emoție la propriile por 
mină-n mină. „Și voi a 
Ca o cursă de fond c 
la finiș". Anișoara Pădu

In avion este o atm 
printre altele, că echipe 
dantului ne amintește i 
byst Nicolae Căpușan ( 
tele acestuia) — a co 
pe sportivii noștri spr< 
ceri. Si fotbaliști, și tei 
și gimnaste, și... „Ne-ar, 
ca și acum cind aflăm 
Parcă le-am da și noi 
doar spre performanțe

„Vă rugăm să vi cup 
ranță". Avionul campiv

Em

nat motoarele. în schimb pre- 
gătindu-și temeinic motocicle
tele pentru concurs, tinerii Do
rin Titilencu, Florian Pop, Că
tălin Duță și Paul Schmidt (că
rora nu li s-a întâmplat nimic 
la mașini) nu s-au hazardat în 
acțiuni riscante, au mers „cu
minți" și au reușit să termine 
ambele manșe în formație com
pletă, spre deosebire de o se
rie dintre puternicii lor adver
sari, care au fost nevoiți chiar 
să abandoneze din cauza unor 
defecțiuni mecanice.

Trebuie să recunoaștem, deci, 
că a fost vorba de un rezultat 
obținut într-o oarecare con
junctură și să nu omitem fap
tul că Florian Pop, considerat 
ca „șef" al generației tinere 
motocrosiști, a fost depășit 
el cu un tur de principalii 
nimatori ai cursei. Evident, 
ceastă rămînere în urmă 
manifestată mai pregnant 
seniori — se datorează și fap
tului că sportivii noștri au pi
lotat motociclete cu un randa
ment mai scăzut. Dar, ar fi 
greșit să acceptăm opinia unor 
specialiști care au pus com
portarea slabă a seniorilor, so
siți pe ultimele locuri, exclusiv 
pe seama capacității și uzurii 
motoarelor respective. Ei ar 
trebui să recunoască realitatea 
că* selecționabilii nu pot struni 
cumsecade nici „caii putere" ai 
motocicletelor de care dispun. 
Tinerii din echipa secundă Ia 
125 cmc și, mai cu seamă, com- 
ponenții celor două selecționa
te la 250 cmc — seniori (doar 
Ernest Mulner s-a menținut în

de 
și 
a- 
a-
la

SPECTATORI MULJL TEI
BRĂILA, 31 (prin telefon).

Maratonul pugilistic prilejuit 
de Turneul de selecție și pre
gătire, organizat in localitate, 
continuă să se desfășoare cu 
succesul de public scontat, 
tribunele . cochetei arene de 
box fiind pline la fiecare re
uniune. Din păcate, interesul 
major al iubitorilor sportului 
cu mănuși nu a fost răsplătit 
pină acum decît în mică mă
sură de calitatea meciurilor 
oferite de competitori. Pregă
tirea tehnică a celor mai mulți 
dintre ei lasă de dorit, fapt 
care explică rezultatele nesa
tisfăcătoare ale pugiliștilor 
noștri seniori în întrecerile 
internaționale.

Unul din obiectivele urmă
rite de organizatorii acestui 
Turneu, ]a care înregistrăm o 
participare numeroasă, este și 
completarea lotului național 
de seniori, absent de la aces
te întreceri. Dar 
sportivii 
senti, ci 
adică La 
meciuri) 
statiu Mărgărit, care, socotim, 
ar fi fost primul interesat să 
vadă dacă are sau nu cu cine 
să-și completeze lotul.

Așa cum arătam, afirmările 
concurentilor -pe plan tehnic 
au fost pînă acum puține. 
Dintre acestea, reținem evolu
ția tînărului (de 18 ani) „se- 
miușor“ Ion Constantin (Vago
nul Caracal), posesorul unui 
bogat bagaj de cunoștințe teh-

nu numai 
din lot au fost ab- 
(pînă la semifinale — 
6 gale cu peste 60 de 
și antrenorul lor, Eu-

nice si 
cpectac 
nul di 
meciur 
Consta: 
cte pe 
Hunedt 
boxer 
sibilită 
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grosul plutonului, fără a rea
liza însă nici un punct) au a- 
rătat vizibile semne de obo
seală, pierzînd teren de la un 
tur la altul. De ce ? Opinăm că 
lipsa unor piese de schimb și 
accesorii necesare întreținerii 
și pregătirii motocicletelor a 
creat la o bună parte a an
trenorilor o anumită stare de 
inerție, de suficiență în proce
sul de instruire. Tributari u- 
nor metode empirice, unii teh
nicieni consideră că motoarele 
sînt totul, că ele pot suplini a- 
cumulăriie de ordin fizic, iar 
concursurile reprezintă singu
rele antrenamente ale elevilor 
lor. în consecință, juniorii pro
movați la clasa 125 cmc vin la 
lot cu o capacitate redusă de 
efort și chiar cu deprinderi 
greșite. Drept urmare, „noul 
val" n-a mai primenit de ani 
de zile echipele de seniori. 
„Deoarece s-a constatat că ma
terialele metodice elaborate de 
federație, ne-a spus cu regret 
secretarul F.R.M., Comeliu 
Voiculescu, sînt tratate cu su
perficialitate de majoritatea an
trenorilor, iar aceasta s-a re
percutat negativ in evoluțiile 
sportivilor noștri, se impune 
să organizăm cursuri de per
fecționare cu toate cadrele teh
nice, în vederea creării premi
selor pentru depistarea și for
marea unor motocrosiști de nă
dejde". La aceasta, adăugăm 
noi, ar mai fi necesar un con
trol riguros la cluburile și a- 
sociațiile sportive cu secții de 
performanță, urmărindu-se cu 
mai multă exigență procesul de 
pregătire a „schimbului de 
mîine", de care se simte o a- 
cută nevoie... astăzi.
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PETROLUL PLOIEȘTI II 
4-2 (2-2)

Ieri, la Ploiești, pe stadionul 
Petrolul, a avut loc jocul de 
verificare dintre Lotul U.E.F.A. 
’86 și formația locală Petrolul 
II. In prima repriză, antrenorii 
lotului, Gh. Staicu și C. Frățilă, 
au folosit și cîțiva tineri jucă
tori care au depășit vîrsta_ ju
nioratului. După pauză insă, a- 
tunci cînd „unsprezecele" 
U.E.F.A. ’86 — cu o singură 
excepție (Aldea) — a fost 1- 
dentic cu acela care a obținut 
calificarea în turneul final al 
C.E., lotul și-a impus jocul, 
cîștigînd partida cu 4—2 (2—2). 
Să arătăm că tinerii jucători au 
lăsat o bună impresie, prin an
gajament, cursivitate, acțiuni 
reușite și, mai ales, prin precizia 
șuturilor la poartă, D. Sava 
(de trei ori) și Jercălău (o da
tă), expediind balonul în 
„transversală".

Meciul a început în nota de 
ușoară dominare a echipei se
cunde a Petrolului, care. Ia pri
ma acțiune, a reușit să des
chidă scorul prin HÎNCU (min. 
5), cu un șut puternic pe jos, 
care l-a învins pe Dohot. în 
min. 11, Nuță ratează o situație 
bună, trimițînd din apropiere 
mingea peste poartă, pentru ca 
în min. 23 experimentatul Bur- 
dujan să-1 imite. Egalarea se 
va produce in min. 28, cind 
NUȚĂ va transforma lovitura 
de ia 11 metri, acordată la un 
fault produs asupra lui de por
tarul Niculcscu. Ultimele două 
minute ale reprizei se soldează 
cu alte două goluri. In min. 44 
marchează ploieșteanul A. 
MUNTEANU, iar peste 60 de 
secunde D. SAVA trimite ba
lonul în plasă, dintr-o lovitură 
liberă de la 20 metri.

După pauză, prin modificările 
survenite, Lotul U.E.F.A. va 
ataca mare parte din timp, își 
va crea ocazii de gol și va 
reuși să puncteze de două ori. 
prin D. SAVA (min. 48), din 
lovitură liberă, și NUȚĂ (min. 
78) cu o lovitură eu capul, din 
plonjon, in urma unei centrări 
precise a Iui D. Sava.

Arbitrul C. Dobre din Plo
iești a condus formațiile:

LOTUL U.E.F.A. ’86: Dohot 
(min. 46 Prunea) — D. Petres
cu, Aldea, Sedecaru, Pană 
(min. 46 Bejenaru) — Sabău 
(min. 80 I. Stan), Popovici 
(min. 46 Dumitrașcu). D. Sava
— Nuță, Burdujan (min. 46 O- 
loșutean; min. 51 D. Sava), O. 
Lazăr (min. 46 Jercălău).

PETROLUL PLOIEȘTI II: 
Niculescu — Ioniță (min. 60 C. 
Stan). Pancu. Catinca. Ursea — 
Hîncu, A. Munteanu, Polifroni
— Roșu, I. Grigore. Riznic 
(min. 65 Zafiris).

Gheorghe NERTEA

ETAPA A V-a (21 septembrie)
Sportul Studențesc 
Jiul Petroșani 
Rapid 
F.C.M. Brașov 
Gloria Buzău 
Dinamo 
Oțelul Galați 
Flacăra Moreni 
F.C. Olt

ETAPA 1 (17 august)
F.C. Argeș - Steaua
Corvinul — Petrolul Ploiești
Oțelul Galați - Victoria București
Flacăra Moreni — Chimia Rm. Vilcea
Sportul Studențesc - „U" Cluj-Napoca
Jiul Petroșani - S.C. Bacău
Rapid - F.C. Olt
F.C.M. Brașov - Dinamo
Gloria Buzău - Univ. Craiova

ETAPA A ll-a (24 august)
Dinamo - Gloria Buzău
S.C. Bacău — Rapid
„U* Cluj-Napoca - Jiul Petroșani
Univ. Craiova — F.C Argeș
F.C. Olt - F.C.M. Brașov
Chimia Rm. Vilcea — Sportul Studențesc
Victoria București — Flacăra Moreni
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați
Steaua — Corvinul

ETAPA A lll-a (31 august)
Oțelul Galați - Steaua
Flacăra Moreni — Petrolul Ploiești
Sportul Studențesc — Victoria București
Jiul Petroșani — Chimia Rm. Vilcea
Rapid — „U* Cluj-Napoca
F.C.M. Brașov — S.C. Bacău
Gloria Buzău - F.C. Olt
Corvinul - F.C Argeș
Dinamo — Univ. Craiova

ETAPA A IV-a (13-14 septembrie
S.C Bacău — Gloria Buzău
Chimia Rm. Vilcea — Rapid
F.C Olt - Dinamo
Victoria București — Jiul Petroșani
Univ. Craiova — Corvinul
Petrolul Ploiești — Sportul Studențesc
Steaua - Flacăra Moreni
,U" Cluj-Napoca - F.C.M. Brașov
F.C. Argeș - Oțelul Galați

ETAPA A Vl-a
Chimia Rm. Vilcea 
Univ. Craiova 
S.C Bacău 
Petrolul Ploiești 
Steaua 
F.C. Argeș

— Steaua
— Petrolul Ploiești
— Victoria București
— Chimia Rm. Vilcea 
= „U* Cluj-Napoca
— S.C. Bacău
— Corvinul
— F.C. Argeș
— Univ. Craiova

(28 septembrie)
— Gloria Buzău
— Oțelul Galați
— F.C Olt
— Rapid
— Jiul Petroșani
— Sportul Studențesc

„U" Cluj-Napoca 
Victoria București 
Corvinul

— Dinamo
— F.C.M. Brașov
— Flacâra Moreni

ETAPA A Vll-a (5 octombrie)
F.C. Olt — „U“ Cluj-Napoca
Rapid - Steaua
F.C.M. Brașov — Petrolul Ploiești
Gloria Buzău — Victoria București
Dinamo — Chimia Rm. Vilcea
Flacăra Moreni — Oțelul Galați
Sportul Studențesc — Corvinul
Jiul Petroșani — F.C. Argeș
S.C. Bacău — Univ. Craiova

ETAPA A VIII ■a (12 octombrie)
Victoria București — Dinamo
Petrolul Ploiești — Gloria Buzău
F.C. Argeș — Rapid
Corvinul - Jiul Petroșani
Oțelul Galați - Sportul Studențesc
Steaua — F.C.M. Brașov
Univ. Craiova — Flacăra Moreni
„U" Cluj-Napoca — S.C. Bacău
Chimia Rm. Vilcea - F.C. Olt

ETAPA A IX-a (18 octombrie)
S.C. Bacău — Chimia Rm. Vilcea
„U“ Cluj-Napoca — Univ. Craiova
Gloria Buzău — Steaua
Dinamo — Petrolul Ploiești
F.C Olt — Victoria București
Sportul Studențesc — Flacăra Moreni
Jiul Petroșani - Oțelul Galați
Rapi'd — Corvinul
F.C.M. Brașov - F.C. Argeș

ETAPA A X-a (26 octombrie)
F.C. Argeș — Gloria Buzău
Oțelul Galați — Rapid
Flacăra Moreni - Jiul Petroșani
Univ. Craiova — Sportul Studențesc
Chimia Rm. Vilcea - „U" Cluj-Napoca
Victoria București — S.C. Bacău
Corvinul - F.C.M. Brașov
Petrolul Ploiești - F.C. OH
Steaua - Dinamo

ETAPA A Xl-a (2 noiembrie)
F.G Olt - Steaua
S.C. Bacău — Petrolul Ploiești
„U* Cluj-Napoca — Victoria București
Dinamo - F.G Argeș
Jiul Petroșani — Sportul Studențesc
Rapid - Flacăra Moreni
Chimia Rm. Vilcea — Univ. Craiova
F.C.M. Brașov - Oțelul Galați
Gloria Buzău — Corvinul

ETAPA A Xll-a (16 noiembrie)
Corvinul — Dinamo
Flacăra Moreni — F.C.M. Brașov

s 
F.C. Argeș 
Oțelul Galați 
Petrolul Ploiești 
Steaua 
Sportul Studențesc 
Univ. Craiova 
Victoria București

ETAPA A Xlll-a (19 noiembrie)
Chimia Rm. Vilcea
Rapid 
F.C.M. Brașov 
Victoria București 
Gloria Buzău 
Dinamo 
F.C. Olt 
S.C. Bacău 
„U" Cluj-Napoca

ETAPA A XIV-a (22-23 noiembrie)
Flacăra Moreni
Steaua 
F.C. Argeș 
Jiul Petroșani 
Corvinul 
Sportul Studențesc 
Univ. Craiova 
Petrolul Ploiești 
Oțelul Galați

ETAPA A XV-a (30 noiembrie)
Gloria Buzău 
Dinamo 
F.C. Olt 
»U* Cluj-Napoca 
Chimia Rm. Vilcea 
F.C.M. Brașov 
Univ. Craiova 
S.C. Bacău 
Victoria București

ETAPA A XVI-a (7 decembrie) 
F.C.M. Brașov 
Rapid 
Steaua 
F.C. Argeș 
Sportul Studențesc 
Corvinul 
Oțelul Galați 
Jiul Petroșani 
Flacăra Moreni

ETAPA A XVII-a (14 decembrie)
Dinamo 
F.G Olt 
S.C. Bacău 
»U" Cluj-Napoca 
Chimia Rm. Vilcea 
Univ. Craiova 
Victoria București 
Petrolul Ploiești 
Gloria Buzău

F.C. Olt
— Gloria Buzău
- „U* Cluj-Napoca
— S.C. Bacău
— Rapid
- Jiul Petroșani
- Chimia Rm. Vilcea

— Petrolul Ploiești
— Jiul Petroșani
— Sportul Studențesc
— Univ. Craiova
— Flacăra Moreni
— Oțelul Galați
— Corvinul
— F.C. Argeș
— Steaua

- Dinamo
- Chimia Rm. Vilcea
- „U* Cluj-Napoca
- F.C.M. Brașov
- S.C. Bacău
- Gloria Buzău ț
- Rapid
- Victoria București
- F.C. Olt

— Jiul Petroșani
— Sportul Studențesc
— Flacăra Moreni
— Corvinul
— F.C. Argeș \
— Rapid
— Petrolul Ploiești
— Oțelul Galați
— Steaua

- Univ. Craiova
- Gloria Buzău
- Petrolul Ploiești
- Victoria București
- F.C. Olt
- Chimia Rm. Vilcea
- „U“ Cluj-Napoca
- Dinamc
- S.C. Bacău

- Rapid
- Jiul Petroșani
- Sportul Studențesc
- Flacăra Moreni
- Oțelul Galați
- Steaua
- Corvinul
- F.C. Argeș
- F.C.M. Brașov

1
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la aproape 40 de ani. să pună 
umărul în grămadă. Un birou 
de secție activ si entuziast 
(președinte : Gheorghe Radules
cu), o pregătire ce a inclus eta
pe la mare. Sărata Monteoru 
si București, forma bună ară
tată în „amicalurile" cu Con
tact oare Buzău, atmosfera pro
pice din lot — iată celelalte 
argumente ale dinamovistilor.

Dinamo speră, iată, să nu 
mai treacă pe lingă titlu. Stea
ua are însă același obiectiv, 
ca să nu mal vorbim de fap
tul că Farul, ca orice campioa
nă en titre, nu-si poate propu
ne decît să se mențină în vîr- 
fu] ierarhiei. Să nădăjduim că 
din această rivalitate sportivă 
— în care, de ce nu (ar fi 
chiar de dorit!), se mai pot 
„amesteca" si alții — va * avea 
de câștigat rugbyui românesc, 
în tot mai apropiata perspec
tivă a Cupei Mondiale...

JL

ta 
sa 
li
re 
te 
7.

• Tragerea obișnuită Loto 
de astăzi, vineri, 1 august, va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 
2, cu Începere de la ora 15,50. 
Transmisia desfășurării tragerii 
se va face la radio, pe progra
mul I, la ora 16,15. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate în 
reluare, pe programul I, la ora 
23, precum și mîine, sîmbătă, 
la ora 8,55, pe același program. 
După efectuarea tragerii va 
rula un film artistic. Intrarea 
liberă.
• Nu uitați că ne mai des

part numai două zile de Tra-

Si

A APARVT NR. 7/1986 AL REVISTEI

„EDUCAȚII riZICA ȘI SPORT"

" In cuprins î • TEORIE — STUDII —* CERCETĂRI 1 „Contribuții la cercetarea
■ sociologică ■ factorilor de risc bio-psl- 
; ho-soclaH eu Implicații In determini s-
■ mul performanței sportive* (autori 5 
5 Viorel L. Dlmitriu șl Grigore Popescu) ; 
; „Studiu privind rolul educației fizice ți
■ sportului in determinarea stilului de 
â viață al tinerel generații din unele vee- 
J . toare ale vieții sociale* (autor : Gheor-
• ghe Clrstea) ; „Contribuții teoretice* »1 
j; practice privind aplicarea metodei con-vorbirii in pslliodlagnoza sportivilor de 
■. mare performanță* (autoare t Maria 
J Șerban) • EDUCAȚIA FIZICA SI K SPORTUL IN ÎNVAțAMÎNT : „Dinami
ci ca pregătirii fizice a eoplllos în vlrstă 
î’ de V—13 ani, cuprinși tn activitatea at- 
J letlcă organizată* (autori : Tiberlu Ar
ii delean, Elena Plocon șl Marla Tănăses-
■ cu) ; „Marketingul educației fizice* (SU
S'
.laaaa>.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.ai......n

KFS tragere excepționali

LOTO
3 AUGUST 1936

I
teri t Mariana Marolicaru, Ileana Ruau, 
Iaiurențlu Szatmarl șl Tlberlu Ruau) 
• TEHNICA — METODICA — ANTRE
NAMENT : „Program de exerciții pentru 
Învățarea Înotului* (autor 2 Ovldlu Bo- 
teanu) ; „Structura jocului de volei — 
obiectiv al Instruirii* (autori : Vasile 
Ghenadl șl Ștefan Boman) • OPINII— 
CONSULTAȚII ț „Jurnal de antrenor* 
(autor : loan VIntllă) • FILE DE IS
TORIE : „Actualitatea Iul Pierre de 
Coubertin* (autor : Victor Bănclulescu); 
„Succesele halterofililor români la C.E. 
*86 sugerează căile spre performanțe șl 
mal mari* (autor : Horia Crlstea). A- 
cest număr se găsește de vinzare Ia 
chioșcurile de difuzare a presei din 
Capitală șl din provincie, dar cea mai 
bună modalitate pentru procurarea re
vistei „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" 

rămine tot ABONAMENTUL !

■

I
se atribuie clștiguri in

AUTOTOHISME.BANISIEXCURSII

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
gerea Excepțională Loto de 
duminică, 3 august.
• Reamintim tuturor parti- 

eipanților că popularul sistem 
LOZ ÎN PLIC, atit de îndrăgit 
în toate localitățile țării, conti
nuă să ofere importante și va
loroase câștiguri aflate la înde- 
mîna oricui. Venind în intîmpi- 
narea dorinței de diversificare 
exprimată de participant!, A.S. 
Loto—Pronosport scoate în vîn- 
zare periodic emisiuni speciale

limitate. O asemenea emisiune 
este LOZUL AUTOTURISME
LOR, aflat în aceste zile la a- 
gențiile și vînzătorii volanți din 
rețeaua Loto—Pronosport. Se 
atribuie numeroase și variate 
dștiguri din fond special (în
tre care, desigur, un loc proe
minent îl ocupă autoturismele 
„Dacia 1300“). Rămine ca dvs. 
să vă folosiți din plin perseve
rența și inspirația.

• CIȘTIGURILE 
TRAGERII LOTO 
DIN 25 IULIE 1386. 
Cat. 2 : 16 variante 
25% a 5.499 lei ; cat. 
3 : 22,25 variante a 
3.955 lei ; cat. * s 35 variante a 2.514 
lei ; cat. 5 : 190 variante a 463 lei ; 
cat. 6 : 346,25 va
riante a 254 lei ; 
cat. X : 1.713 va
riante a 100 lei. 
Report la cat. 13 
278.031 let.

I
• 7 extrageri, în 2 faze, cu 

un total de 66 numere;

• Se ciștigă cu 3 numere din 
18 și, respectiv, 24 extra
se ;

ULTIMA Zi pentru a juca 
numerele preferate : sîmbătâ, 
2 august !t uuyun :

I



Azi, la ora 15, in Sala Ciulești

ÎNCEP ÎNTRECERILE BALCANICE DE HALTERE (j)
in prima îl categoriile:

Azi, la ora 15, in Sala Giu- 
lești, după festivitatea de des
chidere (ora 14,45), cei mal 
valoroși halterofili juniori din 
Balcani se vor alinia la star
tul celei de a doua edilii a 
Campionatelor Balcanice.

în prima zi, conform pro
gramului de desfășurare, se 
vpt disputa întrecerile la ca
tegoriile 52 kg, 56 kg șl 60 
kg. Deci, dintre reprezentanții 
tării noastre, azi vor intra în 
concurs mezinul echipei Ro
mâniei, Aurel Sîrbu (Clujea
na Cluj-Napoca), la 52 kg, 
Dumitru Negreanu (Farul 
Constanta), la 56 kg și Attila 
Czanka (C.S.M. Cluj-Napoca), 
la 60 kg.

Simbătă. de la ora 15, vor 
urca pe podiumul de concurs 
Liviu Muntean (Gloria Bistri- 
U. la 67,5 kg si multiplul 
campion mondial de juniori 
Andrei Soeaei (Dinamo), la 75

52 Efi, 56 Kg Șl 60 Kg

kg. In reuniunea de seară 
(ora 17,30) printre concurenții 
la categoriile 82 kg si 90 kg 
se vor număra reprezentanții 
noștri Nicolae Osiae (Olimpia 
București) și Alexandru Ke- 
reki (Dinamo), ca și campionii 
mondiali din Bulgaria, Ivan 
Ciakrov și, respectiv, Vladimir 
Iordan. # i

Duminică, de la ora 10, vor 
avea loc întrecerile la ultime
le trei categorii. Printre spor
tivii de la 100 kg se vor afla 
Andrei Szasz (România) si Petar 
Ștefanov (Bulgaria) — campi
on mondial, iar la 110 kg va 
concura și rapidistul Florentin 
Arsene. La + 116 kg. concu
rentul român va fi Angustin 
Culici (Olimpia București).

După cum reiese din datele 
prezentate, este vorba despre 
o competiție foarte interesan
tă, cu multi concurent! de va
loare internațională.

C.E. DE BASCHET-

JUNIOARE
Tn continuarea turneelor 

preliminare ale Campionatului 
European al baschetbalistelor 
junioare, care se desfășoară 
în Italia, au fost înregistrate 
următoarele rezultate : seria
A, la Perugia : Iugoslavia-Ce- 
hoslovacia 77—42, Polonia-Sue- 
dia 60—54, Franta-Cehoslova- 
cia 53—51 (echipele Iugoslavi
ei și Poloniei au asigurată 
participarea la semifinalele 
pentru locurile 1—4) ; seria
B, la Gualdo Tadino : Italia — 
R.F. Germania 73—44, R.F. 
Germania — Spania 59—57, 
U.R.S.S. — Ungaria 90—56. 
Selecționata Uniunii Sovietice 
va participa la semifinală, 
cealaltă echipă urmtnd să fie 
decisă de rezultatul partidei 
Italia — România.

TINERII 1UPIAT0RI IIIIMAM, III FALA UNUI NOU
EXAMEN: C.E. ALE „SPERANjELOR OIIMPICF"
La puțină vreme după în

cheierea Campionatelor Mon
diale de lupte libere pentru ju
niori, desfășurate la Schiffer
stadt (R.F.G.), tinerii noștri 
reprezentanți se află acum în 
fața unui nou examen dificil, 
Campionatele Europene de ti
neret (pînă la vîrsta de 20 de 
ani).

întrecerile vor fi organizate 
de federația suedeză de spe
cialitate, începînd de azi, In 
localitatea Lidkăping. Concursul 
continuă sîmbătă și duminică, 
atunci clnd vor fi cunoscuți 
noii campioni europeni.

Forul nostru de resort, mer
gi nd pe linia promovării tine
retului, a alcătuit o delegație 
compusă din șase sportivi, în 
marea lor majoritate juniori 
(18 ani), care au participat și 

la Campionatele Mondiale de 
la Schifferstadt. Firește, in ria
dul lor se află Și proaspătul 
campion mondial de juniori 
Dănuț Prefit (cat 57 kg), ca 
și medaliatul cu argint la ca
tegoria grea, Petrișor Cruccanu. 
Din delegația care a făcut de
plasarea la Lidkoping mai faa 
parte Romică Rașovan (48 kg), 
Vasile Sălăgcan (62 kg), Endre 
Eiekeș (68 kg), Ștefan Vizitiu 
(74 kg). Sportivii sint însoțiți 
de antrenorul Ghcorghe Urian 
și de arbitrii internaționali 
F.I.L.A. Ion Cernea și Simion 
Popescu.

Competiția similară de lupte 
greco-romane se va desfășura 
tot în Suedia, în localitatea 
Malmo, în zilele de 5. 6 șt 7 
august

La C. M. de canotaj pentru juniori
Meciul Kasparov — Karpov

TOATE ECHIPAJELE NOASTRE FEMININE lN FINALE
Băieții din 4 + 1 rame și 4 f.c., în semifinalele de simbătă
ROUDNICE, 31 (prin telefon). 

C.M. de canotaj pentru juniori 
au continuat joi cu întrecerile 
eliminatorii din cadrul recalifi
cărilor. Reuniunea de diminea
ță, desfășurată sub qn soare 
necruțător, a programat cursele 
rezervate fetelor, primul echi
paj românesc care a intrat în 
competiție fiind cei de 4+1 
rune. Cum era de așteptat ta
lentul și ambiția junioarelor 
din această ambarcație — Zilia 
Chinoiu, Veronica Cionca, Elena 
Pleșea, Jeni Balcangiu, Alexan
drina Stan — au fost la înăl
țime, fetele noastre cîștigînd 
detașat seria și calificindu-se 
4n finală. Clasamentul: 1. 
România 5:26,95, 2. Bulgaria 
5:34,01, 3. Polonia 5:37,73, 4. 
Ungaria 5:38,42, 5. Cehoslovacia 
5:39,96, 6. Anglia 5:43,51.

O cursă frumoasă au făcut 
și canotoarele noastre din 2 
vîsle (Georgeta Soare, Melania 
Mureșan), aliniate la startul se
riei a Il-a. Ele au trecut pri
mele linia de sosire, cu aproa
pe o lungime de barcă avans

Simbătă și duminică, la Tîrgoviște

.TURNEUL PRIETENIA" LA JUDO
Tradiționala competiție rezer

vată tinerilor judoka din țările 
socialiste, „Turneul Prietenia", 
va fi organizată în acest an 
de federația română de specia
litate. întrecerile vor avea loc 
la Tîrgoviște, simbătă și dumi
nică. în Sala Sporturilor din 
localitate se vor întîlni cei mai 
buni tineri sportivi din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.P.D. Co
reeană, Cuba, R. D. Germană, 
R.P. Mongolă, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și, bineînțeles, Româ
nia (cu cite doi reprezentanți 
la fiecare categorie).

După mai multe meciuri de 
selecție, antrenorii Nicolae Ma
rinescu și Constantin Niculae 
au stabilit următorul lot de 
sportivi : 60 kg — Stelian Pă- 
trașcu (Petrochimistul Pitești) 
și Dumitru Andrei (Spartac — 

(5:41,87), cucerind dreptul de a 
evolua in finală. In urma lor, 
Suedia (5:51,26), Anglia (5:53,3$, 
Noua Zeelandă (5:58,16). Din 
seria I s-au mai calificat în fi
nală R.D.G. (5:39,15) și Canada 
(5:49,22).

O tntreoere frumoasă, deose
bit de disputată, am urmărit in 
proba de 2 rame. A fost o sin
gură serie, cu 6 echipaje, la 
start, cu Aurora Trif și Uliana 
Chichi foi mereu în fruntea plu
tonului, mereu asaltate de ce
lelalte ambarcațiuni. Au ciști- 
gat, după un finiș prelungit, ro- 
mâncele, calificindu-se în fi
nală. Rezultate : 1. România
6:05,11, 2. Canada 6:05,53, 1.
Bulgaria 6:07,29. 4. Cehoslova
cia 6:09,78, 5. Ungaria 6:14,17, 
6. Anglia 6:20,95. Așadar, toate 
cele cinci echipaje feminine ro
mânești prezente la cea de-a 
Il-a ediție a C.M. de canotaj 
pentru Juniori iși vor disputa 
intiietatea in finale, fetele din 
8+1 și simplu (Doina Ignat) 
fiind încă de miercuri pe mult

C.S.S. 1 Buc.) ; 65 kg : Ionel 
Soare (Spartac — C.S.S. 1 Buc.) 
și Dănuț Mureșan (Dinamo 
Buc.) ; 71 kg : Nicolae Mihu 
(Dinamo Buc.) și Adrian Se- 
cheli (Dinamo Brașov) ; 78 kg : 
Florin Lascău (TCI Oradea) și 
Ioan Simion (Spartac — C.S.S. 
1 Buc.) ; 86 kg : Mihai Luca 
(Politehnica Iași) și Ferenc Sza
bo (TCI Oradea) ; 95 kg : Li- 
vîu Virnău (Oțelul Galați) și 
Ștefan Cristescu (Rapid Buc.) ; 
+95 kg : Silviu Popescu (Con
strucția Buc.) și Josef Naje 
(TCI Oradea) ; open : Petru 
Oprîș (TCI Oradea) și loan 
Pop (CPL Bistrița).

Simbătă au loc întrecerile la 
categoriile +95 kg, 95 kg, 36 kg 
și 78 kg, iar duminică, la 71 kg, 
65 kg, 60 kg și open. 

rîvnita listă a primelor 6 tea- 
muri din lume.

Băieții au avut recalificările 
după-amiază, dnd mercurul 
termometrul ui depășea cu mult 
+30 de grade. O singură probă 
era pentru noi deosebit de in
teresantă, cea de 4+1 rame, în 
care juniorii români aveau sau 
nu să se califice în semifinalele 
de simbătă. S-au calificat, cîș
tigînd întrecerea In care au 
condus tot timpul. Rezultate : 
1. România (Dorn Haluș, Ma
rian Voinoiu, loan Borza, Cris
tian Maliș, Gabriel Popa) 
4:53,13, 2. S.U.A. 4:57,11, 3. An
glia 5:00,15, 4. Japonia 5:17,55.

întrecerile continuă. Simbătă 
vor avea loc semifinalele, iar 
duminică finalele.

Vasile TOFAN

De azi pină duminică, la Cottbus:

„CONCURSUL PRIETENIA * LA GIMNASTICA SPORTIVA
COTTBUS 31, (prin telefon), 

în frumoasa Sală a sporturilor 
din localitate, gazdă obișnuită 
în ultimii ani a unor impor
tante întreceri internaționale, 
și-au dat întâlnire în aceste zile 
reprezentanții gimnasticii femi
nine din unele țări socialiste, 
în cadrul unei întreceri care 
și-a cucerit o binemeritată re
putație internațională. Este vor
ba de „Concursul Prietenia", 
competiție care a lansat de fie
care dată, în ultimii anL, ta
lente autentice în arena com- 
petițională internațională.

Datorită faptului că această 
întrecere reunește tinere și ti
neri aflați la debutul lor inter
național. este greu de făcut 
pronosticuri, deși — în ultimele 
două zile — i-am urmărit la 
antrenamente pe cei mal mulți 
dintre sportivii care vor 
concura aici timp de trei zile. 
Specialiști și tehnicieni din nu
meroase țări slnt prezențl și 
ei aici, spre a evalua dt mai 
devreme posibil direcția spre 
care se îndreaptă gimnastica

A DOUA
LONDRA, 31. Dacă prima par

tidă a campionatului mondial de 
sah a fost „ternă ca o duminică 
engleză" — cum au descris-o în
șiși comentatorii britanici — 
cea de a doua trebuie să fi 
plăcut ceva mai mult spec
tatorilor, care-și plătesc cu 
prețuri destul de piperate bile
tele de intrare în sala de la 
„Park Lane".

într-adevăr, la a doua lor 
prezență pe scena, Garn Kas
parov și Anatoli Karpov au dat 
o aprigă luptă și chiar dacă a- 
ceasta s-a situat în limite strict 
poziționale, fără atacuri fulgu
rante pe eșichier, ea a avut 
destule momente de răscruce, 
demne de interes. Se poate spu
ne că și de această dată, ca în 
partida de debut, primul cuvînt 
l-a avut campionul mondial. 
Kasparov, la cîrma pieselor al
be, s-a arătat stăpîn pe deschi- 

europeană și mondială. Cînd 
spunem aceasta avem in vedere 
faptul că mulți dintre compe
titorii care vor evolua în aceste 
zile la Cottbus vor fi prezențl, 
nu ne îndoim, peste puțini ani 
în fruntea topurilor mondiale. 
Se comentează mult la Centrul 
de presă faptul că, in 1973, la 
o altă ediție a acestei Întreceri 
desfășurate tot în R. D. Ger
mană, dar la Gera, două tinere 
gimnaste au dominat net între
cerea. ele nefiind altele dedt 
Nadia Comăneci și Nelli Kim, 
ambele ajunse ulterior în frun
tea ierarhiei mondiale, iar a- 
cum prezente aid ca antre- 
noare. sau arbitre.

Se apredază că ediția din a- 
cest an a „Concursului Priete
nia" se va desfășura, ca și edi
țiile sale precedente, »ub sem
nul unei mari dorințe a concu- 
renților de a se prezenta la un 
nivel dt mal ridicat, pentru a 
se impune astfel în fața selec
ționerilor din țările lor. Echi
pele U.R.SJS., României și R. D. 
Germane stnt socotite favoritele

REMIZĂ!
dere — o Indiană Nimzovici ca 
deviere spre Catalană — ajun- 
gînd repede în avantaj de dez
voltare. Karpov a fost mereu 
silit să caute mutări egalizatoa
re, reușind doar cu greu să 
mențină echilibrul poziției. De 
la mutarea a 15-a (35 minute de 
gîndire !) fostul campion a în
ceput să simtă pericolul crizei 
de timp, accentuat pentru ulti
mele 10 mutări, ne care a tre
buit să le facă în numai II 
minute.

La întrerupere, într-o poziție 
simplificată, Kasparov deținea 
un pion în plus. Acest minim 
avantaj nu s-a dovedit, însă, 
suficient pentru decizie și. la 
reluarea jocului (n.r. ieri), cel 
doi adversari au căzut de a- 
cord asupra remizei, la mutarea 
52.

Scorul general al meciului 
Kasparov — Karpov : 1—1.

podiumului in competiția femi
nină, dar noi apreciem că d 
băieții noștri, după frumoasa 
evoluție de acum un an, la 
Lodz, în Polonia, păstrează 
mari șanse de a-și confirrita 
cartea de vizită.

în orice caz, Gabriela Foto- 
rac, Mirela Sidon, Liliana Stan- 
ciu, Augustina Badea, Lumini
ța Zâvod, Diana Bostan și Ml- 
haela Ciobanii (la feminin), 
precum și Marian Sloican, Ni
colae Be jenam, Adrian Gali. 
Gheorghe Florin, Radu Bora. 
Florin Purje și Claudia Tempe 
pot avea un cuvînt de spus în 
disputa pentru locurile fruntașe 
ale acestei populare dispute 
sportive.

Vineri, In prima zi a între
cerii, vor evolua fetele, sîmbătă 
vor concura băieții, iar dumi
nică sint programate finalele 
pe aparate, atît la feminin, dt 
și la masculin.

Paul iOVAN

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • I.a 6 august se va da startul, la Buenos 

Aires, în raliul Argentinei, cea 
de-a opta probă a Campionatu
lui Mondial, la care vor partici
pa 172 de echipaje. Printre fa- 
vorlțll acestei dificile întreceri 
se numără finlandezii Juha Kan- 
kkunen, Markku Alen, suedezul 
SHg Blomqvist, Italianul Massimo 
Blaslon și argentinianul Jorge 
Recalde..

Traseul cursei însumează 2101 km, cu 32 de probe speciale.
CICLISM • Etapa a 7-a a Tu

rului poloniei a revenit rutierului polonez Zbigniew Liudwl- 
niăk, înregistrat pe distanța de 14B km cu timpul de 3.48:50. In 
clasamentul general, pe primul 
Ioc a trecut Marek Kuliasz 
(Polonia), urmat la 23 secunde 
de Lludwlnlak • După dispu
tarea Turului Franței, în clasa

mentul „Super-Prestlge", pe pri
mul loc a trecut învingătorul 
„Marii bucle", americanul Greș 
Lemond, care totalizează 600 p. 
Pe locurile următoare se află 
Sean Kelly (Irlanda) — 530 p, 
Claude Crlquiellon (Belgia) — 
470 p, Adrle Van Der Poel 
(Olanda) — 440 p etc.

HOCHEI pe IARBA 0 La Mos
cova, într-un meci amical, selec
ționata U.R.S.S., a dispus cu 
scorul de 4—0 (3—0) de formația Indiei.

SĂRITURI • Concursul Inter
național de sărituri în apă de la 
Zagreb s-a încheiat cu proba fe
minină de la trambulină, în care 
victoria a revenit sportivei ca
nadiene Anna Dacyshln -»> cu 
413,13 p. Pe locul secund s-a si
tuat coechipiera sa Angela Bort- 
hwirk — 369.45 p.

• GALATASARAY ISTANBUL 
ÎNVINGĂTOARE IN TURNEUL 
DE LA DORTMUND • ALTE

REZULTATE ȘI ȘTIRI

• Echipa Galatasaray Istan
bul, adversara în primul tur, în 
Cupa U.E.F.A., a formației Uni
versitatea Craiova, a repurtat un 
frumos succes în turneul de Îs 
Dortmund (R.F.G.). După ce ■ 
dispus de F.C. Santos (Brazilia) 
cu 3—2 (0—2) Galatasaray a în
vins în finală pe Borussia Dort

mund ea 3—0 (0—0). In celelalte 
jocuri : Borussia Dortmund — 
P.A.O.K. Salonic 4-0 (1—0), iot 
pentru locui 0: F.C. Santos — 
P.A.O.K. 3-1 (2-1).
• In campionatul UJt.S.3. s-au 

disputat două meciuri restante. 
Echipa Torpedo Moscova * pier
dut cu 0—1, pe teren propriu în 
fața formației Kairat Alma Ata, 
iar Dinamo Minsk a termina* la 
egalitate : 1—1 ea Dinamo Kiev.
• Echipa Wismut Aue, aflată 

în turneu tn Bulgaria, a jucat la 
Pernik cu formația locală Mlnlor. 
Fotbaliștii din R.D. Germană au 

obținut victoria eu I—1 (1—0).
• Turneul Internațional pentru 

juniori desfășurat in orașul ceho
slovac Kosice a fost cîțtlgat da 
Dynamo Berlin. Pe tocurile ur
mătoare o-au clasat selecționau 
de juniori H a Cehoslovaciei șl 
formația Radnlcki Belgrad.
• Jucătorul Internațional me

xican Manuel Negrete va evolua 
in sezonul următor la formația 
portugheză Sporting Lisabona. Iu 
virată de 20 de ahi, Negrete a 
fost unul dintre jucătorii remar
cați la Campionatul Mondial din 
Mexic.
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