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PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

In Sala sporturilor din Tîr- 
goviște tineri judoka (16—18 
ani) din 10 țări socialiste au 
participat la tradiționala com
petiție internațională de judo 
Turneul Prietenia. Putem a- 
firma fără rezerve că mulți 
dintre concurenții prezenți la 
aceste întreceri (de la sfîrșitul 
săptămîmi trecute) vor urca _ . _
treptele performanței, că-i vom supune stăpînirea unei gama 
reîntîlni, nu peste mult timp, 
la campionate continentale, 
mondiale si chiar la Jocurile 
Olimpice. Facem această anti
cipație după ce, timp de două 
zile, le-am văzut măiestria 
tehnică. Strădaniile antrenori
lor de a-și spori atenția la în
trecerile primului tur din ca
drul 
stilul 
rilor 
sebi, 
forte" de finalizare a atacuri-

grupelor, pentru a vedea 
de concurs al adversa- 

sportivilor lor si, îndeo- 
pentru a reține „punctele

fost aproape 
le-au reținut. 

Indicațiile cu-

lor acestora au 
nefolositoare. Ei 
firește, au dat 
venite, dar în cel de-al doilea 
tur și. apoi în celelalte, mal 
nimic n-a rămas în vigoare, 
pentru că tinerii concurenți 
și-au schimbat mereu tehnica, 
în funcție de momentele dis
putelor. Desigur, aceasta pre-

variate de procedee tehnice de 
atac și de apărare. Iar spor
tivii români — spre satisfacția 
noastră — au fost protagoniștii.

La categoria de greutate cea 
mai mică, superusoară. Stelică 
Pătrașcu a fost aplaudat de 
nenumărate ori pentru reușitele 
sale tehnice. El a susținut nu

Costin CHIRIAC
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MULT STIMATE Șl IUBITE 
TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU

Plenara comună a Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport și a Comitetului Olimpic 
Român — desfășurată într-o atmosferă de puter
nică angajare patriotică. în vederea înfăptuirii 
neabătute în viață a istoricelor hotărîri ale Con

gresului al XIII-lca al Partidului Comunist Român, 
a indicațiilor și orientărilor cuprinse în Mesajul 
adresat Conferinței pe țară a mișcării sportive, 
în magistrala Dumneavoastră cuvîntare, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partiduiui Comunist Român, rostită 
cu prilejul festivității de înmînare a unor înalte 
distincții echipei de fotbal Steaua a Clubului 
sportiv al armatei, cîștigătoare a Cupei Campio
nilor Europeni — vă transmite cele mai alese 
sentimente de dragoste. înaltă recunoștință și 
profund devotament pentru rodnica și pildui- 
toarea activitate pe care o desfășurați în slujba 
și pentru cauza poporului, a scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă România

In spiritul (naltei responsabilități promovate 
cu consecvență do Dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, în întreaga 
activitate. Plenara Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport și a Comitetului Olimpic 
Român a analizat, cu maximă exigență și res
ponsabilitate, modul în care s-au realizat obiec
tivele și indicatorii activității de educație fizică 
și sport in cele șapte luni care au trecut din acest 
an, precum și direcțiile de acțiune care se im
pun în viitor.

Vă raportăm. Dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, că în 
anul 1986. sub conducerea și cu sprijinul nemij
locit al organelor și organizațiilor de partid, au 
fost obținute unele succese în domeniile sportu
lui de masă și de performanță. S-au bucurat dc 
un succes deplin manifestările dedicate gloriosu
lui jubileu al Partidului Comunist Român, care, 
în această primăvară, a sărbătorit 65 de ani de 
eroică existență.

Ca o expresie a recunoașterii amploarei pe 
care a. înregistrat-o mișcarea sportivă din țara 
noastră, Comitetul Internațional Olimpic a ho- 
tărit ca in programul acțiunilor sale de promo
vare a sportului în lume să fie inclusă, între cele 
mai mari manifestări sportive din lume, in acest 
an, competiția sportivă națională Daciada.

Aceasta constituie încă un omagiu adus Dum
neavoastră. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ctitor al României moderne 
socialiste, care, acum 10 ani, ați pus bazele creă
rii. prin Daciadă, a unei adevărate Olimpiade 
a sportului românesc.

tn sportul de performanță au fost obținute, 
în aceste prime șapte luni ale anului, unele re
zultate de valoare, concretizate în 224 medalii, 
dintre care. 79 de aur, cucerite Ia Campionatele 
Mondiale și Europene de seniori și juniori. Ia 
Jocurile Balcanice și concursurile „Prietenia*. Au 
fost înregistrate performanțe și rezultate de va
loare la atletism, gimnastică, haltere, lupte, po

pice și tenis de masă, cărora li s a adăugat ră
sunătoarea victorie a echipei de fotbal Steaua 
București, cîștigătoarc a finalei Cupei Campioni
lor Europeni. Performanțele realizate la aceste 
prestigioase competiții internaționale sînt și ur
marea faptului că Ia baza întregii pregătiri a 
sportivilor a stat caracterul profund științific al 
procesului de instruire, inspirat nemijlocit din 
marile înfăptuiri realizate în acest domeniu, con
dus cu înaltă competență de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant dc renume internațional.

In același timp, Plenara a analizat lipsurile și 
neajunsurile din activitatea sportivă de masă și 
de performanță, neîndcplinirca obiectivelor la 
box. bob, hochei, handbal, rugby și scrimă. Ne- 
realizările se datorcsc persistenței în cadrul aces
tor ramuri sportive a unor deficiențe legate de 
slaba calitate a procesului de selecție și pregă
tire, încălcări ale normelor vieții sportive, ale 
ordinii și disciplinei. Analizînd.în mod autocritic, 
existența acestor neajunsuri în munca lor. Con
siliul Național pentru Educație Fizică și Sport. 
Comitetul Olimpic Român, federațiile de specia
litate. organele și organizațiile cu atribuții în 
acest domeniu de activitate au adoptat măsuri 
concrete pentru lichidarea lipsurilor, in vederea 
îmbunătățirii considerabile a rezultatelor pe în
treg ansamblul mișcării sportive. Activul mișcă
rii sportive este conștient că sînt necesare efor
turi suplimentare, o muncă susținută pentru dez
voltarea mai largă a activității de educație fi
zică și sport de masă, pentru cuprinderea între
gului tineret în această activitate, pentru ca 
sportul românesc să se afirme la cel mai înalt 
nivel.

Dorim ca, prin întreaga noastră muncă, prin 
succesele sportivilor români, să răspundem grijii 
permanente pc care Dumneavoastră personal, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, o a- 
cordați activității de educație fizică și sport. Vom 
face totul pentru ca anul 1986 să fie mai bogat 
în realizări și performanțe sportive dc prestigiu.

Puternic, mobilizați de strălucitele Dumneavoas
tră inițiative de pace, colaborare si înțelegere 
între popoare, vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae " 
neabătut pentru 
noastre socialiste 
târg al marilor 
sportivii români . _ ______________
păcii și prieteniei între .toate națiunile lumii. în
deplinind aceste înalte îndatoriri patriotice, vom 
contribui plenar Ia mărețele realizări ale poporu
lui nostru, dovedindu-ne astfel demni de a- 
cești ani de. aur în care trăim și muncim și pe 
care, cu legitimă mîndrie patriotică, îi numim 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU".

Ceaușescu, că vom acționa 
ca tricolorul scump al patriei 
să fluture pe cel mai înalt ca- 
întreceri internaționale, unde 
vor fi adevărați mesageri ai

PARTICIPANT!! LA PLENARA COMUNA 
A CONSILIULUI NATIONAL 

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
Șl A COMITETULUI OLIMPIC ROMAN

Pienara comună a Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport și a Comitetului Olimpic Român
Luni s-au desfășurat lucră

rile plenarei comune a Consi
liului Național pentru Educație 
Fizică și Sport și a Comitetu
lui Olimpic Român. A fost 
analizat stadiul tndeplinlrii 
sarcinilor din programul de

dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport precum și 
direcțiile de acțiune pînă în 
anul 1990. adoptîndu-se măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea 
activității în acest domeniu.

Intr-o atmosferă entuziastă.

de puternică angajare patrio
tică, participanții la plenară au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.
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Lc Campionatele Balcanice de haltere (j)

SPORTIVII ROMANI
S-AU AFIRMAT DIN NOU

La sfirșitul săptămînii 
cute, sala sporturilor 
din Capitală a găzduit 
cerile celei de a doua

tre- 
Rapid 
între- 
edițil 

a Campionatelor Balcanice de 
haltere pentru juniori, După 
cum este cunoscut din cronica 
apărută In ziarul nostru de 
luni, reprezentanții țării noas
tre au cucerit cinci titluri la 
total, celelalte cinci revenind 
sportivilor bulgari, recunos
cut! ca o forță de primă mă
rime tn haltere pe plan mon
dial. Faptul că echipa noastră 
națională de juniori a reușit 
să lupte de la egal cu redu
tabila formație a țării vecine 
atestă încă o dată saltul va
loric realizat de sportul halte
relor de la noi în ultimii ani, 
concretizat tn numeroasele 
victorii obținute in marile 
competiții internaționale, ca 
și tn corectarea a nenumă
rate recorduri naționale, atît

la nivelul juniorilor, cit și la 
cel al seniorilor.

Referindu-ne ta concursul 
propriu-zis, trebuie să arătăm 
că el a fost de o valoare 
foarte ridicată, rezultatele 
realizate Ia mai toate catego
riile și stilurile fiind competi
tive pe plan internațional, 
chiar și în competițiile rezer
vate seniorilor. Sportivii 
români au dominat cu autori
tate Întrecerile la primele 
cinci categorii (52 kg, 58 kg, 
60 kg, 67,5 kg și 75 kg), iar 
halterofilii bulgari au cîștigat 
destul de clar (în majorita
tea cazurilor) disputele la ulti
mele cinci categorii de greu
tate (82,5 kg, 90 kg, 100 kg, 
110 kg și +110 kg). Despre 
valoarea competiției vorbește

Mihai TRANCA

(Continuare in vag 2—3)

TINERELE HANDBALISTE TRANSFORMA
VACANTA INTR-0 PERIOADA

DE MUNCĂ INTENSA
de 
în

vacanță, zile 
Parcul sportiv

de
„2:-

Zile i 
muncă I 
August".

S-a terminat „repriza" de 
Iergare ușoară, de primenire a 
plămînilor, cu aerul curat al 
dimineții, după care cele 21 
de tinere handbaliste, compo
nente ale lotului reprezentativ 
de junioare, își continuă pregă
tirile în sală. „Azi — ne spune 
antrenorul principal. Bogdan 
Macovei — susținem un meci 
de verificare cu divizionara A 
Chimistul Rîmnica Vîlcea. A- 
poi, programul de pregătire va 
crește în intensitate, întrucît 
ne așteaptă o foarte dificilă 
întrecere : Turneul Prietenia 
care se va disputa în Ungaria, 
intre 12 și 18 august*.

a-
REPORTAJUL 

'Mos/cru,

mire iz și ia august-.
La ediția de anul trecut a 

acestei competiții echipa tării 
f; noastre a obținut locul doi. 

ratînd prima treaptă a oodiu- 
j? mului pentru un singur gol I 
g Astfel că pregătirile care se

De azi, In Sala sporturilor din Constanța

TURNEU INTERNAȚIONAL DE
Timp de trei zile — azt 

mîine șl joi — Sala sporturi
lor din Constanța va găzdui 
un turneu internațional femi
nin de volei la care iau parte
primele reprezentative ale Ro
mâniei și Cubei, precum și e- 
chipele noastre de tineret si de 
junioare mici. Competiția este 
dotată cu tradiționalul „Trofeu 
Tomis". care iși clștigase. cu 
cîțiva ani în urmă, o frumoasă 
popularitate si se bucura de o 
largă șt valoroasă participare. 
De data aceasta federația nu 
a mai reușit, datorită neinspl-

ratei plasări in timp a tur
neului. să stîmească interesul 
unui număr corespunzător de 
echipe valoroase...

Prezenta primei 
Cubei, una dintre 
voleiului feminin ______
constituie totuși un bun priiei 
de evaluare a potențialului 
celor 3 eșaloane ale noastre, iar 
turneul ca atare prezintă o 
importantă deosebită pentru 
reprezentativa noastră de 1u- 
nioare mari (tineret), ca ultim 
test înaintea C.E. din Bulga
ria (17—24 august), unde sortii

formații a 
fruntașele 

mondial

VOLEI FEMININ
au repartizat-o Intr-o grupă 
preliminară cu puternicele for
mații ale U.R.S.S.. R.D. Ger
mane si Ungariei. Vom vedea 
cu ce speranțe abordează com
petiția continentală Ottilia 
Szentkovics, Felicia Popescu 
Mihaela Marian. Corina Oltea
na, Anca Gheorghe, Cristina 
Anton. Alina Pralea. Dana Ma
rinescu și celelalte iunloare. 
Astăzi, de la ora 16. sînt pro
gramate oartidele : România A
— România junioare și Cuba A
— România tineret.

fac acum pentru ediția de la 
Tatabanya Iși justifică tăria. 
Fetele care se află in labora
torul antrenamentelor (Elisabe- 
la Roșea, Gabriela Nițu. Ga* 
briela Turea, Elena Marin. Ga
briela 
Zapis, 
Paștiu, 
Sandu,
Chelaru, Anamaria Raduly. E- 
milla Luca. Mihaela Stan. Flo- 
rica Ivan. Camelia Ciocirlan. 
Daniela Constantin Bogdana 
Duca. Mihaela Constantinescu 
si Carmen Ungureanul .luptă* 
ci armele unei pregătiri desă- 
vîrșite oentru a ocupa un loc 
în echipă. Cine va reuși ? E- 
vident handbalistele care la 
ora alcătuirii iotului de bază 
vor fi dovedit că au folosit 
fiecare minut pentru a-și 
desăvîrși pregătirea fizică, 
tehnică, tactică..

Mat erau cîteva minute de 
antrenament oentru lotul de 
junioare sf in sala .23 August* 
a intrat un alt grup de hand
baliste Erau componentele lo
tului reprezentativ de tineret, 
coordonat tot de Bogdan Maco- 
vei. și secundat de constănțeanul 
Lucian Rișniță unui din teh
nicienii cei mai productivi ta 
nivelul la care ne referim al 
handbalului nostru feminin. 
Este sf motivul oentru care te* 
deratia de specialitate i-a în
credințat. în oremieră. lui Lu
cian Rîsnită responsabilitatea 
de antrenor secund al echipei

Antoneanu. Valentina 
Clara Kertesz, Daniela 

Adina Ion. Tamara 
Beatrice Duca. Mihaela

Ion GAVRILESCU

(Continuare tn nap 2—3)
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COMPETIȚII DOTATE CU „CUPA U.T.C."
de tineri

in linalc la 4 discipline
începutul lunii august a _ fost 

marcat la Iași de o mare sărbă
toare sportivă a tinerilor:
Cupa U.T.C.. ediția a Vil-a.
înscrisă sub genericul Daciadei. 
!a care au luat parte aproape 
1100 de tineri din toate județele 
țării. Pe parcurs, după trei zile 
de întreceri desfășurate la un 
bun nivel tehnic si spectacular 
— superioare ceior din edițiile 
precedente — reprezentanții ju
dețului gazdă au reușit să ocupe 
primul Ioc. preluind trofeul 
transmisibil (în ediția trecută el 
fusese cucerit de reprezentanții 
județului Bacău). Despre nivelul 
tehnic *al competiției un fapt 
grăitor : cinci concurenți de la 
judo au fost selecționați 
republican.

Execelenta organizare 
rată de către Comitetul 
țean Iași al U.T.C.. în 
rare cu ceilalți factori, 
și sprijinul acordat de 
țiile de specialitate au asigurat 
reușita acestei, importante com
petiții sportive. Rezultate
tehnice :

Concurs national de selecție 
Ia TIR dotat cu Cupa U.T.C. : 
1. Viorica Holic (Iași). 2. 
Renata Florică (Iași). 3. Maria 
Kelemen (Cluj): băieți — 1. 
T. Marinescu (Galati). 2. I. 
Haidar (Cluj). 3. D. Dudici 
(Suceava).

Cupa U.T.C. Ia JUDO : 
kg 
kg

Cupa U.T.C. la ORIENTARE 
TURISTICA. Cat. 14—18 ani : 
Camelia Ignat (Prahova) si 
O. Nutu (Maramureș) s 17—20 
ani : Mariana Țărâna (Iași) și 
C. Apetrei (Iași).

Cupa U.T.C. Ia MODELISM. 
Aeromodele — A. Oprișan 
(Gorj), Rachetomodele — M. 
Apetriehioaiei (Suceava). Navo- 
modele — F. Dacian (Dolj), 
Auto — S. Mașcaș (Timișoara), 
Radiogoniometric — Florentina 
Drenea (Buzău) sl A. Stăneseu 
(Galati).

Pe echipe, locurile I au 
fost ocupate astfel: Tir —Cluj; 
Judo — Iași; Orientare . 
că — Iași. Modelism — Bacău. 
Radiogoniometrie
Clasamentul general al compe
tiției: 1. Iași. 2. Teleorman. 3. 
Buzău.

Alexandru NOUR, coresp.

turiști-

Galați.

i.fete:
(Bucu- 
(Boto- 
Bălașu 
14—16 
(Satu 

(Arad),

REZULTATE 
Oana Demwacykiewicz 
rești), 2. Ana Dumitru 
șani), 3. Coralina 
(Sibiu); băieți — cat. 
ani : 1. N. Kovacs
Mare). 2. A. Gierling 
3. L. Ambruș (Sălaj); cat. 16— - - - - -------- 2.

G. 
ani: 

2.
I.

18 ani 1. Z. Bula; (Sălaj).
D. Trețcu (Mehedinți), 3. 
Băbălău (Dolj); cat. 18—20 
1. V. Teacoe (Hunedoara).
D. Prisecaru (Vaslui). 3.
Vechiu (Dolj): cat. licențiați : 
1. L. Tremurici (Galati). 2. 
C. Vinău (Timiș). 3. R. Dobre 
(Constanta).

CLASAMENT GENERAL PE
JUDEȚE : 1. Galați. 2. Sălaj. 3. 
Harghita.
Gheorghe AKSENIE coresp.

în lotul
aslgu- 
jude- 

colabo- 
precum 
federa-

60
65 
kg 
kg
86

— I. Bardac (Prahova),
— G. Noata (Dolj), 71 

I. Tataroiu (Dolj). 78 
L. Toader (Dîmbovița)
— E. Acmoda (Constanța) 
kg — C. Zaharia (Iași),

kg
95 „ _ , . ..
peste 95 kg A. Ciobanu (Iași).

Dispute dine
Ia karting

Pe modernul kartodrom 
Valea Grădinii din Galați 
desfășurat timp de trei zile o
atractivă competiție, finala Cupei 
U.T.C. la karting. întrecere care 
face parte din Festivalul național 
ai sporturilor tehnico-aplicative 
din cadrul Daciadei. La această 
importantă întrecere a tinere
tului pasionat de sportul 
motor au participat 120 
concurenți, fete și băieți, 
toate județele țării. Concursul 
final a fost precedat de o ta
bără de pregătire tehnică, cu 
o durată de două săptămîni, 
care a avut loc tot în orașul 
de pe malul Dunării. în gene
ral. întrecerile au fost atrac
tive. dîrz disputate, o serie de 
tineri evidențiindu-se ca buni 
conducători.

in finala Turneului de box de la Bre

SURPRIZĂ ÎN FINALA CATEGORIEI
• Tinărul I. Constantin - cei mai tehnic sportiv al competiției

Turneul de pregătire si se
lecție în vederea completării 
lotului național de box s-a în
cheiat sîmbătă seara la Brăila 
cu o gală interesantă, cea» mai 
reușită din întreaga competi
ție. Finaliștil s-au străduit și, 
în mare măsură, au reușit să 
ofere numeroasei asistențe me
ciuri de calitate superioară 
celor anterioare. Prezenți la 
semifinale și finale, antrenorul 
lotului național de seniori, Eus- 
tațiu Mărgărit, și 
de la lotul de 
Auraș. precum 
federal Octavian 
vut prilejul să vadă și să re
țină numele sportivilor oe care 
îi consideră necesari loturilor. 
Din păcate, foarte puțini din
tre competitori au reușit să se

omologul său 
juniori, Relu 
si antrenorul 
Tabără au a-

inOELL HANCSMISTt TRANSfORMA VACANJA

impună atenției tehnicienilor.
Reuniunea 

mat talentul 
a tînărului 
vîrstă de 18 
stantin (Vagonul Caracal) care, 
pe lingă făptui că a cucerit 
primul loc la categoria sa, a 
primit si Cupa celui mai teh
nic sportiv din această compe
tiție. El si adversarul său din 
finală. Rică Marcoci (Steagul 
Roșu Brașov), ne-au oferit unul 
dintre cele mai frumoase me
ciuri. Brașoveanul, și el o tînă- 
ră speranță (19 ani), a dat o 
replică viguroasă, tot cu armele 
tehnicii, disputa dintre cei doi 
desfășurîndu-se sub semnul e- 
chilibrului. Constantin detașîn- 
du-se doar în ultima parte a 
meciului.

Partida-vedetă din gala finală 
a fost cea dintre campionul na
tional la categoria ușoară. 
Florian Țîrcomnicu (Dinamo), 
și medaliatul cu bronz la ..mon
dialele" de juniori de anul 
trecut. Ion Pal (SC Bacău). In 
ciuda „cărții de vizită" a ad
versarului. Pal a început me
ciul cu gîndut la victorie. Țîr
comnicu a fost surprins de a- 
tacurile dure ale băcăuanului, 
cîteva puternice erosee de 
dreapta ale acestuia marcîndu-1

finală a confir- 
și buna pregătire 
..semiușor" — în 
ani — Ion Con-

din
s-a

încă din pri 
de întîmpin; 
tului nu au 
curile lui P 
început să 
care a prin 
sancțiune t 
ar fi merit 
atacuri peri 
Campionul i 
s-a angrenr 
puncheurul 
nai, a pier, 
cizie de 3- 
pe acum o 
la campion 
toamnă.

Rezultatele 
nea categori 
nămol b.p. 
M. iuseim 
b.p. M. Stai 
T. Damian 
Popa (Pistor 
(CSM Cluj- 
Șerban (B.C 
tin (Vagonu 
Marcoci (St 
Pal (S.C. Ba 
nicu (Dina 
(S.C. Musce 
(St. Roșu I 
(Metalul Ci 
(BC Brăila) 
ila) b.p, D. 
Napoca), I. 
poca) b.o. 
74 Bîrlad), 
Brașov) b.p 
Plopeni). G1 
Vîlcea) b.ab 
cia Pitești).

CĂLĂREȚII DE LA C.J
AU CÎȘTIGAT CUPA I

TURNEUL PRIETENIA LA JUDO
Aspect de la 

tineret.
un antrenament al lotului de handbal junioare și 

Beatrice Duca rulează la poarta „tineretului".
Foto : Iorgu BĂNICĂ

(Urmare din pag. 1) Mihu (ușoară). Mihai Luca 
(mijlocie) și Ștefan Cristescu 
(semigrea).

în concluzie, reprezentanții 
țării noastre, așa cum au con
curat la această competiție, ne 
dau reale speranțe pentru fru
moase rezultate în viitorul a- 
propiat.

(Urmare din pag. 1)

de tineret. La CSȘ 1 Constanța 
el ie-a format — între multe 
alte handbaliste — pe Simona 
Manea, Carmen Frangu, Geor- 
geta Motoșcă. Estera Carapetru, 
acestea fiind si componente de 
bază ale divizionarei A Hi-

nr. 1 
el a 
bine, 
încă 

grupă.
si CUPA OLIMPIA IA TIR,

Szabo 
evoluat

mai puțin de șase meciuri și 
le-a cîștigat pe toate. în ma
niera unui sportiv de reală 
perspectivă. Nu intrăm în a- 
mănunte. dar ne simțim obli
gați să subliniem un singur 
aspect : printre adversarii din 
grupa sa a fost și sovieticul 
Raseim Babaev, favoritul 
al categoriei, dovadă că 
Și ajuns în finală. Ei 
Pătrașcu l-a învins — 
prin ippon — atît în 
cît și în finală !

„Mijlociul" Ferentz 
are meritul de a fi
cu pași siguri spre finala ca
tegoriei, reușind, de asemenea, 
să obțină două victorii clare în 
fața unui alt puternic judoka 
— sovieticul Stanislav Kasoev.

Tinărul Petre Opriș a trăit 
două momente diferite. Primul 
după finala de la categoria 
grea, cind a fost surprins în 
ippon de bulgarul Dami Stoi- 
kov, deși pînă Ia acel meci 
sportivul român își învinsese, 
înainte de limită, toți adversa
rii intîlniți. AI doilea, la 
„open", tind — după o suită 
de patru victorii prin ippon — 
și-a luat revanșa în partida 
finală, cu Stoikov. de care fu
sese învins la puncte si în 
cadrul grupei.

Dintre ceilalți sportivi ro
mâni, Dan Mureșan (semiușoa- 
ră). Adrian Szekeli (ușoară) si 
Ion Simion (semlmijlocie) au 
parcurs cu succes — folosind 
cu pricepere un apreciabil ba
gaj tehnic — dificilul drum 
plnă în finale. Și dacă nu le-au 
cîștigat, rămînînd cu medaliile 
de argint, aceasta s-a datorat, 
neîndoios, valorii adversarilor 
care, de astă dată, au fost mai 
buni. Cuvinte, de laudă și pentru 
cei trei concurenți români me
daliat! cu „bronz" : Nicolae

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, la poligonul Tunari din 
București s-a desfășurat Cupa 
Olimpia la tir, acțiune bineve
nită în perspectiva Campiona
telor Naționale de juniori și 
seniori (7—18 august) și mai cu 
seamă a Campionatelor Mon
diale de la Suhl (3—14 septem
brie). Organizate cu finale în 
probele olimpice, întrecerile au 
demonstrat utilitatea introduce
rii grabnice în pregătire a unei 
metodici specifice desfășurării 
finaleloi de 8 trăgători. Pentru 
că, iată, unii trăgători bine si
tuați în concursul propriu zis 
(exemplu, Daniela Zamfir, la 
pușcă 3 X 20 f) au fost între- 
cuți, din lipsă de pregătire a- 
decvată, pentru finale, de către 
alții, cu punctaje mai puțin 
bune (exemplu, Aurora Ștefan, 
în aceeași probă). Ca de obicei, 
competiția organizată de clu
bul Olimpia, a cărui secție este 
animată de vechiul pasionat al 
acestui sport. Paul Goretti. s-a 
ridicat la un nivel bun al re
zultatelor și al modului de des
fășurare a probelor. (Rd, T.).

REZULTATE : PUȘCA CULCAT 
60 f. seniori : 1. C. Stan (Stea
ua) 596 + 102,3 = 698,3 p ; 2. F. 
Cristofor (Steaua) 594 '+ 103

697 p ; 3. E. Antonescu (Dinamo) 
............ = 696,2 p. SENIOARE:

Matei (Dinamo) 588 p; 
1. F. Păunescu (Di- 
p PUȘCA 3 X 20 f 
: 1. Auroră ștefan 

653,9 p ;

595 + 101,2
1. Dumitra 
JUNIORI : 
namo) 590 
SENIOARE 
(Olimpia) 565 -j- 88,9
2. Daniela Zamfir (Dinamo).. 573 
-I- 78,9 = 651,9 p ; 3. Daniela Toa
der (Unirea Focșani) 561 + 90,8 
= 651,8 p ; JUNIORI : 1. O. Ma-

F. 
- j «w p ; 3. T. 

(Olimpia) 564 p ; JUNI- 
1. C. Cosmescu (Metalul) 
2 Mariiena Bota (Oiim- 
p ; PUȘCA 3 X 40 f SE- 
1. M. Dumitrescu (Me- 

= 1253,9 p ; 2. 
1158 + 94.6 =

rin (Unirea Focșani) 566 p ; 2. 
Păunescu (Dinamo) 565 p ; ‘ 
Bălan ■
OARE :
565 p : 
pia) 565 
NIORI : 
talul) 1160 4- 93,9 
C. Scan (Steaua) 
1252,6 p ; 3. I. Codreanu (Steaua) 
1157 4- 93,5 = 1250,5 p ; PISTOL 
LIBER SENIORI : 1. s. Babii 
(Steaua) 559 4- 89 = 648 p ; 2. C. 
Tîrloiu (Steaua) 553 4- 93 = 646 
p ; 3.' L. Stan (Steaua) 554 4- 90 
= 644 p. PISTOL VITEZA SE
NIORI : 1. C. Ton (Steaua) 596 4- 
95 = 691 p ; 2. G. Cristache (Di
namo) 594 4- 96 = 690 p ; 3. C. 
Tîrloiu (Steaua) 592 4- 97 = 689 
p. PISTOL SPORT SENIOARE : 
1. Maria Macovei (Dinamo) 581 4-

681 p ; 2. Anișoara Matei 
' * ‘ 675 p ;
Taciuc (Steaua) 576 4- j)8 p
1. Dinamo 110
3. OlimDia 57

I.E.F.S.

drotehnica Constanța. Lingă 
ele se află acum în pregătire 
Carmen Moldovan, Doina Cri- 
șan, Mariiena Doiciu, Ribana 
Oancea, Florina Dobre. Elisa- 
beta Kovacs, Anca Pestrițu, 
Maria Petruș, Liliana Bioju, 
Maricica Ignat și Daniela Do
boș. Se muncește multe ore pe 
zi. se pune accent pe o irepro
șabilă pregătire fizică, se văd 
meciuri de handbal de la ul
tima ediție a C.M. de tineret, 
de la alte comt>etiții de an
vergură. „în 1987 — ne spune 
Lucian Rișnită — vom fi pre
zenți ia startul Campionatului 
Mondial, dorința întregului nos
tru colectiv fiind o comportare 
cît mai bună. Dar pentru a în
deplini o asemenea cerință 
muncim fără răgaz de pe a- 
cum. Este singura șansă de a 
ne situa alături de echipele 
care vizează marea performan
ță internațională"...

Spre ora prinzului canicula 
coborîse și pe aleile umb'oa'e 
ale parcului, intrase și in sală, 
dar nu putea împiedica nici 
cum antrenamentele handba
listelor noastre fruntașe.

SIBIU, 4 (prin telefon. Baza 
hipică a C.S.M. din localitate a 
găzduit timp de trei zile Între
cerile de călărie-obstacole din 
cadrul Cupei României. La star
tul celor patru probe s-au ali
niat un număr record de echipe
— 11 : Steaua, Dinamo, Olimpia

~ ~ Craiova,
C.S.M. Lugoj, C.S.M. Iași, Petro
lul Ploiești, C S.M. Sibiu, ‘ ~ ’ 
Cluj-Napoca, Agricola Tg. Mureș 
și A. S. Jegălla.

Dacă în prima probă s-au în
scris 52 de concurenți, în ultima 
dispută au mai rămas doar 28 de 
participanti. Cu un lot mal omo
gen și cu o tehnică superioară 
în abordarea parcursurilor, călă
reții de la C.S.M. Sibiu (antre
nor Horst Fisch) au terminat pe 
locul 1, lntrînd în posesia Cupei 
României. Pe parcursul concur
sului, ei au avut drept principali 
contracandidat! călăreții de la 
Steaua : după cele două probe îl 
despărțeau doar 4,5 p, dar în 
proba a treia — obstacole (forță)
— sibienii s-au desprins, obținînd 
un avans de 59 p, pe care în ul
tima probă, pc echipe, l-au mă
rit.

din București, C.S.M.
A.S.A.

Bucur (Dinr 
3—4. Ioana 
Schija șl G 
p ; PROBA 
ECHIPE : 
C.S.M. Lugo 
3. C.S.M. Si 
47 1/4 p.

Clasament 
probe : 1. < 
conescu cu 
cu olac, G 
Bozan cu I 
C.S.A. Steal 
București 4! 
359 p ; 5.
205 p ; 6. I

A.S.A. 
ția șah 
rioada 
concurs

sec-
pe- 
un

TG. MUREȘ - 
organizează in 
13—24 august 
open, pentru toate

100
(Olimpia) 576 4- 99 
Elena
= 674
RAL :
96 d ;
lui 27

3.
CLASAMENT GENE-

p ; 2. Steaua 
p ; 4. Meta-

KALIN A CIȘT1GAT „PREMIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Prima din alergările clasice de 

viteză din acest sezon a re
venit iul Kalin (elevul antreno
rului G. Solcan) care confirmă 
forma bună din ultima vreme. 
Kalln șl-a dominat adversarii în 
finalul cursei, reallzlnd un valo
ros record (1:25,5/km). Formația 
G. Solcan a învins șl cu Grlndu, 
fiul Garofiței. în această reu
niune ne-au Impresionat In mod 
deosebit odaia șl Sonetlst care, 
prin recordurile realizate, au de
venit vedete ale generațiilor res
pective. n mențiune merită V. 
Pătrașcu pentru modul cum a 
conceput cursele el confirmînd 
astfe’ aprecierile noastre anteri
oare. Formația antrenată de M. 
Dumitru a realizat șl ea două 
victorii, cu Stînca și Rișa, am-

bele conduse de tinărul aprantl 
F. Baieu, care și-a adus aminte 
că era cîndva o speranță. Au 
mai cîștigat Rovin, la cea de a 
doua victorie consecutivă, șl Al- 
tina, ambii în bună formă. Curea 
rezervată amatorilor a revenit 
tui Relativ, dar el a cîștigat gra
ție unei grave erori de arbitraj, 
retrogradarea Marcelei fiind to
tal nejustificată și in afara pre
vederilor regulamentului.

Rezultate tehnice : Cursa I : I. 
Grindu (Solcan) t:43.i, 2. Hotar. 
Cota : clșt. 1,40. Cursa a tl-a : 1. 
Stînca (Balcu) 1:30.1, 2. verlga- 
rlu. Cota : cîșt. 2,80, ev. 15. Cursa 
a IlI-a: 1. Odaia (Pătrașcu) 1:3'’.6. 
2. Trifan. 3. Stejerel. Cota : cîșt. 
4. ev. 11 ord. triplă 203. Cursa a 
IV-a : 1. Relativ (G. Popescu)

Marcela, Sugestin.
Cota : cîșt. 2,80, ev. 25, ord. tri
plă 410. Cursa a V-a : 1. Sonetist 
(Sandu) 1:26,1, “ “
cîșt. 12, ev. 40.
Kalin (Solcan) 
3. Rarău. Cota 
ord. triplă 491, 
Cursa a vil-a 
trașcu) 1:27,1, 2.
Cota: cîșt. 9, ev. 90, ord. triplă 
3008, triplu 5—6—7 1793. Cursa a 
VITI-a : 1. Altlna (R. I. Nicolae) 
1:29,7, 2. Craidon, 3. “ “
Cota : cîșt. 3.

2. Iscusit. Cota : 
Cursa a Vl-a : 1. 
1:23,S, 2. Curtlș, 

: clșt. 5, ev. 18, 
triplu 2—4—6 443. 
: 1. Rovin (Pă-

In, 3. Surls.

: l.
2. i Samba TI. 

ev. 50, ord. triplă 
163. Cursa a IX-a : 1. Rișa (Bai- 
cu) 1:30,5. 2. Sică. Cota : cîșt. 8, 
ev. 28. ord. 260.

A. MOSCU

Clasament : PROBA NR. 1 —
OBSTACOLE CAT. UȘOARA : 1. 
Al. Bozan (C.S.M. Sibiu) cu Bil- 
bor Op — 39,0 ; 2. M. Aluneanu 
(Olimpia) cu Milet Op — 42,5 ; 
3. Ligia Ilin (C.S.M. Lugoj) cu 
Aida Op — 46.2 : 4. G. Deak
(C.S.M. Sibiu) cu Pilot 4 p — 
34.0 : PROBA NR. 2 — OBSTA
COLE CONTRACRONOMETRU : 

Gh. Claudiu (Steaua) cu Sadic 
p ; 2. G. Deak cu Pilot 65 p ; 
M. Neagu (Steaua) cu Fidelio 
p ; 4. Al. Bozan cu Radiana 
D : PROBA NR. 3 — OBSTA

COLE FORȚA : 1—2. C. Albert
(Petrolul) cu Mult Iubit și I.

La Shang
Recent, 

Chineză) 
concurs ii 
tere, la < 
un grup 
Frumoas 
Nicu Vlu. 
Constantin

1.
70
3.
60
55

r-

CAMPION
(Urm

categoriile, dotat cu „Cupa 
Eliberării".

Participantii 
scrie, telefonic, 
respectivă, nr.

se pot in
ia asociația 

17624.

• CUM S-AU PREGĂTIT KARPOV Șl KASPAROV PENTRU MECI?
ÎNTREBAREA INTERESEAZĂ PE TOȚI IUBITORII 

ȘAHULUI
IAR RĂSPUNSUL ÎL GĂSIȚI ÎN

Nr. 7/1986
CARE A APĂRUT CU UN BOGAT CONȚINUT 

TEHNIC ȘI DE ACTUALITATE

• Turneul internațional al României
• Succese ale șahiste’or noastre

• Marele Premiu „Mephisto"
• Campionatul Capitalei 

® Șah — Magazin 
© Combinații 

9 Știri

„REVISTA ROMANĂ DE ȘAH" SE GĂSEȘTE
LA CHIOȘCURILE DE DIFUZARE A PRESEI

OFICIILE POȘTALE
SI

de la sin» 
întrecerile 
fost îmbu 
recorduri 
cu foarte 
mai toate 
tate și pe 
a fost sta 
reprezentai 
ai Bulgari 
mante se 
cele real 
clasați, sp 
Iugoslavia 
tuind adv< 
mai mode 
faptul că, 
rilor, cir 
halterofilii 
încercări 
peau înti 
țării noast 

Desigur, 
români ne 
nut un nu 
campioni 1 
pune o an 
a pârtiei'" 
treceri. 
unele neîn 
liminate îi 
propiat. D 
sportivi 
la nivelul 
lor, ratînd 
și mai cat 
ternațional 
nificatv es 
xandru Ki 
turor reco 
100 kg j 
mult în 
concura d< 
iar acum 
n-a reușit 
să-și egal 
sonale. < 
locul 3 îi 
probe. Ai



Tabăra națională de juniori

I PREGĂTIRI... A... B..

„LABORMODIJL DE MODELARE 
A VIITORILOR INTERNATIONAL!

I F. C. Olt n-a cunoscut înfrîngerea F C. Bihor,

I
I
I

I
I
I
I
I
I

în primele șase
• La 3 august F.C. Olt și-a în

cheiat stagiul de pregătire cen
tralizată. Au fost două săptâmini 
de lucru intens, perioadă in care 
antrenorii Gheorghe Constantin 
și Nicolae Ivan au pus accentul 
pe factorul fizic • Concomitent 
au fost angajate mal multe jocuri 
amicale eu caracter de verificare 
și omogenizare. Să le enumerăm 
in ordinea disputării lor : 3—3 cu 
F.C.M. Brașov. S—1 cu Chimia 
Făgăraș, 4—1 cu I.C.I.M. Brașov, 
1—0 cu Electro Sf. Gheorghe. 2—0 
cu Chemie Bohlen din R. D. 
Germană șl 3—1 cu Poiana, du
minică la Cîmpina • După cum 
se poate observa, F.C. Olt nu a 
cunoscut înfrîngerea Intr-o suită 
de șase jocuri • „Semn bun, a- 
cum înaintea începerii campio
natului — ne spunea cornel 
Stroie, președintele clubului — 
dovadă că echipa este pusă Ia 
punct. Noua conducere tehnică a 
reușit în foarte scurt timp 
imprime formației o nouă con
cepție asupra modului în 
jucătorii trebuie să abordeze pro
cesul de pregătire. Toți s-au an-

să
care

jocuri amicale!
gajat susținut la efort și lucrurile 
merg bine. Ne-am întărit lotul 
cu cițiva jucători care corespund 
cerințelor de moment ale echipei. 
Am convingerea că tn noul cam
pionat F.C. Olt va avea o com
portare mult mal bună ca in 
trecut, astfel ca echipa să poată 
atinge obiectivul propus, ocupa
rea unui loc in prima jumătate 
a clasamentului • In continuare. 
F.C. olt mal are angajate urmă
toarele jocuri amicale : miine, 
la Craiova, cu Universitatea, la 
10 august eu F.C. Argeș, la Sla
tina șl la 13 august, cu Chimia 
Tr Măgurele, în deplasare. A- 
ceste intîlniri vor definitiva 
„ll"-le de bază și vor cristaliza 
ideea de joc preconizată pentru 
meciurile din campionat • Pînă 
în prezent au fost transferați : 
S. Răducanu șl Ioniță, de la Di
namo București, Negoescu de la 
I.P.A. Slatina. Lupu de la Vii
torul Drăgășani, Durlea de la 
ROVA Roșiori și Tănase de la 
Autobuzul București • Donose a 
primit dezlegare, el urmînd să 
activeze la echipa T.O.B. Balș.

după 2-8 cu „U“
conducerea lui Vlorel 
care este ajutat de

I A. S. A. ■ , fără Both II

I
I
I
I
I
I

» A.S. ARMATA 
care după 16 ani 
nou cunoștință cu Divizia B, se 
pregătește eu asiduitate pentru 
a... scurta la un an stagiul din 
eșalonul secund • După cum 
s-a mai anunțat, conducerea teh
nică a fost încredințată cuplului 
ștefan Coidum — Florea 
acesta din urmă rămînînd 
continua-e si iucător. Zilnic 
loc cite două antrenamente, 
care întreg lotul participă 
multă ambiție, țelul fiind reve
nirea în Divizia A • „Ceea ce 
mă bucură în mod special este 
colaborarea foarte bună dintre 
noul antrenor principal și lotul 
<1 jucători. Exigența lui Coidum 
se îmbină foarte bine cu dorința 
noastră a tuturor, de a reveni tn 
Divizia A", ne-a spus C. Caco- 
vean, conducătorul asociației 
sportive • Efectivul de jucători 
nu a cunoscut modificări imoor- 
tante Au plecat : Both II (după 
13 ani de activitate la A.S.A) la 
Chimica Tîrnăveni și Cribdilean

TG. MUREȘ, 
va race din

Ispir, 
tn 

au 
la 

cu

la Metalotehnlca Tg. Mureș. Au 
venit (de fapt au revenit) : Z. 
Naghi (de la Metalotehnlca). 
unde fusese împrumutat, și Gali 
(de la Electromureș) • în me
ciurile de pregătire disputate 
pînă acum (2—1 cu Progresul O- 
dorheiu Secuiesc, 2—1 cu Meta- 
lotehnica și S—1 cu F.C. Bihor), 
cel mal activ s-a dovedit atacan
tul Albu, care a marcat cîte un 
gol în fiecare meci.

• Sub 
Mateianu, 
Paul Popovici, fostul jucător al 
orădenilor (șl al formației ară- 
dene U.T.A.. în anii de glorie ai 
acesteia). F. C. Bihor a pornit 
în... ga’op spre reocuparea pozi
ției pierdute din Divizia A : „Am 
intilnit la echipa orădeană u» 
colectiv receptiv. Toți jucătorii 
au răspuns la solicitările mele șl 
sper că... vom face casă bună !“, 
ne-a spus V. Mateianu • Dar, 
recent, ați înregistrat un sever
2— 8 cu „U“ la Cluj-Napoca. Cum 
se explică T • „Săptămina tre
cută am efectuat un turneu ma
raton. cu 6 meciuri în 8 zile, la 
care se adaugă și deplasările, in 
scopul testării posibilităților în
tregului efectiv de jucători. Sim- 
bătă după-amiază am jucat la 
Tg. Mureș, cu A.S.A. (1—3) iar 
a doua zi, dimineața, Ia Cluj- 
Napoca, cu «U»“ • Nu a fost 
prea mult pentru această peri
oadă ? • „Nu ! Jucătorii aveau 
nevoie de un „șoc» pentru a-și 
demonstra posibilitățile. Și in 
ciuda acelui 2—8 cu „U», în parte 
sint mulțumit de ceea ce au a- 
rătat. Trebuie să spun că 
în min. 68 scorul a fost
3— 2 pentru clujeni. După
am introdus garnitura a 
cu multi „copii». Nu e mai . ,
adevărat că și „U» a jucat foarte 
bine pentru această perioadă, 
chiar și tinerii jucători folosiți. 
In perioada aceasta, pregătitoare, 
este indicat să folosești toți ju
cătorii, să încerci formule de e- 
chipă, scheme tactice ; acum, 
cînd rezultatele interesează mai 
puțin» • Săptămîna aceasta. 
F.C. Bihor va juca... numai trei 
meciuri :

pînă 
doar 

aceea 
doua, 
puțin

START IN „CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
Astăzi se va da startul in 

cea de a XX-a ediție a tra
diționalei competiții Cupa Mu
nicipiului București, competiție 
care prefațează deschiderea se
zonului competițional.
partidă, preliminară, se va des
fășura astăzi, la ora

Prima

18, pe

D, NOU RECORD NATIONAL LA HALTERE»
cupat primele locuri. La cat 
110 kg, Nicu Vlad (avind doar 
cu 50 de grame peste 100 kg) 
a corectat recordul tării. la 
„smuls", ridicînd 183,5 kg și a 
depășit cu 500 grame vechiul 
record, care-i aparținea. El a 
totalizat 402,5 kg (220 kg la 
aruncat). Andrei Socaci a to-

talizat la cat. 75 kg 325 kg
(145; 180) iar Constantin Urdaș, 
la cat.
total 337,5 
Ceilalți doi 
clasat pe 
cat. 56 kg 
(100 ; 115).
Mateeș 265

stadionul Autobuzul, față in 
față aflîndu-se proaspăta di
vizionară B Autobuzul și Stea
ua Mecanică Fină. Următoarea 
etapă a competiției se va de
rula joi, pe stadionul Giulești, 
în cuplaj, de Ia ora 16,30, după 
următorul program : învingă- 
toarca din jocul preliminar — 
Progresul Vulcan, Rapid — Au
tomatica. Partida pentru locu
rile 3—4 și finala competiției 
se vor desfășura sîmbătă 9 au
gust pe același stadion, înce- 
pînd de la ora 16,30.

In aceste zile Complexul 
sportiv de La Snagov cunoaște 
o efervescentă puțin obișnuită. 
Celorlalte loturi de sportivi 
care se află aici, la pregătire, 
li s-au alăturat și cei 90 de 
fotbaliști juniori Intre 14 și 16 
ani. Este vorba de tabăra na
țională care cuprinde pe cei 
mai talentati fotbaliști juniori 
selecționați de pe Întreg cu
prinsul tării. Pînă la 16 august, 
aici, în „laboratorul" de la 
Snagov, ei vor fi instruiți 
după metode moderne.

GHEORGHE OLA, responsa
bilul taberei, făcea următoarea 
remarcă : „Selecția s-a făcut 
cu foarte multă atenție, nu 
numai în rîndurile juniorilor, 
dar și ale antrenorilor. Au fost 
aduși în tabără cei mai va* 
loroși tehnicieni, care s-au dis
tins de-a lungul anilor prin 
pricepere și pasiune în pregă
tirea copiilor și juniorilor. Și 
nu ne-am înșelat, toți antreno
rii demonstrindu-și talentul pe
dagogic, educativ și profesio
nal, harul de a forma, sub toa
te aspectele, jucători valoroși 
de care fotbalul nostru are atîta 
nevoie". Ne-am convins de 
spusele profesorului Gh. Ola 
văzîndu-i la lucru, cu grupele 
lor, pe antrenorii de la recent 
înființatele centre olimpice 
Sorin Avram (Bacău), Mihai 
Georgescu (Pitești), Nicolae 
Florescu (Oradea). Radu Tuțu- 
ianu (Brașov), Dobre Oiteanu 
(Alba Iulia), Ion Neculce (Bu
zău) și Teodor Mesaroș (Tg. 
Mureș). Din grupul tehnic mai 
fac parte Coslin Costel (C.S.S. 
Constanța), Constantin Tîlves- 
cu (F.C. Constanta). Viorel Co- 
jocaru (C.S.Ș. Pionieruli), 
Alexandru Lazăr (Granitul), Cor
nel Jurcă (Sportul Studențesc), 
Cornel Vlad (Steaua Mecanică 
Fină), Gheorghe Șomfăleanu 
(Gloria Bistrița), Marin Tițeica 
(C.S.Ș. 1 București) și Marius 
Băîășoiu (Corvinul Hunedoara). 
Surprinde însă neplăcut fap
tul că trei antrenori convocati 
la această atît de importantă 
acțiune absentează nemotivat: 
Marius Demian (Arad), Petre 
Arnăutu (Timișoara) și Dandu 
Ustabacief (Craiova), La a- 
ceastă tabără se mai află prof. 
Nicolae Petrescu, vechi și pa
sionat metodist și psiholog în 
activitatea cu copiii și junio

rii. ca și lectorul Ion Motroc 
de Ia catedra de fotbal I.E.F.S. 
pentru unele experimente 
privind o cit mai eficientă u- 
tilizare a. metodelor de instru
ire ale F.R. Fotbai și I.E.F.S. 
Medicul Eugen Cristca veghea
ză la starea de sănătate a ti
nerilor fotbaliști.

In ce constă programul unei 
zile de lucru in această tabără? 
Primul antrenament are loc la 
ora 7. El urmărește îmbunătă
țirea capacității aerobe. fiind 
cunoscut faptul că la această 
vîrstă organismul se adaptează 
cel mai bine Ia efort. De alt
fel. fiecare zi va marca un 
crescendo în durata si intensi
tatea antrenamentului, de la 10 
minute de alfergare în prima 
zi. la 45 de minute în oartea 
finală a taberei. Al doilea an
trenament se desfășoară intre 
orele 10—12. cu caracter nur 
tehnic si el are ca obiectiv 
îmbunătățirea biomecanicii lo
virii mingii cu piciorul si ca
pul deposedarea și driblingul. 
După-amiază. ultimul antrena
ment al zilei are un conținut 
tehnico-tactic. în care domi
nant este jocul. în ideea con
firmării talentului și selecției 
în loturile U.E.F.A.

Deși s-au scurs doar puține 
zile de la deschiderea taberei, 
(la 31 iulie), i-am solicitat lui 
Gheorghe Ola o enumerare a 
evidențiaților de pînă acum. 
Răsfoind caietul de însemnări, 
el s-a oprit asunra cîtorva nu
me : Artimon, Perșu. Jercan 
(fiul fostului jucător de la F.C. 
Argeș). Dăscălescu si Moiseseu. 
pentru lotui U.E.F.A. ’90. Con
stantin. Bieheși, Ciungu. Mun- 
teanu, Velicoiu și M. Sorin, 
pentru U.E.F.A. ’89. „Sint ju
cători care promit și. ca ei. 
muîți alții vor fi testati în 
continuare. Important este fap
tul că valoarea generală a ju
niorilor prezenți aici se situea
ză Ia un nivel corespunzător, 
care ne dă speranța că schim
bul de miine al fotbalului nos
tru are frumoase perspective. 
Și încă ceva : inspirată alege
rea locului taberei, unde ne 
bucurăm de condiții foarte bu
ne de pregătire, avind la dis
poziție două terenuri gazonate". 
ne-a spus <la plecare Gh. Ola.

Gheo-nhe N_r’ *

E DE HALTERE (j)
n-a reușit să-și 
realizeze recordul 
personal la stilul 
smuls (90 kg) și a 
fost învins de bul
garul I. Marinov. 
care a ridicat 87,5 
kg, în timp ce 
Sîrbu a rămas la 
85 kg și a privat 
echipa de încă un 
titlu balcanic pe 
care-1 putea cîști- 
ga., O greșeală tac
tică, la care an
trenorii noștri tre
buie să mai medi
teze. s-a produs și 
în cazul lui Nico
lae Osiac (82,5 kg), 
la stilul aruncat. 
După două încer
cări, el se afla la 
egalitate cu bulga
rul K. Kunev, cu 
180 kg realizate. Kunev arun
case cu mare dificultate bara 
la 180 kg și se putea presupu
ne. că nu va reuși la 185 kg, 
fapt care s-a și întîmplat. Osiac. 
în loc să încerce la 185 kg, a fost 
sfătuit să 
187,5 kg. 
lipsit extrem de puțin 
mențină bara sus, dar ar 
fost mult mai sigură reușita 
Ia 185 kg, care i-ar fi adus 
titlul balcanic la acest stil și 
România nu s-ar mai fi situat 
pe locul 2 în clasamentul pe 
națiuni. la egalitate 
puncte cu Bulgaria.

Am amintit aceste cîteva mi
nusuri în evoluția halterofili
lor români, tocmai pentru ea 
asemenea greșeli să nu 
mai repete ș> performanțele 
lor să fie mereu in creștere, 
așa cum s-a putut constata

82,5 kg a ridicat, în 
kg (150; 187,5 kg), 
sportivi români s-au 

locurile secunde : 
— T. Iacob 215 kg 
cat. 67,5 kg - 
kg (120 ; 145).

D.

ss

Cu 120 kg la stilul smuls, reprezentantul 
țării noastre, A. Czanka, a obținut victoria 

un nou record balcanic.
Foto : Iorgu BĂNICĂ

îi

în comportarea celorlalți re
prezentanți ai țării noasti e : 
Livia Muntean, Attila Czanka, 
Dumitru Negreanu, Andrei 
Socaci sau Augustin Culici.

treacă direct 
Este ac ■••arat,

la 
a 

să 
fi

de

se

ADMINISTRAȚIA DE
S Iert s-au pus în vînzare bile

tele pentru tragerea Loto 2 de 
duminică 10 august a.c., prima 
din această lună.

Acest gen de tragere este aș
teptat cu deosebit Interes de 
către participanți, care au posi
bilitatea obținerii unor importan
te ciștiguri în autoturisme Dacia 
1300 și mari sume de bani. Se 
atribuie ciștiguri și pentru va
riantele cu numai două numere 
cîștigătoare. Sîmbătă 9 august 
este ultima zi în care mai puteți 
juca numerele preferate.

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
• F.C. ARGEȘ — PETROLUL 

PLOIEȘTI 1—0 (0—0). Unicul
gol al acestei partide a fost 
înscris de Toma. în min. 55. 
F.C. ARGEȘ a aliniat formația: 
Bratu — Voicu, D. Ștefan, 
Stancu, Eduard — Toma, Achim. 
Bănuță — D. Zamfir, Pană, 
Jurcă. Au mai jucat : Tănase, 
Mezaroș, Balaur II. Grigoriu, 
Radu II, Obrașcu. PETROLUL: 
Liliac — Pancu, Butufei, C. 
Ștefan, P. Gușă — Mocanu, 
Drăgan, A. 
— Nuță, I. 
jucat : Polifronie, 
Grigore, Cismaru. 
coresp.)

Pancu,
Gușă
Munteanu, Costin 

Gușă. Au mai 
C. Solomon, 
(I. Fețcanu-

(2—2). Golurile au fost înscrise 
de Zolnar (min. 20). Iova (min. 
32), respectiv Matcut (min. 26), 
KIein (min. 36), Gabor (min. 
49), Cojocaru (min. 53) si Palcu 
(min. 70 autogol). CORVINUL: 
Ionită — Nicșa, Mărginean, 
Stroia, Tirnoveanu — Mateuț, 
Petcu. Klein — Gabor, Cojoca
ru, Văetuș. Au mai jucat î 
Alexoi, Badea. Prigorie, Baltag. 
Dubinciuc. (N. Străjan — 
coresp.)

(min. 39) pentru 
respectiv Răduț 
Giornoiu-coresp.)

divizionara A, 
(min. 22). (P

• A.S.A. TG. 
F. C. BIHOR 
Tîrgmureșenn au 
Soare (min. 33). Albu 
43) și Gali (min. 86). 
tru orădeni a marcat 
în min. 3 din 11 m. (C, Albu- 
coresp.

MUREȘ —
3—1 (2-1).
înscris prin 

(min.
iar pen- 

Braun

ANINA• MINERUL ______
CHIMIA RM. VÎLCEA 1—2 
(1—1). Gazdele au deschis 
scorul prin Schiopu (min. 32), 
Suiceanu a egalat pentru 
Chimia în min. 40, iar golul 
victoriei divizonarei A a fost 
înscris de Gaiță în min.
CHIMIA: V. Preda 
Basno, M. Preda, 
Lazăr. Verigeanu, 
Gheorghe — 
Carabageac. Au 
Catrinoiu, Vergu. 
dorache. Gaiță, Suiceanu, Pavel. 
Tot în zonă, Chimia a mai 
jucat cu Metalul Bocșa (2—3). 
Gloria Reșița (1—0) si Minerul 
Bozovici (1—0). (M. Chiper-
coresp )

62.
— Teleșpan, 
Tudose — 
Iovan, C. 
Mangalagiu, 
mai jucat : 

Ancuta. Tu-

• STRUNGUL ARAD — 
CORVINUL HUNEDOARA 2—5

• S.C. BACĂU — SLEZA 
WROCLAW (Polonia) 5—9 
(1—0). Au asistat peste 8 000 
de spectatori. Golurile au fost 
marcate de Tismănaru (min. 
13 si 71), Pachițeanu (min. 
72 și 89) și Fulga (min. 79). 
Băcăuanii au aliniat for
mația : Arvinte — Andrieș, 
Borcea. Arieni, Viscreanu — 
Burleanu, Tismănaru. 
mon — Șoiman, 
Fulga. Au mai jucat: 
Elisei, Penoff, Andronic. 
Manolov-coresp.).

C.I.L. SIGHET — OLIMPIA 
SATU MARE 2—2 (0—1). Ne
grea a înscris pentru gazde în 
min. 66 și 79. iar pentru sătmă
reni 
din 
74)

a marcat Silaghj (min. 20 
penalty) și Krasai (min. 
(I. Mihnca-coresp.)

_ C. Solo-
Pachițeanu,

Barba, 
(L.

METALUL BOCȘA 
ORAVITA

•
MINERUL ORAVITA 3—0 
(1—0). Toate cele trei goluri 
ale gazdelor au fost marcate de 
Roșea. (T. Țăranu-coresp.).

• CARPATI MlRȘA — 
RAPID (speranțe) 4—2 (2—1). 
Au marcat: Armean (min.
35, 40 și 65), Fățan (min. 71), 
respectiv Goanță (min. 12) și 
Pîrvu (min. 78). (M. Verzescn- 
coresp.).

• CHIMIA RM. VlLCEA — 
SP. MUNCITORESC SLATINA 
2—1 (2—1). Au marcat : C.
Gheorghe (min. 14). Lazăr

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Nu uitați nici de tragerile o- 

bișnuite Pronoexpres și Loto ale 
acestei săptămîni, care se vor 
desfășura miercuri 6 și, respectiv, 
vineri 8 august.
• Ciștiguri variate și impor

tante ‘ constînd în autoturisme 
Dacia 1300 și bani asigură și cel 
mal popular sistem de joc Lozul 
în plic.

Continuă să se afle în vînzare 
și emisiunea limitată Lozul va
canței, care atribuie ciștiguri su
plimentare din fond special.

C1ȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 30 IULIE 1986. 
Cat. 1 : 2 variante 100% a 41.772 
lei și 1 variantă 25% a 10.443 lei ; 
cat. 2 : 12 — 25% a 4.262 lei; cat. 3: 
36,25 a 1.411 lei ; cat. 4 : 128,75 
a 397 lei ; cat. 5 : 253,50 a 202 lei; 
cat. 6 : 9.195 a 40 lei ; cat. 7 : 
305,75 a 208 lei ; cat. 8 : 4.827,25 a 
40 lei. Cîștigurile în valoare de 
41.772 tel, au revenit participan- 
ților : Lungu-Leasa Gheorghe din 
Drobeta Tr. Severin și Balazsi 
Iuiiana din Sighișoara.

• MEMORIALUL STEFAN 
FILOTTI. Sîmbătă și duminică 
s-au desfășurat la Brăila, în 
organizarea lui F.C.M. Progresul 
din localitate, jocurile din 
cadrul Memorialului Stefan Fi
lo tti. Iată rezultatele: SÎMBĂTĂ: 
F.C.M. Progresul Brăila — 
Gloria Buzău 3—0 (1—0). Au 
marcat : Cațaros (min. 11). Titi- 
rișcă (min. 60) si Drăgoj (min. 
70). Oțelul Galati — Tractorul 
Brașov 4—1 (1—0). Au înscris : 
Antohi (min. 25), Popescu (min. 
50) și Stamaie (min. 55 și 78), 
respectiv Moldovan (min. 68). 
DUMINICA : F.C.M. Progresul 
Brăila — Tractorul Brașov 6—2 
(1—1). Autorii golurilor : Neho- 
ianu (min. 44). Pascu (min. 
48). Coiuan (min. 50) Cațaros 
(min.
66 si 
(min.
Oțelul
4—1 (2—0). Au marcat : Rotaru 
(min. li). Vaișcovicj (min. 35 
și 51). Antohi (min. 57). res
pectiv Marcu (min. 65). (N.
Coslin-corcsp).

62) și A. Marin (min. 
82). respectiv Neagu 
20) și Irimia (min. 77).
Galati — Gloria Buzău



ECHIPA Of BASCHET (f) 
A BUCUREȘTIULUI, Pf LOCUI

• Echipele noastre reprezen
tative vor avea un bogat pro
gram internațional 
august

Selecționata feminină de 
baschet a Bucureșliuluî a 
ocupat locul secund la tradițio
nalul turneu internațional 
dotat cu Marele premiu al 
orașului Praga, după echipa 
orașului gazdă. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: 3. Madrid, 
4. Kosice.

•K
In continuarea activității 

Internaționale, reprezentativele 
țării noastre vor participa, în 
luna august, la următoarele 
competiții : Campionatul Balca
nic de juniori (Izmir,- 
august), Turneul Prietenia 
junioare 
Polonia, 
Mării Negre la senioare (13—17 
august, la Constanța).

6—10, 
la 

(9—13 august în 
la Olsztyn) și Cupa

Carnet

McENROE
Există păreri că John McEn

roe este unul dintre cei mai 
talentațt tenlsmanl al tuturor 
timpurilor : tehnica iul stră
lucitoare, viteza de reacție uimitoare, imprevizlbilltatea 
continuărilor și o rezistență 
fizică ieșită din comun, du
blată de forța loviturilor, 
l-au adus nenumărate victo
rii în diferite concursuri, l-au 
oferit trei titluri de campion 
Ia Wimbledon, alte patru la 
internaționalele* Statelor U- 

n.te, precum și titlul, neofi
cial. de „numărul 1“ al tenisului 
mondial în perioada mal 1981 
— septembrie 1985. Dar nea
semuitele sale calități de per
former au pălit mal mereu, 
întunecate fiind de ieșirile ex
cesiv de nervoase ale campio
nului în fața oficialilor șl 
partenerilor de întrecere, de 
jignirile succesive aduse zia
riștilor șl publicului venit 
să-l admire jocul șl să-1 Cin
stească așa cum 1 se cuvine 
unul mare performer. Mai cu 
seamă tn ultimele două se- 
zo ne, amenzile și suspendă
rile au fost mai mereu aso
ciate numelui său. Șl poate 
că nu întîmplător această 
ceartă continuă cu lumea a 
accentuat o stare de oboseală 
psihică prematură a campio
nului. care și-a anunțat, la 
sfîrșitul anului 1985. retrage-

TINEREȚE

FĂRĂ BĂTRÎNEȚE
NEW YORK, 4 (Agerpres). — 

Discobolul american Al Oerter, 
campion olimpic la Jocurile de 
la Melbourne, Roma. Tokio și 
Ciudad de Mexico, se află în- 
tr-o formă sportivă de invidiat, 
in ciuda vîrstei de 49 de ani. 
Recent, el a participat la cam
pionatele S.U.A. reușind să se 
califice in finala de „opt", 
unde a obținut performanța de 
59,49 m, ceea ce l-a făcut pe 
unul dintre tinerii concurenți 
să declare cu vădită admirație ; 
„Pur și simplu Oerter nu vrea 
să îmbătrînească*.

• TELEX • TELEX
ATLETISM • Tn cadrul reu

niunii de la Houston (Texas) 
Glance a realizat 10,27 pe 100 m. 
Nordquist s-a Impus la săritura 
în înălțime cu 2,31 m, Campbell 
a cîștigat în 13,57 s la 110 m.g., 
iar Maree a sosit primul pe 1500 
m în 3:39,05. 0 Meciul Interna
țional amical de juniori desfășu
rat la Duisburg s-a încheiat eu 
următorul clasament : 1.------
214 p. 2. Franța 168 p, 3. 
slovacia 155 p, 4. Polonia 
la masculin și : 1. R.F.G. 
2. Cehoslovacia 134 p, 3.
116 p. 4. Polonia 88 p. ta feminin.

AUTOMOBILISM e clasament 
final în Raliul Maderel: 1. Taba- 
ton (Italia pe Landa), 2. Snyers 
(Belgia pe Landa). 3. Alessan- 
drlnl (Italia pe Landa). 0 Cursa 
de 24 de ore de la Spa-Francor- 
chamns rezervată mașinilor de 
turism a revenit belgienilor 
Quester Hager Tassln De BMW.

R.F.G. 
Ceho- 
116 p 
137 p 

Franța

C. M. de șah

A FOST O RATARE A LUI KASPAROV?

PUNCT FINAL 1N C.M. DE SCRIMĂ
Ultimul act al Campionate

lor Mondiale de scrimă, desfă
șurat duminică seara tîrziu, l-a 
constituit finala probei de spa
dă pe echipe dintre selecționa
ta R, F. Germania și repre
zentativa Uniunii Sovietice. In 
urma unei întîlniri extrem de 
echilibrate, scorul a fost 6—6 și 
R.F.G. a cîștigat la tușaveraj : 
70—62, punctele învingătorilor 
fiind realizate de Schmidt,

extern

PROMITE...
rea temporară.

Si lată, că, după 6 luni de 
„concediu", timp în care 
„Mac* a trăit emoționantele 
momente ale logodnei și, zi
lele trecute, ale căsătoriei cu 
Tatum O’Neal (v-o mai amin
tiți 7 Campioana olimpică de 
călărie, Intr-o faimoasă peli
culă engleză) șl al nașterii 
primului copil, fostul „num
ber one* și-a anunțat reîn
toarcerea, la sfîrșitul acestei 
săptămîni, o dată cu concursul 
de la Stratton Mountain, pe 
terenurile de tenis. în mod 
surprinzător, pentru cei ca
re-! cunoșteau caracterul be
licos, a declarat însă presei : 
„De-acum, gata cu protestele, 
cu atitudinile antisportlve, cu 
vociferările, cu expresiile cel 
puțin deplasate la adresa ori
cui ! Veți avea surpriza să 
descoperit! un nou McEn
roe...*.

Să înceapă așadar, o „nouă* 
viață a celui care l-a îneîntat 
șl i-a întristat, in același 
timp, pe milioanele de tele
spectatori 7 Pentru că, în 
fond, n-ar fi decît o nouă 
dovadă că, în sport, povestea 
fiului risipitor (cu propriul 
său talent) va rămîne mereu 
de actualitate.

Radu TIMOFTE

Fischer și Bormann cite 2, res
pectiv Tisko 3, Șuvalov 2, Mo- 
jaev 1. Medaliile de bronz au 
revenit spadasinilor italieni, 
care au surclasat pe sportivii 
spanioli : 8—0. Cupa Națiunilor 
a fost cîștigală de reprezenta
tiva U.R.S.S., care a totalizat 
87 p, urmată de Italia 86 p și 
R. F. Germania 83 p. Echipa 
României s-a clasat pe locul 
10, totalizînd 18 p. în imaginea 
telefoto A.P.-AGERPRES. un 
aspect din îndîrjita dispută 
pentru medaliile „mondialelor* 
de Ia Sofia.

în așteptarea rezultatului ce
lei de a 4-a partide Kasparov 
— Karpov (începută tn după 
amiaza de ieri și continuînd 
după miezul nopții) să facem 
loc altor comentarii, după pri
ma săptămînă de joc.

Interesantă este opinia ex
primată de maestrul interna
țional și publicistul englez 
William Hartston, care consi
deră ca „absolut normală* 
tactica de așteptare manifes
tată de cei doi competitori în 
primele partide, toate remize. 
„Adevăratul campionat mondial 
va începe abia peste o lună, la 
Leningrad!* a spus Hartston, 
ceea ce desigur nu este pe 
placul conaționalilor săi, dornici 
să vadă declanșată o luptă 
reală, pe scena londoneză, 
înainte de epuizarea primei 
jumătăți a meciului.

Nu se fac numai previziuni, 
se analizează sîrguincios fazele 
consumate pînă acum. O ade
vărată senzație a făcut comen
tariul marelui maestru Nigel 
Short, care prezintă meciul 
la postul de televiziune BBC, 
schimbînd opinia generală a- 
supra celei de a 2-a partide. 
Short consideră că, după re
luare, remiza n-a fost datorată 
jocului bun al lui Karpov, ci 
unei surprinzătoare „ratări* a 
iul Kasparov.

Anume - 
diagramă - 
42.Rd3 Cd6 
e4+, albul 
cu 45.Rd4! 
Cb5+ care

- din poziția de pe
- după 41...Tf2+ 
43.Ta7+- Re6 44.Th7 
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(în loc de 45.Rc3 
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nu putea 
campion, 
47.Th6+ Rd7 48.Cc4! duce __ 
cîștig în toate variantele. Iar 
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complet implicațiile

Oricum, chiar la nivelul u- 
nui meci pentru titlul mondial 
de șah, pot exista ratări șl 
neprevăzute șanse (Rd. V.).

așteptat 
să-1 incomodeze 

căci 46.Rc5

<5...Td2+ 
pe 

Td3 
la

Comentatorul 
spune, totuși, 

întîmpla dacă 
continuă simplu cu 

Acum, la 46,C:g4 
pierde o piesă, 

pe eșichier sînt 
desigur, alte ana- 

vor elucida 
• disputei.

• Schimbări în conducerea fotbalului italian#Werder Bremen a cîștigat 
turneul de la Rotterdam • Surprize în campionatul Suediei • Buletinul

F. 1. F. A. despre Campionatul
• Enzo Bearzot a fost înlocuit 

din funcția de director tehnic 
echipei Italiei. In locul său 
fost numit Azeglio Viclni, 
vîrstă de 53 de ani. care este 
21 de ani antrenor (a jucat 
Sampdoria), iar din 1976 a pregă
tit reprezentativa de tineret a ță
rii sale. La rîndul său. Enzo 
Bearzot (59 de ani) a primit, 
pentru meritele sale din trecut, 
funcția de consilier șef al lotu
rilor reprezentative. Noul pre
ședinte al Federației italiene de 
fotbal. Franco Carrara, a afirmat 
că în această funcție Bearzot poate 
fi util, grație experienței sale în
delungate. El a continuat: „Sper 
că noul director împreună cu con
silierii tehnici vor reabilita fot
balul italian in viitorul apropiat 
șl vor pregăti o selecționată pu
ternică, pentru competițiile in
ternaționale și în special la vii
toarea ediție a turneului final al

0 NOUA CANDIDATURA
există săptămină In care undeva, pe vreo arenă 

situată in lume, să nu apari un nou sportiv care si bați pu
ternic la porțile afirmării Internaționale. Duminică seara, tele
xul redacției ne-a oferit, tată, un nume, cel al cehoslovacului 
Karel Novacek. Postura 1 Bineînțeles, cea de învingător, în tur
neul de tenis de la Washington, prima sa victorie tntr-o com
petiție cuprinsă tn Marele Premiu Nabisco, adică acolo unde 
evoluează, tn general, elita mondială a acestei discipline. Tele
grafic. tată-l portretul : 20 de ani, joc de metronom pe fundul 
terenului, veniri dese și decise la fileu, nr. 110 mondial ptnă la 
acest turneu, poziție care va fi Insă substanțial îmbunătățită de 
calculator. învinșii săi cel mai cunoscuți au fost Thierry Tu- 
lasne (nr. 15 mondial) și Andres Gomez (nr. 10 mondial), toți 
ceilalți 3 jucători Intrecuțl la Washington fiind clasați mult îna
intea sa în Ierarhia tenisului mondial „la zi". „Arareori am în
tâlnit un jucător atît de rapid* — avea să declare învinsul din 
finală, Tulasne. Iar tn replică noua valoare a tenisului, de la 
care școala cehoslovacă, clar șl solid impusă pe plan mondial, 
așteaptă mult : „Simt acum că aș putea învinge aproape pe 
oricine*.

O nouă candidatură, un nou „cap de serie" pentru viitoarele 
turnee de elită 7 Se pare că da.

Mondial
«1
a 

tn 
de 
la

C.M. din 1990, pe care o va găz
dui Italia*.
• Turneul de la Rotterdam a 

fost cîștigat de echipa Werder 
Bremen, care a dispus în ultimul 
meci cu 3—1 (3—0) de Feyenoord. 
tn primul joc, Werder dispusese 
de Everton cu 7—6 în urma lo
viturilor de la 11 m. (după 90 
de minute : 0—0). Pentru locul 
1 : Everton — F.C. Santos 2—1 
(2—0). tn primul joc. Feyenoord 
— F.C. Santos 3—1.
• Campionatul Suediei a con

tinuat cu etapa a 14-a. Cea mai 
mare surpriză a furnizat-o echi
pa Oester, care a învins în depla
sare pe I.F.K. Gdteborg, cu 2—1. 
Actuala lideră, Malmo F.F., a 
întrecut pe campioana de anul 
trecut, Oegryte, cu 3—1. Alte re
zultate : A.I.K. — Halmstad 1—1. 
Brage — Elfsborg 0—2, 
marby — Kalmar 5—1, 
ping — Djurgarden 4—0. 
mele locuri în clasament 
F.F. șl I.F.K. Gotcborg 

p ; pe ultimele : 11.
Djurgarden 9

Ham- 
Norrko- 
Pe prl- 

: Malmo 
cu cite 
Kalmar 

p.

3

3

5

avlnd efecte pozitive din punct 
de vedere spectacular. Siste
mul eliminatoriu, a subliniat 
J. Blatter, este un cîștig pen
tru viitorul fotbalului, această 
formulă păstrind interesul a- 
matorllor jocului cu balonul 
rotund ptnă la sfîrșlt. Pe de 
altă parte, J. Blatter a scos 
în evidență modul sportiv în 
care s-au comportat fotbaliș
tii prezenți la turneul final, 
numărul mare de avertis
mente șl suspendări contri
buind — la indicația expresă 
a F.I.F.A. — la desfășurarea 
în bune condiții a competi
ției „Am cerut arbitrilor să 
pedepsească drastic jocul dur, 
în special atacurile pericu
loase, iar exigența conducă
torilor meciurilor a dus la 
un stil de joc corect* a spus 
J. Blatter. în același număr 
al „F.I.F.A. NEWS* se rea
mintește că formula de desfă
șurare a turneului final al 
Campionatului Mondial din 
Italia, din 1990 va fi stabilită 
în 1988.

l___
• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

BASCHET • Turneul lnterna- 
ional feminin de la Sofia a fost 

cîștigat de selecționata Bulgariei, 
învingătoare cu scorul de 85—74 
(50—37) tn finala disputată în 
compania reprezentativei R. P. 
Chineze Pe locul trei s-a clasat 
echipa Ungariei, urmată la rîn
dul său de formațiile Poloniei și 
Australiei. Competiția a consti
tuit un ultim prilej de verificare 
în vederea C.M., programate în
tre 8 șl 17 august tn U.R.S.S.

BOX • Mexicanul Julio Cesar 
Chavez șl-a păstrat titlul mon
dial la „superpană* (W.B.C.), în- 
vlngîndu-1 la puncte, tn 12 re
prize pe americanul Lockridge.

CICLISM • Britanicul Illing
worth a cîștigat etapa a 7-a a 
Turului Abitibl (Canada), conso- 
lidîndu-și astfel poziția de lider 
al cla-amentului general.

HOCHEI PE IARBA. 0 Aflată 
tn turneu tn U.R.S.S.. echipa fe-

minină a Indiei a intîlnlt într-un 
al treilea meci amical formația 
țării-gazdă. Victoria a revenit 
sportivelor sovietice, cu 2—0 (1—0).

TENIS 0 Austriacul Thomas 
Muster a terminat învingător în 
turneul Internațional de la Hll- 
versum (Olanda), în finala căruia 
l-a întrecut cu 6—1, 6—3. 6—3 pe 
elvețianul Jakob Hlasek. Proba 
de dublu bărbați s-a încheiat cu 
succesul
Tomas Smid, 
care a dispus cu 6—4. 6—2. în 
finală 
mans

VOLEI 0 Ultimele meciuri din 
cadrul turneului de la Bratis
lava : Cehoslovacia — Polonia 
3—2 • U.R.S.S. — România 3—0. 
Clasament : 1. Brazilia. 2. polo
nia, 3. U.R.S.S.. 4. Cehoslovacia. 
5. România 6. Ungaria

perechii cehoslovace 
Mlloslav Mecir

de "uplul Johan Veke- 
- Tom Nijssen (Olanda).

• La Melbourne : Australia - 
Cehoslovacia 1—1 (1—1). Au în
scris Novak (min. 56) pentru oas
peți, respectiv Arnold (min. 90)

(Agerpres). 
al bule-

• Finala turneului de la Kuala 
Lumpur (Malayesia), dotat cu 
Trofeul Merdeka : Malayesia — 
Cehoslovacia (tineret) 3—0 (1—0).

12.
GENEVA, î
i ultimul număr 

tinului F.I.F.A., secretarul ge
neral al acestui organism, 
Joseph Blatter, apreciază că 
sistemu. adoptat tn faza a 
doua a turneului final al 
Campionatului Mondial din 
Mexic a constituit un progres.

Recent avut 
Pasadena meciul 
bai dintre o 

nati a America 
reprezentativă a 
Lumii (6—5 după executa
rea loviturilor de la 11 m) 
In imagine, o fază din joc :

de fot- 
selecțio- 

și o 
Restului

fundașul belgian Renquin 
încearcă să-l oprească din 
acțiune pe Maradona (in 
dreapta), considerat, incă o 
dată cel mai bun jucător de 
pe teren.

Telefoto : A.P. AGERPRES
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