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24 de ore ia C. S. Rapid București

ÎNALTA PERFORMANTĂ a redevenit obiectiv prioritar

De joi pînS sîmbătă, Ia Pitești

CAMPIONATELE NAȚIONALE AEE SENIORILOR,
EVENIMENT IMPORTANT

PENTRU ATLETISMUL ROMÂNESC

• MÎNDRIA clubului sportiv 
Rapid București este VaH 
Ionescu, un exemplu de 
conștiinciozitate la antrena
mente. cu o panoplie de per
formante mondiale care-i fac 
cinste renumitei atlete. apre

La bazinul Rapid învață să înoate multi copii, iar dintre a- 
ceștia sînt selecționați viitorii componenți ai echipelor de 

polo. Profesorul-antrenor Gabriel Iacobini se afla, la ora vizi
tei noastre, la bazin, in plină activitate. Foto : Iorgu BĂNICĂ

La turneul internațional de la Constanța

ciată de lumea sportului și 
pentru calitățile ei de OM. 
Tot In secția de atletism le 
întilnim pe Mihacla Pogăccanu, 
recordmană a tării la 100 metri 
garduri, Iolanda Oanță și Ma- 
rilena Lazăr, reale speranțe in 

probele de 200 si 400 metri 
plat Mai vechilor antrenori 
Mihai si Geta Zaharia, care 
au in urmă dteva generații 
de atleți de Înaltă valoare, li 
se adaugă Virginia Ioan și Te
odor Căprăroiu, iar Gheorghe 
Boghean, fost atlet al clubului 
feroviar, are in pregătire o 
grupă de fondiști care țintesc 
și obțin locuri fruntașe in 
campionatele țării • „REGRE
TABIL, dar la alte discipline 
sportive obiectivele secțiilor 
clubului nostru s-au limitat, de 
mai multă vreme, la poziții cit 
de cit onorabile la campiona
tele republicane, ori la.- evita
rea retrogradării din Divizia A. 
In mod cert, am rămas datori 
loturilor olimpice șl naționale, 
motiv care ne-a determinat să 
procedăm la o restructurare a 
întregii activități de selecție și 
pregătire, astfel ca, în cit mal 
scurt timp, clubul Rapid să 
contribuie în mod substanțial 
la zestrea de medalii și de 
puncte ce vor fi obținute la 
cele mai importante competiții 
internaționale oficiale". Decla
rația aparține vicepreședintelui 
clubului, Ion Pândele, iar 
constatările noastre la fața 
locului ne-au confirmat cele 
spuse • PENTRU LUPTĂ-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Cu toate că, de mai multă 
vreme, simpla cucerire a unul 
titlu de campion național la a- 
tletism nu mal reprezintă pen
tru sportivi un obiectiv prioritar 
intr-un sezon competitions!, 
totuși a fi cel mai bun din 
țară, și pe cit posibil cu un 
rezultat care să și spună ceva 
in contextul internațional, este 
dorința fiecăruia 1 Dar mulți 

Maricica Puică în fruntea grupului de alergătoare intr-o cursă 
de 1500 m Foto : Aurel D. NEAGU

doresc aceasta și doar cite 
unul de probă .are, în final, 
bucuria să fie campionul țării, 
să primească tricoul cu tricolor 
și medalia de cîștigător. Cu 
aceste gînduri iși încep întrece
rile acum, la Pitești, de joi șl 
pînă stmbătă, atleții fruntași al 
țării, participanți la o ediție 
jubiliară — a 70-a — a cam
pionatelor naționale. Și deși 
sînt unii eoncurenți care au 
fost dfe mai multe ori cam
pioni. totuși ceremonia a- 
ceasta a premierii constituie, 
de fiecare dată, un moment 

...nou. pentru care fiecare »-a 
antrenat ore și zile întregi.

Dar campionatele de 1*  
Pitești, așa cum am mai arătat 
constituie un foarte bun prilej 
de selectare a celor mai meri
tuoși dintre atleți pentru Cam
pionatele Europene de 1*
Stuttgart, ințeleglnd că cei care
vor fi In formă acum, ae
presupune că vor fi și spre 

sfârșitul lunii, dar că cine a- 
cum nu va fi In măsură să 
înregistreze rezultatele planifi
cate, cu greu le va mal putea 
realiza în zilele următoare— 

Campionatele anului 1988 
încep joi dimineața, la ora 10, 
și continuă după-amiază, de la 
ora 17,30. Vineri, concursul va 
avea loc între orele 9,30—11,48 
și 16,00—20,00, iar sîmbătă, de 
la ora 10,00 la 11,10 șl de la 
ora 17,00 la 20,05.

întrecerile, găzduite pentru • 
doua oară de munlcipltd 
Pitești, se vor desfășura pa 
stadionul „1 Mai" din T rivala,

PRESTAȚIE BUNĂ A TINERELOR VOLEIBALISTE Pregătirile canotoarelor pentru „mondiale"

CONSTANȚA, 5 (prin tele
fon). Turneul internațional de 
volei a început în sala sportu
rilor de aici cu un meci ,.în 
familie" : România A —■ Ro
mânia junioare. O partidă do
minată, firește, de la un cap 
la altul, de prima noastră for
mație și încheiată cu succesul 
acesteia în numai 45 de mi
nute : 3—0 (4, 10, 1). Junioa
rele au fost, evident, handica
pate de lipsa de experiență, 
dar si de neîncrederea în po
sibilitățile lor. Doar în setul 
secund ele s-au apropiat ca 
joc, în cîteva momente, de se
nioare. mai ales printr-o si
guranță sporită la preluare 
(altminteri deficitară) si prin 
unele reușite ale Feliciei Po
pescu la serviciu și în atac. 
ROMANIA A — Doinița Di- 
mofte. Speranța Găman, Geor
ge ta Ene, Niculina Bujor, Da
niela Dinică. Mirela Popovi- 
ciu ; ROMÂNIA junioare — 
Corina Olteanu (Otilia Szent- 
koviez), Mihaela Marian. Feli
cia Popescu (Cristina Anton), 
Cristina Buzilă (Mirela Ca
zangiu), Alina Pralea, Anca 
Beșta.

Plăcută impresie ne-a lăsat 
reprezentativa de tinerei a

După Turneul Prietenia la baschet

ECHIPA NOASTRĂ - O GENERAȚIE BUNĂ, 
DAR ATENȚIE LA VIITORUL EI!

Turneul Prietenia la baschet 
Juniori — care a avut loc In 
Sala Sporturilor din Tg. Jiu — 
a reunit echipe puternice, re- 
prezentînd țări în care acest 
sport are o valoare ridicată. 
•Vîrsta participanților a fost 
■cea a cadeților (juniori II), 
deci o generație de la care se 
așteaptă performanțe și anul 
viitor, în competițiile rezervate 
juniorilor I.

Turneul a reliefat preocupa
rea pentru perspectivă a fede
rațiilor din țările participante, 
prin prezentarea în concurs -a 
unor formații cu o selecție

României (care urmează să 
participe peste circa 10 zile la 
C.E. din Bulgaria). In compa
nia unei reprezentative a 
Cubei — care prin componență 
se dovedește a fi de fapt o 
garnitură secundă — tinerele 
noastre voleibaliste au cîștigat 
fără drept de apel : 3—0 (7, 8, 
4). Cu servicii eficiente, cu o 
apărare extrem de activă in 
ambele linii, cu combinații 
reușite la fileu, fetele noastre 
au făcut realmente o figură 
frumoasă și ne dau ceva spe
ranțe într-o evoluție bună la 
„europene". E drept că și ad
versarele lor, părînd obosite 
de drum, le-au înlesnit mult 
această victorie categorică. 
ROMÂNIA tineret: — Gabriela 
Dumitrescu, Tatiana Popa, 
Maria Chitic, Daniela Iacob, 
Mirela Nistor (Alina Pralea), 
Corina Holban : CUBA : —
Lidia Martinez, Maria Carrera, 
Isel Leon, Barbara Guzman, 
(Liancy Cardenas), Meircedes 
Martinez, Noemi Duran.

Miercuri, de la ora 16 : 
România junioare — România 
tineret ; Cuba — România A.

Aurelian BREBEANU

adecvată, a unor jucători cu 
multe calități fizice și o pre
gătire tehnico-tactică bună.

Echipa României (antrenori : 
Mărțișor Hondrilă și Voicu 
Moldovan) a obținut locul III, 
dar putea să realizeze mai 
mult dacă ar fi avut o com
portare constant bună. Pentru 
că, după ciștigarea unor parti
de la diferențe mari (cu Un
garia, U.R.S.S. și R.P.D. 
Coreeană), juniorii noștri au 
fost învinși la limită de for
mația Cehoslovaciei (2 puncte) 
și de cea a Cubei (cu un 
punct). Prima înfrîngere a

CURSA" CELOR 14 FETE PENTRU... 8+1//
Fetele vin de pe apă. Sînt 

înalte, sculpturale, păienjenișul 
privirii mărturisește efortul 
celor cîțiva zeci de kilometri 
iăsați în urma ambarcațiilor. 
Cind îți dau mina, încăpătoare 
și aspră, dar vădit concesivă la 
strins, impresia de forță se 
amplifică. Pleacă să recupereze 
la jumătatea unul ciclu zilnic 
de antrenament, pleacă spre 
împărăția somnului.

La cumpăna zilei, intre două 
antrenamente tari, fetele dorm. 
Mai sînt două săptămini pînă 
la „mondialele" de canotaj de 
la Nottingham. Viața lor sporti
vă înaintează firesc pe culmile 
graficelor de efort planificat. 
Âu fost parcurse, fără greș, 
sute de ședințe de pregătire, 
s-a trecut, cu deplin succes, 
prin cinci mari puncte de 
control, regatele internaționale 
de la Essen, Vichy, Grdnau, 
București și Lucerna, care au 
vînturat în anticamera campio
natelor lumii tot ce are mai 
bun canotajul mondial, fără ca 
dominarea româncelor să 
poată fi contracarată. Ce nu 
merge, atunci ? De ce acest 
„stat major" impunător, vădit 
incitat, la doi pași de ușa fete

clătinat echipa, semn că unii 
componenți manifestă o emoti
vitate excesivă In momentele 
decisive.

Revelația formației noastre a 
constituit-o jucătorul pivot 
Constantin Popa, care, la 2,12 
m înălțime, a dovedit o mare 
mobilitate pe teren și îndemî- 
nare, devenind și un marcator 
constant. S-au mai evidențiat 
Mihal Sinevlci, pentru prima

Nico.leta ALDEA

(Continuare in pag. 2-3) 

lor care „recuperează", în li
niște. cu simțul datoriei îm
plinite ? Antrenorul principal, 
Ion Boicu, este la pupitrul de 
comandă. Veghează o tablă 
școlară plină de nume proprii 
și de cifre, pe care șterge, scrie.

taie, subliniază, o ia iar de Ia 
capăt. Creta și buretele nu 
ocolesc decît cele (numărăm) 
14 nume de canotoare. 
Impulsurile (verbale) vin de la 
psihologul Centrului de cerce
tări C.N.E.F.S.. Maria Șerban, 
de la cercetătorul metodolog 
Cornel Răduț, de la medicul 
lotului, Florin Dionisie, de la 
secretara federației. Lucia

Olga Homeghi — Rodica Arba, un „dublu rame" imbatabil ia 
acest sezon. (Foto : T. VASILE).

Techirdalian... Totul este 
codificat la maximum. Verdic
tele extrase din dosare volu
minoase. au scrișnetul unui 
limbaj de pură specialitate, 
formulele de pe tablă împing 
lucrurile într-o abstracțiune 
totală. Pricepem că am nimerit 
in zona de „știențifizare" a 
unui sport greu, exigent și 
responsabil, care nu poate ca 
{înșire medalii pe o salbă tot 
"mai grea, trăgînd numai orbește 

ca „la galere", fără să-și aplece 
privirea la năvala științei in 
perimetrul sportului. Așteptăm, 
oricum, ca după terminarea 
colocviului, antrenorul Ion 
Boicu să ne... traducă graiul 
sec al cifrelor in care înotasem.

— Ce ați văzut, ne spune ei, 
nu reprezintă decît descifrare» 
celor 40 de teste fizice și bio- 
psihice la care sînt supuse 
canotoarele, pentru a măsura, 
cu exactitate, potențialul sportiv 
la un moment dat. Vi se pare 
mare cifra de 40? Un astronaut, 
care trece prin 2 224 de „pro
be". ar ride, un fotbalist, care 
vine dintr-un sport pe care 
zidurile laboratorului îl string, 
s-ar îngrozi. Ei bine, tot ce 
am făcut no? n-a fost dectt 
strîngerea de argumente, cit se 
poate mai obiective, în vede
rea selecționării ultimului e- 
chipaj incă necristalizat peu- 

tru „mondiale", cel de 8+1, A- 
vem 14 fete, aparent la fel de 
bune, pentru 9 locuri. Mi. unea 
de a asambla 9 oameni inir-o 
barcă este grea, pentru că cea. 
mai mică greșeală, a uauia 
singur, dărimă tot eșafodajul. 
Plecăm la Nottingham ti

fon CUPEN

(Continuare în pag. î-3>



O reușită competiție atletică republicană

FINALA CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN
2:49,8 ; 5 km marș : Ion Hu- 
țanu (C.S.Ș. Dorohoi) ; 
gime : Sebastian Ene 
hlăul P. Neamț) 
me : Alexandru 
Timiș.) 1.88 m. 
(C.S.Ș. Călărași) 
jină : Radu Stanciuc (C.S.Ș. 5 
Rapid Buc.) 3,50 m ; greutate: 
Robert Osz (Ceahlăul P. Neamț) 
15,08 m ; disc : R. Osz 52,50 m; 
suliță : Ferd. Studnicska (C.S.M. 
Tg. Mureș) 58,56 m ; ciocan : 
Adrian Pascal (C.S.Ș. Reșița)
60.58 m ; 4X80 m ; C.S.Ș. Su
ceava 36,5 ; JUNIOARE : 80 m: 
Tamara ~................................. * '
Aurelia 
Pitești) 
dulescu
(C.S.Ș. Luceafărul Brașov) 26,0; 
800 m : Mihaela Ciu (C.S.Ș. 
Caracal) 2:09,5 ; 2000 m : M. 
Ciu 6:07,1 ; 80 mg : Tudorița 
Cataragiu (C.S.Ș. Luceafărul 
Brașov) 12,1 ; 200 mg : Alina 
Enescu (C.S.Ș. Rm. Vîlcea)_30,0; 
2 km marș : Aurică 
(C.S.Ș. Dorohoi) 9:43,0 ; 
me : Serafima Agafiței 
Șoimii Sibiu) 5,73 m ;
me : Oana Mușunoiu (C.S.Ș. 2 
Galați) 1,68 m ; greutate : 
Mariana Stroe (C.S.Ș. 2 Ga
lați) 13,62 m ; disc : Elena Vlă- 
descu (C.S.Ș. 3 Steaua Buc.)
36.58 m; suliță : M. Stroe 
36,74 m ; 4X80 m : Politehnica 
Timișoara 39,8.

PITEȘTI. Etapa finală a Con
cursului Republican interjude- 
țean. desfășurată la Pitești, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, s-a 
constituit într-o trecere ta re
vistă a speranțelor atletismului, 

categoria a IlI-a 
anii 1971—1972 și 
fetele 

A fost 
foar.e 

concurînd 
participant!, 

dotati si bine 
marea performantă a- 
Este, de altfel, ta in- 

Federației noastre 
atletism ca în decursul 
lei vacante școlare să 
pe cei mai merituoși 
participant la o tabără 
de pregătire.

Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate la Pitești : JUNI
ORI : 80 m : Iulian Constan- 
tinescu (C.S.Ș. 1 Galați) 9,0 
200 m : I. Constantinescu 23,4; 
800 m : Nicolae Saru (Meta
lul Buc.) 2:00,2, Marius Alba 
(C.S.Ș. Zalău) 2:00,3; 3000 m: 
Vasile Dincă (C.S.Ș.A. Craiova) 
9:06,5 ; 90 mg : Daniel Băr-
bulescu (Poli Timiș.) 12,7. Al. 
Șandor (Poli Timiș.) 12,7, Ma
rian Lunu (C.S.Ș. Alexandria)
12.7 : 200 mg : Silviu Chițu
(C.S.Ș. Curtea de Argeș) 25,7, 
Mario Rafail (C.S.Ș. 190 Buc.)
25.8 1000 ni obst. : V. Dincă

juniori de 
(născuți în 
mai tineri. 
1972—1973). 
un moment 
privești 
dintre 
foarte 
pentru 
tletică. 
tenția

născute în 
realmente 

plăcut să-i 
pe multi 

juniori 
clădiți

de 
actua- 
invite 
dintre 

anume

lun- 
(Cea- 

înălți- 
(Poli 

Stoica

6,43 m ;
Șandor 

Marian
1,88 m ; pră-

Jude (Poli Timiș.) 10,1, 
Rădulescu (C.S.Ș. Aripi 
10,1 ; 200 m : A. Ră- 
26,0, Cristina Bîrzu

Răutu 
lungi - 
(C.S.S. 
tnălfl-

PREGĂTIRILE CANOmRElOII PENTRU „MONDÎUf"
(Urmare din pag. 1)

sporim palmaresul (1 „aur", 4 
„argint" și 2 „bronz") obținut 
anul trecut la Hazewinkel. La 
regatele anului, repetiții gene
rale înaintea întrecerii supre
me. am făcut cu schifistele 
din echipa R.D. Germane, lidera 
de la Hazewinkel, scor favo
rabil, 3—1. Trebuie si con
firmăm. cu orice preț.

Intre două antrenamente, 
Marioara Popescu, Maria 
Mecoviciuc-Sava. Rodica Arba,

Olga Homeghi, Title Iordache, 
Anișoara 
Ciucanu, 
celelalte 
confruntările cu echipajele 
R.D. Germane dorm. Dorm și 
cele „14 pentru 9 locuri", fără 
să știe că un fel de computer 
Ie hotărîse soarta. Cînd antre- 
noarea secundă. Doina Bălașa, 
dă deșteptarea, chemindu-le la 
un nou antrenament, nu le 
scoală din somn, le scoală din 
via, din visul frumos al unei 
medalii de aur_

Sorohan.
Anișoara Bălan 
„învingătoare" 

cu

Doina 
și 
In

24 DE ORE LA C.S.
(Urmare din pag. 1) A, O. Zamfir a fost selecționat 

ta lotul olimpic. Iar Ștefan 
— ' “ ■ Mihai

Turneul de baschet masculin 
dotat eu Cupa A.S. Mine-E- 
nergie, menit să asigure des
fășurarea activității echipelor 
bucureștene ta sezonul estival, 
s-a bucurat și anul acesta de 
succes, cele opt participante 
disputîndu-și cu ardoare în- 
tîietatea pe terenul Universi
tății (binecunoscutul teren de 
la „Drept"). Ca și la ediția pre
cedentă. victoria a revenit for
mației T.C.I.A.Z.. dar multe a-

REPUBLICAU AL JUNIORILOR II
întrecerile fazei de zonă a 

Concursului Republican rezer
vat baschetbaliștilor juniori II 
se vor desfășura, între 26 și 28 
august, în următoarele locali
tăți — BĂIEȚI: PLOIEȘTI 
(participă echipele CJS.Ș. din 
Iași, Bacău, nr. 1 Constanța, 
nr. 2 București și Ploiești ; se 
califică două echipe). TtRGO- 
VIȘTE (echipele C.S.Ș. din 
Tîrgoviște, Craiova, Pitești, 
Piatra Neamț. Galați ; se cali
fică o echipă). SATU MARE 
(echipele C.S.Ș. din Satu Ma
re, 1 Oradea. Timișoara, Cluj- 
Napoca, Tg. Mureș. Arad ; se 
califică două echipe), SIBIU 
(echipele C.S.Ș. din Sibiu, Me
diaș, Tg. Jiu, Deva, Rm. Vîl- 
cea, Brașov ; se califică două 
echipe). FETE : Rm. VÎLCEA 
(echipele C.S.Ș. din Rm. Vîl- 
cea. Călărași, Sibiu și Lie. Ti- 
tu Maiorescu. Giurgiu ; se ca
lifică o echipă). TG. MUREȘ 
(echipele C.S.Ș. din Tg. Mu
reș, Gheorghenl, Mediaș. Ba
cău, Tulcea ; se califică două 
echipe), SF. GHEORGHE (e- 
chipele CJS.Ș. din Sf. Gheor- 
ghe. Brașov, nr. 1 Constanța, 
Ploiești șl Progresul București; 
se califică două echipe). ORA
DEA (echipele C.S.Ș. din Ti
mișoara, Satu Mare, nr. 2, O- 
radea, Cluj-Napoca, Iași, A- 
rad ; se califică două echipe). 
Echipele de băieți și fete ale 
C.S.Ș. 4 București stat califi
cate direct pentru turneele 
finale.

plauze a primit și echipa Star, 
alcătuită din foste glorii ale 
baschetului românesc : Andrei 
Folbert, Mihai Nedef, Radu 
Diaconescu, Mihai Dimancea 
șa. Acțiunile lor ne-au făcut 
să ne amintim cu plăcere de 
vechile derbyuri baschetbalisti- 
ce, cînd „veteranii" de azi ai 
sportului eu mingea la coș se 
bucurau de frumoase aprecieri 
din partea publicului.

Inițiativa A.S. Mine-Energie 
de a organiza turneul, ca și a 
altor asociații sportive pornite 
pe această lăudabilă cale (ac
tualmente se află în curs de 
desfășurare „Cupa Centrul Na
țional de Fizică"), se cuvine 
subliniată, iar acțiunile res
pective trebuie să servească 
pildă și pentru alte unități 
sportive, inclusiv pentru cele 
cu echipe

Singurul 
trecerilor 
„Drept" a 
Tribunele 
gradene, iar plasele 
atîmă desprinse de 
zdrențuite. E timpul ™ „„„„ 
darii bazei Universitatea (di
riguitorii clubului sportiv cu a- 
celașl nume) să redea vechii 
baze aspectul care 1 se cuvine 
și care a făcut-o eîndva vestită 
Cristian PAUNESCU — coresp.

I

I

LECȚIA DE L

in diviziile A și B. 
punct negativ al În
de baschet 
fost starea 
de beton

de la
terenului.- 

stat, fără 
coșurilor 

inele și 
ca gospo-

Este cunoscut faptul ci 
sportul de performanță im
pune — atit din partea 
sportivilor, cit ți a antreno
rilor înșiși — multe efor
turi, Și aceasta in primul 
rind din dorința de a folosi 
la maximum fiecare oră 
pentru pregătirea competi- 
țională.

Am întîlnit numeroși an
trenori care, la 
încheierea concur
sului, se mulțu
meau să le acorde 
sportivilor trei-pa- 
tru ore libere 
mici cumpărături __  ___
telefon acasă". Astfel că, a- 
desea singurele impresii ale 
sportivilor din orașele vizi
tate sînt legate in general, 
de sala de concurs si de 
hotel.

Cu atit mai mult se cu
vin menționate strădaniile 
unor antrenori — adevărați 
educători — de a oferi spor
tivilor pe care-i pregătesc 
momente de destindere me
nite să le ușureze refacerea 
după orele de tensiune ner
voasă și efort fizic din 
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DUPĂ TURNEUL PRIETENIA
(Urmare din pag. 1)

dată In echipa națională, care 
a arătat mari posibilități pen
tru dificilul post de conducă
tor de joc și. care a evoluat 
din ce în ce mai bine, de la un 
meci la altul. Bine s-au mai 
comportat Mihai Hălmăgeanu 
și Mircea Ivanov, foarte utili 
echipei. Sub valoarea experien
ței dobîndite ta tntîlnirile in
ternaționale de juniori au fost 
Mircea Cristescu, Dan Ionescu 
și Mihai Corul (acesta din ur
mă avlnd motivația unei acci
dentări anterioare).

Dacă precizia aruncărilor la 
coș (din apropiere sau de la 
distanță) a fost bună, dovadă 
fiind numeroasele coșuri de 3

RAPID BUCUREȘTI

LA
puncte înscrise, nu același 
lucru se poate spune despre 
recuperarea de sub panouri, 
punctul nevralgic al echipei. Se 
așteaptă prea mult de la faza 
ofensivă, și nu se acceptă a- 
ceastă luptă acerbă care se dă. 
la ora actuală, în baschetul in
ternațional pentru obținerea 
mingilor sub coș.

Este de dorit ca, în viitor, 
acești tineri talentați să evo
lueze nu numai în divizia 
școlară de juniori, ci și în „B“, 
aau chiar în „A", la echipe care 
să garanteze folosirea lor. Sau, 
chiar mai bine, apreciem ne
cesară alcătuirea unei selec
ționate care să joace în Divizia 
B, așa cum s-a procedat, nu 
de mult, cu o altă generație de 
juniori și care a dat la timpul 
respectiv rezultate bune.

Dintre echipele oaspete, cele 
ale Cubei și R.P.D. Coreene 
s-au remarcat prin maturitate, 
ele avînd un stil de joc ase
mănător, bazat pe viteză mare 
de execuție. Se deosebesc prin 
precizia aruncărilor de la dis
tanță jucătorii coreeni (prin 
care suplinesc handicapul de 
talie), in timp ce cubanezii au 
ca atu robustețea și iscusința 
în lupta sub panouri.

Forme 
II) a ir 
sebit p 
jucători 
atletici, 
plina ta

Echip: 
nără di 
ceva m; 
lipsită i 
evoluat 
arătind

Poloni 
cu cea 
vînd 7 
cu cel 
joc, s-a 
mare 
lipsită 
rile de 
gătire f

Forme 
riei au 
ta comp 
pînă ac 
posibilit

Organ 
tenia — 
buni ! 
să asigu 
ror part 
destul c 
multă c 
prezenți

bil) și pentru cele ale .„altor 
unități sportive. Aceasta este 
una din explicațiile faptului că 
formația de Divizie A nu mai 
poate candida direct 1*  locul I, 
trebuind să se mulțumească cu 
locul 3, totuși onorant • CU 
UN LOT FOARTE TtNAR, 
antrenorul Tiberiu Milea a 
adus echipa feminină de 
handbal pe locul 4, promițător 
ta perspectiva revenirii a ceea 
ce a fost eîndva marea echipă 
Rapid, dștigătoare a C.C.E. • 
LA BASCHET se urmărește sta
bilizarea locului 3 ocupat în Di
vizia A de echipa de băieți și 
revenirea formației feminine 
printre fruntașele Campionatu
lui Național. Problema princi
pală, Încă nerezolvată, este cea 
a antrenorilor. Adică una de 
bază, esențială, lucru subliniat 
și de fosta jucătoare interna
țională (volei) Eugenia Rebac, 
acum metodistă a clubului. • 
O RAZA DE SPERANȚA ta 
secția de volei : echipa mascu
lină (antrenată de Ion Șoacă) 
a revenit ta „A" (după doi ani 
ta Divizia B), eu un lot alcă
tuit aproape ta exclusivitate

din juniori de la Lie. ind. 
C.F.R. nr. 12 și de la CJS.Ș. 5
— Rapid. .. ..............................
căzut ta 
actuala 
suficientă 
țională, 
sezonul 
au fost 
de 5(!) 
într-o secție ale
— de băieți și de fete — au 
dominat, ani în șir, voleiul 
românesc I • MODESTIA re
zultatelor formațiilor de volei 
nu estompează, însă, progresul 
evident înregistrat de mulți 
alți sportivi de la Rapid. Spri
jinul Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, al 
Consiliului Municipal pentru 
Educație Fizică și Sport, al 
liceelor industriale C.F.R. nr. 
11, 12 și Grivița Roșie și al 
activului voluntar al clubului 
(președinte de onoare : Iulian 
Tudosie), stat garanții puter
nice și de acum înainte pentru 
readucerea clubului sportiv Ra
pid în prim-planul performan
ței românești.

ta lotul olimpic. Iar 
Cristescu și Constantin 
ta cel de juniori. Ceea ce nu 
este puțin, dacă ținem 
că secția respectivă este 
curînd ...reînființată. • PRIN
TRE MASURILE menite să 
contribuie la ridicarea valorică 
a sportului la C.S. Rapid se 
află transformarea Clubului 
sportiv școlar nr. 5 Energia In 
Clubul sportiv școlar nr. 5 
Rapid, ceea ce înseamnă că 
sportivii respectivului C.S.Ș. 
vor beneficia de bazele sportive 
ale clubului feroviar, de asis
tentă tehnică și medicală de 
Înaltă calitate. Firește, ta a- 
ceste condiții obligațiile 
drelor tehnice ale C.S.Ș. 
5 Rapid cresc, profesorii 
șl antrenorii nemaiputtndu-se 
limita la obiective minore, 
cum ar fi evoluția modestă ta 
diviziile școlare și de juniori. 
Secțiile C.S.Ș. 5 vor trebui să 
devină principalele pepiniere 
ale clubului pentru Înalta per
formanță, doar ta felul acesta 
putîndu-se justifica ta mod 
real fuziunea C.S.Ș. 5 — Rapid. 
• JOCURILE SPORTIVE, 
eîndva port-drapelul clubului, 
dar de mai multă vreme aflate 
ta declin, se zbat să redevină 
ceea ce au fost. La polo (an
trenori : Cornel Rusu — se
niori, Valeriu Țăranu — juniori 
L Răzvan Mustață — juniori

TORI, care ani de-a rtadul 
s-au antrenat într-o sală im
provizată, improprie pregătirii 
la un nivel înalt, s-a luat mă
sura transformării vechii 
de jocuri sportive, astfel 
din luna septembrie, ei 
boxerii) să aibă condiții 
lucru corespunzătoare. __
lupte, ca și la box și haltere, 
s-a procedat la radicala înti
nerire a componenței secți
ilor, renunțîndu-se la elemen
tele care obțineau unele per
formanțe doar datorită expe
rienței, dar care nu aveau nici 
o perspectivă prin prisma in
tereselor loturilor naționale.
• LA BOX, secția are acum 
70 de sportivi legitimați, din
tre care doar 12 sînt seniori. 
Volumul și Intensitatea an
trenamentelor au sporit, con
form cerințelor boxului mo
dern, iar urmarea s-a văzut 
ta faptul că, după numai un 
an de lucru, s-au obținut 
locuri pe podium la competi
țiile republicane de juniori și 
de tineret • LA HALTERE, 
O situație asemănătoare. An
trenorii Gh. Mănăilescn șl Gh. 
Gospodinov (ultimul l-a for
mat pe Nicu Vlad) i-au pregătit 
astfel pe juniori, incit cinci 
dintre ei au fost selecționați In 
lotul național (FI. Arsene, St. 
Vlad, G. Magop, M. Enache n șl copii), pepiniera este va- 
și G. Sccan). • LA JUDO, e- 
chipa a promovat ta Divizia

r
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Fetele, ta schimb, au 
Divizia B, deoarece 

generație nu a avut 
experiență competi- 

dar și pentru că ta 
competițional 1985—1986 
folosiți nu mai puțin 
antrenori ! Și aceasta 

cărei echipe

DIVIZIA B LA RUGBY INTR-0
S-a dat o nouă structură Divi

ziei B de rugby. Astfel, în eșalo
nul secund al sportului cu balo
nul oval vor activa anul acesta 
50 de formații, repartizate în 4 
serii, două fiind alcătuite din 
cîte 12 echipe, alte două urmînd 
a cuprinde cîte 13. La rîndul lor, 
seriile au fost împărțite — pe 
criterii geografice — în două 
grupe, 6 fiind formate din cîte 6 
echipe și două din cîte 7.

Iată cum arată noile serii ale 
campionatului Diviziei B, al că
rui start se va da la 14 septem
brie :

SERIA 1 — grupa nr. 1 : 1. E- 
nergia, 2. Știința, 3. I.O.R., 4.
Vulcan, 5. Aeronautica (toate din 
București), 6. Ș.N. Oltenița, 7.

Dunărea 
nr. 2:1 
Rulriient 
putere C 
5. I.O.B.

SERIA 
1. Textil 
zău, 3. 
4. Rece 
C.F.A., I 
Brăila ;
Constant 
Automob 
C.F.R. G 
cin, 6. I

SERIA
1. Electr 
drotehnli 
4. Locon 
Bacău, I

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită PRO- 

NOEXPRES de astăzi, miercuri 
< august, va avea loc In sala 
clubului din ctr. Doamnei nr.

Duminică, 10 august 1986

TRAGEREA LOTO 2 (prima din această 
lună); 3 extrageri a cite 4 numere din 75.

Participanții au posibilitatea obținerii 
unor importante cîștiguri în :

Sîmbâtă, 9 august, este ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE.

I
I

i

2, taceptad 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 și 
ta reluare, la ora 23, și mline, 
joi, la ora 8,55, pe același pro
gram

• Nu uitați că au mai rămas 
DOUA ZILE pîni la tragerea 
obișnuită Loto ce va avea loc 
vineri I august a.c.

• «Capul de afiș" al acestei 
săptămîni II constituie tragerea 
Loto 2 de duminică, 10 august 
1986, care constă din efectua
rea (In continuare) a 3 extra
geri, fiecare de cite 4 numere, 
ta total 12 numere diferite din 
75. Acest gen de tragere «-a 
impus prin simplitatea formu
lei tehnice și consecvența cu 
care a atribuit cdștiguri valo
roase.

Mai multe bilete jucate, mai 
multe șanse de rfștlg !

• SUB GENERICUL DACIA- 
DEt, la Botoșani s-a desfășu
rat cea de-a V-a ediție a Fes
tivalului portului botoșănean 
«1 Cupa MTTc, la care au 
participat sute de oameni ai 
muncii din localitate și din 
ÎS de județe ale țării. După 
un schimb de experiență la 
unitățile PTTR șl vizionarea 
unul frumos program cultu
ral-artistic au urmat între
ceri la tenis, popice, șah, vo
lei, fotbal șl tenis de masă. 
Printre cîștigători s-au numă
rat : Aneta Sarga (Bacău) șl 
A. Tarnavețchi (Brașov) — 
la șah, Dorica Miron (Boto
șani) șl M. Sporea (Arad) — 
la tenis de masă, Crina Irl- 
mia (Hunedoara) și p. Vico- 
leanu (Botoșani) — la tenis, 
Gabi Martinluc (Suceava) șl 
Gh. Cazacluc (Iași) — la po
pice. La fotbal șl volei as 
cîștlgat echipele A.S. Victoria 
Botoșani. Manifestarea a fost 
organizată de Consiliul jude
țean al sindicatelor șl A.S. 
Victoria MTTc Botoșani. < 
LA A.S. METALURGISTUL 
SADU, din Inițiativa Informa- 
ticlanulul Cornellu Pașcalăv 
șl cu sprijinul materia) al 
sindicatului de la întreprin
derea mecanică, s-a înființat 
un centru de șah frecventai 
de numeroși elevi din locali
tate și iubitori al sportului 
minții din întreprinderea res-

pectivă. 
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FOTBALUL SUCEVEAN, ÎNTRE PREZENT Șl VIITOR
* C.S.M, Suceava, clubul etalon * Aspirații justificate, la care trebuie să adere ți... jucătorii

• ASTĂZI, LA PLOIEȘTI, PE 
STADIONUL PRAHOVA va avea 
loc partida dintre formația lo
cală Prahova și Lotul U.E.F.A. 
'86. Intîlnirea are loc cu prile
jul aniversării a 75 de ani de la 
înființarea clubului ploieștean.

DE LA F.R. FOTBAL. 
Se aduce Ia cunoștința 
cluburilor și asociațiilor 
divizionare A și B că 
au obligativitatea de ■ 
depune Ia Comisia Cen
trală de Competiții, ta
belele cu jucătorii nomi
nalizați, astfel : Divizia 
A pentru Iotul de 23 de 
jucători, pină la 8 au
gust; Divizia B, pentru 
lotul de 18 jucători, pină 
Ia 14 august.

• De Ic cantitate, la calitate • Grija față de schimbul de miine • Măcar un nou Cașuba...

I

Luptele, atletismul, hocheiul, 
acum natația sînt la ele acasă 
pe plaiurile sucevene. Iar din
tre ele nu putea lipsi, desigur, 
cel mai iubit și mai răspîndit 
dintre sporturi, fotbalul. Si, 
cum aveam să ne convingem 
din nou cu prilejul unei re
cente vizite la Suceava, sportul 
numărul 1 are o largă arie de 
activitate si multi prieteni in 
Țara de Sus a Moldovei.

Vom avea ca reper anul 
competitional 1985—’86, recent 
încheiat. Județul Suceava a 
fost reprezentat in competițiile 
de nivei național de trei e- 
chipe în Divizia B — CJS.M. 
Suceava, Minerul Vatra Doroel 
și Chimia Fălticeni —, șase de 
Divizia C — Minerul Gura Hu
morului, Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc, Metalul Rădăuți, 
Carpați Gălănești, Avintul Fra- 
rin si Zimbrul Șiret. La toate 
acestea se adaugă sase echipe 
din campionatul republican de 
juniori I (C.S.Ș. Fălticeni, 
C.S.M. Suceava, Chimia Fălti
ceni, A.S.A. Cîmpulung, Mine
rul Vatra Dornei și C.S.Ș. Ră
dăuți), 36 de echipe din cam
pionatul județean, împărțite In 
două serii geografice, 54 de for
mații în cinci campionate zo
nale, la care se adaugă centre 
comunale cu o frumoasă acti
vitate fotbalistică cum sînt 
cele din Gălănești, Frasin, Emil 
Bodnăras, Todirești și Cornu 
Luncu. Cum remarcau și Petru 
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hlurariu, președintele C.J.E.F.S., 
și Constantin Alexa, președin
tele lui C.S.M. Suceava, can
titativ, fotbalul sucevean este 
reprezentat destul de bine, însă 
problema se pune acum la mo
dul cum e reprezentat, de ca
litatea competițiilor in care e- 
chipele respective activează.

Sigur, clubui fanion rămine 
C.S.M.-ul, cu echipa sa mereu 
prezentă în partea de sus a 
clasamentului seriei de Divizia 
B în care activează de ani și 
ani. Trebuie să evidențiem spri
jinul organelor locale, care au 
asigurat clubului condiții ex
celente. Un splendid stadion șl 
anexele de pregătire și recu-

5EP0RTAJ IN TARA de sus

perere stau la dispoziția echi
pei, complexul. social si can
tina cum puține echipe dispun, 
unele chiar de Divizia A. Din 
păcate, insă, justificatul dezi
derat de promovare in primul 
eșalon se amină de la un an 
la altul, deși echipa are un 
nucleu de jucători de valoarea 
Diviziei A î Alexa, Cristescu, 
Buliga. Păiuș. Cașuba, Gafencu, 
ultimul Insă deficitar la capi
tolul extrasportiv, fapt ce a 
făcut ca marele lui talent să 
nu fie valorificat pe măsura 
promisiunilor din perioada ju
nioratului. Un grup de jucători 
buni, dar care, s-o spunem 
fără ocolișuri, se mulțumește 
cu locul călduț din Divizia B, 
care nu le dă mari bătăi de 
cap. Organele locale Încearcă, 
an de an. să creeze o motiva
ție pentru promovare ; au venit 
antrenori care au promis acest 
lucru, dar au plecat fără să-și 
onoreze promisiunea: I. Iones- 
cu, C. Radulescu, R. Cosmoe 
(singurul cu asentimentul clu
bului), FI. Dumltrache, P. Dra- 
gomir. Poate că actualul an
trenor, V. Simionaș, ei Însuși 
dornic de afirmare, să schimbe 
mentalitatea jucătorilor, multi 
dintre ei prezențl In loturi na
ționale de juniori sau tineret, 
cum sînt Goian sau Ungureanu. 
Faptul că 11 jucători sînt din 
acest județ, produse locale, că 
8 sînt studenți la institutul din 
Suceava, constituie argumente 
In plus pentru ridicarea șta

F.C. ARGEȘ IȘI DOREȘTE „TRIBUNE" PLINE F.C. CONSTANTA, LOCUL IV ÎN TURNEUL UE LA VARNA

chetei performanțelor, pentru 
ea C.S.M. să nu mai rămînă 
o echipă de B cu jucători de 
A și care dispun de condiții 
(și au pretenții) de Divizia A.

Că In privința calității sînt 
multe de făcut o confirmă si 
situația Minerului Vatra Dor
nei si Chimiei Fălticeni : am
bele echipe au retrogradat din 
Divizia B. Spre meritul ei, a 
promovat In eșalonul secund 
Minerul Gura Humorului, dar 
aceasta nu schimbă prea mult 
datele problemei. De la Sucea
va, din oraș si județ, s-au ri
dicat multi fotbaliști buni — 
cei de care am amintit, la care 
se adaugă Avădanei, Stredie, 
Prepeliță, Croitoru — insă e 
nevoie ca Ia toate echipele să 
existe preocuparea pentru creș
terea sau depistarea de jucă
tori și na doar la Suceava, Va
tra Dornei sau Fălticeni. Dar 
unele echipe nu au terenuri, 
altele, nici antrenori, fluctua
ția acestora diminuînd poten
țialul real.

Copiii suceveni, ca toți co
piii, sînt mari Iubitori al fot
balului. Pe unii l-am intîlnit 
In curtea unei școli generale 
judnd fotbal pe terenul de... 
handbal. Stînd la Suceava două 
zile, am avut prilejul să asis
tăm la o frumoasă competiție 
de minifotbal. „Cupa Suceava", 
aflată Ia a IV-a ediție. A fost, 
spre lauda organizatorilor (în 
principal C.S.M.), o reușită. Au 
fost invitate echipe din Craio
va. Iași! Focșani. Btihuși. I-am 
văzut și pe copiii din Suceava 
șl pe cel din comuna Dum
brăveni. Cel mal bun portar 
U3 ani) ș-a arătat a fi Slăvuș, 
de la Suceava, iar colegul lui 
Vlădău a fost declarat cel mal 
bun dintre cei de la grupa 
mare și golgeter. Să spune că 
e un mare talent Va deveni 
oare talentatul Șerban Vlădău 
un nou Cașuba, cel mai bun 
produs al fotbalului sucevean 
din ultimii ani ? Entuziaștii 
instructori care se ocupă de 
«miț ca L Ungureanu sau C. 
Băltafeanu. ne asigură că da!

ța Suceava există un mare 
entuziasm In Jurul fotbalului. 
Prese Jucători noi șl talentați, 
se fac eforturi pentru afla- 
sig’ll rate condiții cît mai bune» 
Iubitorii fotbalului due dorul— 
Divizie! A. Pe efnd va deveni 
•cest vis îndrăzneț realitate ?

Constantin ALEXI

Subiecte de actualitate

CU PUȚINE ZILE ÎNAINTEA STARTULUI
De mai bine de două săptă- 

mtni au început meciurile de 
verificare, adevărate avanpre
miere ale sezonului oficial. 
Niște avanpremiere așteptate 
cu deosebit interes de toti iu
bitorii fotbalului nu numai 
pentru noutățile din „distribu
ții", ci și pentru că suporterii 
vor să descifreze mai devreme 
..partitura" pe care o vor in
terpreta echipele favorite în 
noul campionat al Diviziei A. 
Desigur, modul de abordare a 
unui joc oficial este cu totul 
diferit de unul amical. In ciu
da importantei acestuia din 
urmă în contextul pregătirilor. 
Un antrenor aprecia meciul de 
pregătire, de verificare, ca un 
seminar la care toți jucătorii 
trebuie să dea dovadă că și-au 
Însușit (bine) materia predată 
la orele de pregătire! un se
minar în vederea meciului o- 
ficial care este examenul. La 
aceste partide, la examene se 
dau note (citește : se cîștigă 
puncte) și din Însumarea lor 
se ajunge la clasamentul final 
care pentru unele echipe poate 
fi— fericit, aducîndu-le pre
zenta pe podium sau prezența 
in competiții europene inter- 
duburi, iar pentru altele...

De aceea, cu puține zile 
Înaintea startului Diviziei A 
ce se poate spune despre me
ciurile de pregătire-verificare 
de pină acum 7 Mai ales că 
toate divizionarele A au trecut 
de etapa acumulărilor cantita
tive fin care predomină mijloa
cele pregătirii fizice generale) 
și se află In etapa precompe- 
tițională caracterizată prin a- 
propierea instruirii de speci
ficul jocului și prin antrena-

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
In primul joc al „Cupei Mu

nicipiului București", pe stadio
nul Autobuzul s-au intîlnit, 
ieri, divizionarele B Autobuzul 
șl Steaua Mecanică Fină. Vic
toria a revenit primei formații 
cu scorul 1—0 (0—0). A înscris 
Margelaiu (min. 50). (O. GuȚll 
— coresp.) 

mente în condiții de joc. Ce 
constatăm In linii mari? Că, de 
pildă, recordmana golurilor 
marcate în campionatul trecut. 
Corvinul, își menține pofta de 
gol ; că jocul etalat de F.C. 
Olt pare mult schimbat în bine. 
Ca și Corvinul, ea nu a pierdut 
nici o partidă dintre cele sus
ținute pînă acum. Cit privește 
pe F.C. Argeș, FI. Halagian se 
arată același iscusit construc
tor de echipe, piteștenii dove- 
dindu-se încă o dată că alcă
tuiesc un „11“ redutabil în ciu
da lotului firav și mult rema
niat. Craiova rămîne Craiova, 
chiar dacă a pierdut în fata 
Gloriei Bistrița, dar cele două 
victorii în fața lui „U“ sînt 
grăitoare. Un cuvînt bun șl 
pentru F.C.M. Brașov : se pare 
că sub conducerea tehnică a 
lui C. Stefănescu a făcut un 
important pas înainte în di
recția organizării jocului.

Dintre cele trei promovate în 
A, cel mai bine s-a prezentat 
pînă acum Oțelul Galați. Câș
tigătoarea primei serii a Di- 

* vizied B a învins în toate me
ciurile susținute ; nici Jiul nu 
a pierdut vreo partidă, egalul 
reușit la Timișoara în fața lui 
„Poli" fiind grăitor. Mai slab 
s-a prezentat în meciurile de 
pînă acum echipa din Moreni,’ 
a cărei prezentă în A consti
tuie o premieră absolută pentru 
fotbalul nostru. După 38 de 
campionate în B și C, iată 
pe Flacăra Automecaniea în 
rîndul primelor 18 echipe ale 
țării, ceea ce impune condu
cerii tehnice si jucătorilor o 
prestație pe măsura saltului 
competitional pe care l-a fă
cut.

Sigur, rezultatele din meciu
rile de verificare nu sînt de
finitorii. Cu prilejul lor an
trenorii încearcă formule de 
echipă, idei tactice proaspete, 
testează jucători noi ele. Dar 
în destule cazuri aceste me
ciuri, rezultatele înregistrate 
constituie cele mai elocvente 
probe în vederea noii „stagi
unii" eompctiționale.

Mircea TUDORAN '
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grupa nr. 2 : 1. Portul, 2. Dacia 
I.C.R.A.L., 3. Constructorul, 4. 
I.T.C. (toate din Constanța), I. 
IJd.U. Medgidia, 6. Chimia Năvo
dari, 7. Callatls Mangalia.

SERIA A IV-a — grupa nr. 1 s 
1. Metalurgistul Cuglr, 2. Transloc 
Alba Iulia, 3. Petrolul Arad, 4. 
Transportul Tg. Mureș, 5. Rapid 
Miercurea Cluc, 6. C.F.R. Brașov; 
grupa nr. 2 : 1. Dacii I.PA. Si
biu, 2. Carpați MIrșa, 3. petrochi
mistul Pitești, 4. Unirea Săcele, 
5. Minerul Lupenl. 6. Utilajul-Ștl- 
ința Petroșani.

La sflrșltul Jocurilor din grupe 
(tur-retur) primele două, adică 
patru formații din flecare serie 
vor juca între ele, echipele si
tuate pe primul loc urmînd a 
participa, In continuare, la tur
neul de baraj In vederea promo
vării in prima Divizie.
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ei au ciștigat două probe la 
campionatul județului Hune
doara — radiogoniometrie 
(vlnătoare de vulpi) și radio- 
telegrafle, prin Mirel Coșa și, 
respectiv, Alina Stanciu. • 
PE UN TEREN VIRAN din 
vecinătatea bazinului Olimpia 
din Sibiu, A.S. Steaua Roșie, 
care funcționează pe lingă 

‘^fabrica de confecții cu ace
lași nume, a amenajat un 
frumos Complex de tenis. A- 
coperite cu zgură roșie, cele 
patru suprafețe de Joc stau 
acum la dispoziția amatorilor 
sportului alb din unitatea 
respectivă, și a copiilor lor. 
La amenajarea noii baze spor
tive, zeci de oameni al mun
cii de la Steaua Roșie și chiar 
de la alte Întreprinderi, Iu
bitori al tenisului, firește, au 
pus umărul, executlnd In 
timpul liber nenumărate ore 
de muncă patriotică. LUP
TĂTORII de la centrele de 
inițiere ale clubului sportiv Di
namo Brașov au participat, 
tn ultimele săptămlnl, la În
trecerile Cupei tlnărulul dl- 
namovlst la lupte libere, or
ganizate pe centre. Iată ordi
nea finală : 1. Centrul Rișnov 
(antrenor N. Ene), 1. Sinpe- 
tru, 3. Brașov, 4. Codlea.

RELATĂRI DE LA ; Gh. 
Vieru, M. Bălol, N. Costin, 
N. Sbuchea, I. Ionescu șl C. 
Gruia.

• Telefon la Pitești. Ce e 
nou la F.C. Argeș ? Primul in
terlocutor, M. Găiseanu, con
tabilul șef. exemplu de devo
tament si statornicie cum pu
ține sînt în cluburile noastre 
de fotbal. De 28 de ani, M. 
Găiseanu se confundă cu clu
bul piteștean, ale cărui obiec
tive financiare și organizatori
ce le visează si noaptea Cum 
ne spunea, din acest punct de 
vedere, duhul a avut destule 
probleme pentru că iubitorii 
fotbalului din localitate au ve
nit în număr prea mic la me
ciuri si, implicit, bugetul 
primului dub de fotbal din ta
ră a avut de suferit. Iată de 
ce interlocutorul nostru speră 
ca, în campionatul care se a- 
propie, publicul piteștean să 
fie mai atașat de echipă, na 
numai la meciurile mari, cînd 
stadionul se umple.

Am început cu această pro
blemă deoarece, realmente, 
pentru F.C. Argeș, acest lucru 
e de mare importantă.

• Să trecem la echipă. In
terlocutor, fostul apărător, ani 
și ani al culorilor piteștene. 
Constantin Cirstea, azi pre
ședintele duhului.

— Ce e nou la F.C. Argeș?
— Noutăți spectaculoase, mai 

puține și, din păcate, nu de 
natură să ne bucure. Ne su
pără plecarea, fără voia clubului, 
a lui Ignat, la Constanța și a 
lui Badea (mai ales a lui) 1*  
F.C.M. Brașov, Jucători a căror 
atitudine s-ar putea să-I coste 
o severă sancțiune. Ar mal fi 
schimbul de portari, Speriatu- 
Cristian, eu Sportul Studențesc, 
de perfectat plecarea lu] Bo- 
baru, la „Poli" Timișoara, și 
revenirea acasă, la echipa care 
l-a format și consacrat, a Iul 
Radu n. Certitudini, venirea 
(chiar revenirea peste ani) a 
lui Decebal Balaur n, de la 
Constanța (în schimbul lui Io- 
vănescu), Obrașcu, de la Da
nubiana București, revenirea 
tînărului Grigoriu, de la Mus
celul, și Diaconescu, de la 
Curtea de Argeș. 81 mai sini 
tineri, fără nume, de la Aripi, 

cărora clubul, ca in cazul a- 
titor Jucători, va Încerca «ă le 
facă nume in baza a ceea ce 
vor arăta.

— Conducerea tehnică ?
— Aceeași : FI. Halagian, an

trenor principal, L. Ianovschi, 
secund, iar la speranțe M. 
Ianovschi.

— Ce program de jocuri nud 
are echipa 7

PREGĂTIRI... A... B-
— Miercuri (nn. astăzi) eu 

Automatica, la București ; sim- 
bătă, la Buzău, cu Gloria ; 
duminică, la Slatina, cu F.C. 
Olt, iar de luni, ultimele pre
parative Înaintea startului. Un 
start neașteptat de greu. Cred 
că nimeni nu a mai avut o 
programare ea F.C. Argeș, care 
e cam așa : acasă eu Steaua, 
două deplasări consecutive, la 
Craiova și Hunedoara, eu O- 
țelul acasă, deplasare la Mo
reni și acasă cu Sportul Stu
dențesc (a treia echipă fruntașă 
in primele șase etape!?) și Iar 
deplasare, la Petroșani... Cine 
poate fi liniștit? (Al. C.)

OLIMPIA SATU MARE: 0 NOUĂ CONDUCERE TEHNICĂ
• în campionatul trecut 

fosta divizionară A, Olimpia 
Satu Mare s-a numărat prin
tre protagonistele celei mal 
grele serii a Diviziei B, cea 
transilvăneană. Este una dintre 
puținele echipe care a reușit 
să învingă, pe teren propriu, 
fără drept de apel, atît pe Jiul 
Petroșani, dt si pe F.C. Mara
mureș Baia Mare, cele două 
cluburi care si-au disputat !n- 
tîietatea pină în ultima etapă 
■ ediției trecute. Cu ce gî ri
duri șl— forte pornește la 
drum in viitorul sezon echipa 
sătmăreană ? • „In primul rînd, 
ne spunea Mircea Lupan, pre
ședintele clubului, cu o nouă 
eonducere tehnică, Iosif Kal
mar — antrenor principal, și

Zilele trecute F.C. Constanța 
s-a Înapoiat de la Varna unde 
a participat la un puternic tur
neu. alături de echipele Vitoșa 
Sofia, Spartak și Cernomore 
Varna, N.K. Rijeka (Iugoslavia) 
și Oxford United (Anglia). • 
Despre turneu ne-a vorbit pre
ședintele clubului, IonConstan- 
nnescu ; „Competiția a fost 
foarte puternică. In această 

companie selectă, F.C. Con
stanța, deși avtnd o scurtă pe
rioadă de pregătire, s-a stră
duit să aibă o comportare cit 
mai bună. In final ne-am cla
sat pe locul 4, pierzind in fața 
Vitoșei din Sofia cu 5—1 (golul 
nostru l-a înscris Zahiu). Ce
lelalte rezultate : victorie cu 
1—0 în fața echipei engleze 
Oxford United șl 1—1 cu Spar
tak Varna (golurile noastre 
le-a marcat Funda). Turneul 
l-a eîștigat N.K. Rijeka, an
trenată de Skoblar : 3—1 in fi
nală cu Spartak Varna" • în 
vederea noului sezon, F.C.

Nicolae Marcn — antrenor se
cund. Ei îi înlocuiesc pe Naom 
șl Knoblau. Avem și un nou 
președinte de onoare in per
soana tov. Octavian Marinescu". 
• Olimpia a început pregăti
rile puțin mai tîrziu decît ce
lelalte echipe tocmai din cauza 
acestor schimbări. Din vechiul 
lot nu mai fac parte Pinter, 
plecat la Baia Mare, și Keizer, 
care s-a retras la Cărei. în 
„litigiu" — Roatiș. Au fost le
gitimați dtiva jucători tineri, 
de certă perspectivă, printre 
ei numărîndu-se portarul Hot- 
ka (de la Oașul Negrești), Se
les (de la Someșul) ei vor fi 
promovați juniorii de mare ta
lent din pepiniera proprie. • 

Constanta va fi pregătită de 
antrenorul V. Marica. Din lot 
nu mai fac parte Gache și Bă- 
trineanu (ambii plecați la U- 
nirea Slobozia) și Marinov (la 
C.F.R. Pașcani). Au fost legi
timați Zariosu, Ciucă și Ionaș- 
eu (de la Sportul Studențesc),’ 
Mihăilă (de la Dunărea Călă
rași), a revenit Șt. Petcu, îm
preună cu Ad. Ioncscu (de la 
Steaua). în privința revenirii 
lui Ignat purtăm discuții eu 
F.C. Argeș. • în lot au lost 
promovați o serie de juniori în 
care se pun multe speranțe 1 
atacanții Stere și Tufan, mij
locașul Mangri („Constanța con
tinuă să fie o puternică pe
pinieră de tineri jucători. A- 
vem aici un nucleu de exec- 
lenți antrenori specializați, 
cum sînt Bukosi, Tîlvescu, Mă
reț, Șovăilă. An de an ei -scot» 
promoții de jucători cu pers
pective dintre cele mai fru
moase", ne-a spus I. Constan- 
tinescu). • Joi, F.C. Constanta 
va juca pe stadionul propriu 
cu Victoria București (ora 18), 
iar duminică va evolua la Ga
lați, cu Otelul.

Multe meciuri amicale de ve
rificare pe agenda echipei : cu 
Steaua C:F.R. Cluj-Napoca 
(tur-retur). Minerul Cavnic, 
Armătura Zalău, Someșul Satu 
Mare etc. • „Vrem să alcă
tuim o echipă tînără, de cursă 
lungă, declară, la rîndul lui. 
noul antrenor principal, Iosif 
Kalmar. Ne vom baza pe ju
cători localnici, care să lupte 
fără menajamente pentru cu
lorile clubului. Sigur că e ne
voie de ceva timp pentru a 
ne îndeplini ce ne-am propus 
și sper ca publicul nostru să 
Înțeleagă că o echipă nouă, de 
valoare, nu se poate face cit 
a4 bate din palme..."



La Băile Herculane

STARTUL ÎNTRECERII ȘAHISTELOR
S-au făcut primele mutări in 

cea de-a 19-a ediție a Tur
neului international de șah al 
României. în versiunea sa fe
minină. Loc de dispută, con- 
form tradiției, frumoasa sta
țiune balneo-dimaterică a Her- 
culanelor. în după-amiaza de 
luni, cele 14 competitoare ale 
acestei prestigioase Întreceri 
și-au dat prima întîlnire in 
fata eșichierelor, dispuse In 
sala special rezervată șahului 
la complexul hotelier „Miner
va".

Iată, mai tatii. ordinea pe 
tabelul de joc, fixată in pre-

FESTIVALUL VlLCEAN OE VARA

La Călimănești-Căciulata
este in curs de desfășurare a 
VIII-a ediție a tradiționalei 
competiții șahiste Festivalul 
Vilcean de vară. Se dispută un 
turneu international, rezervat 
maeștrilor, cu 32 participant! 
din șase țări s Cehoslovacia, 
R.F.G., Iugoslavia, Turcia, Un
garia și România. In paralel, 
un „open“ reunește 248 jucători 
și jucătoare de toate catego
riile. întrecerile continuă pînă 
la 12 august. 

alabil prin tragere la sorti de 
arbitrul principal al turneului, 
Anghel Matei (București). A- 
șadar, intră in concurs : 1. 
Margareta Mureșan, 2. Cristina 
Bădulescu (ambele România),
3. Marten Petrova (Bulgaria),
4. Svetlana Matveeva (U.R.S.S.),
5. Ivonna Swicczik (Polonia),
6. Gisela Fischdick (R.F.G.), 7.
Gabriela Olărașu-Stanciu, 8. 
Elisabeta Polihroniadc-Rusu 
(ambele România). 9. Annett 
Wagner (R.D.G.), 10. Ligia
Jicman (România), 11. Lidia 
Semenova (U.R.S.S.), 12. Dana 
Nuțu, 13, Eugenia Ghindă, 14. 
Smaranda Boicu (toate Româ
nia).

în rezultatele primei runde, 
o surpriză de proporții : ttnăra 
maestră sovietică Svetlana Ma
tveeva a intrecut-o pe com
patrioata sa Lidia Semenova, 
fostă finalistă a turneului can
didatelor ! Alte trei partide au 
fost decise : Swieczik — Jic
man 0—1. Stancin — Pollhro- 
niade 1—0, Bădulescu — Ghin
dă 1—0. SI o singură remiză : 
cea dintre Margareta Mureșan, 
campioana tării, și tânăra Sma
randa Boicu (care o Înlocuiește 
pe Marina Pogorevici). Amina
te sînt lntîlnirile Nutu — Pe
trova si Wagner — Fischdick.

ÎNTRECERI ALE ATLEțlLOfi
SOFIA, I (Agerpres). — Cu 

prilejul unul concurs de atletism 
desfășurat la Sofia, cu participa
rea loturilor Bulgariei. Tvetanka 
Hr is to va a ciștlgat proba de a- 
runcarea discului cu performanța 
de 70,82 m.

Alte rezultate : masculin : 110
m garduri : Krastev — 11,5» ; 
săritura ta lungime : Clocev — 
8,04 m ; prăjină : Pencev — 5,70 
m ; greutate : Todorov — 30,35
m ; feminin : 100 m : Anelia Nu- 
neva — 11,12 ; săritura in Înăl
țime : Svetlana Isaeva — 1,95 m ; 
săritura In lungime : Silvia Mo- 
neva — 7,00 m.

Bogată activitate pugilistică

BALCANIADA DE JUNIORI
- _•

Șl „MĂNUȘA LITORALULUI**
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In ciuda caniculei, luna a- 
ceasta vom avea prilejul să 
urmărim două importante com
petiții pugilistice, ta oare stat 
angrenați cel mai buni pugi- 
liști din tară si. alături de ei, 
multi oaspeți de peste hotare. 
Astfel, la Brăila vor avea loc, 
între 13 si 1# august, Întrecerile 
din cadrul Balcaniadei de box 
— juniori, la care Si-au anun
țat prezenta reprezentativele 
Bulgariei (12 sportivi), Greciei 
(7), Iugoslaviei (10) si Turciei 
(7). Tara noastră va prezenta 
la această ediție o echipă com
pletă, juniorii români susținînd. 
cu acest prilej, ultimul exa
men cu public Înaintea Cam
pionatelor Europene din Da
nemarca (15—21 septembrie), 

la care vor participa.
în ultima parte a lunii, 25— 

31 august, La Constanța va a- 
vea loc o nouă ediție a tur
neului international . .Mănușa 
Litoralului**.  Iubitorii sportului 
cu mănuși de pe Litoral var 
avea prilejul să urmărească o 
competiție deosebit de puter
nică, deoarece, în afara oaspe
ților de peste hotare — pugi- 
liști din R.D. Germană, Irlan
da, Bulgaria, Ungaria, Turcia 
și U.R.S.S. — vor fi prezent! 
și cei mai buni boxeri români. 
Este vorba de componentii lo
tului national de seniori, de 
cîștigătorii Turneului de se
lecție, încheiat recent Ia Brăi
la, și de Învingătorii în .Crite
riul speranțelor**,  desfășurat la 
Bistrița.

Meciul pentru titlul mondial de șah

KASPAROV DESCHIDE SCORUL!
LONDRA, 5. Contrazicînd 

toate criticile ce i s-au adus, 
Garri Kasparov a fost din nou 
„el însuși**  în cea de a 4-a 
partidă, din seara de luni. Cu 
un joc energic, fără menaja
mente, campionul mondial și-a 
condus piesele albe pe cele mal 
active poziții, a obligat la con
tinuă defensivă pe adversar, a- 
flat In dificultate încă din fa
za deschiderii. Anatoli Karpov 
a resimțit acut „criza de timp*  
de la mutarea 21, cînd cele 
două ceasuri de control 
indicau : Kasparov lh42 — 
Karpov 2h03. în următoarele 
27 de minute rămase la dispo
ziție, șalangerul a trebuit să 
efectueze restul de mutări 
.(21—40) și calitatea acestora 
s-a resimțit vizibil. Kasparov a 
cîștigat un pion pe flanc, 
făcîndu-și cale liberă spre 
transformare.

. Interesant este și faptul că 
— la fel ca în mult comentata 
partidă a 2-a — s-a început cu 
o Indiană Nimzovici, în care 
Karpov a schimbat jocul, 
părind să aibă pregătită o 
substanțială întărire a varian
tei. Kasparov nu s-a arătat de
loc surprins și a găsit Imediat, 
la tablă, cele mai bune căi de 
dezvoltare.

Mutările înscrise pe fișă au 
fost următoarele :

• TELEX • TELEX •
BOX • Pugilistul mexican Ju

lio Cesar Chavez și-a păstrat tit
lul de campion mondial la cate
goria superpană (versiunea 
W.B.C.). învingîndu-1 la puncte, 
în 12 reprize, pe americanul Rocky 
Locridge în meciul disputat la 
Monte Carlo.

CICLISM • Cursa Internațio
nală desfășurată în Canada s-a 
încheiat cu victoria tînărului ru
tier olandez Michel Zanoli, urmat 
In clasamentul final, la patru se
cunde. de francezul Laurent Ja- 
labert.

Ultima etapă, a opta, a revenit 
lui Jalabert. înregistrat pe dis
tanța de 36 km cu timpul de 
51 .’35.

MOTOCICLISM • Pe circuitul 
de la Silverstone s-au desfășurat 
întrecerile „Marelui Premiu*  al 
Angliei la motoclclism viteză, 
proba contînd pentru Campiona
tul Mondial. în cea mai dispu
tata cursă, la clasa 500 cmc, vic
toria a revenit australianului 
Wayne Gardner (,.Honda"), cu 
o medie orară de 153,940 km. La 
clasa 250 cmc, pe primul loc s-a 
situat sportivul francez Domini
que Sarron (,, Honda “), iar la 
clasa 125 cmc a terminat învin
gător austriacul August Auinger 
(..Bartol") • Cursa internațională 
de la Suzuka (Japonia) a fost 
cîștigată de sportivul australian 
Wayne Gardner (..Honda"), cu o 
medie orară de 145,165 km, L-au 
urmat coechipierul său Michael 
Dawson și japonezul Shoji Hirat- 
suka.

ȘAH • Campionatul feminin al 
Bulgariei s-a încheiat cu victoria 
mal puțin așteptată a șahistei 
Ștefka Savova, urmată de 
Margarita Voi ska și de Pavlinka 
Anghelova. Aceste trei sportive 
au obținut calificarea pentru tur
neu' zonal al Campionatului Mon
dial.

KASPAROV — KARPOV 
(C.M. ’86, partida a 4-a) l.d4 
Cf6 2,c4 e6 3,Cc3 Nb4 4. Cf3 că 
5,g3 c:d4 6,C:d4 0—0 7,Ng2 d5 
8,Db3 N:c3+ 9,b:c3 Cc6 10.c:d5 
Ca5 ll.Dci C:d5 12.Dd3 Nd7 
13.0» Ce7 14.0—0 TcS 15,Cb3 
C:o4 16,N:b7 Tc7 17,Ns6 Ce5 
18,De3 Cc4 19.De4 Cd6 2O.Dd3 
Tcfi 21.N.S3 Nc8 22.N:c8 Cd:c8 
23.Tfdl D:d3 24.TM3 TeS 
25.Tadl M 26.Cd4 Tb6 27.Nc5 
Ta# 28,Cb5 TcȘ 29.N:e7 C:e7 
3O.Td7 Cg6 31,T:a7 CfS 32.a4 
Tb8 33,e3 h5 34,Rg2 e5 3S.Td3 
Rh7 36,Tc3 TbcS 37,T:c« T:c6 
38.Cc7 Ce6 39. Cd5 Rh6 40. a5 
«4.

In această poziție, partida s-a 
întrerupt. Kasparov a dat ta 
plic, pentru alb, mutarea 41. 
a6. Jocul n-a mai fost reluat 
a doua zi (n.r. — marți), Kar
pov recunoscîndu-se învins. .

Scorul meciului a devenit 
favorabil campionului mondial 
d- șah : 2,5—1,5.

IN PANA DE BENZINA
înaintea oricărei competiții 

de anvergură șl în special a 
unui Mare Premiu din cadrul 
Campionatului Mondial auto
mobilistic de formula I, pilo- 
ții participă, cu bolizii lor, la 
diferite ședințe de antrena
ment, pentru a cunoaște mai 
bine cerințele pistei autodro- 
mului respectiv, consumul de 
carburant In condițiile speci
fice pistei și pentru ca. ta 
baza timpului Înregistrat la 
un astfel de antrenament 
controlat, să-și stabilească lo
curile la startul cursei pro- 
priu-zise. Ei bine, la ultimele 
antrenamente controlate dina
intea Marelui Premiu al R.F. 
Germania. la Hockenheim, 
pilotul finlandez Keke Ros
berg (care și-a anunțat re
tragerea pentru sfîrșitul aces
tui sezon) a realizat noi re
corduri absolute (238,775 și 
239,864 km/h) pe un tur. la vo
lanul mașinii sale .,Marlboro 
McLaren Tag”.

Acest al doilea timp, care 
l-a asigurat primul loc la 
start, dar și buna sa valoare 
ca pilot, l-au făcut pe mulți 
să-l acorde lui Rosberg cre
ditul unei Victorii. De altfel, 
mașina „alb-roșie“ a acestuia 
s-a aflat mereu ta frunte, 
pînă ta ultimul tur al cursei 
etnd a rămas in... pană de 
benzină I Șl astfel, față de 
brazilienii Piquet și Senna, 
englezul Mansell și francezul 
Arndux, Keke Rosberg, s-a 
clasat al cincilea, dar cu un 
tur (6,797 km) ta urma lor !... 
Campionul mondial Prost a 
rămas șl el fără benzină, 
dar cu 200 m Înaintea sosi
rii î El a coborît de Ia volan 
șî a terminat cursa taiplngln- 
du-și bolidul 1... 

UN RECORD EXTRAORDINAR !
Apropo de benzină î La această rubrică am relatat, cu diverse 

prilejuri, despre fel de fel de recorduri. Dar despre unul n-am 
avut încă prilejul. îl avem acum... Din ziarul parizian „L’£- 
quipe“ am aflat că la La Baule, în cadrul „Marelui Premiu al 
îndrăznelii “r rezervat vehiculelor super^conomice, liceanul 
Narc6 d’Angers, doar cu un singur litru de carburant a parcurs 
— citiți bine ! — 483 km, cu o viteză de 30 km/h ! Este vorba 
de un nou record național, care merită, însă, toată prețuirea 
pentru ingeniozitate șl... economie ! Următorul clasat a parcurs 
doar 434 km, dar șl aceasta este o distanță enormă !

• PREȘEDINTELE F.I.F.A. CRITICA ECHIPA... BRAZILIEI
• REZULTATE, ȘTIRBI
• Echipa Braziliei trebuie ză-șl 

revizuiască integral concepția 
despre fotbal, altfel, niciodată, nu 
va mal fi campioană mondială — 
a spus președintele FJ.F.A., bra
zilianul Joao Havelange, referin- 
du-se la participarea formației 
țării sale la recentul Campionat 
Mondial din Mexic.

Principala cauză a eșecului fot
baliștilor brazilieni la ultimul 
turneu final, a apreciat J. Have
lange, s-a datorat lipsei de orga
nizare a soccerului din această 
țară. „O formație reprezentativă 
nn poate fi alcătuită de azi pe 
mline, așa cum a făcut de aceas
tă dată Confederația braziliană 
de fotbal*,  a subliniat președin
tele F.I.F.A „ care a adăugat că 
prezența unor jucători virstnlc! 
precum Zico, Socrates, Cerezo șl 
Falcao in lotul reprezentativ a 
fost o greșeală. întrucit pregăti
rea lor fizică nu le-a permis să

Aspect dintr-un meci din noua ediție a campionatului austriac
(Rapid — Vienna). Telefoto : A.P.-AGERPRES

Rubrică

evolueze la un nivel demn de o 
„Cupa Mondială*.
• ta turneul internațional de la 

Beijing, echipa Legia Varșovia a 
Întrecut eu 3—t (1—0) o selecțio
nată a orașului Phenian (R.PJ3. 
Coreeană). Intr-un alt joc repre
zentativa RJ>. Chineze a ciștlgat 
ta fața formației japoneze Mitsu
bishi cu 4—1 (1—9).
• Echipa ungarii Baba Eto 

Gyor, aflată ta turneu in Polo
nia, a jucat la Lodz eu forma
ția locală Wldzew. Gazdele au 
obținut victoria eu 2—8 (2—0).
• Federațiile de fotbal din 

R.F. Germania și Elveția au că
zut de acord ca echipele repre
zentative ale celor două țări să 
susțină un meci amical la 23 
martie 1988. Partida se va dis
puta ta orașul vest-german Kai
serslautern.
• Intr-un meci restant eon- 

tlnd pentru campionatul U.R.S.S.,

ORGANISM MONDIAL NERECUNOSCUT
După cum am mal informat, în boxul profesionist Internațio

nal există astăzi clteva organizații, W.B.C., W.B.A., I.B.F. (aces
tea sînt cele mai mari), fiecare cu campionii săi mondiali șl cu 
sfera sa de interese. Unul dintre numeroșii campioni, austra
lianul Barry Michael (deținătorul centurii la superpană, I.B.F.), 
urmează să susțină un meci, pentru titlu, la Manchester, ta 
compania puglllstului englez Najib Daho. Contractele au fost 
semnate, sala Închiriată, au fost angajați diferițll oameni de 
deservire, mă rog, totul este ta regulă. Numai că federația 
britanică de box a anunțat, foarte laconic, că dacă, eventual, 
Daho va deveni campion mondial, victoria sa nu-1 va fi recu
noscută (ti). Șl aceasta pentru simplul motiv că britanicii 
nu recunosc oficial, pur șl simplu, această I.B.F. (International 
Boxtag Federation)..,

REAMATORIZAREA LUI NEHEMIAH
După un sezon strălucit, ta 

cursul căruia a realizat re
cordul mondial de 12,93 pe 
110 m garduri, atletul ameri
can Renaldo Nehemlah, pe 
atunci ta vîrstă de 23 ani, a 
semnat un contract ca jucă
tor profesionist cu echipa 
„San Francisco 49“, una din
tre cele mal bune din fotba
lul american, ta acest fel, Ne
hemlah a ignorat actualul 
regulament al Federației In
ternaționale de Atletism A- 
mator ți, in consecință, a 
fost radiat. Nehemiah și forul

deținătoarea titlului, Dinam» 
Kiev, a Întrecut cu 1—0 (1—0)
formația Kairat Alma Ata. Sin
gurul gol al partidei a fost în
scris de tinărul Aleksei MÎhaill- 
cenko. *■
• In orașul Eger (Ungaria), 

intr-un meci amical, formația 
F.C. Magdeburg a Întrecut cu 
3—0 (1—0) echipa Bekescsaba.
• La Geneva, echipa A.S. Roma 

a dispus cu 2—1 (2—0) de forma
ția locală F.C. Servette. Golurile 
învingătorilor au fost marcate de 
Boniek (mln. 12 și 26), respectiv 
Kok (mln. 79).
• Supercupa Elveției, din

tre ciștigătoarea campionatului, , 
Young Boys Berna, șl invlngă- 
toarea in finala Cupel, F.C. sion,
a fost cîștigată de prima, cu 3—1 
(2—0), prin golurile marcate de 
Mamert (2), tunde, respectiv 
Brigger.
• Etapa a 4-a a campionatului

Argentinei : Temperley — Oeste 
0—1, union — San Lorenzo 1—1, 
Glmnasla y Esgrima — River 
Plate 0—1, Rosario — Indepen- 
diente 2—4, Talleres — Institute 
0—0, Racing — Newell’s old Boys 
2—0, Platense — Estudiantes la 
Plata 0—2, Sarsfield — Racing 
Cordoba 3—1, Boca Juniors — 
Deportlvo Italiano 1—0, Argen
tines Juniors — Deportlvo Espa- 
nol 0—0. Pe primele locuri : Es
tudiantes la Plata și Talleres cu 
cite S p ; pe ultimul Ioc : 20.
Temperley 2 p.

ACTUALITĂȚI
DIN TENIS

In finala turneului interna
țional de la Verbier (Elve
ția) jucătorul suedez Joakim 
Nystrbm a dispus cu 7—5, 6—3, 
7—5 de francezul Henri Leconte 
• Turneul internațional de la 
Washington a fost cîștigat de tî- 
nărul jucător cehoslovac Karel 
Novacek, care l-a învins în fi
nală cu 6—1, 7—6 pe francezul 
Thierry Tulasne, cotat printre 
favoriții concursului.

atletic american au tot ce
rut recalificarea ea atlet, dar 
I.A.A.F. s-a arătat fermă ta 
decizia sa (între timp au fost 
C.M. de la Helsinki șl J. O. 
de la Los Angeles la care, 
probabil, ar fi câștigat primul 
loc I). Recent, tnsă, record
manul lumii a revenit cu o 
nouă cerere de „grațiere*  șl. 
lată, consiliul I.AA.F. reunit 
la Atena i-a dat dezlegarea 
solicitată. Nehemlah revine 
deci, la 6 august, la Vlareg- 
glo, pe pistr de atletism, dar 
la 27 ani I

realizată de Romeo VILARA


