
ia c. E. ac lupte grcco romane pentru tineret

PATRU SPORTIVI ROMÂNI PE PODIUM
MALMO, 1 (prin telefon). 

Timp de trei zile, în Sala 
Sporturilor din localitate, s-au 
desfășurat Campionatele Euro
pene de lupte greco-romane 
pentru tineret (speranțe olim
pice — sportivi pînă la 20 de 
ani). Pe foile de concurs — 
luptători din 18 țări, printre 
care si România, reprezentată 
de 7 sportivi, care au avut e- 
volutii meritorii, unele remar
cabile, numărîndu-se printre 
protagoniști și fiind Ia 5 cate
gorii de greutate in întrecere 
directă pentru cucerirea me
daliilor.

O comportare deosebită au 
avut Radu Strubert (cat. 48 
kg) și Petre Cărare (cat. 68 
kg), care, după o serie de par
tide de foarte bun nivel tehnic 
Si spectacular, au reușit să se 
califice în „finala mare“, pen
tru locurile 1—2. Așadar, me
dalii de aur sau de argint. Re
zultatele întîlnirilor cu Igor 
Petrenko (U.R.S.S.) și, respec

Echipa României la C. E. de baschet-junioare

LOCUL 5-CEL MM BUN DE PÎNĂ ACUM, 
DAR ÎNĂ1JIMEA RĂMÎNE 0 PROBLEMĂ...

Reprezentativa României a 
obținut la Campionatul Euro
pean de baschet-junioare, des
fășurat în Italia, cea mai bună 
performanță de pînă acum, cla- 
sîndu-se pe locul 5 (și nu 6, 
cum au anunțat eronat unele 

l agenții de presă internaționale; 
in partida decisivă pentru lo
cul 5, • ea a întrecut selecțio
nata Franței cu 60—51). față 
de locul 6 ocupat in 1977 și 
1979. La înapoiere, antrenorul 
principal Horia Pop (secundul 
său a fost Adrian loan) ne-a 
relatat următoarele :

„Ca o realitate, nu ca o scu
ză, doresc să menționez de la 
început că din lot nu a putut 
face parte una dintre cele mai 
bune jucătare, Roxana Ștefan 
(accidentată). Șocul psihologic 
a fost depășit insă de celelalte 
componente ale formației, care 
s-au mobilizat și au reușit 
comportări bune in majoritatea 
meciurilor, datorită in special 
agresivității in apărare, prin 
care au fost ciștigate multe 
mingi, majoritatea finalizate la 
capătul contraatacurilor. In ac
țiunile poziționale a fost res
pectată disciplina tactică, ceea 
ce a permis alternarea jocului 
rapid cu unul ceva mai lent, 
cînd situația o impunea, ca — de 
pildă — atunci tind devenea vă
dită oboseala cauzată de apăra
rea agresivă prelungită. In plus, 
a trebuit să se facă față acci

tiv, Islan Dudikev (U.R.S.S.) 
nu ne-au parvenit încă pînă 
la închiderea ediției. Oricum, 
ei au urcat pe podiumul de 
onoare al „europenelor" de ti
neret de la Malmd. Bine au 
concurat si alți luptători ro
mâni prezenti la această com
petiție de anvergură. Este vor
ba de Anton Argbira (cat. 74 
kg), care. în luptă pentru me
dalia de bronz a categoriei, a 
cîștigat prin descalificare (min. 
4:30) în fata lui Niemi Timo 
(Finlanda) și despre Ion Ieri- 
miciuc (cat. 100 kg), de ase
menea medaliat cu „bronz", 
după victoria realizată în ul
timul său meci, cu Piotr Czu- 
bar (Polonia), prin descalifica
re în min. 4:15. Adrian Alion- 
te (cat. 130 kg) a ratat locul 
3, pierzînd prin descalificare 
(mim. 5:25) la Gongy Kekcș 
(Ungaria). Dar. să așteptăm re
zultatele finale la cele două 
categorii în care lupta se dă 
pentru locurile 1—2...

dentării (in ultimele zile) a 
unor jucătoare : Tunde Enyedi, 
Antoaneta Barbu și Elisabeta 
Bernadt. Chiar și in aceste con
diții, se putea obține un loc 
mai bun in clasament, dar in 
intilnirea cu echipa țării gaz
dă, decisivă pentru calificarea •► 
in semifinale, baschetbalistele 
noastre au fost dezavantajate 
de arbitri. De altfel, această 
partidă, precum și cele dintre 
formațiile U.R.S.S. și Iugosla
viei (finala), Italiei și Iugo
slaviei au fost apreciate de 
specialiști drept cele mai fru
moase ale competiției. Cele 
mai bune componente ale lotu
lui român au fost Tunde Enye
di și Cecilia Laszlo (o surpriză 
plăcută) ; au corespuns: Auro
ra Dragoș, Gabriela Petre, Ana- 
maria Gera, Ildiko Manasses, 
Antoaneta Barbu și Magdalena 
Manea ; au mai fost folosite : 
Iulia Alioman, Margareta Ve-

Elisabeta Bernadt și Elena 
vasile. Punctul nevralgic al se
lecționatei țării noastre : han
dicapul de talie față de majori
tatea celorlalte echipe, ceea ce 
a făcut ca „5"-ul nostru din 
teren să fie dominat in lupta 
sub panouri, pentru recupera
re. Aceasta este o problemă 
mai veche, a cărei rezolvare îi 
privește pe toți antrenorii care 
se ocupă de instruirea junioa
relor*. (D. STĂNCULESCU).

Preletari din teate țările, untțl-vă 1
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în cadrul Întrecerilor de atletism de la Pitești

NUME NOI PE LISTA CAMPIONILOR NAȚIONALI
PITEȘTI, 7 (prin telefon). 

S-ar fi putut oare ca ediția 1986 
a Campionatelor Naționale de 
atletism să facă excepție de la 
regula unor condiții meteorolo
gice vitrege? După zile toride, 
miercuri a plouat aici torențial, 
joi dimineața a fost o căldură 
sufocantă pentru ca puțin îna
intea startului de după-masă 
să înceapă o ploaie măruntă și 
temperatura să scadă simțitor. 
Evident, toate acestea au avut 
implicații asupra desfășurării 
concursului și mai ales asupra 
rezultatelor.

De consemnat faptul că la a- 
ceastă ediție cîteva probe s-au 
încheiat cu campioni în... pre
mieră. La 3 000 m obstacole, de 
pildă, și-a înscris numele pe 
lista campionilor Augustin 
Barbu (Steaua) — 8:58,36, ur
mat de Marcel Martinaș (Dina
mo) 8:58,94 și Teofil Ciobanu 

bMa”sl TRIPLĂ ÎNTiLNIRE FOTBALISTICĂ NORVEGIA-ROMÂNIA
Așa cum s-a mai anunțat, in 

ziua de 20 august va avea loc 
o triplă întâlnire fotbalistică 
Norvegia — România. Astfel, la 
Oslo se va disputa partida din
tre primele reprezentative ale 
celor două țări, iar la Trond
heim se vor întîlni selecționa
tele olimpice și de tineret 
într-un cuplaj care trezește — 
ca și meciul de la Oslo — un 
viu interes în rîndul iubitori
lor de fotbal norvegieni. Pen
tru jucătorii noștri, ca și pen
tru cei norvegieni, partidele de 
la 20 august, reprezintă repe
tițiile generale înaintea debu
tului în C.E. de seniori și tine
ret. Vă reamintim că repre
zentativele noastre A și de 
tineret vor susține la 10 sep
tembrie (echipele A) și la 9 
septembrie (echipele de tine
ret) primele jocuri din noua e- 
diție a competiților europene 
rezervate lor. întîlnind la Bucu
rești și, respectiv. Ploiești, 
formațiile similare ale
Austriei.

• ECHIPA PREOLIMPICA 
A TARII NOASTRE ÎN 
INDONEZIA. La invitația foru
lui de specialitate din Djakarta.

(Steagul Roșu Brașov) 9:04,01. 
Barbu are meritul de a fi re
zistat puternicului atac lansat 
în final de Martinaș. La tine
ret — învingător Dumitru Va- 
siloaie (Dinamo) 9:07,71, ur
mat de Tomel Matei (C. S. Tîr- 
goviște) 9:39,98.

Proba feminină de 100 me
tri s-a încheiat cu victoria ne
așteptată a specialistei la 400 
m.g., dinamovista Nicoleta Că- 
ruțașu — 11,64, urmată de Ra
mona Steici (Poli Timișoara) 
11,65 și Mihaela Chindea (Stea
gul Roșu Brașov) 11,72. Steici 
și Chindea sînt, astfel, și pri
mele clasate la tineret.

O cursă remarcabilă a făcut 
în proba feminină de 400 m 
Mihaela Rachieru-Ene (Poli Ti
mișoara) care a parcurs turul 
de stadion intr-un timp exce
lent — 51,67 s. Ea a fost ur
mată de Elena Lina (Steaua) 

ierj a plecat în Indonezia e- 
chipa preolimpică a României 
care va participa la turneul 
dotat cu „Cupa Independenței", 
competiție care se va desfășura 
în perioada 10—19 august. Sub 
conducerea antrenorilor Gb. 
Staicu și C. Frățilă au făcut 
deplasarea următorii jucători : 
Prunea, Șerban — portari; D. 
Petrescu. Sedecaru, Stro.a. 
Bejenaru. Aldea — fundași ; 
Stan, Sabău, Oloșutean', C. 

52,29 și Iolanda Oanță (Rapid) 
52,46. La tineret — Daniela Gă
mălie (Rapid) 54,00 și Lăcră
mioara Andrei (C.S.S. Roman) 
54,45.

Mai vechiul campion Horia 
Toboc a adăugat un nou titlu 
la bogata sa colecție, încheind 
alergarea de 400 m în 47,60 s, 
devansindu-i pe Marian Rădos 
(Dinamo) 48,24 și Liviu Costi- 
nescu (Voința) 48,53, acesta din 
urmă fiind cel mai bun la ca
tegoria tineret, unde a fost ur
mat de Cătălin Ganera 
(I.E.F.S.) 48.85.

Dispută interesantă in proba 
masculină de aruncarea greu
tății. Suceveanul Marius An-

Romeo VILARA

(Continuare în pag 2-3)

Sava, Dumițrașcu — mijlocași; 
Jercălău. Nuță. Popovici, Lazăr 
— atacanțj. De remarcat că 
marea majoritate a componen- 
ților lotului face parte din e- 
chipa de juniori UEFA ’86, 
calificată în turneul final al 
C.E. La turneul din capitala 
Indoneziei mai participă selec
ționatele preolimpice ale Bra
ziliei. Algeriei. Thailandei. Ma- 
layeziei. Singapore, tara-gazdă 
urmînd să prezinte două echipe.

CONTINUITATEA IN ORGANIZAREA 
ACȚIUNILOR SPORTIVE DE MASĂ - CERINȚĂ PRIORITARĂ!

Rapidistul Bacoș (tricou de culoare deschisă), unul dintre 
cei mai buni jucători ai cuplajului de ieri, in luptă cu 
apărătorii Fogorossy și Gherase (Automatica)

Foto : Aurel D. NEAGU 
(Citiți în pag. 2—3 cronicile partidelor din „Cupa Municipiului 

București"

Sînt multe mărturiile care atestă că în 
impetuosul avînt al mișcării noastre sportive 
din ultimele două decenii, ampla dezvoltare a 
activității de educație fizică, sport si turism 
de masă prezintă un capitol din ce în ce mai 
bogat, cu multe și importante semnificații în 
plan social și educativ, cu dimensiuni în con
tinuă creștere. Este o dezvoltare fără precedent 
în întreaga istorie sportivă a țării datorată mi
nunatului cadru organizatoric asigurat prin 
crearea Daciadei — generoasă, strălucită iniția
tivă a tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, 
secretarul general al partidului nostru, pre
ședintele Republicii, părintele drag al tineretu
lui României socialiste.

Avem cu toții multe motive de mîndrie pen
tru tot ce s-a realizat. în ultimii 10 ani, prin 
marea competiție sportivă națională Daciada, 
care reunește la fiecare ediție circa 8.000 000 de 
tineri și tinere din toate județele țării. Avem 
în același timp, datoria ca — urmînd prețioasele 
indicații si orientări ale secretarului general al 
partidului — să muncim cu eforturi sporite, să 
acționăm cu toată fermitatea, să facem totul 
pentru ca Daciada să cuprindă, practic, întregul 
tineret al patriei, să se afirme tot mai puternic 
ca o uriașă mișcare de masă prin care să se 
asigure participarea celor mai largi categorii de 
oameni ai muncii de la orașe si sate la practi
carea organizată și sistematică a exercițiilor 
fizice, a sportului si turismului.

îndeplinirea exemplară a unui asemenea obiec
tiv fundamental pas de partid in fața mișcării 
noastre spartive eere d>x partea celor care ac
tivează ia acaed ăsaraa mobilizarea tuturor 
Paajntnr jaafc» laaaaa PERMANENTIZĂRII 

si turistice, a unei 
a. ««oljdate CONTINUI-

” * ~ —« trac»* «*eaHK£-ată. sistematică a
' idee subliniată

pregnant si în dezbaterile recentei plenare co
mune a Consiliului National pentru Educație 
Fizică si Sport si a Comitetului Olimpic Român. 
Aceasta înseamnă că organele si organizațiile 
sportive, ceilalți factori cu atribuții în acest do
meniu, toți slujitorii mișcării sportive sînt che
mați să manifeste mai multă pasiune, pricepere, 
dăruire, spirit de organizare si inițiativă pentru 
eliminarea unor neajunsuri încă evidente în 
dezvoltarea sportului de masă, a formalismului 
și slabului interes pentru ca tinerii — și alte 
categorii de oameni ai muncii — să participe nu 
doar la cîteva acțiuni sportive de masă într-un 
an întreg, ci la acțiuni permanente care să asi
gure, prin forme si mijloace cit mai plăcute, a- 
tractive, deprinderea practicării zilnice a acestei 
activități cu multiple influente extrem de favo
rabile asupra stării dc sănătate. în pregătirea și 
educarea multilaterală a cetățenilor.

Este, pentru aceasta, nevoie nu numai de 
competiții „pe școală", ci de numeroase întreceri, 
la diferite discipline sportive, interclase. După 
cum. sportul de masă din întreprinderi si insti
tuții nu se realizează prin „selecționate", ci
pornind cu unitățile productive de bază —
secții, ateliere, sectoare etc. „Duminicile cultural 
sportive" organizate, intr-adevăr, săptămînal vor 
da de asemenea mai multă forță sportului de 
masă sătesc. In acest fel finalele pe țară din 
cadrul Daciadei vor aduce în arena marii compe
tiții naționale cei mai buni dintre sute de mii și 
milioane de participanți Ia etapele de masă. Sint 
cîteva repere a căror importanță a devenit pe 
deplin evidentă și care este amplificată, după 
părerea noastră, si de miezul acesta fierb r-te de 
vară în care ne aflăm, perioadă ia care. pr'_ 
muncă susținută si i «aaeart <r aaad
din tara aaasară paaar # Orttafc araaaaart 
■•s iSrâtecân • *_x atei te

LA COSTINESTI. iN STAȚIUNEA TINERETULUI,
ESTE ORA VACANȚEI, DAR Șl A SPORTULUI

REPORTAJUL

la C.S.M.-I.M.N. Galați au fost 
la un pas de titlu. Au învins 
însă craiovencele. „Nu renun
țăm — ne spunea Ileana Ber- 
dilă — deși noua ediție se a- 
nunță mult mai - dificilă, dacă 
avem în vedere schimbările de 

prin loturi. De
ocamdată insă, 
aici, la Costi
nești. urmăm 

de 
m

Soarele n-a apucat să-și tri
mită primele raze spre coame
le înspumate ale valurilor și 
pe plaja de pe care iși iau 
zborul pescărușii și-a făcut a- 
pariția un grup de fete bron
zate. Ca in fiecare vară, la 
Costinești, în 
stațiunea tine
retului, diverse 
loturi găsesc 
un minunat loc 
de recreare și 
pregătire, pen
tru că vacanța
unui sportiv nu înseamnă odihnă 
totală, ci o trecere de la o ac
tivitate competițională intensă 
spre o alta asemănătoare, de
oarece drumul spre marea per
formanță presupune o muncă 
intensă, cu puține clipe de 
răgaz.

.Cine se scoală de c m-araji 
departe aj pttraăaaa a>
breaca aaacad pnae** w aa* 
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ZECI DE ANI DEDICAȚI SPORTULUI...
aa și în momentul dc față. 
Deci, 35 de ani dedicați miș
cării sportive ! Stai de vor
bă cu un asemenea om și 
parcă nu-țd vine a crede 
câte a realizat în viață. „Am 
introdus baschetul în Tg. 
Ocna...". Și cîte altele nu 
s-au realizat în această zo
nă, el punând umărul
hărnicie și dragoste nepre

cupețită pentru 
sport. Liceul și 
cele 6 școli gene
rale din oraș au

Il intilnim adesea la com
petițiile de pretutindeni, din 
țară. Printre organizatori, 
indiferent că este vorba de 
«port de masă sau de per
formanță, se distinge aproa
pe întotdeauna cite un băr
bat cu părul alb si fața 
brăzdată de trecerea anîKJr. 
îl afli fie în scaunul de ar
bitru la volei, fie cu o ru
letă în mină între 
cei ce se 
atletism 
gălind Ia 
concurs, 
și uneori 
dacă

cu

"I

I

întrec la 
sau mi- 
foile de 
Nelipsit 

greu de 
____ ținem seama 
pasiunea sa pentru sport. 
O adevărată enciclopedie a 
sportului din zona în care 
lucrează. Unul dintre oa
menii care, de zeci de ani, 
activează în sport.

îl alegem pe unul dintre ei, 
care a fost văzut, de exem
plu, la toate cele 13 ediții 
ale Festivalului sportiv al 
Slănicului Moldovei, fiind 
mereu între principalii or
ganizatori. Pe Bogdan Lam- 
bru, președintele Consiliului 
pentru educație fizică din 
Tg. Ocna, județul Bacău. A 
venit, de pe meleagurile 
Vrancei, ca profesor de e- 
ducație fizică la Liceul din 
Tg. Ocna prin 1951. Opt ani 
mai tîrziu a devenit instruc
tor sportiv, iar din 1962 
președinte „al sportului'* în 
zona Tg. Ocna (euprinzînd 
in plus așezările Dofteana 
Pîrgărești, Tg. Trotuș, Slă- 
nicul Moldovei) unde lucrea-

înlocuit, 
de

toate baze sporti
ve ; numai Ia Slănic Moldo
va s-a amenajat o frumoasă 
bază sportivă in mijlocul 
stațiunii ; noi terenuri pen
tru tenis de cîmp ; pîrtie de 
sanie și schi... in oraș locuri 
de agrement (un ștrand, 
campinguri) ;... organizarea 
tradițională a unor serbări 
cimpenești cu caracter cul- 
tural-sportiv, precum și a 
unor campionate în cadrul 
Daciadei ș.a. Iată, în ziua 
vizitei noastre, a trebuit să-l 
așteptăm cîteva ore, fiindcă 
era plecat să ducă... o caba
nă, mic refugiu, pe un mun
te din preajmă (evident, cu 
un mijloc de transport) ...

Dar câte nu se pot spune 
despre astfel de oameni dă- 
ruiți sportului. Rîndurile de 
față se vor doar o modestă 
prețuire adusă activistului 
din Tg. Ocna, dar și multor 
altora ca el...

Modesto FERRARINI

La Mărgineni, Bacău

AU FOST DESEMNAȚI
CAMPIONII LA RADIOGON1OMETRIE

în pădurea Luncan, din co- 
muna Mărgineni, județul Ba- 
cău, s-a desfășurat finala pe 
țară a campionatului republi
can de radiogoniometrie, între
cere înscrisă sub genericul „Da
ciadei'*. Concurenții, reprezen
tând 18 cluburi, din 15 județe, 
s-au bucurat de un bun cadru 
organizatoric, la care au contri
buit federația de specialitate, 
C.J.E.F.S. și Radio clubul ju
dețean Bacău. Concursul s-a 
desfășurat pe două frecvențe : 
3,5 MHV și 144 MHV. El a con
stat din descoperirea celor 5 
radioemițătoare ascunse în pă
dure, pe un traseu ce depă
șea 6 km.

Primii clasați : 3,5 MHV :
junioare — Livia Duca (Radio 
clubul județean Galați), juniori 
— Gheorghe Sabău (Radio clu
bul județean Maramureș), se
nioare — Natalia Făget (Radio 
clubul C.F.R. Hunedoara), se
niori — Constantin Nae (RadjZ- 
clubul județean Buzău) ; 144
MHV : junioare — Lăcrămioara 
Blaga (Radio clubul județean 
Galați), juniori — Daniel Gre- 
nea (Radio clubul județean Bu
zău), senioare — Ildico Bucs 
(Radio clubul județean Satu 
Mare), seniori — Pavel Baben 
(Radio clubul județean Timiș).

Die IANCU — coresp.

CĂLĂRIE. LA cei 38 de ani ai 
maestrul sportului Alexandru Bozan, __ 
la C.S.M. Sibiu, continuă să țină pasul cu 
sportivii mai tineri, el reușind să se im
pună în diferite ocazii. Astfel, el a cîștigat 
recent două probe în cadrul „Internaționa
lelor" și una în „Cupa României", contri
buind totodată la cîștigarea trofeului de 
către echipa sa • LA ACTUALA EDIȚIE 
a „Cupei Roraîniei", număr record de e- 
chipe patricipante (11). Insă, pe parcursul 
celor patru probe, acest număr s-a redus 
la 8, formațiile ce nu au făcut față plnă in 
finalul competiției fiind C.S.M. Iași, A.S.A. 
Cluj-Napoca, Petrolul Ploiești. Pînă cînd a 
asemenea comportare, o asemenea atitu
dine ? ® In proba de obstacole-forță a 
Cupei României am consemnat evoluția ex
celentă a doi cai : Mult Iubit, condus de 
C. Albert (Petrolul) șl Lăstun, încălecat de 
dinamovistul Ionel Bucur. Terminînd par
cursul cu 0 puncte, el au avut de efectuat 
trei parcursuri de baraj în care obstacolele 
5 și 6 au fost înălțate de fiecare dată cu 
cîte 10 cm, pînă la 170, cînd juriul, ținînd 
cont de tinerețea celor doi cal, i-au clasat 
la egalitate pe primul loc. (I. IONESCU, 
coresp.).

TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH 

DE LA BĂILE HERCULANE
în Turneul internațional fe

minin de șah de la Băile Her- 
culane s-au disputat partidele 
rundei a 3-a. Tînăra noastră 
reprezentantă. Cristina Bădu- 
lescu, medaliată cu bronz la 
„europenele” de junioare, con
tinuă seria succeselor. Ea a 
cîștigat cu piesele albe la Sma- 
randa Boicu si conduce în cla
sament cu 3 puncte din tot 
atîtea posibile. Marea maestră 
Margareta Mureșan a învins-o 
pe Marten Petrova, iar^ Dana 
Nuțu a punctat la 
Swieczik. Puternicele 
sovietice prezente în 
au început cursa de

a liderei. Svetlana Matveeva 
(fosta campioană de senioare a 
U.R.S.S.) a cîștigat la Eugenia 
Ghindă, în timp ce Lidia Se
menova a învins-o cu piesele 
negre pe Gisela Fischdick. Un 
start mai slab 
noastră maestră 
lihroniade, care 
dut cu albele la 
Singura remiză 
consemnat între 
cîu și Lidia Jicman.

a avut marea 
Elisabcta Po- 

acum a pier- 
Anett Wagner, 
a rundei s-a 

Gabriela Stan-

Ivonna
șahiste 

concurs 
urmărire

Clasamentul fruntașelor, după 
3 runde : 1. Bădulescu 3 p, 2. 
Matveeva 2,5 p, 3—4. Stanciu 
și Semenova 2 p, etc.

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• în Turneul internațional 

de juniori al României. care 
se desfășoară la Băile Felix, 
după primele 3 runde conduc 
Bogdan Zamfirescu, Beia 
Takacs și Nicolae Demeny, toti 
cu cîte 2,5 p. La Orșova, în 
Turneul cadetîlor. primul eSte 
Daniel Moldovan, cu 3 p, urmat 
în clasament de Iacek Davidov 
(Polonia) și Michael Guttpcrle 
(R.F.G.) — 2,5 p. La cadete. 
conduce Luminița Mateescu. cu 
3 p (din 4).
• Comisia municipală de șah 

București organizează în ziua 
de 10 august, ora 9. în sala 
Calculatorul din str. 13 Decem
brie nr. 21, competiția de sah- 
fulger dotată cu „Cupa Elibe
rării**. Vor avea loc două 
turnee paralele rezervate echi
pelor formate din cîte trei ju
cători, primul pînă Ia categoria 
I și cel de al doilea pentru 
candidați-maeștri și maeștri.

cipanții se întrec în cadrul 
turneelor pe categorii, la mas
culin și feminin. Se joacă în 
sălile de la complexul hotelier 
..Minerva**, din stațiunea Saturn.

• Tradiționala competiție 
„Vara șahistă bucureșteană** a 
ajuns la cea de a Vil-a ediție, 
în acest an, întrecerile vor a- 
vea loc între 20 și 30 august, 
fiind deschise tuturor categori
ilor de jucători și jucătoare, 
înscrierile se primesc Ia sala 
Calculatorul (tel. 17 78 32) pînă 
în ziua deschiderii.

• La Mangalia este în curs 
de desfășurare a IlI-a ediție 
a Concursului de șah. organizată 
de asociațiile sportive Marina 
și Litoral din localitate. Parti-

Campionat «î Național d€ acromodc

UN UTIL TEST ÎNAINTEA „I
Timp de 6 zile pe aerodro

mul sportiv Geamăna, de lingă 
Pitești, s-au desfășurat semi
finalele și finalele Campiona
tului Național de aeromodele, 
zbor liber. întrecerile au reunit 
125 de sportivi care și-au dis
putat întiietatea la 4 clase 
(FIA, FIB, F1C, F1H). Progra
mată cu aproximativ o lună 
înaintea Campionatului Euro
pean (9 septembrie), care va fi 
găzduit de aceeași aerobază 
sportivă, competiția a fost în 
primul rînd un test pentru 
componentii lotului nostru na
țional, iar organizatorilor le-a 
oferit prilejul unei utile repe
tiții generale. După aprecierile 
secretarului
F.R.M., Mihail Zanciu, concur
sul s-a desfășurat la un nivel 
valoric ridicat, membrii lotu
lui național confirmând (prin 
rezultatele obținute) selecționa
rea lor pentru întrecerea con
tinentală. un exemplu fiind 
Popa Crîngu, de la Avia Bucu
rești. campion la clasele FIA 
și F1C. în aceeași ordine de 
idei trebuie relevată mai buna 
participare a juniorilor la a- 
ceastă ediție, precum și com
portarea merituoasă a echipe
lor Avia București, 
mistui 
Mediaș, 
natul a 
vistă a

responsabil al

Petrochi-
Pitești și Gaz Metan 
în ansamblu, campio- 
oferit o trecere in re- 
potențialului de care

dispune 
sportivă si 
examenul 
ducă satisf 
te de valoi 

CLASAM] 
sa FIA, in 
C. Popa ( 
Gh. Traian 
L. Darwaș 
juniori : 1. 
Gheorgheni 
(Petrochimi 
Simo (Gaz 
echipe, sen 
lonta, 2. P 
3. Gaz Met.
1. Victoria 
Gheorgheni 
Pitești ; ci: 
seniori ; 1. 
Salonta), 2 
Metan Mei 
(Voința Tg. 
seniori : 1. 
Gaz Meta> 
București ; 
dual, senic 
P. Cucuian 
3. M. Cun 
pe' echipe, 
București, 
Rovine Cr< 
individual, 
țescu, 2. 
Miercurea 
(IPL M. C 
niori : 1. I.
2. Petroch

Divizia A de lupte libere DUMINICA, PATRU REUNIUNI
Duminică, la București și în 

mai multe localități din țară, 
sînt programate întrecerile 
penultimei etape din cadrul 
Diviziei A de lupte libere. în 
Capitală, iubitorii acestei disci
pline sportive vor fi puși într-c 
situație mai dificilă, ei fiind 
obligați să opteze pentru una 

*țlin cele patru întîlniri pe care 
le va găzdui Bucureștiul. Steaua

ÎNTRECERILE DE ATLETISM DE LA PITEȘTI
(Urmare din pag. 1)

drușcă a condus cu 19,01 m pînă 
la aruncarea a șasea, cînd So
rin Tirichiță (Metalul Bucu
rești) a preluat conducerea cu 
19.39 m (la 2 cm de recordul 
național care îi aparține), cîști- 
gînd titlul. Pe locul trei Con
stantin Palamariu (C.S.M. Su
ceava), cu 17,97 m. Acesta a 
fost primul concurs din tară cu 
doi atleți români care au arun-

cat peste 19 m. La tineret — 
Marcel Țârle (C.S.M. Zalău) 
16,76 m, Costel Grasu (Dinamo) 
16,72 m.

La heptatlon, după primele 
patru probe, conduce Camelia 
Cornățeanu (Dacia Pitești) cu 
3 417 p (100 m — 14,35, înăl
țime 1,86 m, greutate — 14,70 
m, 200 m — 24,97). Pe locul 
doi, recordmena națională Li
liana Năstase (C.S.U. Galați)

Campionatele continuă vineri 
și sîmbătă.

(în sala . de antrenament a 
clubului ,de la ora 10) va pri
mi replica formațiilor Rapid 
Arad și Metalul IUKT Lugoj ; 
la aceeași oră (în sala clubului 
Rapid) se vor întîlni Dunărea 
Galați. Nicolina Iași. Otelul 
Călărași (va susține întâlniri 
numai cu Nicolina Iași și 
Rapid București) și, firește, 
echipa organizatoare. Rapid; 
în sala Progresul se vor în
frunta Vulcan București, CS 
Sătesc Ilfov si Viitorul Vaslui; 
AS Electra București va orga
niza întâlnirea sa cu puternicele 
echipe CS Tirgovișle și CA 
Lupte Tg. Jiu. în sala proprie, 
din str. Ho-Și Min, nr. 4. La 
CONSTANȚA, Hidrotehnica pri
mește vizita echipelor Gloria 
Pandurii Tg. Jiu, Danubiana 
București și URBIS București.

La CRAIC 
față Jiul 
CSM Craii 
se întilnes 
Gbcorghiu- 
la și Vagt 

JWURES. I
Secuiesc, 
Const ructo 
ORADEA, 
litate prin 
Steagul R 
Tg. Mures 
Mureș. I 
GHEORGI 
Hunedoara 
si Viitorii 
SATU MA 
UM Tb 
Zalău și 1 
CLUJ-NAI 
CSM Reși 
Napoca.
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S. GHIBU (I. P. A. Sibiu)
IN CAMPIONATUL DE DIRT-TRAC1'

dițională competiție internațională, o pre
mieră a fost și urcarea pe podium, cu șta
feta României, a lui Romeo Macovei. Era 
cea dinții medalie pentru înotul sucevean 
Ia J. B. j,Ba chiar pentru întreaga natație 
moldoveanăcompleta elevul lui Sergiu 
Tănase. • LA SĂRITURĂ A ZECEA, Că
lin Hila s-a accidentat la platformă. Primii 
care au sărit în apă spre a-1 ajuta au fost 
...adversarii săi din concurs aflați cel mai 
aproape, între aceștia aflîndu-se un cam
pion european, bulgarul p. Gheorghiev. 
Călin și-a revenit repede, simțindu-se ex
trem de impresionat de căldura cu care a 
fost înconjurat, atît de colegii din delega
ția noastră, cit și de ceilalți participanți Ia 
Balcaniadă. (G. R.).

NATAȚIE. chiar daca sînt, prin defi
niție, sporturi individuale, și în înot sau 
sărituri în apă trebuie să existe, adesea, 
spirit de echipă. Așa cum a fost cazul 
deunăzi. Ia Jocurile Balcanice de la Sofia, 
unde înotătorii au reușit, după ani buni 
să cîștige competiția pe echipe mai cu 
seamă prin aportul fetelor (șl la „gimnas
tica in spațiu" tot fetele au fost... fruntea), 
dar și prin . dăruirea băieților în ultimele 
probe, care deveniseră decisive în disputa 
cu reprezentanții țării gazdă pentru primul 
Ioc în clasancntul general. Astfel, cînd 
unul dintre ci a greșit startul, fiind desca
lificat, au luptat remarcabil, alături de co
legele lor. Ponta, vișan, Bart sau E. Nan, 
pentru ca in final membrii delegației să iz
bucnească în aplauze și cîntec, scandînd 
numele țării. De bună seamă, la aceasta 
a contribuit și modul de analiză, de discu
ții prompte, la sfîrșitul fiecărei reuniuni, 
între conducerea delegației (Avram Lăp- 
toiu, președintele F.R.N., Lucian Dumi
trescu, secretar responsabil), colectivul teh
nic (Gh. Dimeca, Cristina Șopterian, M. 
Gothe, Doina Sava, dr. Andreea Aguletti — 
la înot, Elena Timar, N. Sparios, D. Po- 
poaie — la sărituri) și sportivi. • CEA 
MAI tînARA participantă din toate cele 
patru delegații a fost bălmăreanca Ramona 
Terșanschi, care va primi buletinul de 
identitate abia luna viitoare. Ier cea mai 
experimentată concurentă s-a numit... Cao- 
men Bunaciu. • „BUN VENIT în națio
nală a fost urarea pentru tînăra dina- 
movistă Marină Miclea, în seara zilei în 

|__ rare ciștiga prima ei medalie la o tra-

I

I

RUGBY. REGULAMENTUL de joc este, 
desigur, unul și... același, aplicat pretutin
deni unde se practică sportul in 15. Iată 
însă că, după cum am aflat deunăzi cu 
surprindere, în Cupa României se va arbi
tra cu unele corecții aduse regulamentu
lui ! 7 ! Apreciem ideea stimulării jocului 
Ia mină, dar ni se pare hazardant să a- 
plici reguli „originale", într-o competiție 
anume șl să revii la cele clasice in campio
nat, ca să nu mai vorbim de întîlnirlle 
internaționale. Și așa există destule lacune 
în pregătirea teoretică a rugbyștilor noștri. 
Mai bine i-am învăța ca lumea regulamen
tul. Unul și bun ! (D. C.).

SCRIMA. SCHIMBUL DE ȘTAFETA a 
durat 5 ani, pentru că între ultima meda
lie obțină la Campionatele Mondiale de se
niori de scrimerii noștri (Petru Kuki — 
„argint" la floretă, Clermont-Ferrand 1981) 
șl cea care a încununat buna comportare 
a spadasinului Nicolae Bodoczi la recenta 
ediție, de Ia Sofia (tot „argint"), din toată 
această perioadă nimeni nu a mai urcat 
pe podium. Prezent și el la Sofia, ca an
trenor al floretiștilor, Petru Kuki s-a bu
curat de acest succes al scrimei românești, 
dar n-a putut fi mulțumit de slaba evoluție 
a elevilor lui, care n-au contat în lupta 
pentru medalii • SPADASINII 
între 
ladă, 
și In

oscilează 
autolncredere exagerată șl degringo- 
așa cum au demonstrat, din păcate, 
meciul cu Olanda, „cîștigat" înainte.

dar pierdut pe... planșă, după asalturi pe 
care le-au avut în „mină", și după care se 
lamentau în van • SELECȚIONAT în ideea 
de a întări echipa, prin bogata sa expe
riență competițională, sabrerul Marin Mus
tață a fost foarte puțin folosit. Nu era în 
formă sau fusese adus ca... turist ? •
TREI ACTE NESPORTIVE au primit sanc
țiunile cuvenite din partea factorilor de 
decizie ai F.I.E. în timpul C.M. Astfel, flo- 
retistul italian Stefano Cerioni, care in fi
nală a avut o izbucnire violentă, agresivă, 
față de adversar, arbitru și public, fiind 
recidivist (el a mal fost sancționat și la 
ediția precedentă, de la Barcelona), a fost 
descalificat, nemaiavînd dreptul să evolueze 
nici în proba pe echipe. Spadasinul cuba
nez Ismael Durruti, care a adus o modifi
care neregulamentară armei sale pentru a 
obține tușe frauduloase, a fost exclus din 
activtiatea comțpetițlonală pe timp de 3 ani. 
Iar floretista sovietică Valentina Sidorova 
a fost admonestată public pentru părăsirea 
ostentativă a planșei înaintea încheierii 
unul asalt din finala probei individuale. 
(P. SL.).

TENIS. RECENT REVENIT de la un tur
neu care a avut loc la Istanbul, Andrei 
Dirzu ne-a adus confirmarea oficială ■ 
unul record. „Se știe — ne spunea el — 
că meciul dintre Florin Segăreeanu și Ale
xander Antonlsch, contînd pentru semi
finala zonei europene A a „Cupei Davis'*, 
dintre echipele României și Austriei, s-a 
încheiat cu un record al acestei supreme 
competiții. După ce arbitrul Peter Dumovic 
a comunicat Federației Internaționale că 
partida celor doi s-a jucat efectiv de-a 
lungul a 6 ore și 20 de minute, forul in
ternațional a omologat durata drept record 
absolut**. Astfel, vechiul record (6 ore și 15 
minute) deținut, tot în „Cupa Davis", de 
întilnirea McEnroe — Wilander, a fost do- 
borît ! • LA AMINTITUL TURNEU, de la 
Istanbul, Andrei Dirzu (locul 185 in clasa
mentul mondial; a ajuns in semifinală în 
proba de dublu (alături de indianul Vasu- 
devan), cei doi întrecînd, pe rînd, cu 6—3, 
6—7, 6—0 pe Cesnokov — KaragMoz și cu 
6—3, 1—6, 6—3 pe Tauson — Christensen. 
In semifinală, Dirzu — Vasudevan au fost 
întrecuți cu 6—t, 6—4 de Cox — Fancutt, 
cîștigătoril întrecerii. (I. GV.).

I

I
1

Campionatul național indi
vidual de dirt-track, rezervat 
seniorilor, a continuat pe pista 
stadionului I.P.A. din Sibiu cu 
întrecerile etapei a treia. Curse
le s-au desfășurat în formula 
clasică de 16 alergători, în 20 
de manșe, concurenții furnizînd 
un spectacol apreciat de nu
merosul public.

Permanent susținut de su
porteri si beneficiind de avan
tajul terenului propriu, local
nicul S. Ghibu (I.P.A.) a cîști
gat etapa cu 13 puncte, ur
mat, în ordine, S. Postolache 
(Steaua) 12 n, D. Gașpar (Me
talul Buc.), Jl p, S. Halagian 
(Metalul Buc.) 10 p, M. Dobre 
(Metalul Buc.) 10 p, M. Șoaită 
(1PA) 10 p și D. Bogdan (Stea

ua) 10 p. 
metalurgis 
corectat
1 ;14,5 (v.r.

CLASAM
DUPĂ 3 1 
lache 41 r

Astăzi.

3. S. Ghit 
în descl

noua a c
niori. prin
de F. Ur
5 p, urma
trolul Ian<
(I.P.A.) 4

stadionul 
patra a c 
niori. (I 
coresp.)

ÎN STAȚIUNEA TINE
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(Urmare din pag. 1) 

rea mare și pregătirea foarte 
bună.

O știu și handbalistele 
de la Universitatea Craiova, 
pentru eă și ele pot fi intil- 
nite la aceeași oră matinală, 
executind un program complet 
de exerciții. Mișcare și iar 
mișcare, așa cum trebuie să 
fie pe semicercul de 1 m 
dacă vrei să găsești culoarul 
ideal pentru gol. Și in cazul 
lor accentul se pune pe acu
mulările fizice. Mingea ? N-a 
fost nici ea uitată, dar Stoian, 
Hrinco, Păun, Mătușoiu, Daha, 
Băloi, Ungureanu, Văsuică vor 
să adune atîta energie (și so
lară) cit pentru... trei reprize, 
ca să fie sigure că vor urca 
mereu treptele campionatului.

Un grup de fete înalte, cu 
alură de baschetbaliste. Recu
noaștem pe Grădinaru, Chepe- 
țan și Czegledi. Sînt ju
cătoarele Politehnicii Timișoa
ra! Aflăm imediat că, intr-a
devăr, ne aflăm față in față 
cu noul lot ai studentelor ti
mișorene. Stamin și Catrîna as

trecut cu 
I.E.F.S., u 
au pleca 
întregul l 
bare. Prin 
te noi ci 
disputele 
manței“. , 
cit mai m 
ne Valeri 
tind de ci 
ceasta m’ 
neretulu. • 
accentul, 
celelalte 
Costinești,

La puni 
rei, acolo 
fiecare ar 
și instruc 
înscrieri 
nești”, tr. 
care, reu-i 
pe terenui 
volei sau 
peți ai si 
tele de ir 
cipanții li 
și pe juc: 
tatea Clu 
pe Dealui 
0", pentri



Vă facem cunoștință cu...

NOILE PROMOVATE PE SCENA SECONDA
I
I

VICTORIA BUCUREȘTI SPERA

INTR-O COMPORTARE BUNĂ!

I
I
I
I
I
I
I 
I

• Formația Victoria din 
București s-a înapoiat zilele 
trecute dintr-un turneu de 12 
zile întreprins în R.F. Germa
nia, timp în care a susținut nu 
mai puțin de șase partide, 
dintre care una singură a fost 
pierdută : 0—1 în compania
formației Augsburg din liga a 
doua („un meci pe care îl pu
team și eîștiga". după cum 
ne-a spus noul președinte al 
clubului, fostul arbitru divizio
nar A Radu Matei). în rest, un 
egal, 1—1 cu Aichach) si patru 
victorii (3—2 cu Pipinsreid, 
8—4 cu Steinheim. 2—1 cu 
Lohhof. 1—0 cu Ichenhausen) 
• „A fost un turneu deosebit 
de util, in care am rulat în
tregul Iot. în general am fost 
mulțumit de comportarea jucă
torilor, cu toate eă perioada de 
pregătire a fost destui de scurtă. 
Trebuie să remarc aportul unor

jucători ca Petre Petre, un a- 
devărat exemplu, care Ia cei 
32 de ani ai săi dovedește o 
tinerețe deosebită. De altfel, el 
a marcat cele mai multe goluri, 
4, cu toate că a jucat mijlocaș 
si chiar ...fundaș. In rest, 
Vlad. Iordache. Purdea, Balaur 
(foarte muncitor, cu dăruire 
pentru echipă) si Augustin, cu 
toate că a fost mai puțin uti
lizat datorită unor mai vechi 
accidentări", ne-a declarat an
trenorul D. Nicolae-Nicușor. 
care, ajutat de Ștefan Feodot, 
a preluat conducerea tehnică a 
echipei • Cu prilejul aminti
tului turneu a fost folosită ur
mătoarea formație de bază : 
Nitu — Vlad, Purdea, Zare. To- 
polinschi — Balaur I, Cătoi, 
P. Petre. Mțrea ■— Iordache, 
Nica. Au mai fost folosiți 
portarul Zlotea și jucătorii de 
cîmp Augustin, Glonț, Săndoi,

Ursu, Tirchineci și. spre final, 
Țăinar. Adolf și Lala, acciden
tați, nu au jucat. Din lot 
mai fac parte portarul Mani- 
eea. un tînăr de 17 ani, de 
la Voința București, membru 
al selecționatei UEFA 
Mânu si Pîrvu • După 
se vede, destule nume 
au venit jucătorii Adolf (S. C. 
Bacău). Balaur I (Gloria Bu
zău). Purdea (Progresul Vul
can), Zare, Topolinschj (Di
namo). amintitul Manicea. și 
Pîrvu (Arieșul Sticla Turda); 
la pregătiri participă si Tălnar 
(F.C.M. Brașov); au primit 
transferul — 
Custov (Gloria 
nej, Dumitrescu 
reni). Ion Marin. Matei (Rapid), 
Zamfir, Mitracu_ " 1__ j,
P. Adrian (Metalul București) 
• „Fată de campionatul irecut. 
Victoria se prezintă cu un lot 
mult mai 
fiind mult

fEPA Î4 Dirltid : DUPĂ 0 CURSA SOLITARĂ
revine în

’88, 
cum 
noi :

Brașov); au
— Eftimcscu și 

Buzău), Aele- 
(Flacăra Mo-

(Delta Tulcea),

omogen, valorile 
mai apropiate. De 

aceea sperăm într-o compor
tare mult mai bună, mult mai 
constantă", a adăugat pre-'
ședințele clubului. Radu Matei. 
(M. T.).

Echipa 
secund după un sezon 
unde jucind în seria _ __ __
a fost de departe cea mai valo
roasă formație. Echipa bîrlă- 
deană a făcut în retur o cursă 
solitară, deoarece adversarele 
care în prima jumătate a com
petiției au candidat la primul loc 
(Chimia Brăila. Petrolul Ianca) 
n-au mai contat în lupta pen
tru șefia grupei. Sub condu
cerea tehnică a profesorului 
Adrian Marin, care are un 
stagiu de patru ani la cîrma 
echipei, FEPA va aborda cam
pionatul cu următorul lot : 
Bilă, Irimia, Zlatan — I. Po
pescu, Asandei. Ionescu. Belu, 
Toiu, Cezar, Danu, Anton, Ba- 
salîc — T 
Dumitru, 
Muntcanu, 
Măcărescu,

eșalonul 
în „C“, 

a IlI-a.

Bularda. Petcu, 
Murgeanu 

Ciucă, 
Popovici.

C. 
M. 

Mihăilă, 
Sandu.

Vîrsta medie — 25 de ani.
Golgeter a fost în trecutul 
campionat Ciucă, cu 17 puncte 
înscrise. Au fost promovați trei 
jucători tineri : Danu. Măcăres- 
cu și Petcu. Compartimentul 
forte al echipei este apărarea 
care a primit în 30 de meciuri 
29 de goluri. Echipa aparține 
întreprinderii de elemente 
pneumatice și aparate de mă
sură din Birlad și cifra 74 din 
titulatura formației reprezintă 
anul înființării. Președintele a- 
sociației sportive FEPA 74 Bîr- 
lad este ing. Gheorghe Blănaru.

Birlădenij au condiții de joc 
și antrenament dintre cele mai 
bune, un stadion nou, cu ves
tiare saună, instalații necesare 
și o tribună cu peste 2000 
locuri. Obiectivul propuc: 
menținerea în campionatul Di
viziei B.

Unirea Slobozia : APĂRAREA, LA ÎNĂLȚIME

I f. C. M. PROGRESUL BRAIL A IȘI PROPUNE

din reședința jude- 
în

I UN LOC FRUNTAȘ
I
I

Formația brăileană a înce- 
pregătirile Ia 14 iulie, 

conducerea tehnică a an- 
Grosu, a-

I
I

put 
sub 
trenorilor Vasile 
jutat de Octavian Stoian. După 
primele două săptămîni de 
acumulări fizice s-a trecut și 
la meciurile de verificare • 
Pină acum F.C.M. Progresul 
Brăila a susținut următoarele 
partide : 0—3 cU Oțelul Galați, 
in deplasare, 5—2 cu Chimia 
Brăila, acasă, 3—0 cu Gloria 
Buzău și 6—2 cu Tractorul 
Brașov, ambele în cadrul Me
morialului „Ștefan Filote",

turneu disputat la sfîrșitul săp- 
tăminii trecute la Brăila. Pro
gramul jocurilor de verificare 
mai cuprinde întilniri cu Pe
trolul Ploiești, Victoria Bucu
rești, Petrolul Ianca și Metalul 
București • A fost menținut 
vechiul lot de jucători, căruia 
i s-a adăugat nume noi cum 
sint : portarul Tițeica, un jucă
tor tînăr care revine de 
Petrolul Ianca unde a
împrumutat un an, mijlocașul 
Chir», de la Steaua Sdizil, și 
vîrful S. Florea. de la echipa 
de speranțe Steaua București.

I

Au fost promovați în lotul pri
mei echipe patru juniori talen- 
tați din pepiniera proprie, care 
au confirmat pînă acum încre
derea acordată. Este vorba de 
Drogean, Nehoianu, I. Petre și 
Rădulescu. • Antrenorul prin
cipal Vasile Grosu făcea urmă
toarea remarcă : „Există o 
atmosferă prielnică de lucru, 
toți jucătorii arătind că sînt 
deciși să aibă o bună compor
tare in campionat. Aceasta ne 
îndreptățește să sperăm că 
F.C.M. Progresul Brăila va rea
liza jocuri bune si. implicit, re
zultate pe măsură,'astfel ea la 
sfîrșitul campionatului să ocu
păm un loc fruntaș, adică aă 
ne situăm printre primele 
patru echipe in clasamentul 
seriei".

//

I
POLI TIMIȘOARA ARE UN SINGUR ȚEL,

REVENIREA ÎN DIVIZIA A!

I • Politehnica Timișoara a
pornit pe drumul... revenirii în 

la

I
I
I
I
I
I
I

Divizia A la 8 iulie, dată 
care noii antrenori Ion V. Io- 
nescu (principal) secundat de 
fostul jucător Dan Păltinișan 
au programat prima ședință dc 
pregătire • Modificări organi
zatorice s-au petrecut și la 
nivelul conducerii clubului care 
are acum următoarea compo
nență : președinte onorific — 
Iosif Groșanu, vicepreședinte 
onorific al secției de fotbal 
— Marin Ivan, vicepreședinte 
salariat — Stelian Anghel (fosta 
extremă a Iul ,,Poli“) iar orga
nizator de competiții Adrian 
Chisăliță • Noutăți în lot : 
portarul Iacobescu. de la C.F.R. 
Timișoara. fundașul Dobrișan. 
de la S.N. Oltenița si mijlocașul 
Bobaru de la F.C. Argeș. A 
plecat Șulea, la F.C.M. Brașov 
• Pînă acum „Poli" a susținut 
jocuri de pregătire cu cîteva 
echipe de categorie inferioară, 
doar trei mai importante : 2—1 
și 4—2 CU C.F.R. Caransebeș 
și 2—2 cu Jiul. Mai sînt în 
proiect întilniri cu C.S. U.T.A. 
Aurul Brad și revanșa cu Jiul, 
la Petroșani • Vicepreședintele 
clubului. Stelian Anghel, ne-a 
declarat: „Mă leagă o... viață

de „Poli" si sint tare 
că am revenit, după o 
de doi ani. Ia echipa

bucuros 
absent* 
mea de

suflet. Nu ca jucător, ci in cali
tate de conducător. Ce pot să 
vă spun este că noi toți, con
ducători, antrenori, jucători, 
suporteri, urmărim aceiași (el, 
ca „Poli" să revină in eel mal 
seurt timp în Divizia A. Sintem 
deciși să nu ratăm promova
rea !“.

Formația 
țului Ialomița a promovat 
„B“ în urma unui deosebit de 
spectaculos „duel" cu o echipă 
la fel de bună a seriei a IV-a, 
Sportul „30 Decembrie". Uni
rea s-a detașat în ultimele 
două etape și și-a atins tinta 
propusă. Echipa a promovat 
sub bagheta fostului rapidist 
Constantin Dinu, iar acum îl 
are ca antrenor pe Nicolae Du
mitru. Iată lotul pentru apro
piatul sezon : Istrate, Suciu, 
Soare — Șoltuz. Drăguț. Gogan, 
Dan, Dinu, Cîrîc. Terecoiu — 
Ene. Dogan. Gache, Iordache, 
Dumitru, Lupu, Nicolae — 
Constantin, Vintilă Bitrăneanu, 
Păun. Dănilă. Vîrsta medie — 
22,8 ani. Cel mai tînăr jucă
tor este juniorul Iordache — 
18 ani, recent promovat, iar cel 
mai în vîrstă. Dan — 32 ani. 
Golgeterul echipe; — Constan
tin. 34 de goluri. In campionatul 
trecut linia de apărare a fost 
la înălțime (golaveraj 80—32). 
Echipa aparține asociației spor
tive Unirea, de pe lingă 
C.P.I.C.P. Ialomița. Președintele 
secției de fotbal este in„. 
Nicolae Stoica.

Unirea își susține jocurile de 
acasă pe stadionul „1 Mai" din 
Slobozia, o bază sportivă mo
dernă, cu toate instalațiile afe
rente și cu o tribună de 5000

de locuri. Pentru noul sezon 
conducerea echipei și-a fixat 
un obiectiv curajos: clasarea 
echipei pînă la locul 10.

Tomo RĂBSAN

RAPID SI AUTOBUZUL ÎN FINALA

jA COSTINESTI ■1
rin binevenită înaintea campio
natului.

Seara este ora muzicii, a 
dansului, a filmului. In aceste 
zile are loc „Festivalul filmului 
pentru tineret". Pentru repor
terul sportiv un prilej de a se 
intilni cu directorul centralei 
„România-Film", Marin Stan- 
ciu, președinte de onoare al 
Federației române de tenis de 
masă. O discuție. despre filmul 
cu tematică sportivă, dar mai 
ales despre recentele succese 
ale tinerilor noștri jucători la 
„europene". „Nu vreau să mă 
refer Ia ele pentru că sînt prea 
bine cunoscute, ci să fac doar 
o constatare de ordin general: 
dispunem de uh inepuizabil 
izvor de talente la vîrstele 
mici, ceea ce dovedește că dis- 

- punem de resurse deosebite 
pentru obținerea și pe viitor a 
unor performanțe internațio
nale".

La Costinești este soare. Ma
rea împrăștie mii de scîntei. 
Pinzele multicolore ale wind- 
surfingurilor colorează orizon
tul. La Costinești este ora va
canței, dar și a sportului.

CUPEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
mijloc avînd un rol deiermi- 
nant în obținerea victoriei. A- 
ceasta s-a materializat prin 
golurile însorise de Goanță 
(min. 15), printr-o lovitură pla
sat* din afara careului mare, 
Si Bacoș (min. 80), eare a șu
tat senzațional de la aproxima
tiv 25 de metri Ia vinclu.

A arbitrat V. Alexandru. Ra
pid a prezentat următoarea 
formație: Mânu — Marinescu, 
Cîrstea. I. Marin, Bacoș — 
Goanță. Șt. Popa, Dumitru — 
Ivan, Damaschin II, Manea. 
Au mai jucat: Pistol, Cioacă, 
Nit*, T»ri. Remarcări din am
bele echipe: Bacoș, Dumitru, 
Pistol (Rapid), Zalupca, Ghiță, 
Pestrița (Automatica).

★
Mîine, pe același stadion, cu 

începere de la ora 16,30, vor 
avea loc ultimele partide ale 
competiției. în deschidere se 
vor întâlni Progresul Vulcan și 
Automatica, iar In finală Ra
pid va da replica Autobuzului.

Aurel PĂPĂDIE

Ieri, pe stadionul Giulești, au 
avut loc partidele din prima *i 
a competiției dotată cu „Cupa 
Municipiului București", tradi
ționala întrecere, aflată la cea 
de a 20-a ediție. Iubitorii fot
balului bucureșteni au venit ta 
număr destul de mare — peste 
10 000 — pe arena de lingă po
dul Grant. Iată 
țări de la cele 
ale cuplajului.

succinte rda- 
două meciuri

PROGRESULAUTOBUZUL - 
VULCAN 2-1 (0-1)

Prima întîlnire a fost mult 
influențată de căldura foarte 
mare. Ea a prezentat două as
pecte diametral opuse. în pri
ma parte Progresul Vulcan a 
avut o evoluție destul de bună, 
dominîndu-și adversarul și reu
șind să deschidă scorul în min. 

38 prin Petrescu. După pauză, 
aspectul partidei s-a schimbat. 
Formația pregătită de Ion Ga
briel a dat o replică mult mai 
puternică, reușind în mod logic

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea obișnuită Loto 

de astăzi vineri 8 august a.c. 
va avea log în București, în 
sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la 
ora 15,50. Transmisia desfășu
rării tragerii se va face la 
dio, pe programul I, la 
16,15.

Numerele extrase' vor fi
diodifuzate în reluare, pe pro
gramul I, Ia ora 23,00, precum 
și mîine, sîmbătă 9 august, la 
ora 8,55, pe același program. 
După efectuarea tragerii va 
rula un film artistic. Intrarea 
liberă.

ra-
ora

ra-

• Nu uitați că se află în vîn- 
zare și bilete pentru tragerea 
Loto 2 de duminică 10 august 
1986, prima din această lună. 
De fiecare dată formula s-a 
dovedit deosebit de generoasă, 
atribuind o mare varietate de

egalarea in min. 67 prin Ursu 
și obținind și victoria, cu 15 
minute înainte de fluierul fi
nal, prin transformarea unui 
penalty, just acordat de arbi
trul E. Pătrașcu, de 
In felul acesta 
proaspăta revenită 
secund, a obținut 
finala competiției.

către Roșu. 
Autobuzul, 

in eșalonul 
intrarea In 
Remarcări : 

Roșu, Bădilaș, Nicolae, 
Țugulan (Autobuzul). 
Mineu, Bolborea, Petrescu, 
Niță (Progresul Vu’ean).

Ursu, 
Beldie, 

C

RAPID - AUTOMATICA
2-0 (1-0)

O dată cu fluierul de începe
re a partidei-vedetă s-a declan
șat și o puternică ploaie care 
a transformat terenul intr-un 
veritabil patinoar. Totuși, am
bele echipe au făcut eforturi 
spre a oferi un bun spectacol 
fotbalistic și au reușit In mare 
măsură. Rapidiștii, evident 
superiori, au dominat majori
tatea timpului, linia lor de

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ciștiguri. Reamintim că toate 
biletele, indiferent de cota a- 
chitată, au drept de participa
re la cele 3 
total de 12 
din 75.

ex trageri cu un 
numere diferite

seria atribuirii de• Continuă 
autoturisme Dacia 1.300 la sis
temele de joc organizate de 
Administrația de Stat Loto- 
Pronosport. Numai în această 
săptămînă și-au ridicat actele 
de proprietate și respectiv au
toturismele : Aii Iuksel din co
muna Ovidiu, jud. Constanța, 
la Loto ; Selejeanu loan Dan 
din comuna Pocola, jud. Bihor; 
Ilie Georgeta Corina din Si
biu ; Staniu Ion din Strehaia, 
jud. Mehedinți ; Lăcătușu Paul 
din Dr.-Tr. Severin, jud. Me
hedinți ; Szabo Ioana din Satu 
Mare ; Dinu Gh. Vasile din Ur
lați, jud. Prahova ; Baciu Iri- 
mie din Sf. Gheorghe, jud. Co-

vasna. toți la Loz în plic ; 
Stănoiu Gheorghe din Pitești, 
jud. Argeș la Loto ; Duca Tra- 
iean din Chitila, Sectorul Agri
col Ilfov la Pronoexpres _; Dia- 
conescu Gheorghe din Făgăraș, 
jud. Brașov la Loto.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 1 AUGUST 1986. 
Categoria 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism Dacia 1300 ; catego
ria 2 : 1 variantă 100% a 36.469 
lei și 6 variante 25% a 9.117 
lei ; categoria 3 : 15,75 variante 
a 5.789 lei ; categoria 4 : 29,50 
variante a 3.091 lei ; categoria 
5 : 205,50 variante a 444 lei ; 
categoria 6 : 271,75 variante a 
336 lei ; categoria X : 1.718 va
riante a 100 lei. Report la ca
tegoria 1 : 361.726 lei. Autotu
rismul „Dacia 1300", de la ca
tegoria 1, a revenit participan
tului COJOCARU FLOREA din 
București.

MECIURI AMICALE
• STEAUA ÎN ITALIA Șl 

GRECIA. Campioana noastră 
și-a continuat turneul său evo- 
luind în Olanda în cîteva par
tide de antrenament. Miine, 9 
august, Steaua va juca la To
rino. in compania formației cu 
același nume, urmînd să-și în
cheie seria partidelor din acest 
turneu Ia Atena unde va juca, 
la 12 august, cu Panathinaikos, 
campioana Greciei.
• DIVIZIONARELE A AFLA

TE ÎN TURNEU PESTE HO
TARE au înregistrat următoa
rele rezultate: Dinamo Bucu
rești : 1—1 cu VfB Stuttgart, 
1—1 cu Kaiserslautern, ambele 
din prima ligă vest-gerraană, șt 
5—1 cu Freiburg, din liga se
cundă a R. F. Germania. Spor
tul Studențesc a evoluat in 
compania lui F. K. Kasel, din 
liga secundă vest-germană, de 
care a dispus cu 3—1. în zilele 
de 9—11 august, formația 
bucureșteanâ va participa, Ia 
Ltage (Belgia) la un turneu Ia 
care mai sînt prezente forma
țiile Standard Liege, Charleroi 
și Feyenoord Rotterdam.
• FCM PROGRESUL BRAl- 

LA — PETROLUL PLOIEȘTI 
1—2 (0—1). Pentru oaspeți au 
înscris Mocanu (min. 42) și I. 
Grigore (min. 73), punctul brăi- 
lenilor fiind realizat de Ca- 
tinca 
trolul 
tufei, 
canu.
maru ,
jucat : Niculescu, Polifronie, A. 
Munteanu, Catinca, Hîncu, Pi
tulice, Pancu, O. Grigore, Rîz- 
nic, I. Grigore). (N. COSTIN — 
coresp.).
• AUTOMATICA BUCU

REȘTI — F. C. ARGEȘ 2—1 
(2—0) : Răduță (min. 16 și 35 
din 11 m), respectiv Bănuță
(min. 55). F. C. Argeș : Hristea
— Voicu, Stancu, D. Ștefan, 
Eduard — Achim, Bănuță, Toma
— Jurcă, D. Zamfir, Radu II 
(au mai jucat : Simion, Mesa- 
ros. Tănase. Pană, Obrașcu,1 
Grigore). (N. TOKACEK — 
coresp.).
• „U“ CLUJ-NAPOCA — 

C. S. U.T.A. 4—1 (1—0) : Bucur 
(min. 5), Cîmpeanu II (min. 68 
și 78). Matei (min. 85), respec
tiv Țîrlea (min. 60). „U“ : Ca- 
vai — Mezaros, Ciocan, Neam- 
țu, Bagiu — Feșnic,^ Stoica, 
Bucur — Dobrotă, Cîmpeanu II. 
Biro (au mai jucat Ciucur, Sa- 
nislav, Popicu, I. Mureșan, L 
Moldovan. Mujnai. Matei, 
Trîmbițaș). (L LESPUC — co
resp.)
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — AURUL BRAD 4—1 
(0—0). Au marcat : Sabou (min 
47 și 85), Bolba (min. 81 si Șl) 
pentru „F 
(min. 65). 
resp.).
• S. C.

(min. 89 — autogol). Pe- 
Costin, Bu-: Jipa

Ștefan, P. Gușă — Mo- 
Drăgan, I. Solomon, Cis- 
— Ene, I. Gușă (au mai

,Poli“, respectiv Ștef 
(C. CREȚU — co-

• S. C. BACAU — C.F.R. 
PAȘCANI 3—1 (2—0) : Andro- 
nic ’ (min. 35), Caramalău (min. 
43 — autogol), Pachițeanu (min. 
49), respectiv Marinov (min. 
63). (S. NENIȚĂ — corcsp.)
• UNIO SATU MARE — 

MINERAL CAVNIC 0—0. în 
urmă cu o săptămînă la Cav- 
nic, meciul s-a încheiat cu ace
lași rezultat. (Z. KOVACS —• 
coresp.).

r



SCHIUL, SPORT AL VERII?

MARICICA PUICĂ CONDUCE ÎN MARELE PREMIU IAAF MOBIL
Sorin Matei punctează la săritura in înălțime

Organizatorii Marelui Pre
miu IAAF Mobil au dat publi
cității clasamentele, pe probe, 
ale celor mai buni performeri, 
după desfășurarea a 9 reuniuni 
ale circuitului. Atleta româncă 
Maricica Puică conduce în două 
ierarhii : în cea generală, în 
care totalizează 51 p (2. Diane 
Dixon, SUA — 39 p, 3. Petra 
Felke, RDG și Țvetanka Hris- 
tova. Bulgaria, ambele cite 36 
p) și în cea pe distanta de 1500 
metri, cu 42 p (2. Sue Addi
son, SUA — 29 p, 3. Brit Mc 
Roberts, Canada — 20 p). Spor-

tiva noastră este cotată și la 
5000 m, cu 9 puncte, aflîndu-se 
pe poziția a 7-a. Un alt repre
zentant al atletismului româ
nesc, Sorin Matei, ocupă locul 
6, în clasamentul probei de să
ritură în înălțime, cu 15 p, pri
mul aflîndu-se Nordauist, 
SUA, cu 30 p. Reamintim că 
reuniunea finală a Marelui 
Premiu va avea loc la 10 sep
tembrie, Ia Roma.
• MUNCHEN, 7 (Agerpres). 

— In cadrul concursului inter
național, desfășurat la Koblenz 
(R. F. Germania), englezul

Steve Ovett a stabilit cea mai 
bună performantă mondială a 
sezonului în proba de 1500 m, 
cu timpul de 3:33,78.
• LONDRA, 7 (Agerpres). — 

în concursul international de 
la Gateshead (Anglia), sprinte
rul scoțian Allan Wells a ter
minat învingător în două pro
be : 100 m — 10,4 și 200 m — 
20,76. Proba de 400 m a fost 
cîștigată de jamaicanul Bert 
Cameron — 45,43, iar în cursa 
feminină de 100 m prima a 
trecut linia de sosire compatri
oata sa Marlene Ottey — 11,14.

ECHIPA ROMÂNIEI A CIȘEIGAI I(IIIN[III TINERELE HANDBALISTE ROMÂNCE

INIIIlNAriONAL Ol VOUI (f) Dl IU constanta Învingătoare In bulgaria

CONSTANȚA, 7 (prin tele
fon). In primul meci, de azi, 
al Turneului international fe
minin de volei, care se des
fășoară în Sala sporturilor din 
localitate s-au întîlnit Lotul 
de junioare A al României și 
Cuba, 
început 
servicii 
ciente, 
șurință 
survenite Ia timp 
noastră — ;
Dumitrescu, 
rina Holban
— au 
seturi 
zultat 
A al 
(-9. 
Gomez (Cuba) 
(România) au 
mațiile : ROMÂNIA 
nioare A — Ottilia Szentko- 
vics (Gabriela Dumitrescu), 
Tatiana Popa, Felicia Popescu 
(Corina Holban), Cristina Bu- 
zilă (Daniela Iacob), Alina

Jucătoarele oaspete au 
foarte bine și, prin 
bune și atacuri efi- 

și-au adjudecat cu u- 
primul set. Schimbările 

" în echipa
au intrat Gabriela 

Anca Beșta, Co- 
i și Daniela Iacob 

dus la cîștigarea a trei 
consecutive. Deci, re
tinal Lotul de junioare 

României 
13, 13, 9).

— Cuba 3—1 
Arbitrii M. 

și C. Gogoașe 
condus for- 

ju-

Pralea, Maria Chitic (Anca 
Beșta, Cristina Anton); CUBA: 
— Maria Odelin, Isel Savadra, 
Noemi Blanco (Barbara San
chez), Maria Castryo, Ana 
Martinez, Mercedes Calderon.

Ultima partidă a turneului 
s-a disputat între echipa 
României și Lotul B de ju
nioare. Evident un joc „în 
familie" cu diferență mare de 
valoare între combatante, 
adjudecat cu ușurință de către 
formația României (senioare) 
care a învins cu 3—0 (8, 9, 9). 
Arbitrajul a fost asigurat de 
brigada C. Gogoașe — S. Po
pescu, iar România a aliniat 
următoarea echipă : Doinița 
Dimofte, Georgeta Ene, Ni- 
culina Bujor (Eugenia Co- 
tescu), Speranța Gaman, Mirela 
Popoviciu, Daniela Dinică. Cla
sament final : 1. România 6 

5 
3. Lotul B de junioare 4 p, 
Cuba 3 p.

Turneul internațional de hand
bal pentru junioare de la Lovec 
(Bulgaria) s-a Încheiat cu victo
ria selecționatei României — 6 p, 
urmată in clasamentul final de 
formațiile R. D. Germane — 4 p. 
Bulgariei — 2 p șl R. F. Germania 
— 0 p. In ultimul meci al com
petiției, tinerele handbaliste ro
mânce au Întrecut cu scorul de 
22—18 (10—8) echipa Bulgariei.

MĂfiUt PBlMill U TENIS

2. Lotul A de junioare
p, 
p,
4.

i
Cornel POPA — coresp.

NEW YORK, (Agerpres). — 
In clasamentul general al 
„Marelui Premiu" continuă să 
conducă tenismanul 
slovac Ivan Lendl 
puncte, urmat de 
Nystroem (Suedja) 
puncte. Yannick Noah (Franța) 
— 1 469 puncte. Boris Becker 
(R.F. Germania) — 1 462 puncte, 
Andres Gomez (Ecuador) — 
1287 puncte și Mats Wilander 
(Suedia) — 1235 puncte.

ceho-
cu 3 455
Joakim 

- 1763

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ciclism • cursa desfășurată 

la Cattolica (Italia) a fost ciști- 
gată de rutierul italian Guido 
Bontempi, cronometrat pe distan
ța de 244 km în 6h 19:53,0. Pe 
locurile următoare, în același 
timp cu învingătorul, au sosit 
compatrioții săi Bruno Leali, 
Gianbattista Baronchelll șl Fa
brizio Vanucci. • Prima etapă a 
Turului Danemarcei a revenit 
rutierului olandez Jelle Nijdam, 
înregistrat pe distanța de 180,06 
km cu timpul de 4h 40:80,0. Pe 
locurile următoare, la cinci se
cunde de cîștigător, s-au clasat 
coechipierul său Van Popel, da
nezul Rolf Soerensen și belgianul 
Johan Capiot.

Marcello Hoyo și italianul Carlo 
Massullo au obținut cite 1100 p. 
în competiția feminină s-a dis
putat proba de scrimă, cîștigată 
de sportiva sovietică Irina Kise
leva, cu 1069 p.

RUGBY • in vederea primei 
Cupe Mondiale de rugby, ce va 
avea loc anul viitor în Australia 
și Noua Zeelandă, echipa Angliei 
va participa la două turnee de 
pregătire ; primul, anul acesta în 
Portugalia, la sfîrșitul lut octom
brie, iar al doilea, tn primăvară, 
In Italia.

Thomas Muster l-a eliminat cu 
3—6, 6—2, 6—-1 pe spaniolul E- 
duardo Osta, suedezul Joakim 
Nystroem l-a întrecut cu 6—3, 
6—2 pe englezul Jerml Bates, iar 
americanul Lawson Duncan a 
cîștigat cu 6—2, 6—2 partida cu 
argentinianul Guillermo Vilas.

MOTOCROS • Campionatul 
mondial la clasa 125 cmc a pro
gramat în localitatea vest-germa- 
nă Eschdach un concurs, cîștigat 
de sportivul italian Massimo Con- 
tinl (,,KTM“). L-au urmat ame
ricanul David Moore și olandezul 
Dave Strijbos.

PENTATLON MODERN • In 
orașele italiene Lucea și ,Monte- 
catint au început întrecerile 
campionatelor mondiale. Concur
sul masculin a debutat cu proba 
de călărie. în care mexicanul

TENIS • La turneul interna
țional de la Stratton Mountain 
(Vermont), americanul John 
McEnroe l-a Învins cu 7—6, 6—3 
pe iugoslavul Marko Ostoja, iar 
vest-germanul Boris Becker a 
dispus cu 6—4, 7—6 de Bud
Schultz (S.U.A.). Alte rezultate : 
Connors (S.U.A.) — Korlta
(S.U.A.) 6-7, 6—3, 7—5 ; Srejber 
(Cehoslovacia) — Grabb (S.U.A.) 
7—6, 7—6 ; Annacone (S.U.A.) — 
Edmondson (Australia) 5—7, 6—2, 
6—4 ; canter (S.U.A.) — Yzaga 
(Peru) 6—4, 6—3. • In turneul
internațional de la Kitzbuehel 
(Austria), contînd pentru „Ma
rele Premiu", campionul austriac

DESCHIZĂTORI DE DRUMURI... f
Așa, doar prin simplă impresie, credem că majoritatea mari

lor lzbînzi ale omului în întrecerea, în primul rind cu sine, cu 
timpul șl cu spațiul, au fost încercări individuale. Foarte multe 
dintre ele au fost neîmplinite, șl doar unele au fost încărcate 
de succes. Abia după aceea au ajuns Încercări la îndemina tuturor.

Cursa maratonului la atletism, sau Vasalopetul, la schi — sînt 
competiții, astăzi cu multe mii de concurenți la startul acele
iași curse — au avut la origine isprava singulară a soldatului 
atenian Filipide sau a luptătorului rege suedez Gustav Ericson 
Vassa (1520). , a

Astfel de’ pionieri pot fl incă intîlnlțl în fel de fel de spor
turi. Bătrinul sir Francis Chichester (n. 1902)) a- fost cel din
ții navigator care la bordul unei ambarcațll obișnuite (Gipssy 
Mott TV) a înconjurat pămtntul în 1966. Urmarea: astăzi sînt or
ganizate astfel de curse, avînd la start zeci de fel de fel de 
ambarcații, una mal sofisticată decît alta I Charles Lindberg, in 
anul 1927, la bordul avionului său „Spirit of St. Louis" a fost 
primul care a traversat în zbor Atlanticul (5756 km în 33 ore 
și jumătate) lucru pe care-1 fac astăzi atîția șl atîția oameni 
(cine oare le mal ține evidența 7) in avioane, în baloane, pe 
diferite ambarcații și chiar pe o simplă planșă cu velă, așa 
eum au făcut de curînd trei temerari navigatori francezi. So
vieticul Iuri Gagarin a fost oel dinții om care a văzut pămîn- 
tul din... cosmos, în 1961. Astăzi sînt atîția ; unii făcind parte 
din echipaje cu doi sau mal rrrjițl membri.

t
| Victor ENACHIOAIE |
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

Ca o alternativă eficientă la atîtea stresuri specifice civi
lizației, dorința de sport a Omenirii de azi e din ce in ce 
mai mare. Iar imaginația mereu prolifică a ființei umane, 
precum fi posibilitățile generoase ale unei tehnici de virf 
favorizează implinirea practică „non stop" a acestei nevoi 
acute de mișcare.

Unul dintre numeroasele exemple venite in sprijinul a- 
cestor afirmații chiar in această vară, mai călduroasă in 
Europa ca in alți ani, este cel al... schiului I Sport emi
namente hibernal, cu un statut bine definit, lunecarea pe 
schiuri, ciftigă surprinzătoare poziții... estivale. N-ar fi 
vorba numai despre schiul nautic, recent desfășurîndu-se, 
in Anglia, Campionatele Europene ale disciplinei, prilej 
de afirmare pentru performerii francezi, britanici sau 
sovietici. Si nici de faptul că. in Cetatea Eternă, in com
plexul de... tenis de la Foro Italico, se desfășoară compe
tiții de sărituri cu schiurile pe zăpadă artificială. Vom 
zăbovi asupra unei alte ramuri a schiului de vară. cel 
practicat pe iarbă, cu ajutorul schiurilor cu rotile. Cele 15 
federații naționale existente la această oră s-au impus 
atenfiei Federației Internationale de Schi, care s-a văzut 
astfel obligată să organizeze un sistem de întreceri in
ternaționale și să favorizeze răspindirea acestui nou sport. 
Nu mai e un secret că intențiile celor ce se ocupă de 
„schiul verde" se ridică pînă la obținerea statutului ...olim
pic! Pledează răspindirea sa in unele țări sudice, țările 
arabe, Grecia, Egiptul și Japonia fiind printre promotoare, 
tn plus, schiul estival constituie o bună metodă de pre
gătire a schiorilor pe zăpadă, contribuind la consolidarea 
sezonului, prelungit de-a lungul unui întreg an calen
daristic.

Iată că in luna septembrie, in Insulele nipone vor 
avea loc întreceri „premondiale" (C.M. vor avea loc anul 
viitor), iar în Anglia se vor desfășura Campionatele Euro
pene. Cine se mai înscrie ?

Radu TIMOFTE

in C. M. de șah

KARPOV A EGALAT!
LONDRA, 7. Răspunsul lui 

Anatoli Karpov nu s-a lăsat 
prea mult așteptat... în cea 
de-a 5-a partidă pentru titlul 
mondial de șah, pe care și-l 
apără Garrî Kasparov, acesta 
a trebuit să cedeze imediat a- 
vansul de un punct, cucerit în 
precedenta confruntare pe e- 
șichier. Victorie a șalangerului 
și încă una foarte rapidă, căci 
după numai 32 de mutări șl 
mai puțin de 4 ore de joc, 
ceasurile de control erau oprite 
și tabela de scor modificată: 
2,5—2,5. Egalitate, așadar, după 
primele cinci partide și lupta 
șe reia, sub semnul aceleiași 
incertitudini de la început, cu 
Kasparov avînd piesele albe 
pentru a treia oară.

A fost din nou o „Apărare 
Grunfeld" în debutul acestei 
a 5-a partide, campionul — cu 
negrele 
secvent 
lui său 
această
mai inspirat, părăsind linia de 
joc din prima partidă. în care

— arătîndu-se con- 
în alegerea repertoriu- 
de deschideri. Dar. de 
dată, șalangerul a fost
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• A Început o nouă ediție a 
campionatului de fotbal al Fran
ței, în etapa inaugurală înregis- 
trîndu-se următoarele rezultate : 
Nisa — Toulon 2—2 ; Nantes — 
Lille 1—0 ; Rennes — R.C. Paris 
1—0 ; Bordeaux — Metz 1—0 ; So- 
chaux —• St. Etienne 3—3 ; Le 
Hâvre — Brest 1—2 ; Nancy — 
Auxerre 1—1 ; Paris St. Germain 
— Laval 1—0 ; Lens — Toulouse 
1—1 ; Marsilia — Monaco 3—1.
• Sezonul competițional 

Albania ă fost inaugurat cu
din 

_ _______ _____ un 
turneu la care participă cele mai 
bune 16 echipe din țară. In pri
ma etapă, echipa ,,17 Nendori" 
Tirana, viitoarea adversară a 
formației Dinamo București în 
„Cupa Cupelor" a terminat la 
egalitate 1—1, meciul disputat 
în deplasare cu Traktori. Alte 
rezultate : Lufterarl — Labinoti 
0—■ ;__ Flamurtari — Naftetari
2—3 ; Vllaznia — Korabi 6—2 ;
Partizan — Tbmorri 0—0 ; Di
namo — Skenderbeg 1—1.
• Echipa Dinamo Phenian 

(R.P.D. Coreeană), aflată în tur
neu în R.D. Germană, a jucat cu 
formația Union 
au obținut 
Golurile au 
'min. 23 și 
turi de la 
Dong (min.

___  Berlin. Gazdele 
victoria cu 2—1 (1—0).
fost însorise de Seier 
70 ambele din lovl- 

11 m),
48).

respectiv K1

• In continuarea 
care-1 întreprinde 
prima echipă a Cehoslovaciei a 
jucat la Hobart cu selecționata 
de tineret a tării-gazdă. Fotbaliș-

turneului pe 
în Australia,

tii australieni au obținut victoria 
cu scorul de 3—0 (2—0) !

• Turneul Internațional de la 
Beijing a fost clștigat de echipa 
Legia Varșovia, care a întrecut 
In finală cu 2—9 (0—0) selecțio
nata R.P. Chineze. Golurile au 
fost marcate de Wdowczik (mln. 
45) șl Sikorski (mln. 70). Au a- 
sistat 100 000 de spectatori.

• Pe stadionul olimpic din Hel
sinki s-a disputat meciul dintre 
selecționatele Finlandei și Sue
diei. Fotbaliștii suedezi au obți
nut victoria cu scorul de 3—1 
(3—0), prin punctele marcate de 
Prytz (min. 23 și mln. 33) șl 
Ekstroem (min. 35). Golul echi- 
pei-gazdă a fost înscris de Llp- 
ponen (min. 63).
• La Lisabona.

Benfica a învins 
gleză Southampton 
prin golurile marcate de Oliveira 
(mln. 56) și Nunes

echipa locală 
formația en- 
cu 2—0 (0—0),

(mln. 82)
au folosit 
In turneul

Franța

■:

I

nu obținuse numic, pentru a 
căuta alte soluții. Ele s-au do
vedit foarte bune, deși — așa 
cum comentează majoritatea 
specialiștilor — se poate spu
ne că la aceasta a contribuit 
și slăbiciunea evidentă a jo
cului lui Kasparov. O zi „nea
gră" pentru campionul mondial, 
care a fost net dominat. După 
pierderea unui pion și ajuns 
într-o poziție total inferioară. 
Garri Kasparov a semnat fișa 
partidei, anunțindu-și înfrin- 
gerea :

KARPOV — KASPAROV 
(C.M. ’86, partida a 5-a) 1. dl 
Cf6 2. c4 gG 3. Cc3 d5 4. Nf4 
Ng7 5. ■ * ’ ’ - -----
Tel Ce4 
D:a2
Cd7 
N:d7
Tfc8
h4 h6 20. Ch3 a5 21.
Thel g3 23. Cf2 a2 24. Cd3 Ta3 
25. Tal g5 26. Ji:g5 h:g5 27. 
N :g5 Rf7 28. Nf4 Tb8 29. Teci 
NcG 30. Tc3 Ta5 31. Tc2 Tba8 
32. Cel (1—0).

10.
12.
14.
17.

e3 c5 6. d:c5 Da5 
8. c:d5 C:c3 9. 
b:c3 D:d2+
Nb5 0—0 

el f5 15. e5 
c6 b:c6 18.

11.
13. 
c6 

d6 
f3

46

V
V

<•
i. Dd2 

R:d2 
N:d7

1G. c4 
c5 19. 
a4 22.

• Echipele care 
mai multi jucători 
nai din Mexic : 
U.R.S.S. și Belgia cite 20. Iată șl 
formațiile care au întrebuințat
cei mal puțini sportivi : para
guay 13. Maroc șl Italia cu cite 
14. Jucătorii care au evoluat in 
toate meciurile susținute de echi
pele lor : Maradona, valdano, 
Brown, Ruggeri, Pumpido, Giusti, 
Burruchaga. Olarticoechea și 
Batista (Argentina). Schumacher, 
Forster. Matthăus, Ailofs, Eder 
(R.F.G.), Ceulemans, Pfaff, De- 
mol (Belgia). Amoros, Battiston,

cel 
fl- 
21,

Campionatul austriac a 
debutat sub semnul apropiate
lor partide oficiale din cadrul 
C.E.. una dintre viitoarele în- 
tilniri fiind aceea cu repre
zentativa tării noastre, tn ima
gine, Muller, de la Rapid Viena, 
intr-o acțiune împotriva echipei 
F.C. Tirol.

Telefoto : A.P. AGERPRES
Țigana, Bossls (Franța). Un mare 
număr de selecționabili înscriși 
pe lista celor 22 n-au... jucat. Re
cordul II deține Paraguay cu 9 
fotbaliști nefolosiți. Urmează : 
Italia șl Maroc cu cite 8, Irlanda 
de Nord — 7. Mexic și portugalia 
cu cite 6, Spania, R.F.G., Alge
ria, Coreea de Sud și Canada cu 
cite 5 etc.
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