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MARKKA PUICĂ - MEDALIE
DE ARGINT LA 3000 m

• Azi. in concurs, Hihacla Pogăccanu (finala 100 mg),

Cristicana Matei și Nicolcta Căruțașu (semifinale 400 mg),

Liviu Oiiirfiian (semifinala 110 mg)

P rele tari din leale țările. unifi-eil

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

laricica Puică

STUTTGART, 28 (prin tele
fon). Un stadion plin a înfrun
tat din nou cu stoicism ploaia 
persistentă și frigul, cu speran
ța unui spectaco) de gală în 
cea de-a treia zi a „europe
nelor". Și publicul nu a avut 
ce regreta.

Pentru delegația noastră, joi 
a fost o zi plină, cu multe 
starturi, cu multe obligații pe 
planul performanței, cu multe 
speranțe pentru -.toi toți. Și la

REZULTAU SCONTATE
ieri au început jocurile eelui 

de-al 29-lea campionat național 
feminin de handbal. Divizia A. 
Rezultatele înregistrate slnt ce
le scontate, favoritele cîștigind 
clar. Cel mai echilibrat meci a 
avut loc in sala Rapid din Ca- 
pita'ă intre echipele bucureștene 
CONFECȚIA și RAI’ID, înche
iat cu victoria meritată a for
mației feroviare. Iată rezulta
tele jocurilor primei etape :

CONFECȚIA BUCUREȘTI - 
RAPID BUCUREȘTI 16—21 
(9—10). Cum era de așteptat, 
partida dintre cele două forma
ții bucureștene a fost foarte 
echilibrata, ambele echipe eta- 
lîndu-și clar intențiile pentru 
un. joc în viteză, eu apărare 
agresivă. Din această încleștare 
a rezultat un meci interesant, cu 
multe faze spectaculoase la 
ambele porți, consemn.îndu-se 
egalități : 3—3 min. 6, 8—8, min. 
26. prima repriză luînd sfirșit 
cu numai un gol avantaj pen
tru rapidiste. La reluare, echi
librul se menține. în min. 38, 
Confecția este sancționată cu 
două eliminări consecutive (Ma
rusia Arvatu si Victoria Amă- 
randei), dar rapidistele nu 
reușesc să-șț mărească a- 
vantajul (13—12), irosind două
atacuri succesive. în continuare, 
scorul se menține la aceeași 
diferență minimă în favoarea

De azi, pe lacul Pantelimon

CAMPIONATELE 
REPUBLICANE 
DE CANOTAJ
Astăzi, pe lacul Panteli

mon din Capitală. încep în
trecerile din cadrul Cam
pionatului Republican de 
canolaj pentru seniori și 
tineret. Regata reunește la 
start cei mai buni rameri 
și vîslași din țară, compo
nent ai loturilor care, în 
urmă cu o săptămînă, ne-au 
reprezentat la C.M. de la 
Nottingham. Vor fi două 
zile de întreceri preliminare, 
finalele urmind a avea loc 
duminică dimineață. 

ora transmisiei te
lefonice, seara tîr- 
ziu, în fruntea bi
lanțului trebuie să 
situăm noua per
formanță a reputa
tei noastre atlete 
Maricica Puică, ca
re la capătul cursei 
de 3000 metri a 
obținut medalia de 
argint. Proba a 
debutat printr-o 
trenă susținută im
pusă Zola Budd 
(care acum a aler
gat încălțată, pro
babil pentru a nu 
aluneca pe pista 
udă), Maricica a- 
flîndu-se mereu pe 
locul secund. La 
2000 m, însă, so
vietica Olga Bon- i 
darenko a trecut pe 
locul doi. Cu 300 
m înainte de final, 
alergătoarea sovie
tică a sprintat de
cisiv, Puică țișnind : 
după ea, astfel în- | 
cit ordinea prime- | 
lor două clasate a I 
fost de aici stabi- | 
lită. Iată rezul
tatele plutonului I 
fruntaș al acestei ! 
curse, încheiată cu I 
timpi foarte buni : 

Olga Bondarenko (U.R.S.S,) 
8:33,99 ; Maricica Puică (Româ
nia) 8:35,92 ; Ivonne Murray ) 
(Marea Britanie) 8:37.15 ; Zola ■ 
Budd (Marea Britanie) 8:38,20 ; 
Tatiana Samoilenko (U.R.S.S.) 
8:40,35; Elena Supișeva 
(U.R.S.S.) 8:40,74.

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a) 

ÎN PRIMA [TAPĂ IA HANDBAL (f)

Liliana' Hăvârneanu (Confecția) va arunca la poartă cu toată 
opoziția rapidistei Adriana Stanciu (nr. 9) Foto : lorgu BĂNICA
feroviarelor doar pină in min. 
49, cind va incepe „iureșul" fi
nal al elevelor antrenorilor Mi- 
lea si Rizescu : Sevastița Gri- 
gore, de două ori, apoi Vasilica 
Dobre, de trei ori consecutiv, 
înscriu spectaculos, soarta par
tidei fiind pecetluită. Rapid, în 
postură de formație vizitatoare

JUNIORII DE AZI, TITULARII 
DE MlINE Al „NAȚIONALEI" MARI 
- un deziderat care se realizează prea lent în rugby, 
între vorbe și fapte distanța menținîndu-se apreciabila
Turneul final al campionatu

lui republican de juniori la 
rugby, ca și întreaga competi
ție aduc in prim-plan cîteva 
aspecte demne de luat ;n seamă, 
cind ne referim la schimbul de 
mîine, Ia viitorii performeri în 
sportul cu balonul oval. Este 
vorba de transferul de la can
titate la calitate, care se im
pune cu acuitate astăzi, o dală 
cu universalizarea rugbyului 
prin intermediul Cupei Mon
diale.

Se vorbește mult despre 
juniori, toată lumea acredi- 
tînd ideea că aceștia consti
tuie unica soluție de revigo
rare a celui mai vechi joc de 
echipă de la noi. în fapt, se 
fac însă pași timizi în direc
ția stabilirii unui anumit 
statut al gcestui eșalon de
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Cu 8 medalii cucerite la C. M. de caiac-canoe de la Montreal

„ROTILA" NOASTRĂ STRĂLUCEȘTE DIN NOU!
Caiaciștii și canoiștii noștri 

au încheiat a 20-a ediție a 
Campionatelor Mondiale de la 
Montreal cu un bilanț care îi 
onorează : 8 MEDALII. Trei de

Canada, la sosirea pe Aeroportul Otopeni Foto : Aurel D. NEAGUPerformerii noștri de la C.M. din

aur, trei de argint și două de 
bronz ! Frumoasa performanță 
are o valoare aparte : „flotila" 
de caiac-canoe și-a recăpătat 
nu numai strălucirea, dar și 

in fața... propriilor suporteri, 
cîștigă meritat o partidă în care 
a avut mai mult inițiativa, fiind 
beneficiara posesiei multor 
mingi prea ușor cedate de ju-

Mihail VESA

(Continuare in pag 2-3) 

sportivi, nu există incă o 
concepție unitară asupra pre
gătirii acestora, fiind defici
tară exprimarea în plan peda
gogic a unor tehnicieni.

în pofida unor eforturi în
treprinse pe plan local (și in 
București cu precădere), baza 
de masă a rugbyului se men
ține redusă. Căile de sporire 
a numărului de practicanți ai 
acestui sport sînt cunoscute, 
nu facem decît să le reamin
tim : extinderea cercurilor de 
rugby pe lingă casele pionie
rilor si șoimilor , patriei, pe 
lingă cele existente In Capi
tală și in alte localități — 
Tecuci, Bîrlad etc. — in 
special în acele orașe în care 
rugbyul in 8 șt în 12 a găsit 
un teren foarte fertil (Con
stanța, Brașov. Năvodari, 

încrederea in forțele proprii. 
Căci, după acel „duș rece" de 
anul trecut, de la C.M. din 
Belgia — 16 echipaje în finală, 
doar două locuri 3 — a fost 

nevoie de multă încredere în 
forțele proprii, de multă tărie 
în a lua aproape totul de la 
capăt.

Dintr-un motiv sau altul, așii 
padelei și pagaei noastre (Ivan 
Patzaichin, Vasile Dîba, Maria 
Ștefan, Agafia Constantin, Nas
tasia lonescu, ca să dăm doar 
cîteva nume) se retrăseseră din 
activitatea sportivă competițio- 
nală. în golul lăsat de acești 
mari campioni se ivise un vlr-

Campionatele Naționale de sărituri in apă

LA TRAMBULINA 1 m,
Ultima competiție în aer li

ber a săritorilor in apă a în
ceput ieri, la Ștrandul Tinere
tului din Capitală, ea reunind 
pe cei mai buni seniori ai țării, 
care își dispută titlurile de 
campioni naționali. Reuniunea 
inaugurală a programat între
cerile la trambulină 1 m,_ probă 
mai puțin spectaculoasă, dar 
care solicită din plin iscusința 
tehnică, în condițiile dificile 
impuse de distanța mică dintre 
trambulină și apă. Au fost pre- 
zenți aproape toți fruntașii a- 
cestei ramuri a natației, dar au 
fost înregistrate și absențe, u- 
nele avind cauze serioase, al
tele nefiind însă scuzabile. Ne 
referim, de pildă, la Ion Pe- (Continuare in pag. 2-3)

O secvență de la acțiunile de preselecție cu juniorii, organizate 
de federație — o inițiativă frumoasă, in sprijinul ^elc?P,er"ȚL°:2, 
noi valori rugbystice. Pe cind și altele ? Foto: Gabriel MIRON

Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, 
Oradea ș.a.), știut fiind cîte 
talente pot fi descoperite și în 
acest sport, chiar de la vîrste 
foarte fragede; înființarea unor 
noi nuclee de juniori și școlari 
in rețeaua unor departamente 
și ministere, după modelul 

tej, un curent care ducea ta 
derivă barca — nu prea mare 
— a caiacului și canoei noas
tre. „Rocada" dintre generații 
cerea timp, discernămint în a

legerea unor soluții... Trebuiau 
căutate făgașe noi spre marea 
performanță, acum mai ajutată 
ca oricînd de cercetarea știin
țifică, de noile tipuri de am- 
barcații plăsmuite în tipare 
computerizate. S-au găsit cu
loare noi, dar nu s-a renunțat

Vasile TOFAN

(Continuare tn pag. 2-3)

AU ÎNVINS FAVORIT!!
trache, unul dintre principalii 
favoriți, care, în loc să-și apere 
șansa, a fost prezent ca.„ 
spectator.

Referitor la concursul pro- 
priu-zis, menționăm că si la 
seniori și la senioare au învins 
cei care au avut constanță în 
sărituri, nu și-au permis rateuri 
sau ezitări și, drept urmare, 
punctajul lor a fost evident su
perior următorilor clasați. Este 
vorba despre Isabela Bercaru 
(antrenor: Nicolae Sparios) șl 
Cornel Pop (antrenoare: Mela
nia Treistaru), pe care îi ve-

Dumitru STĂNCULESCU

M.T.Tc., amintindu-ne cit de 
valoros a fost acesta, cu mai 
bine de un deceniu în urmă,

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)



După patru zile de întreceri ia ciclism
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PENTRU COPIII MINERILOR li DIN
Modernizat devenit o pu

ternică citadelă muncito
rească. avînd edificii dem
ne de transformările înnoi
toare prezente la tot pasul 
in tara noastră, municipiu) 
Petroșani iși îmbogățește zi 
de zi zestrea de construc
ții. între acestea, cele des
tinate oracticării sportului 
ocupă un loc important în 
preocupările edililor.

Asupra dorinței copiilor 
minerilor din Petroșani de 
a juca tenis nu trebuie in
sistat. Si dacă pînă nu cu 
multă vreme în urmă exis
tau cîteva terenuri răspîn- 
dite ici și colo, o mînă de 
gospodari, un fel de „comi
tet de părinți" al... tenisu
lui. și-a propus să amena
jeze o bază modernă, cu cît 
mai multe terenuri pe zgură 
și bitum. în intîmpinanea 
dorinței acestora a venit 
unul dintre foștii buni ju- 
-ători de tenis. Constantin 
Popovici. „Kiki" — cum îi 
spunem noi. cei care îl știm 
de multi ani. de ne vremea 
cînd evolua sub culorile 
clubului Steaua, alături de 
Die Năstase și de Dumitru 
Hărădău. El a hotărît. deci, 
în momentul cînd nu a mai

să devină antrenor. După 
ce a obținut calificarea, si-a 
spus că dorește să mun
cească oriunde va fi ne
voie de serviciile sale. Și 
a fost nevoie de el în 
lea Jiului...

Nu a mers totul ca 
roate de la început,
pasiunea pentru sportul pe 
care l-a practicat atîta

Va-

pe
Dar

l-avreme, sprijinul pe care 
găsit la Petroșani au mar
cat începutul. Și iată că în 
acest sezon de activitate în 
aer liber. într-o zonă cu o 
numeroasă populație școla
ră — zeci de mii de copii 
— a fost amenajat un com
plex de tenis. Să-] lăsăm 
pe tînărul antrenor să ne 
spună cîteva cuvinte : „In 
cadru] Clubului Sportiv Jiu) 
a fost înființată, de mai 
mulți ani, secția de tenis. 
Președintele acesteia, Iosif 
Bocan, ca și unui dintre 
marii iubitori ai tenisului, 
Otto Abraham, sprijiniți de 
conducerea clubului, de or
ganele locale de partid și 
de stat, de numeroși mineri

învețe tainele „sportului 
alb" — cu toții au pus u- 
mărul pentru ca acum să 
avem șapte terenuri de zgu
ră și unul de bitum. Se 
află în curs de amenajare 
Șl un „central", cu tribună".

O primă acțiune de selec
ție, inițiată de Constantin 
Popovici și de un alt an
trenor, Grigore Peter, a 
adus pe cele 7 terenuri 
peste 500 de copii. Aproape 
toți continuă să-și petreacă 
în mod plăcut timpul liber, 
jucînd zilnic tenis, iar 50 
dintre ei — cei mai talen
tat! — au fost constituiți 
într-o primă secție de per
formanță. Doina Dăscălescu, 
Mihacla Bogatu, Cristian 
Antonoiu, Daniel Stepan 
(din grupa lui C. Popovici). 
Alina Dale, Moli Kolbcrt, 
Marin Pătrașcu (din grupa 
lui G. Peter) se află Ia în
ceputurile lor de viitori per
formeri. Dar, cel puțin cîți- 
va dintre ei vor deveni, se 
speră, și nu peste mulți ani, 
componenți ai loturilor de 
copii și juniori.

Seriozitatea cu care se 
muncește ne îndreptățește 
să credem aceasta...

l
5

8

• li

îucat tenis de performantă. care doreau ca fiii lor să Ion GAVRILESCU

# Cîștigătorul întrecerii — Michael Prix (A.S.K.-Vorwaerts) 
©Așteptăm revanșa cicliștilor noștri în Turul României

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon). 
In ultima și cea mai lungă e- 
tapă (a cincea) a tradiționalei 
competiții de lung kilometraj, 
dotată cu „Cupa Voința", des
fășurată joi pe ruta Ploiești — 
Tîrgoviște — Fieni — Sinaia — 
Comarnic — Cimpina — 
Ploiești (163 km), în fața plu
tonului s-au aflat mai multe 
dificultăți : un traseu cu profil 
muntos, cu pante abrupte, 
coborîșuri amețitoare și tempe
ratura ridicată, care i-a însoțit 
permanent. La ora 9.00. ca
ravana s-a pus in mișcare la 
apelul arbitrului Al. Bădin răs- 
punzînd prezent 90 de ru
tieri, din 132 aliiniați la start 
Se rulează în rîtm susținut și, 
în comuna I.L. Caragiale (km. 
20), notăm prima acțiune : S. 
Buzbula (Dinamo), Cr. Ivancea 
(Steaua), C. Dumitrescu 
(I.M.G.B.), I. Sabef fl.M.G.B.) 
șl polonezul Z. Albin vor 
reuși să aibă un avans de 20 
sec. „Morișca" plutonului, con
dusă de O. Celea, C. Paraschiv 
și _Cr. Neagoe (Lot) recuperea
ză însă distanța văzînd cu ochii. 
Șl joncțiunea se va face în a- 
propiere de Tîrgoviște. Sprintul 
din centrul orașului va reveni

Schcunemann (A.S.K.),

0 COMPETIȚIE-TEST CU 0 REUȘITĂ PARȚIALĂ...
O .Cupa Speranțelor* la rugby trebuie să se bucure 
de prezența TUTUROR jucătorilor aflați în vederile loturi

lor reprezentative

MĂNUȘĂ LITORALULUI 11 LA ORA SEMIFINALELOR
Multe victorii înainte de limită

lui D. _
urmat de V. Pavel (Voința Buc.) 
și V. Mitrache (Dinamo), 
doilea 
Pucioasa, 
tori au urmărit trecerea fulgu
rantă a caravanei, va fi cîștigat 
de Z. Albin (Start), secundat de 
A. Viertler (Cottbus) și Gh. 
Lăutaru (Dinamo). Pantele mai 
line din apropierea comunei 
Dealu Mare (km. 60) anunță 
urcușul spre Păduchiosul (km. 
102), care va prilejui următoarea 
ordine : O. Celea, J. Etgens și 
J. Wiatr, pe aceste pan
te mulți alergători nu mai 
rezistă și rămîn în urmă (spre 
surprinderea noastră printre a- 
ceștia se află 
lotul național. 
M. Romașcanu 
lăsat impresia 
najează pentru 
niei). 
pasionantă 
consemnăm 
nui grup
gători. Dintre ei, la intrarea în 
Cimpina, se desprind polonezii 
Z. Albin și .1. Wiatr, în timp ce 
purtătorul tricolului galben ră- 
mine să schimbe roata. 
Cu 8 km. înainte de sosire ei 
sînt însă prinși, astfel că asis
tăm la un sprint final în 
care s-au angajat toți cei 21 
de cicliști. CLASAMENT E- 
TAPA : 1. II. Groger (A.S.K.) 
4.11:24, m.o.38,900 km, 2. A. 
Viertler (Cottbus), 3- S. Grocho- 
wski (Start), toți în același 
timp.

Al 
sprint de trecere, din 

unde mii de specta-

și cicliști din 
în frunte cu
— care ne-au 

că se me- 
Turul Româ- 

o coborîre 
Sinaia, unde 

u- 
aler-

Urmează
spre 

desprinderea 
de 21

Pruna etapă a „Cupei Spe
ranțelor" la rugby, cu partici
parea a patru selecționate, două 
ale Bucureștiului și tot atîtea 
ale Provinciei, a fost, intr-o 
bună măsură, revelatoare pen
tru forul de resort care. de 
altfel, a și inițiat competiția. 
Scopul ei — un test necesar 
in vederea fixării lotului repre
zentativ pentru meciurile din 
Cupa F.I.RA. (5, 18, 25 oc
tombrie) și a partidei amicale 
cu Irlanda (1 noiembrie).

Meciul de deschidere a cu
plajului de pe Stadionul Steaua 
a opus echipei București Est 
(alcătuită în majoritate din ju
cători de la Dinamo și Grivița 
Roșie — antrenori 1. Tutuianu 
și R. Demian) pe cea a Pro
vinciei Est (cu jucători de la 
Farul, Rulmentul, „Poli" Iași 
și CSM Suceava — antrenori, 
M. Naca și P. Florescu), 
intr-o dispută Inegală : e- 
chilibrată in prima repriză și 
net în avantajul „XV“-lui din 
Capitală, după pauză. Un meci 
care a relevat forma bună, 
pentru acest început de sezon, 
a hi! Tofan, Calafeteanu, Pa
raschiv, Oct. Morara, Pongracz, 
Bucan, C. Gheorghe, Tutnnea 
Si Năstase din lotul învingăto
rilor. Holban, Dumitra?, Vaslu
iano, Doroftel șl Mititelu, de 
la învinși. București Est a rea
lizat un scor larg. 28—6 (4—8), 
printr-un raport net de eseuri, 
5—1 (Calafeteanu, Lungu 2, 
Tutunea. Zafîescu, respectiv 
Bică).

Mal aproape de așteptările 
Inițiatorilor a fost partida din
tre București Vest (aproape In 
totalitate lotul Stelei — antre-

nori Th. Radulescu și H. Pre
da) și Provincia Vest (Știința 
Baia Mare, Gloria PTT Arad, 
Universitatea Timișoara, IAMT 
Oradea, Știința Petroșani, CSM 
Sibiu, Universitatea 18 Februa
rie Cluj-Napoca — antrenori 
FI. Popovici și N. Budică) în 
care formația oaspete, pornind 
foarte puternic din start, s-a 
impus cu autoritate, prin două 
eseuri, autori Corduneanu și 
Nistor, (primul transformat de 
Domocoș) conducînd astfel, la 
un moment dat, cu 10—0 ! De 
altfel, scorul primei reprize. 
Abia la reluare, bucureștenii 
au reușit să echilibreze rapor
tul de forte, prin trei eseuri 
(Căinării, Munteanu și D. Po
pescu) și punctele realizate de 
D. Alexandru din l.p. și drop, 
față de numai 2 l.p. (Ignat) 
ale partenerilor. A fost 
meci cu multă mișcare, 
gajament aproape total, 
de București Vest cu 
Rezultatul interesează, 
mal puțin (la fel ca și 
mul meci). De reținut este, In 
principal, prestația bună a Iul 
Munteanu (cel mai bun de pe 
teren, la 34 de ani!), C. Fiore», 
D. Alexandra, T. Coman, de la 
bucureșteni, respectiv a Iul 
Nistor, Domocoș, Sava, Secelea- 
nu, Melnlciue șl Corduneanu.

Viitoarea etapă, pe 3 septem
brie, cînd vor juca Învingătoa
rele și Învinsele Intre ele. Dar, 
eu obligația ca TOȚI jucătorii 
nominalizați pentru competiție, 
să fie prezențl, nu așa cum 
s-au petrecut lucrurile miercuri, 
cînd am Înregistrat o serie de 
absențe inacceptabile.- (t.st.).

un 
cu an- 
ciștigat 
18—16. 

Insă, 
în pri-

în Sala Sporturilor din Con
stanța se află în plină desfășu
rare cea de-a 15-a ediție a 
turneului internațional de box 
„Mănușa Litoralului", care a 
programat joi ultimele reuniuni 
preliminare pentru calificarea 
în semifinale.

în limitele categoriei pană, 
George Oprișor (Craiova) l-a 
întrecut la puncte pe Stefan 
Schiller (R.D. Germană), Con
stantin Pascariu (Lotul repu
blican) a cîștigat prin k.o. în 
repriza a 3-a în fața Iui Li- 
viu Călin (Cluj), iar Dincă 
Ștefan (București) a dispus la 
puncte de Cristian Velea (Lo
tul republican).

La categoria semimijlocie, 
Marcel Constantin (Cîmpulung 
Muscel) a obținut o suprinză- 
toare victorie, prin k.o. tehnic 
în repriza întîi, în meciul cu 
Vladimir Gruev (Lotul repu
blican), numărat în urma unui 
puternic croșeu de dreapta. La 
aceeași categorie, Ștefan Driș- 
cu (Lotul republican) l-a în
trecut prin k.o. tehnic In pri
ma repriză pe Ivan Grigore 
(Medgidia) iar Mihai Constan
tin (Constanța) a fost declarai 
învingător la puncte în înttlni- 
rea cu Mircea David (Cimpu- 
lung Muscel).

Rezultate înregistrate la alte 
categorii: ușoară: Denir Ivanov 
(Bulgaria) întrece prin aban
don în repriza a III-a pe Cos
ta Mardare (Brăila); Abladin 
Faredin (Constanța) b.p. Rene 
Skopenthal (R.D. Germană); 
mijlocie: Vioreî Calciu (Cîmpu- 
lung Muscel) b.p. Bekir Kan- 
takl (Turcia); P. Tudorcl (Med-

gidia) cîștigă prin abandon in 
repriza a IlI-a la B. Savelar 
(Turcia); grea: Ilie Corbu (Lo
tul republican) b.p. Viorel E- 
nescu (Plopeni); Petre Tănăscs- 
cu (Constanța) întrece prin 
k.o. tehnic in repriza a III-a 
pe V. Nurulah (Turcia); Ion 
Simina (Brașov) b.p. Mircea 
Alexandru (Brăila); supergrea: 
Nicolae Bojdan (Călărași) b.p. 
Stelian Bălan (Lotul republi
can); Viorel Popa (Constanța) 
cîștigă prin abandon în prima 
repriză la L Gheorghiev (Iu
goslavia).

Competiția continuă astăzi cu 
prima gală semifinală, începînd 
de la ora 18,00.

r

JUNIORII DE AZI, TITULARII DE MÎINE
(Urmare din pag l)

când a fost experimentat, obli
gativitatea divizionarelor A și 
B de a avea secții șj echipe de 
copii și juniori si posibilitatea 
ca acestea să participe intr-un 
sistem competițional stabil, să 
joace în deschidere la meciurile 
celor „mari", prilej dee îmbo
gățire a bagajului tehnico- 
tactic; necesitatea îmbunată* irii 
calității procesului de antrena
ment, pornind de la o selec ie 
mult mai riguroasă (de pildă, 
cu obligativitatea de a avea 
într-un lot de juniori cel puțin 
doi jucători de 1,90 m și tot 
atîția care să realizeze sub 12 
secunde pe 100 m). repetată la 
diferite intervale, pentru a 
păstra numai elementele cu 
perspectivă reală de afirmare. 
O selecție riguroasă, eficientă 
implică însă tehnicieni cu com- 
pelență, cu har in această 
muncă de mare răspundere; 
cum există și rugby (să-i 
numim, de exemplu, pe V. 
Constantin, Mariana Luceseu, 
P. Ianusievici, P. Lungu, C. 
Mitrea, O. Chihaia, Em. Crișan, 
Tr. Doiciu. Șt. Sfcrczak. Gh. 
Piștalu, N. Vizitiu, C. Mitan, 
N. Manolache), dar încă prea 
puțini față de nevoile clubu
rilor șl asociațiilor cu secții 
de rugby.

In contextul la care ne re
ferim se face simțită nevoia 
unei alte optici si fată de Di
vizia B care, pentru a fi inte
gral eficientă, ar trebui să 
cuprindă ÎN EXCLUSIVITATE 
jucători care au depășit vîrsta 
junioratului, de 
19—25 de ani, ; 
care au trecut 
și chiar mai 
secundă poate 
o pepinieră a 
rugbystic, 
de tineret și nu o oază pentru 
multi sportivi care nu mai pot 
face fată unei competiții, nu se 
pregătesc (jucînd adesea 
amintiri) în mod adecvat 
blochează locul altora. Pe 
național, sînt de ordinul 
lor asemenea jucători 
depășind virsta junioratului și 
neavînd soluții pentru a rămîne 
în familia rugbyului, o abando
nează. Si astfel un important 
fond moral și material se 
pierde, cînd ar putea fi valori
ficat de către forul de specia
litate.

Sîntem cu toții interesați să 
aducem în prim-plan cât mal 
mulți rugbyști de înalt nivel 
valoric. Cupa Mondială (și nu 
numai ea !) obligă — de a- 
cum permanent — să dispunem 
de cel puțin 60 de jucători în 
egală măsură capabili să

îmbrace în orice moment tri
coul național. Ca să ajungem 
acolo, nu există decît o singură 
cale — abordarea mai anga- 
jantă si mai realistă a pro
blemei juniorilor.

pildă, între 
și nu jucători 
de 30, 35 de ani 

mult. Divizia 
si trebuie să fie 
primului eșalon 

realmente o divizie

din...
Și 

plan 
sute- 
care,

ss l

CAMPIONATELE NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

dem concurînd cu șanse apre
ciabile și la celelalte probe. în 
rest, subliniem lupta echili
brată dată pentru ocuparea ce
lorlalte locuri de pe podium, în 
special la senioare, unde An
dreea Dragomir a ocupat un o- 
norabil loc 2, devansîndu-le pe 
Cristina Szakacs și pe Cristina 
Timar la diferențe foarte mici. 
La băieți am întîlnit o situație 
asemănătoare, Nicolae Lepă- 
duși impunîndu-se în fața lui 
Adrian Cherciu și Josef Laj- 
csak datorită plusului de con
centrare care-i este specific.

Brigada de arbitri (alcătuită 
din Gh. Crețuleșteanu. I. Ilicș, 
M. Opriș, C. Drăgoi, D. Nedel- 
cu, Daniela Cojanu. Carmen 
Bădeseu și Liliana Popescu- 
Pop) a asigurat corecta desfă-

CLASAMENTUL GENERAL: 
1 M. Prix, câștigătorul „Cupei 
Voința", 12.43:22, 2. A. Viertler 
12.43:35, 3. J.
(Cottbus) 12.44:16, 4. S. Grocho- 
wki 12.44:24, 5. " _ ‘
12.44:24, 6. II. Groger (A.S.K.) 
12.45:11, 7. D. Matuszek (Cottbus) 
12.45:44, 8 O. Celea 12.45:51, 9. 
Paraschiv (Lot) 12.46:11. 10.
J. Wiatr (Start) 12.46:16.

Grossmann

Cr. Neagoe

Ca și în anii trecuți, organi
zarea intrecerilor a fost irepro
șabil asigurată de UCECOM. 
cu sprijinul A.S. Loto-pronos- 
port, M.C.I., F.R.C. si factori 
cu atribuții din municipiul 
Ploiești.

Troian IOANIȚESCU

CÎND TOȚI AU NUMAI DE CÎȘTIGAT...
A fost o foarte frumoasă 

zi de vară, în care, pentru 
cei prezențl — in număr im
presionant — la cocheta bază 
turistică a tineretului de la 
Buftea apa lacului cu ace
lași nume reprezenta, fireș
te o mare tentație, o reală... 
Invitație. Și mulți au răspuns 
invitației, mai alea că în 
acea H na grup de oameni 
inimoși, din asociația spor 
tivi mA Buftea, 
au organizat cu 
sprijinul Consiliului 
Popular Orășenesc 
o nouă ediție a
Cupei Buftea la Înot fond.

La start s-au prezentat iu
bitori al sportului de toate 
viratele, mai mult sau mal 
puțin tineri. Intre 8 ani (Paul 
Georgescu) fi... 62 de ani
(Paul Șoviani). Sigur, s-a 
concurat pe categorii — cinci 
la număr — unii au înotat 
mal repede, alții au avut o 
mal lentă alunecare pe apă, 
dar pentru toți numerosul 
public a avut aceeași răspla
tă, mereu generoasă : aplau
zele, calde cu adevărat

Ca în orice competiție 
sportivă, mai mare sau mai 
mică, s-au întocmit clasa
mente. Dintre copiii care

s-au întrecut pe 600 m, cel 
mal buni s-au dovedit Cătă
lin Radu, Daniel Gagiu, Ci- 
prian Macovel. La 1 000 m fe
minin, a cîștigat Daniela Popa, 
urmată de Marina Franchic 
șt Cornelia Cismaru. In cea 
mal lungă probă (5 000 m), 
podiumul a fost urcat de 
Laurențiu Tache — un nu
me cunoscut In Înotul nos-

Marin Costin, Marian 
ștefănescu. Aceasta, 

categoria pînă 
33 de ani, 
cea de 33—45 
primii trei fi- 

Ovidlu Boteanu, Viorel 
Borza șl Petre Bratu. în fine, 
dar nu in cele din urmă (ba 
parcă pentru aceștia aplau
zele au fost și mal generoa
se !), „veteranii" și-au de
semnat laureațil în persoana 
lui Dinu Rădulescu Cezar — 
nimeni altul decît unul din
tre principalii inițiatori ai 
competiției —, a lui Paul Șo- 
viani și Răzvan Piriianu.

într-o zi frumoasă, în care, 
în fond, toți cei prezențl au 
avut numai 
dul unanim 
spre ediția

DE SĂRITURI IN APĂ
țurare a întrecerilor, rarele ne
potriviri în opinii neinfluențînd 
ierarhiile.

Clasamente. Trambulină 1 m, 
seniori: C. POP (Progresul 
Buc.) 459,40 p, 2. N. Lepăduși 
(Lie. ind. 37 Buc.) 416,85 p, 3. 
A. Cherciu (CSȘ Triumf Buc.) 
404,85 p, 4. J. Lajcsak 
Oradea) 392,80 p, 5. S. 
(CSȘ Sibiu) 364,30 p, 6. 
vasiloaie (Lie. ind. 37) 
Senioare: 1. ISABELA 
CARU (Steaua) 408,60 . .
Andreea Dragomir (CSȘ Tri
umf) 361,20 p, 3. Cristina Sza
kacs (Crișul) 357,60 p, 4. Criș- 
tina Timar (CSȘ Triumf) 355,20 
p, 5. Elisabeta Kopotz (CSȘ 
Sibiu) 331,30 p, 6. Manuela 
Renciu (CSM Sibiu) 328,75 p.

Programul de azi: de la ora 
10 (preliminarii) și de Ia ora 
16 (finale): trambulină seniori 
și platformă senioare.

(Crișul 
Fredel 
Fl. A- 
341. p.
BER-
P, 2.

Victor

de cîștigat, gîn- 
s-a și îndreptat 

viitoare...
EXACIIIOAIF.
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tute care a marcat punctul 
unde s-a aflat tabăra de 
bază a expediției. Apoi au 
fost efectuate citeva tabere 
intermediare de aclimatizare. 
Prima, la 4 200 de metri, 
următoarele la 4 600 metri, 
5 200 m, 5 700 m, 6 100 m și 
6300 m.

Au fost necesare, înaintea 
ultimelor etape ale ascen
siunii, două zile de odihnă, 
cînd au fost fixate și cri
teriile tactice ale escaladării 
vîrfului final. „De la 6 400 
de metri altitudine — (ine 
sd sublinieze conducătorul 
grupului alpiniștilor de, la 
A.S.A. Brașov — drumul a 
fost de-a dreptul infernal. 
Vîntul, avînd o viteză care 
a ajuns pînă la 120 de ki
lometri la oră, își schimba 
mereu direcția și făcea a- 
proape imposibilă înaintarea 
spre obiectivul nostru. Ce
rul, e drept, s-a menținut 
senin ; un cer frumos, de 
cristal, care ne-a îngăduit 
să avem o panoramă admi
rabilă, dar temperatura nu 
s-a ridicat niciodată peste 
—35 de grade Celsius...".

Este lesne de înțeles ce 
valoare a avut pregătirea 
anterioară a alpiniștilor din 
Brașov, ce grad înalt de 
voință a fost necesar pen
tru a face față unui parcurs 
atît de dur. In fine, după 
patru zile de ascensiune (in 
loc de cinci, cum se sta
bilise inițial), grupul a 
reușit să atingă vîrful Le
nin, spre marea satisfacție 
a tuturor participanților și 
in admirația tovarășilor de 
ascensiune din Alma Ata,

ținut să remarce 
excelente de alpi- 
sportivilor din o- 
la poalele Timpei.

care au 
calitățile 
niști ale 
rașul de

Marginalii la meciul de la Steinkjer

PIIÎIGIIVMIII Șl ARBITRII
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LA „TINERET" LIPSESC (nu numai) JUCĂTORII DE ATAC
Se apropie cu pași foarte 

repezi startul reprezentativei 
de tineret într-o competiție o- 
ficială — calificările pentru 
noua ediție a întrecerii echi
pelor sub 21 de ani, de pe 
continent. Debutul este progra
mat cu o zi înaintea partidei 
dintre primele reprezentative 
ale României și Austriei, adică 
la 9 septembrie. Așadar, me
ciul care a avut loc miercu
rea trecută, la Steinkjer, în 
Norvegia, cu formația similară 
a tării scandinave, a fost un 
fel de repetiție generală înain
tea partidei cu Austria. In ca
zul acesta, o repetiție generală 
nereușită, încheiată cu o În- 
frîngere netă : 0—3. După cum 
ne spunea antrenorul Mircea 

alături de 
i, a condus în 

___  ____ ___ ,.i României), 
norvegienii au avut o Idee de 

: mai bună, au fost superiori 
__ forță și au știut să profite 
de greșelile apărării. Ceea ce 
este suficient, mai ales dacă 
adăugăm că formația gazdă a 
prezentat un tînăr atacant în 
excelentă dispoziție de joc, 
Fiortoft. care a șl marcat două 
goluri. In schimb, echipa noas
tră a prezentat toate caracte
risticile unei formații alcătui
tă în pripă, comportarea jucă
torilor demonstrînd că pregă
tirea făcută la cluburi a fost 
neomogenă. S-a simțit din plin 
lipsa unei cît de scurte pregă
tiri centralizate, mai ales că 
pînă la data meciului numai 
echipele din „A" își reluaseră 

I

I
I

I
I
I
I
IRăduiescu (care, 

Necula Răducanu, 
acel meci echipa

IlltfA 
joc 
ca

activitatea (drept urmare, doar 
Clrstea, G. Popescu, Cadar. 
Mărgărit, Pistol. D. Sava, Geol- 
gău și P. Badea, jucaseră cite 
un meci, Zlotea, Hristea, Po- 
logea. Baicea, Pojar, Sabou, E. 
Săndoi și D. Popescu fiind doar 
rezerve — sau nici măcar atît 
— Ia echipele lor). Lipsind (cu 
excepția lui Geolgău) jucăto
rii de atac, e firesc ca linia 
ofensivă să nu fi avut consis
tență în joc. Dintre „tricolori", 
doar D. Sava și Mărgărit, după 
cum ni s-a relatat de cei care 
au văzut meciul, s-au remar
cat.

Ce se mai poate spune cu 
doar citeva zile înaintea star
tului ? Că. la fel ca la echipa 
olimpică, lotul trebuie defini
tivat. în cele trei apariții din 
acest an ale formației de ti
neret (primele două : 2—2, la 
Soci, cu U.R.S.S. și 3—3, la 
Ploiești, cu Norvegia), au fost

întrebuințați nu mai puțin de 
28 de jucători (dintre care pa
tru portari). La fel trebuie de
finitivat și colectivul de teh
nicieni care se va ocupa de 
pregătirile echipei, în cele trei 
apariții de pînă acum fiind fo
losită de fiecare dată altă pe
reche de antrenori.

Iată, programul meciurilor 
din calificări :

9 septembrie 1986, România 
— Austria ;

12 noiembrie 1986, Spania — 
România ;

24 martie Î987, România — 
Albania ;

29 aprilie 1987. România — 
Spania ;

27 octombrie 1987, Albania — 
România ;

17 noiembrie 1987. Austria — 
România.

Mircea TUDORAN

Oțelul Galați — Steaua : 
Crăciunescu (Rm. Vîlcea) 
V. Titorov (Drobeta Tr. Seve
rin) și I. Coț (Ploiești).

Flacăra Moreni — Petrolul 
Ploiești : Gr. Macavei (Deva) 
— C. Gheorghiță (Brăila) și N. 
Voinea (București).

Sportul Studențesc — Victo
ria : I. Velea (Craiova) — L. 
Ciuc și E. Pătrașcu (ambii din 
București).

Jiul — Chimia Rm. Vîlcea : 
O. Ștreng (Oradea) — M. Ște- 
fănoiu (Tg. Jiu) și C. Corocan 
(Reșița).

Rapid — „U“ Cluj-Napoca : 
S. Necșulescu — M. lonescu 
(ambii din Tîrgoviște) și D. 
Bueiuman (Timișoara).

F.C.M. Brașov — S.C. Bacău: 
M. Niculeseu — R. Mușat (am
bii din București) și C. Gheor- 
ghe (Suceava).

Gloria Buzău — F.C. Olt : I. 
Igna (Timișoara) — V. Dobres- 
cu și J. Grama (ambii din 
București).

Corvinul — F.C. Argeș : D. 
Petrescu — P. Iliescu (ambii 
din București) și Gh. 
tin (Rm. Vîlcea).

Dinamo — Univ. 
R. Petrescu — L. 
(ambii din Brașo-v) și A. Mo- 
roianu (Ploiești).

i.

Constan-

Craiova :
Maerean

I
I
I
I
I

DASTRA STRĂLUCEȘTE DIN NOU!
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de aceștia, de sportivi și antre
nori, s-au aflat mereu activiștii 
federației (secretar responsabil: 
Dorin Lăncrăjan, antrenor fe
deral: Corneliu Bârsănescu).
Prin efort comun, dăruirea și 
pasiunea tuturor, acum, cu opt 
medalii cucerite Ia această ul
timă ediție a C.M., caiacul-ca- 
noea arborează din nou ,,Ma
rele pavoaz" !

Am revăzut lista lotului care 
ne-a reprezentat la această im
portantă întrecere. O știam pe 
dinafară. O învățasem pe de 
rost, tot treeînd numele spor
tivilor în paranteza atîtor cla
samente. Am revăzut-o, însă, 
spre a ne convinge încă o dată 
dacă vreunul din cei 13 spor
tivi din lot a rămas in afară 
de medalii. Si am notat: 1. 
Aurel Macarencn (medalii de 
aur la C1 — 1000 șl 10 OOo m, 
medalie de argint la C 1 — 500 
m_), 2—3. Angelin Velea — Da
niel Stoian (medalie de auir Ia 
K 2 — 1 000 m. medalie de 
bro-nz la K 2 — 10 000 m), 4—5. 
Dumitru Bețiu — Vasile Lehaci 
(medalie de argint la C 2 — 
10 000 m), 6—7—8—9. Ionel Con-

DIVIZIA A DE HANDBAL (f)
(Urmare din pag. 1)

cătoarele Confecției, mult 
schimbată, totuși, in bine fată 
de ediția anterioară. Au mar
cat : Grigoraș 5, Nuțn 4, Mălu- 
reanu 4, Hăvârneanu 2 și V. 
Constantinescu 1 pentru Confec
ția, respectiv, Dobre 8, Grigo- 
re 5, Vasile 3, Oprea 2, Doiciu 
2 și Stanciu 1 Au arbitrat bi
ne bucureștenii V. Dăncescu șl 
J. Mateescu.

In celelalte partide de ieri : 
C.S.M. SF. GHEORGHE — 
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DIVIZIONARELE C IN PRAGUL STARTULUI
MINERUL ȘOTINGA,
DUPĂ 30 DE ANI...

C.F.R. CRAIOVA 
DOREȘTE REABILITAREA

MECON ARE CA OBIECTIV 
PROMOVAREA IN „B“

ADMINISTRAȚIA DE
CÎȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 22 AUGUST
Cat. 1 : 1,75 variante — Dacia 

1300 (70.000 lei); cat. 2 : 17
variante 25% a 5.128 lei; cat. 3: 
30,50 variante a 2.858 leî;
4 :
cat.
lei;
361
te a 100 lei.

32,00 variante a 2.725 
5 : 127,50 variante a 
cat. 6 :

lei; cat.

Report la 
lei.

cat 
lei; 
684 

a241,50 variante
X : 1.425,75 varian-

categoria 1 : 470.690

Localitatea minieră Șotînga 
(jud. Dîmbovița) are — de peste 
30 de ani — o echipă de fotbal, 
Minerul, care anul acesta a reu
șit să promoveze în campionatul 
Diviziei C, în urma meciurilor 
de baraj cu Cetatea Tr. Măgurele 
(2—0, .................................. .  ‘
mare 
fotbal 
mare 
gătiri

stantin, Ionel Lețcae, Nicolae 
Feodosei, Alexandru Dulău (me
dalie de argint la K 4 — 10 000 
m), 10—11—12—13. Teela Borcă- 
nea, Luminița Munteanu, Ma
rina Ciucur, Ana Larie (meda
lie de bronz la K 4 — 500 m).

Așadar, eficiență remarcabilă: 
TOȚI CEI 13 SPORTIVI CARE 
NE-AU REPREZENTAT LA 
C.M. DIN CANADA AU UR
CAT PODIUMUL DE PREMIE
RE ! Sigur, parte din ei au 
încercat să cucerească medalii 
și în alte probe. Bunăoară, la 
K1 — 500 m (Lețcae), K2 — 
500 m (Velea, Stoian), C 2 — 
1000 m (Bețiu, Lehaci) etc. Nu 
s-a putut Adversarii au fost 
mai puternici. Sau, poate, spor
tivii noștri mai puțin pregă
tiți la aceste probe. Oricum, 
saltul valoric este evident în 
comparație cu bilanțul realizat 
anul trecut. El va fi mai evi
dent — susțin cei care au cre
zut în relansarea caiacului și 
canoei noastre — anul viitor, 
la C.M. de la Duisburg. Abso
lut toți care iubesc și trudesc 
pe tărimul aspru al acestui 
sport sînt convinși că VA FI !

11—15 (4—11) ; CONSTRUC
TORUL BAIA MARE — ȘTI
INȚA BACAU 19—24 (11—13) ; 
RULMENTUL BRAȘOV — DO
ROBANȚUL PLOIEȘTI 23—18 
(13—10) ; TEROM IAȘI — 
C.S.M. SIBIU 29—18 (15—7) ;
CHIMISTUL RM. VlLCEA — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 23—18 
(H-9).

Corespondenți: L. Brioiă, 
Crișan, C. Gruia, Al. Nour, 
Berbecaru.

Amănunte de la meciurile 
disputate In țară — în ziarul 
de mâine.

Etapa a Il-a este programată 
duminică 31 august,

A. 
O.

I
I
I
I

0—1), îndeplinind astfel o 
dorință a iubitorilor de 
de aici. Ca pentru orice 

eveniment, s-au făcut pre- 
„___  intense. Asociația sportivă
(președinte: ing. Alexandru Gi
gei) a dat tot sprijinul necesar 
echipei, a fost reamenajată baza 
sportivă, iar antrenorul Marcel 
Bănică, aflat la conducerea for
mației de peste doi ani, a alcă
tuit un lot nou, întărit pentru 
campionat. . Minerul Șotînga are 
un sprijin serios în Clubul spor
tiv școlar Dîmbovița, de unde 
provin cei șase titulari sub 21 de 
ani. Au mai venit la Minerul 
trei jucători din județ (Rus — 
Avicola Crevedia, Andreeseu — 
C.S. Tîrgoviște șl Scurtcscu — 
Flacăra Moreni), deci o echipă 
bine „armată", care 
pentru ^abținerea 
propus — menținerea 
în Divizia C.

va lupta 
obiectivului 

formației

Formația feroviară, care în ur
mă cu 3—4 ani era printre cele 
mal bune divizionare C, printre 
acelea care vizau promovarea, 
a avut în campionatul trecut o 
evoluție mai mult decît modestă, 
fiind la un pas de retrogradare. 
Acum, după cum ne spunea 
Constantin Guțu, din conducerea 
secției de fotbal a asociației 
sportive care funcționează pe 
Ungă depoul C.F.R., echipa do
rește să se reabiliteze în fața 
numeroșilor ei suporteri și să 
se numere printre fruntașele se
riei a Vl-a în care activează. 
Pentru atingerea acestui obiec
tiv, antrenorul Ion Tănase a su
pus lotul la o pregătire severă, 
în care s-a pus accentul, pe 
lingă tehnică, pe pregătirea fi
zică specifică. Noul campionat 
va fi abordat de un lot rema
niat, din care fao parte și doi 
tineri talentați, jucători împru
mutați de la „speranțele" Uni
versității — Ciobanu și Ruicea. 
Alți tineri care promit sînt Pă- 
nescu șl Andreeseu. C.F.R. 
dispune de o bază sportivă u- 
tllată cu toate cele necesare' 
fotbalului de performanță.

I UNIREA ALBA IULIA SPERA 
■ SA REVINĂ RAPID

IN EȘALONUL SECUND
Recent retrogradată din Divi

zia B, Unirea Alba-Iulia vizea
ză o revenire rapidă în eșalo
nul secund. Eehipa are un an
trenor nou, pe cunoscutul și a- 
preclatul Robert Cosmoc, careI efectuează pregătiri intense cu 
vechiul lot de jucători, stră- 
duindu-se să le redea — mul
tora dintre ei — încrederea în 
posibilitățile lor. Au fost promo
vați in 
cători :
Sebeș),

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

acest lot șl alți ju- 
perța (de la Surlanul 
Timar (C.S.Ș. ‘____  _____ Sebeș), 

Herlea (Metalul Sighișoara), Bi- 
cheș și Răspopescu (Tricolorul 
Alba lulia), Gatea și Catană (din 
propria pepinieră a clubului), in 
majoritatea lor juniori cu fru
moase perspective. De altfel, Ti
mar și Blcheș sînt componenți 
al loturilor reprezentative de ju
niori. După cum sublinia pre
ședintele clubului, loan Smadca, 
atmosfera in cadrul echipei (că
reia președintele de onoare al 
secției de fotbal, I. Butan, și 
președintele activ, E. Comșa, tl 
oferă întregul sprijin) șl In ju
rul el este foarte bună, pregă
tirile decurg bine, iar condițiile 
materiale existente favorizează, 
de asemenea, îndeplinirea obiec
tivului de repromovare în „B“. 
Unirea susține jocurile sale pe 
frumosul stadion cu 18.000 de 
locuri din localitate, care dispu
ne și de alte dotări (spațiu de 
cazare, cantină).

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri, 29 august, va a- 
vea loo în București, in sala 
Clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 15,50. 
Transmiterea desfășurării trage
rii se va face la radio, pe pro
gramul I, la ora 16,15. Nume
rele extrase vor fi radiodifuza
te, la ora 23 pe programul I, 
precum și șîmbătă dimineața, la 
ora 8,55, tot pe programul L 
După efectuarea tragerii, 
rula un film 
liberă.

va
artistic. Intrarea

rămas deci încă 
dispoziția partici- 

bi-

® Au mai 
două zile la 
panților pentru procurarea

letelor la ultima acțiune cu ca
racter deosebit din luna august 
— TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES, ce va avea loc 
duminică, 31 august.

Reamintim că, în cadrul a 6 
extrageri, în două faze, . cu un 
total de 42 numere, participan
ților 11 se oferă alte noi posi
bilități de a intra în posesia 
unor importante cîștiguri în au
toturisme „DACIA 1300" (la am
bele faze ale tragerii), mari su
me de bani și excursii în R. D 
Germană.

Nu lăsați pînă în ultimul mo
ment și procurați-vă din timp 
biletele cu numerele dv. pre
ferate 1

In ediția trecută a campionatu
lui Diviziei C, una din frunta
șele „seriei bucureștene", a fost 
MECON, echipa Centralei de Me
canizare din Ministerul Construc
țiilor 
flat 
final în disputa pentru promo
vare în eșalonul secund, înche
ind întrecerea pe locul trei, „in 
noua ediție de campionat 
spunea zilele trecute inimosul 
președinte al secției de fotbal, 
Constantin Borțea — sperăm ca 
succesul să fie de partea noastră. 
Avem tot sprijinul din partea 
centralei și a ministerului, con
diții foarte bune de pregătire 
pentru a- ne îndeplini — prin 
jocuri de calitate și rezultate pe 
măsură — obiectivul promovării". 
Echipa are acum un nou antre
nor, pe Dumitru Ignat. Jucători 
nou veniți: Radu (de la Auto
matica), Naca șl Prodan (Meca
nică Fină Steaua), Vărzaru (Me
canica Orăștie).. MECON dispune 
de un stadion propriu (fostul 
TMB). cu o tribună nouă, care 
a mărit numărul locurilor 
pentru spectatori la 5000, și un 
teren foarte bun (refăcut) pen
tru joc.

Industriale. Ea s-a a- 
angajată pînă aproape de

ne

PROGRAMUL TURIJUII DIVIZIEI C-[ OIJIA1986/1987
SERIA A XI!-o

ETAPA I — M august: Car- 
pați Sinaia — Mobila-Măgura 
Codlea, Minerul Baraolt — Mi
nerul FiUpeștll de Pădure, Meta
lul Tg. Secuiesc — Petrolul-FSH 
Băicol, Cimentul Hoghlz — IPT 
Intorsura Buzăului, Precizia Să- 
cele — MetaJul Plopeni, ASA- 
Chimia Ploiești <— Torpedo Zăr- 
nești, victoria Floreștl — Nltra- 
monia Făgăraș, Unlrea-Neptun 
Clmpinr — Electro Sf. Gheorghe.

ETAPA A Il-a — 7 septembrie: 
Metalul P. — Cimentul, Petrolul- 
FSH — Carpați, Minerul F.P. — 
Unlrea-Neptun, Mobila-Măgura — 
ASA-Chim!e, Electro — Victoria, 
IPT — Precizia, Torpedo — Me
talul T.S.. Nitramonia — Mine
rul B.

ETAPA A III-a — 14 septem
brie: Petrolul-FSH — Nitramo- 
nla, Minerul B. — Torpedo, Car- 
pațl — Precizia, Metalul T.S. — 
IPT, ASA-Chimda — Metalul P., 
Mobila-Măgura — Unlrea-Neptun, 
Cimentul — Electro, Minerul F.P.
— Victoria.

ETAPA A IV-a — 21 septem
brie: Unirea-Neptun — ASA-Chl- 
mia, Victoria — Mobila-Măgura, 
Precizia — Metalul T.S., Metalul 
P. — Petrolul FSH, Torpedo — 
Cimentul, Electro — Minerul B„ 
Nitramonia — Minerul F.P., IPT
— Carpați.

ETAPA A V-a — 28 septem
brie: Petrolul-FSH — ASA-Chi- 
mia, Precizia — Torpedo, Meta
lul F. — Electro, Carpați — U- 
nirea-Neptun, IPT — Nitramo
nia. Minerul F.P. — Cimentul, 
Metalul T.S — Victoria, Mine
rul B. — Mobila-Măgura.

ETAPA A VI-a — 5 octombrie: 
Minerul B. — IPT, Cimentul — 
Metalul T.S., ASA-Chlmia — Pre
cizia, Electro — Nitramonia, Vic
toria — Carpați, Torpedo — Pe
trolul-FSH, Mobila-Măgura — Mi
nerul F.P . Unlrea-Neptun — Me
talul P.

ETAPA A Vil-a — 12 octom
brie: Minerul FJ>. — Electro.
Victori: — Minerul B„ Petrolul- 
FSH — Unirea-Neptun. IPT — 
Mobila-Măgura Metalul P: — 
Torpedo Carpați — Metalul T.S., 
Nitramonia — ASA-Chlmia. Ci
mentul — Precizia.

ETAPA A VlII-a — 19 octom-

F.P.

brie: Precizia — Nitramonia, Mo
bila-Măgura — Petrolul-FSH, Me
talul T.S. — Minerul B., Carpați
— Electro, ASA-Chimla — Ci
mentul, Metalul P. — Minerul 
F.P., Unlrea-Neptun — Victoria, 
Torpedo — IPT.

ETAPA A IX-a — 2« octom
brie: Minerul F.P. — ASA-Chl- 
mia. Electro — Torpedo, Victo
ria — Petrolul F.S.H., Cimentul
— Mobila-Măgura, Minerul B. — 
Precizia, IPT — Unlrea-Neptun, 
Nitramonia — Carpați, Metalul 
T.S. — Metalul P.

ETAPA A X-a — 2 noiembrie: 
ASA-Chimia — Metalul T.S., Ci
mentul — Minerul B., Petrolul- 
FSH — IPT, Unirea-Neptun — 
Precizia. Carpați — Minerul F.P., 
Met» Iul P. — Victoria. Torpedo
— Nitramonia, Mobila-Măgura — 
Electro.

ETAPA A XI-a — 9 noiembrie: 
IPT — ASA-Chimia, Electro — 
Petrolul-FSH, Nitramonia — Ci
mentul. Minerul B. — Carpați, 
Mobila-Măgura — Metalul P., 
Precizia — Minerul F.P., Victo
ria — Torpedo. Metalul T.S. — 
Unirea-Neptun.

ETAPA A XH-a — 1« noiem
brie: Carpați — Metalul P., vic
toria — IPT, Torpedo — Mo
bila-Măgura, Metalul T.S. — Ni
tramonia, Precizia — Electro, Mi
nerul B. — ASA-Chimia, Unirea- 
Neptun — Cimentul, Minerul F.P.
— Petrolul-FSHi

ETAPA A XIII-a — 23 noiem
brie: Cimentul — Victoria, ASA- 
Chimia — Carpați, Nitramonia — 
Unirea-Neptun, Electro — IPT, 
Metalul P. — Minerul B„ Mobi
la-Măgura — Metalul T.S., Mi
nerul F.P. — Torpedo. Petrolul- 
FSH — Precizia.

ETAPA A XW-a — 30 noiem
brie: Precizia — Mobila-Măgura, 
Unire.i-Neptun — Torpedo, Meta
lul T.S. — Electro, IPT — Mi
nerul F.P., ASA-Chimia — Vic
toria, Nitramonia — Metalul P., 
Carpați — Cimentul, Petrolul- 
FSH — Minerul B.

ETAPA A XV-a — 7 decembrie: 
Metalul P. — IPT, Cimentul — 
Petrolul-FSlI, Torpedo — Carpați, 
Mobila-Măgura — Nitramonia. E- 
lectro — ASA-Chimia, Minerul 
F.P. — Metalul T.S., Minerul B.
— Unirea-Neptun, Victoria — 
Ftfeciria.



ospohtuil in uime A APUS VREMEA
SUPER-GIGANTILOR

DIN BASCHET?
Lu flushing ncadow ZIUA FAVORIȚILOR

După o primă zi marcată de 
caniculă și de surprize, între 
care eliminarea lui McEnroe, 
„internaționalele" de tenis ale 
Statelor Unite au continuat, la 
Flushing Meadow, sub semnul 
ploii și al rezultatelor scontate. 
Favoriții s-au calificat pe toată 
linia, în frunte cu Becker (6—3,
5— 7, 6—4, 6—2 cu Michibata), 
Wilander (6—3, 6—1, 4—6, 6 4 
cu Nelson) șl Connors (6—2,
6— 2, 6—2 cu Sundstrom). Co
mentatorii subliniază că reuni
unea a doua a surîs cu precă
dere suedezilor, care rămin, 
socotindu-1 și pe Wilander, cu 
6 jucători in cursă: Nystrom 
(6_1, 6—4. 6—2 cu Giammalva), 
Svensson, Edberg, Pernfors 
(6—4 6—3, 6—3 cu Gunnarsson) 
și Jarryd. Dacă alți capi de 
serie, precum ecuadorianul Go
mez (nr. 10) și cehoslovacul 
Mecir (nr. 16), au trecut fără 
emoții, ultimul depășindu-1 în 
3 seturi (7—5, 7—6, 6—4) pe 
Tim Gullikson, nu același lu
cru s-a întîmplat și cu Sanchez 
(nr. 18 mondial, finalist nu 
demult la Roma), care a pier

dut în fața francezului Cham
pion (nume predestinat?!), cu 
1—6, 6—1, 7—5, 1—6, 5—7. Alte 
rezultate mai importante: Kriek
— Kratzman 7—5, 6—4, 3—6,
3— 6, 6—4, Curren — Muster 
6—0, 5—7, 6—3, 7—6, Tom Gul
likson — Holmes 7—6, 7—6, 
6—7, 0—6, 7—6, Slozil — Carls- 
son 7—6, 6—2, 6—2. „Capetele 
de afiș" pentru turul 2 se a- 
nunță a fi întîlnirile Edberg — 
Curren, Annacone — Krickstein 
și Sadri — Kriek.

Concursul fetelor a continuat, 
și el. In liniște, parcă respec- 
tînd ordinea A.T.P.: Maleeva
— Reynolds 6—2, 6—4, Sukova
— Drescher 6—3, 6—2, Sabatini
— Tauziat 6—3, 6—2, Evert-
Lloyd — Gerken 6—2, 6—1,
Garrison — Russell 6—3. 6—3, 
Jordan — Sands 6—3, 3—6,
6— 3. Gadusek — Richardson
7— 5, 6—2, Turnbull — Rensburg
4— 6, 6—4, 6—1. Marile verdicte 
se amtnă pentru tururile su
perioare.

La Leningrad (3 septembrie) SE REIA DISPUTA
PENTRU TITLUL MONDIAL LA ȘAH

LONDRA, 28. Nici o scînte- 
iere de luptă, în ultima sec
vență londoneză a meciului 
pentru titlul mondial de șah... 
La a 12-a lor întîlnire în fața 
eșichierului, Garri Kasparov și 
Anatoli Karpov n-au părut 
deloc dispuși să iasă din făga
șul prudenței, lăsînd pentru 
ocaziile viitoare toate resurse
le de care dispun. S-a jucat o 
variantă binecunoscută din 
Gambitul Damei (altfel plină 
de conținut!...) cu tendință evi
dentă spre echilibru, ceea ce 
s-a și materializat pe tablă 
după ceva mai mult de 20 de 
mutări. Nici poziția puțin mai 
bună a pieselor albe, conduse 
de campionul mondial, nici 
faptul că șalangerul consumase 
cu aproape o oră mai mult 
timp de gîndire, n-a Înăsprit 
nota disputei. După schimburi 
de piese și apropierea contro

lului de timp, Kasparov a fost 
cel care, din nou, a propus 
remiza, acceptată de Karpov.

KASPAROV — KARPOV 
(C.M. ’86, partida a 12-a) l.d4 
d5 2.c4 e6 3.Cc3 Ne7 4.Cf3 Cf6 
5.Ng5 h6 6.N :f6 N:f6 7.e3 9—6 
8.Tcl c6 9.Nd3 Cd7 10.0—0 d:c4 
ll.N :c4 c5 12.De2 a6 13.Tfdl 
c:d4 14.C:d4 De7 15.Ccl Ne5 
16.Cf3 Nb8 17.Dd2 b5 18.Ne2 
Cf6 19.C:f6 D:f6 20.Dd4 Nb7 21. 
D:f6 g:f6 22.b3 15 23.g3 N:f3 
24.N :f 3 Ta7 25.Tc6 Rg7 26.Ne2 
Ne5 27.h3 Nf6 28.Tdd6 Tfa8 29. 
Rg2 Ne7 3O.Td2 b4 31. gl t:g4 
32.h:g4 a5 33.f4 Td8 34.T:d8 
remiză.

Meciul se întrerupe pentru o 
săptămînă și va continua la 
Leningrad, cu a 13-a partidă, 
programată pentru 3 septem
brie (de la scorul de 6,5—5,5 
in favoarea lui Kasparov).

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
• TELEX • TELEX (Urmare din pag. Z)

Campionatele Mondiale de j»----- - py_ ibaschet, desfășurate cu _ 
țină vreme In- urmă in Spa
nia (întrecerea masculină) și 
în U.R.S.S. * ---------
au adus In 
samentelor
S.U.A., după o dispută echi
librată pentru pozițiile frun- i[ 
tașe, la care au mai luat \ 
parte candidatele tradiționale 
la medaliile competiției :

(cea feminină), 
fruntea cla- i[ 

reprezentativele

U.R.S.S. șl Iugoslavia la bă- \ 
iețl, U.R.S.S. și Canada la 
fete. Tehnicienii șl presa de i[ 
specialitate au subliniat ni- ji 
velul tehnic deosebit al cam- 
pionatelor, spectaculozitatea ■! 
multor meciuri, precum șl fi- j 
naturile captivante ale unor ,[ 
partide, așa cum s-a petre- ', 
cut tn tntîlnlrea dintre echi- ;i 
pele U.R.S.S. șl Iugoslaviei ij 
Ra băieți), al cărei rezultat

în ultimele se-

BASCHET 9 In turneul mas- 
culin de la Svit (Cehoslovacia), 
echipa R.T.I. Minsk a întrecut 
cu 89—85 (40—34) formația Wlsla 
Cracovia, iar echipa B. C. Svit 
a dispus cu 95—78 (48 36) de
U.J.K. Viena.

O altă probă In care ne pu
sesem speranțe de medalie a 
fost și aruncarea discului fe-

tanka Hristova (Bulgaria) 69,52 ;
Martina Hellmann (R.D.G.) 
68,26.

Evolulnd în finala probei de 
800 m, la nivelul său actual, 
semifondista Mitica Junghiatu

HANDBAL 9 Competiția mas
culină desfășurată la Gyor (Un
garia), a fost cîștigată de echipa 
locală Baba Eto — 6 p, urmată 
de formațiile Lokomotiv Trnava 
— 4 p. Motor Eisenach — 2 P 
șl u. K. Krems (Austria) — Op.

MOTO CICLISM 9 Pe circuitul 
de la Misano (Italia) s-au des
fășurat întrecerile unul concurs 
contind pentru------ '----
dial de viteză, 
tată cursă, la 
primul loc s-a 
Eddie Lawson . 
o medie orară de 154,161 km. 
La clasa 250 cmc victoria « re
venit. japonezului Todahlko 
ra (.Yamaha"), iar la 125 
■ cîștlgat Italianul Fausto 
sini („Garelll").

campionatul mon- 
în cea mai dispu- 
clasa 500 cmc, pe 
situat americanul 

(„ Yamaha"), cu 
de 154.161

Tal- 
cmc 
Gre-

tur-RUGBY • In continuarea 
neulul pe eare-1 întreprinde în 
Noua Zeelandă, echipa Austra
liei a evoluat Ia Invercargill în 
compania unei selecționate loca
le. Rugbyștii australieni au ob
ținut victoria cu 55—0 (22—0)

volei • în meci amical fe
minin. la Florența, selecționata 
Braziliei a întrecut cu 3—0 (7,
9. !0) formația Italiei.

VACUTING 9 Campionatul 
mondial feminin la clasa „470“ 
s-a încheiat la Vancouver cu vic
toria echipajului american Jenni
fer Isler — Ammy Wardell. Pe 
locul secund s-au clasat concu
rentele franceze Christine Briand 
Șl. C'ioire Fontaine.
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COTTBUS, ATENA, STUTTGART...
In vara anului trecut la „europenele" juniorilor, de la

Cottbus, eram martorul unul fapt inedit: in două probe, la
5 km marș șl 800 m, linia de sosire a fost trecută tn același
timp — la fotografie — de cite două atlete. In prima de
spaniolele Maria Cruz Diaz și Reyes Sobrino, ta cealaltă de 
Maria Pintea (România) șl Gabriela Sedlakova (Cehoslovacia). 
Pe Diaz (17 ani) și Sedlakova (10 ani) le-am reîntîlnit recent 
ta Atena, pe pista Stadionului Olimpic, unde și-au tncercat 
șansa în probele lor preferate, tn cadrul primei ediții a cam
pionatelor Mondiale de juniori. Mărșăluitoarea spaniol» s-a 
clasat doar a patra, in timp ce semifondista cehoslovacă a 
smuls „argintul" pe linia de sosire in fața reprezentantei 
noastre Adriana Dumitru.Și lată-le acum, pe Neckarstadion. la „europenele" seniori
lor, ca debutante. De această dată, însă, tn roluri inversate, 
pentru că Maria Cruz Dlaz, tnreglstrtnd una din cele mal 
mari surprize ale primelor zile de concurs, a terminat învin
gătoare tn proba de 16 km marș (.Nu-mi vine Ine» să ered 1", 
a declarat ea imediat după succes). Iar Gabriela Sedlakova 
s-a oprit tn semifinala probei de 800 m.

Prezența acestor foarte tinere sportive in competiția celor 
mal buni atlețl și atlete de pe bătrtnul continent m-a dus 
însă cu gtndul la tinerele noastre performere Ana pădurean, 
Cleopatra PiUcIan, campioane mondiale la Atena, la colegele 
lor de lot reprezentativ șl podium la recentele CM., Alina 
Astafel, Adriana Dumitru, Dorina Calenle, speranțe ale atle
tismului românesc pentru marile tntreceri de mtine ale se- 
nlorilo’-. _

Paul SLÂVESCU

mei. Dar iată că Daniela Cos- 
tian nu numai că nu s-a aco
modat cu cercul de aruncare 
umed, dar a dovedit în aceste 
condițij si serioase deficiente 
tehnice. Aruncînd doar 61,42 
(singura sa aruncare peste 60 
m), ea nu s-a clasat decît pe 
locul 7. Pe podium : Diana 
Sachse (R.D.G.) 71,36 m ; Zve-

,Ai învins, continua I Al pierdut, continua r-

SALNIKOV, ÎNOTĂTORUL DE CURSĂ LUNGĂ
Printre 

medalii 
duri — 
europene 
ționale - 
le-au... oferii sta
tisticienilor nota
ției, „mondialele" 
din capitala Spa
niei ne-au defini
tivat și un potret 
emoționant, sem
nificativ, pildui
tor. E al unui per
former care n-a 
mai urcat pe po
dium, nu s-a mai 
aflat in centrul 
atenției, nu • a mai 
fost ovaționat de 
public pentru vic
torie. E vorba, to
tuși, de unul din
tre cei mai mari 
înotători ai lumii, 
puțind spune de-a- 
cum viitorilor săi 
nepoți că a cuce
rit in viața lui de 
maratonist al ape
lor două medalii 
de aur olimpice și 
patru titluri mon
diale, că a bătut 
13 recorduri ale

atitea 
și recor- 
mondiale, 
ori na- 

- pe care

lumii și 22 ale 
Europei. Perfor
manțe răsunătoare 
care au întărit și 
mat mult, la vre
mea potrivită, 
prestigiul școlii 
sovietice de inot. 
Si iată, acum, la 
Madrid, Vladimir 
Salnikov — ai său 
este portretul — 
n-a urcat pe cea 
mai înaltă treaptă 
a podiumului.

Si totuși, marele 
campion 
cosideră 
vins. Cum 
nici acum 
cind un
grav l-a ținut mul
te luni departe de 
piscină. Si cum nu 
s-a simțit învins 
nici la 21 mai tre
cut, cînd a împli
nit 26 de ani, ceea 
ce înseamnă (une
ori) mult prea 
mult pentru ma
rea performanță la 
înot. Nu este un 
învins, pentru că, 
iată, declară, cu

nu 
un 
n-a 
un 
accident

te 
in

fo st 
an,

siguranța pe care 
ți-o dă doar con
știința propriei va
lori, „la vîrsta mea 
am nevoie să inot 
foarte mult, In 
ciuda «prudenței» 
pe care mi-o re
comandă mulți. 
Voi demonstra că 
n-am îmbătrînit, 
in 1988, la Jocurile 
Olimpice". 
torul care 
borit, sub 
celor 15 minute pe 
cea mai lungă dis
tanța olimpică iși 
dorește o viață cit 
mai lungă și în 
bazinul marilor 
performanțe. Va 
fi, după atitea vic
torii sportive, o 
victorie asupra a- 
nilor. Iar dacă va 
reuși sau nu să 
urce pe podiumul 
următoarei 
piade, asta 
vea mai 
importanță...

tnoti- 
a co- 
limita

Olim- 
va a- 
puțină

Radu TIMOFTE
L
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s-a clasat pe locul 6 (1:59,22), 
pe primele trei locuri situîn- 
du-se, cu cifre bune. Nadejda

Olizarenko (U.R.S.S.) 1:57,15 ;
Siegrun Wodar (R.D.G.) 1:57,42 ; 
Liubov Gurina (U.R.S.S.) 1:57,73.

Probele preliminarii au stat 
astăzi (n.r. joi) sub semnul a- 
lergărilor peste garduri. Și, 
spre satisfacția noastră, sporti
vii români au promovat în 
corpore în fazele superioare. 
Astfel, Mihaela Pogăceanu s-a 
clasat pe locul 3 în semifinala 
I, cu timpul de 12,84 s (cîști- 
gătoare : Laurence Elloy, din 
Franța — 12,80 s), calificîndu-se 
în finala de vineri seara. Cea
laltă semifinală a revenit re
cordmanei mondiale Iordanka 
Donkova (Bulgaria) 12,49. La 
400 mg, Cristieana Matei (pri
mul loc In seria I — 56,46) și 
Nicoleta Căruțașu (loc 3 în se
ria a Il-a — 56,82) au dobîndit 
dreptul de a evolua, tot vineri, 
in semifinale, ca, dealtfel, 
Liviu Giurgian (primul loc 
seria I — 13,74).

De remarcat noul succes 
cel de-al treilea consecutiv 
cariera sa in această probă 
al celebrei alergătoare din R.D. 
Germană Marita Koch, care a 
ciștigat titlul de campioană la 
400 m (48,22), ca și singurul 
record mondial stabilit pină 
acum la actuala ediție, realizat 
in calificările probei feminine 
de aruncarea suliței de către 
atleta britanică Fatima White- 
bread — 77,44 m (v.r. Petra 
Felke. din R.D.G. — 75,40 m).

a fost decis 
cunde.

Dar ceea 
mal mult in 
faptul că, 
de multe --- .
ale campionatelor, super-gi- 
ganții (băieți de 2,20 m și 
mai înalți, fete de 2,10 m) ]i 
nu au mal avut pondere 
absolută in stabilirea rezul- C 
țațelor, acum impunîndu-se 
baschețbaliștii cu pregătire,[ 
tehnică și atletică la cel mal C 
înalt nivel. Nu au lipsit ju- % 
cătoril de 2,10 m ori jucătoa- {

ce a Ieșit 
evidență a 
spre 

ediții

cel 
fost,1 

deosebire 
precedente ' ■

rele de 2 m, dar și aceștia \ 
s-au remarcat prin calitățile
tehnice și atletice, prin ma- ,j 
rea precizie a aruncărilor la ■, 
coș. La campionatele mon- i 
dlale din Spania șl U.R.S.S. ? 
s-a ajuns să fie utilizați chiar <, 
și jucători cu talie extrem >

FIȘIER

si 
în

in

de... mică (recordul l-a de
ținut nord-americanul Tyrone 
Bogues : 1,59 ml), dar ei au 
compensat handicapul prin- 
tr-o tehnică desăvirșltă și 
printr-o mare capacitate de 
a-și dirija coechipierii. NU este 
mal puțin adevărat, însă, că 
ceilalți componenți al forma
ției au fost jucători înalți, 
dar toți tehnlcleni-atlcți de
plini.

In aceste condiții, spectaco
lul sportiv nu a avut decît 
de ciștigat, primul beneficiar 
fiind publicul care, de altfel, 
nu a agreat niciodată super- 
glganțll, a căror încetineală 
în alergare și în mișcări frî- 
nau viteza acțiunilor. La 
„mondialele" din acest an, 
specialiștii au apreciat ca po
zitiv faptul că super-gigan- 
țli au fost depășiți net de 
jocul tehnic și atletic, ceea 
ce lasă să se întrevadă po
sibilitatea afirmării și a altor 
reprezentative decît a celor 
care au în componență ju
cători șl jucătoare cu talie 
de... Gulliveri.

Dumitru STĂNCULESCU

I
FEMININ: 100 m — 1. Marlies Goehr (R.D.G.) 10,91, 2. Anella

Nuneva (Bulgaria) 11.04, 3. Nelli Cooman (Olanda) 11,08; lungime —
1. Heike Drechsler (R.D.G.) 7,27 m, 2. Galina Cistiakova (U.R.S.S.) 
7,09 m. 3. Helga Radtke (R.D.G.) 6,89 m ; înălțime — 1. Stefka Kos- 
tandinova (Bulgaria) 2,00 m ; 2. Svetlana Isaeva (Bulgaria) 1,93 m ; 
3. Olga Turceak (U.R.S.S.) 1,93 m ; 400 m — 1. Marita Koch (R.D.G.) 
48.22 ; 2. Olga Vladlklna (U.R.S.S.) 49,67 ; 3. Petra MUller (R.D.G.) 
49,88.

MASCULIN: 100 m — 1. Lindford Christie (Marea Britanie) 10 15
2. Steffen Bringmann (R.D.G.) 10,20, 3. Bruno Marle-Rose (Franța) 
10,31; suliță — 1. Klaus Tafelmeier (R.F.G.) 84.76 m — nou re
cord european. 2. Detlef Michel (R.D.G.) 81,90 m. 3. Viktor Evsiukov 
(U.R.S.S.) 81,80 m : 400 mg — 1. Harald Schmidt (R.F.G.) 48,65 ; 2. 
Aleksandr Vaslliev (U.R.S.S.) 48,75 ; 3. Sven Nylander (Suedia) 49,36 ; 
greutate : I. Werner Gflnther (Elveția) 22.22 m ; 2. Ulf Timmermann 
(R.D.G ) 21 84 ; 3. Udo Beyer (R.D.G.) 20.74 m

GERARD BIGUET noul arbi
tru al meciului ROMANIA - 

AUSTRIA

FOSSAE

Accidentindu-se duminică, 
Joel Quiniou nu va putea ar- 
bi’ra meciul România — Aus
tria, programat la 10 septem
brie in preliminariile Campio
natului European. Comunicînd 
ieri aceasta, U.E.F.A. a preci
zat șl numele arbitrului, de 
ase~ienea francez, căruia 1 s-a 
încredințat conducerea parti
dei : Gerard Biguet. Nici o 
modificare îr privința arbitri
lor de linie : Robert Wurtz și 
Marcel Pignol.

TURNEUL DE LA MADRID...

...s-a încheiat cu victoria e- 
chipei Dinamo Kiev, care în fi
nală a învins pe Real Madrid 
cu 3—2 (1—2). Pentru învingă
tori au marcat Iakovenko (min 
28),. Belanov (min. 75, din pe
nalty) și Cerbakov (min. 80)

C.C.f. U HOCHEI Pf GHfAJĂ
MUNCHEN, 28 (Agerpres) — 

In cadrul turneului final al 
„Cupei campionilor europeni" 
la hochei pe gheață, ce se 
desfășoară In orașul vest-ger- 
man Rosenheim, echipa TSKA 
Moscova, deținătoarea trofeu
lui, a întrecut cu scorul de 
10—2 formația suedeză SK 
Soedertaelje. Intr-un alt joc, 
SB Rosenheim a învins cu 9—4 
echipa franceză St. Gervais.

respectiv Sanchez (min. 16 din 
penalty) și Juanito (min. 19).

Pentru locul 3, Steaua Bucu
rești a învins pe S. C. Ander 
lecht cu 6—5, după executarea 
loviturilor de la 11 m. La sfîrșl- 
tul celor 90 de minute scorul a 
fost egal : 2—2 (1—1), prin go
lurile marcate de Balint (min. 
11) șl Pițurcă (mrln. 81), respec
tiv Vercauteren (min. 30) șl Ka- 
bongo (min. 50).

AUSTRIA — ELVEȚIA 1—1 (1—6)
La Innsbruck, echipa Austriei 

a susținut ultimul joc de pre
gătire înaintea partidei de la 
București, de la 10 septembrie, 
cînd va întîlni, în cadrul preli
minariilor 
României, 
jucat cu cea a 
încheindu-se la 
fi—0). în prima 
au dominat mai 
șit să ' deschidă 
ster (min. 8). După pauză echipa 
Austriei n-a mai reușit să în-

C.E., reprezentativa 
Selecționata Austriei a 

Elveției, meciul 
egalitate : 1—1
repriză, gazdele 
mult șl au reu- 

scorul prin Pol-

scrie. Golul egalizator al elve
țienilor, a fost marcat de Bickel 
tn min. 59. Agenția a.p.a. 
menționează că partida a 
fost în general de un slab ni
vel tehnic. Austriecii au aliniat 
următoarea formație : Linden- 
berger — Lalner, Brauneder. 
Messlender, Degeorgi — Kienast, 
Weber, Linzmaier, Gretschnlck 
(min. 61 Willfurth) — Schachner 
(min 6! Pacult), Polster
CLASAMENTE ALE CUPELOR 

EUROPENE
U.E.F.A. a publicat în ultimul 

său Buletin două clasamente. U- 
nul este rezervat celor mai bune 
echipe în cupele europene din 
sezonul 1985—86, Iar al doilea se 
referă la prestațiile avute tot în 
cupele europene de reprezentan
tele țărilor din ultimii 5 ani, 
criteriu după care se tace re
partizarea participantelor în Cuoa 
U.E.F.A. în ediția 1987—1988. In 
clasamentul ultimei ediții pe 
primele locuri se situează Spa
nia cu un coeficient de 10.166. 
urmată de R. F. Germania 8.833. 
U.R.S.S. 8.400, Italia 7,166. Suedia 
7,000, Belgia 6.400. România o- 
cupă locul 8 cu 5,000. din cele 
31 de țări care au luat startul.
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